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Yhteiskunnan riippuvuus sähköstä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosi-
kymmenien aikana. Sähkönjakelussa esiintyneet lyhyet ja pitkät keskeytykset 
ovat osoittaneet yhteiskunnan haavoittuvuuden ja yhteiskunta kestää entistä vä-
hemmän sähkönjakelussa tapahtuvia häiriöitä. Keskeytyksistä aiheutuneiden 
haittojen arvostus on kasvanut ja tämä on luonut taloudelliset perusteet sähkön 
laatua parantaville investoinneille.  
 
Haja-asutusalueiden keskijänniteverkon johdot on rakennettu avojohtoina ja 
siten ne ovat alttiita sääolosuhteista johtuville myrsky- ja lumikuormavaurioille. 
Ilmastomuutoksen ennustetaan lisäävän tuulisuutta ja siten ongelmat sähkönja-
kelussa mahdollisesti lisääntyvät. Taajamissa käytetään enemmän kaapeleita ja 
johtolähdöt ovat lyhyitä, joten myrskyistä aiheutuvia keskeytyksiä on vähem-
män kuin haja-asutusalueella. 
 
Olemassa olevat jakeluverkot ovat käytössä vielä vuosikymmeniä, joten uuden 
tekniikan kehittämisen rinnalla on kehitettävä myös olemassa olevaa jakelu-
verkkoa ja sen ylläpitoa. Ylläpidon tavoitteena on käyttövarmuuden parantami-
sen lisäksi huolehtia siitä, että jakeluverkkoihin sitoutunut omaisuus säilyttää 
arvonsa mahdollisimman hyvin pitoajan loppuun saakka. Jakeluverkkoihin in-
vestoitiin paljon 1950–70-luvuilla. Tältä ajalta on yhä käytössä puupylväitä, 
joiden ikääntymisen takia korvausinvestointien tarve kasvaa. Hyvänä puolena 
tässä on että käyttövarmuuden parantamiseksi olemassa olevaa jakeluverkkoa ei 
tarvitse uusia ennenaikaisesti. 
 
Tutkimuksessa päähuomio on haja-asutusalueiden 20 kV keskijänniteverkon 
kehittämisessä, sillä yli 90 % asiakkaiden kokemista keskeytyksistä johtuu kes-
kijänniteverkon vioista. Erityisesti johtorakenteisiin ja johtojen sijoittamiseen 
on kiinnitettävä huomiota. Käyttövarmuuden lisäksi jakeluverkkojen kehittä-



mistä ohjaavia tekijöitä ovat taloudellisuus, ympäristön huomioiminen, viran-
omaisvalvonta sekä asiakkaiden ja omistajien odotukset.  
 
Haja-asutusalueilla taloudelliset haasteet ovat suuret vakituisen väestön vähe-
nemisen ja mahdollisesti sähköntarpeen pienenemisen takia. Taloudellisuus ko-
rostuu ja riskit kasvavat, kun tuottojen määrä supistuu tarvittaviin jakeluverkon 
investointeihin ja ylläpitokustannuksiin verrattuna. Ristiriitaa aiheuttaa se, että 
asiakkaat odottavat sähkönjakelulta parempaa luotettavuutta, mutta paremmasta 
sähkönlaadusta ei olla valmiita maksamaan juurikaan nykyistä enempää. Jake-
luverkkojen kehittämistä voi hidastaa myös viranomaisvalvonta, jos tuottoja ei 
voida lisätä investointien lisätarpeiden suhteessa. 
 
Tutkimuksessa on analysoitu yleisellä tasolla kaapeloinnin lisäämistä, korkei-
den pylväiden käyttämistä, leveitä johtokatuja, edullisten ja yksinkertaisten säh-
köasemien rakentamista haja-asutusalueille ja automaatioasemien lisäämistä 
keskijänniteverkon solmupisteisiin. Erityisesti tutkimuksessa on analysoitu uu-
tena tekniikkana 1000 V jännitteen käyttömahdollisuutta jakeluverkkojen kehit-
tämisessä. 
 
Sähköjohtojen siirtäminen teiden varsiin parantaa käyttövarmuutta, vaikka joh-
dot rakennetaan samalla tekniikalla kuin olemassa olevat johdot. Haja-
asutusalueille rakennettavilla sähköasemilla pitkät syöttöjohdot voidaan jakaa 
pienemmiksi syöttöalueiksi, jolloin keskeytyksistä aiheutuvat haitat koskettavat 
kerrallaan pienempää asiakasmäärää. Samaan tulokseen päästään oikein sijoite-
tuilla ja toteutetuilla automaatioasemilla. 
 
Tutkimuksen mukaan lupaavaksi tekniikaksi jakeluverkkojen kehittämisessä on 
osoittautumassa 1000 V jänniteportaan ottaminen 400 V pienjännitteen lisäksi. 
1000 V verkoilla voidaan korvata häiriöherkkiä 20 kV keskijänniteverkon ly-
hyitä, alle viiden kilometrin pituisia haarajohtoja ja haarajohtojen jatkeita, mis-
sä siirrettävät tehot ovat pieniä. Uudessa jakelujärjestelmässä sähkö tuodaan 
1000 V jännitteellä lähelle asiakasta, jossa jännite muunnetaan normaaliksi asi-
akkaille soveltuvaksi 400/230 V jännitteeksi. Edullisuus perustuu siihen, että 
rakentamisessa käytetään samoja pienjännitejohtoja kuin asiakkaille menevässä 
400 V pienjänniteverkossa. 1000 V jakelutekniikassa sekä investointikustan-
nukset että ylläpitokustannukset ovat pienemmät kuin perinteisessä 20 kV ilma-
johtotekniikassa. 1000 V johdot säästävät maisemaa, sillä ne eivät tarvitse leve-
ää johtokatua kuten 20 kV keskijännitejohdot. 1000 V verkkojen käyttö sovel-
tuukin erityisesti vapaa-ajanasuntojen sähköistykseen herkissä ranta- ja järvi-
maisemissa. 1000 V verkot mahdollistavat kaapeliauraamisen lisäämisen ja 
näin voidaan vähentää ympäristöä haittaavien kyllästettyjen pylväiden käyttöä. 
 



1000 V jakeluverkkojen osalta tutkimustyön tuloksia on sovellettu suomalaises-
sa Suur-Savon Sähkö Oy:ssä. Käytännön kokemuksia 1000 V jakelujärjestel-
mästä on useista kymmenistä kohteista. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, ettei keskijänniteverkon maakaapelointi haja-
asutusalueilla ole taloudellisesti kannattavaa nykyisillä keskeytyksistä aiheutu-
villa haitta-arvoilla, mutta jos keskeytyskustannusten arvostus kasvaa, tulee 
kaapelointi kannattavaksi monissa paikoissa. Myös myrskyisyyden ja myrskyis-
tä aiheutuvien jakelukeskeytysten lisääntyminen tekisi kaapeloinnista kannatta-
van. 
 
Tulevaisuudessa jakeluverkkojen rakentaminen on entistä monimuotoisempi 
tehtävä, jossa taloudellisuuden ja käyttövarmuuden lisäksi on huomioitava asi-
akkaat, omistajat, viranomaiset ja ympäristö. Tutkimusta jakelutekniikan kehit-
tämiseksi tarvitaan edelleen. Tulevaisuuden osalta haja-asutusalueiden jakelu-
verkkojen kehittämiseen liittyy paljon epävarmuuksia. Hajautetun kiinteistö-
kohtaisen sähköntuotannon lisääntyminen voi tehdä jakeluverkoista nykyistä 
tarpeettomampia, mutta esimerkiksi liikenteen sähköistyminen voi kasvattaa 
jakeluverkkojen merkitystä. Tästä syystä jakeluverkkojen rakentamisessa tarvi-
taan joustavuutta, jotta tarvittaessa voidaan helposti sopeutua erilaisiin kehitys-
suuntiin. 
 
Avainsanat: sähkönjakelutekniikka, 1000 V pienjänniteverkot, verkostosuun-
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Modern society is dependent on reliable electricity distribution. The expecta-
tions for continuous electricity supply are growing all the time. Short and long 
interruptions have shown the vulnerability of modern society. Growing needs 
for better power quality have led to a situation where outage costs have to be 
taken into account in the network investment decisions. 
 
In Finland, distribution networks have been built mainly from the 1950’s to the 
1970’s. There still exist network components like wooden poles and distribu-
tion transformers from those days. The structure and technology of these net-
works is not good enough to meet the requirements of modern electricity distri-
bution. In recent years, the customers’ quality consciousness and the role of en-
ergy market authority have grown. In addition, to the allowed rate of return the 
authority supervises power quality in the sense of reliability. In the near future, 
power quality will be an actual part of the distribution regulation model. 
 
The age-structure of distribution networks and the increasing demands for bet-
ter power quality are now an actual challenge in network developing. A tradi-
tional cost optimization between the network investments, operational costs and 
outage cost in the lifetime of network has to be achieved. 
 
The studies presented in this thesis are based mainly on theoretical analyses, but 
in some cases practical experiences are introduced based on the research work 
done in Suur-Savon Sähkö Ltd electricity distribution company. 
 
The main problems in electricity distribution concern customers in rural areas. 
The distances are long and the networks are built using overhead line structures. 
Underground cables do not exist because of the low load and because of the low 
density of customers. For the development of the reliability of electricity distri-
bution in rural areas, the 20 kV medium voltage network has a major role. That 



is because over 90 % of all interruptions reported by customers are caused by 
faults in the medium voltage network. The network structure is based mainly on 
overhead lines and therefore it is vulnerable to hard weather conditions. 
 
The problems in electricity distribution will probably increase in future, be-
cause there are indications of worsening climatic conditions in the Nordic coun-
tries. A recent example is from southern Sweden where in January 2005 wide 
areas were weeks without electricity because of exceptionally powerful storms. 
 
To economically improve the quality of supply, new kinds of network solutions 
are needed. Because in distribution networks investment costs are usually high, 
the solutions have to be considered carefully. In this thesis, some methods to 
improve the reliability of electricity distribution in rural areas are presented. 
 
The 1000 V network makes it possible to reduce the length and number of 
branches in the medium voltage network. This, especially in the overhead line 
network, diminishes the possibility of blackouts for the entire medium voltage 
line and so affects the interruption costs and the quality of distribution. The 
1000 V networks are an economical option especially in sparsely populated ar-
eas where the distances are long and loads small. The most significant advan-
tage is the better reliability achieved with the 1000 V system compared to the 
medium voltage overhead line. An interruption in the medium voltage network 
often affects hundreds of customers, but in the 1000 V system it only affects the 
customers situated in the same line branch. 
 
In most cases, medium voltage underground cables are not an economical solu-
tion in the sense of better power quality today. However, demands for higher 
reliability in electricity distribution may affect the profitability of cabled net-
works in the future. It is studied that in some cases doubled values of outage 
prices leads to the situation, where cabling in medium voltage network is an 
economical solution. 
 
Keywords: electricity distribution networks, 1000 V low voltage networks, 
medium voltage networks, power quality, outage costs, network planning, 
overhead lines, underground cables  
UDC 621.315 : 621.3.027.51 



ALKUSANAT 
Haja-asutusalueiden sähkönjakelun kehittäminen on haasteellinen tehtävä ja 
siten kiintoisa tutkimusalue. Haja-asutusalueella sähkönjakeluun suhtaudutaan 
realistisesti ja ymmärretään kohtuuden rajoissa, että jakelussa esiintyy ajoittain 
keskeytyksiä. Haja-asutusalueiden teknistyminen on kuitenkin lisännyt paineita 
sähköntoimituksen luotettavuuden parantamiseen. 
 
Maailma muuttuu ja sen on voinut todeta myös tätä tutkimusta tehtäessä. Unto-
myrsky kesällä 2002 ja talven 2002-2003 pahat lumikuormat ja muut pienem-
mät myrskyt koettelivat asiakkaiden ja sähköyhtiön henkilökunnan sietokykyä 
äärirajoilleen. Tällöin vahvistui käsitys siitä, että pienillä kosmeettisilla muu-
toksilla haja-asutusalueiden sähkönjakelua ei saada riittävän luotettavalle tasol-
le, vaan tarvitaan todellisia sähkönjakelun perusrakenteisiin ulottuvia muutok-
sia. Nämä seikat ovat vaikuttaneet myös tämän tutkimuksen lopputuloksiin. 
 
Tutkimuksen valmistumisessa on ensiarvoisen tärkeänä tukena ollut työni oh-
jaaja Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Jarmo Partanen. Hänelle 
erityiset kiitokset siitä, että hän on jaksanut ohjata ja innostaa työn eri vaiheissa. 
Kiitokset antoisasta yhteistyöstä ja tekstien tarkistuksista Lappeenrannan teknil-
lisen yliopiston tutkijaryhmälle, johon ovat kuuluneet dipl.ins. Tero Kaipia, 
dipl.ins. Jukka Lassila, tekn.yo Aki Rissanen ja tekn.yo Sami Pyykkö. 
 
Työnantajani Suur-Savon Sähkö Oy:n myönteinen suhtautuminen tutkimukseen 
ja kehitystyöhön on mahdollistanut tämän tutkimuksen tekemisen. Kiitokset 
tästä mahdollisuudesta yhtiön johdolle. Toimitusjohtaja, energianeuvos Martti 
Lappalaisen kannustava tuki on ollut tärkeää. Järvi-Suomen Energian toimitus-
johtaja Arto Pajunen on monipuolisilla näkemyksillään vaikuttanut merkittäväs-
ti työn sisältöön. Työhöni olen saanut apua lukuisilta muilta työkavereilta ja 
opinnäytetöiden tekijöiltä. Heille kaikille kiitokset saamastani avusta. 
 
Suomen Kulttuurirahastoon kuuluvalle Suur-Savon Energiasäätiölle kiitokset 
apurahan muodossa saadusta tuesta työssäni.  
 
Sydämelliset kiitokset vaimolleni Eijalle ja lapsilleni Simolle ja Suville myötä-
elämisestä ja parhaasta taustatuesta. 
 
 
Mikkeli, helmikuu 2005 
 
 
Juha Lohjala 
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IEC International Electrotechnical Commission, kansainvälinen 

standardoimisjärjestö 
JHA jälleenhankinta-arvo 
KA 2 verkostokomponenttien kustannusluettelointi 
KAH keskeytyksestä aiheutunut haitta-arvo 
KJ keskijännite 
LVD pienjännitedirektiivi 
NAO North Atlantic Oscillation, ilmakehä-meri-

vuorovaikutusilmiö Atlantin valtamerellä 
NKA nykykäyttöarvo 
opo oma pääoma 
PAH polysykliset aromaattiset hiilivedyt 
PE polyethene, polyeteeni, sähkökaapeleiden eristemateriaali 
PEN maadoitettu johdin, joka toimii samalla sekä suojamaadoitus- 

että nollajohtimena 



PEX silloitettu polyeteeni, sähkökaapeleiden eristysmateriaali 
PJ pienjännite 
PJK pikajälleenkytkentä 
PVC polyvinyylikloridi, sähkökaapeleiden eristysmateriaali 
SF6 rikkiheksafluoridi 

SFS Suomen kansallinen standardi 
Sener Sähköenergialiitto 
SJ suurjännite 
SSS Oy Suur-Savon Sähkö Oy 
TEKES teknologian kehittämiskeskus 
TESLA Informaatiotekniikka sähkönjakelussa-teknologiaohjelma 
TKK Teknillinen korkeakoulu, Espoo, Otaniemi 
TTKK Tampereen teknillinen korkeakoulu (nykyisin TTY) 
TTY Tampereen teknillinen yliopisto 
UPS Uninterruptible Power Supply, katkottoman sähkön syöttölai-

te 
VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
WACC Weighted Average Cost of Capital, pääoman painotettu ke-

skikustannus 
a vuosi 
C kapasitanssi, pääoman kustannus 
D korollinen vieras pääoma 
d koroton vieras pääoma 
E energialähde, oma pääoma 
F kokonaiskustannus 
f taajuus 
I virta  
Id ensimmäisen vian vikavirta äärijohtimien ja jännitteelle alt-

tiin osan välillä  
K kustannus 
K0 ensimmäisen vuoden häviökustannus 
K1 hidastusrele 
K2  laukaisurele 



KI investointikustannus 
KH vuosittainen asiakkaille aiheutunut haittakustannus 
KK vakiokorvaus 
KP verkon purkukustannukset 
KV vuosittainen viankorjauskustannus 
KY vuosittainen ylläpitokustannus 
L vaihejohdin, pituus 
M muuntaja 
P pätöteho 
p laskentakorkoprosentti 
R resistanssi 
RA  jännitteelle alttiiden osien kokonaismaadoitusresistanssi 
Rm markkinoiden keskimääräinen tuotto 
Rr riskitön korkokanta 
r siirtotehon kasvuprosentti 
S näennäisteho 
T pitoaika 
t tarkastelujakso vuosina, veroaste 
t’ tehonkasvuaika 
TPi sähköverkosta tehtävä tasapoisto vuonna i 
U jännite 
X reaktanssi 
Z impedanssi 
z normaalijakauman todennäköisyyskerroin 
 
 
SYMBOLIT 
α diskonttaustekijä 
β häviökustannusten nykyarvokerroin, beeta-kerroin 
γ nykyarvolaskennassa käytetty apukerroin 
ω kulmataajuus, 2πf 
 



ALAVIITTEET 
0 nolla, maadoitus 
e maasulku 
f vika 
H haitta 
j johto 
K vakiokorvaus 
k oikosulku, kuormitus 
m muuntaja, maadoitus 
mp muuntopiiri 
n nimellinen 
opo oma pääoma 
P purkaminen 
r riskitön 
R vaihe 
S vaihe 
T vaihe 
v vaihe 
V viankorjaus 
Y ylläpito 
j1000V 1 kV pienjännitejohto 
j400V 0,4 kV pienjännitejohto 
m1/0,4kV 1/0,4 kV muuntaja 
 
JOHDINTYYPIT 
AMKA pienjänniteriippukierrejohto 
AXMK alumiinijohtiminen PEX-eristeinen pienjännitemaakaapeli 
PAS päällystetty avojohto 
AF40 Sparrow avojohdinlaji 
AF62 Raven avojohdinlaji 
AF99 Pigeon avojohdinlaji 
AA132 AL 132 avojohdinlaji 
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1 JOHDANTO 

Maaseudun sähköistäminen toteutui Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. 
Jakeluverkot rakennettiin ilmajohdoilla ja aluksi käytettiin kyllästämättömiä 
pylväitä. Kyllästettyjen pylväiden käyttö alkoi 1950-luvulla, jolloin päästiin 
pitkäikäisempiin rakenteisiin. 1950- ja 1960-luvuilla jakeluverkkoja rakennet-
tiin paljon, vaikka työ tehtiin pylväiden pystytystä myöten miesvoimin. Näiltä 
ajoilta olevia pylväitä on vielä runsaasti käytössä. Voimakkaan sähkönkäytön 
kasvun vuosina 1960- ja 1970-luvuilla sähköverkkojen siirtokykyä vahvistettiin 
johtimia vaihtamalla ja muuntopiirejä jakamalla. 
 
Tärkein asia haja-asutusalueiden sähkön jakelun kehittämisessä on käyttövar-
muuden parantaminen. Ilman keskeytyksistä aiheutuvia haittoja nykyiset ilma-
johtoverkot olisivat edullinen ja teknisesti helposti olosuhteisiin mukautuva 
menetelmä haja-asutusalueiden sähköjakeluun. Sähkönjakelun laatuun vaikut-
tavista tekijöistä keskeytykset koskettavat kaikkia haja-asutusalueiden asiakkai-
ta, kun esimerkiksi jännitetaso-ongelmat vaikuttavat vain pieneen osaan asiak-
kaista. Myös asiakaskyselyjen mukaan, jos sähkön hintaa ei oteta huomioon, 
ihanteellisen sähköyhtiön tärkein piirre on toimitusvarmuus ja sähkönjakelun 
häiriöttömyys (Tietoykkönen 2004). 
 
Samanaikaisesti käyttövarmuusongelmien kanssa sähköyhtiöiden toimintaym-
päristössä on tapahtunut myös muutoksia, mitkä antavat lisähaasteita jakelu-
verkkojen kehittämiseen. Kilpailu sähkömarkkinoilla on avautunut ja viran-
omaiset valvovat entistä tiukemmin, että monopoliasemassa toimivan sähkön-
siirron tuotot pysyvät kohtuullisina. Lisäksi omistajien odotukset yhtiöitä koh-
taan ovat muuttuneet ja omistajat haluavat tuottoa sijoitetulle pääomalleen. 
 
Tulevaisuuden jakeluverkkojen oikeasuuntaista kehittämistä varten on tunnetta-
va haasteet ja pyrittävä ennakoimaan, millaisia muutoksia niissä tapahtuu. Tä-
mä tutkimus jakautuu haasteiden määrittämiseen ja miten niistä aiheutuvat on-
gelmat ratkaistaan jakeluverkkojen kehittämisessä ja teknisten ratkaisujen va-
linnassa. Haja-asutusalueiden jakeluverkkojen kokonaisvaltaisen kehittämisen 
taustaksi on tehty erillisiä tutkimuksia, joista esimerkkinä on jakeluverkkojen 
ympäristövaikutusten arviointi elinkaarimenetelmällä. Väitöstyön aikana on 
tehty useita diplomitöitä. Diplomitöistä tähän tutkimukseen on koottu tärkeim-
mät tiedot ja tulokset (Tynkkynen 1995; Kurunsaari 1997; Vatanen 1998; 
Viljainen 2001; Lipsanen 2004; Kaipia 2004). 
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Tutkimuksen tausta ja problematiikka 
Tässä tutkimuksessa rajoitutaan tutkimaan Suomen jakeluverkkojen kehittämis-
tä. Pääpaino on haja-asutusalueiden sähköverkkojen kehittämisessä, sillä haja-
asutusalueiden sähkönjakeluun liittyvät suurimmat käyttövarmuusongelmat. 
Isojen taajamien jakeluverkkojen kehittäminen ei sisälly tutkimukseen. Taaja-
missa ratkaisut ovat erilaisia ja niissä turvaudutaan jo nyt haja-asutusalueita 
enemmän maanalaisiin rakenteisiin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1.1. Tutkimuksessa keskitytään haja-asutusalueiden keskijännite- (KJ) ja pienjännite-
verkkojen (PJ) kehittämiseen. Kuvassa SJ on suurjänniteverkko. 

Tutkimuksessa päähuomio on haja-asutusalueiden 20 kV keskijänniteverkon 
kehittämisessä. Keskijänniteverkossa kehittämistä tarvitaan johtorakenteissa ja 
johtojen sijoittamisessa, jotta sääolosuhteista ja metsistä johtuvia keskeytyksiä 
voidaan vähentää. 
 
Pienjänniteverkossa ei ole vastaavia haasteita kuin keskijänniteverkoissa, sillä 
pienjänniteverkoista suurin osa on kaapeloitu ja ne ovat keski-iältään nuorem-
pia. Uutta pienjänniteverkkoa tarvitaan uusille asiakkaille, joten edulliselle 
pienjännitetekniikalle löytyy myös tarpeita. Pienjänniteverkon osalta kehitystä 
tarvitaan kaapeleissa ja auraustekniikassa, jotta entistä suurempi osa pienjänni-
teverkosta saataisiin kaapeloitua. 
 
Tutkimuksen lähtökohtana on ollut tietoisuus siitä, että vanhojen jakeluverkko-
jen uusiminen on alkamassa. Mikäli uuden rakentaminen tehdään samalla tek-

Valtakunnallinen siirtoverkko 

SJ 

Kaupungit, 
isot taajamat 

 
SJ 
KJ 
PJ 

Haja-asutus 
 

SJ 
 

KJ 
PJ 
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niikalla kuin vanha verkko, haja-asutusalueiden sähkön jakelun kehittyminen 
pysähtyy ja taantuu. 
 
Jakeluverkon rakenneratkaisujen valinnassa ympäristöstä huolehtiminen on en-
tistä paremmin otettava huomioon, jotta asiakkaiden ja maanomistajien luotta-
mus sähköyhtiön toimintaan ei tämän takia huonone. Maankäyttöoikeuksien 
saaminen ja vanhojen määräaikaisten maankäyttösopimusten uusiminen sähkö-
johtojen rakentamista varten on muutenkin jo vaikeutunut. 

Väitöstyön tavoite 
Väitöstyön tavoitteena on löytää ratkaisuja haja-asutusalueen sähkön jakelun 
kehittämiseksi vastaamaan tulevaisuuden odotuksia luotettavuuden, taloudelli-
suuden ja ympäristön suhteen. Lähtökohtana on olemassa oleva jakeluverkko, 
joka muodostuu 20 kV keskijännitejohdoista, 20/0,4 kV muuntamoista ja 400 V 
pienjännitejohdoista. 20 kV verkon runkojohdot on rakennettu silmukoituina, 
mutta niitä käytetään säteittäisesti. Tutkimuksessa etsitään taloudellisia ja tekni-
siä ratkaisuja sille, miten haja-asutusalueiden keskijänniteverkkojen uusinta tu-
lisi tehdä. Samat menetelmät pätevät myös uusien verkkojen rakentamisessa, 
joita tarvitaan mm. uusien asiakkaiden liittämiseksi jakeluverkkoon. 
 
Koska olemassa oleva verkko on käytössä vielä pitkälle tulevaisuuteen, on uu-
sien ratkaisujen rinnalla kehitettävä myös nykyistä jakeluverkkoa ja sen luotet-
tavuutta. 
 
Tutkimuksen yhteydessä on ilmajohtojen ja maakaapeleiden ympäristövaiku-
tukset selvitetty elinkaariarvioinnilla. Arviointi antaa kokonaiskuvan siitä, mi-
ten erilaiset sähköjohtojen rakenteet vaikuttavat ympäristöön. Puupylväiden jäl-
jellä olevan eliniän arvioinnin apuvälineeksi on tutkittu pylväiden rappeutu-
mismalleja. 
 
Keskeinen osa tutkimuksesta muodostuu siitä, soveltuvatko 1000 V verkot kor-
vaamaan olemassa olevia 20 kV verkkoja ja mahdollisesti myös nykyisiä 400 V 
pienjänniteverkkoja. Suomessa 1000 V jännitettä ei ole käytetty yleiseen säh-
könjakeluun. Tämän takia tavoitteisiin sisältyy 20/1/0,4 kV pilottikohteiden ra-
kentaminen teoreettisten laskelmien ja tulosten käytännön tarkistuksia varten. 
Koska tutkittavana on uuden tekniikan soveltaminen, tutkimukseen sisältyy pal-
jon tuotekehittelyä. 

Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty konstruktiivista metodologiaa, jota käyte-
tään ratkaistaessa reaalimaailman ongelmia. Tämän tutkimusotteen ydinkäsite, 
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konstruktio, on abstrakti käsite, jolla on suuri, itse asiassa loputon määrä mah-
dollisia toteamia. Kaikki ihmisten kehitelmät, kuten mallit, diagrammit, suunni-
telmat, organisaatiorakenteet, kaupalliset tuotteet ja tietojärjestelmämallit ovat 
konstruktioita. Niille tunnusomaista on se, että ne eivät ole löydettyjä, vaan ne 
keksitään ja kehitetään (Metodit 2004). 
 
Konstruktiivisen tutkimuksen ydinpiirteet sisältyvät 1000 V jakelujärjestelmän 
tutkimiseen ja oikean rakennemallin kehittämiseen. Konstruktiivinen tutkimus 
liittyy tosielämän ongelmiin, jotka koetaan tarpeelliseksi ratkaista. 1000 V jär-
jestelmän tutkimuksessa on tuotettu innovatiivinen menetelmä, jolla on ratkais-
tu käytännön sähkönjakeluun liittyvä taloudellinen ja käyttövarmuusongelma. 
Kehitetystä toteutuksesta on tehty malliratkaisu, jonka soveltuvuutta on testattu 
käytännön kokeilla. Tutkimukseen on sisältynyt tutkijan ja käytännön edustaji-
en välistä tiivistä yhteistyötä ja oppia on saatu kokemusten kautta. Koko tutki-
mus on kytketty olemassa olevaan teoreettiseen tietämykseen. 
 
Konstruktiiviseen tutkimusmenetelmään liittyy riski, että tutkimuskohteen tie-
dot voivat olla yrityksen johdon mielestä liian arkaluontoisia julkaistavaksi. 
Tässä tutkimuksessa on kehitetty uusi menetelmä sähköverkkojen rakentami-
seen, joka joissakin muissa olosuhteissa olisi voinut olla järkevää suojata, mutta 
tässä tapauksessa avoimuudesta on ollut hyötyä myös menetelmän kehittäjälle. 
Mitä yleisempään käyttöön 1000 V jakelujärjestelmä tulee, sen edullisemmaksi 
tulevat siihen tarvittavat verkostokomponentit. Uuden menetelmän merkitys on 
kohdeorganisaatiolle niin tärkeä, että sitoutuminen tutkimukseen on ollut pysy-
vää ja tutkitusta menetelmästä on tullut todellinen vaihtoehto jakeluverkkojen 
rakentamiseen rajatuissa kohteissa. 

Avaintulokset 

Haja-asutusalueiden jakeluverkkojen kehittäminen on taloudellisesti suuri haas-
te. Tutkimuksen tulosten mukaan voidaan löytää soveliaita ja taloudellisia rat-
kaisuja jakeluverkon toimivuuden parantamiseksi. Tärkeimpiä tuloksia ovat; 
 
- Lyhyiden päättyvien 20 kV johtojen ja johtohaarojen korvaaminen 1000 V 

johdoilla on investoinneiltaan ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen mene-
telmä jakeluverkkojen rakentamiseen. 1000 V verkot soveltuvat haarajoh-
toihin, joissa siirrettävät tehot ovat pieniä. 

- 20 kV keskijänniteverkon kaapelointi ei yleisenä menetelmänä ole kannat-
tavaa haja-asutusalueiden jakeluverkkojen rakentamisessa. Kaapelointi on 
käyttövarmuuden lisäysinvestointi, jota luotettavuuden parantamiseksi 
kannattaa rajatusti käyttää myös haja-asutusalueilla. Kaapeloinnin ja auto-
maation avulla voidaan muodostaa jakeluverkkoon lisää lähes sähköasemia 
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vastaavia solmupisteitä, joista sähköä on käytettävissä myrskyjenkin jäl-
keen. 

- Päällystettyjen ilmajohtojen soveliaimmat käyttökohteet ovat teiden varsil-
le siirretyillä keskijännitejohdoilla. 

- Korkeat pylväät ovat edullinen ratkaisu alueilla, missä niiden avulla pysty-
tään vähentämään lumikuormille herkkien puiden taipumista johdoille. 

 
Optimaalinen haja-asutusalueiden jakeluverkkojen kehittäminen muodostuu 
useista eri menetelmistä. Menetelmien käyttöön vaikuttavat ympäristö, siirret-
tävät kuormat ja onko kyseessä haarajohto vai rengasverkon osa. Tutkimuksen 
keskeinen tulos on, että 1000 V jakeluverkot ovat investoinneiltaan ja ylläpito-
kustannuksiltaan edullinen tapa parantaa jakeluverkon luotettavuutta korvaa-
malla lyhyitä 20 kV keskijänniteverkon haaroja ja haarojen jatkeita 1000 V 
verkoilla. 1000 V verkot muodostuvat 20/1 kV muuntamosta, 1000 V johdosta 
ja lähellä asiakasta olevasta 1/0,4 kV muuntamosta. 
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2 JAKELUVERKKOTOIMINNAN KEHITYSTRENDIT JA HAAS-
TEET 

Maailman ensimmäinen sähkölaitos vihittiin käyttöön New Yorkissa vuonna 
1882. Vihkimisvuonna sähkölaitoksen verkkoon oli liittynyt 200 taloa ja 4000 
hehkulamppua. Samana vuonna The Edison Electric Co. toimitti valaistuslai-
toksia myös Eurooppaan. Tampereella Finlaysonin suuressa kutomosalissa otet-
tiin käyttöön 15.3.1882 kahden generaattorin syöttämänä 160 hehkulamppua. 
Katuvalaistukset aloitettiin 1887 ja ensimmäinen kunnallinen sähkölaitos perus-
tettiin Tampereelle 1888. (Hirsh 1989) 
 
Suur-Savon Sähkö Oy on perustettu vuonna 1946. Näihin aikoihin perustettiin 
myös monia muita sähköyhtiöitä, joiden tehtävänä oli sähköistää viimeiset laa-
jat sähköttömät alueet Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vuodesta 1995 lähtien jakelu-
verkon haltijana on toiminut Suur-Savon Sähkö-konserniin kuuluva Järvi-
Suomen Energia Oy. 
 
Ensimmäisten jakeluverkkojen rakentamista 1950-luvulla vaivasi materiaalipu-
la. Tämä vaikutti siihen, että 20 kV johdot vedettiin metsiin mahdollisimman 
suoria ja lyhyitä linjauksia käyttäen. Käyttövarmuus ei ollut tärkeimpiä asioita 
jakeluverkon suunnittelussa, tärkeämpää oli saada sähköverkko rakennetuksi 
mahdollisimman edullisesti ja vähin tarvikkein. Aluksi sähköä käytettiin lähes 
ainoastaan valaistukseen. Sähkön hintakin oli nykyiseen verrattuna korkea, 
mutta silloin sähkö nähtiin niin arvokkaana asiana, että hinnastakaan ei suu-
remmin valitettu. Yhteistyöhenki oli hyvä ja maankäyttöasioidenkaan hoitami-
nen ei tuottanut suurempia vaikeuksia. 
 
Maailma on näistä ajoista muuttunut kovasti, mutta sähköverkko on monin pai-
koin vielä samassa paikassa ja samannäköinen avojohtoineen ja puupylväineen 
kuin miksi se aikoinaan rakennettiin. Sähkön käyttö on kasvanut moninkertai-
seksi ja sähköstä on tullut jokapäiväinen hyödyke, jota ilman on vaikea tulla 
toimeen. Sähkölaitteet ovat herkempiä sähkön laadun vaihteluille ja lyhyetkin 
sähkökatkot ja jännitekuopat aiheuttavat enemmän harmia. 
 
Ympäristöasiat tulevat entistä tärkeämmiksi; sähköverkkojen rakentaminen ei 
saisi pilata maisemaa varsinkaan herkillä ranta- ja saaristoalueilla. Materiaaleja 
pitäisi pystyä entistä enemmän kierrättämään, jotta luonnonvaroja säästettäisiin 
mahdollisimman paljon. Kyllästetyt puupylväät ovat ongelmajätteitä ja niille on 
löydettävä ympäristöystävällinen ratkaisu. 
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2.1 Käyttövarmuus Suur-Savon Sähkön näkökulmasta 
Jakeluverkkojen käyttövarmuuden tasoa voidaan arvioida vikojen aiheuttamien 
keskeytysten määrällä. Käyttövarmuutta suunniteltaessa huomioidaan mm. mil-
laiset viat saavat aiheuttaa keskeytyksen asiakkaan sähkönjakeluun ja miten no-
peasti vikojen aiheuttamien keskeytysten jälkeen jakelu voidaan palauttaa nor-
maaliin tilaan. Käyttövarmuuden tasoon voidaan vaikuttaa mm. johtorakenteilla 
(ilmajohto/maakaapeli), rengassyöttömahdollisuuksilla, sähköasemilla ja kau-
ko- ja käsiohjattavien kytkinlaitteiden määrällä ja optimaalisella sijoittamisella. 
Viasta aiheutuvan keskeytyksen vaikutus ja laajuus riippuu mihin jakeluverkon 
osaan vika syntyy. Kuvassa 2.1 on tyypillinen haja-asutusalueen jakeluverkon 
20 kV johtolähtö. 20 kV johdolle syntyvä vika aiheuttaa keskeytyksen kaikille 
syöttöalueen asiakkaille. Pienjänniteverkon viassa keskeytys koskee yhtä muun-
topiiriä tai vain osaa muuntopiirin asiakkaista. Asiakkaita pienjänniteverkon 
keskeytyksen piirissä on vain muutamia, kun 20 kV johtoviassa jakelukeskeytys 
koskee usein satoja asiakkaita. Asiakkaiden näkökulmasta käyttövarmuuden 
sijasta käytetään myös termiä toimitusvarmuus. 
 

Z

Z

110/20 kV
sähköasema

20 kV

0,4 kV

Z

Z

20/0,4 kV
muuntamo

0,4 kV

0,4 kV

VIKA

20/0,4 kV
muuntamo

20/0,4 kV
muuntamo

20 kV

20 kV

20 kVZKJ-vian vaikutusalue

PJ-vian vaikutusalue

 
 
Kuva 2.1. Tyypillinen haja-asutusalueen 20 kV johtolähtö. 20 kV keskijänniteverkon (KJ) vika 
aiheuttaa keskeytyksen keskimäärin useille sadoille asiakkaille ja pienjänniteverkon (PJ) vika 
vain muutamille asiakkaille. 
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Yksittäisten vikojen aiheuttamat jakelukeskeytykset hallitaan kaukokäytön ja 
maastoerottimien kauko-ohjauksen sekä muun verkostoautomaation avulla hy-
vin ja viat pystytään paikantamaan ja korjaamaan nopeasti ja tehokkaasti. On-
gelmia aiheuttavat metsäisten alueiden sähköyhtiöissä myrskyjen ja lumikuor-
mien aiheuttamat suurhäiriöt, joissa keskeytysajat voivat muodostua pitkiksi. 
 
Metsäisillä alueilla sähkönjakelun käyttövarmuuteen vaikuttaa metsien kunto ja 
miten niitä käsitellään. Myrskytuhot ovat pahimmat aukkojen reunoilla. Metsi-
en harvennusten jälkeen riski on suurimmillaan 2-3 vuotta käsittelyjen jälkeen. 
Lumikuormien osalta riskialteinta metsää ovat lehtipuut ja riukuuntuneet 
20-40-vuotiaat metsät, joissa harvennushakkuut ovat jääneet tekemättä. Ikäluo-
kassa 20-40 vuotta puuston pituus kasvaa voimakkaasti 7-8 metrin pituudesta 
15-20 metrin pituuteen. Näiden metsien osuus Etelä-Savossa on 23 % ja ennus-
teen mukaan tulee pysymään tulevaisuudessakin samalla tasolla. (Rikkinen 
2004) 

2.1.1 Jakeluverkon nykyinen laatutaso ja keskeytysten jakautuminen 
verkon eri osille 

Suur-Savon Sähkö Oy:n toimialueen keskijänniteverkon häiriöiden määrä pie-
neni 1970-luvun puolesta välistä aina 1990-luvun puoleenväliin saakka. Samoin 
lyheni myös asiakkaiden vuosittain kokema keskeytysaika. Kuvassa 2.2 on esi-
tetty keskijänniteverkon häiriöiden sekä keskeytysaikojen kehitys vuodesta 
1975 alkaen. 
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Kuva 2.2. Keskijänniteverkon häiriöt kpl/100 km ja h/a (* vuosista on poistettu suurhäiriöiden 
osuus). Lähde: Suur-Savon Sähkö Oy:n tilastot. 
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Suotuisaan kehitykseen vaikuttivat mm. käytönvalvontajärjestelmän ja kauko-
ohjattavien maastoerotinasemien hankinnat, sähköasemien ja johtolähtöjen lisä-
ykset, johtoalueiden vierimetsien hoitotoimenpiteet sekä sähköyhtiön organi-
saation kouluttaminen ja valmistautuminen vikojen korjaamiseen. 
 
1990-luvun puolivälin jälkeen keskeytysten määrä alkoi taas kasvaa ja vuodesta 
1999 lähtien keskeytysmäärät ovat olleet merkittävästi aikaisempia vuosia suu-
remmat. Viimeisten vuosien aikana sääolosuhteet ovat olleet epäedullisia 
(myrskyt ja lumikuormat) sähkön jakelun kannalta, mikä näkyy keskeytysten 
määrän kasvuna. Myös asiakkaat ovat huomanneet muutoksen ja ovat vaatimas-
sa toimenpiteitä sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Ihmisten on 
vaikea lehtikirjoitustenkin mukaan hyväksyä, että nykyaikana tuuli ja lumi voi-
vat niin helposti vaikeuttaa sähkön jakelua (Sanomalehti Länsi-Savo 
28.11.2002). 
 
Viimeisten vuosien aikana tilanne on huonontunut myös valtakunnallisten kes-
keytystilastojen mukaan. Kuvan 2.3 mukaisesti Suomen maaseudulla keskey-
tysajat ovat suuremmat kuin taajamissa. 
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Kuva 2.3. Keskimääräiset keskeytysajat vertailuna taajamat ja maaseutu. (Sener 2003) 

Suur-Savon Sähkö Oy:n toimialueen sähkön jakelujärjestelmä turvautuu 
110 kV siirto- tai alueverkkoon liitettyihin sähköasemiin. Siirtoverkko on ra-
kennettu käyttövarmuutta ajatellen paremmalle tasolle kuin paikallinen jakelu-
järjestelmä. Siirtoverkon ja sähköasemien toimivuus ovat avainasemassa säh-
könjakelun käyttövarmuutta ajatellen, joten niiden käyttövarmuuden odotetaan 
kaikissa tilanteissa olevan lähes 100 %:n tasolla. Kuvan 2.4 mukaisesti häiriöt 
siirtoverkossa ovat harvinaisia ja Suur-Savon Sähkö Oy:n siirtoverkko ja säh-
köasemat ovat toimineet 99,99 % käyttövarmuudella. 

Maaseutu 

Taajama 
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Kuva 2.4. Sähkönjakeluhäiriöiden jakautuminen verkon eri osille vuosina 1998-2003. Lähde, 
Suur-Savon Sähkö Oy:n tilastot. 

Asiakkaiden kokeman sähkön laadun kannalta merkityksellisemmässä asemassa 
on keskijänniteverkko. Keskijänniteverkon häiriöiden osuus on 60 % häiriöiden 
määrästä, mutta asiakkaiden kokemasta keskeytysajasta keskijänniteverkon 
osuus on yli 90 %. (Suur-Savon Sähkö Oy:n keskeytystilastot, ei julkinen). 
Sääolosuhteista johtuvat keskeytykset ovat lisääntyneet ja vaikutus näkyy her-
kimmin keskijänniteverkossa. Keskijänniteverkon osuus asiakkaiden kokemista 
keskeytyksistä on aiemminkin ollut merkittävä, sillä myös aikaisemmissa selvi-
tyksissä yli 80 % asiakkaille aiheutuvista keskeytyksistä on todettu johtuneen 
keskijänniteverkosta (Järventausta 1995). 
 
Olemassa oleva 20 kV verkko on kuvan 2.5 mukaisesti lähes kokonaan avojoh-
toverkkoa. 

Avojohdot
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0,3 %

Maakaapelit
1,1 %
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Kuva 2.5. Suur-Savon Sähkö Oy:n 20 kV keskijänniteverkon jakautuminen avojohtoihin ja 
kaapeleihin. Verkoston kokonaispituus 31.12.2004 on 8 525 km. 

Kaapeleista suurin osa sijaitsee taajamissa, joten haja-asutusalueen jakeluverk-
ko muodostuu käytännössä kokonaan avojohdoista. Avojohtojen määrä selittää 
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sen, miksi asiakkaiden kokemista jakelukeskeytyksistä niin iso osa johtuu 
20 kV verkon vioista. Haja-asutusalueiden sähköjakeluverkon käyttövarmuus 
säilyy haasteellisena vielä kauan, sillä näin suuren johtomäärän korvaamiseen 
käyttövarmemmalla tekniikalla kuluu aikaa vuosikymmeniä. 

2.1.2 Olosuhteiden vaikutus keskeytyksiin 
Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueen sähköverkosta noin 70 % sijaitsee metsis-
sä. Metsäiset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi sähkön toimitusvarmuuteen, 
mikä näkyy myös tilastoissa. Sähkön jakelukeskeytyksistä 2/3 johtuu metsistä; 
puu kaatuu johdolle tai lumikuormat painavat puun johdon päälle. Kuvassa 2.6 
on esitetty tyypillisimmät sähkönjakelukeskeytysten aiheuttajat (Suur-Savon 
Sähkö Oy:n keskeytystilastot, ei julkinen). 
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Kuva 2.6. Sähkönjakelukeskeytysten aiheuttajat Suur-Savon Sähkö Oy:n toimialueen keskijän-
niteverkossa. 

Suur-Savon Sähkö Oy:n jakeluverkko on tyypillinen maaseutuverkko. Taajami-
en sähkön toimitusvarmuus on parempi kuin haja-asutusalueella ja samalla ta-
solla kuin yleensä Suomen taajamaverkoissa. 
 
Johtopituus johtolähtöä kohti on Suur-Savon Sähkö Oy:n jakeluverkossa Suo-
men pisimpiä johtuen siitä, että sähkönkäyttäjät ovat sijoittuneet hajalleen koko 
toimialueelle ja johtolähtöihin sisältyy paljon haaroja. Vuosien aikana johtopi-
tuus on lyhentynyt sähköasemien rakentamisen myötä ja lyhenee edelleenkin, 
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kun uusia sähköasemia rakennetaan. Sähköasemien ja johtolähtöjen lisäämisellä 
yksittäisten vikojen vaikutusalue pienenee, joten yhdestä viasta koituu haittaa 
pienemmälle asiakasmäärälle. 

2.1.3 Käyttövarmuus ja sähkön laatu 
Käyttövarmuuden lisäksi sähkönjakelun laatuun vaikuttavat muutkin tekijät, 
kuten jännitteen tasaisuus, oikeat jännitetasot ja säröisyys. Keskeytyksiä vähen-
tämällä voidaan sähkönlaatua parantaa kokonaisuutena, sillä osittain tekijät 
riippuvat toisistaan. Lyhyiden katkojen määrä vähenee käyttövarmuuden paran-
tuessa. Pysyvien vikojen vähentyessä myös vikojen paikantamisen yhteydessä 
tarvittavien kokeilukytkentöjen määrä pienenee. Kokeiluihin liittyvät katkot 
häiritsevät ehyessä verkossakin olevia asiakkaita. Oikosulkujen aikana esiinty-
vät jännitekuopat vaikuttavat terveilläkin johdoilla saman sähköaseman syöttö-
alueella, joten käyttövarmuuden parantuminen vähentää myös jännitekuoppien 
määrää. Pahimmillaan 20 kV keskijänniteverkossa tapahtuvat oikosulkuviat ai-
heuttavat jännitehäviöitä myös ylemmällä jännitetasolla. Näin jännitekuoppien 
vaikutus voi levitä laajemmalle muidenkin sähköasemien alueelle (Mäkinen 
2001/2). 

2.1.4 Keskeytysaikojen pituuteen vaikuttavat tekijät 
Vikojen korjaamiseen ja sitä kautta keskeytysaikoihin vaikuttavat vaurion va-
kavuus ja missä verkon osassa vika sijaitsee. Yksittäisten vikojen korjaaminen 
hoituu automaation ja kaukokäytön avulla nopeasti, mutta monien yhtäaikaisten 
vikojen tapauksessa automaatiosta ei ole enää vastaavaa hyötyä. 
 
Kaapeliverkon viat ovat yleensä paljon hitaampia löytää ja korjata kuin ilma-
johtoverkon viat. Keskijänniteverkon vikojen korjaamisaikoihin vaikuttavat yh-
täaikaisten vikojen määrät, koska tällöin henkilöstöä ei heti riitä kaikkien viko-
jen korjaamiseen. Tällöinkin keskeytysaikoihin vaikuttaa se, miten suuri osa 
vioista on yksittäisten puiden aiheuttamia ja miten paljon on kohteita, joissa 
sähköverkko on täysin rikkoutunut ja joudutaan rakentamaan uudestaan. Ku-
vassa 2.7 on esitetty keskimääräinen keskeytysaika asiakkailla samanaikaisten 
vikojen määrään suhteutettuna. Tiedot ovat koottu Suur-Savon Sähkö Oy:n ja-
kelualueen keskeytyksistä vuosilta 1999-2003. 
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Kuva 2.7. Asiakkaiden keskimääräisen keskeytysajan riippuvuus yhtäaikaisten vikojen määrästä 
Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueella vuosina 1999-2003. 

Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueen keskijänniteverkossa viat syntyvät pää-
osin yksittäisinä tapauksina tai muutamien samanaikaisesti syntyvien vikojen 
ryppäinä. Asiakkaan kokemasta vuotuisesta keskeytysajasta suurin osa muodos-
tuu kuitenkin tapauksista, joissa samanaikaisesti on useita vikoja. 
 
Viimeisten vuosien aikana suurhäiriöiden määrät ovat kasvaneet. Yhtenä osoi-
tuksena tästä ovat sellaiset häiriötilanteet Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueel-
la, joissa 20 kV keskijänniteverkon vikoja on samanaikaisesti 20 kpl tai enem-
män. Kuvassa 2.8 on esitetty suurhäiriöiden määrät vuodesta 1989 vuoteen 
2003. 
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Kuva 2.8. Suurhäiriöiden määrä vuosittain Suur-Savon Sähkön toimialueella vuodesta 1989 
lähtien. Suurhäiriöiksi on luokiteltu tilanteet, joissa on yhtäaikaisesti yli 20 jakelukeskeytyksen 
aiheuttamaa keskijännitevikaa. Tiedot puuttuvat vuosilta 1992 ja 1993. 

Suurhäiriöissä keskimääräiset keskeytysajat asiakkailla voivat olla suuremmat 
kuin normaalien vuosien keskeytysajat yhteensä. Viime vuosien ajoilta suurin 
myrsky oli heinäkuun 2002 alun Unto-myrsky, jossa sähkökatkon koki kaikki-
aan 52 % Suur-Savon Sähkö Oy:n asiakkaista. Haja-asutusalueen asiakkaista yli 
80 %:lta sähköt katkesivat myrskyn seurauksena. Keskimääräinen keskeytysai-
ka kaikki asiakkaat huomioiden oli 10,9 h/asiakas. Kun parhaimpina vuosien 
koko vuoden keskimääräinen keskeytysaika on ollut 2,5 h/asiakas, niin tähän 
suhteutettuna Unto-myrskyn vaikutus on ollut yli nelinkertainen. Muut viime 
vuosien myrskyt ovat olleet huomattavasti pienempiä. Pahimmillaan lumikuor-
mat ovat aiheuttaneet myös suuren vaikutuksen keskeytysaikoihin. 

2.1.5 Asiakkaiden suhtautuminen käyttökeskeytyksiin 
Suurten häiriötilanteiden aikana saa asiakkaiden yhteydenottojen ja median 
kautta helposti käsityksen, että asiakkaat ovat hyvin tuskastuneita sähkökatkoi-
hin. Sillä hetkellä, kun sähkökatko on meneillään, tuskastuminen on luonnollis-
ta sähkökatkon haitatessa normaalia elämää ja maatilan tai muun yrityksen toi-
mintaa. Tällöin mielipiteissä tuodaan hyvinkin suoraan esille, mitä ajatellaan 
sähköyhtiön sähkönjakelun toimitusvarmuudesta. Ikävät asiat unohdetaan kui-
tenkin nopeasti kuten Suur-Savon Sähkö Oy:n teettämät asiakaskyselyt 2000 ja 
2004 osoittavat (Tietoykkönen 2004). 
 
Kyselyn mukaan asiakkaat ovat melko tai erittäin tyytyväisiä sähkön laatuun ja 
toimitusvarmuuteen. Sähkön laatua ja toimitusvarmuutta pidettiin myös kaikis-
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sa kolmessa asiakasryhmässä, maatilat, kotitaloudet ja vapaa-ajanasunnot tär-
keimpänä sähköyhtiön toiminnan laadun arvostamisessa. Kun asiakkailta kysyt-
tiin, paljonko he ovat valmiita maksamaan lisää siitä, että katkosten määrä vä-
henee, niin yli puolet asiakaista (maatilat 52 %, kotitaloudet 56 % ja vapaa-
ajanasunnot 58 %) ei olisi valmis maksamaan yhtään enempää nykyiseen ver-
rattuna. (Tietoykkönen 2004) 
 
Sähkökatkojen määrää pidettiin vuoden 2004 kyselyssä muissa ryhmissä paitsi 
maataloudessa haitallisempana kuin vuonna 2000 tehdyssä kyselyssä. Kysely-
jen välillä on ollut useita suuria myrskyjä ”Unto-myrsky” mukaan lukien. Maa-
talouden osalta haitallisuus on selkeästi laskenut edelliseen kyselyyn verrattuna, 
joten kyselyn perusteella on pääteltävissä, että varavoimakoneiden lisääntymi-
nen maataloudessa on pienentänyt sähkökatkojen haitallisuutta. 

2.1.6 Käyttövarmuuden tulevaisuuden näkymät 
Tutkittaessa tarkemmin luonnon aiheuttamia häiriöitä, häiriöiden määrä on kas-
vanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, vaikka käyttövarmuuden paran-
tamiseen kohdistettuja investointeja (sähköasemien rakentaminen, johtojen siir-
täminen teiden varteen, kauko-ohjattavien erotinasemien lisääminen) on lisätty 
(Suur-Savon Sähkön investointitilastot, ei julkinen). Keskeytysten määrän pe-
rusteella on pääteltävissä, että muutoksia sähkön jakeluolosuhteissa on tapah-
tumassa niin nopeasti, ettei nykyisillä investoinneilla ja menetelmillä käyttö-
varmuutta saada parantumaan, vaan kehitys menee pikemminkin sähkön jake-
lun kannalta huonompaan suuntaan. Kuvassa 2.9 on luonnon aiheuttamien häi-
riöiden kehitys vuodesta 1990 lähtien. Kasvusuuntaus on ollut varsin selkeää, 
joten muutosta ei voi laskea pelkästään tilastollisen poikkeaman aiheuttamaksi. 
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Kuva 2.9. Luonnon aiheuttamien keskeytysten määrä vuosittain Suur-Savon Sähkön toimialu-
eella 20 kV keskijänniteverkossa vuodesta 1990 lähtien. 

Sähköyhtiön toiminnan pahimpia uhkia on myrsky, joka laaja-alaisesti rikkoo 
koko jakeluverkon. Tällaisesta totaalisesta tuhosta esimerkkinä on Puumalan 
myrsky vuonna 1971, jossa Puumalan alueen metsistä suurin osa tuhoutui ko-
konaan ja samalla pahimmalla myrskyalueella rikkoutui myös sähköverkko täy-
sin. Vaikka myrskyalue oli suppea, jakeluverkon korjaaminen kesti usean vii-
kon ajan. Toisena esimerkkinä on Ruotsissa tapahtunut tammikuun 8. päivän 
2005 Gudrunmyrsky, jossa yli puolimiljoonaa asiakasta koki sähkökatkon. Yk-
sin Sydkraftin alueella 250 000 asiakasta jäi ilman sähköä ja lähes kolme viik-
koa myrskyn jälkeen oli vielä yli 15 000 sähkötöntä asiakasta (Helsingin Sano-
mat 28.1.2005). Suomessakin vastaavanlainen laaja-alainen ja tuhoisa myrsky 
on mahdollinen, jossa jakeluverkon kuntoon saattaminen voi kestää jopa kuu-
kausia. Tällaisen riskin pienentämiseksi toimenpiteiden verkkotopologinen 
kohdentaminen on erittäin tärkeää. Maakaapeloinnilla riski pienenisi oleellises-
ti. 
 
Sääolosuhteiden muuttuminen voi johtaa suurempaan todennäköisyyteen, että 
myrskyjen voimakkuudet lisääntyvät, joten metsäisillä alueilla toimivien säh-
köyhtiöiden tulee tulevaisuuttaan hahmotellessaan huomioida tällaisen totaali-
sen tuhon mahdollisuus ja miten siihen varaudutaan. 



 36

2.2 Viranomaisten vaatimukset verkkoyhtiöille ja sähkön laadulle 
Sähköstä on tullut yhteiskunnan perushyödyke, jonka toimitus ei saisi pettää 
poikkeuksellisissakaan olosuhteissa. Suomessa vaikuttivat laajalla alueella vuo-
den 2001 aikana Janitan ja Pyryn päivinä myrskyt, jolloin poikkeuksellisten 
sääolosuhteiden aiheuttamat sähkökatkot olivat paljon esillä julkisessa keskus-
telussa. Vuonna 2002 Unto-myrsky aiheutti myös laajaa tuhoa ja lumikuormat 
ovat aiheuttaneet useina peräkkäisinä talvina ongelmia sähkönjakelun keskey-
tymättömään toimittamiseen. Nämä tapahtumat ovat vaikuttaneet myös lainsää-
dännön kehittämiseen ja viranomaisten vaatimuksiin jakeluverkkojen kehittä-
misvastuusta. 
 
