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The economical maintenance model for power transfer companies is a model based on a 

reliability based maintenance strategy that prioritizes and schedules the maintenance and 

reinvestment activities for distribution networks.  The model uses dynamic optimizing to 

calculate the minimum costs for the design period and uses a failure rate model to simulate 

the aging of the components.     

 

In this master’s thesis a maintenance program based on the economical model has been 
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1.  JOHDANTO 

Sähkönjakelun kuluttajille Suomessa hoitavat jakeluverkkoyhtiöt. Yhtiöiden vastuulla on 

jakeluverkon toimivuuden ylläpitäminen ja sähköenergian toimittaminen loppukäyttäjille. 

Jakeluverkkotoiminta on Suomessa viranomaisen toimesta valvottua monopolitoimintaa ja 

valvonnan suorittaa energiamarkkinavirasto. Valvonnan tarkoitus on saada verkkoyhtiöt 

keskittämään resursseja sähkönjakelun käyttövarmuuden parantamiseen ja oman 

toimintansa tehostamiseen.  

 

Verkkoyhtiön tehokkuus ja sähkönjakelun käyttövarmuus vaikuttavat uusimman 2008-

2011 valvontamallin mukaan suoraan verkkoyhtiön sallittuun tuottoon, mikä pakottaa 

verkkoyhtiöitä panostamaan kyseisiin asioihin. Keskeinen tekijä käyttövarmuuden ja 

tehokkuuden kannalta on sähköverkon kunnossapito. Hyvin suunnitellulla kunnossapidolla 

voidaan vaikuttaa sekä käyttövarmuuteen että toiminnan tehokkuuteen. 

 

Sähkönjakeluverkon kunnossapidolla pyritään uusimaan ja huoltamaan jakeluverkkoa siten 

että itse verkon toimivuus pysyisi samana tai jopa paranisi. Kunnossapidon haasteena on 

oikeiden kohteiden ja uusimisajankohtien löytäminen. Väärin ajoitettu tai kohdennettu 

kunnossapito voi johtaa ylimääräisiin kuluihin, mikä vaikuttaa suoraan yhtiöiden tuottoon 

ja jopa sähkönjakelun luotettavuuteen. 

 

Verkkorakenteet ovat hyvin kalliita, joten ne pyritään pitämään käytössä mahdollisimman 

pitkään. On kuitenkin huomioitava, että komponenttien vanhentuessa myös näiden 

aiheuttamat keskeytykset sähkönjakeluun lisääntyvät rappeutumisen myötä. Tämän takia 

kunnossapidossa on otettava huomioon komponentin lisääntyvät keskeytykset 

ikääntymisen takia koko komponentin elinkaaren aikana.  

 

Lopullinen kunnossapidon tavoite on minimoida keskeytys-, huolto-, ylläpito- ja 

investointikustannukset jakeluverkossa annetun tarkastelujakson ajalta, mikä voi olla jopa 

60 vuotta. Oikein kohdennetulla ja ajoitetulla kunnossapidolla voi olla merkittävä vaikutus 

verkkoyhtiön talouteen ja asiakkaiden sähkönlaatuun.   
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Oikean kunnossapitostrategian löytäminen komponenteille on siis nykyisen valvontamallin 

takia entistä tärkeämpää ja tätä ongelmaa on lähtenyt ratkaisemaan Mikkelin 

ammattikorkeakoulun yliopettaja Juha Korpijärvi, joka on kehittänyt sähköverkkojen 

kunnossapitoprosessia varten taloudellisen mallin. Mallin tavoite on määrittää optimaaliset 

huolto- ja uusinvestointiajankohdat yksittäisille jakeluverkkokomponenteille ja 

suuremmille verkkokokonaisuuksille. Malli hyödyntää dynaamista optimointia 

minimikustannusten löytämiseksi ja komponenttien ikääntyminen simuloidaan 

rappeutumismallin avulla.  

 

Projektin nimeksi on muodostunut SKUTMA, mikä on lyhenne sähkönsiirtoyritysten 

kunnossapidon taloudellisesta mallista. Projektia rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto ja 

kymmenen itäsuomalaista sähkönsiirtoyritystä jotka ovat:  

 

• Järvi-Suomen Energia Oy 

• ESE-Verkko Oy 

• Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

• KSS Verkko Oy 

• Joutsenon Energia Oy (Nykyinen Lappeenrannan Energia Oy) 

• Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 

• PKS Sähkönsiirto Oy 

• Parikkalan Valo Oy 

• Joroisten Energialaitos 

• Outokummun Energia Oy 

 

Projektissa on myös mukana Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, mikä toimittaa 

tutkimuspalveluita projektille. Tämä diplomityö on osa tätä palvelua. 

1.1 Työn tavoite 

Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää ja analysoida sähkönsiirtoyritysten 

kunnossapidon taloudellista mallia. Mallia tulee kehittää pisteeseen, jossa se voidaan ottaa 

osittain käyttöön työkaluna tätä projektia rahoittaneissa sähköverkkoyhtiöissä. 
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Tämä edellyttää, että kunnossapitomallin ympärille tulee suunnitella kunnossapito-

ohjelma, jolla tarvittavat tiedot voidaan syöttää vaivattomasti ja ohjelma tulee tulostaa 

suuntaa antavan analyysin johtolähdön nykytilasta ja tulevista kunnossapitotoimenpiteistä. 

Kunnossapito-ohjelmaa ei ole tavoite saada täydellisesti valmiiksi tämän työn aikana, 

mutta siihen pisteeseen, että mallin testaaminen ja pienimuotoinen käyttö on mahdollista.  