Sähkömarkkinalain muutokset 
Sähkömarkkinalain muutos vakiokorvauksista tuli voimaan 1.9.2003. Lakimuu-
toksen mukaan sähkönkäyttäjillä on oikeus verkkopalvelun yhtäjaksoisen kes-
keytymisen perusteella vakiokorvaukseen, ellei verkonhaltija pysty osoitta-
maan, että keskeytyminen johtuu verkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien ul-
kopuolella olevasta syystä, jota ei voida kohtuudella ottaa toiminnassa huomi-
oon ja jonka seurauksia ei voida kaikkea huolellisuutta noudattaen välttää ja 
voittaa (SML 1995). 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamista pit-
kistä keskeytyksistä joudutaan maksamaan asiakkaille vakiokorvaukset. Sähkö-
yhtiöiden korvausvelvollisuus alkaa, kun sähkökatko on kestänyt yli 12 tuntia. 
Korvausten suuruus on 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, kun keskey-
tys on 12-24 h, 25 % keskeytysajalla 24-72 h, 50 % keskeytysajalla 72-120 h. 
Yli 120 h eli viiden vuorokauden keskeytyksiltä korvaus on 100 % vuotuisesta 
verkkopalvelumaksusta. Vakiokorvauksen maksimimäärä on 700 €/asiakas ja 
kahden vuoden siirtymäaikana vakiokorvaus maksimimäärä on 350 €/asiakas. 
Lakia jouduttiin ensimmäisen kerran Suomessa soveltamaan käytännössä Mie-
likki-myrskyssä syyskuun lopulla 2003. 
 
Kuinka paljon laki tulee vaikuttamaan sähköyhtiöiden toimintaan selviää ko-
kemusten myötä. Ensimmäisenä vaikutukset ovat näkyneet suurhäiriövalmiuk-
sien parantamisena ja sähköyhtiöiden välisen yhteistyön ja avunannon lisään-
tymisenä. Joka tapauksessa lain vaikutuksesta maaseutualueiden sähkön siirto-
kustannuksiin tulee nousupaineita. 

Virhe sähköntoimituksessa 
Virheen osalta sähkömarkkinalain 27 c §:ssä todetaan, että jollei toisin ole so-
vittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa 
noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvas-
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ti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet 
huomioon ottaen vähäisenä. Huomioon otettavina olosuhteina voivat lain perus-
telujen mukaan tulla kysymykseen myös keskeytyksen vaikutukset sähkönkäyt-
täjälle. 
 
Virheeseen liittyen mitään yksiselitteistä tuntirajaa ei ole asetettu, koska virheen 
määrittelyyn vaikuttavat muutkin seikat kuin vain keskeytyksen pituus. Sähkön-
toimituksen virheellisyyttä arvioitaessa huomioon on otettava keskeytysten ko-
konaisvaikutus. Lain mukaan sähköntoimituksessa voi olla virhe myös silloin, 
kun siinä esiintyy pidemmän jakson aikana usein toistuvia lyhytaikaisia keskey-
tyksiä, joiden vaikutus on verrattavissa pitkään yhtäjaksoiseen keskeytykseen. 
Automaattisten jälleenkytkentöjen osalta lain perusteluissa on erikseen todettu, 
ettei tällöin ole kyseessä laissa tarkoitettu virhe. (Vakiokorv. 2003) 
 
Koska sähkön toimituksen virheen osalta ei ole määritelty yksiselitteisiä rajoja 
sähkön toimituksen virheellisyydelle, pyrkivät viranomaiset määrittelemään so-
veltuvat rajat tulkintojen täsmentämiseksi. Jos jälleenkytkennöille asetetaan lii-
an tiukat rajat, aiheutuu haja-asutusalueilla toimiville sähköyhtiöille helposti 
laatukorvauksia, vaikka minkäänlaista todellista virhettä ja laiminlyöntiä verkon 
kehittämisen suhteen ei ole tehty ja jakeluverkko toimii niin kuin se on suunni-
teltukin toimivaksi esim. rajun ukkosrintaman aikana. 

Verkkotoiminnan kohtuullisen tuoton vaatimukset 
Sähkömarkkinalain 14 §:n 2 momentin mukaan sähköverkkopalveluiden hin-
noittelun on oltava kohtuullista. Hallituksen esityksessä sähkömarkkinalaiksi ja 
siihen sisältyvissä yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että monopo-
liasemassa olevalta verkkotoiminnalta tulee edellyttää hinnoittelun kohtuulli-
suutta. Perusperiaatteena on, että hinnoittelun tulisi vastata toiminnan kustan-
nuksia. Toisaalta perusteluissa on todettu, että hinnoittelun tulisi turvata riittävä 
tulorahoitus ja vakavaraisuus. Tulot saisivat kattaa verkon ylläpidon, käytön ja 
rakentamisen kohtuulliset kustannukset sekä antaa sitoutuneelle pääomalle koh-
tuulliseksi katsottavan tuoton. (EMV 2004) 
 
Jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun valvonnassa eli verkkoliiketoiminnan koh-
tuullisen tuoton määrityksessä on käytössä EMV:n määrittelemät toimintamal-
lit. Sallitun tuoton määrittelyä varten määritellään ensin verkkojen jälleenhan-
kinta-arvo (JHA), jonka perusteella määritellään verkostokomponenttien iän 
perusteella verkon nykykäyttöarvo (NKA). 
 

 [ ] JHA
pitoaika

ikäkeskiNKA ×
−

−= 1  (2.1) 
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Kirjanpidossa käytetyt poistoajat eivät vastaa verkostokomponenttien todellisia 
teknistaloudellisia pitoaikoja. Kirjanpidolliset poistoajat ovat lyhyempiä kuin 
todelliset pitoajat ja siten useimmissa tapauksissa poistoaikojen pidentämiseen 
on tarvetta. Hinnoittelun kohtuullisuuslaskelmissa sähköverkon kirjanpitoarvon 
sijasta käytetään nykykäyttöarvoa. 
 
Kohtuullisen tuoton laskennassa pakolliset käyttö-, ylläpito- ja kehittämiskus-
tannukset saadaan kattaa ja näiden pakollisten kustannusten kattamisen jälkeen 
tulonmuodostuksen tulee antaa verkonhaltijalle kohtuullinen tuotto sitoutuneel-
le pääomalle. 
 
Tämä ei ota kantaa siihen, ovatko investoinnit järkeviä, vaan verkkoon sitoutu-
neelle pääomalle voisi periä kohtuullisen tuoton, vaikka pääoma olisi sidottu 
miten tuottamattomasti tahansa. Sähkömarkkinalain yhtenä tavoitteena on verk-
kotoiminnan tehostaminen. Sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun koh-
tuullisuus merkitsee sähkömarkkinalain mukaan toisaalta sitoutuneelle pääo-
malle maksettavan tuoton ja toisaalta yrityksen kustannustason kohtuullisuutta. 
 
Lain mukaan verkonhaltijan kustannustasoa ei tule aina hyväksyä sellaisenaan, 
vaan verkonhaltijan toteutuneita kustannuksia tulee verrata tehokkaan toimin-
nan mukaiseen kustannustasoon. Siirtohinnoittelun kohtuullisuus merkitsee 
edelleen myös mm. kustannustason kohtuullisuutta. 

Kohtuullisen tuoton laskenta WACC-mallin mukaan 
Viranomaisten valvonta on lisääntynyt sähköverkkoyhtiöiden suhteen. Valvonta 
kohdistuu verkkoyhtiöihin, sillä verkkotoiminta on säilynyt monopolistisena 
liiketoimintana, kun myyntitoiminta on vapautunut kilpailulle. Tässä luvussa on 
tavoitteena tutkia, miten viranomaisvalvonta vaikuttaa verkkoyhtiön toimintaan 
ja investointeihin. Käyttövarmuuden parantaminen edellyttää usein teknisen ta-
son korottamista ja lisää investointitarvetta. Verkkoyhtiön kannalta olisi edullis-
ta, jos viranomaisvalvonta rajoittaa mahdollisimman vähän jakeluverkkojen ke-
hittämistä ja valvontajaksot olisivat tarpeeksi pitkiä poistamaan epävarmuuste-
kijöitä pitkän tähtäimen suunnittelusta. 
 
Energiamarkkinavirasto on esittänyt suuntaviivat jakeluverkkotoiminnan hin-
noittelun kohtuullisuuden arvioimiseksi valvontajaksolle 2005-2007 (EMV 
2004). Säännösten käyttöönotto on vahvistettu, mikä tarkoittaa sitä, että esitetyn 
mallin mukaisesti toimitaan vuoden 2007 loppuun saakka. Myöhemmistä suun-
taviivoista ei ole täyttä tarkkuutta, mutta ensimmäisen valvontajakson koke-
musten perusteella kohtuullisen tuoton säännöksiä voidaan tarkistaa. Tutkimuk-
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sessa on sovellettu investointien vaikutusten vertailussa viranomaisohjetta vuo-
sille 2005-2007 sellaisenaan, tästä eteenpäin sääntelyn perusteet on arvioitu. 
 
Energiamarkkinaviraston esityksen mukaisesti verkkoyhtiön oman ja vieraan 
pääoman avulla voidaan laskea koko pääoman kustannus eli pääoman keski-
määräinen kustannus. Oman ja vieraan pääoman sijoittajat asettavat sijoituksel-
leen erilaiset tuottovaatimukset heidän sijoitustensa erilaisen riskin vuoksi, jo-
ten koko pääoman kustannus on oman ja vieraan pääoman kustannuksien paino-
tettu keskiarvo. Hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa käytettävä pääoman 
painotettu keskikustannus lasketaan seuraavasti; 
 

( )
ED

DtC
ED

ECWACC
+

−+
+

= 1DE  (2.2) 

 
missä 

WACC  = pääoman painotettu keskikustannus 
EC  =  oman pääoman kustannus 

DC  =  korollisen vieraan pääoman kustannus 
t  =  tarkasteluajanjaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta 
D  =  korollisen vieraan pääoman määrä 
E  =  oman pääoman määrä 

 
Oman pääoman kustannus (CE) määräytyy sijoittajien asettaman tuottovaati-
muksen perusteella. Mitä korkeampi liiketoiminnan riski on, sitä korkeampi on 
sijoitukselle asetettu tuottovaatimus. Oman pääoman kustannusta arvioidaan 
kohtuullisen tuoton laskennassa CAPM-mallilla (Capital Asset Pricing Model), 
jonka mukaan sijoituskohteen tuoton odotusarvo koostuu riskittömästä tuotosta 
ja riskilisästä. Kohtuullisen tuoton laskennassa käytettävä oman pääoman kus-
tannusta kuvaava CAPM-malli on muotoa: 
 

CE =  Rr  + βopo × (Rm – Rr) (2.3) 
 

missä 
Rr = riskitön korkokanta 
βopo = beeta-kerroin 
Rm = markkinoiden keskimääräinen tuotto 
Rm – Rr = markkinoiden riskipreemio 

 
Riskittömänä korkokantana pidetään laskentamallissa Suomen valtion viiden 
vuoden obligaation edellisen vuoden toukokuun keskiarvoa. Tutkimuksessa on 
käytetty riskittömänä korkona kaikkina vuosina vuoden 2004 toukokuun kes-
kiarvoa, joka oli 3,53 %. Riskipreemiona on käytetty Energiamarkkinaviraston 
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käyttämää 5 % preemiota. Energiamarkkinavirasto soveltaa ensimmäisellä val-
vontajaksolla velattoman beeta-kertoimen arvona 0,3, jota on sovellettu tutki-
muksessa kaikkina vuosina. Tutkimuksessa, kuten viranomaisen kohtuullisuus-
laskelmissakin, velaton beeta-kerroin on muutettu velkaiseksi beetaksi seuraa-
vasti: 

( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×−+×=

E
Dtββ 11velatonvelkainen  (2.4) 

missä 
βvelkainen = pääomarakennetta vastaava beeta-kerroin 
βvelaton = velaton beeta-kerroin. 
D/E = pääomarakenne (korolliset velat/oma pääoma). 

 
Tutkimuksessa on sovellettu ensimmäisen valvontajakson ajan velkaisen beetan 
laskennassa pääomarakennetta 30/70 (korolliset velat 30 %/oma pääoma 70 %). 
Vuodesta 2008 alkaen on käytetty esimerkkinä käytetyn verkkoyhtiön oletettua 
todellista vastaavaa pääomarakennetta. 
 
Vieraan pääoman kustannuksena käytetään Energiamarkkinaviraston kohtuulli-
suuslaskelmissa ensimmäisellä valvontajaksolla riskitöntä korkoa lisättynä 
0,6 % preemiolla. Tällöin korollisen vieraan pääoman kustannus on muotoa: 
 

CD = Rr + 0,6 % (2.5) 
 
Tutkimuksessa on käytetty vieraan pääoman kustannuksen määrittelyssä kaik-
kina vuosina riskittömänä korkona (Rr) viiden vuoden obligaation korkoa tou-
kokuulta 2004, mikä oli 3,53 %. Tähän on lisätty edellä mainittu preemio. 
 
Koska Energiamarkkinavirasto soveltaa ensimmäisellä valvontajaksolla kaik-
kiin sähkön jakeluverkkoyhtiöihin kiinteää pääomarakennetta 30/70 (korolliset 
velat/oma pääoma), niin pääoman painotetun keskikustannuksen laskentayhtälö 
ensimmäiselle valvontajaksolle on seuraava: 
 

( )
100
301

100
70

E tCCWACC D −+=  (2.6) 

 
Tutkimuksessa pääoman keskikustannuksen laskennassa sovellettu ensimmäi-
sen valvontajakson jälkeisille vuosille yhtälöä (2.2). 
 
Euromääräinen kohtuullinen tuotto (Rk) lasketaan pääoman painotetun keski-
kustannuksen ja sitoutuneen tuottoa vaativan pääoman avulla seuraavasti: 
 

Rk  = WACC × (D + E) (2.7) 
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Arvioitaessa hinnoittelun kohtuullisuutta edellä kuvatulla tavalla verrataan las-
kettua euromääräistä kohtuullista tuottoa euromääräiseen toteutuneeseen oikais-
tuun tuottoon. Toteutunut oikaistu tuotto lasketaan siten, että toteutuneeseen 
liikevoittoon (liiketappioon) lisätään toteutuneet verkonhaltijan kontrolloitavis-
sa olevat operatiiviset kustannukset, maksetut verkkovuokrat ja sähköverkosta 
tehdyt suunnitelman mukaiset poistot. Näin saadusta luvusta vähennetään te-
hostamistavoitteen mukaiset verkonhaltijan kontrolloitavissa olevat operatiivi-
set kustannukset sekä sähköverkon jälleenhankinta-arvosta lasketut tasapoistot 
ja lisätään taseen liittymismaksukertymän nettomuutos. Saadusta tuloksesta vä-
hennetään vielä voimassa olevan yhteisöverokannan mukainen välitön yhteisö-
vero niiltä verkonhaltijoilta, jotka joutuvat verolainsäädännön mukaan maksa-
maan yhteisöveroa tuloksestaan. 
 
Verkko-omaisuuden tasapoistot lasketaan vuosittaisen jälleenhankinta-arvon 
perusteella seuraavasti: 
 

i

i
i pitoaika

JHA
TP =  (2.8) 

 
missä 

TPi =  Sähköverkosta tehtävä tasapoisto vuonna i 
JHAi = Kaikkien verkkokomponenttien yhteenlaskettu jäl-

leenhankinta-arvo vuoden i alussa. Jälleenhankinta-
arvolla tarkoitetaan sitä kustannusta, jonka sähköver-
kon rakentaminen nykyisellä kustannustasolla aiheut-
taisi. 

pitoaikai  =  Tarkoitetaan sitä aikaa, jonka sähköverkko todellisuu-
dessa on toiminnallisessa käytössä ennen sen uusimis-
ta (taloudellinen pitoaika). Vuoden i alussa käytössä 
ollutta verkkoa vastaava teknistaloudellinen pitoaika 
lasketaan komponenttiryhmille määritellyistä pito-
ajoista komponenttiryhmien jälleenhankinta-arvoilla 
painotettuna keskiarvona. 

 
Kun tällä mallilla määritellään investointien vaikutus sallittuun tuottoon erilai-
silla vaihtoehdoilla, saadaan kuvan 2.10 mukainen tulos. 
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Kuva 2.10. Energiamarkkinaviraston hyväksymän WACC-mallin mukaisesti lasketut kohtuulli-
set tuotot (sallitut liikevaihdot) erilaisilla investointitasoilla. Esimerkki on haja-asutusalueella 
toimivasta verkkoyhtiöstä. 

Kuvassa 2.10 on kuvattu erään haja-asutusalueella toimivan verkkoyhtiön in-
vestointien vaikutusta kohtuulliseen tuottoon. Tarkasteluissa vaihtoehdoissa on 
huomioitu, että investointitarve kasvaa tästä eteenpäin vanhan keskijännitever-
kon lisääntyvän saneeraustarpeen takia. Kuvasta nähdään, että tuottojen tarve 
kasvaa, vaikka verkko uusitaan nykyisellä tekniikalla. Jos verkko halutaan uu-
sia paremmalla tekniikalla käyttämällä kaapelointia, viranomaisten hyväksymä 
kohtuullinen tuotto eli liikevaihto ei enää nouse samassa suhteessa investointien 
kanssa. Jos 20 % kalliimmat lisäinvestoinnit halutaan toteuttaa tulorahoituksel-
la, pitäisi päästä ylimmän käyrän mukaiselle tuottotasolle. 
 
Kuvan 2.10 esittämän tuloksen perusteella WACC-mallilla laskettu tuottotaso 
rajoittaa käyttövarmuusinvestointien kattamista tuottorahoituksella. Investoin-
tien lisääminen ei kasvata liikevaihdon lisäämismahdollisuuksia investointien 
kasvun suhteessa. Kuvan 2.10 mukaisesti investointien kasvun perusteella lii-
kevaihdoksi pitäisi saada ylimmän käyrän osoittama liikevaihto, mutta viran-
omaisten mallilla sallitaan keskimmäisen käyrän mukainen liikevaihto. Tilanne 
johtaa pitkällä tähtäimellä verkkoyhtiön velkaantumiseen. 
 
Verkkoyhtiön liikevaihto muodostuu asiakkailta saatavista siirtomaksuista, jo-
ten siirtomaksujen pitäisi nousta samassa suhteessa kuin liikevaihdon. Inves-
tointien lisääntymisen takia siirtohintojen korotustarve pitkällä jaksolla on ku-
van 2.10 mukaan yli 40 % vuoden 2004 tasoon verrattuna. 
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Kohtuullisen tuottolaskennan mukaan haja-asutusalueen sähköyhtiöt eivät pysty 
rahoittamaan käyttövarmuuteen tarvittavia lisäinvestointeja omalla pääomalla. 
Jos kaapelointia lisätään, siirtohintoja voidaan nostaa, mutta ei tarpeeksi panos-
tuksiin verrattuna. Laskentamalli ei anna mahdollisuuksia lisätä käyttövar-
muusinvestointeja. Investointeja lisättäessä joudutaan menemään omistajan 
kukkarolle, jollei haluta velkaantua. Nykytekniikkavaihtoehdossa omistajille 
voidaan tulouttaa vakaa osinkotuotto. 
 
Saneeraustarpeen lisääntyminen on nostamassa siirtohintoja käytetäänpä rahoi-
tuksessa omaa tai vierasta pääomaa. Rahoitukselliset paineet siirtohintoihin 
voivat vaikuttaa osalla sähköyhtiöitä siihen, että uusintainvestointeja pyritään 
pitkittämään ja siirtämään tulevaisuuteen. Tämä voisi johtaa jopa katastrofaali-
seen tilanteeseen, kun jakeluverkot pettävät teknisesti yhtä aikaa, jolloin am-
mattitaitoista henkilökuntaa ei enää riitä tarvittavan uusimistyön tekemiseen. 
 
Jakeluverkkojen saneeraus aiheuttaa niin suuren nousun siirtohintoihin, että asi-
akkaiden voi olla sitä vaikea hyväksyä. Asiakastutkimuksen mukaan asiakkaat 
eivät ole valmiita maksamaan sähköstään nykyistä enempää, vaikka laatutaso 
parantuisi. Hintojen korotusta pystytään vaimentamaan, jos omistajat olisivat 
valmiita luopumaan osasta omasta tuotostaan ja sijoittamaan sen käyttövar-
muusinvestointeihin. 

Valvontamallien toimivuus 
Suomen lisäksi tuottopohjaisen valvontamallin ovat valinneet Belgia ja Japani. 
Monet muut maat Norja mukaan lukien ovat päätyneet käyttämään hintakatto- 
ja liikevaihtokattosääntelynä. Tuottosääntelyn heikkoutena pidetään sitä, että se 
ei aidosti ohjaa yrityksiä kustannustehokkaaseen käyttäytymiseen ja toiminnan 
kehittämiseen. (Kopsakangas 2004) 
 
Suomeen valittu tuottopohjainen valvontamalli toimii melko hyvin tilanteessa, 
jossa investointien määrä on kasvamassa. Nykykäyttöarvon käyttö nykyisessä 
muodossa heikentää tilannetta niillä verkkoyhtiöillä, joilla on keskimääräistä 
vanhempaa verkkoa ja uusiminen alkaa olla välttämätöntä. Tulevaan investoin-
titarpeeseen verrattuna ne verkkoyhtiöt tarvitsevat enemmän tuottoja, joilla ny-
kykäyttöarvo on pieni. Eli tässä suhteessa alhaisen nykykäyttöarvon pitäisi toi-
mia päinvastoin eikä tuottoja vähentävänä. Hintakattosääntelyssä investointei-
hin käytettävää rahamäärää ei voi kasvattaa, joten on vaarana, että investoidaan 
se mikä pystytään ja on välttämätöntä ja tingitään käyttövarmuusinvestoinneis-
ta. Tarkastelukohteena olevan verkkoyhtiön osalta liikevaihtokattomalli ei läh-
tötilanteessa anna riittävää joustoa investointien toteuttamiseen, jollei verkko-
yhtiöiden erilaisia olosuhteita oteta huomioon liikevaihtokattoa määriteltäessä. 
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Euroopan Parlamentin direktiiviehdotuksessa tuodaan esille, että siirto- ja jake-
luverkon haltijoilta edellytettäisiin sellaista palvelua loppukäyttäjille, joka on 
keskeytysten yleisyyden ja keston suhteen korkeatasoista. Jäsenvaltioiden edel-
lytetään suorituskykyvaatimuksineen luovan sellaiset puitteet, että toimitusvar-
muus parantuu. Toisaalta edellytetään, että kansalliset sääntelyviranomaiset 
varmistavat, että siirtoverkkojen haltijat saavat asianmukaisen korvauksen te-
kemistään investoinneista. Joissakin tapauksissa voitaisiin harkita suurempaa 
tuottoa, kun on kyse uudesta infrastruktuurista. (KOM 740 2003) 
 
Euroopan neuvoston lähtökohta on, että kansalliset sääntelyviranomaiset eivät 
ole jarruttamassa käyttövarmuuden kehittämistä. Suomen malli toimii kohtuul-
lisen hyvin käyttövarmuutta parantavien investointien toteuttamisessa, mutta 
parantamisen varaa mallissa vielä on. Euroopan Parlamentin direktiivin vastais-
ta ei olisi, jos tuottovaatimuksissa joustetaan tilanteissa, joissa lisätuotto ohjau-
tuu käyttövarmuusinvestointeihin. Kokonaisuutena suuri epävarmuus pitkäntäh-
täimen suunnittelussa on siinä, miten viranomaisten sääntely muuttuu ja mitä 
asioita sääntelyssä tullaan milloinkin painottamaan, esimerkiksi käyttövarmuu-
den ja keskeytyskustannusten huomioiminen tehokkuuden mittauksessa. Tut-
kimusta tehtäessä valvontamenetelmän sisältö on tiedossa vain kolmen vuoden 
päähän vuoden 2007 loppuun saakka, joten valvontamallin vaikutuksia ei voida 
tarkasti arvioida kuin tälle jaksolle. (KOM 743 2003) 

2.3 Taloudellisuus 

2.3.1 Yleistä 
Sähkön jakelujärjestelmä vaatii jokaiselle asiakkaalle ulottuvat kiinteät jakelu-
verkot, joiden rakentamiseen ja ylläpitoon sitoutuu runsaasti pääomaa ja kus-
tannuksia. Taloudellisuuden tavoitteena on optimoida pitoajalle koostuvat in-
vestointi- ja ylläpitokustannukset. Järkevää talouden suunnittelua on myös se, 
että liiketoiminnan pitää olla kannattavaa, jotta pitkäaikainen toiminnan kehit-
täminen on mahdollista. Sähkönjakeluliiketoiminnassa tärkeimpiä huomioitavia 
asioita taloudellisuuden näkökulmasta ovat mm. seuraavat tekijät, 
 
- Kuormitusten kasvun ennustaminen 
- Mikä on olemassa olevan jakeluverkon eri osien optimaalinen uusimisaika 
- Miten ja millä tekniikalla uusi verkko rakennetaan, jotta koko verkon pito-

ajan (ylläpito- ja häviökustannukset) kustannukset saadaan minimoitua 
- Kuinka paljon ollaan valmiita sijoittamaan käyttövarmuutta parantaviin in-

vestointeihin, joille keskeytyskustannukset huomioiden ei saada taloudel-
lista kannattavuutta 

- Ympäristöasioiden arvostuksen kasvaminen ja kuinka niiden arvostaminen 
voidaan huomioida taloudellisessa suunnittelussa 
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- Toiminnan pitää olla liiketaloudellisesti kannattavaa ja täyttää omistajien 
vaatimukset 

 
Haja-asutusalueilla, joissa keskimääräinen verkostorasitus asiakasta kohti on 
suuri, taloudellisuuden huomioiminen suunnittelussa korostuu. Asiakkaiden nä-
kökulmasta sähkön siirtokustannukset eivät saisi poiketa liikaa maan keski-
tasosta tai kaupunkien siirtohinnoista. 

2.3.2 Jakeluverkon rakentamisen taloudellisuus 
Uuden jakeluverkon rakentamisessa ja vanhan verkon saneerauksessa taloudel-
lisin lopputulos muodostuu rakentamiskustannusten ja pitoajan käyttö-, ylläpi-
to- ja häviökustannuksien summasta. Vanhan verkon uusimisen yhteydessä 
joudutaan tekemään päätös, rakennetaanko uusi verkko entisen verkon paikalle 
vai siirretäänkö uuteen kohtaan. Entisen paikan etuna on maksetut maankäyttö-
korvaukset, mutta uuteen paikkaan rakentamisen etuna on usein helpompi työs-
kentely, sillä vanhaa johtoa ei tarvitse huomioida eikä työkatkoja järjestellä. 
Teiden varsiin siirtäminen pienentää lisäksi eliniän aikaisia ylläpito- ja keskey-
tyskustannuksia. 
 
Rakentamisen kustannukset muodostuvat seuraavista kustannuksista: 
- suunnittelukustannukset 
- tarvikekustannukset 
- asennukset 
- maankäyttökorvaukset 
 
Pitoaikojen aikaisia kustannuksia ovat: 
- häviökustannukset 
- ylläpitokustannukset (huolto-, kunnossapito- ja tarkastuskustannukset) 
- viankorjauskustannukset 
- asiakkaalle keskeytyksistä aiheutuvat haittakustannukset 
- yli 12 tuntia kestävien katkojen vakiokorvaukset asiakkaille 
- kyllästettyjen puupylväiden käytöstä poistamisesta maksettavat ongelmajä-

temaksut ja muut verkon purkukustannukset 
 
Metsänomistajat menettävät vuosittaiset puuston kasvutuotot johtokatuihin tar-
vittavien metsäalueiden osalta silloin, kun keskijänniteverkko rakennetaan ilma-
johtona. 
 
Teoreettisesti taloudellisin johdon rakentamisen lopputulos syntyy, kun seuraa-
van yhtälön 2.9 minimiarvo saavutetaan. Jos taloudellisuus lasketaan koko ver-
kolle muuntajat huomioiden, niin lisäksi pitää huomioida muuntajien tyhjä-
käynti- ja kuormitushäviöt. 
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Missä 

      KI = rakentamisen investointikustannus 
∑ YK  =  vuosittaisten ylläpitokustannusten nykyarvo 

∑ VK  =  vuosittaisten viankorjauskustannusten nykyarvo 

∑ HK  = vuosittaisten asiakkaille aiheutuneiden keskeytyskus-
tannusten nykyarvo 

∑ KK  = vakiokorvausten nykyarvo 

PK  = verkon purkukustannukset ja pylväiden ongelmajä-
temaksut 

0K  = ensimmäisen vuoden häviökustannus 
α  = diskonttaustekijä 
β  = kuormitushäviökustannusten nykyarvokerroin 
T = pitoaika 

 
Häviökustannusten nykyarvokerroin saadaan määritettyä alla olevasta yhtälöstä, 
kun tiedetään tarkastelujakson aikainen siirtotehon kasvuprosentti r. (Lakervi 
2003) 
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Missä 

r = siirtotehon kasvuprosentti 
p = laskentakorkoprosentti 
t  = tarkastelujakso vuosina 
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Taloudellisen lopputuloksen saavuttaminen on optimointitehtävä, joka saavute-
taan yhtälön 2.9 minimiarvolla. Optimointi on tehtävä seuraavien teknisten ja 
toiminnallisten reunaehtojen vallitessa: 
 
- johtimien terminen kestoisuus ei ylity 
- oikosulkukestoisuus ei ylity 
- jännitteen laatu, esim. jännitteen alenema on sallituissa rajoissa 
- sähköturvallisuussäännökset toteutuvat 
- haluttu käyttövarmuus toteutuu. 
 
Asiakkaalle aiheutuvien keskeytyskustannusten määrittäminen ja arviointi on 
koko jakeluverkon pitkälle eliniälle vaikeaa, sillä niiden arvostus muuttuu aikaa 
myöten. Toistaiseksi keskeytyskustannusten arvostus on kasvamassa, mutta tu-
levaisuudessa keskeytyskustannuksilla voi olla nykyistä vähemmänkin merki-
tystä, jos varasähköjärjestelmät kehittyvät ja varajärjestelmien hintojen laskies-
sa asiakkaat hankkivat niitä nykyistä enemmän käyttöönsä. Toisaalta jälleen-
kytkentöjen merkitys saattaa kasvaa. Keskeytyskustannusten määrittely on käsi-
telty tarkemmin luvussa 3.3.3. 
 
Uusien verkkojen rakentamisesta on muodostunut entistä vaikeampi optimointi-
tehtävä, jossa taloudellisuus määrittelee edelleenkin yhden tärkeimmistä reuna-
ehdoista, mutta taloudellisuuden lisäksi on otettava huomioon käyttövarmuus ja 
ympäristöasiat. Hyvällä suunnittelulla ja ympäristön huomioon ottamisella voi-
daan suunnitella pienin lisäkustannuksin nykyistä käyttövarmempia ratkaisuja. 

Vakiokorvausten vaikutus jakeluverkon kustannustarkasteluissa 
Jakeluverkkojen suunnittelussa vakiokorvaukset vaikuttavat kustannustarkaste-
luihin sitä mukaa kuin niiden vaikutus jakelukustannuksiin ja eri vaihtoehtojen 
keskinäisiin kannattavuuksiin käytännössä täsmentyy. 
 
Pitkistä sähkökatkoista asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset lisäävät lähes 
varmuudella sähkön siirtokustannuksia niillä sähköyhtiöillä, joiden jakeluverkot 
sijaitsevat metsissä. Käytettävissä olevien tilastotietojen mukaan yli 12 tunnin 
sähkökatkot myrskyjen takia ovat hyvin todennäköisiä. Jakeluverkkoihin ei ly-
hyellä aikataululla pystytä tekemään sellaisia muutoksia, että pitkiltä keskey-
tyksiltä voitaisiin välttyä (Suur-Savon Sähkö Oy:n tilastotiedot yli 12 h keskey-
tyksistä, ei julkinen). 
 
Mikäli halutaan välttyä pitkiltä keskeytyksiltä, joudutaan tekemään kalliita in-
vestointeja, jotka vaikuttavat sähkön jakelukustannusten nousuun. Tältäkin osin 
on löydettävä järkevä ratkaisu sen suhteen, miten investoidaan ja millaisiin va-
kiokorvauksiin varaudutaan. Myös suojautuminen vakuutusten kautta lisää kus-
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tannuksia, sillä keskeytysriskien vakuutusmaksut ovat kalliita. Tämä johtuu sii-
tä, että riski korvauksiin on suuri niillä sähköyhtiöillä, jotka käytännössä vakuu-
tuksia tarvitsevat, eli metsäisillä alueilla toimivat haja-asutusalueiden sähkönja-
kelusta vastaavat sähköyhtiöt. 

2.3.3 Liiketaloudellinen kannattavuus 
Yrityksen kannattavuus on absoluuttisesti määriteltynä yrityksen toiminnan 
tuottojen ja kustannusten erotus. Yrityksen kannattavuutta voidaan tutkia sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 
 
Liikkeenjohdon näkökulmasta yrityksen kannattavuus voidaan määritellä siten, 
että ”yrityksen on pitkällä aikajaksolla myyntituloillaan selviydyttävä kaikkien 
sidosryhmien yritystoimintaan kohdistuvien sopimusperäisten velvoitteiden 
hoitamista, minkä lisäksi liikeyrityksen on kyettävä tuottamaan omistajilleen 
riittävä korvaus heidän yritykseen sijoittamalleen riskipääomalle”. (Neilimo 
1997) 
 
Pääsääntöisesti liiketoiminnoissa pyritään kustannusvastaavuuteen ja että jokai-
nen asiakas maksaa palveluista hänestä koituneet kustannukset. Sähkön jakelun 
liiketoiminnoissa toteutetaan tasahinnoitteluperiaatetta samalla verkkoalueella. 
Tasahinnoitteluvaatimuksen mukaan kaikki asiakkaat maksavat saman hinnan 
siirtoetäisyydestä ja tarvitsemastaan jakeluverkon määrästä huolimatta. 
 
Tasahinnoittelu johtaa tilanteeseen, jossa asiakaskohtaiset tuotot suhteessa kus-
tannuksiin ovat hyvinkin erilaiset ja vaihtelevat erittäin kannattavista kohteista 
kohteisiin, joissa tuotot eivät vastaa kustannuksia. Kokonaisuutena kaikki asi-
akkaat huomioituina myyntituottojen pitää olla sellaisia, että yritystoimintaan 
kohdistuvat velvoitteet voidaan hoitaa. Sähköyhtiön asiakkaista ne, jotka käyt-
tävät vähän sähköä ja tarvitsevat pitkän jakeluverkon, ovat yksittäin katsottuna 
kannattamattomia, sillä näiltä asiakkailta perityt vuotuiset maksut eivät kata 
heitä varten rakennetun verkon vuosittaisia ylläpito- ja pääomakustannuksia. 
Liittymän rakentamisen yhteydessä asiakkaalta peritään rakentamiskustannuk-
set liittymismaksuilla, mutta teknisen käyttöiän jälkeen nämä asiakkaat eivät 
enää osallistu osuuttaan vastaavilla maksuilla verkon uusintaan. 
 
Sähköyhtiöillä on lain mukaan sähköntoimitusvelvollisuus, joten kaikille asiak-
kaille, jotka haluavat sähköliittymän, liittymä pitää rakentaa. Sähkön siirtohin-
noittelu muuttuisi rajusti, jos kilpailu ulotettaisiin myös jakeluverkkojen raken-
tamiseen. Tällöin haja-asutusalueiden siirtohintoja jouduttaisiin nostamaan ja 
taajamissa ja lähellä sähköasemia olevien asiakkaiden siirtohintoja alentamaan. 
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2.4 Jakeluverkon ikääntyminen 
Taloudellisuuden kannalta olemassa olevaa verkkoa kannattaa käyttää mahdol-
lisimman pitkään ja hyödyntää tekninen pitoaika loppuun saakka. Teknisissä 
järjestelmissä vikaantumistiheys kasvaa yleensä iän myötä ja tietyn vikaantu-
mistiheyden jälkeen uusiminen katsotaan välttämättömäksi. Sähkön jakeluver-
koilla ikä vaikuttaa myös vikaantuvuuteen ja joidenkin rakenteiden osalta kuten 
esimerkiksi Swan-johtimien vikojen lisääntyminen on selvemmin todettavissa 
iän myötä. Vikaantuvuuden syynä on pieni poikkipinta ja Swan-johdin ei ole 
seosmetallia. Haja-asutusalueiden verkkojen uusinnassa ei suoranaisesti voida 
soveltaa vikaantumistiheyttä, vaan ilmajohdoilla uusimisajankohta määräytyy 
sen mukaan, milloin pylväiden mekaaninen kunto on lahoamisen seurauksena 
huonontunut niin, että johto on pakko uusia. 
 
Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueen 20 kV verkon pylväiden ikä painottuu 
kuvan 2.11 mukaisesti 30-50 vuoden välille. 
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Kuva 2.11. Keskijänniteverkon pylväiden ikäjakauma kyllästysvuoden mukaan jakautuneena. 
Vuosittainen prosenttiosuus koko pylväsmäärästä. 

Kuva 2.11 osoittaa, että keskijänniteverkon pylväistä suurin osa on rakennettu 
1950-1970-luvuilla. Pylväiden 40-50 vuoden pitoajasta johtuen Suur-Savon 
Sähkö Oy:n 20 kV keskijänniteverkossa alkaa saneeraus, joka kohdistuu 1950- 
luvun lopussa ja sen jälkeen rakennettuihin keskijännitejohtoihin. Nykyisten 
verkkojen saneeraus painottuu seuraavan lähes 20 vuoden ajalle. 
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Vanhan verkon oikean uusimisajankohdan optimaalisella määrittämisellä on 
suuri merkitys. Liian aikaisin tapahtuva uusinta aiheuttaa taloudellisia menetyk-
siä, mutta liian myöhäiseksi ajoittaminen voi johtaa hallitsemattomaan tilantee-
seen, jossa resurssit eivät riitä tarvittavan uusimistyön tekemiseen. Olemassa 
olevan sähkönjakeluverkon saneerausajankohdan määrittelyssä suurin merkitys 
on pylväiden kunnolla ja jäljellä olevalla käyttöajalla. Pylväiden kunto ja jäljel-
lä oleva käyttöaika muodostuu määrääväksi tekijäksi esimerkiksi johdinvaihtoja 
suunniteltaessa tai tutkittaessa johto-osan siirtoa helpommin huollettavaan 
paikkaan. Kuvassa 2.12 on kuvattu CCA-kyllästeisen pylvään rappeutumismalli 
(Kurunsaari 1997; Lohjala 1997) 
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Kuva 2.12. CCA-kyllästeisen pylvään rappeutumismalli. Lahoisuustarkastuksen tuloksen ja 
pylvään iän perusteella valitaan lahoamisnopeuden käyrä, jonka avulla voidaan määrittää pyl-
vään jäljellä oleva käyttöaika. Eri laholuokkien rajat on esitetty vaakaviivoin. 

Pylväiden rappeutumistutkimuksen mukaan 50 vuoden käyttöikä Suur-Savon 
Sähkö Oy:n toimialueen jakeluverkon hitaimminkin lahoaville pylväille on ai-
ka, jota pitempään puupylväitä ei voida käyttää. Pylväiden kyllästyksessä on 
käytetty CCA-kyllästysainetta, joka sisältää tehoaineina kuparia, kromia ja ar-
seenia. 

2.5 Ympäristö 

2.5.1 Yleistä 
Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu kiinteänä osana sähkönjakeluun, sillä verk-
kojen rakentamisessa ollaan jatkuvasti tekemisissä ympäristön kanssa ja johto-
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rakenteet joudutaan lähes poikkeuksetta sijoittamaan muiden kuin sähköyhtiön 
omistamille maa-alueille. Sähköverkot erottuvat ympäristöstä ja rajaavat osal-
taan ympäristön käyttöä muihin toimintoihin. Sähköverkkoja ei voida kaapeloi-
da yhtä helposti kuin televerkkoja eikä tehdä langattomasti, vaan ne tulevat vie-
lä pitkään säilymään näkyvästi esillä. 
 
Asiakkaille tehdyissä kyselyissä ympäristöasiat ovat nousseet entistä merkittä-
vämpään asemaan ja sähköyhtiöiden toiminnan laatua kuvaavista tekijöistä vas-
tuullinen suhtautuminen ympäristöön nousee yhdeksi tärkeimmistä asioista. 
 
Sähköyhtiöt joutuvat toiminnassaan olemaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
ympäristön kanssa, joten ympäristövaikutusten ja -lainsäädännön tunteminen on 
oleellinen osa sähköyhtiöiden toimintaa. Jakeluverkkotoimintaan liittyy run-
saasti ympäristön tilaan ja hyvinvointiin liittyviä asioita, joista seuraavassa on 
esitetty tärkeimpiä, 
 
- johtoreittien suunnittelussa tulee huomioida käyttövarmuus, mutta samalla 

pitäisi huomioida, etteivät johdot näy häiritsevästi maastossa 
- rakentamisen aikainen ympäristön rasitus minimoidaan 
- ympäristön siisteys, tarvikkeita ja purkutavaraa ei jätetä maastoon 
- johtoalueiden huolto ja kunnossapito tulee tehdä siten, että ympäristölle ei 

aiheuteta kohtuutonta haittaa 
- johdot ja rakenteet eivät saa aiheuttaa vaaraa ja haittaa ympäristölle, eläi-

mille ja ihmisille 
- kyllästetyt puupylväät eivät saa aiheuttaa harmia luonnolle ja niiden käy-

töstä poistaminen on hoidettava turvallisesti 
- luonnonsuojelu- ja muiden vastaavien alueiden erityispiirteiden huomioi-

minen suunnittelussa ja rakentamisessa 
- varsinkin ranta- ja saaristoalueilla johtojen sijoittaminen on tehtävä niin, 

että maastoon ei jää rumia arpeutumia 
- rauhoitetut puut, kasvit ja eläimet huomioidaan 
- pohjavesialueilla estetään erityisesti ympäristövahinkojen syntyminen ja 

muuntajaöljyjen pääsy pohjavesiin 
- ympäristöä ei rasiteta sinne kuulumattomilla aineilla kuten esimerkiksi kyt-

kinlaitoksissa eristeenä käytettävä SF6-kaasu. 
- sähkö- ja magneettikentät eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisille ja häiritä eri-

laisten laitteiden toimintaa 
- luonnonvaroja ei tuhlata ja kaikki käyttökelpoiset tarvikkeet ja metallit 

kierrätetään 
- häviöenergian pienentämisellä vaikutetaan välillisesti häviösähkön tuotta-

misen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin 
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Jakeluverkkojen rakentamisella muutetaan harvoin pysyvästi ympäristöä ja 
luontoa. Kun käytöstä poistettavan johdon johtoalueen käyttö tulee tarpeetto-
maksi, palautuu ympäristö johdon purkamisen jälkeen usein entiselleen. 
 
Sähkön jakeluverkon ja sen rakentamisen yksityiskohtaiset ympäristövaikutuk-
set selvitettiin tämän tutkimuksen aikana elinkaarianalyysin avulla. Elinkaari-
analyysissa huomioidaan rakentamiseen tarvittavien materiaalien valmistus ja 
kuljetus rakentamiskohteeseen. Lisäksi elinkaarianalyysissa huomioidaan ver-
koston rakentaminen, käytön aikaiset ympäristövaikutukset ja verkoston eliniän 
loputtua rakenteiden poistaminen käytöstä. (Vatanen1998) 
 
Elinkaarianalyysi ei ota huomioon ympäristön kannalta kaikkia asioita, kuten 
johtojen ja johtoaukkojen vaikutusta ympäröivään luontoon. Näiden asioiden 
merkitys joudutaan arvioimaan muilla menetelmillä, mutta muutoin elinkaari-
analyysi antaa kattavan kuvan sähköverkon rakentamisen ympäristövaikutuksis-
ta. 

2.5.2 Elinkaarianalyysin keskeiset tulokset 
Ympäristön kannalta verkoston suunnittelun ja ylläpidon perusperiaate on mi-
nimoida energian ja muiden resurssien käyttö. Materiaalien käyttöä voidaan te-
hostaa mm. materiaalien määrää vähentämällä, uusiomateriaalin käytöllä, va-
kiotuotteilla korvaamisella, tuotteen painon minimoinnilla ja samojen puoli-
valmistemoduulien käytöllä eri tuotteissa. 
 
Kierrätettävyyttä voidaan edistää valmistamalla vain yhtä metallia ja muovia 
sisältäviä kaapeleita. Myös kierrätettävien muovien käyttöä kaapeleissa tulisi 
suosia. Tällaisia olisivat esimerkiksi polyeteeni (PE) ja silloitettu polyeteeni 
(PEX), jotka voidaan polttaa yhdessä. 
 
Energiankulutusta voidaan vähentää optimoimalla tuotantoreitti ja suunnittele-
malla sähköjohto, jonka käytönaikainen energiahäviö on riittävän pieni. Käyttö-
lämpötilaa alentavat ratkaisut, kestävät materiaalivalinnat sekä asennus- ja käyt-
töohjeet pidentävät kaapelien käyttöikää. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
myös haitallisten aineiden käytön vähentäminen. 
 
Elinkaariarvioinnissa ilmajohdot osoittautuivat ympäristölle edullisimmiksi 
vaihtoehdoiksi sekä pien- että keskijänniteverkoissa. Ilmajohdoilla on kuitenkin 
enemmän maisemallisia sekä mahdollisesti myös sähkö- ja magneettikenttien 
aiheuttamia terveydellisiä vaikutuksia. Ilmajohdot aiheuttavat uhkatilanteita 
linnuille ja muille eläimille. Ilmajohdot ovat alttiina luonnonvoimille kuten uk-
konen, myrskyt ja lumikuormat, joista aiheutuu ylimääräisiä jakelukeskeytyksiä 
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ja keskeytyskustannuksia. Tällaisia tekijöitä elinkaarianalyysi ei ota muuten 
huomioon kuin huolto-, ylläpito- ja korjaustöinä. 
 
Kaikissa vaihtoehdoissa karsinogeenit osoittautuivat merkittäväksi ympäristö-
haitaksi. Tämä johtuu primäärialumiinin valmistuksen aiheuttamista polysykli-
sistä aromaattisista hiilivetypäästöistä. Kuormitushäviöistä tulee suurin ympä-
ristövaikutusten aiheuttaja kaikilla johtolajeilla (ilmajohto, maakaapeli), kun 
johdon kuormitusvirta nousee suuremmaksi kuin 20 % johdon sallitusta mak-
simikuormitusvirrasta. Suuremmalla verkon kuormituksella energiahäviöt kas-
vavat nopeasti, joten ympäristön kannalta olisi suositeltavaa, että kuormitusvirta 
ei nousisi tätä arvoa korkeammaksi. 
 
Sekä pien- että keskijännitejohtojen vertailussa ympäristön kannalta parhaim-
miksi osoittautuivat sellaiset verkot, jotka puretaan ja joiden materiaalit hyö-
dynnetään käytön jälkeen. Maakaapeliverkkojen rakentaminen sellaiseksi, että 
ne voidaan purkaa käytön jälkeen, parantaa niiden ympäristövaikutuksia mer-
kittävästi. 
 
Elinkaariarviointi antaa lisätietoa ympäristöajatteluun ja erilaisten sähköverkko-
jen ympäristövaikutuksiin. Tietoja voidaan käyttää jakeluverkkojen perusraken-
teiden yhtenä valintaperusteena, rakennetaanko sähköverkko ilma- vai maakaa-
pelilla. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia ja lopulliseen valintapäätökseen vai-
kuttavat myös millaiseen ympäristöön (taajama, maaseutu, vesistöalueet) verk-
koa ollaan rakentamassa ja millaiset ovat kulutuksen kasvuennusteet ja raken-
nettavan alueen muutokset tulevaisuudessa. 

2.5.3 Sähkö- ja magneettikentille altistuminen 
Sekä maakaapeli että ilmajohto aiheuttavat 50 Hz sähkö- ja magneettikenttiä. 
Voimajohtojen alla sähkökenttä on suurimmillaan johtimien alapuolella pylväs-
välin keskellä, missä johtimet ovat lähinnä maata. Sähkökentän voimakkuus 
maan pinnan tasalla 400 kV johdon alla on noin 7 kV/m. Muiden johtojen alla 
kenttä on pienempi ja keskijännitteisen 20 kV johdon alla maanpinnalla sähkö-
kenttä on 100 V/m. Sivusuunnassa sähkökenttä vaimenee hyvin nopeasti. (Va-
tanen 1998) 
 
Samalla virralla maakaapelin aiheuttama magneettikenttä on voimakkaampi 
kuin ilmajohdon magneettikenttä, mutta maakaapelin aiheuttama kenttä rajoit-
tuu kapeammalle alueelle kuin ilmajohdon aiheuttama magneettikenttä. Ilma-
johtojen magneettikentät ovat voimakkaampia maanpinnalla kuin maakaapelei-
den aiheuttamat magneettikentät. 
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Luonnon sähkökenttä (0 Hz) on normaalisti voimakkuudeltaan noin 100-
200 V/m. Ukkosmyrskyssä kenttä saattaa olla jopa satakertainen. Maapallon 
aiheuttaman magneettivuon tiheys Suomessa on noin 50 µT. 
 
Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta ihmisten terveydelle on tutkittu laajasti. 
Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkimuksia sähkö- ja magneettikenttien 
fysiologisista vaikutuksista on tutkittu vuodesta 1989 lähtien sekä niiden huo-
mioon ottamisesta työ- ja elinympäristössä. 
 
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sähkö- ja magneettikentät voivat olla on-
gelma ja aiheuttaa häiriöitä sellaisessa ympäristössä, joissa altistuksen suosi-
tusarvot ylitetään. Käytännössä suurimmat altistumiset magneettikentille ovat 
sellaisissa ammateissa, joissa työ tapahtuu suurta tehoa tarvitsevien laitteiden 
läheisyydessä kuten hitsaamot ja terästehtaat. (Sauramäki 2000) 
 
Keski- ja pienjännitteiset ilmajohdot ja maakaapelit synnyttävät ympärilleen 
sähkö- ja magneettikenttiä, joille ihmiset voivat altistua. Tutkimuksien perus-
teella voidaan todeta, että normaalisti näiden johtojen aiheuttamat kentät ovat 
voimakkuudeltaan niin pieniä, että ne eivät aiheuta ongelmia ihmisten tervey-
delle ja ympäristölle. Muuntamot voivat aiheuttaa suuriakin magneettikenttiä, 
joten ne tulee suunnitella niin, että ne eivät ole suoraan asuinhuoneistojen vie-
ressä tai alapuolella. 

2.5.4  Maisemalliset vaikutukset 
Luonnollisesti ilmassa olevat johdot ovat maisemassa häiritsevämpiä kuin maan 
alla olevat kaapelit. Maakaapelitkin jättävät asennusvaiheessa maisemaan 
merkkinsä. Ilmajohto- että maakaapeliverkon rakentaminen aiheuttavat ympä-
ristöön erilaisia jälkiä ja raskaiden työkoneiden painaumia. Haittoja voidaan 
kuitenkin monin tavoin vähentää. Esimerkiksi maaston rikkoutumista kosteilla 
alueilla ja soilla voidaan välttää suorittamalla ilmajohtoverkkojen rakennustyöt 
talvella roudan aikana. Kulkureitit voidaan myös suunnitella ja rakentaa maas-
toon niin, että niiden lukumäärä jää vähäiseksi ja tiet mahdollisuuksien mukaan 
huomaamattomiksi. Niin ikään rikkoutunut maasto ja pylväiden ympäristö voi-
daan nurmettaa rakennusjälkien peittämiseksi. 
 
Ilmajohdot aiheuttavat uhkatilanteita linnuille. Näitä uhkia ja samalla lintujen 
aiheuttamia sähkönjakelun keskeytyksiä pyritään vähentämään asentamalla 
merkkipalloja johtoihin lintujen suosimille kulkureiteille. Törmäyksistä voima-
johtoihin kärsivät eniten suuret linnut kuten joutsenet, hanhet ja metsäkanalin-
nut. 
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Sähkölinjojen aiheuttama näkyvin maisemaan vaikuttava seikka on metsiin rai-
vatut ja aukeilla olevat ilmajohtojen vaatimat johtokadut. Johtokatu on alue, 
josta puut on poistettu ja jonka keskellä ovat pylväsrakenteet. Puut poistetaan 
turvallisuuden vuoksi, etteivät ne mahdollisesti kaatuessaan ja muuten johtoihin 
osuessaan vahingoita johtoja ja aiheuta muuta vaaraa. Johtokadun leveys riip-
puu linjan rakenteesta, käytetystä johdintyypistä ja pylväsrakenteesta. Verratta-
essa avojohtoa ja päällystettyä avojohtoa puun kaatumistilanteessa päällystetty 
ilmajohto kestää jonkin aikaa kaatuneen puun nojaamisen johtoon aiheuttamatta 
vikaa ja keskeytystä sähkönjakeluun, mutta päällystämättömälle avojohdolle 
kaatunut puu aiheuttaa vian välittömästi. 
 
Johdon sijoittelussa saaristoihin ja vaaramaisemiin tulee välttää sähköjohtojen 
siluetin muodostumista taivasta vasten (Lakervi 1996). Saaristoissa suojapuilla 
tai johtokatuun tehtävillä mutkilla voidaan välttää johtokadun liiallinen hallitse-
vuus maisemassa. 
 
Kun voimajohdon pylväät sijoitetaan maastoon, joudutaan ottamaan huomioon 
monia tekijöitä kuten johdon jännepituudet, kulmat, maaston muodot, korkeus-
erot sekä maaperän laatu. Myös johdon sulauttamista maisemaan voidaan 
edesauttaa pylväiden sijoittelulla. Epämääräisesti risteilevät johdot poikkeavin 
pylvästyypein ja jännevälein muodostavat sekavan ja hallitsemattoman maise-
man. Järjestys on usein hyvän maisemakuvan tekijä. 
 
Pylvään materiaalillakin voidaan vaikuttaa johdon ulkonäköön. Käytössä olevat 
materiaalit ovat puu, teräs ja betoni. Puupylväitä käytetään 220 kV jännittee-
seen saakka. Ruskeaksi tai vihreäksi kyllästetty puupylväs sopii maisemaan hy-
vin. Betonipylväät on mahdollista suunnitella ja muotoilla siroiksi, mutta niiden 
korkea hinta estää laajemman käytön. Teräspylväiden naamiointi eli maalaami-
nen erilaisilla maastoon sopivilla väreillä, kuten armeijan maastoautot, on jos-
kus esille tuotu vaihtoehto. Käytännössä se on kuitenkin hankalaa ja kallista, 
koska maali rapistuu muutamassa vuodessa. Erityisiä maisemapylväitä on 
Suomessa käytössä muutamia mm. pääkaupunkiseudulla Turuntien varressa. 
Maisemapylväiden laajemman käytön estää niiden korkea hinta. 
 
Metsänraivaus johtoaluetta varten ja johtoalueen jatkuva kunnossapitoraivaus 
ovat tyypillisiä ekoloogiseen tasapainoon vaikuttavia toimenpiteitä. Hakatusta 
johtoalueesta muodostuu metsään uusi, entisestä poikkeava ekotyyppi. Kun 
metsämaastoon on hakattu leveä johtokatu, ei alkuperäistä ekosysteemiä voida 
palauttaa uudelleenistutuksilla tai muilla maisemanhoidon tyypillisillä toimen-
piteillä. 
 
Mahdollisuuksien mukaan ilmajohtoalueelle jätetään runsaasti kasvillisuutta 
halutun kasvu-, väri- ja puulajivaikutuksen aikaansaamiseksi. Ikivihreät, mata-
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lakasvuiset puulajit pehmentävät kokonaisuutta ja estävät toisaalta nopeakas-
vuisten lajien leviämisen alueelle. Johtoalueita käsitellään 5-7 vuoden välein 
raivaussahalla. 
 
Kaapeliaurauksessa maakerrokset säilyvät muuttumattomina. Maastoon jäävän 
uran tasoittaa vetokone pyörillään. Auraus on mahdollista myös talvella, jos 
routakerros ei ole 15-20 cm vahvempi. 

2.5.5 Rakentaminen luonnonsuojelu- ja pohjavesialueilla 
Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnon-
suojelualueet. Luonnonsuojelulain tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitäminen. Luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonva-
rojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja 
yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen. 
(LuonnonsL 1996) 
 
Luonnonsuojelulain mukaisesti perustettujen luonnonsuojelualueiden rauhoitus-
säännöksissä täsmennetään toimenpiteet, jotka luontoa muuttavina ovat kiellet-
tyjä. Niitä ovat mm. rakennusten, rakennelmien (sis. sähköverkon) ja teiden ra-
kentaminen. Luonnonsuojelualueesta annetussa asetuksessa tarkennetaan erityi-
set säännökset, joiden mukaisesti ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 
erikseen sallittuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa luonnonsuojelualueen pe-
rustamistarkoituksen kanssa ja joita sen hoito ja käyttö edellyttävät. Sähköjoh-
don rakentaminen luonnonsuojelualueelle on siis mahdollista erityisin perustein 
vain ympäristöministeriön erillisellä lupapäätöksellä. 
 
Muiden suojelualueiden kuten lehtojensuojelu-, soiden-, rantojen-, lintuvesien-, 
harjujen- sekä vanhojen metsien suojeluohjelmien ja Natura 2000-verkostoon 
kuuluvien ja siihen suunniteltujen alueiden ollessa kyseessä tarkempia tietoja 
suojeltavasta kohteesta ja sen sijainnista antavat alueelliset ympäristökeskukset 
tai kunnan ympäristöviranomaiset. Rakentaminen näille alueille on usein mah-
dollista, kun se ei vaaranna niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on 
perustettu. 
 
Perinteisen jakelumuuntajan jäähdytys- ja eristenesteenä käytetyn mineraaliöl-
jyn haitat pohjaveteen joutuessaan ovat pitkäaikaiset ja vaikeasti korjattavissa. 
Haittoja voidaan vähentää esterimuuntajilla, joissa käytetään jäähdytys- ja eris-
tysnesteenä biologisesti hajoavaa esteripohjaista nestettä, jonka hajoavuus 
luonnossa on nopeaa. Neste on testattu ei-karsinogeeniseksi ja ei-
mutageeniseksi, veden organismeille myrkyttömäksi aineeksi. 
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Pohjavesien suojelussa ympäristöviranomaisten tavoitteena on, ettei uutta ym-
päristöluvanvaraista pohjaveden laatua vaarantavaa toimintaa sijoiteta tärkeille 
pohjavesialueille. Ensimmäisen luokan pohjavesialueilla uusien muuntajien si-
joitukset kannattaa mahdollisuuksien mukaan suunnitella niin, että muuntaja jää 
pohjavesialueen ulkopuolelle. Muuntamot eivät vaadi ympäristölupaa, joten sen 
suhteen muuntamojen sijoitukseen viranomainen ei voi puuttua, vaan vastuu jää 
sähköyhtiölle. 

2.5.6 Johtopäätökset 
Jakeluverkkojen ympäristövaikutusten elinkaariarvioinnissa merkittävä tulos on 
primäärialumiinin valmistuksen ympäristövaikutukset, joten alumiinin hankin-
taan tulisi kiinnittää huomiota. Alumiinin valmistus aiheuttaa karsinogeenisiä 
aineita. Alumiinin valmistuksessa erityisesti Söderbergin prosessia käyttävät 
tehtaat aiheuttavat suurimmat polysykliset aromaattiset hiilivetypäästöt. Käyt-
tämällä alumiinia, jonka valmistus aiheuttaa pienempiä PAH-päästöjä, vähene-
vät ympäristövaikutukset huomattavasti. Päästöjen vähentämiseen päästäisiin 
sillä, että alumiinin hankinnoista vastuussa olevat henkilöt tietävät alumiinin 
valmistuksen ympäristövaikutukset ja osaavat siten vaatia valmistajilta tehok-
kaampaa toimintaa ympäristön kannalta (Vatanen 1998; EAA 1997). 
 
Ilmajohdot osoittautuivat arvioinnissa ympäristölle edullisimmaksi sekä pien- 
että keskijänniteverkoissa. Ilmajohdoilla on kuitenkin enemmän maisemallisia 
sekä mahdollisesti myös sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamia terveydellisiä 
vaikutuksia. Ilmajohdoilla on myös enemmän ylimääräisiä kustannuksia aiheut-
tavia käyttökeskeytyksiä. 
 
Ilmajohtojen paremmuus maakaapeleihin verrattuna johtuu suurelta osin myös 
kaapelin ja asennustarvikkeiden kierrätyksestä. Materiaalin kierrätyksen vaiku-
tuksia tulokseen tutkittiin keskijänniteverkoissa. Tutkimuksessa selvisi, että 
maakaapeleiden tulos olisi ilmajohtojen kanssa samaa suuruusluokkaa, jos ver-
kot purettaisiin ja materiaalit hyödynnettäisiin kuten ilmajohtoverkoissa. Maa-
kaapeleiden kierrätys on kuitenkin taloudellisesti kannattamatonta ja taajama-
alueilla osin teknisesti mahdotonta. (Vatanen 1999) 

2.6 Sähkön käytön kehittyminen 
Haja-asutusalueen pysyvä asutus on vähenemässä ja keskittymässä taajamiin ja 
osa työiässä olevasta väestöstä siirtyy työpaikkojen tarjonnan takia Etelä-
Suomeen. Muutos näkyy myös Suur-Savon Sähkö Oy:n toimialueella. Vapaa-
ajanasunnot ja talouksien jakautuminen pienempiin yksiköihin ovat korvanneet 
vakituisen asutuksen vähenemisen vaikutukset sähkönkäyttöön ja sähkönkäytön 



 58

vuosittainen kasvu on pitkällä jaksolla ollut keskimäärin 1-2 %. Vuosittaiset 
vaihtelut aiheutuvat talvien lämpötilavaihteluista ja erilaisista pakkasjaksoista. 
 
Sähkön käytön kasvun pysähtyminen tai kääntyminen laskuun on uhka sähkö-
yhtiöiden kannalta ja aiheuttaa sähköyhtiöille suuren taloudellisen haasteen. 
Sähkönkäytön kasvun muutokset jakautuvat alueittain ja muodostuu alueita, 
jotka kehittyvät ja alueita jotka eivät kehity. Haja-asutusalueiden sähkönjake-
luun vaikuttaa yhtenä tekijänä maatilojen määrän supistuminen. Ennusteiden 
mukaan Suomen maatilojen määrä vielä puolittuu ja jäljelle jäävistä maatiloista 
suurin osa jää Etelä- ja Länsi-Suomeen. Maataloudesta luopuminen ei kokonaan 
vähennä kiinteistöjen sähkönkäyttöä, sillä suuri osa maatiloista jää joko asu-
miskäyttöön tai vapaa-ajanasunnoiksi. 
 
Sähköverkon luotettavuuteen ei vaikuta pienenevä sähkönkulutus. Kiinteistön-
omistajien on maksettava tyhjistä rakennuksista verkonhaltijoille perusmaksua, 
ellei liittymä ole irtisanottu. (Raatikainen 2004) 
 
Sähkön käytön kasvu on pientä ja jakautuu epätasaisesti verkoston eri osiin. 
Kuvassa 2.13 näkyy keskimääräinen sähkön käytön kasvu kuukausittain Suur-
Savon Sähkö Oy:n toimialueella. 
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Kuva 2.13. Sähkön käytön kasvu kuukausittain vuosina 1995-2004 Järvi-Suomen Energia Oy:n 
jakeluverkossa. Lähde Järvi-Suomen Energia Oy:n tilastot. 

Sähkön käytön kasvusta suurin osa aiheutuu asiakkaiden määrän lisääntymises-
tä. Vaikka sähkökäyttöisten laitteiden määrä lisääntyy, pienentää kasvua lait-
teistokannan muuttuminen vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin. Pitkällä 
ajalla keskimääräinen siirrettävän sähkön määrä kasvaa noin 1 %/a. Vuosittaiset 
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vaihtelut voivat olla suuria lämpötilavaihteluiden takia. Sähkönkäytön kasvuen-
nusteet on tarkemmin käsitelty liitteessä 5. (Tammelin 2002) 

2.7 Ilmastomuutos 
Viimeisten vuosien aikana lisääntyneet myrskytuhot ja lumikuormaongelmat 
sähkönjakelussa ovat herättäneet kysymyksen, onko tulevaisuuden ilmasto 
Suomessa ja Suomen eri alueilla muuttumassa huonompaan suuntaan sähkönja-
kelun kannalta ja olisiko mahdollisiin muutoksiin varauduttava. 
 
Ilmatieteen laitoksen tutkimukset vahvistavat tieteen valtavirran näkemystä sii-
tä, että nykyisen ilmastomuutoksen aiheuttaa kasvihuonepäästöillään ihminen 
eikä aurinko. Auringon keskimääräinen aktiivisuus kääntyi laskuun 1960-
luvulla, mutta maapallon lämpeneminen on siitä huolimatta jatkunut. Maapallon 
ilmasto on lämmennyt viimeisen 50 vuoden aikana kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvusta johtuen. Kuitenkin alueittaiset lämpötilatrendit voivat erota merkittä-
västi maapallon keskiarvoista, joten niitä on vaikea yhdistää suoraan kasvihuo-
nekaasujen vaikutuksiin. Lisäksi mallien tarkastelualueiden koko, resoluutio, on 
joitakin satoja kilometrejä, joten suorat johtopäätökset ovat jokseenkin epätark-
koja. Tätä varten onkin kehitetty kaavoja, joilla malleja on sovitettu tarkemmik-
si Suomen alueelle. Tätä tarvitaan, koska Suomen alueelle osuu vain 5-9 tarkas-
telualuetta, ja niihin sisältyy vaihtelevasti maata sekä isoja vesialueita. (Jylhä 
2004) 
 
Sekä havaintodatan että mallien perusteella voidaan todeta leudon/sateisen län-
sivirtauksen olevan talvella voimakkaampi kuin kesällä. Ilmavirtausten vaihte-
lut Skandinaviassa mukailevat selvästi Pohjois-Atlantin ilmanpainetta, jota tal-
visin hallitsee NAO, Pohjois-Atlantin värähtely. Värähtelyn kasvulla puolestaan 
näyttäisi olevan yhteys kasvihuonekaasupäästöihin. 
 
Tulevaisuudessa sademäärät nousevat hieman, mutta muutos ylittää satunnaisen 
vaihtelun vain nimellisesti. Lämpötila sen sijaan tulee nousemaan jo merkittä-
västi. Maapallon lämpenemiseen verrattuna Suomen keskilämpötilat nousevat 
60 % ± 30 %. Suorina lineaarisointeina lämpötilan ennustetaan nousevan 0,3-
0,6 °C, sademäärien 1- 2 % vuosikymmenessä. 
 
Ilmastomuutos vaikuttaa luontoon ja yhteiskuntaan etenkin ääri-ilmiöiden 
(myrskyt, tulvat, hellejaksot, kuivuudet, jne.) muutosten kautta. Ilmiöiden voi-
makkuuksien ja yleisyyksien muutoksia on vaikea arvioida. Kaikkia ilmastoon 
vaikuttavia mekanismeja ei tunneta ja osa niistä on aiheuttanut maapallon histo-
rian aikana suuria ja nopeita ilmastomuutoksia. Tällainen ajateltavissa oleva 
yllättävä ilmastomuutos, joka vaikuttaisi Suomen ilmastoon, olisi Pohjois-
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Atlantin merivirtausten muutos niin, että lämmön siirto pohjoiseen tyrehtyy. 
(Tuomenvirta 2003) 
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Kuva 2.14. Ennustettu lämpötilan nousu asteina Suomessa. 

Kuten kuvasta 2.14 voidaan nähdä, suurin lämpötilan kasvu osuu talveen sekä 
kevääseen. Samalla myös tilastollinen epävarmuus kasvaa. Vaikka kesäajan 
lämpötila kasvaakin vähemmän, on se tilastollisesti silti vähintään yhtä merkit-
tävä suuremman tilastollisen varmuutensa vuoksi (Jylhä 2004). 
 
Ilmastonmuutoksessa tärkeätä on kiinnittää huomio keskiarvojen lisäksi myös 
lämpötilojen vaihteluun. Tutkimuksen mukaan vuosittainen minimilämpötila 
kasvoi enemmän kuin talven keskilämpötila. Toisaalta maksimilämpötila eikä 
yli 10 m/s tuulet osoittaneet vastaavaa kasvua. Varsinaisten myrskyjen määrää 
on mallinnuksien avulla hyvin vaikeaa ennustaa. 
 
Tulevaisuuden ilmastoa on vaikea ennustaa muuttujien paljoudesta johtuen, 
mutta muutamia selkeitä päätelmiä voidaan tehdä. Ilmasto tulee lämpenemään 
kiihtyvällä vauhdilla, ja sademäärienkin odotetaan kasvavan. Lisäksi vuodenai-
kojen väliset erot ovat pienenemässä koko ajan. 
 
Ennustetun ilmastomuutoksen mukaan myrskyisyys ei olisi Suomessa merkittä-
västi kasvamassa. Sähkönjakelun kannalta syksyn ja talven lämpötilojen nou-
suilla voinee olla yhteys lisääntyneisiin lumikuormien aiheuttamiin ongelmiin. 
Syksyn pitkälle talveen ulottuva leuto säätila ei jäädytä maata eikä puita ja en-
simmäiset lumisateet tulevat entistä useammin märkänä räntänä, joka tarttuu 
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helposti puihin aiheuttaen puiden taipumisia sähköjohdoille. Vaikka lumipeit-
teisen ajan pituus lyhenee, lumesta aiheutuvat ongelmat sähkönjakelulle ovat 
lisääntymässä. Talviaikaan vetenä tulevien sateiden osuus kasvaa. Sähköjohto-
jen kannalta haitallisimpia ovat lähellä 0 °C esiintyvät suuria jää-, lumi- ja 
huurrekuormia aiheuttavat jäätävät vesisateet, joiden osuus voi talviaikaan kas-
vaa. Lumi- ja jääkuormat aiheuttavat puiden johdoille kaatumisten ja taipumis-
ten lisäksi ongelmia kytkinlaitteiden toimintaan. (Mäkinen 2001) 
 
Ilmastomuutoksen odotetaan kiihtyvän, vaikka sen hillitsemiseksi tehdään mer-
kittäviä toimenpiteitä. Asiantuntijat kehottavat huomioimaan ilmastomuutoksen 
pitkäaikaisissa jo 5-10 vuoden päähän ulottuvissa yhdyskuntarakenteen inves-
toinneissa kuten esimerkiksi tiet. Sähköverkon investointien pitoaika on useita 
kymmeniä vuosia, joten uusien verkkojen rakentamisessa ilmastomuutos kan-
nattaa huomioida. Ilmastomuutos vaikuttaa epäedullisesti käyttövarmuuteen ja 
tulevaisuuden jakeluverkot on suunniteltava paremmin kestämään tuulia ja 
myrskyjä sekä sateiden mahdollisesta runsastumisesta aiheutuvia lumikuorma-
ongelmia. Ilmastomuutos kiihdyttää puiden kasvua, joten niistä tulee entistä 
herkempiä myrskyille ja lumikuormille. 
 
Ilmastomuutos on ennustetussa muodossaan uhka sähkönjakelulle. Lumikuor-
mien aiheuttamiin ongelmiin pitää varautua, vaikka yleisesti ilmastomuutoksen 
takia eteläisessä Suomessa lumi tulisi yhä harvinaisemmaksi. Vuosittaisia poik-
keamia säässä tulee aina tapahtumaan ja kun sateisuus on lisääntymässä, voivat 
huonoina vuosina räntäsateiden vaikutukset sähkönjakelulle olla hyvinkin tu-
hoisia. 
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3 JAKELUVERKON KEHITTÄMISEN RATKAISUMALLIEN 
ESITTELY JA ANALYSOINTI 

3.1 Yleistä 

Tulevaisuuden jakeluverkkojen kehittäminen ja uusien verkkojen rakentaminen 
kytkeytyvät olemassa olevaan verkkoon. Jakeluverkkoon kohdistettavien toi-
menpiteiden vaikutukset jakautuvat vikojen ja keskeytysten vähentämiseen, 
keskeytysten laajuuden rajoittamiseen ja keskeytysaikojen lyhentämiseen. Seu-
raavassa on lueteltu toimenpiteitä ja menetelmiä jaoteltuna niiden vaikutusten 
perusteella. 
 
Vikojen syntymisen ja keskeytysten määrää vähentäviä toimenpiteitä; 
 
- lisätään jakeluverkkoon ja muuntamoille mekaanisia suojauksia, jotta lin-

nut ja muut eläimet eivät pääse kosketuksiin jännitteisten osien kanssa 
- korvataan kipinäväleillä toteutetut ylijännitesuojat venttiilisuojilla 
- maasulkuvirtojen sammuttamisella vähennetään jälleenkytkentöjä 
- korvataan nykyistä jakeluverkkoa maakaapeleilla, päällystetyillä ilmajoh-

doilla ja muulla paremmin myrskyjä kestävällä tekniikalla 
- kehitetään aktiivisesti uusia entistä edullisempia teknisiä ratkaisuja, joista 

esimerkkinä ovat 1000 V jakeluverkot 
- kehitetään johtokatujen raivausta ja kunnossapitoa 
- johtokatujen reunapuuston käsittely esimerkiksi helikopterisahauksella 

niin, että puiden painopiste muuttuu johdolta poispäin ja niiden herkkyys 
kaatua johtojen päälle pienenee 

- ohjeistukset metsänomistajille ja metsäammattilaisille siitä, miten metsiä 
pitää sähköjohtojen varsilla käsitellä, jotta puiden aiheuttamia vaurioita 
voidaan vähentää 

 
Keskeytysten laajuutta rajoittavia toimenpiteitä; 
 
- rakennetaan halpoja ja yksinkertaisia 110/20 kV sähköasemia haja-asutus-

alueelle pitkien johtolähtöjen jakamiseksi pienempiin osiin ja vika-alueisiin 
- lisätään keskijänniteverkkoon katkaisija-asemia ja niihin suojausautoma-

tiikkaa 
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Keskeytysten pituutta lyhentäviä toimenpiteitä; 
 
- parannetaan verkon automaatiota, kaukovalvontaa ja lisätään maastoerotti-

mien kauko-ohjausta 
- vianpaikannustekniikoiden hyödyntäminen vikapaikan löytymisen nopeut-

tamiseksi 
- asennushenkilöstöä on sijoittuneena eri puolille toimialuetta, jolloin vian-

korjaukseen päästään nopeasti ja henkilöstö tuntee hyvin maaston ja kulku-
yhteydet 

- suurhäiriöiden viankorjausorganisaatioiden kehittäminen ja toimintaval-
miuden ylläpitäminen harjoitusten avulla 

- yhteistyön lisääminen muiden sähköyhtiöiden ja urakoitsijoiden kanssa si-
ten, että korjaushenkilöstö voidaan keskittää suurmyrskyissä pahiten tu-
hoista kärsineille alueille 

 
Tutkimuksessa on käyty läpi, miten nykyiset menetelmät soveltuvat tulevaisuu-
den 20 kV keskijänniteverkon rakenteiksi ja uutena tekniikkana on tutkittu 
1000 V jännitteen käyttöä. Tutkittavina vaihtoehtoina 1000 V verkojen lisäksi 
ovat; keskijänniteverkon kaapelointi, olemassa olevan verkon kehittäminen, 
korkeat pylväät, leveät johtokadut, sähköasemien rakentaminen haja-
asutusalueille ja satelliittikytkinasemien lisäämien. Tutkimuksessa keskitytään 
erityisesti 1000 V järjestelmän soveltuvuuteen jakeluverkkojen kehittämisessä, 
joten muilta osin tutkimustulokset on esitetty lyhyesti oleellisilta osin. 

3.2 Jakeluverkkojen tutkimuskatsaus 
Kuvassa 3.1 on esitetty siirto ja jakeluverkon rakenne. Jakeluverkko muodostuu 
keski- ja pienjänniteverkosta. Suomessa jakeluverkkoihin sisällytetään osia 
110 kV siirtoverkosta, joiden merkitys on pelkästään alueellinen. 
 

 
Kuva 3.1. Kaaviokuva siirto- ja jakeluverkon rakenteesta. 

Maailmalla on hyvinkin paljon tutkittu erilaisten jännitetasojen käyttöä. Keski-
jännitteellä ja siitä korkeammilla jännitetasoilla on käytössä useita jännitetasoja 
ja portaita. Pienjännitteen osalta ei löydy tutkimusraportteja, joissa käytetään 
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enemmän kuin yhtä jännitetasoa samanaikaisesti. Norjassa pienjännitteen osalta 
on pohdittu, mikä on sopiva vaihejännite ja pääjännite ja maakohtaisissa ratkai-
suissa on päädytty hyvinkin erilaisiin jännitetasoihin. 
 
Jakeluverkkoihin liittyviä tutkimushankkeita on kartoitettu vuosien 1993 ja 
2003 Cired-raporttien perusteella. Raporteista on haettu asioita, jotka liittyvät 
jakeluverkkojen kehittämiseen. Vuoden 1993 raporteissa useiden maiden osalta 
on tuotu esille alueellisen sähköverkon kehittäminen. Esimerkkinä on saksalai-
nen raportti, jossa määräävinä tekijöinä on taloudellinen tehokkuus, ympäristö-
tekijät ja sähkön hyvä laatu asiakkailla. Raporteissa puhutaan yleisellä tasolla 
sähkön laadun parantamista. Laadun parantamisessa on keskitytty jännitteen 
tasaisuuteen ja keskeytyksien vähentämiseen ja lyhentämiseen. Seuraavassa on 
koottuina asioita joita tutkimusraporteissa on tuotu esille; 
 
- Sähköasemien tiheyttä kasvatetaan ja samalla päämuuntajien teho pudote-

taan 25 MW:sta 15 MW:iin. 
- Suurjännitejohtojen uusimisessa johtokatujen leveys ja pylväiden korkeus 

optimoidaan ympäristön mukaan. 
- Keskijännitteen eri jännitetasot vaihdetaan 20 kV jännitteisiin vuoteen 2000 

mennessä. 
- Keskijänniteverkot rakennetaan rengasverkkoina, mutta niitä käytetään 

avoimena renkaana. 
- Pienjänniteverkkojen jännitteenalenemaa korjataan kohdistamalla kehittä-

mistoimenpiteet suur- ja keskijänniteverkkoihin (Trebst 1993). 
- Toimintasuunnitelmien kehittäminen hätätapauksia varten ja yhteistyön te-

hostaminen eri viranomaisiin (puolustusvoimat, ilmatieteenlaitos, pelastus-
laitos, jne.). 

- Yhteistyön parantaminen median kanssa. 
- Päällystettyjen ilmajohtojen ja kaapeleiden käytön lisääminen. 
- Automaation ja kauko-ohjauksen lisääminen. 
- Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen. 
- Laadukkaampien komponenttien käyttäminen. 
- Tulva-alueilla suunnitteluun, rakentamiseen ja laitteiden sijoittamiseen 

kiinnitetään erityistä huomiota (Cirujano 1993). 
- Laadukkaampien komponenttien käyttö. 
- Keinojen etsiminen eläinten aiheuttamien keskeytysten vähentämiseen (Fra-

zier 1995). 
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Vuoden 2003 raporteissa jännitteen laatu on edelleen esillä. Uusina asioina ovat 
tulleet sähköverkkojen kunnonhallinta ja sähkömagneettisten kenttien rajoitta-
miset. Seuraavassa on yhteenveto raporteissa olevista asioista, jotka ovat lähin-
nä tätä tutkimusta; 
 
- Keski- ja pienjänniteverkon laajentamis- ja vahvistamiskustannuksien pie-

nentäminen parantamalla olemassa olevan verkon jännitteensäätöä (Carter-
Brown 2003). 

- Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen käyttämällä pienihäviöisiä ja-
kelumuuntajia (Frau 2003). 

- Kunnonhallinta komponenttien kunnon seurannan ja organisaatioiden kan-
nalta (Bertling 2003). 

- Kunnonhallintastrategian vaikutus kustannuksiin ja jakeluverkkojen luotet-
tavuuteen (Bertling 2003). 

- Salamoiden aiheuttamien ylijännitteiden vaikutus sähkönlaatuun ja sähkö-
asemien laitteiden suojaaminen ylijännitesuojilla (Sumper 2003). 

- Matalataajuisten sähkömagneettisten kenttien rajoittaminen jakelumuunta-
moilla (Fulchiron 2003). 

- Öljyllä kyllästettyjen paperieristeisten pienjännitekaapeleiden vianpaikan-
nus (Van Luijk 2003). 

- Tietokonepohjainen vianpaikannus keskijänniteverkossa (Rolauffs 2003). 
- Mahdollisimman vähän insinöörityötä tarvitsevien sähköasemien massatuo-

tannon tutkiminen (Ackerman 2003). 
 
Raporteissa pienjänniteverkkojen kehittäminen on vähällä huomiolla. Näiden-
kin tutkimusraporttien pohjalta katsottuna pienjännitealueen laajentaminen 
1000 V on tutkimuksellisesti uusi asia. 
 
1000 V verkoista eniten tietoa löytyy Norjan sähköverkkotilastoista. Norjassa 
noin 80 sähköyhtiöllä, mikä vastaa 46 % kaikista sähköyhtiöistä, on käytössä 
0,5-1,0 kV jakeluverkkoja. Julkisia tutkimusraportteja 1000 V verkkojen toteu-
tuksista ja teknisistä ratkaisuista ei löydy. Norjassa 1000 V jännitettä käytetään 
pienten tehojen siirtoetäisyyksien pidentämiseen nostamalla 231 V jännitetaso 
1000 V ja palauttamalla käyttökohteen luona jännite takaisin 231 V:iin. 
 
Suomessa sähkönjakelujärjestelmien tutkimusta on ollut ohjaamassa kaksi tut-
kimusohjelmaa; Edison 1993-1997 ja tämän tutkimusohjelman jatkeena Tesla 
1998-2002. Sähkölaitosautomaation tutkimusohjelman Edisonin keskeisiä tut-
kimusalueita olivat käytöntukijärjestelmät, keskijänniteverkon automaatiotoi-
minnot, verkostoautomaation tiedonsiirtoratkaisut, energiamittausten tiedonsiir-
toratkaisut, verkkoyhtiön energiataseiden ylläpito ja verkkoyhtiö ja kysynnän 
hallinta. Ohjelman ydinosa muodostui näin automaatiosta ja siihen liittyvistä 
tiedonsiirtoratkaisuista. 
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Tesla-tutkimusohjelma oli osittain jatkoa Edisonille. Teslan-tutkimusohjelmaan 
sisältyi edelleen verkostoautomaatio ja verkostoautomaation tiedonsiirtoteknii-
kat. Kysynnän hallintaa tutkittiin enemmän vapaan sähkökaupan näkökulmasta. 
Lisäksi ohjelmaan sisältyi sähkökaupan tietojärjestelmien kehittäminen ja teol-
lisuussähköjärjestelmien hallinta. (Tesla 2003) 
 
Vuoden 2003 alussa Tekes käynnisti viisivuotisen Hajautettujen energiajärjes-
telmien teknologiaohjelman DENSY vuosille 2003-2007. Ohjelmassa kehite-
tään pienmuotoista energiatuotantoa ja kootaan yhteen kaikki sähkön ja läm-
mön tuotantoon, varastointiin ja siirtoon liittyvät toimijat. Muilta osin keskitet-
tyä tutkimusohjelmaa ei ole käynnissä vuonna 2005, mutta tutkimus on jatkunut 
samalla tasolla yliopistoissa ja VTT:llä edellisiin vuosiin verrattuna. Tutkimuk-
seen on tullut mukaan jakeluverkkoihin ja jakeluverkkojen käyttövarmuuteen 
liittyviä hankkeita. Uusina asioina ovat viranomaisvalvonnan lisääntymisen 
mukanaan tuomat tutkimustarpeet ja erilaisten valvontamenetelmien vaikutuk-
set verkkoyhtiöihin ja verkkotoimintaan. 
 
Käytännön tasolla jakeluverkkojen rakenteita on pyritty standardoimaan ja vä-
hentämään erilaisten jännitetasojen määrää. Verkkoyhtiöiden käyttämiä jakelu-
jännitteitä ovat pääasiassa 110 kV, 20 kV ja 0,4 kV. Muista jännitetasoista on 
järjestelmällisesti pyritty viimeisten vuosien aikana pääsemään eroon. 1000 V 
sähköverkot tekevät tähän kehitykseen poikkeuksen, sillä ne lisäävät jakelu-
verkkoihin yhden jänniteportaan. 
 
1000 V järjestelmän edullisuus on ensimmäisen kerran ollut esillä vuonna 1988. 
Tutkimusraportissa (Mäkinen 1988) on selvitetty kesämökkialueiden sähköis-
tysperiaatteita. Raportissa on lyhyesti käsitelty myös 1000 V käyttöä. Edulli-
simmiksi vaihtoehdoiksi on tutkimuksessa todettu mökkialueiden sähköistyk-
sessä 1000 V jännitteen käyttö, jännitesäätäjän käyttö ja normaalin pienjännite-
kaapelin käyttö. Johtopäätöksissä on todettu, että vesistökaapelia käytettäessä 
uusi keskijännite voi olla edullinen silloin, kun pienjännitteen siirtokyky ei riitä 
jännitesäädöllä täydennettynäkään suurehkon tehon takia. 1000 V jännitteen 
käyttömahdollisuus on tällöin myös otettava huomioon. Yhteenvedossa on 
myös todettu, että 1000 V käytöllä voi olla omat sopivat kohteensa. Tutkimus-
raportissa ei ole asiaa pohdittu yksityiskohtaisemmin eikä esimerkiksi teknisiin 
ratkaisuihin ole otettu kantaa. 

3.3 Verkoston kehittämisen lähtötietojen ja reunaehtojen nykytila ja 
kehitystrendit 

Jakeluverkoston kehittämismallien ja taloudellisten laskelmien tärkeimmät läh-
tötiedot ja reunaehdot ovat; investointikustannukset, häviökustannukset, kes-
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keytyskustannukset, korko ja kuormitusmuutokset. Lisäksi pitkäntähtäimen ke-
hittämisessä on huomioitava pitoajan kustannukset, käyttövarmuuden kehitty-
minen ja jännitteiden pysyminen oikealla tasolla. Seuraavassa on kuvattu lähtö-
tietojen kehitystrendejä ja kuinka ne ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana. 
Osasta reunaehtoja saadaan lähtöarvoja laskelmia ja kehittämissuunnitelmia 
varten (esim. korko) ja osasta tavoitteita kehittämiseen (esim. käyttövarmuus). 

3.3.1 Investointikustannukset 
Jakeluverkon investointikustannukset muodostuvat materiaali- ja työkustannuk-
sista. Investointikustannusten kehittymistä materiaalin ja työn suhteen on tar-
kasteltu sähköyhtiön kannalta. Materiaalikustannukset muodostuvat materiaalin 
hankintakustannuksista ja työn osuus käsittää vain sähköyhtiön työn osuuden; 
ei esimerkiksi materiaalien valmistuksessa tarvittavan työn osuutta. Tarkaste-
lussa on otettu esimerkeiksi pienjännitejohdoista AMKA 35 ja keskijännitejoh-
doista Pigeon. Kuvassa 3.2 näkyy miten näiden investoinneissa materiaalin ja 
työn keskinäinen osuus on kehittynyt. 
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Kuva 3.2. Työ ja materiaalikustannusten jakautuminen AMKA-riippukierrejohdon ja Pigeon-
avojohdon rakentamisessa. 

Kuten kuvasta 3.2 nähdään, työn ja materiaalin osuus ei ole merkittävästi muut-
tunut jakeluverkon rakentamisessa viimeisten vuosien aikana. Työn osuus sisäl-
tää rakentamisen ja maastosuunnittelun kustannukset. Työn osuus tulisi suu-
remmaksi, jos mukaan laskettaisiin myös sähköteknisen suunnittelun ja raken-
nesuunnittelun kustannukset. 
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Rakentamisessa työkustannusten osuus on noin puolet kustannuksista. Työn 
osuus on pienessä nousussa materiaalikustannuksiin verrattuna. Tuottavuuden 
parantamisella investointikustannuksia on näin ollen mahdollista alentaa. 
 
Kun jatkossa tässä tutkimuksessa käsitellään investointikustannuksia ja verra-
taan erilaisia jakeluverkon toteutustapoja keskenään, käytetään kustannuksina 
investoinnin kokonaiskustannuksia, joihin on laskettu mukaan myös sähkötek-
nisen ja rakenteiden suunnittelun sekä suunnittelujärjestelmien kustannukset. 
Kustannuksina käytetään Senerin verkostosuosituksen mukaisia kustannuksia 
(KA2 2003). 

3.3.2 Häviöt ja häviökustannukset 
Sähkön siirrossa pääosa häviöistä syntyy muuntajissa ja johdoissa. Muuntajien 
tuotekehitys on vähentänyt muuntajien tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöitä. Hävi-
öt riippuvat muuntajien hinta-laatu-suhteesta ja suurempihäviöisiä muuntajia on 
saatavissa halvemmalla. Johtojen häviöitä ovat pienentäneet johtimien vahvis-
taminen ja sähköasemien lisääminen, mikä on lyhentänyt keskijänniteverkon 
siirtoetäisyyksiä. Kuvassa 3.3 on esitetty Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueen 
häviöt prosentuaalisesti. Prosenttiarvoina on käytetty viiden vuoden keskiarvo-
ja, jotta kehityssuunta näkyisi selkeämmin ja vuosittaiset vaihtelut vaimenevat. 
Vuosittaiset vaihtelut riippuvat siitä, miten hyvin myyty sähkö pystytään arvi-
oimaan, sillä nykyisin käytössä olevien asiakasmittareiden tietoja ei voida reaa-
liaikaisesti lukea kuin pieneltä osalta asiakkaista. Ostettu sähkömäärä saadaan 
tarkasti selville hankintapisteiden mittauslaitteilta. 
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Kuva 3.3. Häviösähkön osuuden kehittyminen Suur-Savon Sähkö Oy:n toimialueen jakeluver-
kossa. 
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Häviöiden määrä on pienentynyt ja tasoittunut noin 5 %:iin. Häviösähkö on kil-
pailutettavissa, kuten mikä tahansa muukin sähkö. Hinnan kehitystä kuvaa par-
haiten Nord Poolin hintaindeksi. Häviöiden yksikköhintoina on käytetty 30 
€/kW ja 0,03 €/kWh. Hintatiedot löytyvät myös taulukosta 3.2, johon on koottu 
kaikki laskennoissa käytetyt parametrit. 

3.3.3 Keskeytyskustannukset 
Sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia sekä sähkö-
yhtiölle että asiakkaille. Asiakkaille keskeytykset aiheuttavat mm. tuotannon 
menetyksiä, elintarvikkeiden pilaantumista, lisätyötä, kun asioita joudutaan hoi-
tamaan sähköä korvaavilla menetelmillä ja mieliharmia jne. Asiakkaille aiheu-
tuvia keskeytyskustannuksia voidaan arvioida keskeytyksistä aiheutuvan haitan 
eli KAH-arvojen avulla. 
 
Asiakasryhmäkohtaisia KAH-parametreja on vuosien varrella selvitetty eri yh-
teyksissä. Selvitystyötä on tehty sekä yhteispohjoismaisena kyselytutkimuksena 
että Suomessa tehdyissä tutkimuksissa. KAH-arvojen määrittelyssä on käytetty 
Energiamarkkinaviraston julkaisua 1/2003, johon on kattavasti koottu tiedot 
KAH-tutkimuksista (Järventausta 2003). KAH-arvot on määritelty pysyville 
häiriökeskeytyksille ja jälleenkytkennöille. Työkeskeytyksistä aiheutuvia KAH-
arvoja ei ole määritelty, koska niitä ei tarvita tämän tutkimuksen laskelmissa. 
 
Taulukkoon 3.1 on määritelty keskeytyskustannukset erikseen taajama- ja haja-
asutusalueen johdoille. Keskeytyskustannukset on määritelty yhden tunnin mit-
taiselle keskeytykselle. Jäljempänä tähän tutkimukseen sisältyvissä laskelmissa 
on käytetty keskeytyskustannuksina taulukon arvoja. Erikseen on mainittu, jos 
laskelmissa on käytetty taulukosta poikkeavia esimerkiksi todellisiin asiakas- ja 
sähkönkäyttömääriin perustuvia keskeytyskustannuksia. Näissäkin tapauksissa 
menetelmänä on käytetty keskeytyskustannuksen määrittämistä yhden tunnin 
pituiselle keskeytykselle. 
 
Taajamissa ja haja-asutusalueilla asiakasmäärät, tehot ja asiakasjakauma poik-
keavat täysin toisistaan. Haja-asutusalueen johdoille sijoittuvat lähes kaikki va-
paa-ajanasunnot ja maatalous. Teollisuuden ja julkisen sähkönkäytön osuus on 
pieni haja-asutusalueen johdoilla, mikä pienentää haja-asutusalueen johtojen 
keskeytyskustannuksia enemmän kuin mitä saataisiin suoraan tehojen suhteen 
laskemalla. 
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Taulukko 3.1. Keskimääräiset keskeytyskustannukset 20 kV keskijänniteverkon taajama- ja 
haja-asutusalueen johtolähdössä Järvi-Suomen Energia Oy:n jakelualueella. Keskeytyskustan-
nus on laskettu yhden tunnin pituiselle keskeytykselle ja PJK:n ja AJK:n kustannukset on las-
kettu yhdelle jälleenkytkennälle. 
 Taajamalähtö 

Kuluttajaryhmät Osuus sähköenergian  
kulutuksesta 

Keskimääräinen
teho [kW]

KAH-arvo 
tunnin 

kekeytykselle 
[€/kW,h] 

Keskeytys-
kustannus 
[€/1h,vika]

PJK 
[€/kW]

Keskeytys-
kustannus 

PJK [€/kpl]

AJK  
[€/kW] 

Keskeytys- 
kustannus  

AJK  
[€/kpl] 

Kotitalous 52,5 % 1 091 0,57 622 0,068 74 0,088 96 
Loma-asunnot 0,1 % 2 0,57 1 0,068 0 0,088 2 
Maatalous 0,9 % 18 0,86 16 0,540 10 0,700 13 
Teollisuus 12,3 % 255 7,60 1 936 2,100 535 2,900 739 
Julkinen 13,8 % 286 5,06 1 446 0,460 131 0,730 209 
Palvelu 20,5 % 426 10,92 4 647 1,900 809 2,100 894 
Yhteensä 2 078 8 668 1 559 1 952 

Haja-asutusalueen lähtö
Kuluttajaryhmät Osuus sähköenergian  

kulutuksesta 
Keskimääräinen

 teho [kW]
KAH-arvo 

tunnin 
kekeytykselle 

[€/kW,h] 

Keskeytys-
kustannus 

[€/1h, vika]

PJK 
[€/kW]

Keskeytys-
kustannus 

PJK [€/kpl]

AJK  
[€/kW] 

Keskeytys- 
kustannus  

AJK  
[€/kpl] 

Kotitalous 49,0 % 565 0,57 322 0,068 38 0,088 50 
Loma-asunnot 6,1 % 70 0,57 40 0,068 5 0,088 61 
Maatalous 29,4 % 338 0,86 291 0,540 183 0,700 237 
Teollisuus 3,0 % 35 7,60 262 2,100 72 2,900 100 
Julkinen 4,1 % 47 5,06 237 0,460 22 0,730 34 
Palvelu 8,5 % 98 10,92 1 072 1,900 186 2,100 206 
Yhteensä 1 153 2 224 506 689 

 
 
Verkkoyhtiöille keskeytykset aiheuttavat viankorjauskustannuksia. Keskeytys-
ten torjumiseksi tehdään myös ennakkohuoltoja, joiden kustannukset eivät ole 
mukana sähköyhtiön korjauskustannuksissa. Ennakkohuolto vähentää keskey-
tysten määrää varsinkin lumikuormien torjunnassa. Ennakkohuollon lisääminen 
kasvattaa ylläpitokustannuksia, mutta vähentää vastaavasti vikojen korjauskus-
tannuksia sekä asiakkaiden keskeytyskustannuksia. Kuvassa 3.4 on esitetty kes-
keytyskustannukset asiakkailla ja verkkoyhtiön jakelukeskeytysten korjauskus-
tannukset. 
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Kuva 3.4. Vuosittaiset keskeytyskustannukset asiakkailla ja verkkoyhtiön jakelukeskeytysten 
korjauskustannukset. Lähde SSS Oy:n keskeytys- ja kustannustiedot. 

Keskeytyskustannukset ovat nousseet ja noudattavat häiriöiden kehitystä. Vuo-
den 2002 suuret kustannukset johtuvat Unto-myrskystä. Keskeytyksistä asiak-
kaille aiheutuvat kustannukset ovat yleensä suuremmat kuin sähköyhtiön välit-
tömät viankorjauskustannukset. 
 
Sähkönmyyntiyhtiöille keskeytyksistä aiheutuvat kustannukset ovat paljon pie-
nempiä kuin verkkoyhtiöille. Kustannuksia aiheuttaa lähinnä myymättä jäänyt 
sähkö. Myynnin pienenemistä vähentää se, että sähkönjakelun keskeytyksen 
jälkeen lämmitys ja kylmälaitteet tarvitsevat enemmän energiaa ja korvaavat 
näin osan keskeytyksen aikaisesta vajeesta. 
 
Investointilaskelmissa asiakkaille aiheutuvia KAH-parametrien mukaisia kes-
keytyskustannuksia on käytetty vaihtoehtoisten investointien vertailuissa. Asi-
akkaille keskeytykset aiheuttavat haittaa ja heidän osaltaan keskeytyskustan-
nuksissa ei ole pohdittavaa, käytetäänkö niitä vai ei. Viranomaisten regulaatio-
malleissa keskeytyskustannukset tulevat jatkossa mukaan. Tulevaisuudessa 
keskeytyskustannukset ovat verkkoyhtiöille todellisia ei vain fiktiivisiä kustan-
nuksia. Kustannusvaikutuksia ei vielä tiedetä, sillä viranomainen on vasta mää-
rittelemässä, miten keskeytyskustannukset huomioidaan regulaatiomalleissa. 
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3.3.4 Ylläpitokustannukset 
Jakeluverkon kunnossapidon tavoitteena on pitää verkko teknisesti toiminta-
kuntoisena ja turvallisuusmääräykset täyttävänä. Jakeluverkkoihin on sitoutunut 
suuri pääoma, joten oikein suunnatulla ylläpidolla jakeluverkon arvo säilyy ja 
jakelutoiminnan kustannukset pysyvät hallinnassa, kun verkostoa ei tarvitse uu-
sia ennen käyttöiän päättymistä. Kuvassa 3.5 esitetyt 20 kV ja 0,4 kV jakelu-
verkkojen ylläpitokustannukset muodostuvat seuraavista kustannuksista: 
- verkon käyttö 
- jakeluverkoille tehtävät tarkastukset 
- huolto ja kunnossapito 
- raivaukset 
- käytönohjaus- ja viestijärjestelmän ylläpito 
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Kuva 3.5. Vuosittaiset 20 kV ja 0,4 kV jakeluverkon ylläpitokustannukset. Lähde Järvi-Suomen 
Energian kustannustiedot. 

Viankorjaukset eivät ole kustannuksissa mukana. Viankorjauskustannukset on 
esitetty myöhemmin taulukossa 3.2 kustannuksina yhtä vikaa kohti. 

3.3.5 Korko 
Korko ohjaa pääomien sijoittamista ja sähköyhtiöiden sallitun tuoton määrää. 
Korkoa tarvitaan, kun verrataan erilaisten investointien kannattavuuksia keske-
nään, joissa investointikustannukset ja pitoajan vuosittaiset kulut ja tuotot ovat 
eri suuruisia. Myös investointien pitoaika voi olla eri pituinen. Vaihtoehtoisten 
investointien kustannukset voidaan koron avulla määritellä nykyarvoon. Nyky-



 74

arvoltaan pienin investointi on taloudellisesti kannattavin ratkaisu. Sähköverkon 
osalta investoinnit ovat olemukseltaan hyvin erilaisia eikä kaikkia vaikutuksia 
voida helposti arvostaa rahaksi. Vaikeasti rahaksi muutettavia kustannuksia 
ovat jakeluverkon ympäristölle aiheuttamat haitat, kuten johtokatujen häiritse-
vyys maastossa. Tämän takia parhaaseen lopputulokseen ei aina välttämättä 
päästä taloudellisia laskelmia vertailemalla, vaan lopputulosta valittaessa on 
osattava ottaa huomioon myös muut tekijät. 
 
Korkotaso vaihtelee vuosittain ja kirjoittamisen ajankohtana joulukuussa 2004 
korkotaso on erityisen matalalla. Sähkön jakelutoimintaa on pidetty matalan 
riskitason liiketoimintana, mikä näkyy sähköyhtiöihin sovellettavien korkojen 
pienenä riskimarginaalina. Korkotason muutoksia kuvaavat mm. valtion 5 vuo-
den obligaation korko, Suomen Pankin peruskorko ja Euribor. Esimerkiksi koh-
tuullisen tuoton laskennassa vertailukorkona käytetään riskitöntä valtion 5 vuo-
den obligaation korkoa lisättynä riskipreemiolla. 
 
Kuvassa 3.6 näkyy yllämainittujen korkojen kehittyminen ja muutos viimeisten 
kymmenen vuoden ajalta. 
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Kuva 3.6. Peruskoron, Euribor/Helibor 6 kk ja valtion 5 vuoden obligaatioiden korkomuutokset 
vuodesta 1995 alkaen. Lähde Suomen Pankin korkotilastot. 

Korot ovat olleet 2000-luvulla pitkän ajan korkotasoon verrattuna alhaisella ta-
solla. Korkeiden korkojen aikaan inflaatio oli myös iso. Sähköverkon investoin-
tien vaikutukset ovat pitkäaikaisia, joten investointien tarkasteluissa ei voi käyt-
tää hetkellistä korkotasoa, vaan pitkäaikaista korkotasoa. Tämän tutkimuksen 
laskelmissa on käytetty korkotasona 5 %, sillä korot ovat pitkällä tähtäimellä 
olleet tällä tasolla. 
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3.3.6 Jännite 
Jakeluverkon suunnittelussa ja kehittämisessä jännitteen pysyminen sallitulla 
alueella on suunnittelun perusvaatimuksia. Kulutuksen kasvaessa myös jännite-
häviöt kasvavat. Seurantalaskelmien avulla seurataan, miten olemassa olevan 
verkon jännitteet pysyvät sallituissa rajoissa ja missä jänniteongelmat alkavat 
lisääntyä, Näin verkon kehittämistoimenpiteet voidaan suunnata oikeisiin koh-
teisiin. Sähkön käytön kasvun hidastuminen on vähentänyt jänniteongelmien 
syntymistä. Jänniteongelmista ei olla kokonaan päästy eroon, kuten kuvasta 3.7 
nähdään. Kuvassa 3.7 on esitetty sellaisten asiakkaiden suhteellisen osuuden 
muuttuminen, joilla minimijännite on alle 207 V. 
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Kuva 3.7. Sellaisten asiakkaiden suhteellinen osuus, joilla jännite on alle 207 V. Lähde Suur-
Savon Sähkö Oy:n toimialueen jakeluverkon vuosittaiset laskentatiedot. 

Alijännitteen määrittelyssä verkostolaskennassa käytetään normaalijakauman 
todennäköisyyskerrointa 1,9 (z97%). Tämä tarkoittaa sitä, että minimijännite on 
97 % todennäköisyydellä vähintään 207 V. Eli minimijännitteen raja alitetaan 
3 % todennäköisyydellä. 
 
Laskennan lähtökohtana on asiakkaan vuosienergia ja vuosittaiset muutokset 
kuvan 3.7 käyrässä selittää vuotuinen lämpötilan vaihtelu. Pakkastalvina säh-
könkäyttö kasvaa ja samalla todennäköisyys alijännitteelle on suurempi, mikä 
näkyy vuoden 2003 alijännitteellisten asiakkaiden määrässä, sillä talvella 2002- 
2003 oli kova pakkaskausi. 
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3.3.7 Yhteenveto lähtötiedoista ja parametreista 
Taulukkoon 3.2 on koottu tässä työssä käytettävien parametrien ja lähtöarvojen 
tiedot. Laskennoissa on käytetty taulukon parametreja, ellei laskennan yhtey-
dessä ole erikseen mainittu muista parametriarvoista. 

Taulukko 3.2. Laskennoissa käytettävien parametrien arvot. 
Parametri Arvo 

Pitoaika [a] 40 
Tehonkasvuaika [a] 40 
Häviöiden huipunkäyttöaika [h] 1000 
Laskentakorko [%/a] 5 
Tehokerroin 0,95 
Vuotuinen tehonkasvu [%/a] 1 
Häviötehon hinta [€/kW] 30 
Häviöenergian hinta [€/kWh] 0,03 
Viankorjauskustannukset ilmajohto [€/vika] 1640 
Viankorjauskustannukset kaapeliverkko [€/vika] 3286 
Ylläpitokustannukset keskijänniteverkossa [€/km,a] 95 
Ylläpitokustannukset pienjänniteverkossa [€/km,a] 48 
20 kV ilmajohtoverkon (avo-/päällystetty) vikatiheys [kpl/km,a] 0,0512 
20 kV maakaapeliverkon vikatiheys [kpl/km,a] 0,0264 
Onnistuneet PJK:t 20 kV avojohdolla [kpl/pysyvä vika] 6,39 
Onnistuneet AJK:t 20 kV avojohdolla [kpl/pysyvä vika] 4,80 
Onnistuneet PJK:t 20 kV avojohdolla [kpl/a,100 johtokm] 48,21 
Onnistuneet AJK:t 20 kV avojohdolla [kpl/a,100 johtokm] 41,49 
Onnistuneet PJK:t 20 kV päällystetty ilmajohto [kpl/a,100 johtokm] 24,00 
Onnistuneet AJK:t 20 kV päällystetty ilmajohto [kpl/a,100 johtokm] 20,00 

 
Jälleenkytkentöjen määrä on laskettu Suur-Savon Sähkö Oy:n toimialueen jake-
luverkon tilastojen perusteella. Päällystetyille ilmajohdoille ja maakaapeleille ei 
ole käytettävissä yhtä luotettavia jälleenkytkentöjen tilastotietoja kuin avojoh-
doille. Viimeisten vuosien aikana pika- ja aikajälleenkytkentöjen suhde on 
muuttunut merkittävästi. Onnistuneita aikajälleenkytkentöjä on lähes saman 
verran kuin pikajälleenkytkentöjä. Tämä johtuu siitä, että syksyllä ja talvella 
onnistuneita aikajälleenkytkentöjä on runsaammin kuin pikajälleenkytkentöjä. 
Syynä tähän on lumikuormaongelmien lisääntyminen, joissa pikajälleenkytken-
tä ei riitä poistamaan ohimenevää vikaa. Laskennoissa päällystetyn ilmajohdon 
jälleenkytkentöjen määränä on käytetty puolta avojohdon jälleenkytkentöjen 
määrästä ja kaapeliverkoissa jälleenkytkentöjä ei ole huomioitu. 
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Myös viankorjauksen, ylläpidon ja vikatiheyden parametrien lähdetietoina on 
käytetty Järvi-Suomen Energia Oy:n kustannus- ja tilastotietoja. 

3.4 20/1/0,4 kV jakelujärjestelmä 
1000 V jakelujärjestelmän soveltuvuus yleiseen sähkönjakeluun on keskeinen 
asia tässä tutkimuksessa. 1000 V jännitteen käyttöä käsitellään erikseen luvuis-
sa 4, 5 ja 6. 
 
Määräysten muuttuminen ja pienjänniterajan nostaminen 1000 V:iin on lisännyt 
kiinnostavuutta hyödyntää koko pienjännitealue sähkönjakelussa. Suomen lii-
tyttyä Vuonna 1995 EU:n jäseneksi, alettiin Suomessa soveltaa pienjännitedi-
rektiiviä (LVD-direktiivi) 73/23/EEC. Direktiivissä on määritelty pienjännite-
laitteiksi sähkölaitteet, jotka on mitoitettu 50-1000 V vaihtojännitteelle tai 75-
1500 V tasajännitteelle. (LVD 1973) 
 
1000 V jakelujärjestelmäjärjestelmä sijoittuu nykyisin yleisesti käytössä olevien 
20 kV ja 0,4 kV väliin. Kuvassa 3.8 näkyy kolmiportaisen jakeluverkon 
yleisrakenne kaksiportaiseen jakelujärjestelmään verrattuna. (Lohjala 2004) 
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Kuva 3.8. Asiakasryhmän syöttö a) perinteisellä ja b) kolmijänniteportaisella verkkoratkaisulla. 

3.4.1 1000 V järjestelmän haasteet ja tutkimuskysymykset 

Pienjännitteelle määritellyn jännitealueen hyödyntäminen kokonaan sähkönja-
keluun monimutkaistaa jakelujärjestelmää. Asiakkaat eivät voi suoraan hyödyn-
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tää 1000 V jännitettä, joten se on muunnettava normaaliksi 400/231 V pienjän-
nitteeksi. Näin 1000 V järjestelmän käyttöönottaminen lisää jakeluverkkojen 
jännitetasojen määrää ja siten myös muuntajien tarvetta. Tutkimuksen yhtenä 
tavoitteena on selvittää, kannattaako tällaisen järjestelmän käyttöönottaminen 
taloudellisesti ja löytyykö 1000 V jakeluverkoille riittävästi käyttökohteita. 
 
Suomessa ei ole aikaisemmin 1000 V verkkoja käytetty yleiseen sähkönjake-
luun, joten tutkimuksessa ratkaistaviin kysymyksiin sisältyvät myös tekniset 
kysymykset kuten maadoitusjärjestelmä ja suojauksien toteuttaminen. Tutki-
muksen tavoitteena on kehittää järjestelmä, joka toimii kaikissa tilanteissa tur-
vallisesti eikä aiheuta vaaraa ihmisille ja omaisuudelle. Tutkimustulosten perus-
teella määritellään ensin maadoitusjärjestelmän rakenne ja sen perusteella on 
ratkaistavissa suojaustekniikka ja menetelmät. 
 
Siirtyminen kolmiportaiseen jakelujärjestelmään 20/1/0,4 kV vaikuttaa sekä 
keski- että pienjänniteverkkoon. Tutkimuksessa on selvitetty verkkojen keski-
näisiä rakenteita ja siirtoetäisyyksiä kolmiportaisessa mallissa. Oleellinen asia 
on myös selvittää, kumpaa verkkoa 1000 V verkot korvaavat; 20 kV keskijänni-
teverkkoa vai 400 V pienjänniteverkkoa. Tarvittavien muuntajien lukumäärä 
kasvaa 1000 V järjestelmässä verrattuna kaksijänniteportaiseen jakelujärjestel-
mään. 
 
1000 V järjestelmän tutkimuksiin sisältyy varmistaminen, että samat pienjänni-
tealueen verkostokomponentit (johdot, kaapelit ja muut tarvikkeet) soveltuvat 
1000 V käyttöön, joita käytetään 400 V jännitteellä. 1000 V jakeluverkoissa 
tarvitaan lisätarvikkeita kuten 1/0,4 kV muuntaja ja suojauslaitteisto. Näiden 
osalta tuodaan esille havaittuja tuotekehitystarpeita. 

3.5 20 kV verkon kaapelointi 

Maaseutusähköyhtiöiden keskijänniteverkon kaapelointiaste on pieni ja kaape-
leista pääosa on rakennettu taajamiin. Haja-asutusalueilla kaapeleita ei käytetä 
kuin poikkeustilanteissa esimerkiksi pitkissä vesistöosuuksissa. Taajamissa 
kaapelointi tulee lisääntymään vähäisemmän tilantarpeen takia. Tulevaisuudes-
sa kaapeleiden lisääntymistä edistää myös osaltaan varovainen suhtautuminen 
kyllästettyihin pylväisiin alueilla, joissa liikkuu paljon ihmisiä. 
 
Kaapeloinnin kannattavuutta taajamissa haittaa kalliit rakentamiskustannukset, 
sillä taajamissa kaivukustannukset ovat suuret ja kaivamista hidastaa muun yh-
dyskuntatekniikan huomioiminen kuten tiet, muut kaapelit, viemäröinnit jne. 
Haja-asutusalueilla kaapelointi on edullisempaa, sillä siellä kaivukustannukset 
ovat edullisempia ja pienen kulutuksen takia voidaan käyttää poikkipinnaltaan 
ohuempia kaapeleita, mikä mahdollistaa aurauksen käyttämisen. Muuntamot 
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voidaan rakentaa yksinkertaisilla ja edullisilla minisatelliittimuuntamoilla. 
(Kaarlela 2002) 
 
Kaapelointi parantaa käyttövarmuutta ja siksi sen käyttäminen kiinnostaisi en-
tistä enemmän myös haja-asutusalueiden jakeluverkoissa. Kaapeleiden hyödyt 
tulevat selkeimmin esille vaikeissa myrsky- ja lumikuormatilanteissa. Keski-
jänniteverkon kaapelointiin liittyy kuitenkin heikkouksia, jotka ovat vähentä-
neet kiinnostusta kaapeloinnin lisäämiseen. Kaapelointia suunniteltaessa on 
otettava huomioon mm. seuraavia asioita; 
 
- kaapeloinnin kustannukset ovat ilmajohdon rakentamiseen verrattuna kalliit 
- kustannuksia lisää kaapeliverkon silmukointitarpeen lisääntyminen, sillä 

kaapeliviat ovat hitaita paikantaa ja korjata 
- maasulkuvirrat kasvavat voimakkaasti ja vaativat maadoitusten parantami-

sen tai verkon sammuttamisen 
- kaapeliverkoissa pitäisi pystyä ennakoimaan sähkönkäytön ja ympäristön 

rakenteelliset muutokset ilmajohtoja paremmin, sillä kaapeliverkon muu-
tokset sähkön käyttötarpeiden muutoksia vastaaviksi ovat hankalia ja kallii-
ta toteuttaa 

- suuressa osassa Suomea kaapelointi muuttaisi suuren osan verkkotöistä lu-
men ja roudan takia kausiluontoisiksi. Talvella johtoreittien maastosuunnit-
telu ei onnistu ja roudan takia kaikkiin paikkoihin ei päästä auraamaan 
kaapeleita. 

Kaapeloinnin kustannukset 
Kaapeloinnin rakentamiskustannukset ovat yli kaksinkertaiset avoilmajohtoon 
verrattuna. Avoilmajohdon kustannukset ovat lähes yhtä suuret taajamien ja ha-
ja-asutusalueiden jakeluverkkojen rakentamisessa. Kaapeloinnin kustannuksissa 
on kaapeliojan erilaisista kustannuksista johtuen suuret erot taajaman ja haja-
asutusalueen välillä. Taulukossa 3.3 on avojohtoverkon kustannukset ja kaape-
loinnin kustannukset (KA 2 2003). 
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Taulukko 3.3. Keskijänniteverkon rakentamiskustannuksia ilmajohdoilla ja kaapeleilla. 
Avojohtoverkko

Kustannukset €/km
Raven 18 240
Pigeon 20 240
Al 132 tai suurempi 22 410

Maakaapelit

Johto Oja Päätteet Yhteensä
max. 70 mm2 haja-asutusalue 30 000 10550 4560 45 110 247 %
95-120 mm2 haja-asutusalue 33 240 10550 4560 48 350 239 %
95-120 mm2 taajama 33 240 30170 4560 67 970 336 %
150-185 mm2 haja-asutusalue 39 680 10550 4560 54 790 244 %
150-185 mm2 taajama 39 680 30170 4560 74 410 332 %

Kustannukset €/km

 
 
Kaapeloinnin osalta jo pelkät materiaalikustannukset ovat suuremmat kuin avo-
johdon rakentamisen kokonaiskustannukset. Maakaapeliverkon rakentamisessa 
myös kaapeliojan kustannukset ovat merkittävä osa rakentamiskustannuksia. 
Taajamissa ne ovat lähes samat kuin tarvikekustannukset. Työmenetelmiä ke-
hittämällä kaapeliojan kustannuksia voidaan pienentää. Maaperän laatu vaikut-
taa kaapeliojan kustannuksiin ja kustannukset ovat suuremmat Etelä-Savon ki-
vikkoisessa ja kallioisessa maaperässä kuin esimerkiksi Etelä- ja Lounais-
Suomen savipitoisilla alueilla. Maakaapeleita on asennettu auraamalla vuodesta 
1974 lähtien. Kaapelien auraaminen on nopeaa ja ympäristöystävällistä. Kaape-
lien suositeltava asennussyvyys on vähintään 70 cm (SFS 6001 2001). 
 
Kokonaiskannattavuuden ratkaisee koko pitoajan kustannukset, joissa otetaan 
huomioon vuosittaiset ylläpito- ja keskeytyskustannukset. Seuraavissa kuvissa 
20 kV keskijänniteverkon kaapeloinnin kannattavuutta on verrattu ilmajohtoina 
toteutettuihin vaihtoehtoihin. Tulokset on laskettu vastaamaan 1 km pituisen 
johdon pitoajan kokonaiskustannuksia. Lähtöparametreina on käytetty tauluk-
kojen 3.1 ja 3.2 arvoja. Kuvan 3.9 tulos muodostuu kustannuksista, joita ovat; 
 
- investointikustannukset 
- vuosittaiset viankorjauskustannukset diskontattuna nykyhetkeen 
- vuosittaiset ylläpitokustannukset diskontattuna nykyhetkeen 
- vuosittainen metsänkasvun menetys diskontattuna nykyhetkeen 
- vuosittaiset asiakkaille aihetuvat keskeytyskustannukset diskontattuna ny-

kyhetkeen sisältäen pysyvät keskeytykset ja jälleenkytkennät 
- keskeytyskustannusten arvoina on käytetty taulukon 3.1 haja-asutusalueen 

keskeytyskustannuksia, jossa keskeytyskustannukset on määritelty yhden 
tunnin pituiselle keskeytykselle. 
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Kuvan 3.9 mukaan kaapelointi ei ole kannattavaa haja-asutusalueiden jakelu-
verkoissa, vaikka kustannuksissa huomioidaan pysyvien vikojen lisäksi jälleen-
kytkentöjen aiheuttamat keskeytyskustannukset. Korkotasona on käytetty 5 %. 
Mikäli voitaisiin käyttää alempaa korkotasoa, kaapeloinnin kannattavuus ilma-
johtoihin verrattuna paranisi. 
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Kuva 3.9. 20 kV Maakaapeloinnin pitoajan kustannukset €/km ilmajohtoihin verrattuna. 

Kustannuksien muodostuminen ja osuudet 40 vuoden pitoajalta on esitetty nu-
merotietoina taulukossa 3.4. 

Taulukko 3.4. Kuvassa 3.9. esitetyn kustannusvertailun kustannusten jakautuminen eri johtola-
jeille 40 vuoden pitoajalta. 
 Investointi Ylläpito Viankor- Keskey- Keskey- Metsän- Yhteensä

[€/km] [€/km] jaukset tyskust. tyskust. kasvu [€/km] 
[€/km] pysyvät jälleenkyt- [€/km] 

viat [€/km] kennät [€/km] 
Maakaapeli 48 350 890 1 575 1 066 0 0 51 881 
Maakaapeli aurattuna 39 800 890 1 575 1 066 0 0 43 331 
PAS-johdot 28 740 1 743 1 528 2 068 4 708 1 006 39 792 
Pigeon 20 240 1 743 1 528 2 068 9 540 2 012 37 131  
 
Kuvassa 3.10 on esitetty kaapeloinnin kannattavuus haja-asutusalueilla ilmajoh-
toihin verrattuna, kun kaapeloinnin pitoaika on kaksinkertainen ilmajohdon pi-
toaikaan verrattuna. Avojohdon ja päällystetyn ilmajohdon käyrissä hyppäys 
kuvaa sitä, että johdot rakennetaan uudestaan. Muutoin kuvassa 3.10 on käytet-
ty samoja laskentaperusteita kuin kuvassa 3.9. 
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Kuva 3.10. 20 kV maakaapeloinnin kustannukset ilmajohdon kustannuksiin verrattuna, kun 
kaapelin käyttöikä on 80 a eli kaksinkertainen ilmajohdon käyttöikään verrattuna. 

Nykyisillä kustannus- ja laskentaperusteilla 20 kV verkon kaapelointi haja-
asutusalueilla ei ole kannattavaa, vaikka kaapelin käyttöikä olisi kaksinkertai-
nen ilmajohdon käyttöikään verrattuna. Kaapelin auraaminen kilpailee päällys-
tetyn ilmajohdon kanssa silloin, kun kaapeloinnin pitoaika on kaksinkertainen 
ilmajohtoon verrattuna. Tulevaisuudessa, jos työkustannukset nousevat jyrkästi 
tai työvoimasta tulee pulaa ja samalla kaapeleiden hinnat laskevat, kaapeloinnin 
suhteellinen kannattavuus paranee. 
 
Kaapeloinnin kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi keskeytyskustannusten 
arvostaminen. Kuvassa 3.11 on esitetty rakenneratkaisujen kannattavuus kes-
keytyskustannusten funktiona tilanteessa, jossa ovat mukana sekä pysyvien 
keskeytyksien että pika- ja aikajälleenkytkentöjen keskeytyskustannukset. Pika- 
ja aikajälleenkytkennöistä on huomioitu onnistuneet jälleenkytkennät. Pysyvien 
vikojen alussa tapahtuvat ja vianetsinnän aikana esiintyvät jälleenkytkennät ei-
vät ole erikseen mukana, vaan sisältyvät pysyvän keskeytysajan kustannuksiin. 
Samoin ei ole huomioitu myöskään onnistuneita aikajälleenkytkentöjä edeltäviä 
pikajälleenkytkentöjä. Kuvassa 3.12 on huomioitu vain pysyvien keskeytysten 
aiheuttamat keskeytyskustannukset. 
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Kuva 3.11. Eri rakenneratkaisujen kannattavuus keskeytyskustannusten funktiona 40 vuoden 
pitoajalla. Keskeytyskustannuksissa ovat mukana pysyvien keskeytysten ja jälleenkytkentöjen 
aiheuttamat keskeytyskustannukset. 
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Kuva 3.12. Eri rakenneratkaisujen kannattavuus keskeytyskustannusten funktiona 40 vuoden 
pitoajalla. Jälleenkytkentöjen aiheuttamia keskeytyskustannuksia ei ole huomioitu. 

Jos jälleenkytkennät otetaan keskeytyskustannuksissa huomioon, keskeytyskus-
tannusten ei tarvitse paljon nousta, kun maakaapelin auraus tulee kannattavaksi. 
Ilman jälleenkytkentöjen aiheuttamia keskeytyskustannuksia keskeytyskustan-
nusten pitää nousta moninkertaiseksi ennen kuin kaapelointi tulee kannattavak-
si. Tulokset osoittavat, että jo pelkästään jälleenkytkentöjen vähentämiseen 
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kohdistuvilla toimenpiteillä voidaan keskeytyksistä asiakkaille aiheutuvaa hait-
taa merkittävästi pienentää. 
 
Kuvan 3.11 vertailu on tehty haja-asutusalueen keskimääräisten keskeytyskus-
tannusten 2224 €/1h,vika. Taajamassa keskeytyskustannukset ovat 
8668 €/1h,vika, mikä on 3,9-kertainen haja-asutusalueen keskeytyskustannuk-
siin verrattuna. Tuloksen perusteella taajamissa kaapelointi on kannattavaa. 
Kuvan 3.4 perusteella laaja myrsky, kuten Unto-myrsky nostaa keskeytyskus-
tannukset yli kaksinkertaiseksi. Jos vastaava myrsky esiintyisi vuosittain tai jo-
ka toinen vuosi, tulisi kaapelointi myös haja-asutusalueilla keskeytyskustannus-
ten perusteella kannattavaksi. 
 
Taloudellisin perustein haja-asutusalueiden kaapelointi ei ole verkkoyhtiöiden 
näkökulmasta kannattavaa, vaan tehtävät investoinnit ovat käyttövarmuusinves-
tointeja. Suurmyrskyjen ja vaikeiden lumikuormatilanteiden aikana kaapelointi 
vähentää korjattavien kohteiden määrää nopeuttaen koko jakeluverkon kuntoon 
saattamista. Tämä on tärkein peruste, jonka takia kaapelointia kannattaa harkita 
erikseen määritellyissä kohteissa muiden keskijänniteverkon kehittämismene-
telmien kanssa yhdessä. 
 
Maakaapeleiden valmistuskustannukset ovat riippuvaisia siitä, miten pitkäikäi-
siksi kaapelit on suunniteltu. Kaapeleiden eristyksen kestävyys ja vanhenemi-
nen määrittelevät viime kädessä teknisen käyttöiän. Jos pelkästään ratkaistaisiin 
sähköyhtiöiden kaapeliverkkojen optimaalista käyttöikää, niin nykyisen mata-
lan korkokannan vallitessa pitkäikäisten maakaapeleiden käyttö on taloudelli-
sesti kannattavaa. (Kuitunen 1993) 

Kaapeloinnin vaikutus siirtohintoihin 
Jakeluverkon kaapelointi lisää jakeluverkkoihin sitoutuvaa pääomaa ja kasvat-
taa jakeluverkon jälleenhankinta-arvoa. Kaapeloinnin takia vuosittaiset inves-
toinnit kasvavat ja niiden toteuttamiseen tarvitaan enemmän joko omaa tai vie-
rasta pääomaa. Pitkällä tähtäimellä kustannusten kattamiseen ei juurikaan ole 
käytettävissä muita tulonlähteitä tai avustuksia kuin kerätä rahat asiakkailta. 
Suurimittaiseen kaapelointiin siirtyminen nostaisi siirtomaksuja. 
 
Tarkemmin kaapeloinnin ja muiden käyttövarmuusinvestointien vaikutusta 
verkkoyhtiön talouteen ja sitä kautta siirtohintoihin on käsitelty luvussa 2.2. 

3.6 Johtojen siirtäminen teiden varteen 
Maankäytön ja käyttövarmuuden kannalta on edullista sijoittaa voimajohto tien 
läheisyyteen. Johtojen siirtäminen teiden varteen parantaa käyttövarmuutta sii-
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näkin tapauksessa, että johdot rakennetaan samanlaisella avojohtotekniikalla 
kuin metsiin sijoittuneet johdot. Teiden varsiin sijoittamisessa on huomioitava 
tieviranomaisten ohjeet. Teiden varsilla puut eivät ylety kaatumaan johdolle 
kuin toiselta puolelta johtoa. Vallitsevana tuulensuuntana Suomessa on lounais-
tuulet, joten tien itäpuolelle sijoitettuna johdot ovat vähemmän alttiina puiden 
kaatumisille. Tuulten suunnat huomioituina, teiden varsiin sijoitettujen johtojen 
vikamäärät vähenevät yli puolella metsiin sijoitettaviin johtoihin verrattuna. 
(Perttilä 1987) 
 
Sähköjohtojen teiden varsiin sijoittaminen nopeuttaa myös vikojen paikanta-
mista ja korjaamista. Käyttövarmuuden lisäämiseksi teiden varsien sähköjohdot 
voidaan rakentaa päällystetyillä ilmajohdoilla. Teiden varsiin sijoitetut päällys-
tetyt ilmajohdot ovat nopeasti tarkistettavissa tuulten ja myrskyjen jälkeen. 
Näin johdoille kallistuneet ja kaatuneet puut voidaan ajoissa poistaa ennen kuin 
ne aiheuttavat vian johtoon ja sitä kautta keskeytyksen asiakkaiden sähkönjake-
luun. 
 
20 kV johtojen saneerauksissa ja uusien johtojen rakentamisessa kannattaa 
hyödyntää teiden varret. Käyttövarmuuden parantumisen lisäksi kokonaisjoh-
tomääräkin voi vähentyä, sillä kuormitusten painopiste on siirtynyt teiden var-
siin. 

3.7 Korkeat pylväät 
Puiden kaatumisten aiheuttamat keskeytykset voitaisiin poistaa, jos johdot si-
jaitsisivat niin korkealla, että puut eivät niihin ulottuisi. Tämä edellyttäisi todel-
la korkeita pylväsrakenteita, jotta päästäisiin turvallisuusetäisyydet huomioitui-
na puiden latvojen yläpuolelle. Pylväiden rakennusmateriaaleina tulisivat ky-
seeseen joko puupylväät tai metallirakenteet. Pylväskorkeuksien kasvattamises-
sa huomioitavia asioita ovat mm, 
 
- pylväiden kustannukset 
- metallipylväiden kyseessä ollen kosketusjännitesuojaus on oltava kunnossa 
- jääkuormien aiheuttamat johdinten venymät on huomioitava 
- joudutaanko niin korkeisiin pylväsrakenteisiin, että lentoturvallisuus vaa-

rantuu 
- maisemallisesti ratkaisu ei ole ympäristöön sopiva 
- ylläpitokustannukset nousevat, kun töistä joudutaan maksamaan korkean 

paikan lisää 
- harukset eivät mahdu enää normaalille johtokadulle ja harusten vahingoit-

tumisen vaara kasvaa 
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20 kV keskijännitepylväiden normaalikorkeus on 11 m. Puupylväillä korkeim-
mat rakenteet kohtuullisin kustannuksin voidaan tehdä 18 m pylväillä. Tällä 
menetelmällä johdon kilometrikustannukset nousevat normaalirakenteisiin ver-
rattuna noin 12 % (Suur-Savon Sähkö Oy:n kustannuslaskelmat, ei julkinen). 
Tätä korkeampia pylväitä ei voi tehdä enää yksipylväsrakenteina, vaan joudu-
taan tekemään useammista pylväistä muodostuvia erikoisrakenteita. 
 
Sopivissa kohteissa 18 m pylväillä, missä johtimien korkeudeksi jää noin 15 m, 
vähennetään lepikkojen ja muiden vastaavien pusikoiden aiheuttamia keskey-
tyksiä esimerkiksi soiden reunoilla. Kuvassa 3.13 on tarkasteltu korkeiden pyl-
väiden kannattavuutta Pigeon-johtorakenteella. 
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Kuva 3.13. Pigeonilla toteutetun ilmajohdon kustannukset eliniän funktiona toteutettuna tavalli-
silla pylväillä ja korkeilla pylväillä (18 m). Korkeiden pylväiden osalta oletettu, että viat vä-
henevät 20 % eli viidesosalla normaalikorkuisiin pylväisiin verrattuna. 

Kuvan 3.13 perusteella korkeat pylväät tulevat kannattaviksi alle 20 vuoden pi-
toajalla jo sellaisissa kohteissa, joissa vikojen oletetaan vähenevän viidesosalla 
normaalikorkuisiin pylväisiin verrattuna. Säästöt syntyvät pienemmistä keskey-
tys- ja viankorjauskustannuksista. Keskeytyskustannuksissa on huomioitu sekä 
pysyvät häiriökeskeytykset että jälleenkytkennöistä aiheutuvat keskeytyskus-
tannukset. Ylläpitokustannuksiin pylväskorkeudella ei ole oletettu olevan vai-
kutusta. Korkeissa pylväissä investointikustannus on 12 % korkeampi kuin 
normaalikorkuisilla pylväillä toteutetulla johdolla. 
 
Kustannukset nousevat rajusti, kun rakennetaan korkeampia kuin 18 m pylväitä. 
Tällaiset rakenteet eivät ole taloudellisesti enää erityisen kannattavia ratkaisuja. 



 87

Lisäksi maisemalliset haitat nousevat niin suuriksi, että käyttövarmuutta paran-
tavina verkostorakenteina on järkevämpää käyttää päällystettyjä ilmajohtoja tai 
kaapeleita kuin korkeita pylväitä. 

3.8 Leveät johtokadut 
Eräs tapa estää puiden kaatumisten aiheuttamat keskeytykset olisi tehdä johto-
kadut niin leveiksi, että puut eivät ylety kaatumaan johdoille. Nykyisin 20 kV 
keskijännitejohdon johtokadun leveys on 10 m. Jotta puiden kaatumisten aihe-
uttamat keskeytykset voitaisiin estää, pitää johtokatujen leveyden olla vähintään 
30 metriä. Puuston kasvulta menetettäisiin metsämaata nykyiseen verrattuna 
kolminkertainen määrä. Rakentamiseen ja kustannuksiin vaikuttavia asioita 
ovat; 
 
- maankäyttökorvausten kustannukset nousevat 
- vuotuiset ylläpitokustannukset nousevat, kun kunnossapidettävää johtoka-

tua on enemmän 
- vikojen korjauksissa ja keskeytyskustannuksissa saadaan säästöjä 
- maankäyttöasioiden hoito vaikeutuu ja uusien johtojen rakentaminen tulee 

vaikeaksi 
- vuosittaiset puuntuotannon menetykset ovat kolmekertaiset nykyiseen ver-

rattuna 
- maisemallisesti ratkaisu pirstoo ympäristöä rumentavalla tavalla. 
 
Leveän johtokadun kustannusvertailu muihin rakentamisratkaisuihin verrattuna 
on esitetty kuvassa 3.14. Maankäyttökorvaukset nostavat alkuvaiheen inves-
toinnin arvoa. Johdon vikaantumisesta voidaan vähentää pois puiden aiheutta-
mat keskeytykset, joten 10 m leveällä johtokadulla olevaan ilmajohtoon verrat-
tuna vikatiheys putoaa noin 1/3-osaan. 
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Kuva 3.14. Leveän johtokadun kustannukset suhteessa muihin rakenneratkaisuihin. 

Leveä johtokatu on pitoajan kokonaiskustannuksiltaan edullinen ratkaisu ilma-
johtojen rakentamisessa. Työmäärän suhteen leveät johtokadut voivat tulevai-
suudessa muodostua ongelmaksi, sillä työkustannukset nousevat ja raivaustyön 
tekijöitä voi olla vaikea saada. Muutenkin pitkällä tähtäimellä kannattaa painot-
taa sellaisia ratkaisuja, jotka tarvitsevat mahdollisemman vähän ihmistyövoi-
maa. 
 
Kun vielä ympäristövaikutukset otetaan huomioon ja miten paljon 30 m leveä 
johtokatu muuttaa maisemaa, ei leveän johtokadun käyttäminen keskijännite-
verkossa saa myöskään yleistä hyväksyntää. Varsinkin herkässä ranta- ja saaris-
toympäristössä leveä johtokatu tekee ruman arven ympäristöön. 

3.9 Sähköasemien rakentaminen haja-asutusalueelle 
Sähköasemat on rakennettu lähes kaikkiin taajamiin ja suurien taajamien käyt-
tövarmuutta on lisätty rakentamalla taajamiin useampia sähköasemia. Nykyiset 
sähköasemat riittävät kattamaan tehonsiirtotarpeen taajamien lisäksi myös taa-
jamia ympäröivälle haja-asutusalueelle ja nostavat taajamien käyttövarmuuden 
kaupunkien tasolle. 
 
Uusien sähköasemien rakentaminen lisää käyttövarmuutta ja parantaa sähkön-
laatua. Sähköasemat jakavat olemassa olevia johtolähtöjä pienempiin jakelualu-
eisiin ja näin yhden vian vaikutus jää pienemmäksi. Sähkönlaatua parantaa kes-
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keytysten vaikutusalueen pienenemisen lisäksi jakeluetäisyyksien lyheneminen, 
mikä pienentää jännitehäviöistä johtuvaa jännitteen vaihtelua. Kehittämällä 
sähköasemista yksinkertaisempia ja halvempia, voidaan niitä sijoittaa sopiviin 
kohteisiin myös haja-asutusalueelle. Edulliseksi ratkaisu tulee, jos sähköase-
malle löytyy keskeinen sijoituspaikka olemassa olevien 110 kV johtojen läheltä, 
jolloin uusien 110 kV johtojen rakentaminen ei ole lisäämässä kustannuksia. 
 
Haja-asutusalueelle sijoitettavat sähköasemat ovat pääsääntöisesti käyttövar-
muusinvestointeja eikä niitä tarvita tehon siirtojen takia. Sähköasemien raken-
teet voivat olla yksinkertaisia, sillä mm. vuosihuoltojen aikana sähköasemat 
voidaan korvata helposti varakytkennöillä viereisiltä sähköasemilta. 
 
Sähköaseman perustamiskustannukset päämuuntajineen ovat pudonneet kehit-
tämistyön tuloksena noin 0,5 M€:oon, mikä on puolet normaalin sähköaseman 
kustannuksista. Tämän lisäksi tulevat johtojärjestelyistä aiheutuvat kustannuk-
set ja mahdollisen 110 kV johdon rakentamisen kustannukset. 
 
Sähköaseman rakentamisella vaikutetaan selkeimmin yksittäisten vikojen vai-
kutusalueisiin. Myös jälleenkytkentöjen haittavaikutuksia syöttöalueiden piene-
neminen vähentää. Suurhäiriöissä sähköasemat eivät vähennä suoranaisesti kor-
jattavien kohteiden määrää, mutta helpottavat vikojen korjaamista ja tilanneku-
van muodostumista. Jakeluverkkoa on helpompi lähteä kunnostamaan myrsky-
jen jäljiltä, kun on enemmän puuvarmoja syöttöpisteitä, missä sähköä on käytet-
tävissä myrskyjenkin jälkeen. Pienempien syöttöalueiden ansiosta kokeilukyt-
kennöistä aiheutuvat lyhyet keskeytykset haittaavat vähemmän jo jakeluun saa-
tuja asiakkaita. 
 
Pienten haja-asutusalueelle sijoittuvien sähköasemien hyödyt yhteenvetona 
 
- nopea tapa pienentää asiakkaiden kokemien keskeytysten määrää, sillä joh-

tolähdöt ja suojausalueet pienenevät 
- päämuuntaja- ja sähköasemavauriot ovat helpommin hallittavissa, kun säh-

köasemaverkosto on riittävän tiheä 
- sähköasemien rakentaminen pienentää maasulkuvirtoja, mikä helpottaa 

kaapeleihin siirtymistä 20 kV keskijänniteverkossa 
- pienentää riskiä keskeytyksistä aiheutuvien vakiokorvausten maksamiseen 

asiakkaille 
- jännitteen tasaisuus ja laatu paranee johtolähtöjen lyhentyessä ja jakelu-

verkkojen jakautuessa useammille sähköasemille, jolloin oikosulkuvikojen 
aiheuttamien jännitekuoppien vaikutusalueet pienenevät. 

 
Yhden kustannuksiltaan edullisen sähköaseman hinnalla 0,5 M€ voidaan raken-
taa maakaapelia noin 10 km ja siirtää avojohtoa tien varteen 25 km. Yhden säh-
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köaseman vaikutusalueella on keskimäärin 2200 asiakasta, kun 25 km pitkän 
johdon vaikutusalue voi ulottua vain yhteen johtolähtöön ja tällöin vaikutusalu-
eella on keskimäärin vain 250 asiakasta. 
 
Haja-asutusalueiden sähköasemien rakentamista ei voida perustella pelkästään 
taloudellisuudella ja kannattavuudella, vaan sähköasemien tarpeellisuutta pitää 
lähestyä kysymyksellä ”Ovatko sähkökatkojen määrät ja kestot nykyisin liian 
suuria”. Kehittämällä sähköasemista entistä edullisempia, saadaan niistä entistä 
merkittävämpi käyttövarmuusinvestointien vaihtoehto. Sähköasemat sijoittuvat 
kustannus- ja tuottoasetelmassa toimenpiteiden kärkeen silloin, kun katsotaan, 
että käyttövarmuuden parantamiseksi on pakko tehdä jotakin, vaikka muuten 
selkeää taloudellista kannattavuutta investoinnille ei ole osoitettavissa. 

3.10 Satelliittikytkinasemien lisääminen 
Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueen 20 kV keskijänniteverkon tärkeimpiin 
solmupisteisiin on rakennettu erottimien kauko-ohjaus. Kauko-ohjattavien ero-
tinasemien avulla vialliset johtohaarat voidaan nopeasti erottaa terveestä joh-
dosta. Nykyisessä muodossaan viallista johtohaaraa ei irroteta automaattisesti 
pois jakelusta, vaan kytkennän tekee käyttökeskuksen operaattori. Vian alkuti-
lanteessa keskeytyksen kokevat koko johtolähdön asiakkaat, sillä suojaukset on 
sijoitettu ainoastaan sähköasemalle. Myös kokeilukytkennät aiheuttavat katkoja, 
sillä viallista aluetta ei saada muutoin selville kuin kokeilemalla, pysyykö johto 
jännitteisenä. 
 
Suojausautomaation lisäämisellä tärkeimpiin solmupisteisiin voitaisiin vioista 
aiheutuvat keskeytykset rajata pienempiin alueisiin. Automaation lisääminen 
nostaa investointikustannuksia ja ylläpitokustannuksia laitteistojen huollon ja 
ylläpidon vaatimien töiden takia. Automaation käyttöönotto kannattaa, jos kes-
keytyskustannusten säästöt ovat suuremmat kuin automaation investointikus-
tannusten ja automaation ylläpitokustannusten lisäykset. 
 
Tällaisessa täysautomaatioratkaisussa automaatio tekee jakeluverkon vikatilan-
teessa itsenäisesti paikallisen pikajälleenkytkennän, jolloin ohimenevissä viois-
sa jännite palautuu nopeasti vialliselle johtohaaralle. (Antila 2003) Toimintoi-
hin sisältyy myös aikajälleenkytkentä, jos pikajälleenkytkentä ei pysty poista-
maan vikatilannetta. Pysyvissä vioissa jää jakelusta pois se johtohaara, jolle vi-
ka lopullisesti jää. 
 
Kun automaatioasemat yhdistetään muihin keskijänniteverkon käyttövarmuutta 
parantaviin toimenpiteisiin kuten kaapelointiin, saadaan vikaherkemmät johto-
haarat irrotettua pois jakelusta eivätkä vioista aiheutuvat keskeytykset vaikuta 
koko johtolähtöön. Tällöin erityyppiset toimenpiteet tukevat toisiaan ja yksittäi-
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sistä toimenpiteistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Seuraava käytännön 
esimerkki on Suur-Savon Sähkö Oy:n toimialueen jakeluverkosta. Kuvassa 3.15 
on näkyy miten esimerkkitapauksessa syöttöalueen kuormitukset, asiakkaat ja 
johtopituudet jakautuvat. 
 

Automaatio-
asema

Kuortti 110/20 kV

Kuortti/Paaso yhteensä:
- muuntajia 59 kpl
- kuluttajia 1161 kpl
- energiankulutus 6664 MWh
- johtokilometrit 119,5 km

29,2 km
2062 MWh
338 kuluttajaa
vikojen kesketyskustannus
101 850 €/pitoaika
jälleenkytkentöjen kesketyskustannus
380 167 €/pitoaika

54,3 km
3551 MWh
530 kuluttajaa
vikojen kesketyskustannus
125 866 €/pitoaika
jälleenkytkentöjen kesketyskustannus
443 109 €/pitoaika

36,0 km
1051 MWh
293 kuluttajaa
vikojen kesketyskustannus
6 028 €/pitoaika
jälleenkytkentöjen kesketyskustannus
35 876 €/pitoaika

 
 

Kuva 3.15. Kuortin sähköasemalta lähtevän Paason suunnan kuormitusten, asiakkaiden ja joh-
tokilometrien jakautuma. 

Tällaisissa kohteissa automaatioasema pienentää yksittäisten vikojen vaikutuk-
sia ja viat koskettavat pienempää asiakasmäärää kerrallaan. Myrskyjen ja lumi-
kuormien aiheuttamissa suurhäiriöissä vikojen korjaaminen helpottuu, kun jake-
luverkossa on enemmän pisteitä, jotka säilyvät jakelussa poikkeustilanteissakin. 
Verkko-osat, joihin myrskyt ja lumikuormat eivät vaikuta, vähentävät suur-
häiriöissä korjattavien kohteiden määrää ja omalta osaltaan vähentävät riskiä 
keskeytyksistä aiheutuvien vakiokorvausten maksamiseen. 
 
Automaatioaseman kannattavuus on arvioitavissa asiakkaiden keskeytyskustan-
nusten säästöillä. Verkonhaltijan viankorjauskustannusten säästöön suo-
jausautomaatiolla ei ole ratkaisevaa merkitystä, sillä tärkeimmät solmupisteet 
ovat kauko-ohjattavia ja viat saadaan nopeasti rajattua vialliselle johtohaaralle. 
Vikojen lopulliseen paikantamiseen ja korjaamiseen tarvitaan molemmissa ta-
pauksissa työkapasiteettia yhtä paljon. 
 
Tarkastellaan automaatioaseman kannattavuutta kolmessa eri tilanteessa. En-
simmäisessä vaiheessa koko johtolähtö on olemassa olevaa avojohtotekniikkaa. 
Toisessa vaiheessa alkuosa on rakennettu nykyistä käyttövarmemmalla teknii-
kalla (mahdollisimman paljon kaapelointia käyttämällä) ja automaatioaseman 
jälkeiset haarajohdot ovat vanhaa avojohtotekniikkaa. Kolmannessa vaihtoeh-
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dossa myöskin automaatioaseman jälkeen tulevat haarajohdot on rakennettu 
vastaavalla käyttövarmemmalla tekniikalla kuin alkuosa. 
 

Taulukko 3.5. Automaatioaseman vaikutus pysyvien vikojen aiheuttamiin keskeytyskustannuk-
siin erilaisilla rakentamisteknikoilla ennen automaatioaseman rakentamista ja automaatioase-
man rakentamisen jälkeen. 

Ennen [€/a] Jälkeen [€/a] Säästö [€/a]
Johtolähtö toteutettu nykytekniikalla 51 045 28 625 22 420
Johtolähdön alkuosa käyttövarmempaa tekniikkaa 41 633 26 325 15 308
Koko johtolähtö käyttövarmempaa tekniikkaa 12 525 7 024 5 501

Ennen [€/pitoaika] Jälkeen [€/pitoaika] Säästö [€/pitoaika]
Johtolähtö toteutettu nykytekniikalla 875 891 491 183 384 708
Johtolähdön alkuosa käyttövarmempaa tekniikkaa 714 382 451 718 262 664
Koko johtolähtö käyttövarmempaa tekniikkaa 214 923 120 525 94 398  
 
Taulukossa 3.5 on huomioitu pysyvien vikojen aiheuttamat keskeytykset. Jos 
jälleenkytkennät otetaan huomioon, keskeytyskustannusten säästö on lähes ne-
linkertainen. 
 
Kustannussäästöt pienenevät, kun rakentamisessa käytetään käyttövarmempaa 
tekniikkaa koko johtolähdön alueella. Automaation lisääminen kilpailee muiden 
käyttövarmuutta parantavien menetelmien kanssa. Kun muulla tavalla paranne-
taan käyttövarmuutta, automaatioasemien käytön tarve vähenee. Automaatio-
aseman käyttäminen kannattaa silloin, kun vikatiheydet ovat suuria tai kun ha-
lutaan käyttövarmuudeltaan huonoimmat johto-osat erottaa runkojohdoista eikä 
kaikkia latvajohtoja ole järkevää rakentaa kalliilla käyttövarmemmalla teknii-
kalla. 
 
Tilastojen mukaan kyseisen johtolähdön käyttövarmuus on erittäin huono. Joh-
tolähdön vikamäärät ja keskimääräiset keskeytysajat asiakkaalla vuosittain ovat 
keskimääräistä huonompia. Tässä mielessä koekohde on sopiva testaukseen, 
jotta käytännössä myös nähdään millaiset vaikutukset verkostokuvan muutok-
sella on käyttövarmuuteen. 
 
Täysautomaatioasemien rakentaminen voi olla hyväkin ratkaisu ja toimii ikään 
kuin sähköasemana suurhäiriöissä, kun automaatioasemaa syötetään kaapelilla. 
Kannattavuuden selvittämiseksi taloudelliset laskelmat kustannuksista ja sääs-
töistä pitää tehdä tapauskohtaisesti. 
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4 20/1/0,4 kV JÄRJESTELMÄN TEKNINEN ANALYYSI 

Uutta jakelujärjestelmää suunniteltaessa ja käyttöönottaessa pitää ratkaista tek-
ninen toteutus ja miten järjestelmästä saadaan riittävän turvallinen. Teknisessä 
analyysissä selvitetään, millä edellytyksillä 1000 V järjestelmä täyttää pienjän-
nitestandardin SFS 6000 vaatimukset ja miten suojaukset vaatimuksien täyttä-
miseksi pitää toteuttaa. 
 
1000 V jakelujärjestelmän kehittämisen yhtenä lähtökohtana on, että jakeluver-
kon käyttökäyttövarmuutta voitaisiin parantaa nykyiseen verrattuna edullisin 
kustannuksin. Uuden järjestelmän pitää toimia luotettavasti ja turvallisesti sekä 
normaaleissa käyttötilanteissa että vikojen aikana. Poikkeuksellisissa käyttöti-
lanteissa sähköverkko ei saa aiheuttaa ihmisille ja omaisuudelle vaaraa ja vaara-
tilanteet pitää pystyä nopeasti suojausten avulla poistamaan. Poikkeuksellisia 
tilanteita ovat erilaiset viat ja ylikuormitukset. 
 
Tutkimuksessa on tarkasteltu sekä tähtipisteestä maadoitetun että maadoittamat-
toman 1000 V järjestelmän käyttäytyminen vikatilanteissa. Tässä teknisessä 
analyysissä täsmennetään perusteet, miksi käyttöön on valittu maasta erotettu 
järjestelmä ja miksi maadoitettu järjestelmä on hylätty, vaikka se on todettu 
käyttökelpoiseksi ratkaisuksi asiakkaille menevässä 400 V pienjänniteverkossa. 

4.1 20/1/0,4 kV järjestelmän rakenne ja toiminta 
1000 V jakelujärjestelmä muodostaa osan kolmivaiheista jakelujärjestelmää. 
Määräysten mukaan 1000 V jännitettä käsitellään pienjännitteenä. Jakelujärjes-
telmässä 1000 V järjestelmä sijoittuu keskijänniteverkon ja asiakkaalle mene-
vän 400 V verkon väliin. Kuvassa 4.1 on esitetty maasta erotettu 1000 V järjes-
telmän rakenne. 

 
Kuva 4.1. Maasta erotetun 1000 V järjestelmän tekninen rakenne. 
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Normaalissa käyttötilanteessa kolmivaihejärjestelmän kaikki vaiheet ovat käy-
tössä ja kuormitus pyritään jakamaan mahdollisimman tasaisesti eri vaiheille. 
Eri vaiheiden jännitteet pysyvät standardin mukaisella alueella. Ihmisten ja ym-
päristön kannalta vaarallisia kosketusjännitteitä ei muodostu ja sähkötekniset 
mitoitusarvot tarvittavien kuormien siirtokyvyn suhteen ovat kunnossa ja suoja-
ukset toimivat suunnitellulla tavalla. 
 
Kolmivaihejärjestelmä on suunniteltu symmetriseksi järjestelmäksi, jossa käy-
tännössä epäsymmetrisyyttä esiintyy oikosulkujen, maasulkujen, johdinkatkos-
ten ja epäsymmetristen kuormitusten takia. Epäsymmetristä kolmivaihejärjes-
telmää ei voida kuvata yksivaiheisella sijaiskytkennällä, vaan verkkoa on tar-
kasteltava piirianalyysin keinoin. Epäsymmetrisyyttä aiheuttavissa vioissa jän-
nitelähteen (syöttävä verkko) oletetaan pysyvän symmetrisenä, mutta viallinen 
verkko joutuu epäsymmetriseen tilaan. 
 
Epäsymmetrinen kolmivaihejännite tai -virta voidaan kuvata symmetrisillä 
komponenteilla. Vikatilanteiden analysointia varten otetaan käyttöön kaksi 
symmetristä kolmivaihejärjestelmää, myötä- ja vastajärjestelmä, jotka voidaan 
kuvata yksivaiheisilla sijaiskytkennöillä, ja samavaiheinen nollajärjestelmä. 
(Bergen 1986; Missaghi 1983) 
 
Normaalista käyttötilanteesta poikkeavia vikatilanteita ovat mm;. 
- 1-vaiheinen oikosulku 
- 2-vaiheinen oikosulku, johon voi liittyä myös maakosketus 
- 3-vaiheinen oikosulku 
- maasulku 
- nollajohdin poikki (maadoitettu järjestelmä) 
- vaihejohdin poikki eikä suojaus ole toiminut 
- kaksoisviat kuten esimerkiksi tilanne, jossa nollajohdin on poikki ja sa-

manaikaisesti on 1-vaiheinen oikosulku. 
 
Vikatilanteista perusteellisimmin on käsitelty tähtipisteestä maadoitetun järjes-
telmän yksivaiheinen oikosulku, kaksivaiheinen oikosulku ja kaksivaiheinen 
oikosulkua maakosketuksella, koska näihin tilanteisiin liittyy eniten turvallisuu-
teen liittyviä kysymyksiä kosketusjännitteiden takia. Vikatilanteiden osalta on 
myös tarkasteltu, miten asiakkaiden käyttöjännitteet muuttuvat vikatilanteiden 
aikana. Tarkasteluun sisältyy mahdollisten ylijännitteiden esiintyminen, jotka 
voivat vioittaa asiakkaiden laitteita ja samoin tarkastelu vikoihin liittyvistä ali-
jännitteistä. 
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4.2 Maadoitettu 1000 V järjestelmä 
Maadoitetun 1000 V järjestelmän koeverkon rakenne oli kuvan 4.2 mukainen. 
1000 V järjestelmän tähtipiste oli maadoitettu vain syöttävästä päästä. 1/0,4 kV 
muuntajan 1000 V tähtipistettä ei oltu tuotu esille muuntajan kannelle. Maadoi-
tetun järjestelmän etuna on yksinkertaisuus ja vähän huoltoa ja tarkkailua vaati-
vien komponenttien tarve. 
 

 
Kuva 4.2. Maadoitetun 1000 V järjestelmän rakenne. 

Uusia komponentteja perinteiseen 20/0,4 kV järjestelmään verrattuna ovat 
muuntajat 20/1 kV ja 1/0,4 kV sekä 1000 V sulakkeet. Muutoin 1000 V verkon 
komponentit ovat samoja kuin 400 V pienjänniteverkon rakenteissa. Vaatimuk-
sena on, että kaikki käytettävät komponentit on hyväksytty ja leimattu 1000 V 
jännitteelle. (Fimtekno 2001) 

4.2.1 Maadoitetun 1000 V järjestelmän yksivaiheinen oikosulku 
Maadoitetun järjestelmän 1-vaiheinen maasulku vastaa yksivaiheista oikosul-
kua. Tilanne syntyy, kun yksi vaihejohtimista on kosketuksessa nollajohtimen 
kanssa. Oikosulkuvirta kulkee vaihejohtimesta nollajohtimeen ja tämän kautta 
muuntajan tähtipisteeseen. Turvallisuuden kannalta on oleellista miten suureksi 
kosketusjännitteet muodostuvat, sillä maadoitusten kautta kosketusjännite siir-
tyy myös asiakkaiden maadoitettuihin sähkölaitteisiin. Kosketusjännitteen kes-
toaika on suojauksen toiminta-ajan pituinen. Kosketusjännite voi muodostua 
maadoitettuun nollajohtimeen ja maadoitettuihin metallirunkoisiin sähkölaittei-
siin. Yksivaiheinen oikosulkutilanne on kuvan 4.3 mukainen. 
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Kuva 4.3. Tähtipisteestä maadoitetun 1000 V järjestelmän 1-vaiheinen oikosulku. 

Yksivaiheisessa oikosulussa terveiden vaiheiden jännitteet nousevat. Vaihejän-
nitteiden nousemisen suuruus riippuu maasulkukertoimesta. Tehollisesti maa-
doitetuksi verkko määritellään silloin, kun maasulkukerroin on pienempi kuin 
1,4. Maasulkukerroin ilmaisee, moniko kertaiseksi vaihejännite nousee yksivai-
heisen oikosulun aikana (Elovaara 1988). Jännitteen nouseminen voi aiheuttaa 
vikoja myös muissa verkon komponenteissa kuten ylijännitesuojat, muuntajat 
jne. varsinkin silloin, jos eristyslujuus on muutoinkin heikentynyt. Vikatilan-
teessa jänniteosoittimien väliset kulmat vääristyvät ja verkko joutuu epäsym-
metriseen tilaan. 
 
Myötä- nolla- ja vastaverkot kytkeytyvät tilanteessa kuvan 4.4 mukaisesti sar-
jaan. 

 
 

Kuva 4.4. Yksivaiheisen maasulun (oikosulun) sijaiskytkentä käyttömaadoitetussa AMKA-
verkossa. 
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Yhdistämällä kuvan 4.4 impedanssit saadaan vikavirralle yhtälön (4.1) mukai-
nen lauseke kuvan merkintöjen mukaisesti 
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++++⋅+++++
=    (4.1) 

 
Yksivaiheinen oikosulku on epäsymmetrinen kuormitustilanne, joka aiheuttaa 
nollajohtimeen kosketusjännitteen. Yksivaiheiseen oikosulkuun liittyvät koske-
tusjännitteet on käsitelty tarkemmin luvussa 4.4. 

4.2.2 Maadoitetun 1000 V järjestelmän kaksivaiheinen oikosulku 
Kaksivaiheinen oikosulku on epäsymmetrinen tilanne ja tapauksen teoreettiseen 
käsittelyyn tarvitaan myötäverkon lisäksi vastaverkon tiedot. Kaksivaiheisessa 
oikosulussa vaiheet S ja T koskettavat toisiaan, mutta eivät ole yhteydessä maa-
han kuvan 4.5 mukaisesti. 
 

 
Kuva 4.5. Kaksivaiheinen oikosulku 1000 V järjestelmässä. 

Kuvan 4.5 mukaisesta tapauksesta vikaantuneet vaiheet eivät ole yhteydessä 
maahan, joten nollaverkko ei siten kytkeydy (Paavola 1975). Lähteen mukaan 
sijaiskytkentä on kuvan 4.6 mukainen. 
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 Z  M1 Z L1

I1
ER Myötäverkko

Z  M2 Z L2

I2
Vastaverkko

Z  M0 Z L0

3 Z f Nollaverkko 

 
Kuva 4.6. Komponenttiverkkojen kytkeytyminen 2-vaiheisessa oikosulussa. 

2-vaiheisen oikosulun virrat ja jännitteet voidaan laskea seuraavien yhtälöiden 
mukaisesti; 
 
Virran yhtälöt: 
 

0R =I  (4.2) 
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=  (4.3) 

 
ST II −=  (4.4) 

 
00 =I  (4.5) 
 

Jännitteen yhtälöt: 
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RS 2
1UU −=  (4.7) 

 
ST UU =  (4.8) 

 
00 =U  (4.9) 

 
Liitteessä 2 on laskentatulokset, jotka on laskettu todellisen käytössä olleen 
Kongonsaaren koeverkon mukaisilla verkostotiedoilla. Laskentatulosten mu-
kaan asiakkailla ei esiinny ylijännitteitä. Yhdessä vaiheessa vaihejännite pysyy 
normaalilla tasolla ja kahdessa muussa vaiheessa jännite putoaa noin puoleen 
normaalista. Kaksivaiheisessa oikosulussa, johon ei liity maakosketusta, ei 
esiinny myöskään vaarallisia kosketusjännitteitä. 

4.2.3 Maadoitetun 1000 V järjestelmän kaksivaiheinen oikosulku maa-
kosketuksella (maaoikosulku) 

Kaksivaiheinen maasulku on myös epäsymmetrinen tapaus. Tämän vikatilan-
teen analysoinnissa tarvitaan ja myötä-, vastajärjestelmän lisäksi nollajärjestel-
mä. Ilmajohtoverkossa AMKA:ssa tilanne voi syntyä vaihejohtimien eristysten 
rikkoutuessa siten, että kaksivaiheinen oikosulku syntyy maadoitetun kannatin-
köyden kautta. Vikapaikat ovat usein eri kohdassa verkkoa. Vaihevirrat riippu-
vat verkon vikapaikan impedanssista ja mahdollisesta vikaimpedanssista. Suu-
rimmillaan virrat ovat samaa luokkaa kuin 2-vaiheisessa oikosulussa. Tilanne 
on kuvan 4.7 mukainen. 
 

 
Kuva 4.7. Maadoitetun 1000 V järjestelmän kaksivaiheinen maaoikosulku. 
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Sijaiskytkentä maaoikosululle on kuvan 4.8 mukainen 
 

Z M1 Z L1

I1
E Myötäverkko

Z M2 Z L2

I2
Vastaverkko

Z M0 Z L0

3 Zf Nollaverkko

 
Kuva 4.8. Sijaiskytkentä ja komponenttiverkkojen kytkeytyminen kaksoismaasulussa. 

Vikaresistanssittoman kaksivaiheisen maaoikosulun virrat ja jännitteet voidaan 
laskea seuraavilla kaavoilla 
 
Virran yhtälöt: 
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Jännitteen yhtälöt: 
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0S =U  (4.15) 

 
0T =U  (4.16) 

 

R0 3
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Liitteessä 2 on esitetty Kongonsaaren todellisen verkon mukaisilla tiedoilla las-
ketut jännitteet. Laskentatulosten mukaan, kun vikaresistanssi on 0 Ω, terveen 
vaiheen jännite on normaali. Muissa vaiheissa jännite on 0 V. 
 
Vikaresistanssi vaikuttaa jännitteisiin niin, että esimerkkitapauksessa (1000 V 
johdon pituus on 1,5 km) terveen vaiheen jännite pysyy normaalissa tasossa ja 
viallisten vaiheiden jännite alkaa nousta. Yhden ohmin vastuksella jännite on 
viallisissa vaiheissa lähes puolet normaalitasosta ja lähenee puolta vaihejännit-
teestä vikaresistanssin kasvaessa. 

4.2.4 Muut maadoitetun 1000 V järjestelmän vikatapaukset 
1000 V jakelujärjestelmän suunnittelussa on huomioitava muutkin vikatapauk-
set ja mitä ne aiheuttavat järjestelmän toiminnalle, turvallisuudelle ja järjestel-
mään kytketyille laitteille. Tällaisia vikatapauksia ovat kolmivaiheinen oikosul-
ku ja johtimen katkeaminen. Näiden vikatapausten teoriaa ei käsitellä syvälli-
sesti, sillä niihin ei liity niin paljon turvallisuuskysymyksiä kuin maasulkuvi-
koihin. Käytännön mittauksissa johdinkatkosten aiheuttamat epäsymmetriat ja 
jännitteiden muutokset on tarkistettu. Mittauksien tulokset on esitetty myö-
hemmin luvussa 4.7.1. Vaaratilanteita ihmisille voi syntyä johdinkatkoksissa-
kin, jos johto joutuu kosketusetäisyydelle ja joku epähuomiossa on kosketuksis-
sa tällaiseen johtimeen. Osaan asioista voi vaikuttaa vain turvallisuustiedotta-
misella kertomalla ihmisille, että paljaisiin sähköjohtoihin ei saa koskea, koska 
niiden vaarallisuudesta ei voida koskaan olla varmoja. 
 
Suojauksilla pyritään myös muiden kuin sähköisten vaaratilanteiden torjumi-
seen ja vähentämiseen. Muuntajavaurioissa ympäristövahingot ovat mahdolli-
sia, jos muuntaja rikkoutuu ja öljyä pääsee valumaan maahan. Ympäristövahin-
koihin varautumista on käsitelty luvussa 2.4.5. 
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Kolmivaiheinen oikosulku 
Kolmivaiheinen oikosulku on symmetrinen vika ja tämän vian osalta on mitoi-
tukset tehtävä niin, että järjestelmä kestää oikosulkuvirroista aiheutuvat rasituk-
set ja suojaus pystyy katkaisemaan suurimmatkin esiintyvät oikosulkuvirrat. 
Vian symmetrisyyden takia asiakkaalle ei aiheudu vaaratilanteita eikä sähkö-
verkkoon kytketyille laitteille aiheudu vahinkoa, sillä verkko kytkeytyy nopeas-
ti suojausten toimittua jännitteettömäksi. 

1000 V verkon vaihejohtimen katkeaminen 
Järjestelmän suojausta ei järkevin kustannuksin pysty rakentamaan sellaiseksi, 
että verkko kytkeytyisi kokonaan jännitteettömäksi silloin, kun vaihejohdin 
katkeaa tai liitin irtoaa aiheuttamatta oikosulkua tai maasulkua. Tällöin jakelu-
verkko jää syöttämään vajaanapaisesti. 
 
Käytännössä tehtyjen mittausten mukaan, kun 1000 V järjestelmän yksi vaihe 
on poikki, asiakkaalle tulevassa käyttöjännitteessä yhden vaiheen jännite pysyy 
normaalina ja kahdessa muussa vaiheessa jännitteet vaihtelevat kuormituksen 
mukaan noin puolesta normaalin vaihejännitteen tasosta reilusti alle puoleen 
vaihejännitteestä. 
 
Jännitteiden epäsymmetrisyys ja huonous ei aiheuta asiakkaalle suoranaisesti 
hengen vaaraa, mutta jännitteiden huonosta tasosta johtuen herkkiä elektronisia 
laitteita voi vioittua. Myös moottorit voivat rikkoutua, jos niiden suojana ei ole 
moottorisuojakytkimiä tai suojalaitteet eivät toimi. Pahin tilanne on, jos laittei-
den rikkoutuminen aiheuttaisi tulipalon. Käytännössä vastaavia vikatilanteita 
asiakkailla on keskijänniteverkon johtimien katkeamisissa. Käytännössä vaka-
vat vahinkotapaukset ovat erittäin harvinaisia ja yleensä selvitään yksittäisillä 
laitteiden rikkoutumisilla. 

4.2.5 Maadoitetun 1000 V järjestelmän suojaaminen 
Maadoitettu 1000 V järjestelmä voidaan suojata sulakkeilla vastaavasti kuin 
400 V järjestelmä. Maadoitetussa järjestelmässsä yksivaiheinen maasulku 
vastaa yksivaiheista oikosulkua. 
 
Jos 1000 V järjestelmän suojaus toteutettaisiin samalla tavalla toimivalla 
sulakesuojauksella kuin 400 V jakelujärjestelmässä, syntyisi yksivaiheisissa 
oikosuluissa suojauksen toimittua tilanne, jossa 1000 V järjestelmä jää 
syöttämään kuormituksia kaksivaiheisesti. Vastaavanlainen tilanne esiintyy 
myös keskijänniteverkossa, kun yksi vaihe katkeaa aiheuttamatta oikosulkua tai 
maasulkua, jolloin suojaus ei voi toimia ja kytkeä jakelua pois päältä. 
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Asiakkaille tällainen tilanne aiheuttaa jännitteen epäsymmetrian, jossa yhden 
vaiheen jännite on lähes normaali ja muiden vaiheiden jännitteet noin puolet 
normaalista jännitteestä (Suur-Savon Sähkö Oy:n ohje jännitteistä erilaisissa 
vikatilanteissa, ei julkinen). 
 
Keskijänniteverkoissa määräykset hyväksyvät tilanteen, jossa verkko jää 
syöttämään kaksivaiheisesti, koska kaikkia johtimen katkeamia on mahdoton 
tunnistaa ja kytkeä näin jakelua pois päältä. Ennakkolausuntojen perusteella 
tarkastava viranomainen ei hyväksynyt 1000 V järjestelmään tilannetta, jossa 
sulakesuojauksen toiminnan takia 1000 V jakelujärjestelmä jää syöttämään 
kuormia vajaanapaisesti (Fimtekno 2001). Sulakesuojauksen toteuttamisen 
ehdoksi asetettiin sellainen sulakesuojaus, joka laukaisee jakelun poikki 
kaikkinapaisesti, jos yksikin sulake toimii. Tämä on myös sähkönkäyttäjien 
kannalta parempi ratkaisu, sillä epäsymmetriset jännitteet voivat aiheuttaa 
laiterikkoja. Asiakkaiden kolmivaihekuormien ylikuormitussuojat eivät toimi 
näissä tapauksissa myöskään luotettavasti ja vaarana on moottoreiden kuten 
vesipumppujen vioittuminen. Ongelmana olisi lisäksi varmistaa, että 400 V 
järjestelmässä sulakesuojaus toimisi silloinkin, kun 1000 V järjestelmästä on 
yksi sulake palanut. 
 
Vajaanapainen jakelu on mahdollista 1000 V järjestelmässä muiden vikojen 
kuin sulakesuojauksen toimimisen takia. Tällaisia tilanteita voivat olla yhden 
vaiheen katkeaminen tai liitoksen pettäminen. Näissä tilanteissa vajaanapaista 
jakelutilannetta ei voi estää, mutta sulakesuojaus on teknisesti toteutettavissa 
siten, että yhden sulakkeen toimiminen aiheuttaa kaikkinapaisen syötön 
katkaisun. 
 
Erikoistapauksena vaihejohtimen katkeamiseen voi liittyä yksivaiheinen oi-
kosulku nollajohtimeen takakautta. Tilanteesta tulee suojausten kannalta vaikea, 
sillä pelkkä oikosulkusuojaus ei pysty poistamaan viallista johtoa pois käytöstä. 
Vika voi olla hyvinkin kauan päällä, koska viasta ei saada tietoa kuin asiakkai-
den vikailmoitusten kautta. Vikatilanne vaikuttaa kosketusjännitteisiin ja ne 
voivat nousta vaarallisen suuriksi kuten laskelmat luvussa 4.4.2 osoittavat. 

4.3 Maasta erotettu 1000 V järjestelmä 
Maadoitetun 1000 V järjestelmän muuttaminen maastaerotetuksi järjestelmäksi 
tehdään poistamalla yhteys 20/1 kV muuntajan kannelle tuodun 1000 V 
tähtipisteen ja maan väliltä. Suojauksien toteutusta varten sulakkeiden tilalle 
tarvitaan katkaisija, joka laukaisee verkon jännitteettömäksi sekä oikosulussa 
että maasulussa. Maasta erotetun järjestelmän pääperiaatteellinen rakenne on 
kuvassa 4.9. 
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Kuva 4.9. Maasta erotetun 1000 V järjestelmän rakenne. 

Maasta erotetussa järjestelmässä yksivaiheinen oikosulkuvika muuttuu maasul-
kuviaksi ja vikavirrat yksivaiheisissa vioissa pienenevät murto-osaan maadoi-
tettuun järjestelmään verrattuna. Maasta erotetun 1000 V verkon osalta koske-
tusjännitteitä esiintyy yksivaiheisessa maasulussa ja maaoikosulussa. Kosketus-
jännitteet ovat pieniä verrattuna maadoitetun järjestelmän kosketusjännitteisiin. 
Seuraavassa on tutkittu näitä vikatapauksia tarkemmin. 

4.3.1 Maasta erotetun 1000 V järjestelmän vikatilanteet 

Maasta erotetun 1000 V järjestelmän yksivaiheinen maasulku 
Maasulkuvika 1000 V järjestelmään syntyy, kun yksi vaiheista on kosketuksissa 
maan kanssa. Kun 1000 V järjestelmä on toteutettu AMKA-riippukierrejoh-
dolla, maasulkuvika syntyy esimerkiksi tilanteessa, jossa vaihejohdin on koske-
tuksessa kannatinköyden kanssa. Maasulkuvika on kuvan 4.10 mukainen. 
 

 
Kuva 4.10. Maasta erotetun 1000 V järjestelmän 1-vaiheinen oikosulku eli maasulkuvika. 

Yksivaiheisen maasulun aiheuttamat ylijännitteet nostavat terveiden vaiheiden 
eristysten jänniterasitusta. Jatkuvassa tilassa yksivaiheisen maasulun seurauk-
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sena terveiden vaiheiden jännite voi suurimmillaan nousta 5 % pääjännitettä 
suuremmaksi (kuva 4.13). Maasulun alkutransientin aikana jännitehuippu voi 
kuitenkin olla useita kertoja normaalitilan jännitteen huippuarvoa suurempi 
(Elovaara 1988). 
 
Epäsymmetrian seurauksena varausvirtojen summa poikkeaa nollasta ja tämä 
osa maasulkuvirrasta kulkee vikapaikan kautta maahan muodostaen maasulku-
virran. 1000 V verkossa maasulkuvirtojen muodostumista ja kulkeutumista voi-
daan kuvata kuvan 4.11 mukaisesti. 

 
Kuva 4.11. 1000 V jakeluverkon maasulkuvirtojen muodostuminen ja maasulkuvirtojen kulkeu-
tuminen vikakohtaan. 

Maasulkuvirran itseisarvon suuruus maasulussa voidaan laskea yhtälöllä (La-
kervi 2003): 
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missä  

U  = verkon pääjännite 
0C  = verkon yhden vaiheen maakapasitanssi 

ω  = kulmataajuus, 2πf 
 
Tämän lausekkeen avulla lasketaan virta, joka vikapaikassa viallisesta vaiheesta 
kulkee maahan. 1000 V jakeluverkot muodostuvat galvaanisesti erillisistä joh-
tohaaroista, joiden syöttöpisteestä lähtee harvoin useampi kuin yksi 1000 V joh-
tohaara. Syöttöpisteen kautta ei yleensä kulje muista johtohaaroista muodostu-
via taustaverkon maasulkuvirtoja. Terveiden vaiheiden maakapasitanssien kaut-
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ta tuleva maasulkuvirta pääsee vikapaikkaan kahta eri reittiä joko muuntajan 
20/1 kV käämien kautta tai 1/0,4 kV muuntajien käämien kautta. Syöttöpisteen 
kautta kulkevan maasulkuvirran suuruus on riippuvainen siitä, missä kohden 
verkkoa maasulkuvika tapahtuu. 
 
Maasulkuvirran suuruus riippuu koko galvaanisesti yhteen kytketyn 1000 V 
verkon laajuudesta. Yksittäiset 1000 V verkot ovat pieniä muutaman kilometrin 
pituisia verkkoja, joten niiden maasulkuvirrat ovat hyvin pieniä. Kuvassa 4.12 
on 1000 V käytössä olevan AMKA-ilmajohdon ja maakaapelin maasulkuvirrat 
johdon pituuden funktiona. 
 
AMKA:n rakenteelliset erot maakaapeliin verrattuna aiheuttavat kapasitanssin 
erot ja sitä kautta erisuuruiset maasulkuvirrat. Kapasitiivisuuteen vaikuttavat 
vastakkaisten johtimien pintojen koko ja etäisyys. Maakaapelin konsentrinen 
nollajohdin muodostaa sylinterin, jolloin kapasitanssi muodostuu tehokkaam-
min. Eristeen (PE vai PVC) permittiivisyys vaikuttaa myös kapasitanssiin (Niit-
tymäki 2004). 
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Kuva 4.12. 1000 V jännitteellä käytössä olevien AMKA-riippukierrejohdon ja AXMK-
maakaapelin maasulkuvirrat johtopituuden funktiona, kun vikaresistanssi Rf = 0. 

Maasulkuvirran aiheuttaman jännite-epäsymmetrian vaikutuksesta myös verkon 
tähtipisteen potentiaali poikkeaa maan potentiaalista, eli syntyy nollajännite. 
Tämä jännite on sama, jonka maasulkuvirta saa aikaan kulkiessaan maaka-
pasitanssien kautta. (ABB 2000) 
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Kuvassa 4.13 on esitetty jännitteiden käyttäytyminen maasulkuvian aikana 
maasta erotetussa verkossa. 
 

 
 
Kuva 4.13. Jännitteiden käyttäytyminen maasulkuviassa maasta erotetussa verkossa (Lakervi 
1996). 

Nollajännite U0 saadaan lausekkeesta 
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Nollajännite voidaan esittää myös muodossa (ABB 2000) 
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missä  
Ie = tarkasteluhetkellä koko galvaanisesti yhteen kytketyn ver-

kon maasulkuvirta suorassa maasulussa 
Rf = vikaresistanssi 
Uv = verkon vaihejännite 
U = verkon pääjännite 

 
Kuvassa 4.14 on laskettuna nollajännitteen suuruus maasulkuvirran Ie funktiona 
1000 V jakelujärjestelmässä vikaresistanssin arvoilla 100-5000 Ω. 
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Kuva 4.14. Vikaresistanssin vaikutus maasta erotetun 1000 V jakeluverkon nollajännitteen suu-
ruuteen maasulkuvirran funktiona. 

Suorassa resistanssittomassa maasulussa nollajännite on vaihejännitteen suurui-
nen. 

Maasta erotetun 1000 V järjestelmän kaksoismaasulku 

1000 V jakeluverkon kaksoismaasulku syntyy kahden vaiheen yhtäaikaisessa 
maakosketuksessa. AMKA-ilmajohdossa kahden vaiheen yhtäaikainen maasul-
ku kannatinköyden kautta aiheuttaa kaksoissulun. Kaksoismaasulku on kuvan 
4.15 mukainen. 
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Kuva 4.15. Maasta erotetun 1000 V järjestelmän kaksoismaasulku. 

Kun kaksoismaasulku syntyy maajohtojen kautta, kaksivaiheinen oikosulkuvir-
ta ylittää myös oikosulkusuojauksen toimintarajan. Nollajännitteeseen perustu-
va maasulkusuojauksen toiminta kaksoismaasulussa on toimivuuden rajalla sil-
loin, kun mitoitusarvona käytetään 67-115 % vaihejännitteestä. Kaksoismaasu-
lussa nollajännite on pienimmillään silloin, kun molemmat vikaresistanssit ovat 
yhtä suuret. Nollajännite saadaan lausekkeesta: (ABB 2000) 
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missä, 

Rf = viallisten vaiheiden vikaresistanssi 
C0 = yhden vaiheen maakapasitanssi 
Ie = verkon kokonaismaasulkuvirta suorassa yksivaiheisessa 

maasulussa 
U = verkon pääjännite 
 

Kuvassa 4.16 on nollajännitteen suuruus 1000 V verkon kaksoismaasululle yk-
sivaiheisen maasulkuvirran funktiona, kun kummassakin vikapaikassa on yhtä 
suuret vikaresistanssit. 
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Kuva 4.16. Vikaresistanssin vaikutus 1000 V verkon nollajännitteeseen kaksoismaasulussa suo-
ran yksivaiheisen maasulkuvirran funktiona. 

Tyypillisimmillään 1000 V verkoissa maasulkuvirta on kaapeliverkoissa alle 
1 A:n ja AMKA-riippukierrejohdoilla alle 0,2 A. Maasulkuvirtojen pienuuden 
takia AMKA-riippukierrejohdoilla toteutetuissa 1000 verkoissa vikaresistanssin 
vaikutus nollajännitteen suuruuteen on pieni (kuvat 4.14 ja 4.16). 

4.3.2 Maasta erotetun 1000 V järjestelmän suojaus 
Maasta erotetun järjestelmän suojausta ei voi perustaa pelkkään sulakesuojauk-
seen, sillä periaatteeltaan yksivaiheista oikosulkua muistuttava vikatilanne on 
muuttunut maasulkuviaksi. Vikavirrat ovat niin pieniä, että sulakesuojaus ei 
enää toimi maasulkuvioissa. Suojauksen toteuttamiseen tarvitaan katkaisija, jo-
hon oikosulkusuojauksen lisäksi voidaan yhdistää maasulkusuojauksen laukai-
su. 
 
Syöttöpisteen kautta kulkevat varausvirrat riippuvat maasulkuvian sijainnista, 
joten maasulkuvirtaan perustuvalle suojaukselle tulee suuret tarkkuusvaatimuk-
set, jotta turhia laukaisuja ei tapahtuisi pienten normaalien vuotovirtojen takia. 
 
Maasulkusuojauksen toteuttamista 1000 V järjestelmässä helpottaa se, että 
maasulkusuojauksessa ei tarvitse huomioida maasulkuvirran suuntaa, vaan riit-
tää, kun luotettavasti voidaan todeta maasulkuvian syntyminen. Poikkeustapa-
uksissa 1000 V johtolähtöjä voi olla useampi kuin yksi, mutta näissäkin tapauk-
sissa johtolähdöt kannattaa pääsääntöisesti kytkeä saman suojauksen taakse. Jos 
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suojaukset halutaan tehdä johtokohtaisesti, silloin on rakennettava suunnattu 
maasulkusuojaus. Maasulkusuojauksen toteuttamiseen on käytettävissä mm. 
seuraavat vaihtoehdot (ABB 2000); 
- maasulkuvirran mittaukseen perustuva suojaus 
- avokolmiojännitteen mittaukseen perustuva suojaus 
- tähtipisteen ja maadoituksen välisen potentiaalieron mittaus 
 
Maasulkusuojauksen toteutukseen valittiin viimeisenä mainittu vaihtoehto eli 
tähtipisteen ja maadoituksen välisen potentiaalieron mittaus. Vaihtoehdon to-
teutukseen vaikutti se, että tämä vaihtoehto on yksinkertaisin toteuttaa ja on 
kustannuksiltaan edullisin ja tarvitsee vähiten lisälaitteita. Toteutuksessa ei tar-
vita vaihekohtaisia mittamuuntajia, vaan riittää yksi jännitemuuntaja tähtipis-
teen ja maan välille. Maasulkusuojaus on toteutettu kuvan 4.17 mukaisesti. 
 

 
Kuva 4.17. 1000 V järjestelmän maasulkusuojauksen toteuttaminen. 

Tarkemmin esitettynä suojauksen toimintaperiaate näkyy kuvassa 4.18. 
 

 
Kuva 4.18. Maasulkusuojauksen toteutuksen tarkempi rakenne. Kuvassa M = jännitemuuntaja 
(Sn = 140 VA, U1/U2 = 575/230 V), K1 =  hidastusrele ja K2 = laukaisurele. 
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Hidastusrele K1 on lisätty suojauspiiriin, jotta lyhytaikaiset maasulut (esimer-
kiksi ukkosella ylijännitesuojan toiminta) eivät aiheuta turhia laukaisuja. 
 
Kongonsaaren koekohteessa 100 Ω vikaresistanssin arvolla saatiin laskennalli-
seksi nollajännitteeksi U0 = 214 V. Laukaisureleen toimintajännite on valmista-
jan mukaan välillä 154-264 V. Tämän perusteella maasulkusuojaus toimii myös 
100 Ω vikaresistanssin arvolla. Käytännön testeissä laukaisurele saatiin toimi-
maan ongelmitta 100 V jännitteellä. 
 
Kuvan 4.14 perusteella yksivaiheisessa maasulussa nollajännitteeseen perustuva 
maasulkusuojaus toimii riittävillä marginaaleilla, sillä maasulkuvirrat ovat pie-
niä. Kaksoismaasulussa (kuva 4.16) toimivuus voi olla epävarma silloin, kun 
vikapaikkojen vikaresistanssit ovat yhtä suuret. Käytännössä kuitenkin kak-
soismaasulut voivat lyhyissä 1000 V verkoissa tapahtua harvoin yhtä aikaa ja 
silloinkin vikaresistanssit voivat olla hyvinkin erisuuret. Kaksoismaasulku ai-
heuttaa usein myös kaksivaiheisen oikosulun suojamaadoituksen kautta, joten 
myös oikosulkusuojaus toimii vikatilanteessa. Suuret vikaresistanssit ovat mah-
dollisia, kun puun oksa hankaa vaihejohtimien eristeen rikki ja maasulku syntyy 
puun kautta. Maasta erotetussa järjestelmässä vaaratilannetta ulkopuolisille 
henkilöille ei synny, vaikka maasulkusuojaus ei toimisikaan, sillä kosketusjän-
nitteet pysyvät pieninä. Kun kosketusjännite pysyy riittävän pienennä (≤ 50 V), 
syötön automaattista poiskytkentää ei välttämättä tarvita (SFS 6000 2002). 
 
Riskeinä tähtipisteen ja maan välisen potentiaalieron mittauksessa on virhekyt-
kentöjen tekeminen. Jakeluverkkojen rakentamisessa on totuttu alajännitepuo-
len tähtipiste maadoittamaan, joten asennusohjeiden pitää olla selkeitä ja asen-
tajat koulutettu tehtävään, jotta 20/1 kV muuntajan tähtipisteeseen liittyvät kyt-
kennät osataan tehdä oikein eikä tähtipistettä maadoiteta. Käyttöönottotarkas-
tuksissa ja testauksissa on erikseen aina varmistettava, että 1000 V verkon täh-
tipistettä ei ole yhdistetty maadoituksiin. Varmimmin tähtipisteen erottamisen 
pystyy toteamaan eristysvastusmittauksella vaiheen ja maan väliltä. Jos tähtipis-
te maadoitetaan, järjestelmä muuttuu maadoitetuksi järjestelmäksi. Virhettä ei 
saateta huomata suojausten testauksella, sillä suojauksetkin näyttävät toimivan 
oikein ensiökokeina tehdyissä testeissä. Maasulkua mallintavassa testissä, jossa 
yksi vaihe kytketään maajohtoon, toimivat sekä oikosulku- että maasulkusuoja-
us. Tällöin laukaisun tekee se, kumpi toimii nopeammin. Tämän takia käyt-
töönottotarkastusten suorittamisessa pitää tehdä sellaisten henkilöiden toimesta, 
joilla on riittävä asiantuntemus 1000 V jakelujärjestelmästä ja suojausten toi-
minnasta. 
 
Kehittämällä avokolmiojännitteen mittaukseen edulliset laitteet, voidaan ottaa 
käyttöön 20/1 kV muuntaja, jossa tähtipistettä ei tarvitse tuoda kannelle. 
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4.4 1000 V järjestelmän kosketusjännitteet 
Kosketusjännitteellä tarkoitetaan ihmisen keholla samanaikaisesti kosketettavan 
kahden osan tai kohdan välistä, kehoon vaikuttavaa jännitettä. Kosketusjännitet-
tä, joka esiintyy kahden jaloilla samanaikaisesti kosketeltavan pisteen välillä, 
kutsutaan askeljännitteeksi. Kosketusjännite voi teoriassa olla suurimmillaan 
maadoitusjännitteen suuruinen. Käytännössä maadoitusjännitteestä esiintyy 
kosketusjännitteenä yleensä vain osa (Elovaara 1988). 
 
Määräyksillä ohjataan maadoituksien mitoittamista niin, että kosketusjännitteet 
eivät nouse vaarallisen korkeiksi. Nollajohtimen potentiaali nousee epäsymmet-
risissä vioissa kuten yksivaiheinen oikosulku, kaksivaiheinen oikosulku maa-
kosketuksella. Nollajohtimen katkeaminen edellä mainittujen vikojen yhteydes-
sä huonontaa tilannetta nostaen kosketusjännitettä. Myös kuormitusten epä-
symmetrisyys nostaa nollajohtimen potentiaalia nollajohtimessa kulkevan vir-
ran jännitehäviön seurauksena. Kuormitusten epäsymmetrisyydestä johtuvat 
kosketusjännitteet ovat yleensä pieniä eivätkä aiheuta vaaraa ihmisille. 

4.4.1 Määräysten vaatimukset kosketusjännitteen poiskytkemiselle ja 
kosketusjännitteen suuruudet. 

Pienjännitteisten jakeluverkkojen kosketussuojauksessa hyväksytään vaatimus, 
jossa syötön automaattinen poiskytkentäaika on enintään 5 s (SFS 6000 2002). 
Tätä vaatimusta sovelletaan 1000 V pienjänniteverkkoihin ja sen suojauksen 
suunnitteluun. Jos oikosulkua eri voida kytkeä pois sallitussa ajassa, kosketus-
jännite maata vastaan ei saa olla suurempi kuin 75 V. 
 
Pienjännitestandardin SFS 6000 mukaan jakeluverkon PEN-johdin on maadoi-
tettava verkon syöttöpisteessä (muuntajan tai generaattorin luona) tai korkein-
taan 200 m päässä syöttöpisteestä ja jokaisen johdon tai johtohaaran loppupääs-
tä tai enintään 200 m etäisyydellä loppupäästä. PEN-johdin suositellaan maa-
doitettavaksi lisäksi muualla, missä johdon tai siihen liitettyjen laitteiden lähellä 
on käytettävissä sopiva maadoituselektrodi. Lisäksi maadoitus suositellaan teh-
täväksi aina kaapelijakokaapeissa (kaappien runko on maadoitettava). Näiden 
maadoituselektrodien maadoitusimpedanssin on oltava, mikäli maadoitusolo-
suhteet sallivat, pienempi kuin 100 Ω. Yksittäisten maadoituselektrodien maa-
doitusimpedanssien arvoja ei tarvitse mitata. 
 
Pienjännitteisen jakeluverkon yleisenä vaatimuksena on, että syötön automaatti-
sen poiskytkennän aika saa olla enintään 5 s. Jakeluverkkojen luonteesta ja si-
joituksesta johtuen voidaan jakeluverkossa verkon haltijan harkinnan mukaan 
hyväksyä pidemmät poiskytkennät. Jakeluverkoissa automaattiseen poiskytken-
tään käytettävän ylivirtasuojan nimellisvirta voidaan mitoittaa taulukon 4.1 mu-
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kaisesti edellyttäen, että liittymiä koskevat vaatimukset toteutuvat (SFS 6000 
2002). 

Taulukko 4.1. Pienin oikosulkuvirta, jonka mukaan jakeluverkon kosketussuojaukseen käytetty 
ylivirtasuoja voidaan mitoittaa. 
Ylivirtasuoja Pienin yksivaiheinen oikosulkuvirta 

jakeluverkossa 
gG tyypin sulake IN < 63 A 
gG tyypin sulake IN > 63 A 

2,5 × IN 
3,0 × IN 

 
Käytettäessä ylivirtasuojana katkaisijaa, joka toimii nopeasti pienilläkin ylivir-
roilla, voidaan katkaisija valita ja asetella siten, että sen toiminta-aika on enin-
tään 5 s. 
 
Jos oikosulkua ei jakeluverkossa kytketä pois taulukon 4.1 mukaisessa ajassa, 
on jakeluverkko rakennettava siten, että jännite oikosulun aikana ei aiheuta vaa-
raa. Tämä voidaan saada aikaan joko lisäpotentiaalintasauksella tai mitoittamal-
la jakeluverkon PEN-johdin siten, että jännite maahan nähden ei yksivaiheisen 
oikosulun aikana ole suurempi kuin 75 V. Lisäpotentiaalitasausta suositellaan 
sovellettavaksi ainoastaan muuntamoiden pääkeskuksissa ja vastaavissa. 
 
Automaattista syötön poiskytkentää ei välttämättä tarvita, jos yksittäisessä vias-
sa vikavirta jännitteelle alttiiseen osaan tai maahan on pieni ja seuraava ehto 
täyttyy, 
 
 RA × Id ≤ 50 V (4.24) 
missä 
 

RA  =  jännitteelle alttiiden osien kokonaismaadoitusresistanssi 
Id  = ensimmäisen vian vikavirta äärijohtimien ja jännitteelle 

alttiin osan välillä, kun vikaimpedanssia ei oteta huomi-
oon. Virran Id arvoon vaikuttavat laitteiston vuotovirrat 
ja kokonaismaadoitusimpedanssi. 

4.4.2 Maadoitetun 1000 V järjestelmän kosketusjännitteet 

Kosketusjännite yksivaiheisessa oikosulussa 
Tehollisesti maadoitetussa järjestelmässä nollajohtimen potentiaali voi nousta 
vikojen yhteydessä. Tällöin ihminen tai eläimet voivat joutua kosketusjännit-
teelle alttiiksi koskettaessaan nollajohdinta tai maadoitettuja laitteita. 
 
Jos nollajohdin tehollisesti maadoitetussa järjestelmässä on eheä, maadoitus-
resistanssin lävitse kulkeva vikavirran komponentti on hyvin pieni verrattuna 
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nollajohtimessa kulkevaan virtakomponenttiin. Tällöin maadoitusjännite jää 
merkityksettömän pieneksi. 
 
Nollajohtimen katkeaminen muuttaa tilanteen. Kosketusjännitteet nousevat yk-
sivaiheisessa oikosulussa sekä kaksivaiheisessa oikosulussa, johon liittyy maa-
kosketus. Jos verkon nollajohdin katkeaa 20/1 kV muuntajan tähtipisteen ja yk-
sivaiheisen oikosulkuvikapaikan välistä muodostuu vikavirtapiiri kuvan 4.19 
mukaiseksi. Vikaimpedanssi on nyt maadoitusresistanssin verran suurempi kuin 
vikatilanteessa, jossa nollajohdin on ehyt. 
 

 
 
Kuva 4.19. Yksivaiheisen maasulun sijaiskytkentä tähtipisteestä maadoitetussa  
AMKA-johdolla, kun nollajohdin on poikki. 

Vikavirran lausekkeeksi saadaan nyt yhtälö (4.25), jos nollajärjestelmä ajatel-
laan resistiiviseksi (X0 = 0) 
 

( )m0j0jm0Em0jmf

V
f 2233323

3
XXXXXjRRRRR

UI
++++⋅+++++

=  (4.25) 

 
missä 

RE = nollajohdon ja maadoitusten yhdistetty resistanssi 
 
Nollajohtimen ja rinnakkaisten maadoitusten muodostama resistanssi korvaa 
nollajohtimen resistanssin tilanteessa, jossa nollajohdin on poikki. RE on riippu-
vainen maadoitusten lukumäärästä, tiheydestä ja maadoitusresistanssista sekä 
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nollajohtimen resistanssista. Nollajohdin ja maadoitukset muodostavat yhdessä 
esimerkiksi kuvan 4.20 mukaisen resistanssiverkon, josta yksinkertaistamalla 
saadaan RE. 
 

R0 R0X0 X0 R0 X0 R0 X0

Re Re Re Re

Nollajohdin

Maaperä

Vikapaikka

20/1 kV
UL1

UL2

UL3

Maadoitusten välimatka

R0 R0X0 X0 R0 X0 R0 X0

Re Re Re Re

Nollajohdin

Maaperä

Vikapaikka

20/1 kV
UL1

UL2

UL3

Maadoitusten välimatka  
Kuva 4.20. Maadoitusten ja nollajohtimen muodostama resistanssiverkko, kun nollajohdin on 
poikki. 

Lasketaan vikavirta sekä yksivaiheisen oikosulun että maasulun tapauksissa 
1 km mittaiselle johtimelle, kun maadoitusresistanssi RE vaihtelee välillä 2-
100 Ω. Laskelmat on tehty AMKA 70 riippukierrejohdolle. Laskentatulokset on 
esitetty taulukossa 4.2 ja havainnollistettu kuvissa 4.21 ja 4.22. 

Taulukko 4.2. Vikavirrat [A] eri vikaresistansseilla Rf ja maadoitusresistansseilla RE. 
1~maasulku (nollajohto poikki) If [A] 

Rf [Ω] 
1~oikosulku 

If [A] RE = 2 [Ω] RE = 20 [Ω] RE = 60 [Ω] RE = 100 [Ω] 
0 370 190 27,5 9,5 5,7 

10 120 44 18,6 8,1 5,2 
100 17 5,6 4,8 3,6 2,9 
300 5,7 1,9 1,8 1,6 1,4 
500 3,4 1,1 1,1 1,0 1,0 
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Kuva 4.21. 1000 V johdon yksivaiheinen oikosulkuvirta tehollisesti maadoitetussa järjestelmäs-
sä vikaresistanssin funktiona, kun nollajohdin on ehyt. 
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Kuva 4.22. 1000 V johdon yksivaiheinen maasulkuvirta tehollisesti maadoitetussa järjestelmäs-
sä maadoitusresistanssin funktiona kolmella eri vikaresistanssilla, kun nollajohdin on poikki. 

Sähköverkon sähköturvallisuutta arvioitaessa huomioidaan pahin käytännössä 
esiintyvä tilanne. 20/1/0,4 kV jakelujärjestelmän maadoitetun 1000 V verkon 
osalta vaarallisin tilanne syntyy kaksoisvioissa, joissa 1000 V verkon nollajoh-
din katkeaa ja samanaikaisesti nollavian taakse tulee yksi- tai kaksivaiheinen 
maasulku. Suurin kosketusjännite syntyy, kun vikaresistanssia ei ole. Tällöin 
1000 V vikatilanteessa myös 400 V verkossa esiintyvä kosketusjännite määräy-
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tyy koko maadoitusverkon maadoitusimpedanssien perusteella. Kosketusjännite 
eroaa varsinaisesta nollajännitteestä, sillä kosketusjännite muodostuu kosketus-
pisteen ja maan välisestä potentiaalierosta. Jos maadoitusimpedanssi lähellä 
kosketuspistettä on pieni, tulee kosketusjännitteestä myös pieni. 
 
Kuvassa 4.23 on esitetty maadoitusjännite maadoitusresistanssin funktiona te-
hollisesti maadoitetulle 1000 V johdolle käsitellyssä kaksoisvikatilanteessa 
kolmella eri vikaresistanssilla. Jos nollajohdin tehollisesti maadoitetussa järjes-
telmässä on eheä, maadoitusresistanssin lävitse kulkeva vikavirran komponentti 
on hyvin pieni verrattuna nollajohtimessa kulkevaan virtakomponenttiin. Täl-
löin maadoitusjännite jää pieneksi. Käytännön mittauksissa kosketusjännitteet 
mitattiin eri kohdissa verkkoa ja erilaisissa käyttötilanteissa. Luvussa 4.7.1 esi-
tetyt mittauksetkin osoittivat sen, että vaarallisen suuria kosketusjännitteitä ei 
synny 1000 V järjestelmän yksivaiheisessa oikosulussa, kun 1000 V verkon 
nollajohdin on ehyt. Kosketusjännitteiden arvot asiakkaan luona jäivät alle 
10 V:iin. 
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Kuva 4.23. Maadoitusjännite kolmella eri vikaresistanssilla tehollisesti maadoitetulla 1 km pi-
tuisella 1000 V johdolla, kun yksivaiheinen maasulku on nollajohtimen katkoksen jälkeen. 

Kosketusjännite kaksivaiheisessa maaoikosulussa 
Maaoikosulussa järjestelmän nollajännite voi vaihdella hyvinkin paljon. Käy-
tännön järjestelmissä se kuitenkin yleensä on 30-80 % vaihejännitteestä. Vaihe-
virrat riippuvat verkon vikapaikan impedanssista ja mahdollisesta vikaimpe-
danssista. Suurimmillaan virrat ovat samaa luokkaa 2-vaiheisen oikosulun 
kanssa. (Pöyhönen 1975) 
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Kuvassa 4.24. on esitetty kaksoismaasulku 1000 V johdolla. 
 

 
Kuva 4.24. Kaksoismaasulku maadoitetussa 1000 V järjestelmässä. 

Muodostetaan kuvan 4.25 mukainen komponenttiverkko edellä esitetyn kuvan 
4.24 esimerkkiverkolle, kun järjestelmän nollajohdin on ehyt. Komponenttiver-
kon impedanssit riippuvat nyt vikapaikasta, johtimista, muuntajien impedans-
seista ja verkon käyttötavasta. 
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Kuva 4.25. Maaoikosulussa olevan 1000 V johdon komponenttiverkkojen kytkeytyminen. 

Koska nyt tarkastellaan ensisijaisesti maasulun aikaisen henkilöön mahdollises-
ti kohdistuvan kosketusjännitteen muodostumista ja suuruutta, riittää, että tar-
kastellaan kaksoismaasulun varsinaista nollavirtaa IN. Jos halutaan mitoittaa jär-
jestelmän suojausta, on tarpeellista laskea myös vianaikaiset vaihevirrat ja jän-
nitteet. Seuraavissa kuvissa on esitetty maasulkuvirran käyttäytyminen kaksi-
vaiheisessa maaoikosulussa sekä tapauksessa, jossa lisäksi AMKA-
riippukierrejohdon nollajohdin on katkennut. 
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Nollajohtimen katkeamassa muutetaan nollajohdon impedanssi nollajohtimen ja 
maadoitusten yhteiseksi impedanssiksi. 
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Kuva 4.26. Kaksivaiheisen maaoikosulun maasulkuvirta IN tehollisesti maadoitetussa verkossa 
vikaresistanssin funktiona. 
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Kuva 4.27. Kaksivaiheisen maaoikosulun maasulkuvirta IN tehollisesti maadoitetussa verkossa 
maadoitusresistanssin funktiona kolmella eri vikaresistanssilla, kun nollajohdin on poikki. 

Kuvassa 4.28 on esitetty maadoitusjännite maadoitetussa 1000 V järjestelmässä, 
kun nollajohdin on poikki. 
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Kuva 4.28. Maadoitusjännite kolmella eri vikaresistanssilla 1 km pituisella tehollisesti maadoi-
tetulla 1000 V johdolla kaksivaiheisen maasulun ja nollajohtimen katkoksen yhteydessä. 

Maadoitusjännitteenä voidaan standardin SFS 6001 mukaan sallia kaksinkertai-
nen sallitun kosketusjännitteen arvo. 1000 V johdolla suurin sallittu jatkuvasti 
vaikuttava kosketusjännite on 75 V. Tällöin voidaan enimmillään sallia 150 V 
maadoitusjännite. Tätä ei tähtipisteestä maadoitetulla 1000 V järjestelmällä 
saavuteta vikaresistanssittomassa kaksoisviassa (nollajohdin poikki ja maasulku 
nollajohdon vian takana) ja määritellyillä maadoitusresistansseilla. 
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Kuva 4.29. Maadoitusresistanssi saavutettavan maadoitusjännitteen funktiona 1 km mittaiselle 
1000 V AMKA 70 -johdolle tehollisesti maadoitetussa järjestelmässä, kun johdolla tapahtuu 
vikaresistanssiton 1-vaiheinen maasulku ja nollajohto on poikki. 

Kuvassa 4.29 on esitetty millaisilla maadoitusresistanssien arvoilla 150 V maa-
doitusjännitteen rajaa ei ylitetä. Käytännössä tällaisiin maadoitusresistanssi ar-
voihin on haja-asutusalueella vaikeaa päästä. 
 
Samat kosketusjänniteongelmat on pitänyt ratkaista myös 400 V pienjännite-
verkossa. Jakelukäytössä olevassa 400 V pienjänniteverkossa maadoituksilla 
rajoitetaan kosketusjännitteen nousua liian suureksi ja samalla sitä, että koske-
tusjännitteet pysyvät määräysten sallimissa rajoissa. Silloin kun nollajohdin on 
poikki lähellä kulutuslaitetta, pahimmassa tilanteessa kosketusjännite varsinkin 
vanhoissa asennuksissa voi olla vaihejännitteen suuruinen. Riskin pienentämi-
seksi kiinteistöjen sisäiset asennukset tehdään nykyisten määräysten mukaan 
käyttämällä erillistä suojamaajohdinta. Vahinkojen määrää pienentää se, että 
ihminen joutuu harvoin alttiiksi koko kosketusjännitteelle ja 400 V pienjännite-
verkossa kosketusjännitteet ovat paljon pienemmät kuin, jos 1000 V jakelujär-
jestelmä rakennettaisiin maadoitettuna järjestelmänä. 1000 V verkoissa koske-
tusjännitteet ovat jo niin suuret, että niiden rajoittaminen vaarattomalle alueelle 
ei enää onnistu Suomen maadoitusolosuhteissa samalla tavalla kuin 400 V jake-
luverkoissa. 
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4.4.3 Maasta erotetun 1000 V järjestelmän kosketusjännitteet 
Maasta erotetussa verkossa on vikavirralla paluureitti ainoastaan maaka-
pasitanssien kautta. Tällöin vikavirta voidaan laskea Théveninin menetelmällä 
suoraan yhtälöstä (Lakervi 1996) 
 

0
f

V
f

3
1
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UI

ω⋅
+

=  (4.26) 

 
Koska AMKA 70 riippukierrejohdolle määritetty maakapasitanssi C0 on pieni 
lyhyillä johdoilla, tulee nollareaktanssista varsin suuri eikä vielä 500 Ω vika-
resistanssillakaan ole vaikutusta vikavirran suuruuteen. Maasulkuvirran it-
seisarvo maasta erotetulla 1 km mittaisella 1000 V johdolla on 0,041 A. Vika-
resistanssin noustessa 3 kΩ putoaa vikavirta 0,040 A:iin. 
 
Maasta erotetun järjestelmän maasulkutapauksessa vikavirta kulkee maaka-
pasitanssien kautta. Kosketusjännitteen suuruuteen vaikuttavat maasulkuvirta ja 
maadoitusimpedanssi. 
 
Maadoitusjännitteen suuruus saadaan maasulkuvirran ja maadoitusresistanssin 
tulona 
 

Um = ImRm (4.27) 
 
Kosketusjännite on suurimmillaan maadoitusjännitteen suuruinen. Kun keski-
jänniteverkon maadoitukset on yhdistetty pienjännitemaadoituksen kanssa, 
määräytyvät maadoitusresistanssit keskijänniteverkon maasulkuvirtojen ja suo-
jauksen määrittämien vaatimusten mukaisesti. 
 
Kosketusjännitteen suuruuteen vaikuttaa maasulkuvirran lisäksi maadoitusresis-
tanssin arvo. Parhaimmillaan maadoitusresistanssi 1000 V rakentamiskohteissa 
on muutamia ohmeja. Maadoitusjännitteen suuruus maasulkuvirran Im ja maa-
doitusresistanssin Rm funktiona on esitetty kuvassa 4.30. 
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Kuva 4.30. 1000 V verkon maadoitusjännitteen suuruus virran funktiona erilaisilla maadoitus-
resistanssin Rf  arvoilla. 

Käytännössä 1000 V järjestelmässä esiintyvien kosketusjännitteiden suuruus-
luokka on muutamia voltteja. Liitteessä 3 on yhtenä käytännön esimerkkinä 
Kongonsaaren rakennettu 1000 V jakelujärjestelmä, jossa 1000 V verkko on 
toteutettu AMKA 70-riippukierrejohdolla. Maasulkuvirrat kyseisen kohteen 
lähtötiedoilla ovat seuraavat; 
 

Ie = 0,11 A, kun Rf = 0 Ω 
Ie = 0,11 A, kun Rf = 100 Ω 

 
Vikaresistanssin vaikutus maasulkuvirtaan on 100 Ω vikaresistanssilla niin pie-
ni, että kahden desimaalin tarkkuudella maasulkuvirralle saadaan sama arvo. 
Käytännön mittausten perusteella vinokuorma aiheuttaa jo suuremman koske-
tusjännitteen kuin maasta erotetun 1000 V järjestelmän maasulku. 
 
Maasta erotetussa järjestelmässä kosketusjännitteet pysyvät pieninä sekä yksi-
vaiheisessa että kaksivaiheisessa maasulussa. Kosketusjännitteet 1000 V verkon 
maasta erotettujen järjestelmien maasuluissa ovat niin pieniä, että maasul-
kusuojaukseksi riittäisi pelkästään hälyttävä suojaus (SFS 6000 2002). Kuvissa 
4.31 ja 4.32 on esitetty 1 km mittaisen 1000 V AMKA-johdon maadoitusjännite 
yksivaiheisessa ja kaksivaiheisessa maasulussa. 
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Kuva 4.31. Maadoitusjännite maasta erotetulla 1 km pituisella 1000 V AMKA-johdolla tapah-
tuvan yksivaiheisen maasulun yhteydessä kolmella eri vikaresistanssilla. 
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Kuva 4.32. Maadoitusjännite maasta erotetulla 1 km pituisella 1000 V AMKA-johdolla maa-
oikosulun yhteydessä kolmella eri vikaresistanssilla. 
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4.4.4 Yhteenveto 1000 V järjestelmän kosketusjännitteistä 
Suomen haja-asutusalueiden maadoitusolosuhteissa kosketusjännitteiden turval-
linen taso saavutetaan rakentamalla 1000 V järjestelmä maasta erotettuna järjes-
telmänä. Maasta erotetun järjestelmän maadoitusjännitteet pysyvät vielä 100 Ω 
maadoitusresistanssillakin pieninä lyhyissä johtohaaroissa, joita rakennettavat 
kohteet normaalisti ovat. 
 
Tyypillisesti maadoitusresistanssien arvot ovat välillä 0-20 Ω. Maasta erotetus-
sa 1000 V järjestelmässä vikaresistanssilla 100 Ω kosketusjännite pysyy salli-
tuissa rajoissa myös pitkillä johdoilla. Kuvien 4.31 ja 4.32 perusteella 10 km 
pituisen AMKA-johdon kosketusjännite on noin 10 V. Maakaapelin maasulku-
virrat ovat lähes nelinkertaisia (kuva 4.12), joten kosketusjännite kasvaa samas-
sa suhteessa. Maakaapelilla 10 km pituisen johdon kosketusjännite pysyy salli-
tuissa rajoissa jääden alle 50 V:iin. Koska maadoitusolosuhteet vaihtelevat, täl-
laisissa ääritilanteissa kosketusjännitetarkastelu on tehtävä erikseen. 

4.5 1000 V jakelujärjestelmän käyttö ja merkinnät 
Koska 1000 V järjestelmässä käytetään samoja kaapeleita kuin normaalissa 
pienjännitejakelussa, on turvallisuuden kannalta välttämätöntä selkein merkin-
nöin erottaa järjestelmät toisistaan. Merkintöjä tarvitaan sekä maastossa että 
kartoissa. Käytännössä 400 V ja 1000 V AMKA-johtoja on asennettuna samoi-
hin pylväisiin, joten merkinnöillä pyritään estämään johtojen ristiin kytkennät 
esimerkiksi vikatilanteissa. 1000 V järjestelmän osalta Suomessa ei ollut käytet-
tävissä valmista merkitsemismallia tai säädöstä, joten tarvittavat merkinnät on 
pitänyt kehittää 1000 V verkon suunnittelun yhteydessä. Merkintöjen suunnitte-
lua vaikeutti se, että lähes kaikki värit ovat jo jossakin käytössä pienjänni-
teasennuksissa ja tavoitteena oli löytää mahdollisimman selkeä ja erottuva mer-
kintämenetelmä. Maastossa käytetään seuraavia merkintöjä: 
 
- jokainen 1000 V pylväs on merkitty 100 mm levyisellä keltaisella pannalla 
- 1000 V AMKA-johto on merkitty jokaisen pylvään välittömässä läheisyy-

dessä 1 kV jännitteestä varoittavalla kilvellä 
- teleasentajia varten käytetään varoitusnauhana normaalia 25 mm leveää 

keltaista nauhaa (yhteisasennuksessa telekaapeli sijoitetaan aina alimmaksi 
kaapeliksi) 

- 1 kV virtajohtimet merkitään ruskealla kutistemuovilla jokaisessa kytken-
täkohdassa 

- muuntajissa on käytetty 1 kV kilpeä sekä maalattua merkintää 20/1 kV tai 
1/0,4 kV muuntajan jännitetasosta riippuen 

- katkasijakotelon kannessa on kilvissä merkinnät ”Varo: Kannen alla 1 kV 
jännite” sekä ”Katkaisu 20 kV erottimella”. 
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4.6 20/1/0,4 kV jakelujärjestelmän muuntajat 
Muuntaja on staattinen sähkökoje, jolla muutetaan vaihtojännitteen suuruutta ja 
siirretään energiaa kahden vaihtovirtasysteemin välillä. Muuntajia voidaan ra-
kentaa suhteellisen huokeasti kaikille tässä tarvittaville jännitetasoille ja niiden 
käyttö tulee edulliseksi johtuen vähäisestä huollon tarpeesta. 
 
Jakeluverkon rakenteen muuttaminen kolmijänniteportaiseksi vaatii uudenlaisia 
jakelumuuntajia. Muuntajilla on keskeinen asema verkon taloudellisessa kan-
nattavuudessa. Koska järjestelmä vaatii enemmän muuntajia kuin perinteisesti 
on tarvittu, tulee muuntajista aiheutuvista kustannuksista tärkeä tekijä. 
 
Uusina komponentteina jakeluverkkoon tulevat 1/0,4 kV muuntajat. 20/1 kV 
muuntajien oletetaan vastaavan nykyisiä 20/0,4 kV muuntajia sekä hinnoiltaan 
että teknisiltä arvoiltaan. Käytännössä useissa kohteissa, joissa 20 kV muunne-
taan 1000 V:iin tarvitaan myös 400 V jakelua. Näissä kohteissa kolmikääminen 
20/1/0,4 kV muuntaja on edullinen ratkaisu, jolloin muuntamo- ja pylväsraken-
teita ei tarvitse tehdä kahta muuntajaa varten. 
 
Jakelumuuntajat ovat yksittäisinvestointeina suhteellisen edullisia. Tarvittavasta 
suuresta muuntajamäärästä johtuen muodostuu jakelumuuntajakannan kustan-
nuksista kuitenkin merkittävä osa koko sähkönjakeluverkon kustannuksista. 
Merkittävä osa jakelumuuntajien kustannuksista muodostuu investointi- ja käyt-
tökustannuksista. Investointikustannukset koostuvat itse kojeen hankintahinnas-
ta, asennuksesta ja käyttökustannukset suurelta osin muuntajan käytössä synty-
vistä tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöistä 
 
Osa muuntajien määrän myötä lisääntyvistä häviöistä voitetaan pienemmillä 
pienjänniteverkon häviöillä. Häviöitä kasvattaa hiukan 20 kV johdon korvaa-
minen 1000 V johdolla. 1/0,4 kV muuntajat jäävät suhteessa pienempitehoisiksi 
ja oletettavasti ne voidaan massatuotannon myötä tehdä erittäin edullisesti. 

20/1 kV muuntajat 

Nykyään jakelumuuntajina käytettävät 20/0,4 kV muuntajat ovat hyvä kehitys-
pohja kolmijänniteportaisen jakelujärjestelmän tarvitsemille 20/1 kV muuntajil-
le. 
 
Muuntajan yleisen eristystason määrää muuntajan yläjännitepuolella käytettävä 
jännite (20 kV). Tämän vuoksi ei muuntajan yleisiin eristysrakenteisiin tarvitse 
tehdä muutoksia nostettaessa toision jännite 400 V:sta 1000 V:iin. Sydämen 
mitat määräytyvät pääasiassa siirrettävän tehon perusteella. Tällöin 20/1 kV 
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muuntajien tehojen ollessa samat kuin 20/0,4 kV muuntajien, ei sydänrakentee-
seen tarvitse tehdä muutoksia. 
 
Koska teoriassa ainoat muutokset nykyisiin 20/0,4 kV jakelumuuntajiin täytyy 
tehdä muuntajien käämikierrosmääriin, on tässä työssä oletettu, että 20/1 kV 
muuntajat ovat rakennettavissa suoraan samoin teknisin arvoin ja kustannuksin 
kuin 20/0,4 kV muuntajat. 

Kolmikäämiset 20/1/0,4 kV kolmikäämimuuntajat 
Normaaleissa jakeluverkoissa haja-asutusalueilla ei ole tarvittu kolmikäämi-
tysmuuntajia. 1000 V jakelujärjestelmän käyttöönottaminen on tehnyt tällaisten 
erikoismuuntajien käyttöönottamisen tarpeelliseksi. Kolmikäämiset 20/1/0,4 kV 
muuntajat vähentävät tarvittavien laitteiden määrää kohteissa, joissa 20 kV tar-
vitaan muuntaa sekä 1 kV:iin että 0,4 kV:iin. Tällaisia kohteita on lähes 2/3 
muuntamokohteista, joissa jännite muunnetaan 1000 V:iin. Kolmikäämimuun-
tajien käyttö vähentää kokonaishäviöitä ja vähentää osaltaan huollettavien lait-
teistojen määrää. 

1/0,4 kV muuntajat 
Yleisissä jakeluverkoista ei ollut tutkimusta aloitettaessa saatavissa vertailukel-
poista pohjaa 1000 V järjestelmien 1/0,4 kV muuntajille. Teollisuusverkoista 
löytyy erilaisia erikoismuuntajia, joiden jännitealueet poikkeavat tavallisesta 
jakeluverkosta. Nämä ovat kuitenkin erityistapauksia, joita on verkossa vähän 
huolimatta siitä, että jotkut normaalijakeluverkossa käyttämättömät jännitteet 
ovat teollisuusverkoissa yleisessä käytössä. Luonnollisesti vähemmin käytetyil-
le jännitetasoille rakennetut muuntajat ovat kalliimpia suhteessa perinteisille 
jakelujännitteille rakennettuihin muuntajiin. Tämä lisää kynnystä ottaa käyttöön 
uudenlainen jakelujärjestelmä. 
Tarvittavat jakelumuuntajat ovat väliottokytkimillä varustettuja rautasydämisiä 
muuntajia, joiden ensiöjännite on 1000 V ja toisiojännite 400 V. Muuntajien 
nimellistehot määräytyvät yleisen jakelumuuntajasarjan mukaisesti 10, 16, 30, 
50, 63 ja 100 kVA 
 
Jakelumuuntajakäyttöön tulevien muuntajien tulee täyttää seuraavat ominaisuu-
det: 
- ulkoasennettava 
- pienillä muuntajilla asennettavuus kiinteistön pääkeskukseen ja öljyttö-

myys 
- fyysisesti pieni koko ja massa eduksi 
- tyhjäkäynti ja kuormitushäviöt yleisten jakelumuuntajien tasolla 

o tyhjäkäyntihäviötehot 0,2-0,4 % nimellistehosta 
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o kuormitushäviötehot 1,5-2,5 % nimellistehosta 
- kyky sietää vinokuormaa 
- massatuotettavuus 

o edullinen hinta sarjatuotannossa. 
 
Muuntajaparametrien arvioinnissa muuntajille pyydettiin arvioidut hinnat en-
siksi yhdelle muuntajalle ja sitten kahdelle sarjalle, joista toinen oli kooltaan 
noin 100 kappaletta ja toinen 1000. Massatuotannossa muuntajan hinnan olete-
taan laskevan, joten edellä mainittujen hintatietojen avulla voidaan arvioida 
esimerkiksi graafisesti muuntajan hintakäyttäytymistä massatuotannossa. Tau-
lukossa 4.3 on esitetty Trafotek Oy:n toimittamat kustannustiedot. 

Taulukko 4.3. 1/0,4 kV muuntajien investointikustannukset. 
Yksikköhinta [€/kpl] Muuntajan  

nimellisteho [kVA] Yksittäin 5 kpl:n erissä 25 kpl:n erissä 
10    705    670    620 
16    778    739    685 
25    918    872    808 
50 1 715 1 629 1 509 

 
Sähköteknisten ja hintaparametrien arvioimiseksi suunnitelluista muuntajista 
poikkeaville muuntajatehoille piirrettiin halutut suureet koordinaatistoon (kuvat 
4.33, 4.34, 4.35). Sijoittamalla pisteisiin sopiva käyräsovite, voidaan siitä ap-
proksimoida haluttuja suunnitelman ulkopuolisia arvoja. Tarkkuuden oletetaan 
olevan tarkastelunäkökulman vaatimissa rajoissa. 

 

y = 0,008x2 + 18,088x + 175,173
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Kuva 4.33. Kuormitushäviöt muuntajassa nimellistehon funktiona ja kaksi todennäköistä sovi-
tetta. 
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y = 0,0001x3 - 0,0426x2 + 5,7179x + 6,9717

y = 10,949x0,7476
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Kuva 4.34. Tyhjäkäyntihäviöt muuntajassa nimellistehon funktiona ja kaksi todennäköistä sovi-
tetta. 
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Kuva 4.35. Erään muuntajateholuokan investointikustannus ja oletettava käyttäytyminen massa-
tuotannossa tuotantomäärän funktiona. 

Käyttämällä kuvien 4.33-4.35 käyräsovitteita saadaan muuntajille taulukossa 
4.4 esitetyt parametrit. Käyräsovitteiden avulla approksimoidut arvot osoittavat 
yksilöllisen muuntajasuunnittelun tarpeellisuuden. Yli 50 kVA muuntajia ei to-
dellisuudessa kannata valmistaa saman rakenteen mukaisesti kuin nyt suunnitel-
lut muuntajat. Jotta saavutetaan myös yli 50 kVA muuntajilla käyttökelpoinen 
häviötaso, on muuntajan sydänrakennetta kasvatettava. Sovitteiden avulla on 
laskettu arvot yli 50 kVA muuntajille. Sekä hinnat että häviöt on määritetty 
korkeamman tason antavalla sovitteella. 
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Taulukko 4.4. Keskeisimmät arvot 1/0,4 kV muuntajille tehoilla 10- 200 kVA. 
Sn [kVA] zk [%] P0 [W] Pk [W] hinta [€] hinta -30 % [€] 

  10 4,50   60    350    705    491 
  16 4,20   88    480    778    542 
  25 3,70 125    625    918    640 
  50 4,00 200 1 100 1 715 1 195 
100 3,60 342 2 063 2 978 2 075 
200 3,40 575 4 190 5 586 3 891 

Muuntamorakenteet 
Suurin osa rakennetuista 1000 V jakelujärjestelmistä on rakennettu AMKA-
riippukierrejohdoilla, joissa muuntamot on toteutettu pylväsmuuntamoina. Ra-
kennetut verkot ovat kuvan 4.36 mukaisia. 
 

20 kV
1 kV

0,4 kV

 
 

Kuva 4.36. Kolmiportaisen 20/1/0,4 kV jakelujärjestelmän rakenne ilmajohdoilla toteutettuna. 
1 kV ja 0,4 kV järjestelmässä käytetään AMKA-riippukierrejohtoa ja muuntajat on sijoitettu 
pylväsrakenteisiin. 

Tavoitteena on tulevaisuudessa päästä eroon pylväsrakenteista ja aurata 1000 V 
ja 400 V johdoista suurin osa maahan. Ongelmana auraamisessa on, että jousta-
vuus kuormitusten muutoksiin huononee ja että muutokset tulevat paljon kal-
liimmiksi ilmajohtoon verrattuna. Etuna on, että ongelmajätteiksi muodostuvien 
pylväiden määrä vähenee. Kaapeliverkoissa on toistaiseksi 1/0,4 kV muuntajaa 
varten pystytetty pylväs, kun edullista haja-asutusalueelle sopivaa muuntamo-
kaappia ei ole ollut saatavissa. 
 
Kolmiportaisen jakelujärjestelmän maakaapelointi tulee lisääntymään, joten ta-
voitteena on päästä kuvan 4.37 mukaiseen rakenteeseen, jossa 1/0,4 kV muun-
taja ja 0,4 kV lähtöjen sulakesuojaus sijoitetaan niitä varten kehitettyyn muun-
tajakaappiin. 
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Kuva 4.37. Kolmiportaisen jakelujärjestelmän rakenne maakaapeleilla toteutettuna ja muuntajan 
sijoittaminen sisälle muuntamokaappiin. 

4.7 20/1/0,4 kV järjestelmän käytännön mittaukset ja kokemukset 

4.7.1 Maadoitetun 1000 V järjestelmän mittaukset 
Ensimmäinen 1000 V jakeluverkko rakennettiin Savonlinnan eteläpuolelle 
Kongonsaareen tähtipisteestä maadoitetuksi järjestelmäksi. Käytännön 
mittauksia ja testejä varten järjestelmä rakennettiin täysin valmiiksi, mutta 
asiakkaiden kytkentää jakeluverkkoon ei vielä tässä vaiheessa tehty. Ennen 
asiakkaiden kytkemistä järjestelmään haluttiin mittauksin ja tutkimuksin 
varmistaa, että uusi järjestelmä on turvallinen. Koska asiakkaita ei oltu liitetty 
jakelujärjestelmään, voitiin turvallisesti tehdä hankalimmatkin poikkeustilan 
mittaukset, joissa maadoitusten kautta olisi voinut päästä vaarallisia 
kosketusjännitteitä siirtymään asiakkaan käyttökohteisiin. Mittaustilanteissa 
tarvitsi huolehtia vain mittauksissa mukana olevien henkilöiden 
turvallisuudesta. Yhtäaikaiset mittaukset tehtiin kolmessa paikassa; 20/1 kV 
muuntamolla, 1/0,4 kV muuntamolla ja asiakkaan mittauskeskuksella. 
 
Mittausten suorituspaikat ovat kuvan 4.38 mukaiset. 
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Kuva 4.38. Kongonsaaren 1 kV järjestelmän rakenne ja sijoittuminen maastoon. Käytännön 
testauksia varten mittauspaikat sijaitsivat 20/1 kV muuntamolla, 1/0,4 kV muuntamolla ja 
kauimpana olevan asiakkaan mittauskeskuksella. 

Ennen mittauksia varmistettiin, että järjestelmä oli rakenteeltaan sellainen kuin 
sen piti olla eli 1000 V verkon osuus oli toteutettu maadoitettuna järjestelmänä 
ja 1000 V suoja- ja 400 V verkon käyttömaadoitukset oli yhdistetty. Käytännön 
testimittaukset tehtiin sekä normaaleissa käyttötilanteissa että mallintaen 
erilaisia vikatilanteita. Seuravassa on listaus mittaustilanteista, jotka 
20/1/0,4 kV maadoitetulle järjestelmälle tehtiin; 
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Normaalitilan mittaukset: 
- jännitteiden käyttäytyminen erilaisilla kuormituksilla 
- maadoitusmittaukset 
- moottorikuormien käyttäytyminen 
- tyhjäkäyntimittaukset 
 
Poikkeustilan mittaukset: 
- 1-vaiheinen oikosulku 
- 1 ja 2 vaihetta poikki 
- jännite poikki olevalla vaihejohdolla kuorman puolella 
- nollajohdin poikki 
- vaihe + nolla yhdessä, sulake palanut 
- palaneen 1 kV sulakkeen yli syntyvä jännite 
- kaksoisvika, jossa nollajohto on poikki ja yksivaiheinen oikosulku syntyy 

syöttösuunnassa nollajohtimen katkokohdan jälkeen. 
 
Mittauksissa mitattiin vaihejännitteet kaikissa mittauspisteissä, 1000 V kuormi-
tusvirta syöttöpisteessä 20/1 kV muuntamolla, kosketusjännite asiakkaan luona 
ja oikosulkuvirta asiakkaan mittauskeskuksella. Mittaustulokset on esitetty tau-
lukossa 4.5. Maadoitusmittaus oli tehty erikseen ennen muita mittauksia. Maa-
doitusresistanssin arvo oli 24 Ω. 

Taulukko 4.5. Maadoitetun järjestelmän mittaustulokset. Mittaukset on tehty yhtäaikaisesti 
kolmessa paikassa. Mittausteknisistä syistä 1000 V ei voitu mitata suoraan, vaan mittaukset on 
tehty muuntamalla 1000 V jännite 400 V tasolle. Kosketusjännitteen ylitykset on lihavoitu. Um 
= maadoitusjännite (kosketusjännite), Ik = 1-vaiheinen oikosulkuvirta. 

 Mittauspaikka 1.  20/1kV Mittauspaikka 2.  1/0,4kV Mittauspaikka 3.  Kuluttaja 
Mittaus L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 Um[V] Ik [A] 

1 229 228 227  -  -  - 227 227 227 227 227 227 294,0 
2 228 228 226 6,7 6,5 5,5 226 225 225 225 222 222 
3 229 228 227 7,0 6,5 3,4 225 224 227 230 212 227 
4 227 228 226 12,0 11,0 9,0 224 223 225 227 207 223 
5 227 227 226 10,0 10,5 8,5 223 222 225 227 207 223 3,8 
6 138 227 225 1,0 1,2 1,3 137 226 225 75 157 225 
7 129 227 225 1,5 2,8 2,9 129 225 223 148 75 220 
8 179 227 225 1,6 2,0 2,0 179 226 225 221 26 224 
9 227 129 225 226 128 225 225 99 129 

10 227 109 225 2,3 0,8 2,3 225 109 225 224 106 113 
11 227 259 225 2,1 0,9 2,2 226 258 224 224 25 224 
12 226 226 123 9,0 7,6 2,0 225 225 124 92 226 133 
13 226 226 131 3,5 3,5 2,0 224 224 13 146 220 77 
14 226 226 129 4,4 4,5 3,0 224 223 128 96 215 135 
15 227 226 129 6,0 5,7 2,2 224 222 128 98 209 136 
16 227 227 0 4,5 6,0 2,5 226 225 0 131 227 130 0,0 
17 227 226 0 5,0 4,4 3,0 225 223 0 130 222 127 0,5 
18 227 226 0 8,5 8,6 7,0 224 222 0 135 209 133 4,2 
19 227 226 0 11,0 10,4 6,0 223 220 0 133 203 130 4,3 
20 227 227 225 7,2 5,2 5,0 225 225 225 226 227 226 0,1 294,0 
21 227 226 224 5,0 6,0 5,5 224 223 223 224 221 221 
22 227 226 225 8,0 8,5 5,3 224 21 225 230 207 227 2,9 
23 226 225 224 10,6 10,5 8,0 222 219 223 228 202 220 3,0 
24 349,0 
25 26,3 
26 137 68,0 
27 227 227 225 7,5 5,0 10,0 388 388 1 221 223 0 350,0 
28 227 226 225 3,2 3,2 9,0 385 384 1 220 218 0 346,0 
29 197,0 
30 233 233 231 0,0 0,0 0,0 231 232 231 233 233 233 

U [V] I [A] U [V] U [V]
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Seuraavassa on esitetty mittauksen numero ja millaisen käyttö- ja vikatilanteen 
arvoja kussakin tapauksessa on mitattu. 
 

Mittaus Käyttötilanne 
 

1 Tyhjäkäynti 
2 2 kpl 3-vaihe puhallinta, 5,8 kW 
3 1-vaiheinen kompressori 3,0 kW + valonheitin 1,0 kW + sähkölie-

den levy 2,2 kW 
4 Samat kuin mittauksessa 3 + 2 puhallinta 
5 Mittaus 4 uusiksi kosketusjännitteen mittausta varten 
6 L1 poikki (1 kV), tyhjäkäynti 
7 L1 poikki (1 kV), 2 puhallinta 
8 L1 poikki (1 kV), valaisin, 2 levyä, 1-vaiheinen 
9 L2 poikki (1 kV), tyhjäkäynti 
10 L2 poikki (1 kV), 2 Puhallinta 
11 L2 poikki (1 kV), valo + levyt 
12 L3 poikki (1 kV), tyhjäkäynti 
13 L3 poikki (1 kV), 2 puhallinta 
14 L3 poikki (1 kV), valot + 2 levyä 
15 L3 poikki (1 kV), valot + levyt + kompressori 
16 Oikosulku L3-nolla, tyhjäkäynti 
17 Oikosulku L3-nolla, 2 puhallinta 
18 Oikosulku L3-nolla, valo + kompressori + levyt, Uf huippu 7,8 V 
19 Oikosulku L3-nolla, valo + kompressori + levyt + 2 puhallinta 
20 Nolla poikki (1 kV), tyhjäkäynti 
21 Nolla poikki (1 kV), 2 puhallinta 
22 Nolla poikki (1 kV), valo + kompressori + levyt 
23 Nolla poikki (1 kV), valo + kompressori + levyt + 2 puhallinta, Uf 

huippu 4,0 V 
24 Nolla poikki, 1-vaiheinen oikosulku L3 (1 kV) 
25 Oikosulku L3 (1 kV), nolla ehyenä, sulakkeen toiminta-aika 2-3 s, 

sulake 50 A 
26 Oikosulku L3 (1 kV), sulakkeen toiminta-aika n. 9 s, sulake 63 A 
27 Nolla poikki, oikosulku L3-nolla katkeaman takana, 

Uf huippu 346 V 
28 Nolla poikki (1 kV), 2 puhallinta, Uf huippu 346 V 
29 Nolla poikki, oikosulku L3, (todellinen tilanne) 
30 20/1 kV muuntajalla jännitteen nosto, tyhjäkäynti 

 
Mittauksessa 24 mallinnettiin ja tutkittiin kuvan 4.20 mukaista vikatilannetta, 
jossa 1000 V järjestelmään syntyy kaksoisvika. Tutkitussa tilanteessa maadoite-
tun 1000 V järjestelmän nollajohdin on poikki ja samanaikaisesti syöttösuun-
nasta katsottuna nollajohdin katkokohdan taakse syntyy yksivaiheinen oikosul-
ku vaihe- ja nollajohtimen välille. 
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Tällaisen kaksoisvian syntyminen on käytännössäkin mahdollista esimerkiksi 
puunkaatumisen yhteydessä, jossa AMKA:n kannatinköytenä toimiva nollajoh-
din menee poikki ja yksivaiheinen oikosulku syntyy nollan katkeaman taakse. 
Tilanteesta tekee hankalan se, että nollajohtimen katkeamaa ei pystytä erikseen 
tunnistamaan. Kaksoisvian todennäköisyys kasvaa sen takia, että nollajohtimen 
viasta huolimatta 1000 V jakelujärjestelmä toimii täysin normaalisti, joten nol-
lajohdin voi olla poikki tietämättä pitkänkin aikaa. Vaaralliseksi tilanne kehit-
tyy sitten, kun nollajohtimen vian taakse syntyy oikosulku johtohankauman tai 
muun syyn vuoksi. 
 
Mittausjärjestelyissä verkko tehtiin ensin jännitteettömäksi ja maadoitettiin. Sen 
jälkeen 1000 V järjestelmän nollajohtimeen tehtiin katkokohta alkupään liitos 
avaamalla ja oikosulku mallinnettiin yhdistämällä kytkentäjohdolla 1000 V 
järjestelmän vaihejohdin nollajohtimeen 1000 V johdon loppupäässä. 
Maadoitukset poistettiin ja järjestelmä kytkettiin jännite. 
 
Testauksessa ilmeni, että oikosulussa olevan vaiheen sulakesuojaus ei toiminut 
ja kosketusjännitteen arvoksi asiakkaan mittauskeskuksen rungon ja neutraalin 
maan välille mitattiin 360 V. Neutraali maa haettiin kosteikosta noin 70 m 
päästä asiakkaan mittauskeskuksesta. Laskelman mukaan Kongonsaaren 
maaadoitusresistanssilla 24 Ω, maadoitusjännite on 550 V. Mittauksessa saatu 
pienempi tulos kuvaa jännitteen tasoittumista alueella ja mittaukseen ei saatu 
käyttöön täysin neutraalia maata. 
 
Mittauksessa 29 kosketusjännite mitattiin mittauskeskuksen rungon ja 
maadoituspiikin väliltä, jossa maadoituspiikki oli upotettu maahan yhden 
metrin päähän asiakkaan päätepylväältä. Tällöin kosketusjännitteen arvoksi 
saattiin 197 V. Tämä tulos osoittaa sen, että maadoitusjännitteestä ei tule 
yleensä kuin osa kosketusjännitteeksi. 
 
Mittaus osoitti käytännössä, että maadoitettu 1000 V järjestelmä ei täytä 
kosketusjännitteelle asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Vaarallisen suuriksi 
nousevien kosketusjännitteiden takia maadoitettu 1000 V jakeluverkko ei 
sovellu yleiseen sähkönjakeluun. Kosketusjännitteeseen liittyvien riskien 
perusteella 1000 V järjestelmä päätettiin muuttaa maasta erotetuksi 
järjestelmäksi. 

4.7.2 Maasta erotetun 1000 V järjestelmän mittaukset 
Maasta erotetulle järjestelmälle tehtiin mittaukset samoissa kolmessa mittaus-
pisteessä kuin maadoitetulle järjestelmälle. Mittauksia ei tehty samassa laajuu-
dessa kuin maadoitetulle järjestelmälle, vaan mittauksissa keskityttiin niihin 
tilanteisiin, joissa maadoitetussa järjestelmässä ilmeni turvallisuuteen liittyviä 
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ongelmia. Vaihejännitteitä ei mitattu enää kaikissa mittauskohteissa, vaan kaik-
kien mittauspaikkojen osalta tärkeimmäksi seurattavaksi mittaussuureeksi valit-
tiin kosketusjännite Um. Taulukossa 4.6 on mittausten tulokset. 

Taulukko 4.6. Kongonsaaren 1000 V järjestelmässä tehdyt mittaukset sen jälkeen, kun järjes-
telmä oli muutettu maasta erotetuksi järjestelmäksi. Um = maadoitusjännite. Mittauksissa 5 ja 6 
näkyvät Um-sarakkeessa tähtipistejännite ja maadoitusjännite. 
 Mittauspaikka 20/1 kV 1/0,4 kV Kuluttuja 

Mittaus L1 L2 L3 L1 L2 L3 Um [V] Um [V] L1 L2 L3 Um [V]
1 - - - 2,6 - 2,2 0,3 0,0 227 219 227 1,9 
2 229 230 - 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 227 227 227 0,0 
3 228 229 - 2,5 0,2 2,3 0,3 0,0 226 218 226 1,7 
4 228 228 - 4,7 2,3 5,1 0,3 0,0 223 213 222 2,0 
5 234 232 - 0,0 0,0 0,0 579/0 0,0 230 229 230 0,0 
6 234 233 - 0,0 0,0 0,0 577/4 8,9 226 230 230 9,0 
7 - - - 3,5 6,0 3,0 
8 - - - 1,3 0,0 - 
9 - - - 0,4 0,0 0,3 
10 - - - 66,0 8,0 43,6 
11 233 233 - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 230 230 230 0,0 

U [V] I [A] U [V] 

 
 

    
Mittaus Käyttötilanne 

 
1 Kuormana liesi 2,2 kW + valo (1-vaih.) 1,0 kW 
2 Tyhjäkäynti 
3 Kuormana liesi + valo (1-vaih.) 
4 Kuormana liesi + valo (1-vaih.) ja 2 puhallinta (3-vaih.) 
5 Maasulku L1, katkaisijan maasulkulaukaisu ohitettu, tyhjäkäynti 
6 Nolla poikki, maasulku L1, katkaisijan maasulkulaukaisu ohitettu, 

kuormitettuna 
7 Nolla poikki, maasulku L1, katkaisija laukesi välittömästi 
8 Maasulku L1, katkaisija laukesi välittömästi 
9 Oikosulku 1 kV, katkaisija laukesi n. 3,5 sekunnissa 
10 Oikosulku kuluttajalla, 0,4 kV sulake paloi n. 2-3 sekunnissa 
11 Tyhjäkäynti 

 
Maasta erotetun 1000 V järjestelmän mittauksissa päähuomio oli kosketusjän-
nitteiden käyttäytymisessä erilaisissa vikatilanteissa. 1000 V järjestelmästä joh-
tuvaksi suurimmaksi kosketusjännitteeksi mitattiin 9 V asiakkaan luona tapauk-
sessa, jossa 1000 V järjestelmän kannatinköysi on poikki ja maasulku syntyy 
kannatinköyden katkokohdan takana syöttösuuntaan verrattuna. Mittausta var-
ten maasulun laukaisu oli poistettu, jotta saatiin mitattua pysyvyystilan koske-
tusjännite. 
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Kun maasulun laukaisutoiminto palautettiin, voitiin todeta, että maasulun lau-
kaisu toimii myös tilanteessa, jossa maadoitettu kannatinköysi on poikki ja 
maasulkuvika syntyy kannatinköyden katkokohdan taakse. 
 
Testitilanteessa 10 mitattiin, miten suuri kosketusjännite asiakkaan luona syn-
tyy, kun yksivaiheinen oikosulku tapahtuu 20/1/0,4 kV kolmiportaisen jakelu-
järjestelmän 400 V verkossa. Mittauksessa yksivaiheinen oikosulku tehtiin asi-
akkaan mittauskeskuksella ja mittaustilanteessa nollajohdin ja maadoitukset 
olivat kunnossa kaikilla jännitetasoilla. Samalla saatiin testattua, että suojaukset 
toimivat selektiivisesti. Oikosulku poltti 1/0,4 kV muuntamolla olevan 400 V 
sulakkeen noin 2-3 sekunnissa ja kosketusjännitteen arvoksi saatiin 43 V. 
 
Suojausten toiminta-arvot täyttävät hyvin pienjänniteasennusten SFS 6000 esit-
tämät vaatimukset suojauksen toiminta-ajalle ja kosketusjännitteelle. Pahin vaa-
ratilanne asiakkaalle syntyy edelleenkin silloin, kun 400 V järjestelmän nolla-
johto katkeaa. Tältä osin tilanne ei huonone 1000 V järjestelmän takia, vaan pi-
kemminkin paranee, sillä 1000 V järjestelmä ansiosta syntyy laajempi maadoi-
tusjärjestelmä, mikä parantaa maadoitusolosuhteita. 1000 V järjestelmässä 
kaikki 1/0,4 kV muuntopiirit, jotka kytkeytyvät samaan 1000 V järjestelmään 
muodostavat yhteisen maadoitusverkoston. 

4.7.3 Seurantamittaukset kesällä 2004 
Kesällä 2004 tehtiin kaikille 1000 V järjestelmille seurantamittaukset, joissa 
tarkistettiin eristysvastukset ja suojauksien toiminta. Eristysvastusmittauksilla 
seurataan jatkossakin säännöllisesti, heikentääkö 1000 V jännite ja sen aiheut-
tama sähkökenttä johtojen eristystä. Käytössä olevissa kohteissa eristysvastuk-
sen muuttumisessa ei havaittu vielä muutoksia ja eristysvastuksen arvot olivat 
samat kuin käyttöönottohetkellä. 
 
Suojaukset toimivat myös moitteettomasti lukuun ottamatta yhtä kohdetta, jossa 
maasulkusuojaus ei aluksi toiminut katkaisijan jäykistymisen takia. Suojauksen 
osalta varmistetaan tulevien vuosien seurantamittauksilla, johtuuko ilmiö kat-
kaisijan jäykistymisestä vastaavalla tavalla kuin vikavirtasuojissa ja onko siten 
suojauslaitteistoa kehitettävä. 

4.8 Johtopäätökset 1000 V järjestelmän toimivuudesta, turvallisuudes-
ta ja tuotekehitystarpeista 

Kun 1000 V jakelujärjestelmän kehittäminen aloitettiin, ei sen toimivuudesta 
yleiseen sähköjakeluun ollut valmista tietoa. Järjestelmän käyttökelpoisuus ja 
turvallisuus on tutkittu alusta alkaen, jotta 1000 V järjestelmälle saadaan oikea 
ja turvallinen rakenne. Teoreettisten ja käytännön tutkimusten perusteella 



 139

1000 V järjestelmästä on mahdollista rakentaa teknisesti toimiva ja turvallisuu-
deltaan luotettava jakelujärjestelmä. Riittävä turvallisuus edellyttää, että 1000 V 
verkko rakennetaan maasta erotettuna järjestelmänä. 
 
1000 V järjestelmän rakenteista on tutkittu tähtipisteestä maadoitettu ja maasta 
erotettu järjestelmä. Muitakin vaihtoehtoja on olemassa, kuten impedanssilla 
maadoitettu järjestelmä. Tällä menetelmällä saavutetaan tietty hyöty kosketus-
jännitteen kannalta, mutta kaikkia ongelmia silläkään ei poisteta. Maasul-
kusuojaus on hoidettava muuten kuin sulakkeilla. Impedanssin ollessa oi-
kosulussa tai jostakin syystä ohitettuna, ollaan alkutilanteessa eli maadoitetussa 
järjestelmässä. 
 
Tässä vaiheessa järjestelmät ovat prototyyppejä ja monilta osin tuotekehityksel-
lä taloudellista kannattavuutta voidaan vielä parantaa. Tuotekehitystä tarvitaan 
varsinkin 1/0,4 kV muuntajan osalta. 1/0,4 kV muuntajan ja muuntamon kehit-
tämisessä voidaan huomioida, että koko laitteisto on pienjännitteinen ja kehit-
täminen voidaan tehdä pienjännitemääräysten mukaisesti. 
 
1000 V verkon alkupäähän tarvitaan suojausjärjestelmä, joka sisältää sekä yli-
virta- että maasulkusuojauksen. Tältäkin osin tarvitaan vielä kehitystyötä, jotta 
saadaan yksinkertainen ja halpa laitteisto, joka sisältäisi suojausten lisäksi myös 
kaukovalvonnan. 
 
1000 V verkkojen ylijännitesuojaus vaatii vielä tutkimusta ja kehittämistä. Var-
sinkin niissä tapauksissa, joissa 1000 V verkko rakennetaan AMKA-
riippukierrejohdolla, AMKA:n vaihejohtimia pitkin tuleva ylijännite voi vioit-
taa johdon alkupään katkaisijaa ja muita suojauslaitteita. 
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Kuva 4.39. Käytössä oleva 1/0,4 kV johdonsuojakotelo suojalaitteineen. 

1000 V järjestelmä tulee lisäämään kaapeleiden aurausta. Tätä tutkimusta tehtä-
essä 1000 V verkon aurauskohteissa on asennettu pylväs 1/0,4 kV muuntajaa 
varten vaikkei pylväitä muuten tarvita, koska yksinkertaista ja edullista muunta-
jakaappia ei ole vielä olemassa. 1000 V kaapeliverkkojen yleistymisen myötä 
tarvitaan edullisia kaapeliverkon tarvikkeita kuten muuntajakaappi, jatkos- ja 
haaroituskotelot. 
 
1000 V jakeluverkkoon ei myöskään ole varauduttu sähköverkkojen hallinta- ja 
suunnittelujärjestelmissä. Näissäkin tarvitaan kehittämistä, jotta 1000 V verkot 
saadaan reaaliaikaiseen seurantalaskentaan mukaan. Suunnittelujärjestelmiin 
tarvitaan suunnittelijan avuksi suunnittelutyökalut, joiden avulla 1000 V verkon 
suunnitelma ja optimirakenne saadaan tapauskohtaisesti helposti määriteltyä. 
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5 1000 V JÄRJESTELMÄN TEKNISTALOUDELLINEN ANA-
LYYSI 

Haja-asutusalueiden verkot ovat laajoja ja sähkönkäyttö pientä, joten taloudelli-
suus sähköverkkojen kehittämisessä korostuu. Taloudellisesti edullinen tulos 
saavutetaan pitkäikäisillä investoinneilla, jotka pienentävät verkon käytön ko-
konaiskustannuksia samalla kun laatu paranee. Seuraavassa on selvitetty, toteut-
tavatko 1000 V verkot nämä ehdot. 
 
Taloudelliset laskentaparametrit liittyvät käytettävään nykyarvomenetelmään. 
Etsittäessä taloudellista optimia erityyppisten verkkojen välille, on huomioitava 
jakeluverkon ominaisuus pitkäaikaisena käyttöomaisuutena. Laskennassa tarvit-
tavia parametreja ovat mm. verkon pitoaika, häviöiden huipunkäyttöaika, las-
kentakorko, vuotuinen tehon kasvu, investointi- sekä käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset. Nämä parametrit ovat osittain valittavissa ja osittain ulkoisten 
tekijöiden sanelemia, jolloin on kiinnitettävä erityistä huomiota parametrien va-
lintaan ja käytettäviin lähdetietoihin. Pitoaika on aika hankintahetkestä loppu-
hetkeen, jolloin laite yleensä poistetaan käytöstä. Pitoaikoja on erilaisia, kuten 
 
- taloudellinen pitoaika 
- tekninen pitoaika 
- teknistaloudellinen pitoaika 
- kirjanpidollinen pitoaika. 
 
Verkon taloudellinen mitoittaminen perustuu yksittäisten johtojen kustannusop-
timien hakemiseen. Kustannukset muodostuvat periaatteessa kahdesta osasta; 
investointikustannuksista ja häviökustannuksista. Näiden saattaminen vertailu-
kelpoisiksi keskenään voidaan toteuttaa mm. jakamalla investointi- eli raken-
nuskustannukset vuosittaisiksi menoeriksi tai diskonttaamalla häviökustannuk-
set rakennusajankohtaan. Näille on nimitykset annuiteettimenetelmä ja nykyar-
vomenetelmä. Nykyarvomenetelmä on yleisesti käytetty laskentatapa, joten sitä 
käytetään myös tässä työssä. Lopputulokseksi valitaan pienimmät kokonaiskus-
tannukset omaava ratkaisu. Teknisten reunaehtojen suhteen on oltava kuitenkin 
tarkkana. Liian tiukat tekniset reunaehdot johtavat verkon ylimitoitukseen, joka 
kasvattaa tarpeettomasti investointikustannuksia. 
 
Verkon taloudellisuutta voidaan tutkia usealla tavalla. Tässä tapauksessa on va-
littu kaksi keinoa, komponenttien ja komponenteista muodostuvien kokonai-
suuksien taloudellisuus, joiden voidaan katsoa täydentävän toisiaan. Sähkö-
verkko on erillisten komponenttien summa, joten koko verkon taloudellisuutta 
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voidaan tutkia komponenttien taloudellisuuden kannalta. Toisaalta kokonaisuu-
den hahmottaminen vaatii suurempien kokonaisuuksien tarkastelua, jolloin voi-
daan tarkastella kokonaisen muuntopiirin taloudellisuutta. 
 
Sähkönjakeluverkon kustannuksista suurimman osan aiheuttavat johdot ja nii-
hin liittyvät rakenteet. Tämän vuoksi tarkastellaan johtojen taloudellista kannat-
tavuutta. Johdon taloudellista kannattavuutta voidaan tutkia vertaamalla eri jän-
nitetasoilla toteutettujen johtojen kustannuskomponentteja toisiinsa. Tällöin 
johdoille voidaan määrittää teknistaloudelliset siirtomatkat. 
 
Tutkittaessa kokonaisia muuntopiirejä, voidaan määrittää erityisesti verkkora-
kentamisen taloudellisuus. Eräs näkökulma on määrittää taloudellisesti kannat-
tavan muuntopiirin koko eri tehoilla. 1000 V pienjännitejakeluverkoissa muun-
topiirin koko voidaan käsittää kahdella tavalla. Pienjännitemuuntopiirinä voi-
daan käsitellä keskijännite- ja pienjänniteverkkojen rajapintaa 20/1 kV jakelu-
muuntamolla. Toinen muuntopiiri syntyy kuvan 5.1 mukaisesti pienjännitepuo-
lelle 1/0,4 kV jakelumuuntamolla. Tässä työssä puhuttaessa muuntopiiristä kä-
sitetään ensisijaisesti keski- ja pienjänniteverkon rajapintaa. Edellä esitetyt kak-
si muuntopiirityyppiä ovat riippuvaisia toisistaan. 1/0,4 kV muuntamon syöttä-
mä asiakasmäärä ja 400 V verkko vaikuttaa 20/1 kV muuntopiirin kokoon. Sa-
moin muuntamoiden sijoitukset ovat riippuvaisia toisistaan ja muuntopiirin 
koosta sekä tehosta. 
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Kuva 5.1. 20/1/0,4 kV muuntopiirin jakautuminen 1/0,4 kV muuntopiireihin. 
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5.1 1000 V jakelujärjestelmän tekniset rajoitukset 
1000 V johdon teknisillä reunaehdoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa johdon 
siirtokykyä. Siirtokykyä tutkitaan tarkastelemalla eri johdinpoikkipinnoilla 
1000 V jännitteellä syntyviä häviöitä, häviökustannuksia ja jännitteenalenemaa. 
Käytännössä nämä ovat saman laskelman eri tuloksia. Käyttöalueeseen vaikut-
taa myös käytettävä suojaus, jonka rajoituksia tarkastellaan vertaamalla siirto-
matkaa tehon funktiona käytettäessä perinteistä sulakesuojausta ja ylivirtareleis-
tystä. 
 
Jos sallitaan sama prosentuaalinen jännitteenalenema keskijännitejohdolla 
(20 kV) kuin pienjännitejohdolla, pystytään keskijännitejohdolla siirtämään 
50-kertainen teho 50 kertaa kauemmas kuin 0,4 kV jännitteellä. Vastaavasti 
1000 V jännitteellä saadaan siirrettyä 2,5-kertainen teho 2,5 kertaa kauemmas 
kuin 0,4 kV jännitetasolla. 20 kV:n jännitteellä voidaan siirtää 20-kertainen te-
ho 20 kertaa pidemmälle kuin 1000 V jännitetasolla. Johtojen siirtomatka tehon 
funktiona esitetään usein kuvien 5.2 ja 5.3 kaltaisesti. Kuvissa on esitetty AM-
KA-riippukierrejohtojen siirtomatkat 400 V ja 1000 V jännitetasoilla tehon 
funktiona. Kuvissa on huomioitu johdolla syntyvä jännitteenalenema. Jännit-
teenaleneman rajana on 8 %. Todellisuudessa ei johdolla voida sallia näin suur-
ta jännitteenalenemaa, vaan on huomioitava myös muuntajissa tapahtuva jännit-
teenalenema. Johtojen jännitteenalenemaa voidaan kompensoida muuntajien 
väliottokytkimillä ja säätämällä tarvittaessa jännitettä ylöspäin. 
 

 
Kuva 5.2. AMKA-riippukierrejohtojen siirtomatka tehon funktiona, kun sallittu jännit-
teenalenema on 8 % ja jännite 400 V. 20/0,4 kV muuntajan koko on 100 kVA. 
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Vaakaviiva kuvaa termistä rajatehoa, pystyviiva tulee ensimmäisestä nollauseh-
dosta sallituilla sulakkeilla ja kaareva viiva jännitteenaleneman funktiona. En-
simmäisen nollausehdon mukaisen rajan laskennassa on johtoa oletettu syötet-
tävän 200 kVA muuntajalla. 

Taulukko 5.1. AMKA-riippukierrejohtojen maksimi kuormitettavuus eri jännitetasoilla ja nol-
lausehdon mukainen siirtomatka kahdella syöttömuuntajakoolla käytettäessä 400 V järjestel-
mää. 

Kuormitettavuus P [kW] Nollausehto [m] 
(sulakkeella [A]) 

Johdin Imax [A] Jännite 400 V Jännite 1000 V
Muuntaja 
100 kVA 

Muuntaja 200 
kVA 

AMKA25 90 59 148 365 (80) 377 (80) 
AMKA35 115 76 189 432 (100) 446 (100) 
AMKA70 180 118 296 495 (160) 525 (160) 

AMKA120 250 165 411 497 (200) 537 (200) 
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Kuva 5.3. Siirtomatka tehon funktiona, kun sallittu jännitteenalenema on 8 % ja jännite 1000 V. 
Johtoa on käsitelty ilman muuntajaa. 20/1 kV muuntajan nimellisteho on 100 kVA. Pystykatko-
viivat kuvaavat sulakesuojatun johdon pisimpiä nollausehdon mukaisia siirtomatkoja. 

1000 V johtojen ylivirtasuojaus toteutetaan johdonsuojakatkaisijalla, jossa on 
aseteltava ylivirtasuojaus. Releasetteluilla on mahdollista toteuttaa sähköturval-
lisuussäännösten suojausvaatimukset, vaikka johto olisikin normaaliin sula-
kesuojaukseen liian pitkä. Sekä johtojen taloudellisten siirtotehojen että siirto-
matkojen perusteella huomataan 1000 V jännitteen tuovan selvää etua sekä suu-
remman siirtotehon sekä pidemmän siirtomatkan muodossa. 1000 V jännitteen 
käyttöönottaminen vaatii kuitenkin useampia muuntajia kuin nykyinen järjes-
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telmä. Tämä vaikuttaa taloudellisiin siirtotehoihin ja matkoihin. Kuvassa 5.4 on 
esitetty valituilla AMKA-riippukierrejohdoilla 1000 V jännitteellä saavutettava 
suurin siirtomatka siirtotehon funktiona. Kuvassa 5.5 on puolestaan esitetty sa-
ma käyrästö AXMK-maakaapeleille. Molemmissa kuvissa jännitteenalenema 
sisältää myös teknistaloudellisin perustein valitun 1/0,4 kV muuntajan. Kuvat 
on tehty siirtotehon funktiona eikä niissä ole huomioitu sähkönkäytön kasvua. 
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Kuva 5.4. 1000 V järjestelmän (johto + 1/0,4 kV muuntaja) siirtomatka tehon funktiona AM-
KA-riippukierrejohdoille, kun suurin sallittu jännitteenalenema on 8 %. Suojaus ylivirtareleis-
tyksellä. 
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Kuva 5.5. 1000 V järjestelmän (johto + 1/0,4 kV muuntaja) siirtomatka tehon funktiona 
AXMK-maakaapeleille, kun suurin sallittu jännitteenalenema on 8 %. Suojaus ylivirtareleistyk-
sellä. 

5.2 Johtojen ja muuntajien taloudelliset käyttöalueet 
Jakeluverkkojen johdoista aiheutuu investointi- ja häviökustannuksia. Inves-
tointikustannukset muodostuvat johtojen hinnasta ja asennuskustannuksista. Ne 
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ajoittuvat johtojen rakentamishetkeen. Häviökustannukset syntyvät taas koko 
käyttöajalta ja ovat johdoissa siirrettävän tehon funktio. Sekä investointi että 
häviökustannukset riippuvat käytettävästä johtotyypistä ja voimakkaimmin 
poikkipinta-alasta. Suurempi poikkipinta-alainen johto maksaa enemmän, mutta 
sillä saavutetaan pienemmät häviöt. 
 
Etsittäessä taloudellista tasapainoa näiden edellä mainittujen tekijöiden väliltä, 
yleensä myös tekniset reunaehdot toteutuvat. On kuitenkin tärkeää, että laskel-
mat tarkastetaan myös teknisten reunaehtojen osalta. Suurimpana kokonaiskus-
tannuksiin vaikuttavana teknisenä rajoitteena on jännitteenalenema. Sähkö-
markkinalain mukaan on sähkön käyttäjälle toimitettava hyvälaatuista sähköä, 
jonka yhtenä laatukriteerinä on jännitetaso. Liian tiukaksi määritetty jännitehä-
viö voi kuitenkin johtaa kalliisiin johtoratkaisuihin, samoin kuin suuret häviöt-
kin. 
 
Muuntajan valinnassa hallitsevana parametrina on teho. Muuntajan mitoituspä-
tötehona käytetään 10 % ylitystodennäköisyyttä vastaavaa tuntikeskitehoa. Ja-
kelumuuntaja suunnitellaan käytettäväksi koko verkon pitoajan. Tällöin myös 
häviöt nousevat tärkeään asemaan valintaprosessissa. Muuntajan valinta toteu-
tetaan taloudellisin perustein hyvin samankaltaisesti kuin johtojen valinta. 

5.2.1 Johtojen valinta 
Kuvissa 5.6 ja 5.7 on kuvattu AMKA-riippukierrejohtojen ja AXMK-
maakaapeleiden taloudelliset käyttöalueet alkutehon ja tehon kasvuprosentin 
funktiona, kun käyttöjännite on 1000 V. Kustannuksissa on huomioitu inves-
tointikustannukset ja häviökustannukset. Kuvat perustuvat perinteiseen rajate-
holaskentaan, jossa investointi- ja häviökustannusten lisäksi ei ole huomioitu 
muita kustannuksia. Investointikustannuksina on käytetty Senerin verkos-
tosuosituksen KA 2:03 hintatietoja. 
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Kuva 5.6. 1000 V käytössä olevien AMKA-riippukierrejohtojen taloudelliset käyttöalueet vuo-
tuisen tehonkasvun funktiona. Hintatiedot KA 2:03. 
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Kuva 5.7. 1000 V käytössä olevien AXMK-maakaapeleiden taloudelliset käyttöalueet vuotuisen 
tehonkasvun funktiona. Hintatiedot KA 2:03. 

 
Kuvasta 5.6 nähdään, että AMKA 70 käyttöalue on hyvin suppea. Kustannus-
tietojen perusteella suositeltavia johtoja pienjänniteilmajohdoiksi ovat AMKA 
35 ja AMKA 120. Verkostosuosituksen KA 2:03-hinnaston johtolajien otokset 
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ovat hyvin erilaiset ja siten eri johtolajien keskinäiset hintasuhteet eivät ole 
kohdallaan. Tämä aiheuttaa pientä epätarkkuutta rajatehoihin. 

5.2.2 Muuntajan valinta 
Jakelumuuntajia voidaan ympäristöolosuhteista riippuen hieman ylikuormittaa. 
Tällöin on mahdollista, että verkossa siirrettävä teho ylittää muuntajan nimellis-
tehon. Koska muuntaja on valittava siten, että se toimii luotettavasti koko käyt-
töajan ollen samalla taloudellinen, kannattaa muuntajaa mahdollisesti ylikuor-
mittaa pitoajan lopussa jännitteenaleneman salliessa. 
 
Muuntajassa syntyy tyhjäkäyntihäviöitä aina sen ollessa kytkettynä sähköverk-
koon. Tyhjäkäyntihäviöt ovat riippumattomia muuntajan kuormituksesta ja 
muodostuvat lähinnä tyhjäkäyntivirran aiheuttamista resistiivisistä häviöistä en-
siökäämityksessä sekä magneettivuon aiheuttamista häviöistä eristys- ja sydän-
rakenteissa. Tyhjäkäyntihäviöt riippuvat voimakkaasti jännitteestä. Kuormitus-
häviöt riippuvat muuntajan kuormituksesta. Muuntajissa syntyvät häviökustan-
nukset voidaan määrittää teho- ja energiahäviöiden markkinahinnoilla. 
 
Muuntajan normaali käyttöikä on se ikä, jonka muuntaja kestää nimelliskuor-
malla kuormitettuna jäähdytysilman ollessa +20 °C. Tällöin muuntajan katso-
taan vanhenevan normaalinopeudella. Käytännössä muuntajan kuormitus vaih-
telee, jolloin pienen kuormituksen aikana muuntaja vanhenee hitaammin. Tä-
män vuoksi muuntajaa voidaan osa ajasta ylikuormittaa. Ylikuormituksen raja-
na on kuitenkin, ettei käämin kuumimman pisteen lämpötila saa nousta yli 
140 °C eikä ylikuorma yli 50 % nimelliskuormasta. Taulukkoon 5.2 on kerätty 
jakelumuuntajien suurimpia kuormitettavuuksia eri kuluttajaryhmillä ja muun-
tamotyypeillä. Kuormituksen huipun on oletettu osuvan talveen, jolloin kylmän 
jäähdytysilman vuoksi kuormitettavuus on suurimmillaan (SA 2 1992). 

Taulukko 5.2. Jakelumuuntajan kuormitettavuus (× Sn) (SA 2 1992). 
Muuntamotyyppi Muuntopiiri 

Pylväs Puisto Kiinteistö 
Pientaloalue, sähkölämmitys 1,5 1,4 1,2 
Kerrostaloalue 1,5 1,4 1,2 
Keskusta-alue 1,4 1,3 1,0 
Teollisuusalue 1,4 1,3 1,0 
Maaseutualue 1,5 1,4 1,2 
 
Taloudellisin perustein valitun muuntajan kuormitettavuus on tarkastettava. 
Edellisen taulukon pohjalta on valittu muuntajien kuormitettavuudeksi 1,5 × Sn, 
pylväsmuuntamoille ja 1,4 × Sn puistomuuntamoille. Tällöin mitoituspätötehon 
P on esimerkiksi pylväsmuuntamoille toteutettava epäyhtälö 
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Jos epäyhtälö ei toteudu, on vaihdettava seuraavaan suurempaan muuntajako-
koon. Taloudellisin perustein valittu muuntaja toteuttaa useimmiten myös tek-
niset reunaehdot. Kuvassa 5.8 on esitetty esimerkki 1/0,4 kV muuntajan talou-
dellisen valinnan käyristä tehon funktiona. 
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Kuva 5.8. 1/0,4 kV muuntajien kustannuskäyrät. Pystyviiva kuvaa muuntajan kuormitetta-
vuushuippua. 
 
Kustannuskäyrien perusteella valitaan käyttöön muuntaja, joka toteuttaa edulli-
simmat kustannukset kuormitettavuuden ylittymättä. Kuvan 5.8 kustannus-
käyrät vastaavat kolmen prosentin vuotuista tehonkasvua käyttöajan 10 ensim-
mäisen vuoden ajan. Laskentakorkokanta on 5 % ja pitoaika 30 vuotta. Pysty-
viiva kuvassa kuvaa kunkin muuntajan kuormitettavuusrajaa. 

5.3 1000 V järjestelmän teknistaloudelliset tehot ja siirtomatkat 

Eri jännitetasoja ei voida verrata toisiinsa vain teknisen siirtokyvyn perusteella. 
Johtimen tai muuntajan taloudellisuus tulee monesti rajoittavammaksi mitoitus-
tekijäksi kuin tekniset reunaehdot. 
 
Tarkastellaan 1000 V jännitetason kannattavuutta, kun 1000 V johto toimii kes-
kijännitejohdon jatkona tai korvaajana. Ensimmäinen edellytys kolmijännite-
portaisen sähkönjakelun kannattavuudelle on, että on olemassa toimintaolosuh-
de, jossa järjestelmä on taloudellisesti kannattava verrattuna keskijänniteverk-
koon. Kuva 5.9 esittää tutkittavaa tilannetta. 
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Kuva 5.9. 1000 V johtorakenne keskijännitejohdon jatkona. 

5.3.1 Taloudellisuus tehon funktiona 
Tarkastellaan tilannetta pelkästään kustannusten suhteen. Eri jännitetasoilla 
johdoilla on rakenteesta ja olosuhteista riippuvat yksikkökustannukset. Yksik-
kökustannukset riippuvat mm. siirrettävästä tehosta, johtorakenteen investointi-
kustannuksista, johtorakenteen vikaherkkyydestä ja häviöiden arvostuksesta. 
1000 V johtorakenteen kustannuksissa on huomioitava lisäksi 1/0,4 kV muunta-
ja. 
 
Niillä siirtotehoilla ja johdoilla, joilla 1000 V yksikkökustannukset ovat pie-
nemmät kuin keskijännitejohtojen yksikkökustannukset, ei keskijännitejohtoa 
kannata rakentaa. Tällöin kuvan 5.9 jännitetasojen rajapintaa kuvaava muuntaja 
siirtyy tehonsyöttöpisteeseen eli haaroituspisteeseen. Vastaavasti 1000 V johto-
rakenteen kustannusten ollessa suuremmat kuin keskijänniteavojohdon siirtyy 
rajapinta kulutuspisteeseen. Käytännön suunnittelussa tekniset reunaehdot mää-
rittävät rajapinnan lopullisen sijainnin syöttö- ja kulutuspisteiden välissä. 
 
Verrataan AMKA-riippukierrejohdoilla toteutettua 1 km mittaista 1000 V joh-
toa keskijänniteavojohtoon. Tarkastelussa verrataan Raven-keskijännite-
avojohdon ja 1000 V AMKA 70 riippukierrejohdon kustannuksia. Kuvassa 5.10 
on esitetty johtorakenteiden investointi- ja häviökustannukset siirtotehon funk-
tiona.  
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Kuva 5.10. Johtojen yksikkökustannukset tehon funktiona. Kustannuksissa on huomioitu inves-
tointikustannukset ja häviöt. 

Lisätään kuvan 5.10 tarkasteluun 1/0,4 kV muuntamon investointi- ja häviökus-
tannukset. 20/1 kV muuntamokustannukset ovat likimain samoja kuin 
20/0,4 kV muuntamon kustannukset. Muuntajan valinta toteutetaan jokaisessa 
laskettavassa siirtotehopisteessä taloudellisin perustein. Taloudellista valintaa 
korjataan siten, että muuntajan teho ei ylitä muuntajan maksimikuormitetta-
vuutta. 20/1 kV muuntajia ei lisätä 1000 V johtorakenteen kustannuksiin, sillä 
käytettäessä kaksi- tai kolmijänniteportaista verkkoa, tarvitaan kustannuksiltaan 
samansuuruinen jakelumuuntamo molemmissa tapauksissa. 
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Kuva 5.11. 1000 V järjestelmän kustannukset kilometriä kohden tehon funktiona, kun kustan-
nuksissa ovat mukana johto- ja muuntamokustannukset häviöineen. Hyppäykset käyrässä johtu-
vat muuntajakoon vaihdosta 1000 V järjestelmässä. 

Muuntamokustannukset kaventavat 1000 V verkkojen taloudellista käyttöaluet-
ta. Tarkastellaan tilannetta verkkoyhtiön näkökulmasta. Huomioidaan edellä 
tarkasteltujen lisäksi ylläpitokustannukset, keskeytyskustannukset ja viankor-
jauskustannukset. Ylläpitokustannusten nykyarvo keskijännitejohdoille on 
1630 €/km ja pienjännitejohdoille 824 €/km. Viankorjauskustannusten nykyar-
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vo keskijänniteverkossa on 1393 €/km ja pienjänniteverkossa 549 €/km. Johto-
kaduissa saavutettava säästö sisältyy KA 2:03 kustannusluettelon yksikköhin-
toihin. Keskeytyskustannukset on määritelty haja-asutusalueen keskimääräisten 
valtakunnallisten keskeytyskustannusten mukaan ja niiden nykyarvo on 
10 498 €/km. 1000 V johdon keskeytyskustannukset määritetään erikseen jokai-
sessa tarkastelupisteessä tehon funktiona olettaen kuorman olevan kotitalousku-
lutusta. Viankorjauskustannukset määräytyvät vikataajuuden funktiona. Riip-
pukierrejohdon vikataajuus on keskimäärin 0,0195 vikaa/km,a. 
 
Kuvassa 5.12 on kuvan 5.11 kustannuksiin lisätty edellä eritellyt pitoajan yllä-
pito- ja keskeytyskustannukset. 
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Kuva 5.12. 1000 V järjestelmän ja keskijänniteavojohdon kokonaiskustannukset tehon funktio-
na 40 a pitoajalle. Kustannuksiin sisältyvät investointikustannukset ja pitoajan ylläpito- häviö- 
ja keskeytyskustannukset. Hyppäykset käyrässä johtuvat muuntajakoon vaihdosta 1000 V joh-
dolle. 

1000 V johtorakenne on tässä työssä esitetyillä kustannus- ja laskentaparamet-
reilla keskijänniteavojohtorakennetta taloudellisempi tehoalueella 0-65 kW. 
Etenkin haja-asutusalueilla voidaan 1000 V rakenteesta todeta syntyvän säästö-
jä. 

5.3.2 Taloudellisuus siirtomatkan funktiona 
1000 V johtorakenteen kannattavuuden vertaaminen keskijännitejohtoon siir-
tomatkan funktiona on ollut Suur-Savon Sähkö Oy:n näkökulmasta tähän men-
nessä käytännönläheisin tapa analysoida eri vaihtoehtojen taloudellista soveltu-
vuutta käytännön olosuhteisiin. Tämän vuoksi seuraavissa tarkasteluissa on 
käytetty muista teoreettisista tarkasteluista poiketen Suur-Savon Sähkö Oy:n 
sähköverkosta määritettyjä keskeytystaajuuksia, jotka on esitelty aiemmin lu-
vussa 3. 
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Kuvassa 5.13 on esitetty eri AMKA-poikkipinnoilla saavutettavat kokonais-
säästöt siirtomatkan funktiona verrattuna Ravenilla toteutettuun keskijänni-
teavojohtoon, kun siirtoteho on 30 kW. 1000 V johtorakenne aiheuttaa johtojen 
pituuden suhteen riippumattomia lisäkustannuksia, kuten muuntamo- ja suo-
jausrakenteiden kustannukset. Tällöin on olemassa johtopituus, jolla 1000 V 
johtorakenne verrattuna keskijänniteavojohtoon ei ole taloudellinen. Toisaalta 
suurimman 1000 V johtorakenteella saavutettavan siirtomatkan taas rajoittaa 
tekniset reunaehdot, kuten jännitteenalenema. 
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Kuva 5.13. AMKA-riippukierrejohdoilla saavutettavat kokonaissäästöt 40 vuoden pitoajalta 
verrattuna Ravenilla toteutettuun keskijänniteavojohtoon 30 kW siirtoteholla. Jälleenkytkentö-
jen keskeytyskustannuksia ei ole huomioitu. 
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Kuva 5.14. AMKA-riippukierrejohdoilla saavutettavat kokonaissäästöt 40 vuoden pitoajalta 
verrattuna Ravenilla toteutettuun keskijänniteavojohtoon 30 kW siirtoteholla. Jälleenkytkentö-
jen keskeytyskustannukset on huomioitu. 
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Kuvissa 5.13 ja 5.14 pystysuorat viivat kuvaavat AMKA 70 ja AMKA 120 
riippukierrejohdoilla saavutettavia suurimpia siirtomatkoja, kun johdon ja 
1/0,4 kV muuntajan yhdistetty suurin sallittu jännitteenalenema on 8 %. Tarkas-
tellaan säästöjen muodostumista erikseen investointi-, häviö-, ylläpito-, vian-
korjaus- ja keskeytyskustannuksissa. Kuvassa 5.15 on esitetty investointikus-
tannuksissa saavutettavat säästöt ja kuvassa 5.16 puolestaan häviöiden lisäkus-
tannukset verrattaessa 1000 V johtorakennetta keskijänniteavojohtoon. 
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5.15. AMKA-riippukierrejohdoilla saavutettavat säästöt investointikustannuksissa johtopituu-
den funktiona verrattuna Ravenilla toteutettuun keskijänniteavojohtoon. 
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5.16. AMKA-riippukierrejohdoilla häviöistä syntyvät lisäkustannukset johtopituuden funktiona 
verrattuna Ravenilla toteutettuun keskijänniteavojohtoon, teho 30 kW. 

1000 V järjestelmän tarvitsema 1/0,4 kV muuntamon investointi- ja häviökus-
tannukset johtavat saavutettavien säästöjen negatiiviseen arvoon johdon nolla-
pituudella. Muuntamoinvestointikustannukset ja häviökustannukset ovat riippu-
vaisia siirrettävästä tehosta. 



 155

Siirtoteho ei vaikuta ylläpito- ja viankorjauskustannuksiin. Näissä 1000 V joh-
torakenteella saavutettavat säästöt on esitetty johtopituuden funktiona kuvassa 
5.17. Keskeytyskustannukset keskijänniteverkon ja pienjänniteverkon rajapin-
nan 1000 V puolella ovat riippuvaiset siirrettävästä tehosta. Keskijänniteverkon 
keskeytyskustannusten voidaan katsoa pysyvän vakiona yhden haaran siirtote-
hon muutoksesta riippumatta. Keskijännitejohtopituuden pieneneminen vähen-
tää keskijännitejohdon vikaantumistodennäköisyyttä. 
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Kuva 5.17. AMKA-riippukierrejohdoilla saavutettavat säästöt ylläpito- ja viankorjauskustan-
nuksissa johtopituuden funktiona verrattuna keskijänniteavojohtoon. 

Kuvassa 5.18 on esitetty keskeytyskustannuksissa 1000 V johtorakenteella saa-
vutettavat säästöt. Pienjänniteverkon keskeytyskustannukset ovat keskijännite-
verkon keskeytyskustannuksiin nähden niin pienet, ettei niitä ole tarpeellista 
huomioida. 
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Kuva 5.18. AMKA-riippukierrejohdoilla saavutettavat säästöt keskeytyskustannuksissa johtopi-
tuuden funktiona verrattuna keskijänniteavojohtoon. 

Rakennus-, ylläpito- ja keskeytyskustannuksilla on suuri vaikutus 1000 V joh-
dinrakenteen kannattavuuteen verrattuna keskijänniteavojohtoon. Siirrettävä 
teho asettaa rajoitukset käyttömahdollisuuksille, sillä 1000 V johtorakenteen 
siirtokyky rajoittuu suhteellisen pienille tehoille ja siirtomatkoille verrattuna 
keskijännitejohtoon. Laskentakorkokanta, pitoaika ja häviöiden hinnoittelu vai-
kuttavat johdon häviöistä syntyviin kustannuksiin ja sitä kautta säästökäyrän 
kulmakertoimeen. Pienennettäessä häviöiden vaikutusta esimerkiksi nostamalla 
laskentakorkokantaa, tulee 1000 V johtorakenteesta taloudellisesti kannattava 
esitettyjä kuvia lyhyemmillä johtopituuksilla ja päinvastoin. Järkevällä tasolla 
pysyttäessä jää häviöiden vaikutus kuitenkin pieneksi suhteessa muihin saavu-
tettaviin säästöihin. 
 
Asiakkaiden kytkemiseksi verkkoon tarvitaan 1/0,4 kV jakelumuuntamo. Jake-
lumuuntamon 1/0,4 kV lisäkustannukset vaikuttavat taloudelliseen käyttöaluee-
seen. Kun muuntamon kustannuksia saadaan pienennettyä, nostaa se investoin-
ti- ja kokonaiskustannusten säästökäyrää ylöspäin. 
 
Verrataan tilannetta, jossa 30 kW teho täytyy siirtää kuvan 5.9 mukaisessa ti-
lanteessa joko perinteisesti 20/0,4 järjestelmällä tai 20/1/0,4 kV järjestelmällä, 
kun johdon pituus on 4 km. Jos siirrossa sallitaan 8 % jännitteenalenema, voi-
daan koko johto korvata AMKA 120-riippukierrejohdolla käyttämällä 1000 V 
johtorakennetta. Perinteisellä järjestelmällä ei siirtoa pystytä toteuttamaan ilman 
keskijännitejohtoa, sillä muutoin jännitteenalenema kasvaa liian suureksi. Jotta 
pysytään jännitteenaleneman rajoissa, on johdosta noin 3 km toteutettava keski-
jännitteellä. Kokonaisedullisin ratkaisu on tällöin 1000 V jakelujärjestelmän 
käyttö. 
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5.3.3 1000 V järjestelmän teknistaloudellinen käyttöalue 20 kV johtoon 
verrattuna 

1000 V jakelujärjestelmälle voidaan määrittää teknistaloudellinen käyttöalue 
tehon ja johtohaaran pituuden funktiona kuvan 5.19 mukaisesti. Alin käyrä ku-
vaa taloudellisuusrajaa 20 kV verkon avojohtoon verrattuna. Liian lyhyellä 
matkalla 1000 V järjestelmä ei ole taloudellisesti kannattava lisämuuntajan ai-
heuttamien kustannusten takia. Ylimmäinen käyrä kuvaa teknistä siirtoetäisyy-
den maksimia jännitehäviön ylittyessä. Kuvaan on lisätty Suur-Savon Sähkö 
Oy:n toimialueelta Juvan alueella olevat nykyiset 20 kV johtohaarat, jotka pit-
kän tähtäimen suunnitelmissa on muuttaa 1000 V käyttöön. 
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Kuva 5.19. 1000 V järjestelmän teknis-taloudellinen käyttöalue, kun 1000 V johtona käytetään 
AMKA 70. Käytännön esimerkkikohteet ovat Suur-Savon Sähkö Oy:n Juvan alueella olevista 
20 kV haarajohdoista, jotka voidaan korvata 1000 V verkoilla. 

Kuvan 5.19 esittämää ylärajaa saadaan nostettua ylöspäin 1000 V johdon valin-
nalla. Taloudellinen käyttöalue laajenee ja kuvan 5.19 AMKA 70 toteutuksessa 
ulkopuolelle jäävät kohteet tulevat kannattaviksi rakentaa 1000 V järjestelmäl-
lä. 
 
Kuvassa 5.20 on esitetty teknistaloudellinen käyttöalue maakaapelille AXMK 
70. Maakaapelin teknistaloudellinen käyttöalue on hyvin lähellä ilmajohdon 
teknistaloudellista aluetta. Tämä helpottaa teknisten ratkaisujen valintaa ja va-
linta voidaan tehdä ympäristön mukaan. Maakaapelointia käyttöä voidaan lisätä 
ja siellä missä kaapelointi ei onnistu voidaan teknistaloudellisesti yhtä hyvin 
käyttää ilmajohtoa. 
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Kuva 5.20. 1000 V järjestelmän teknis-taloudellinen käyttöalue, kun 1000 V johtona käytetään 
AXMK 70. Käytännön esimerkkikohteet ovat Suur-Savon Sähkö Oy:n Juvan alueella olevista 
20 kV haarajohdoista, jotka voidaan korvata 1000 V verkoilla. 

Kuviin 5.19 ja 5.20 sijoittuvien haarajohtojen pituus on laskettu 1000 V johtoi-
hin tarvittavana pituutena. Yleensä 20 kV haarajohdot ovat vähän lyhyempiä, 
koska 1000 V verkoissa muuntaja 1/0,4 kV viedään lähemmäksi asiakasta. Lä-
hes kaikki kohteet ovat teholtaan alle 40 kW ja haarajohtojen pituuskin jää noin 
puolella kohteista alle 2 km. 
 
Teknistaloudellisen käyttöalueen maksimietäisyyden määrää jännitehäviö. Tek-
nistaloudellinen herkkyys on riippuvainen siitä, mihin taloudellinen alaraja 
asettuu. Alarajaan vaikuttavat useat tekijät kuten keskeytyskustannukset, hä-
viökustannukset, investointikustannukset ja korko. Kuvassa 5.21 on esitetty 
teknistaloudellisuuden riippuvuus keskeytyskustannuksista ja häviökustannuk-
sista. 
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Kuva 5.21. 1000 V järjestelmän teknistaloudellinen käyttöalueen herkkyys keskeytys ja hä-
viökustannusten muutokselle. 1000 V johtona käytetään AMKA 70. 
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Kuvan 5.21 perusteella herkkyyden vaikutus korostuu suurilla tehoilla. Alueel-
la, jolle sijoittuvat 1000 V jännitteelle soveliaimmat kohteet, herkkyys kustan-
nusten muutokselle on pieni. Tämän perusteella voidaan todeta, että 1000 V 
verkkojen rakentaminen on kannattavaa monissa kohteissa, vaikka taloudellisis-
sa laskentaparametreissa tapahtuisi suuria muutoksia. 

5.3.4 1000 V järjestelmän teknistaloudellinen käyttöalue 400 V johtoon 
verrattuna 

Verrattaessa 1000 V ja 400 V jännitteillä syötettäviä johtimia toisiinsa saavute-
taan 1000 V johdolla säästöt pienemmissä häviökustannuksissa. Rakennus- ja 
kunnossapitokustannukset ovat pienjänniteverkossa jännitetasosta riippumatta 
samoja. 1000 V johtorakenteella voidaan samoilla johdoilla ja sallittaessa sama 
prosentuaalinen jännitteenalenema siirtää 6,25-kertainen teho verrattuna 400 V 
johtoon. Tarkastellaan 1000 V johtorakenteen taloudellisuutta verrattuna 400 V 
johtorakenteeseen. Koska 1000 V johdolla on suurempi siirtokyky, saavutetaan 
1000 V johtorakenteella säästöjä sekä häviö- että investointikustannuksissa. In-
vestointikustannuksien säästö tulee siitä, jos voidaan valita pienempi johdon 
poikkipinta kuin 400 V käytössä. 1000 V johtorakenne kuitenkin vaatii 
1/0,4 kV muuntajan. Taloudellisesti 1000 V johtorakenne on parempi vaihtoeh-
to 400 V johdolle, jos seuraava epäyhtälö toteutuu 
 

m1/0.4kVj1000Vj400V KKK +≥ , (5.2) 
 

missä Kj400V = 400 V johdon kokonaiskustannukset 
 Kj1000V = 1000 V johdon kokonaiskustannukset 
 Km1/0,4kV = 1/0,4 kV muuntajan kokonaiskustannukset 
 
Ratkaisemalla yhtälöstä 5.2 taloudellinen siirtomatka siirtotehon funktiona voi-
daan tutkia korvaako 1000 V johto taloudellisin perustein jollain siirtotehoilla ja 
-matkoilla 400 V johdon. Tämä toteutuu, jos 1000 V johtorakenteen taloudelli-
nen siirtomatka on lyhyempi kuin 400 V johdon tekninen siirtokyky. Kuvassa 
5.22 on esitetty taloudellisesti valittujen 1000 V johtojen käyttöalue verrattuna 
taloudellisesti valittuihin 400 V johtoihin. 1000 V järjestelmän kustannukset 
sisältävät sekä AMKA-riippukierrejohdon että 1/0,4 kV pylväsmuuntamon kus-
tannukset. 
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Kuva 5.22. 1000 V järjestelmän taloudellisuus verrattuna 400 V järjestelmään. 1000 V järjes-
telmän taloudellisuusrajan yläpuolella on 1000 V johtorakenne taloudellisempi kuin 400 V joh-
to. 

Kuvasta huomataan, että taloudellisesti valituilla johtimilla löytyy 1000 V joh-
torakenteelle marginaalinen käyttöalue 400 V johtimen korvaajana. Kuvassa 
5.23 tarkastellaan samaa tilannetta, kun sekä 1000 V johto että 400 V johto ovat 
molemmat AMKA 70-riippukierrejohtoa. 
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Kuva 5.23. 1000 V AMKA 70-riippukierrejohdon taloudellisuus verrattuna 400 V AMKA 70 -
riippukierrejohtoon. 

1000 V järjestelmän taloudellisuus 400 V johtoon verrattuna riippuu häviöiden 
hinnoittelusta ja 1/0,4 kV muuntajien investointikustannuksista. Tällöin kom-
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ponenttien valintakriteereillä on suuri vaikutus taloudellisuusalueeseen. Järke-
västi mitoitetuilla johtimilla 1000 V johdon taloudellisuus verrattuna 400 V joh-
toon on marginaalista. Tehon kasvaessa riittävän suureksi, esimerkiksi AMKA 
70-riippukierrejohdolla yli 95 kW, on 400 V johdon taloudellisempi korvaaja 
20 kV keskijännitejohto. 

5.4 Teoreettinen muuntopiirisuunnittelu 
Muuntopiirisuunnittelun avulla on tavoitteena tarkastella, kuinka suuria asia-
kasmääriä 1000 V järjestelmällä voidaan syöttää ja mitkä ovat sopivimmat 
muuntopiirikoot 20/1 kV ja 1/0,4 kV muuntamoille. Muuntamoiden määrän op-
timoinnissa teoreettinen käsittely ja laskenta perustuu yksinkertaistetuille verk-
kotopologioille. Näistä saatavia tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää myös re-
aalisen verkostosuunnittelun yhteydessä. Taloudellisen kannattavuuden vertai-
lussa ei yksinkertaistamisella ole myöskään merkitystä, sillä samat säännöt ja 
verkkomallit pätevät sekä kaksi- että kolmijänniteportaisten verkkojen yhtey-
dessä. Molemmat verkkoratkaisut optimoidaan kuitenkin aina omina tapauksi-
naan. Työssä keskitytään käsittelemään ilmajohtoverkkoja muutamaa poikkeus-
ta lukuun ottamatta. 
 
Haarajohdolle jakautuneet kuluttajat ja nauhamaisesti lähelle runkojohtoa ryh-
mittyneet kuluttajat ovat kaksi peruskuluttajaryhmittymää, joiden avulla voi-
daan muodostaa verkko myös muun tyyppisille kuluttajaryhmittymille. Verkos-
tosuunnittelussa kulutuksen jakautuminen ja sijainti on tärkeä lähtökohta mitoi-
tukselle. Nyt tutkittavat tapaukset ovat kuitenkin yksinkertaistettuja. Lisäksi op-
timoinnissa on käytetty asiakkaiden sijaintiin vaikuttavia parametreja muuttuji-
na, vaikkei näihin oikeissa suunnitelmissa voidakaan vaikuttaa. Verkkoraken-
tamisen olosuhdetekijät on huomioitu ainoastaan kustannuksina, eivätkä esi-
merkiksi maasto-olosuhteet vaikuta johdinpituuksiin. Kuvissa 5.24 a ja b on esi-
tetty laskennassa käytettäviä verkkomalleja. 
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Kuva 5.24. Pienjänniteverkkojen perustapaukset. Haarajohto jolla on n kappaletta kulutuspistei-
tä a) nauhamaiselle kuluttajaryhmälle ja b) hajautuneemmalle kuluttajaryhmälle. 

Yksinkertaiset perusmallit sopivat suoraan kuvaamaan haja-asutusalueiden 
maatalous-, kotitalous tai kesämökkialueita. Ideaalinen tapaus olisi, jos jakelu-
muuntamo voitaisiin sijoittaa keskelle kuluttajaryhmää, sen energiapainotettuun 
keskipisteeseen. Ruutumaiseen kaavaan sijoittuvien asiakkaiden sähkönsyöttö 
voidaan toteuttaa monistamalla verkkoratkaisuja. 
 
Käytännössä verkkorakenteeseen ja verkkotopologiaan vaikuttavat useat suun-
nittelijasta riippumattomat tekijät kuten maasto ja maankäyttösopimukset. Näi-
den rajoitteiden puitteissa pyritään johtolinjauksille hakemaan lyhimmät syöttö-
etäisyydet, joilla tekniset reunaehdot toteutuvat ja saadaan tehtyä taloudellisin 
ratkaisu. Käytännön verkot rakentuvat yleensä paloittain, jolloin niistä muodos-
tuu edellä esitettyjen perusverkkomallien hyvinkin monimutkaisia kombinaa-
tioita. Myös tiet vaikuttavat johtoreittien suunnitteluun, kun halutaan etsiä mah-
dollisimman käyttövarmat johtoreitit. Teiden vierustojen käyttö johtojen sijoi-
tuksessa vastaa usein edullisintakin johtolinjausta, sillä kulutus on painottunut 
teiden varsille. 
 
Nauhamaisessa syöttötavassa pienjänniteverkon pituus asiakasta kohden on 
pienin. Jatkossa käsitellään tarkemmin nauhamaisen kuluttajaryhmän sähköis-
tämistä kolmijänniteportaisen verkon avulla ilmajohdoilla. Kustannusten ver-
taamiseksi suunnitellaan pienjänniteverkko toteutettavaksi sekä perinteisesti 
400 V jännitetasolla että 1/0,4 kV jännitetasolla. 
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5.4.1 20/1 ja 1/0,4 kV:n jakelumuuntopiirin taloudellinen asiakasmäärä 
Pienjänniteverkkojen suunnittelemiseksi täytyy olla arvio tarvittavalle muunta-
momäärälle. Muuntamomäärä voidaan estimoida sähköistettävän alueen asiak-
kaiden sijainnin, kulutuksen ja lukumäärän avulla. Jotta näin voidaan tehdä, on 
etsittävä tarvittavien 1/0,4 muuntamoiden taloudellisesti kannattava asiakas-
määrä. 
 
Asiakasmäärän selvittämiseen käytetään nauhamaisesti asiakkaita syöttävän 
muuntopiirin kustannusoptimointia. Aloitetaan tarkastelemalla 400 V pienjänni-
teverkkoa olettaen, että sähkö on toimitettu 1000 V jännitetasolla 1/0,4 kV 
muuntajalle. Kustannusoptimin hakeminen tapahtuu käsittelemällä ensin yhtä 
asiakasta. Tämän jälkeen lisätään toinen asiakas, jota voidaan nyt syöttää joko 
yhdellä tai kahdella muuntajalla. Lisätään kolmas asiakas, syötetään asiakkaita 
yhden tai kolmen muuntajan avulla. Lisätään neljäs asiakas ja syötetään asiak-
kaita yhden, kahden tai neljän muuntajan avulla. Muuntajamäärän valintaan 
vaikuttaa se, että laskennan yksinkertaistamiseksi muuntamoiden 1/0,4 kV asia-
kasmäärät pidetään saman suuruisina. Jatketaan listaa kunnes tekniset reunaeh-
dot estävät muuntopiirin laajenemisen. Laskentatuloksista etsitään se muunto-
piirin koko, joka toteuttaa kustannusminimin. Kuvassa 5.25 on esitetty saatu 
kustannuskäyrä laskentapisteessä, jossa asiakkaiden välinen keskinäinen etäi-
syys on 0,1 km ja mitoitustehot 2,5 ja 5 kW/as. 
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Kuva 5.25. 1/0,4 kV muuntopiirin kustannukset asiakasta kohden muuntopiirin asiakasmäärän 
funktiona kahdella eri mitoitusteholla laskettuna. 

Kuvan 5.25 käyristä huomataan, että taloudellinen alue on laaja. Yksittäisen 
asiakkaan mitoitustehon kasvattaminen kaventaa taloudellista aluetta. Verkon 
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kokoon vaikuttavat asiakkaiden välimatkat, tehot ja 1/0,4 muuntajien kustan-
nustiedot. Kun asiakkaiden välimatka (johdon pituus) kasvaa riittävän suureksi, 
tulevat entistä pienemmät 400 V muuntopiirit kannattaviksi. Samoin tapahtuu, 
jos yksittäisen asiakkaan mitoitusteho kasvaa riittävän suureksi tai 1/0,4 kV:n 
muuntamon hinta alenee riittävästi. Erikoistapauksena muuntamon hinnasta on 
ns. pääkeskusmuuntamo, jossa sähkö tuodaan 1000 V jännitteellä asiakkaalle 
asti ja muunnetaan vasta pääkeskuksessa 400 V:iin. 
 
1000 V jakeluverkko vaikuttaa teknisten reunaehtojen kautta 1/0,4 kV muunta-
mokokoon. Kun muuntopiiri laajenee, sen reuna-alueilla jännitteenalenema 
kasvaa, jolloin 1/0,4 kV muuntopiirin asiakasmäärää kannattaa vähentää 400 V 
häviöiden pienentämiseksi. Kuvassa 5.26 on esitetty 20/1/0,4 kV muuntopiirin 
kustannukset asiakasta kohden 1/0,4 kV muuntamon asiakasmäärän funktiona, 
kun asiakkaiden välinen etäisyys on 0,1 km, mitoitustehot 2,5 kW ja 5 kW, tar-
vittava haarajohto 4 km ja 20/1 kV muuntopiirin kokonaisasiakasmäärä 40 
asiakasta. Ottamalla huomioon koko 20/1/0,4 kV muuntopiirin kustannukset 
löydetään 1/0,4 kV muuntopiirin asiakasmäärälle kuvaa 5.25 selvempi optimi. 
Samalla nähdään 1000 V johtojen kustannusten vaikutus muuntopiirin kokoon. 
Kuvan 5.26 perusteella optimi asiakasmäärä on viisi asiakasta. 
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Kuva 5.26. 1/0,4 kV muuntamon edullisin asiakasmäärä, kun huomioidaan koko 20/1/0,4 kV:n 
muuntopiirin kustannukset. 1000 V haarajohdon pituus on 4 km. 

Mitä vähemmän pienjännitejohtoa asiakkaiden syöttämiseksi keskimäärin tarvi-
taan, sitä vähemmän 20/1 kV muuntopiirin asiakasmäärällä on vaikutusta 
1/0,4 kV muuntopiirin asiakasmäärään. Kuvan 5.26 tarkoittaa optimikokoa 
1/0,4 kV muuntamolle silloin, kun asiakkaita on paljon. Jos asiakkaita on 
enimmillään 10, kannattaa rakentaa vain yksi 1/0,4 kV muuntamo. Kuvassa 
5.26 on lähtöoletuksena lisäksi, että kaikki 1/0,4 kV muuntopiirit ovat asiakas-
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määrältään samanlaisia 5 asiakkaan muuntopiirejä. Laskentakorkokanta ei vai-
kuta merkittävästi edulliseen 1/0,4 kV muuntopiirin asiakasmäärään. Asiakas-
ryhmän kuormituskäyrän hajonta vaikuttaa taloudellisuusalueeseen. Jos hajonta 
on suuri, se tasoittuu suhteessa keskitehoon nopeasti asiakasmäärän kasvaessa, 
jolloin 1/0,4 kV muuntopiiri on rakennettavissa lähes yhtä taloudellisesti use-
ammalla eri asiakasmäärällä. Jos hajonta on pieni, löytyy käyrästä selvempi mi-
nimikohta. Jos asiakkaita on harvassa, kannattaa kaikille asiakkaille rakentaa 
omat 1/0,4 kV muuntamot. 
 
Seuraavaksi tarkastellaan nauhamaisesti ryhmittyneen asiakasryhmän sähköis-
tyskustannuksia ilmajohtoverkossa. Analysointi on suoritettu tutkimalla tapauk-
sia, joissa nauhamaisesti syötetään erikokoisia asiakasryhmiä ja etsitään näiden 
syöttämiseen mahdollisimman taloudellinen ratkaisu. Näin voidaan määrittää 
mm. 20/1 kV muuntopiirin taloudellinen asiakasmäärä. Laskenta on toteutettu 
pisteissä, joissa yksittäisen asiakkaan mitoitusteho on 5 kW, asiakastiheys 
10 as/km ja tarvittavan haarajohdon pituus 4 km. Kolmijänniteportaisessa ver-
kossa on lisäksi varioitu 1/0,4 kV muuntopiirin asiakasmäärää jokaisessa tar-
kastelupisteessä 1-15 asiakkaaseen. 
Kuvassa 5.27 on esitetty yhden 20/1/0,4 kV muuntopiirin kustannukset asiakas-
ta kohden asiakasmäärän funktiona. Kustannuksissa on huomioitu investointi-
kustannukset, häviökustannukset ja keskeytyskustannukset. Edullisimmat kus-
tannukset asiakasta kohden saavutetaan tässä tapauksessa 48 asiakkaalla, mikä 
on teknisesti suurin mahdollinen asiakasmäärä 5 kW mitoitusteholla. 
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Kuva 5.27. 20/1/0,4 kV muuntopiirin kustannukset asiakasta kohden asiakasmäärän funktiona. 
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5.4.2 Kaksi- ja kolmijänniteportaisen pienjännitejakelun kannattavuu-
den vertailu 

Kolmiportaisen jännitetason taloudellisuutta voidaan tutkia vaihtoehtoisten 
verkkorakenteiden kannattavuuksia vertaamalla. Tällaisella optimoinnilla hae-
taan vastausta siihen, voiko 1000 V järjestelmä olla osa pienjänniteverkkoa vai 
soveltuvatko 1000 V verkot vain keskijänniteverkon korvaajaksi. Yksittäisen 
pienjännitejohdon korvaaminen soveltuu vain tiettyihin erikoistilanteisiin, jossa 
tarvitaan lisää tehonsiirtokykyä. Kokonaistaloudellisuuden määrittämiseksi on 
tarkasteltava koko verkkorakennetta, jossa mukaan otetaan myös 400 V jänni-
teporras. Tarkastelu on toteutettu teoreettisten muuntopiirisuunnitelmien avulla. 
Mallina käytettiin nauhamaista kuvan 5.24 mukaista syöttöä. 
 
Taloudellisuus on tärkeä mitoitustekijä jakeluverkossa. Vertailu suoritetaan sa-
moihin kohteisiin suunnitelluille ja taloudellisesti optimoiduille 20/0,4 kV ja 
20/1/0,4 kV verkoille. Tarkasteluun on otettu vaihtoehdot, joissa ei tarvita haa-
rajohtoa ja joissa tarvitaan 4 km haarajohto. Kun haarajohto tarvitaan, etuina 
ovat keskijännitejohdon korvaaminen 1000 V verkolla ja suuremman pienjänni-
teverkon tuoma etu verrattuna perinteiseen järjestelmään. Muutoin tarkasteluti-
lanteet vastaavat edellä esitettyjä laskelmia kolmijänniteportaiselle verkolle. 
Kuvassa 5.28 on esitetty kustannuskäyrät syötettävän asiakasmäärän funktiona, 
kun muuntamo 20/0,4 kV tai sitä korvaava muuntamo 20/1 kV on sijoitettu ai-
van runkojohdon läheisyyteen. 1000 V jakelujänniteporras tulee kannattavaksi, 
kun perinteisen kaksijänniteportaisen jakelujärjestelmän kokonaiskustannukset 
ovat suuremmat kuin 1000 V jakeluverkon kustannukset. Toisin sanoen, jos 
kolmiportaisen jakelujärjestelmän säästöt ovat suuremmat kuin 1000 V järjes-
telmän lisäinvestointien kustannukset, on kolmiportaisen jakelujärjestelmän ra-
kentaminen kannattavaa. Tarkasteluissa asiakastiheys on 10 as/km ja mitoitus-
teho 5 kW/as. 
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Kuva 5.28. Perinteisen ja kolmijänniteportaisen muuntopiirin kustannuskäyrät syötettävän asia-
kasmäärän funktiona, kun 1000 V haarajohtoa ei tarvita. 

Kuvassa 5.29 perinteisen 20/0,4 kV järjestelmän kannattavuutta on verrattu 
kolmiportaiseen 20/1/0,4 kV järjestelmään, kun tarvitaan 4 km haarajohto. 
Aluksi pienellä asiakasmäärällä kannattaa rakentaa 1000 V johto. Asiakasmää-
rän kasvaessa kannattaa rakentaa perinteinen menetelmä. Välimuotona tiettyyn 
asiakasmäärään saakka on korvata osa 4 km haarajohdosta 20 kV johdolla ja 
osa 1000 V johdolla. 
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Kuva 5.29. Perinteisen ja kolmijänniteportaisen muuntopiirin kustannuskäyrät syötettävän asia-
kasmäärän funktiona, 4 km haarajohdolla. 
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Perinteinen järjestelmä tulee 20 kV runkojohdon välittömässä läheisyydessä 
kolmijänniteportaista halvemmaksi nauhamaisella verkkotopologialla. Kaksi-
jänniteportaisen järjestelmän kuvan 5.28 kustannuskäyrässä esiintyvä porras 
noin 30 asiakkaan kohdalla aiheutuu muuntopiirin jakamisesta kahteen 
20/0,4 kV muuntopiiriin. Kuvissa 5.28 sekä 5.29 ei ole huomioitu pylväiden 
yhteiskäytöstä saatavaa säästöä. Etenkin kolmijänniteportaisessa järjestelmässä 
saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä, kun 1000 V johto ja 400 V johdot 
asennetaan soveltuvin osin samoihin pylväisiin. 
 
Kuvissa 5.30, 5.31 ja 5.32 tutkitaan kaksi- ja kolmiportaisen jakelujärjestelmän 
kannattavuutta tapauksissa, joissa jakeluverkkoon liitetään 5, 20 ja 40 asiakasta. 
Tarvittavan haarajohdon pituus on 4 km, asiakastiheys 10 as/km ja mitoitusteho 
5 kW/as. Kuvassa 5.30 on esitetty 5 asiakkaan syöttäminen kaksi- ja kolmijän-
niteportaisella verkolla. Kuvissa 5.31 ja 5.32 on esitetty vastaavat tilanteet, jois-
sa asiakasryhmän koko on 20 ja 40 asiakasta. Kuviin on merkitty kunkin jänni-
tetason investointi- ja häviökustannukset sekä keskijänniteverkon ja pienjänni-
teverkon keskeytyskustannukset sekä suurin jännitteenalenema asiakkailla. 
Suunnitelmissa on huomioitu pylväiden yhteiskäytöllä saavutettavat säästöt. 
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Kuva 5.30. Esimerkkisuunnitelma 5 nauhamaisesti ryhmittyneen asiakkaan syöttämiseksi a) 
kolmijänniteportaisella ja b) kaksijänniteportaisella järjestelmällä. 
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Kuva 5.31. Esimerkkisuunnitelma 20 nauhamaisesti ryhmittyneen asiakkaan syöttämiseksi a) 
kolmijänniteportaisella ja b) kaksijänniteportaisella järjestelmällä. 
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Kuva 5.32. Esimerkkisuunnitelma 40 nauhamaisesti ryhmittyneen asiakkaan syöttämiseksi a) 
kolmijänniteportaisella ja b) kaksijänniteportaisella järjestelmällä. 

Kuvan 5.30 tapauksessa kolmijänniteportainen järjestelmä on kaksijännitepor-
taista edullisempi, sillä 1000 V johdinrakenteella voidaan korvata koko keski-
jännitehaarajohto. Kuvan 5.31 tapauksessa tulee perinteinen järjestelmä edulli-
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semmaksi. Hintaero järjestelmien välillä johtuu 1/0,4 kV muuntamoiden aiheut-
tamista lisäkustannuksista. Teknisten reunaehtojen täyttämiseksi on muuntopiiri 
20/1/0,4 kV järjestelmää käytettäessä jaettava kahteen 1/0,4 kV muuntopiiriin. 
Kuvasta 5.32 käy ilmi, että suuria asiakasmääriä syötettäessä saavutetaan 
1000 V rakenteella sama kustannustaso perinteisen järjestelmän kanssa. Oletet-
tujen 1/0,4 kV muuntajien massatuotantokustannusten (-30 %) käyttö kustan-
nuksia laskettaessa vaikuttaa kolmijänniteportaisen muuntopiirin kokonaiskus-
tannuksiin alle 3 % edellä esitetyissä tapauksissa. 
 
Perinteinen järjestelmä tulee edullisemmaksi, kun keskijännitehaarajohdon kor-
vaamisesta saadut säästöt eivät enää riitä kattamaan 1000 V järjestelmän tuomia 
lisäkustannuksia. Suuria asiakasmääriä syötettäessä saavutetaan kolmijännite-
portaisella verkolla säästöjä, koska voidaan rakentaa perinteistä järjestelmää 
suurempia muuntopiirejä. Perinteisellä järjestelmällä on asiakasmäärän kasva-
essa turvauduttava muuntopiirin jakamiseen. Asiakastiheys vaikuttaa 1000 V 
taloudellisuusalueeseen. Mitä harvemmassa asiakkaat ovat, sitä paremmin voi-
daan sähköistys järjestää kolmijänniteportaisesti verrattuna perinteiseen järjes-
telmään. 

5.4.3 Johtopäätökset 
Laskelmat osoittavat, että 1000 V järjestelmä on kiistattomasti taloudellinen 
ratkaisu silloin, kun 1000 V johdoilla korvataan 20 kV johtoja. Edullisuus pe-
rustuu siihen, että 1000 V johtorakenteella saavutetaan pienemmät investointi-, 
keskeytys-, ylläpito- ja viankorjauskustannukset. Rajallisen tehonsiirtokyvyn ja 
siirtomatkan vuoksi on keskijännitejohtorakenteen käyttäminen kuitenkin tar-
peellista, kun johtoon liittyvien asiakkaiden kulutus on suuri tai siirtoetäisyys 
pitkä. Tällöinkin osa johdosta voidaan korvata 1000 V johdinrakenteella teknis-
ten reunaehtojen niin salliessa. 
 
Toimivan pienjänniteverkon korvaaminen 1000 V verkolla ei tuo säästöjä. Ha-
ja-asutusalueiden pienjänniteverkoissa 1000 V verkko tulee kannattavaksi, kun 
olemassa olevan pienjänniteverkon tehonsiirtokykyä pitää nostaa 0,4 kV verkon 
kapasiteetin jäädessä pieneksi. Näissä tapauksissa 1000 V verkojen etu saavute-
taan, sillä ne toimivat tällöinkin keskijänniteverkon korvaajina. Perinteisellä 
järjestelmällä jouduttaisiin turvautumaan muuntopiirin jakamiseen ja keskijän-
nitejohdon jatkamiseen. Esimerkiksi maaseutumuuntopiiri, joka joudutaan pe-
rinteistä järjestelmää käyttäen jakamaan uusien asiakkaiden myötä, voidaan to-
teuttaa 1000 V järjestelmällä ilman keskijännitejohdon jatkamista. 1000 V jär-
jestelmän käytön myötä saavutetaan parempi käyttövarmuus, kuten kuvan 5.18 
keskeytyskustannukset osoittavat. 
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Vaikka 1000 V kustannuksiin sisältyvät lisäkustannuksina 1/0,4 kV muuntamo- 
ja suojauslaitteistokustannukset, on 1000 V verkkojen rakentaminen aivan ly-
hyitä haarajohtoja lukuun ottamatta investoinneiltaan edullisempi kuin 20 kV 
keskijännitejohdon rakentaminen. Kun lisäksi huomioidaan pitoajan ylläpito- ja 
keskeytyskustannukset, on 20 kV haara- ja latvajohtojen korvaaminen kannat-
tavaa 1000 V verkoilla. Tarvittavat 1/0,4 kV muuntajat ovat investointikustan-
nuksiltaan jo nyt edullisempia kuin perinteiset 20/0,4 kV muuntajat, jolloin rat-
kaisevaksi tekijäksi tulee muuntopiirien koko ja tarvittava 1/0,4 kV muunta-
moiden määrä. 
 
1000 V järjestelmä on edullinen pienissä muutaman asiakkaan sisältävissä 
muuntopiireissä. Muuntopiirikohtaiset asiamäärät ovat pieniä haja-
asutusalueilla, joten 1000 V järjestelmä on erittäin sopiva haja-asutusalueiden 
jakeluverkkojen rakentamisessa. 1000 V verkkojen toteutuksessa alueen luonne 
on tärkeä ja niemimaihin päättyvät johdot ovat soveltuvia kohteita 1000 V jär-
jestelmälle. 20 kV johdoille ovat otollisempia sellaiset kohteet, jotka tulevai-
suudessa muodostuvat renkaiksi. Todellisessa verkostosuunnittelussa verkkoto-
pologiat ovat monimuotoisia ja kolmijänniteportaisen järjestelmän sopivuus 
kulloiseenkin kohteeseen selviää vaihtoehtoisia suunnitelmia vertaamalla. 
 
Merkittävimmät virhetekijät edellä esitettyihin laskutuloksiin aiheutuu lasken-
nassa tehdyistä yksinkertaistuksista. 1000 V järjestelmän sisältävän muuntopii-
rin suunnittelussa ei ole huomioitu kolmella jännitetasolla toimivaa muuntajaa. 
Tällaisella muuntajalla saavutettaisiin säästöä muuntamorakenteessa siinä tapa-
uksessa, kun on taloudellista sijoittaa 20/1 kV ja 20/0,4 kV muuntamo samaan 
tai lähestulkoon samaan pisteeseen. Laskentaa rajoitti myös tarkasti suunniteltu-
jen yli 50 kVA 1/0,4 kV muuntajien puuttuminen. Näin suurten muuntajien 
puuttuminen ei kuitenkaan käytännössä ole ongelma, sillä niin suuria 1/0,4 kV 
muuntajia tarvitaan erittäin harvoin. Laskennassa käytetyillä muuntajaparamet-
reilla päästään käytäntöä ajatellen riittävään tarkkuuteen. 
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6 20/1/0,4 kV JAKELUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ SUUR-SAVON 
SÄHKÖ OY:N TOIMIALUEELLA 

6.1 20/1/0,4 kV jakelujärjestelmän käytön laajuus 

Ensimmäiset 1000 V jakeluverkot otettiin Suur-Savon Sähkö Oy:ssä käyttöön 
2001 ja sen jälkeen verkkojen määrä on lisääntynyt vuosittain. Kuvissa 6.1 ja 
6.2 on esitetty, paljonko 1000 V verkkoja on rakennettu vuoden 2004 loppuun 
mennessä ja kuinka monta asiakasta on liittyneenä 1000 V verkkojen jakeluun. 
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           a)         b) 

Kuva 6.1. 1000 V sähköverkkojen a) rakentamiskohteet ja määrät vuosittain sekä 1000 V b) 
verkon kokonaismäärä vuoden 2004 lopussa. 
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                     a)              b) 
Kuva 6.2. 1000 V sähköverkkojen jakeluun liittyneet a) asiakkaat vuosittain ja b) kokonaismää-
rä.  

Vuoden 2004 loppuun mennessä 124 asiakasta on liitetty muuntopiireihin, joita 
syötetään 1000 V jännitteellä. Näistä asiakkaista vapaa-ajanasuntoja on 119, 
omakotitaloja 4 ja yksi maatila. Asiakasjakauman perusteella 1000 V jakelujär-
jestelmää on käytetty toistaiseksi pääasiassa vapaa-ajanasuntojen sähköistyk-
sessä. Tähän saakka rakennetut kohteet ovat olleet lähes kaikki uusia rakenta-
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miskohteita. Jatkossa saneerattavat kohteet yleistyvät vanhojen 20 kV keskijän-
niteverkkojen uusimisen takia, joten 1000 V sähköverkkoja rakennetaan enem-
män myös muihin kohteisiin kuin vapaa-ajanasuntoihin. 
 
1000 V jakelujärjestelmän käytöstä saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja ko-
kemusten perusteella 1000 V verkkojen rakentamista lisätään tulevaisuudessa. 
Keskijänniteverkon rakenteen, haarajohtojen ja asiakkaiden sähkökäyttötarpei-
den perusteella tehty analyysi osoittaa, että Suur-Savon Sähkö Oy:n 20 kV kes-
kijännitejohdoista varovaistenkin arvioiden voidaan 12 % korvata 1000 V joh-
doilla. Kun 20 kV keskijännitejohtoa on vuoden 2004 lopun tilanteen mukaan 
8 525 km, niin 1000 V johdoilla tästä on korvattavissa 1 020 km. Lisäksi tulee 
vuosittain uusille asiakkaille rakennettavat kohteet. Pelkästään saneerattavista 
kohteista muodostuva 1000 V johtojen vuosittainen rakentamistarve on vajaat 
25 km. 
 
Kuvassa 6.3 on rakentamisennusteet tuleville vuosille. 1000 V verkoilla raken-
nettavat kohteet hajautuvat tasaisesti koko jakelualueelle. 
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Kuva 6.3. Rakentamisennusteet 1000 V verkoille tuleville vuosille. Vuosittaisen rakentamisen 
ennustetaan olevan välillä 15-25 km/vuosi. 

Liitteellä 3 on käytännön esimerkkejä toteutetuista 1000 V verkkojen rakenta-
miskohteista. 
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6.2 20/1/0,4 kV jakelujärjestelmän vaikutukset 
1000 V verkkojen rakentaminen vaikuttaa monella tavalla jakeluverkkotoimin-
taan, josta seuraavassa yhteenvetona tärkeimpiä vaikutuksia; 
 
- vähentää 20 kV johtoverkon rakentamisen tarvetta, kun osa haarajohdoista 

voidaan korvata 1000 V järjestelmällä 
- parantaa asiakkaiden sähkönlaatua vähentämällä keskeytyksiä ja keskeytys-

ten haittavaikutukset pienenevät 
- sähkön jakelun laatua voidaan parantaa taloudellisesti edullisella ratkaisulla 
- säästää ympäristöä ja metsiä, kun johdon rakentamisessa ei tarvita erillistä 

johtokatua 
- lisää erilaisten komponenttien tarvetta ja monimutkaistaa verkoston raken-

netta 
- erilliset suojausalueet lisäävät käytönvalvonnan tarvetta 
- lisää tiedottamisen ja koulutuksen tarvetta, jotta ei tapahdu sekaannuksia 

1000 V ja 400 V verkkojen käyttö-, ja ylläpitotilanteissa, koska perustar-
vikkeet ovat samanlaisia 

- sekaannusten välttämiseksi merkinnät maastossa ja karttatiedoissa oltava 
selkeitä 

- lisää työturvallisuudessa huomioitavia asioita 
- pienentää 20 kV keskijänniteverkon maasulkuvirtaa, sillä korvautuvat 

20 kV haarajohdot muodostavat omat suojausalueensa ja ovat poissa gal-
vaanisesti yhteen kuuluvasta keskijänniteverkosta 

- mahdollistaa kaapeloinnin lisäämisen ja vähentää ihmistyövoiman tarvetta 
jakeluverkkojen rakentamisessa, sillä pienjännitekaapelit on helpompi aura-
ta kuin keskijännitekaapelit 

- auraamisen lisääntyminen vähentää kyllästettyjen pylväiden tarvetta, joita 
jatkossa joudutaan käsittelemään ongelmajätteinä 

- lisää saneeraustarvetta ennakoitua suuremman kuormituksen kasvun sattu-
essa 

- tekee 20 kV rengasyhteyksien rakentamisista kalliimpia, jos ne osuvat 
1000 V johtojen alueelle 

 
Jakeluverkkojen suunnitteluun 1000 V jakelujärjestelmä antaa lisää vaihtoehto-
ja ja mahdollisuuksia valita kuhunkin tilanteeseen soveltuva verkkoratkaisu. 
Vesistöjen rikkomalla Järvi-Suomen alueella tästä on suuri hyöty mm. vapaa-
ajan asuntojen sähköistyksessä, sillä 1000 V kaapeleita voidaan 20 kV keski-
jännitekaapeleita edullisemmin asentaa vesistöihin. Muutenkin sähköverkon 
rakentamistekniikka voidaan valita ympäristön mukaan entistä helpommin ja 
käyttää AMKA-riippukierrejohtoa kallioisilla alueilla, missä auraaminen on 
hankalaa. Pienjänniteverkon rakentamiskustannuksissa ei ole suuria eroja, to-
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teutetaanko verkko ilmajohtona vai maakaapelina. Hyvissä olosuhteissa kaape-
lin auraus on jopa edullisempi ratkaisu kuin ilmajohto. 

6.2.1 Talous 
Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueen tulevaisuuden näkymiin tulee merkittä-
västi vaikuttamaan vanhan verkon saneeraustarpeen lisääntyminen ja miten in-
vestointitarpeen kasvaminen rahoitetaan. Samat näkymät ovat edessä myös mo-
nella muulla verkkoyhtiöllä. Tässä tilanteessa uusien edullisten ja käyttövar-
mempien tekniikoiden merkitys korostuu. Paremman tekniikan käyttöönotolla 
vältetään se, ettei seuraavaa 50 vuotta tarvitse olla sidoksissa vanhaan luonnon 
voimille herkkään tekniikkaan. 
 
Silloin kun jakeluverkko aikoinaan rakennettiin, talous oli tiukoilla, vaikka iso 
osa kustannuksista voitiin kattaa liittymismaksuilla ja lisähelpotusta antoi säh-
kön käytön voimakas kasvu. Taloutta oli helpottamassa myöskin valtion avut ja 
sähkön hinnat olivat nykyiseen verrattuna korkeat. Nyt näitä taloutta helpottavia 
lisäapuja ei ole enää käytettävissä, vaan tilanteesta pitäisi selvitä omin avuin. 
1000 V järjestelmän teknistaloudellista kannattavuutta on käsitelty tarkemmin 
kohdassa 5, jossa olevien teoreettisten laskelmien perusteella on todennettu, että 
1000 V jakelujärjestelmän käyttäminen on kannattavaa korvattaessa haja-
asutusalueiden keskijännitehaarajohtoja 1000 V järjestelmällä. 
 
Vaikka kolmiportaisessa jakelujärjestelmässä joudutaan käyttämään ylimääräi-
senä verkostokomponentteina 20/1 kV muuntajaa ja suojauslaitteistoa, tulee jo 
alle 1 km pituisten haarajohtojen korvaaminen 1000 V järjestelmällä edulli-
semmaksi kuin rakentaa haarajohto 20 kV Raven-ilmajohdolla. Häviöiden li-
sääntymisestä aiheutuvat lisäkustannukset ovat pienet verrattuna säästöihin, joi-
ta saadaan jakeluverkon kunnossapidosta, huoltoraivauksista, viankorjauksista 
ja keskeytyskustannuksista. Kokonaisuutena oikein valituissa kohteissa 1000 V 
jakeluverkko on ylläpitokustannuksiltaan edullisempi kuin 20 kV keskijännite-
verkko. 
 
Teoreettisilla laskelmilla saadaan tuntuma siitä, millaisia kohteita 1000 V ver-
koilla kannattaa korvata ja miten kustannusten edullisuus riippuu korvattavan 
20 kV keskijännitejohdon pituudesta. Investointien lopulliseen kannattavuuteen 
päästään, kun verrataan keskenään eri vaihtoehdoilla toteutettujen ratkaisujen 
kokonaiskustannuksia. Käytännössä 1000 V johto rakennetaan pidemmäksi 
kuin korvattava 20 kV keskijännitehaara, sillä 1/0,4 kV muuntamo tuodaan lä-
hemmäksi asiakkaita kuin 20/0,4 kV muuntamo. Eri vaihtoehdoilla toteutetut 
ratkaisut voivat johtoreiteiltään poiketa huomattavasti toisistaan, mikä vaikuttaa 
myös kustannuksiin. Kuvassa 6.4 on Suur-Savon Sähkö Oy:n jakeluverkkoon 
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rakennettujen 1000 V kohteiden investointikustannukset verrattuna 20 kV 
avoilmajohtoon ja päällystettyyn PAS-ilmajohtoon. 
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Kuva 6.4. Toteutettujen 20/1/0,4 kV kohteiden rakentamiskustannukset verrattuna 20 kV Ra-
ven- ja PAS-johtoon. 

Kuvan 6.4 perusteella nähdään, että mitä suuremmat ovat rakentamisen koko-
naisinvestoinnit, sitä kannattavammaksi useimmiten 1000 V jakelujärjestelmä 
tulee. Suurempien kohteiden kannattavuus on parempi sen takia, että niissä koh-
teissa korvataan 1000 V jakelujärjestelmällä myös pitempiä 20 kV johtohaaroja. 
Rakentamiskustannusten vertailussa on käytetty 20/1/0,4 kV kolmiportaisen 
järjestelmän toteutuneita kustannuksia vaihtoehtoisten suunnitelmien kustan-
nuksiin. Vertailuissa on mukana koko jakeluverkko asiakkaalle saakka sisältäen 
1000 V järjestelmän tapauksessa 20/1 kV ja 1/0,4 kV muuntamot, 1000 V joh-
dot ja asiakkaille menevät 400 V johdot. Vaihtoehtoiseen ratkaisuun sisältyy 
20 kV johtohaara, 20/0,4 kV muuntamo ja asiakkaille menevät 400 V johdot. 
 
1000 V jakeluverkon käyttäminen on erityisen kannattavaa kohteissa, joissa 
0,4 kV maa- tai vesistökaapelin siirtokyky on jäänyt pieneksi ja verkko joudu-
taan vahvistamaan. Mikäli olemassa oleva 0,4 kV käytössä ollut kaapeli on 
kunnossa, voidaan se muuttaa 1000 V käyttöön. Tehonsiirtokyky on nopeasti ja 
pienin kustannuksin hoidettu kuntoon vaihtamalla 20/0,4 kV muuntaja 20/1 kV 
muuntajaan ja lisäämällä asiakkaan luokse 1/0,4 kV muuntaja. 
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Käyttöiän aikaiset kokonaiskustannukset saadaan, kun kustannuksiin lasketaan 
mukaan eri vaihtoehtojen ylläpito-, viankorjaus-, keskeytys- ja häviökustannuk-
set. Kuvassa 6.5 on vertailu toteutetuista kohteista huomioiden koko käyttöiän 
aikaiset kustannukset. 
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Kuva 6.5. Rakennevaihtoehtojen käyttöiän aikaiset kokonaiskustannukset. Kustannuksissa on 
huomioitu investointikustannusten lisäksi pitoajan ylläpito ja keskeytyskustannukset. 

Kun investointikustannusten lisäksi huomioidaan koko eliniän aikaiset käyttö- 
ja ylläpitokustannukset, niin 1000 V verkoista tulee entistä kannattavampia 
20 kV keskijänniteverkkoon verrattuna. Käyttövarmuuden parantumisen lisäksi 
1000 V verkkojen hyötyinä ovat pienenevät ylläpitokustannukset. Liitteessä 4 
on esitetty lukuina kuvan 6.5 pitoajan kokonaiskustannukset ja niiden muodos-
tuminen. 

20/1/0,4 kV järjestelmän vaikutukset verkkoyhtiön talouteen 
1000 V jakelujärjestelmää käytetään sekä uuden verkon rakentamisessa uusille 
asiakkaille että vanhan verkon saneeraamisessa. Vanhan verkon saneeraamisen 
osuus on lisääntymässä, joten verkkoyhtiön talouden kannalta on merkittävää, 
miten edullisesti olemassa oleva jakeluverkko voidaan uusia. 
 
Haja-asutusalueen 20 kV jakeluverkon haarajohtojen korvaaminen 1000 V ja-
kelujärjestelmällä on edullisempi menetelmä kuin rakentaa haarajohtoja 20 kV 
tekniikalla. Näin vuosittaisilla investointeihin varatuilla rahoilla pystytään saa-
maan enemmän aikaan kuin vanhoilla rakentamismenetelmillä. Investointikus-
tannusten pienenemisen lisäksi pienenevät myös verkon ylläpidon kustannuk-
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set. 1000 V jakeluverkkojen rakentaminen on hyvä keino vastata viranomaisten 
vaatimiin teknisiin ja taloudellisiin kehittämisvelvoitteisiin. Kokonaisuutena 
1000 V jakelujärjestelmä on parantamassa jakeluverkkojen taloudellisuutta ja 
on sitä kautta vähentämässä siirtohintoihin kohdistuvaa nousupainetta. 

20/1/0,4 kV järjestelmä ja asiakassuhteet 
Asiakkaat odottavat, että sähkön kokonaishinta pystyttäisiin pitämään edullise-
na. Siirtohinnat ovat noin kolmasosa asiakkaan lopullisesta sähkön hinnasta. 
Asiakkaille siirtohintojen pitäminen mahdollisimman edullisina olisi tärkeää, 
sillä monopolistinen toiminta herättää herkästi arvostelua. Jos hinnat eivät tyy-
dytä, ne koetaan monopolin varjolla tehdyksi rahastukseksi. 1000 V vaikutus 
siirtohintoihin ei aluksi ole merkittävä, mutta pitkällä tähtäimellä, kun 1000 V 
verkkojen osuus koko keskijänniteverkon määrästä kasvaa, tulevat vaikutukset 
selvemmin esiin. 
 
Vaikka lyhyellä tähtäimellä 1000 V jakelujärjestelmällä ei ole asiakkaiden siir-
tohintoihin suurta merkitystä, niin tietyissä tapauksissa yksittäisille asiakkaille 
1000 V verkoilla voi olla suurikin merkitys, sillä 1000 V verkoilla uusien liit-
tymien rakentamiskustannukset voivat olla huomattavasti edullisempia kuin 
vanhalla tekniikalla toteutettaessa. Uusien asiakkaiden liittymismaksut määräy-
tyvät niissä kohteissa, joissa liittymäkohta on yli 600 m päässä olemassa olevas-
ta jakeluverkosta, todellisten rakentamiskustannusten mukaan. 1000 V jakelu-
järjestelmä pienentää rakentamiskustannuksia monissa kaukana olevissa säh-
köistyskohteissa. Suurimmat säästöt rakentamiskustannuksissa syntyvät saaris-
tojen vapaa-ajanasuntojen sähköistyksissä. Uusien liittymien kustannusten ale-
neminen voi olla asiakkaan kannalta ratkaisevaa ja uuden tekniikan ansiosta 
päästään sähköistämään sellaisia kohteita, jotka muutoin olisivat jääneet säh-
köistämättä liian suurten kustannusten takia. 

6.2.2 Käyttövarmuus 
1000 V jakeluverkkoja tuskin olisi lähdetty kehittämään, jos haja-
asutusalueiden jakeluverkkojen käyttövarmuus ei olisi muodostunut ongelmak-
si. Lisäetuna 1000 V verkoille on vielä se, että ne ovat oikein valituissa kohteis-
sa edullinen tapa parantaa käyttövarmuutta. 
 
1000 V jakeluverkot vaikuttavat sekä keskijänniteverkon pysyvien vikojen että 
ohimenevien pika- ja aikajälleenkytkentöjen vähenemiseen. 1000 V verkon viat 
vaikuttavat pieneen asiakasryhmään kerrallaan, kun vastaava vika keskijännite-
verkossa vaikuttaa koko johtolähdön syöttöalueella oleviin asiakkaisiin. Pien-
jänniteverkkojen vikatiheys pituusyksikköä kohden on noin puolet pienempi 



 180

kuin keskijänniteverkkojen vikatiheys, joten tämä tehostaa 1000 V verkkojen 
vaikutusta käyttövarmuuteen. 
 
1000 V järjestelmä tarvitsee oman suojauksensa ja siihen liittyvän katkaisija-
laitteiston, jotka lisäävät 1000 V verkkojen vikaantuvuutta. Tältä osin otoksen 
pienuuden takia pitkänajan vikaantuvuuden todennäköisyyttä ei vielä pystytä 
tarkkaan arvioimaan. Suojauslaitteisiin on tullut kaksi vikaa, kun ukkonen tuho-
si kesällä 2004 kahdessa eri kohteessa suojauslaitteiston. Tällaisia vaurioita 
voidaan vähentää ylijännitesuojauksia kehittämällä. Uusien järjestelmien kehit-
tämisen alkuvaiheessa vikaantuvuus voi olla joiltakin osin suurempi kuin sen 
jälkeen, kun järjestelmä on loppuun kehitetty ja laitteistot opitaan suojaamaan 
paremmin vaurioilta. 
 
Merkittävä etu 1000 V verkoilla saadaan myrskyjen aiheuttamissa suurhäiriöis-
sä ja lumikuormatilanteissa, joiden vaikutusta 1000 V verkot vähentävät. Suur-
häiriöissä maakaapeloituun 1000 V jakelujärjestelmään ei pääse syntymään vi-
koja paljoakaan normaalitilannetta enemmän. Pienjänniteverkoista saatujen ko-
kemusten mukaan myrskytuhot jäävät keskijännitejohtoja pienemmiksi myös 
AMKA-johdoilla. Läheskään kaikki AMKA-johdolle kaatuneet puut eivät ai-
heuta vaurioita johdolle, vaan jakelu jatkuu johdolle kallistuneista puista huoli-
matta normaalisti ja puut voidaan käydä poistamassa myöhemmin, kun muu 
jakeluverkko on saatu kuntoon. Kokonaisuutena 1000 V jakeluverkko vähentää 
suurhäiriöissä korjattavien kohteiden määrää. Kun keskijänniteverkon suhteel-
linen osuus pitkällä aikajaksolla pienenee, voidaan käytettävissä olevat voima-
varat keskittää entistä suppeamman keskijänniteverkon korjaamiseen, jolloin 
samalla henkilömäärällä suurhäiriöt saadaan nopeammin korjattua. 
 
Suur-Savon Sähkö Oy:n 20 kV johtolähdössä on haja-asutusalueella keskimää-
rin 495 asiakasta ja yhteen 1000 V verkkoon kytkeytyy keskimäärin 5 asiakasta. 
Näin 1000 V jakeluverkon vioissa asiakasmäärä on vain 1,0 % 20 kV keskijän-
niteverkon vikoihin verrattuna. 1000 V sähköverkkoja tulee pääasiassa haja-
asutusalueiden jakelujohtoihin, joissa Suur-Savon Sähkö Oy:n keskimääräiset 
keskeytyskustannukset ovat 2228 €/keskijännitejohtovika. 1000 V verkkoihin 
liittyvistä asiakkaista suurin osa on vapaa-ajanasuntoja, joten keskeytyskustan-
nukset pienenevät 20 kV johtolähdön vikaan verrattuna enemmän kuin asia-
kasmäärän suhteen on laskettavissa. 1000 V keskeytysten vaikutukset ovat hy-
vin pieniä 20 kV johtolähdön vikoihin verrattuna. Tällä perusteella ei tehdä 
suurta virhettä oletettaessa, että 1000 V verkot vähentävät 20 kV johtolähdön 
keskeytysvaikutuksia ja -kustannuksia samassa suhteessa kuin ne korvaavat 
20 kV johtoja. Kun huomioidaan myrskyt ja lumikuormat, niin 1000 V verkko-
jen vaikutukset käyttövarmuuden parantamiseen korostuvat. 
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Yhteenvetona 1000 V verkkojen vaikutus käyttövarmuuteen voidaan esittää 
seuraavasti; 
 
- pysyvien käyttökeskeytysten määrä vähenee ja niiden vaikutukset jäävät 

pienemmiksi 
- jälleenkytkennät vähenevät 
- kokonaisuutena sähkönlaatu paranee, kun myös jännitekuopat vähenevät 
- suurhäiriöiden vaikutukset pienenevät 
- AMKA kestää lumikuormien taivuttamat puut ja kaikki myrskyillä kaatu-

vat puut eivät aiheuta vikaa, joten puut ehditään poistaa ennen keskeytystä 
- auraamisen lisääntyminen vähentää entisestään puiden taipumisen ja kaa-

tumisen aiheuttamia keskeytyksiä. 

6.2.3 Ympäristö 
Sähköyhtiöiden ympäristövastuullisuuteen kuuluu pyrkimys vähentää ympäris-
töön kohdistuvia haittoja. Tässä mielessä 1000 V jakelujärjestelmä on edistä-
mässä sähkön jakelutoimintaan sisältyviä ympäristötavoitteita. 1000 V jakelu-
järjestelmän vaikutukset ympäristön kannalta ovat seuraavia: 
 
- 1000 V jakelujärjestelmä ei tarvitse 20 kV keskijänniteverkkoon nähden 

erillistä johtokatua, joten metsän kasvu ei vähene johtoalueiden takia 
- johtorakenteet ja johtoaukot eivät näy rumentavasti ympäristössä 
- auraamisen lisääntyminen vähentää kyllästettyjen puupylväiden tarvetta 
- viankorjauksen ja muun ylläpidon väheneminen pienentää työn ja työnteki-

jöiden liikkumistarvetta ja sitä kautta ajoneuvojen ja työkoneiden käyttö-
tarve vähenee. 

 
Ainoana ympäristöä välillisesti kuormittavana tekijänä on häviöenergian lisään-
tyminen. Häviöiden lisääntyminen on kuitenkin pieni haitta saataviin hyötyihin 
verrattuna, joten ympäristön kannalta 1000 V jakelujärjestelmän käyttäminen 
on edullinen ratkaisu. Häviöenergian lisääntyminen ja muuttuminen lämmöksi 
ei vaikuta ympäristöön jakeluverkkojen käyttöpaikalla. Häviöenergian ympäris-
tövaikutukset tulevat sitä kautta, millä tuotantotavalla häviösähkö on tuotettu ja 
mitkä ovat sen ympäristövaikutukset. 
 
Metsää säästetään puun kasvattamiselle, sillä 1000 V ilmajohto ei tarvitse var-
sinaista johtoaukkoa vaan riittää, kun poistetaan johdolle ylettyvät oksat ja suo-
raan johdon alla kasvavat puut. 20 kV ilmajohto tarvitsee 10 m johtoalueen, jol-
loin yhtä johtokilometriä kohti metsän kasvulta on pois yksi hehtaari metsää. 
Metlan metsätilastollisen vuosikirjan mukaan metsä kasvaa Etelä-Savossa kes-
kimäärin 6,0 m3 metsähehtaaria kohti vuodessa. Puustoa on keskimäärin 
138 m3/ha ja vuotuinen kasvu jakautuu keskimäärin seuraavasti; mänty 2,4 
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m3/ha, kuusi 2,1 m3/ha, koivu 1,0 m3/ha ja muu lehtipuu 0,5 m3/ha. Kun kuitu-
puun keskimääräisinä hintoina käytetään seuraavia hintoja; kuusikuitupuu 
22,4 €/m3, mäntykuitupuu 13,9 €/m3 ja koivu sekä muu lehtipuu 13,6 €/m3 
(UPM-Kymmenen vuonna 2002 maksamat kantohinnat), saadaan säästöksi 
puunkasvussa kilometriä kohti vuodessa 101 €. 
 
1000 V järjestelmää käytetään eniten vapaa-ajan asuntojen sähköistämisessä, 
joten 1000 V rakentamisella säästetään ranta-alueiden ja saaristojen herkkää 
luontoa. 
 
Kyllästetyt pylväät luokitellaan ongelmajätteiksi ja yksityisille ihmisille kylläs-
tettyjä pylväitä ei ole saanut antaa eikä myydä 30.6.2004 jälkeen. 1000 V jake-
lujärjestelmän käyttöönottaminen lisää kaapeleiden auraamista ja vähentää siten 
kyllästettyjen pylväiden käyttötarvetta. Pylväitä tarvitaan AMKA-johdolla ki-
lometriä kohden keskimäärin 21 kpl. (CCA 2004) 
 
Elinkaarianalyysin mukaan maakaapelointi ei ole ympäristön kannalta yhtä hy-
vä ratkaisu kuin ilmajohto sen materiaalien huonomman kierrätykseen saannin 
takia. Haja-asutusalueilla kaapeloinnin edullisuutta parantaa se, että käytöstä 
poistettavat kaapelit on helpompi purkaa kuin taajamissa ja toimittaa ne kierrä-
tykseen. 

6.3 20/1/0,4 kV jakelujärjestelmän käyttöön liittyvät riskit 
Uuden tekniikan kehittämiseen liittyy aina riskejä. Sähkön jakelussa investoin-
tien käyttöikä on pitkä ja lopullisesti uusien ratkaisujen toimivuudesta ei saada 
tietoa kuin pitkän kokeilukäytön jälkeen. Tavoitteena on, että uusi tekniikka 
kestää käytössä yhtä kauan kuin perinteinen tekniikka. Jos näin ei käy, lisäkus-
tannuksia aiheuttaa rakenteiden ennenaikainen uusiminen. Jakeluverkkojen ke-
hittämiseen liittyviä riskejä ovat turvallisuusriskit, taloudelliset riskit ja 1000 V 
verkkojen tapauksessa johtojen kestävyyteen ja elinikään liittyvät riskit. Toteu-
tuupa näistä riskeistä mikä tahansa vaihtoehto, johtaa se aina taloudellisiin seu-
raamuksiin. 

Turvallisuusriskit 
Henkilöturvallisuuteen liittyvät riskit eivät saa lisääntyä uusien järjestelmien 
käyttöönottamisessa. Turvallisuusriskien pitämiseksi hallinnassa, 1000 V järjes-
telmä toteutetaan maasta erotettuna järjestelmänä, jolloin kosketusjännitteisiin 
liittyvät riskit eivät olemassa oleviin jakeluverkkoihin verrattuna lisäänny. 
 
Käyttöönottomittauksissa on aina varmistettava, että järjestelmä jää todella 
maasta erotetuksi järjestelmäksi. Suurin riski liittyy siihen, että muuntajalla 
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20/1 kV muuntajan kannelle tuleva tähtipiste maadoitetaan tai kytketään muun-
tajan kuoreen tai muihin maadoituksiin yhteyksissä oleviin metalliosiin, sillä 
normaaleissa 20/0,4 kV muuntajien asennuksissa tähtipiste on opittu maadoit-
tamaan. Jos 1000 V tähtipiste maadoitetaan, järjestelmä muuttuu maadoitetuksi 
järjestelmäksi ja kosketusjännitteet voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille. Maasta 
erotetussa 1000 V verkossa 20/1 kV muuntajan tähtipiste viedään eristettynä 
suojauskotelon jännitemuuntajalle, josta otetaan indikointijännite maasulkuvi-
kojen tunnistamiseen. 
 
Selkeillä merkinnöillä on varmistettava, että samoissa pylväissä kulkevat 
1000 V ja 400 V johdot eivät sekoitu keskenään viankorjauksissa ja muissa 
asennustilanteissa. 

Taloudelliset riskit 
Taloudellisia uhkia voivat aiheuttaa turvallisuusriskit, jos järjestelmän käyttö 
lisää sähkötapaturmien määrää. Sähköyhtiölle koituvat korvaukset voivat olla 
suuriakin, jos tapaturmaan liittyy sähköyhtiön työntekijän tai ulkopuolisen hen-
kilön pysyvä vammautuminen tai kuolema. 
 
Sähköyhtiölle suuri taloudellinen riski liittyy siihen, että 1000 V järjestelmä 
laajan käyttöönottamisen jälkeen osoittautuisi vääräksi valinnaksi, jonka luotet-
tavuus ja toimivuus ei vastaa jakeluverkolle asetettuja vaatimuksia ja 1000 V 
järjestelmä jouduttaisiin purkamaan ja muuttamaan takaisin 20/0,4 kV järjes-
telmäksi. Tässäkin tapauksessa suuri osa tarvikkeista voidaan hyödyntää uudes-
taan, joten hukkaan menee pääasiassa tehtyä työtä. Käyttökokemusten jälkeen 
ainut uhka järjestelmän käytölle olisi kaapeleiden eliniän jääminen liian lyhyek-
si. Tätäkin uhkaa voidaan jatkossa pienentää parantamalla kaapeleiden valmis-
tustekniikkaa. 
 
1000 V on herkempi kaapeleiden eristeeseen syntyville rikkoutumille ja 
hiushalkeamille, mikä voi lisätä läpilyöntien määrää ja niistä johtuvia vikoja. 
Näitä riskejä voidaan pienentää käyttämällä 1000 V rakentamiskohteissa uusia 
kaapeleita, kun se on mahdollista. Vanhojen käytössä olleiden kaapeleiden eris-
tysvastus on mittauksilla varmistettava, että ne ovat kunnossa, ennen kuin niihin 
kytketään 1000 V jännite. Taloudellisesti riski on siinä, että kaapeleiden vikaan-
tumistiheys 1000 V käytössä kasvaisi liian suureksi ennen kaapeleiden teknista-
loudellisen eliniän päättymistä. 
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Kaapelien ikääntyminen ja siihen liittyvät riskit 
Kaapelin ikääntymisen kannalta kriittisin osa on eristysaine, jonka tehtävänä on 
antaa kaapelille riittävä jännitekestoisuus. Kaapelin ikääntymisellä tarkoitetaan 
yleensä ympäristö- ja käyttöolosuhteista johtuvaa eristysrakenteen ominaisuuk-
sien palautumatonta muuttumista ja sen jännitekestoisuuden heikkenemistä. 
Kaapeliin vaikuttavat ikääntymisprosessit voidaan jakaa kolmeen ryhmään. 
(Kuitunen 1993) 
 
- biologinen ikääntyminen 
- fysikaalinen ikääntyminen 
- kemiallinen ikääntyminen 
 
Kaapeleiden jännitteen nostaminen 400 V:sta 1000 V:iin ei vaikuta biologiseen 
vanhenemiseen, sillä kaapelien eristeinä käytettävät polymeerit ovat vastustus-
kykyisiä vanhenemista aiheuttaville mikro-orgasmeille eikä jännite vaikuta 
myöskään kemialliseen lämmön ja hapen aiheuttamiin haurastumisiin. Fysikaa-
lisen ikääntymisen keskeisenä tekijänä on sähköinen rasitus, joka muuttuu jän-
nitettä nostettaessa. 
 
Kaikki pienjännitekaapelit on mitoitettu ja koestettu 1000 V mukaan. Mitoitus 
tehdään standardi IEC 60502-1 mukaan, jolloin standardin täyttävien kaapelei-
den pitää kestää 1000 V käyttö. Standardi ei ota kantaa elinikään, koska elinikä 
riippuu asennusolosuhteista. Kaapeleiden vuotovirta on suorassa suhteessa jän-
nitteeseen. 
 
Ikääntymisessä tärkeintä on selvittää, lisääntyykö eristeiden vesipuuilmiö 
1000 V käytössä. Vesipuu voi kasvaa huomattavasti alhaisemmassa kentänvoi-
makkuudessa kuin mitä tarvitaan sähköpuun syntymiseen. Vesipuu tarvitsee 
syntyäkseen aikaa, sähköistä rasitusta ja vettä. Jos veden pääsy kaapelirakentei-
siin estetään, vältetään vesipuun syntyminen. Vesipuu voi näennäisesti kadota, 
jos eristeestä saadaan estettyä veden ja sähkökentän yhteinen vaikutus. 
 
Täydellistä varmuutta kaapelien kestävyydestä 1000 V käytössä ei saada kuin 
tekemällä pitkäaikaiset kestoisuuskokeet. Eristeistä PVC imee vettä kymmenen 
kertaa enemmän kuin PEX. Ympäristön kannalta PVC on kierrätettävä materi-
aali, mutta PEX-eristeitä ei voi kierrättää vaan ne on poltettava. 
 
Suur-Savon Sähkö Oy:llä on ollut käytössä 1000 V jakelujärjestelmä kolme 
vuotta. Käytössä olevissa kohteissa eristeen kestävyyden kanssa ei ole ollut on-
gelmia. Vuonna 2004 tehtyjen seurantamittausten mukaan eristysvastuksissa ei 
ole tapahtunut muutoksia käyttöönottoajankohdan jälkeen. Norjassa 1000 V on 
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käytetty kauemmin eikä sieltä saatujen tietojen perusteella kaapelien kestävyy-
den suhteen ole ollut ongelmia. 
 
Kaapeleiden elinikä 1000 V käytössä on oleellinen tekijä 1000 V verkkoihin 
liittyvien taloudellisten riskien hallinnassa. Eliniän varmistaminen vaatii jatko-
tutkimuksia, jotta tämä epävarmuustekijä 1000 V verkkojen kehittämisestä voi-
daan poistaa. Elinikätutkimus tehdään erillisenä opinnäytetyönä ja tässä tutki-
muksessa aiheeseen ei paneuduta syvemmin. 
 
Tätä tutkimusta tehtäessä lähtökohtana on ollut, että 400 V ja 1000 V pienjän-
nitteille soveltuvat samat pienjännitekaapelit ja -tarvikkeet. Tulevaisuuden ei 
liene mahdotonta se, että valmistetaan erikseen 400 V ja 1000 V jännitealueen 
tarvikkeita, jos hintaero muodostuu riittävän suureksi. 
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7 TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMIÄ 

Lyhyellä aikajänteellä sähkön jakeluun ei ole tulossa sellaisia muutoksia, jotka 
tekisivät jakeluverkot tarpeettomiksi. Kiinteitä jakeluverkkoja tarvitaan vielä 
pitkälle tulevaisuuteen sähkön siirtämiseksi tuotantolaitoksilta asiakkaille. 
 
Hajautetun sähköntuotannon yleistyminen muuttaisi jakeluverkkojen suunnitte-
luperusteet täydellisesti. Nykyisen kehitteillä olevan teknologian ansiosta on 
mahdollista, että yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto olisi lähitulevaisuudessa 
mahdollista yhä pienemmissä yksiköissä ja sähkön tuotanto ja käyttö integroi-
tuvat keskenään. Hajautetun energiantuotannon muotoja ovat esimerkiksi au-
rinkopaneelit, pienvesivoimalat, biovoimalat ja polttokennot. Jakelujärjestel-
mään voi kuulua myös energiavarastoja, joihin myös vety sisältyy. Hajautetun 
energiatuotannon yleistymistä hidastavat vielä kalliit investointikustannukset, 
vaikka käyttökustannukset ovatkin edullisia. Tällä hetkellä hajautetun sähkön-
tuotannon kapasiteetista suurin osa muodostuu varavoimalaitteista. (Repo 2004) 
 
Hajautettu sähköntuotanto voidaan liittää yleiseen jakeluverkkoon, jolloin jake-
luverkoista tulee monimutkaisempia. Hajautettu sähköntuotanto voi olla kiin-
teistökohtaista tai laajemmin jakeluun tarkoitettua kuten isot tuulivoimalaitok-
set. Hajautettu kiinteistökohtainen sähkön tuotanto kannattaa ensimmäisenä 
kohteissa, joihin tarvitaan pitkä ja kallis jakeluverkko. Kaukana yleisestä jake-
luverkosta olevissa kohteissa hajautettu tuotanto voi korvata kiinteän jakeluver-
kon ja tuotantokohteet toimivat saarekkeina. Tämän suuntainen kehitys vähen-
täisi kiinteän jakeluverkon tarvetta ensimmäisenä haja-asutusalueilla, mutta taa-
jamissa kiinteät jakeluverkot ulottuvat kaikille sähkönkäyttäjille hajautetun tuo-
tannon lisääntymisestä huolimatta. 
 
Kun hajautetun tuotannon avulla korvataan osa asiakkaiden tarvitsemasta ener-
giasta ja tehosta, muodostuu ongelmaksi kuka maksaa jakeluverkon ylläpidon. 
Hajautettu tuotanto vähentää sähköverkkoyhtiöiden tuloja. Tätä tutkimusta pit-
källe tulevaisuuteen tähtäävien ennusteiden ja sähkönsiirtotarpeiden ennustami-
nen ei ole realistista, koska ei ole käytettävissä tietoa, miten hajautettu tuotanto 
voisi tulevaisuudessa yleistyä (Repo 2004). 
 
Euroopan parlamentti odottaa, että uudet voimalaitokset käyttävät joko uusiutu-
via energialähteitä tai ovat hajautettuja sähköntuotantolaitoksia, jotka perustu-
vat yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon. (KOM 740 2003). Jos tämän 
suuntaisia pyrkimyksiä tuetaan voimakkaasti ja tutkimukseen panostetaan, voi-
vat hajautetun sähköntuotannon järjestelmät yleistyä hyvinkin nopeasti. Haja-
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asutusalueilla toimiville sähköyhtiöille tämä tuo epävarmuutta pitkän tähtäimen 
suunnitteluun ja talouden pitämiseksi tasapainossa. 
 
Maantieliikenteen sähköistyminen etenee hitaasti ja vie vielä vuosikymmeniä 
ennen kuin nykyiset polttomoottoriautot korvautuvat muulla tekniikalla. Liiken-
teen sähköistymisen vaikutuksia sähkön jakeluverkkoihin on vielä vaikea en-
nustaa. Sitäkään ei voi ennustaa, miten iso autoista ja työkoneista olisi suoraan 
sähkökäyttöisiä. Osa autoista voi käyttää suoraan uusiutuvia energialähteitä ku-
ten vetyä, biokaasua, alkoholia tai muuta vastaavaa. Jos sähköautot lisääntyvät, 
jakeluverkkojen kannalta ratkaisevin asia, miten energiatäydennykset ja lataa-
miset hoidetaan ja organisoidaan. Jos energian täydennykset tapahtuvat hajaute-
tusti, voivat kuormitukset lisääntyä alueilla, joissa on muutoin kuormaa vä-
hemmän. Tällaisia kohteita ovat mm. vapaa-ajanasuntoalueet, joissa loma-ajat 
ja suuret juhlapyhät aiheuttavat kulutuspiikkejä. Toisaalta akkujen lataamisen 
siirtäminen yöajaksi tehostaisi sähkönjakelujärjestelmien toimintaa tasaamalla 
vuorokausivaihteluita. 
 
Autoliikenteen sähköistyminen lisäisi sähkönkäyttöä merkittävästi. Jos olete-
taan, että sähköauton keskikulutus 100 km olisi 25 kWh ja kerralla haluttaisiin 
ladata energiantarve 500 km varten, tarvittaisiin energiaa 125 kWh. Lataami-
seen tarvitaan isot tehot, jos se aiotaan tehdä lyhyessä ajassa. 25 kW teholla la-
taus kestäisi 5 tuntia ja 5 kW teholla jo 25 tuntia. Lataamisen nopeuttamista 
varten tarvitaan uutta tekniikkaa ja sähkön varastointia. Autojen energian täy-
dennysjärjestelmä voisi toimia niin, että sähköä kerätään energiavarastoon sil-
loin, kun muu sähkönkäyttö sallii tai yöaikaan. Varastosta energia voidaan no-
peasti siirtää ajoneuvoihin. 
 
Sähkön jakeluverkkojen mitoitukset tehdään suunnitteluajankohtana käytettä-
vissä olevien sähkönkäyttötietojen ja kasvuennusteiden mukaan ja pyritään mi-
toittamaan niin, että verkon elinikä on 40-50 vuotta. Uusittavassa iässä oleva 
verkko on ilman lisäkustannuksia mitoitettavissa suurienkin sähkönkäyttömuu-
tosten mukaisesti. Kaikkein hankalammaksi tilanne muodostuisi, jos jostakin 
ennustamattomasta syystä haja-asutusalueiden sähkönkäytön tarve lähtisi jyrk-
kään kasvuun ja lyhyessä ajassa pitäisi suuri osa jakeluverkosta vahvistaa siir-
tokyvyn pitämiseksi riittävänä. Tällaista uhkaa ei voi pitää kovinkaan todennä-
köisenä, koska se aiheuttaisi yhteiskunnalle paljon muitakin ongelmia ja tuotan-
tokapasiteetin nopea lisääminen voi olla vaikeaa. Sähkön hinta nousisi, mikä 
puolestaan tekisi hajautetun tuotannon kannattavaksi ja vähentäisi sitä kautta 
siirrettävän sähkön määrää. 
 
Tulevaisuuden sähkönkäyttötarpeiden ennustaminen on vaikeaa. Liitteessä 5 
sähkönkäyttöennusteita on tarkemmin. Liitteen ennusteet perustuvat väestöen-
nusteisiin, eikä niissä ole voitu ottaa huomioon suuria ennakoimattomia muu-
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toksia sähkönkäytössä. Mahdollisia kehityssuuntia on kolme; haja-
asutusalueiden jakeluverkkojen sähkönsiirtotarve pitkällä tähtäimellä kasvaa tai 
pienenee jyrkästi. Toisessa vaihtoehdossa sähköverkot tulevat entistä tarpeelli-
semmiksi ja toisessa vaihtoehdossa niiden merkitys pienenee. Kolmantena vaih-
toehtona on nykyinen kehityssuunta, jossa sähkön käyttötarve kasvaa hitaasti. 
Tulevaisuuden ennustamisen vaikeus johtaa siihen, että verkkojen rakentami-
sessa pitäisi ottaa huomioon joustavuus, jossa jakeluverkot voidaan nopeasti 
mukauttaa muuttuviin sähkönkäyttötarpeisiin. Maakaapeliverkkojen sopeutu-
minen tällaiseen muutokseen on huonompi kuin ilmajohtoverkkojen. Runko-
johdoilla varakapasiteettia on helpommin käytettävissä. Asiakkaille menevissä 
johdoissa marginaalit ovat pienempiä ja johdot ovat mitoitettu tiedossa olevien 
sähköntarpeiden ja kasvuennusteiden mukaisesti. 
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8 YHTEENVETO 

Haja-asutusalueiden jakeluverkkojen suunnittelu ja rakentaminen on muuttunut 
useiden sidosryhmien ja monien tekijöiden kokonaisuudeksi, jossa huomioon 
otettavia tekijöitä ovat: 
 
- taloudellisuus 
- asiakkaat 
- käyttövarmuus 
- ympäristö 
- omistajat 
- viranomaisvalvonta. 
 
Yksinkertaisilla teknis-taloudellisilla ratkaisumenetelmillä ei enää saada koko-
naisuuden kannalta toimivinta ratkaisua. Asiakkaiden ristiriitaiset odotukset 
käyttövarmuuden parantamisesta ja kustannusten pysymisenä kohtuullisina tai 
jopa alenemisena tekevät ratkaisujen tekemisestä vaikeita. 
 
Useiden verkkoyhtiöiden vanhat jakeluverkot ovat tulossa elinikänsä loppuun, 
joten samalla on mahdollisuus tehdä käyttövarmuutta parantavia investointeja 
joutumatta uusimaan jakeluverkkoja ennen käyttöiän päättymistä. Jakeluverk-
kojen uusinta tulee olemaan suuri taloudellinen haaste sähköyhtiöille, vaikka 
uusinta tehtäisiin olemassa olevaa tekniikkaa vastaavalla tekniikalla. 
 
Sähkönjakeluverkkojen kehittämisessä kannattaa käyttää useita menetelmiä, 
jotka on valittavissa sähkön siirtotarpeen ja ympäristön mukaan. Eri menetelmi-
en yhteensovittamisesta muodostuu toimivin ratkaisu ja riskit epäonnistumiselle 
pienenevät. Jos yksi menetelmä osoittautuu virheelliseksi, koko jakeluverkkoa 
ei tarvitse sen takia uusia. Kun jakeluverkkoa rakennetaan, keinoina käyttövar-
muuden parantamiseksi ovat: 
 
- hyödynnetään keskijänniteverkon rakentamisessa teiden varret, kun se on 

mahdollista 
- käytetään keskijännitejohtojen kaapelointia harkitusti kohteissa, joissa 

käyttövarmuusvaatimukset ovat korkeat suuren sähkön käyttötarpeen tai 
muun syyn takia 

- korvataan pieniä tehoja siirtävät ja metsissä sijaitsevat 20 kV keskijännite-
johdot 1000 V verkoilla, jolloin myös kaapelointi tulee edulliseksi 

- käytetään keskijännitejohdoilla päällystettyjä ilmajohtoja varsinkin teiden 
varsilla, joissa johdot ovat helposti tarkistettavissa myrskyjen jälkeen 
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- käytetään normaalia korkeampia pylväitä siellä, missä uhkana ovat lumi-
kuormien taivuttamat lehtipuut 

- käytetään normaalia avoilmajohtoa kohteissa, joihin ei muut ratkaisut ole 
teknistaloudellisesti järkeviä. 

- lisätään suojausautomaatiota keskijänniteverkon solmukohtiin, jolloin pit-
kät johtohaarat voidaan erottaa omiksi suojausalueiksi. 

- kehitetään uusien tekniikoiden rinnalla olemassa olevan verkon ylläpitoa ja 
automaatiota 

- halpojen ja yksinkertaisten sähköasemien rakentaminen haja-asutusalueille. 
 
Tämän tutkimuksen keskeisiä tuloksia on, että 1000 V jakeluverkkojen raken-
taminen on kannattavaa teknisesti ja taloudellisesti. Tulosten mukaan 1000 V 
verkot soveltuvat erityisen hyvin korvaamaan 20 kV keskijännitejohtojen haara-
johtoja ja johtojen jatkeita. 1000 V verkkojen rakentaminen on kustannuksiltaan 
edullinen tapa parantaa keskijänniteverkon käyttövarmuutta. 1000 V verkot so-
veltuvat erityisen hyvin vapaa-ajanasuntojen sähköistykseen. Uuden tekniikan 
ansiosta säästetään herkkää saaristo ja rantaluontoa, kun verkkoa varten ei tarvi-
ta 10 m leveää johtokatua. 
 
1000 V verkkojen käyttö on järkevä ratkaisu muuallakin kuin Suomessa koh-
teissa, joissa 1000 V verkolla korvataan kustannuksiltaan kalliimpaa keskijänni-
teverkkoa. Käyttökohteet eivät rajoitu pelkästään metsäisille alueille, vaan 
myös peltoalueille voidaan edullisesti aurata 1000 V kaapeleita keskijännite-
kaapeleiden sijaan. Tärkeää on huomioida tehon suhde etäisyyteen sekä mah-
dollisesti tapahtuva tehon kasvu tulevaisuudessa. Lopullinen valinta on tehtävä 
tapauskohtaisesti teknis-taloudellisten laskelmien avulla. 
 
Jakeluverkon kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia voidaan tarkastella käytän-
nön esimerkin avulla. Kuvissa 8.1 ja 8.2 nähdään millaisia muutoksia verkos-
toon tulee, kun verkostoa uusittaessa huomioidaan käyttövarmuus, asiakkaiden 
sijoittuminen, siirrettävät tehot ja ympäristö (mm. teiden sijoittuminen). Kuvas-
sa 8.1 on esitetty olemassa oleva 20 kV johto-osa, joka on pääosiltaan rakennet-
tu 1950-luvulla ja toteutettu kokonaan avojohdoilla. 
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Kuva 8.1. 20 kV keskijännitejohto ja syöttöalue ennen saneeraussuunnitelmaa. 

Sama johto-osa on esitetty kuvassa 8.2 muutosten jälkeen. Verkoston runkojoh-
to on suunniteltu toteutettavan 20 kV maakaapelilla. Haarajohdoissa käytetään 
päällystettyjä ilmajohtoja ja lyhyet pientä tehoa siirtävät 20 kV haarajohdot 
korvataan 1000 V verkoilla. 
 
Käyttövarmuuden parantamisen lisäksi uusilla ratkaisuilla on myönteisiä vaiku-
tuksia ympäristön kannalta. Metsää säästetään puiden kasvulle ja kyllästettyjä 
pylväitä tarvitaan vähemmän. Heikkoutena ratkaisussa on se, että 20 kV kaape-
loinnin toteutus on kallis menetelmä ilmajohtoratkaisuihin verrattuna. Kaape-
lointi huonontaa myös joustavuutta kuormituksissa tapahtuviin muutoksiin. 
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Kuva 8.2. 20 kV johtolähdön rakennevaihtoehto saneeraussuunnitelman jälkeen. 

Kuvan 8.2 mukaisella ratkaisulla pienennetään keskijänniteverkon herkkyyttä 
sääolosuhteiden aiheuttamille keskeytyksille. Myrskyjen ja lumikuormien aihe-
uttamissa suurhäiriöissä hyödyt korostuvat jakeluverkon vikaantumisriskin pie-
nentyessä. 
 
Tämän tutkimuksessa on kehitetty 1000 V jakeluverkko parantamaan sähkönja-
kelun taloudellisuutta ja käyttövarmuutta. Haja-asutusalueiden sähkönjakelu 
vaatii jatkossakin kehittämistä, jotta riskit suurkatastrofiin ja muihin keskeytyk-
siin saadaan minimoitua. Tutkimustyötä tarvitaan edelleen uusien innovaatioi-
den löytämiseksi ja siten kehitystyön pitää olla jatkuva prosessi. Jatkotutkimuk-
sia tarvitaan muidenkin jännitetasojen kuin 1000 V soveltuvuudesta jakeluverk-
koihin. Jatkotutkimuksen kohteina voisivat olla 3-6 kV verkot, tasasähköjärjes-
telmät jne. 
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MAADOITETUN 1000 V JAKELUJÄRJESTELMÄN EPÄSYMMET-
RISTEN KÄYTTÖTILANTEIDEN LASKELMIA 
 
Kaksivaiheinen oikosulku + maasulku 
 
Vikatilanteessa esiintyvät jännitteet on laskettu verkolle, joka on suunniteltu 
alla olevan kuvan mukaiseksi. Laskennassa käytetyt tiedot vastaavat Kongon-
saareen suunnitellun jakeluverkon tietoja. 
  

 
Kuva 2.1. Tarkasteltavan 1000 V jakeluverkon rakenne. 

 
Laskenta on tehty vikatilanteelle, joka syntyy 1000 V johtoon 1,5 km päähän 
johdon alkupäästä. Tarkennettuna vikatilanne näkyy kuvassa 2.1. 
 

 
Kuva 2.2. Maadoitetun järjestelmän kaksivaiheinen maaoikosulku. 

Kuvasta 2.2 saadaan komponenttiverkkojen avulla muodostettua kuvan 2.3 mu-
kainen sijaiskytkentä 
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Kuva 2.3. Komponenttiverkkojen kytkeytyminen kaksoismaasulussa. 
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Kaksivaiheisessa 1000 V verkon maaoikosulussa ei pääse syntymään käyttö-
jännitteisiin ylijännitteitä. Kun oikosulkuresistanssi on 0 Ω, terveen vaiheen 
jännite on lähellä normaalia tasoa ja muissa vaiheissa jännite on 0 V. Kosketus-
jännitteiden käyttäytymistä on tarkasteltu tarkemmin tutkimuksen luvussa 4. 
 
Heti kun vikaresistanssi vaikuttaa vikatilanteeseen, alkaa viallisten vaiheiden 
jännite nousta. Vikaresistanssilla 1 Ω viallisten vaiheiden jännite jää alle puo-
leen normaalista jännitteestä, mutta 10 Ω vikaresistanssilla jännitteet nousevat 
yli puoleen normaalista tasosta. Rajana on ääretön vikaresistanssi, jolloin jän-
nitteet ovat normaalilla tasolla. 
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Yksivaiheinen maasulku 
Maadoitetussa järjestelmässä yksivaiheinen maasulku vastaa yksivaiheista oi-
kosulkua. Tilanne syntyy, kun yksi vaihejohdin joutuu kosketukseen nollajoh-
don kanssa. Esimerkkitilanteessa vikapaikan etäisyys 1000 V verkon alkupis-
teestä on 1,5 km. Kuvassa 2.4 on esitetty laskennassa käytetty vikatilanne. 
 

 
Kuva 2.4. Yksivaiheinen oikosulku maadoitetussa 1000 V järjestelmässä. 

Komponenttiverkkojen avulla muodostettu sijaiskytkentä yksivaiheisesta maa-
sulusta on esitetty kuvassa 2.5. 

 
Kuva 2.5. Komponenttiverkkojen kytkeytyminen yksivaiheisessa maasulussa. 
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Jännitteiden ja virtojen yhtälöt 
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1000 V JÄRJESTELMÄN ESIMERKKILASKELMIA 
1000 V järjestelmän käytännön esimerkit ovat Suur-Savon Sähkö Oy:n toimi-
alueen jakeluverkosta. Yhtiö on ensimmäisenä Suomessa kehittänyt 1000 V ja-
keluverkon yleiseen jakelukäyttöön soveltuvaksi. Kokemuksia todellisessa ja-
kelukäytössä olevista 1000 V verkoista on syksystä 2001 alkaen, jolloin en-
simmäiset verkot otettiin käyttöön. Kaikkiaan rakennettuja kohteita on noin 20 
ja rakentaminen lisääntyy tulevaisuudessa, kun tätä tutkimusta tehtäessä lähes 
50 vuoden ikäisten 20 kV keskijänniteverkkojen uusiminen alkaa. Järjestelmää 
käytetään kohteissa, joissa tehot ovat pieniä ja haarajohtojen pituudet alle 5 km. 
Rakentamiseen on käytetty sekä ilmajohtoja että maa- ja vesikaapeleita. Käy-
tännön kokemukset tukevat hypoteesia, jonka mukaan 1000 V verkot soveltuvat 
parhaiten korvaamaan 20 kV keskijänniteverkon haaroja ja haarojen jatkeita. 
Yksittäisissä tapauksissa myös 400 V pienjänniteverkon tehonsiirtokykyä voi-
daan parantaa edullisesti muuttamalla olemassa oleva pienjännitejohto 1000 V 
käyttöön. 1000 V sähköverkkoja käytetään sekä uudissähköistyskohteissa että 
saneerattaessa vanhaa 20 kV keskijänniteverkkoa. 
 

Kongonsaari - ensimmäinen 1000 V sähköverkon käyttöönottokohde 
Kongonsaari Savonlinnan eteläpuolella Pihlajavedellä oli ensimmäinen kohde, 
johon 1000 V jakeluverkko rakennettiin ja otettiin käyttöön. Sähköverkko si-
joittuu metsäiseen saarimaisemaan, joten 1000 V jakelujärjestelmän koekoh-
teeksi Kongonsaari oli esimerkillinen paikka. 1000 V jakeluverkko säästää 
herkkää saarimaisemaa 20 kV ilmajohtotekniikkaan verrattuna, sillä perinteisel-
lä tekniikalla toteutettuna maisemaan olisi syntynyt selvästi havaittava 10 m 
levyinen johtoalue. Kohteessa sähköverkko rakennettiin viiteen vapaa-
ajanasuntoon. 
 
Erillisenä uudissähköistyskohteena paikka oli erittäin soveltuva myös käytän-
nön tutkimus- ja kehitystyöhön, sillä alueella ei ollut sellaisia sähkönkäyttökoh-
teita, joille mittaukset ja testitilanteet olisivat aiheuttaneet turvallisuutta vaaran-
tavia tilanteita. Ensimmäinen 1000 V verkko rakennettiin maadoitetuksi järjes-
telmäksi. Tässä kohteessa tehtiin kaikkein laajimmat testimittaukset eri järjes-
telmävaihtoehdoille. Kohteessa tehtyjen mittausten perusteella 1000 V järjes-
telmä päätettiin lopullisessa muodossaan toteuttaa maasta erotettuna. 
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Kuva 3.1. Kongonsaaren 1 kV järjestelmän rakenne ja sijoittuminen maastoon. 

Kongonsaaren 1000 V verkko on rakennettu AMKA 3 x 70 + 95 riippukierre-
kaapelilla, jonka pituus on 2,7 km. Kauimpana olevalle asiakkaalle on rakennet-
tu samalla kaapelilla 0,4 kV jännitteistä johtoa 0,6 km, joten kaukaisimmalle 
asiakkaalle kokonaisetäisyys 20 kV keskijänniteverkosta on 3,3 km. 
 
Kongonsaaren 1000 V rakentamiseen liittyy paljon 1000 V järjestelmän kehit-
tämiskustannuksia, joten todellisia rakentamiskustannuksia vertailemalla ei 
saada oikeaa kuvaa kohteen kannattavuudesta muihin vaihtoehtoihin verrattuna. 
Normaalien rakentamiskustannusten mukaisilla hinnoilla laskettuna Kongon-
saaren kohteen 20/1/0,4 kV järjestelmä on edullisempi kuin perinteisellä 20 kV 
ilmajohdolla toteutettu 20/0,4 kV jakeluverkko. 
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Kongonsaaren 1000 V järjestelmän merkittävin etu on saaristoluonnon säästy-
minen. Taloudellisuuden lisäksi 1000 V verkko parantaa koko 20 kV keskijän-
niteverkon syöttöalueen käyttövarmuutta. 20 kV ilmajohto olisi sijoittunut met-
sään, joten se olisi ollut alttiina puiden aiheuttamille käyttökeskeytyksille, joi-
den vaikutus olisi ulottunut kaikille 20 kV syöttöalueen asiakkaisiin. 
 

 
 
Kuva 3.2. Kongonsaaressa 1000 V ilmakaapeli sijoittuu lähes huomaamattomasti ympäröivään 
luontoon. Ylempi AMKA–johto on 1000 V käytössä ja alempi 400 V käytössä. 

20 kV keskijänniteverkon ilmajohdon vikataajuus on 0,0512 kpl/km,a. Kun 
keskijänniteverkkoa korvataan 1000 V verkolla 2,7 km, niin teoreettisesti ky-
seisen 20 kV johtolähdön asiakkailla on yksi vika vähemmän yhtä 7,5 vuoden 
jaksoa kohden. 1000 V järjestelmässä esiintyy myös vikoja. Näiden vikataajuus 
on puolet 20 kV keskijänniteverkon vikataajuudesta ja vian vaikutus ulottuu 
vain muutamaan 1000 V verkossa olevaan asiakkaaseen. 1000 V verkon kes-
keytysten vaikutus pienenee syöttöalueen laajuuden ja asiakkaiden määrän pie-
nenemisen takia. 
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Eskolanrannan muuntopiiri ja Iikansaaren sähköistys vesikaapeleilla 
 
Saaristojen sähköistyksen malliesimerkki Eskolanrannan muuntopiiri sijaitsee 
Hirvensalmen Väisälänsaaressa. Eskolanrannan muuntamolta Iikansaareen läh-
tevä 1000 V johto on rakennettu alkuosaltaan (n. 500 m) ilmajohtona ja lisätty 
yhteiskäyttönä vanhoihin pylväisiin. Vesistöosuudella 1000 V verkko on kyt-
ketty n. 1 km osuudelta AXMK 4 ´ 70 vesikaapeliin, joka on aikaisemmin ollut 
käytössä 0,4 kV jännitteellä. Vesikaapelin päässä ensimmäisessä saaressa on 
yksi vapaa-ajanasunto, jota varten saareen tarvitaan oma 1/0,4 kV muuntaja. 
Saaresta jatkaa uusi n. 800 m AXMK 4 ´ 95 tyyppinen 1000 V vesikaapeli Ii-
kansaaren 1/0,4 kV muuntamolle, josta 0,4 kV verkko on rakennettu asiakkaille 
riippukaapelilla. 
 

 
 
Kuva 3.3. Iikansaaren 1000 V jakeluverkko. Tehonsiirtokykyä on pystytty parantamaan otta-
malla 1000 V käyttöön 400 V käytössä ollut vesikaapeli. 
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Iikansaaren kohde on hyvä esimerkki siitä, miten 1000 V tekniikalla voidaan 
edullisesti saneerata olemassa olevia kohteita ja lisätä tehonsiirtokykyä nosta-
malla jakelujännite 400 V:sta 1000 V:iin. Ensimmäisessä saaressa olevan asi-
akkaan jännitetasot vaihtelivat liikaa kuormituksen mukaan. Ennen 1000 V 
käyttöönottoa yksivaiheinen oikosulkuvirta asiakkaan mittauskeskuksessa oli 
164 A. Jännitetason nostaminen 400 V:sta 1000 V:iin suurensi oikosulkuvirran 
asiakkaalla 940 A:iin. 
 
Käytännössä ilman 1000 V tekniikkaa Iikansaaren kohde olisi jäänyt sähköis-
tämättä, sillä muussa tapauksessa sähköistys olisi pitänyt toteuttaa 20 kV vesi-
kaapelilla ja se olisi tullut erittäin kalliiksi asiakkaille. Liittymismaksu määräy-
tyy tällaisissa kohteissa rakentamiskustannusten mukaan. 
 

Iso-Päistäre -1000 V järjestelmän vaikutus verkkokuvaan 
Iso-Päistäreen 1000 V kohde sijaitsee Hirvensalmella ja siinä yhdistettiin säh-
köistämätön vesistön toisella puolella oleva vapaa-ajanasuntoalue Väisälänsaa-
ren 20 kV jakeluverkkoon. Iso-Päistäreen kohteessa käytetään hyväksi jo ra-
kennettua verkkoa. 1000 V johto kulkee aluksi noin 600 m yhteiskäytössä van-
han 400 V johdon kanssa ja tämän jälkeen noin 900 m vesistön poikki vasta-
rannalle, jossa on 1/0,4 kV muuntaja. Muuntajalta on matkaa kauimpana oleval-
le kuluttajalle noin 1 km. kohteen jakeluverkko pystyttiin rakentamaan 1000 V 
tekniikalla hyvin pienin ympäristöllisin muutoksin. 
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Kuva 3.4. Iso-Päistäreen 1000 V jakeluverkko. Ympäristössä näkyvät muutokset ovat vähäisiä, 
sillä osa 1000 V verkosta kulkee yhteiskäytössä 400 V verkon kanssa ja loppuosa järven poh-
jassa. 

Iso-Päistäreen sähköistyskohde olisi voitu vaihtoehtoisesti toteuttaa 20/0,4 kV 
tekniikalla toista kautta, mutta tällöin kustannukset olisivat olleet jopa kaksin-
kertaiset 1000 V tekniikkaan verrattuna. Vanha 20 kV tekniikka olisi maisemal-
lisesti ollut myös huono ratkaisu. Kohde osoittaa, että 1000 V tekniikka antaa 
uusia ja edullisia vaihtoehtoja jakeluverkkojen suunniteluun ja toteuttamiseen. 
Kuvassa 3.5 esitetty verkostokuva 20/0,4 kV toteutuksesta. 
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Kuva 3.5. Iso-Päistäreen toteutus, jos rakentaminen olisi tehty perinteisellä 20/0,4 kV tekniikal-
la. 

Kuten kuvasta 3.5 näkyy vaihtoehtoinen 20 kV johtoreitti olisi sijoittunut koko 
matkaltaan metsään. Kapean sivutien varteen sijoittaminen ei olisi merkittävästi 
vähentänyt puiden aiheuttamia keskeytyksiä. Keskeytysten vähentämisen lisäk-
si 1000 V tekniikalla on säästetty metsää puiden kasvulle. 
 

Pullin alueen sähköistys maakaapeleilla 
Pullin muuntopiiri sijaitsee Mikkelissä Ihastjärvellä. Ihastjärven 1000 V verkon 
alkuosan riippukaapeli (n. 600 m) on lisätty yhteiskäyttöön vanhan 0,4 kV -
johdon kanssa vanhoihin pylväisiin. Loppuosa (n. 1600 m) on tehty auraamalla 
AXMK 4 x 95 -maakaapeli maahan. 1/0,4 kV muuntajalta verkko on rakennettu 
asiakkaille AXMK 4 x 50 -maakaapelilla. Kolmea asiakasta varten 400 V pien-
jänniteverkkoa on rakennettu yhteensä noin 900 metriä. 
 



   LIITE 3. 

 

8

 
 
Kuva 3.6. Ihastjärven 1000 V ja 400 V verkot rakennettu maakaapeleilla. Maakaapelit asennettu 
auraamalla. 

Kaapeleiden auraamista helpotti se, että alueelle oli rakennettu äskettäin vesi-
johtoverkosto ja kaapelit voitiin aurata vesijohtoväylän yläpuolelle. Kun haja-
asutusalueiden vesi- ja viemäröintiverkot lisääntyvät lähivuosina, kannattaa yh-
teisrakentamista vesi- ja sähköjohtojen suhteen hyödyntää enemmänkin. 
 



   LIITE 3. 

 

9

 
 
Kuva 3.7. 1000 V ja 400 V pienjännitekaapeleiden auraaminen. Tässä tapauksessa auraamista 
helpottaa kaapelien asentaminen vesijohtoverkon päälle. 

Taulukossa 3.1 on koottuna tärkeimmät tekniset ja taloudelliset tiedot edellä 
kuvatuista 1000 V esimerkkikohteista. 

Taulukko 3.1. Yhteenveto 1000 V järjestelmän esimerkkikohteiden teknisistä ja taloudellisista 
tiedoista. 

 Kongonsaari Eskolanranta Iso-Päistäre Pulli 
Asiakkaat [kpl] 
Teho  [kW] 
Energia  [MWh] 
Amka 1000 V  [km] 
Kaapeli 1000 V  [km] 

5 
16,5 
30,6 
2,7 

5 
14,6 
10,5 
0,8 
1,6 

 
3,4 
6,6 
0,6 
0,9 

3 
0,8 
1,4 
0,6 
1,6 

1000 V verkko yhteensä  [km] 2,7 2,4 1,5 2,2 
Amka 400 V  [km] 
Kaapeli 400 V  [km] 
Muuntaja 20/1 kV  [kpl] 
Muuntaja 1/0,4 kV  [kpl] 

1,1 
 

1 
2 

0,5 
 
1 
2 

 
 
1 
1 

 
0,7 
1 
1 

Investointikustannukset     
20/1/0,4 kV järjestelmä  [€] 
20/0,4 kV järj. 20 kV avojohto  [€] 
20/0,4 kV järj. 20 kV eristetty ilmajohto  [€] 
20/0,4 kV järj. 20 kV vesistökaapeli  [€] 

 46 680 
 
 

101 929 

50 500 
77 000 

104 000 

63 886 
50 448 
73 439 

Muita tietoja     
Keskeytyskustannusten säästö/a  [€] 194 145 439 312 
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Rakennettujen 1000 V kohteiden pitoajan kustannusten jakautuminen ja 
vertaaminen 20 kV Raven ja PAS-johdoilla toteutettaviin vaihtoehtoihin 
 
 Kustannukset  [€] 
1000 V verkko Raken- 

taminen 
Yllä- 
pito 

Vian 
korjaus 

Keskeytys- 
kustannukset 

Yhteensä 

9500 Eskolanranta 46 680 2 715 3 734 3 185 56 314 
9501 Päistäre 59 025 2 828 3 104 3 318 68 274 
9502 Pakarharju 69 365 3 032 2 652 3 557 78 606 
9503 Lampuu 70 055 3 495 3 057 4 100 80 707 
9504 Hiisi 69 645 3 186 2 787 3 738 79 355 
9505 Kirkkolanvuori 46 139 2 136 2 367 2 506 53 147 
9506 Peltohieta 37 442 2 142 2 386 2 514 44 484 
9507 Törisevänvuori 57 936 2 416 2 315 2 834 65 502 
9508 Purulampi 43 333 1 842 1 828 2 162 49 166 
9509 Pulli 63 866 2 524 3 980 2 961 73 331 
9510 Mikonsilmä 44 771 1 868 1 634 2 192 50 465 
9511 Kotka 62 325 2 802 2 451 3 288 70 866 
9512 Riihiniemenlahti 63 318 4 045 5 852 4 746 77 961 
9516 Parteismäki 30 899 1 077 942 1 264 34 183 
       
Raven      
9500 Eskolanranta 95 419 3 976 3 575 3 396 106 366 
9501 Päistäre 88 816 6 375 5 619 7 538 108 348 
9502 Pakarharju 74 557 4 942 4 358 5 847 89 705 
9503 Lampuu 64 667 4 893 4 312 5 784 79 656 
9504 Hiisi 74 048 6 005 5 292 7 099 92 445 
9505 Kirkkolanvuori 36 603 2 518 2 220 2 978 44 319 
9506 Peltohieta 37 603 2 395 2 110 2 831 44 938 
9507 Törisevänvuori 57 533 3 738 3 490 4 411 69 172 
9508 Purulampi 40 225 2 923 2 794 3 457 49 399 
9509 Pulli 52 964 3 813 3 364 4 513 64 654 
9510 Mikonsilmä 42 959 2 842 2 504 3 359 51 665 
9511 Kotka 67 171 4 566 4 020 5 393 81 150 
9512 Riihiniemenlahti 75 007 4 871 4 401 5 758 90 036 
9516 Parteismäki 24 756 1 658 1 465 1 965 29 844 
       
PAS-johdot      
9500 Eskolanranta 101 929 3 976 3 575 3 396 112 876 
9501 Päistäre 119 266 6 375 5 619 7 538 138 798 
9502 Pakarharju 99 442 4 942 4 358 5 847 114 590 
9503 Lampuu 86 717 4 893 4 312 5 784 101 706 
9504 Hiisi 101 558 6 005 5 292 7 099 119 955 
9505 Kirkkolanvuori 49 413 2 518 2 220 2 978 57 129 
9506 Peltohieta 48 481 2 395 2 110 2 831 55 816 
9507 Törisevänvuori 70 185 3 738 3 490 4 411 81 824 
9508 Purulampi 54 295 2 923 2 794 3 457 63 469 
9509 Pulli 73 439 3 813 3 364 4 513 85 129 
9510 Mikonsilmä 55 643 2 842 2 504 3 359 64 349 
9511 Kotka 85 388 4 566 4 020 5 393 99 367 
9512 Riihiniemenlahti 97 246 4 871 4 401 5 758 112 275 
9516 Parteismäki 34 521 1 658 1 465 1 965 39 609 
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Suur-Savon Sähkö Oy:n toimialueen väestön ja sähkönkäytön kehitysen-
nusteet 
Suur-Savon Sähkö Oy:n toimialue sijoittuu Järvi-suomen alueelle. Tulevaisuu-
den kehitykselle on merkittävää, miten Järvi-suomen alueen matkailu kehittyy 
ja kasvaako vapaa-ajanasuntojen käyttöaste. Vapaa-ajanasunnot ovat kappale-
määräisesti Suur-Savon Sähkön suurin asiakasryhmä ja se myös kasvaa muita 
asiakasryhmiä nopeammin. Uusien vapaa-ajanasuntojen rakentamisen lisäksi 
vakituisista asunnoista ja maatiloista tapahtuu siirtymää vapaa-ajanasunnoiksi. 
Uusia sähköliittymiä vapaa-ajanasuntoihin rakennetaan vuosittain 1000 kpl ja 
muita liittymiä noin 250 kpl. Suur-Savon Sähköllä on asiakkaita kaikkiaan vuo-
den 2003 lopussa 90 470 kpl, joista vapaa-ajanasuntoja on 30 000 kpl. Asiakas-
jakauma on kuvan 5.1. mukainen. 

OMAKOTITALO
25 %

RIVITALO
11 %

KERROSTALO
12 %

VAPAA-AJAN 
ASUNTO

32 %

KIINTEISTÖT
2 %

MAATILA
11 %

MUUT
7 %

 
Kuva 5.1. Suur-Savon Sähkön asiakasjakauma asiakasmäärän mukaan vuoden 2003 lopussa. 

Vakituisen asutuksen määrä on jo vuosia ollut vähenemässä, eikä kehitykselle 
ole ainakaan lähitulevaisuudessa tiedossa muutosta. Suuret ikäluokat ovat jää-
mässä eläkkeelle, mikä saattaa tuoda paluumuuttajia takaisin synnyinseuduil-
leen. 

Sähkön käytön kasvu ja väestökehitys 
Tarkastelussa ovat mukana kunnat, joiden alueella Suur-Savon Sähkö Oy toi-
mii. Kuntia on 36, joista pääosa on Etelä-Savossa, muutama Keski-Suomessa ja 
Kymenlaaksossa sekä Etelä-Karjalassa. Mukana tilastoissa ovat siis myös raja-
kunnat, joissa sähköverkkoja omistavat myös muut sähköyhtiöt. Alueen vaki-
tuinen väestö on pienentynyt vuosittain, mutta sähkön tarve ja sähkönkäyttäjien 
määrä ovat lisääntyneet. Kuvassa 5.2 on alueen sähköasiakkaiden, sähkön käy-
tön ja vakituisen väestön kehitys. 
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Kuva 5.2. Asukkaat, sähköasiakkaat sekä kokonaissähkönkulutus Etelä-Savossa. Lähde: Tilas-
tokeskus ja SSS Oy:n sähkötilasto. 

Talouksien jakautuminen entistä pienempiin yksiköihin ja yhden henkilön talo-
uksien lisääntyminen kasvattaa asiakaskuntaa muuttotappiosta huolimatta. Ku-
vassa 5.3 on sähköasiakkaiden ja sähkönkäytön määrän suhteelliset muutokset. 
Sähkön käytön kasvu seuraa asiakkaiden määrän kasvua pitkällä tähtäimellä 
melko hyvin ja eroavuudet on selitettävissä vuotuisten lämpötilavaihtelujen pe-
rusteella. 
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Kuva 5.3. Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueen sähköasiakkaiden ja sähkönkäytön suhteellinen 
muutos vuodesta 1992 lähtien. 
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Väestöennusteet 
Tarkasteltavalla alueella väestömäärän kehityssuunta on aleneva ja enimmillään 
vähennys on ollut yli tuhat asukasta vuodessa. Tilastokeskuksen väestöennuste 
perustuu vuoden 2004 tilanteeseen ja kattaa vuodet 2005-2030, viiden vuoden 
välein. Suurinta muutosta edustavat Savonlinna, Pieksämäki ja Pieksänmaa 
noin sadalla asukkaalla vuodessa. Prosentuaalisesti laskettuna kärkipäähän si-
joittuu mm. Enonkoski, Savonranta, Sulkava ja Haukivuori, 2-3 % vuodessa. 
Alle kahden tuhannen asukkaan kunnissa väestö vähenee jopa viidenneksellä 
tällä tarkasteluvälillä. 
 
Tilastokeskuksen ikärakennetilaston 31.12.2003 mukaan väestö on Etelä-
Savossa iäkkäämpää kuin keskimäärin Suomessa. Syntyvyys Etelä-Savossa on 
selvästi vähenemässä ja syntyneiden määrä on pienempi kuin kuolleiden määrä. 

Maakunnan muuttoliike 
Nettomuutto Etelä-Savossa kääntyi negatiiviseksi 1990-luvun alussa, mutta 
muuttotappio näyttäisi pienentyneen merkittävästi viime vuosina, kuten ohei-
sesta kuvasta 5.4 nähdään. Nettomuuttotappio vuonna 2003 oli 371 asukasta, 
kun se suurimmillaan on ollut vuonna 1999 yli 1100 asukasta. 

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Vä
es

tö
m

uu
to

s
[k

pl
]

Vuosi

 
Kuva 5.4. Nettomuutto Etelä-Savossa vuosina 1995-2003. Lähde: Tilastokeskus. 

Myös kuntien sisällä tapahtuu muuttoliikettä ja niiltä osin kuin on käytettävissä 
tietoja, siirtyy väestöä syrjäisemmiltä kyliltä taajamiin tai taajamia lähellä ole-
viin kyliin. Haja-asutusalueet ovat entistä enemmän muuttumassa kakkosasun-
tojen eli vapaa-ajanasuntojen alueeksi. 
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Tärkeimpien asiakasryhmien kehittyminen 

Maatalous 
Maataloustuottajain Etelä-Savon Liiton mukaan vuonna 2004 Etelä-Savon alu-
eella EU-tukea hakeneita tiloja, jotka käsitetään aktiivitiloiksi, on noin 3400. 
Maitotiloja näistä on 1200. Maatilat kokonaisuudessaan vähenevät keskimäärin 
sadalla tilalla vuosittain. Liiton tekemän ennusteen mukaan vuonna 2010 tiloja 
olisi 2000 kpl ja maitotiloja vastaavasti 950. Tilakokojen kasvaminen pitää tuo-
tantomäärät kuten esimerkiksi maidontuotanto lähes entisellään. 
 
Kuvan 5.5 mukaan maatalouden sähkönkäyttö on toistaiseksi pienessä kasvussa 
ja tilakokojen kasvun takia keskimääräinen sähkönkäyttö on noussut. 
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Kuva 5.5. Maatilojen keskimääräinen sähkönkäyttö ja kokonaiskulutus vuodessa. 

Vapaa-ajan asunnot 
Etelä-Savossa oli vuonna 2003 noin 45 000 vapaa-ajan asuntoa. Etelä-Savon 
Maakuntaliiton selvityksen mukaan vahvistetuissa tai valmisteilla olevissa 
yleis- ja rantakaavoissa on varattu alueet 30000 uudelle kesämökille. Uusia va-
paa-ajan asuntoja rakennetaan Etelä-Savossa vuosittain 600 - 700 kpl. 
 
Suur-Savon Sähkön jakelualueen vapaa-ajanasunnoista on sähköistetty 30 000 
ja Etelä-Savon ulkopuoliset alueet huomioiden jakelualueella on sähköistämättä 
noin 20 000 vapaa-ajanasuntoa. Vuosittain vapaa-ajanasuntoja sähköistetään 
lähes 1000 kpl, joten sähköistämistä riittää vielä pitkälle tulevaisuuteen, kun 
huomioidaan vielä uudet rakennettavat vapaa-ajanasunnot. 
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Vapaa-ajan asuntojen osuus sähkönkulutuksesta kasvaa sekä keskimääräisen 
sähkönkäytön kasvun lisääntyessä että asiakasmäärän lisääntymisen seuraukse-
na. Vapaa-ajanasuntojen ominaiskulutus kasvaa nopeasti varustelutason ja sitä 
myötä käyttöasteen kasvaessa ja vapaa-ajanasuntojen muuttuessa entistä 
enemmän kakkosasunnoiksi. Kuvissa 5.6 ja 5.7 on esitetty vapaa-ajanasuntojen 
määrän ja sähkön käytön kehittyminen. 
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Kuva 5.6. Vapaa-ajanasuntojen määrän ja sähkönkäytön kehittyminen. 
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Kuva 5.7. Vapaa-ajan asuntojen ominaiskulutuksen kehittyminen. 
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Omakotitalot 
Omakotitalojen määrä kasvaa parilla sadalla kappaleella vuosittain. Osa tästä 
lisäyksestä on maatiloja, joiden status muuttuu maatilasta omakotitaloksi, loput 
ovat uudisrakennuksia. Kuvassa 1.8 on esitetty omakotitalojen sähkön keskiku-
lutuksen ja kokonaiskäytön kehitys. 
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Kuva 5.8. Omakotitalojen sähkönkulutus. 

Maatalous, vapaa-ajanasunnot ja asuminen muodostavat lähes puolet Suur-
Savon Sähkön jakelualueen sähkön käytöstä. Muu osa sähkönkäytöstä jakautuu 
teollisuuden, palvelujen ja julkisen kulutuksen kesken. Näiden osalta kehityk-
sessä ei ole odotettavissa suuria muutoksia ja niiden kokonaissähkönkäytön ole-
tetaan pysyvän nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa. 

Sähkönkäyttöennuste 
Pitkän tähtäimen sähkönkäyttöennusteisiin vaikuttavat muutokset asiakasmää-
rissä ja asiakkaiden sähköntarpeen kehittyminen. Ilmastonmuutoksella saattaa 
olla suurempi merkitys, mutta vaikutusten arvioiminen on hyvin vaikeaa. Vuo-
sittaiset keskilämpötilat noussevat vuosisadan puoliväliin mennessä muutamalla 
asteella ja sademäärät myös hieman. Tämä voisi mahdollisesti pidentää kesä-
mökillä vietettyä aikaa kevään aikaistuessa ja syksyn viivästyessä. Todellista 
muutosta ja vaikutusta sähkön käyttöön on silti vaikea ennustaa, koska pelkkää 
keskilämpötilaa suurempi vaikutus on mahdollisilla meri- ja ilmavirtausten 
muutoksilla, jotka saattavat muuttaa ilmastoa hyvinkin lyhyessä ajassa. 
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Edellä mainitun perusteella sähkönkäyttötarve ennustetaan ottamatta huomioon 
ilmastonmuutosta. Ennuste perustuu sähkönkulutus- ja rakennustilastoihin ja 
siinä on käytetty parametreina mm. väestönkasvua ja muuttoliikettä, rakenta-
mista ja elinkeinoelämän muutoksia. Merkittävimpiä piirteitä ennusteessa ovat 
loma-asuntojen määrän kasvu ja kunkin kulutusryhmän ominaiskulutuksen 
muutos sekä toisaalta maatilojen vähentyminen että kaupunkien kehityksen 
taantuminen. Kuvassa 5.9 on esitetty ennuste sähkön kokonaiskulutuksesta ja 
kuvassa 5.10 sähkönkulutuksen suhteellinen jakauma asiakasryhmittäin. 
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Kuva 5.9. Ennuste sähkönkäyttötarpeesta asiakasryhmittäin vuoteen 2020 saakka. 
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Kuva 5.10. Kuluttajaryhmien suhteelliset osuudet kokonaiskulutuksesta. 
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Ennusteen perusteella yksityisen (vapaa-ajanasunnot, maatilat, omakotitalot) 
sähkönkäytön merkitys kasvaa tulevaisuudessa Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelu-
alueella, sillä sen suhteellinen osuus on kasvamassa. 
 
Kiinteistökohtaisen hajautetun energiantuotannon kehittyminen voi vähentää 
haja-asutusalueiden uusien asiakkaiden liittymistä yleiseen jakeluverkkoon. Jos 
hajautettu sähköntuotanto tulee kilpailukykyiseksi, on mahdollista, että nykyi-
setkin asiakkaat sanovat sähköliittymänsä irti. Vaikka olemassa olevaa liittymää 
ei sanota irti, vähenee sähkönkäyttö niillä asiakkailla, jotka tuottavat osan ener-
giasta itse. 
 
Vakituisen asutuksen määrän väheneminen voi myös alkaa näkyä omakotitalo-
jen liittymien määrässä. Maatilat ovat voimakkaasti vähenemässä ja eurooppa-
laisen yhteistyön tiivistyessä voidaan ajautua tilanteeseen, jolloin maatalous ei 
enää kannata Suomessa ja tilojen väheneminen kiihtyy. Kuvassa 5.11 on esitet-
ty sähkönkäytön kehittyminen huonoimman oletettavan ennusteen mukaan. 
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Kuva 5.11. Sähkön käytön kasvu huonoimman mahdollisen kehitysennusteen mukaan Suur-
Savon Sähkö Oy:n jakelualueella. 

Kuvan 5.11 mukainen aleneva sähkönkäyttöennuste perustuu oletukseen, että 
asumiseen tarvittava sähkönkäyttö alkaisi vähetä samassa suhteessa kuin vähe-
nee vakituisen asutuksen määrä Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueella. Muu 
sähkön käyttö alkaisi vähetä asumisen ja maatalouden mukana yksityisten ja 
julkisten palvelujen kysynnän hiipumisena. 
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Haja-asutusalueella toimivan verkkoyhtiön talouden kannalta sähkön siirron 
väheneminen johtaisi suuriin taloudellisiin ongelmiin uusimisikään tulevan ver-
kon saneeraamisessa ja käyttövarmuuden kehittämisessä. Investointien rahoit-
taminen olisi vaikeaa ja kustannusten kohdistuminen entistä pienemmälle asia-
kasjoukolle nostaisi entistä enemmän jäljelle jääneiden asiakkaiden siirtokus-
tannuksia. Tämä saattaisi kiihdyttää sähkön tarpeen vähenemistä ja uusien va-
paa-ajanasuntojen saaminen asiakkaiksi vaikeutuisi. Kysyntä kohdistuisi entistä 
enemmän vaihtoehtoisiin energiamuotoihin kuten aurinkopaneelit ja vedyllä 
toimivat polttokennot. 
 
Sähkön tarpeen väheneminen pahimman ennusteen mukaan lyhyellä tähtäimellä 
on varsin epätodennäköistä, sillä osa maatalouden sähkön käytön vähenemises-
tä siirtyy asumiseen ja vapaa-ajanasuntojen sähkönkäyttöön. Uusille vapaa-
ajanasunnoille on kaavoituksessa varattu runsaasti tontteja ja kehitystyötä teh-
dään monella tavalla olemassa olevien vapaa-ajanasuntojen käyttöasteen nos-
tamiseksi. Taantuvan kehityksen mahdollisuus on kuitenkin huomioitava, sillä 
jo pelkkä kasvun pysähtyminen tai hidastuminen voi tuottaa ongelmia tulevai-
suuden haasteisiin vastaamisessa. 

Kuormitusten kasvu alueittain 
Kuormitusten kasvu keskittyy kehittyviin taajamiin. Osa nykyisistä taajamista 
taantuu joko kuntaliitosten takia, jolloin hallinnolliset toiminnot keskittyvät yh-
teen taajamaan tai muutoin väestöpohja ei riitä kehittymiseen. Taajamien lähel-
lä olevat päätiet kuten tie 5 ohjaavat myös rakentamista ja palvelujen tarjontaa 
tiellä liikkujille, joten kasvavia ja kehittyviä alueita ovat myös pääteiden varret. 
Liitteessä 6 on kuvattu, miten uudet vapaa-ajanasunnot ovat sijoittuneet Suur-
Savon Sähkö Oy:n toimialueelle. 
 
Vapaa-ajan asuminen jakautuu tasaisesti haja-asutusalueille, mikä ylläpitää 
pientä tasaista kasvua lähes koko haja-asutusalueella. Uusi vesihuoltolaki tuli 
voimaan 2/2001, mikä edellyttää uusia vaatimuksia haja-asutusalueiden jäteve-
sien käsittelylle. Tämä laki yhdessä EU-direktiivein kanssa lisää haja-
asutusalueiden kiinteistöjen liittymistä keskitettyihin vesi- ja viemärijärjestel-
miin. Vesihuollon vaatimuksien täyttäminen lisää vapaa-ajanasuntojen varuste-
tasoa ja sitä kautta niiden käyttöaste kasvaa. Vesi- ja viemäriverkostot tarvitse-
vat pumppausta, joten ne osaltaan lisäävät haja-asutusalueiden sähkön tarvetta. 
 
Liitteessä 7 näkyvät, miten muut uudet liittymät kuin vapaa-ajanasunnot sijoit-
tuvat toimialueelle. Muut uudet sähköliittymät keskittyvät kaupunkien läheisyy-
teen ja taajamiin. Myös päätiet tie 4 ja tie 5 ohjaavat uusien sähkönkäyttöpaik-
kojen sijoittumista. 
 



 

 

 
 



Uusien vapaa-ajanasuntoliittymien sijoittuminen Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueelle vuosina 1999-2004 
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Uusien liittymien (ei sisällä loma-asuntoja) sijoittuminen Suur-Savon Sähkö Oy:n jakelualueelle vuosina 1999-2004 
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