 

Itse kunnossapitomalliin tulee tehdä riittävät parannukset, jotta tulokset saadaan 

realistisiksi ja analyysit mallin toimivuudesta, niin rappeutumismallin kuin itse 

optimoinnin kannalta.  
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2. SÄHKÖVERKKO-OMAISUUDEN HALLINTA 

Sähkönjakeluverkkoihin on sitoutunut huomattava pääoma ja tämän takia sitä on jatkuvasti 

hoidettava. Tämän pääoman hoito voidaan jakaa kolmeen toimintoon: 

kehittämissuunnitteluun, kunnossapitoon ja käyttöön. Näistä kolmesta toiminnosta tässä 

työssä keskitytään pääosin sähköverkon kunnossapitoon, mikä sisältää komponenttien 

uusintainvestoinnit mutta ei parannusinvestointeja. (Partanen 2008)  

 

Sähköverkon pitkän pitoajan takia on oleellista tarkastella verkko-omaisuuden 

käyttäytymistä pitkälle tulevaisuuteen, jotta riittävät resurssit pystytään varaamaan 

tarvittavan ajoissa. Tätä varten on tehtävä laskelmia kuinka erilaiset kustannukset 

käyttäytyvät verkon pitoaikana. Myös verkon tämänhetkinen arvo on osattava määrittää 

oikein viranomaisvalvontaa varten.  

 

2.1 Taloudellisuuslaskenta 

Sähkönjakeluverkon suunnittelu on kokonaiskustannusten minimointia suunnitellulta 

pitoajalta teknisten reunaehtojen puitteissa. Kokonaiskustannus koostuu investointi-, 

häviö-, keskeytys- ja ylläpitokustannuksista. Nämä kustannukset jakautuvat verkon 

pitoajalle hyvin erilaisesti ja tämä tekee näiden kustannusten vertailusta vaikeaa. 

Kustannusten luonteet on esitelty kuvassa 2.1. 

 

 

Kuva 2.1     Jakeluverkkojen kustannusten käyttäytyminen (Lakervi 2008) 

 

Kustannusten vertailemiseksi, on tärkeää muuttaa ne sellaiseen muotoon, jotta ne ovat 

vertailukelpoisia toistensa kanssa. Seuraavaksi on esitelty nykyarvo- ja 

annuiteettimenetelmä.  
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Nykyarvolla saadaan laskettua tulevaisuudessa tapahtuvan kustannuksen tämänhetkinen 

arvo korkoa korolle periaatteen mukaan. Kustannus kerrotaan nykyarvotekijällä eli 

diskonttaustekijällä mikä on esitetty kaavassa 2.1. 

  

 Nykyarvo = 
t

p








+

100
1

1
,        (2.1) 

 

missä t on vuosi t tulevaisuudessa ja p on korkoprosentti. 

 

Nykyarvolla voidaan myös tarkastella keskeytyskustannusten elinkaarikustannuksia 

diskonttaamalla vuotuiset keskeytyskustannukset nykyhetkeen. (Lakervi 2008) 

 

Kertaluontoiset investointikustannukset voidaan muuttaa vuosittaisiksi tasasuuriksi 

menoeriksi eli annuiteeteiksi. Vuotuinen annuiteettikustannus kattaa investoinnin pääoman 

kuolettamiseksi olevan osan ja tästä syntyvät korkokulut. Yhtälöllä 2.2 saadaan laskettua 

annuiteettikerroin, millä investointikustannus pitää kertoa. 

 

t
p

p









+

−

=

100
1

1
1

100ε ,         (2.2) 

 

missä p on korkoprosentti ja t on investoinnin tarkasteluaika vuosina. 

 

Investointien kannattavuutta tarkasteltaessa, voidaan siitä syntyvää vuotuista kustannusta 

verrata sen tuomiin säästöihin häviö- tai keskeytyskustannuksissa. (Lakervi 2008)  

2.2 Verkkoon sitoutunut pääoma 

Sähkönjakeluverkkoihin sitoutunutta pääomaa tarkastellessa käytetään hyödyksi 

jälleenhankinta-arvoa (JHA) ja nykykäyttöarvoa (NKA).  
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Jälleenhankinta-arvo kuvaa sähköverkon rahallista arvoa jos se rakennettaisiin uudelleen 

tällä hetkellä. Energiamarkkinavirasto (EMV) antaa suositukset verkostokomponenttien 

yksikköhinnoille ja näitä hintoja on myös käytetty tässä tutkimuksessa. EMV:n 

suositushinnat eri komponenteille on esitetty liitteessä I.  

 

Jakeluverkon NKA, on arvo millä saadaan kuvattua olemassa olevan verkon arvo, kun ikä 

otetaan huomioon. NKA lasketaan kaavan 2.3 avulla. 

 

 JHA
pitoaika

ikäkeski
NKA ⋅







 −
−= 1 ,      (2.3) 

 

missä keski-ikä on laskettu kaikista verkossa olevista komponenteista ja pitoaika on 

tarkastelussa käytetty komponenttien pitoaika. 

 

Jakeluverkon NKA pyritään pitämään vakiona uusimalla verkkoa jatkuvasta. 

Perusajatuksena voidaan pitää että investointeja tulisi tehdä vähintään vuotuisten 

tasapoistojen verran. Tasapoisto lasketaan kaavan 2.4 mukaisesti. 

 

 







=

pitoaika

JHA
Tasapoisto        (2.4) 

 

Mikäli komponentteja joudutaan uusimaan ennen kuin näiden pitoaika tulee täyteen, 

joudutaan tasapoistoja tekemään kirjapidosta komponentin poistamisen jälkeenkin. Tästä 

voi seurata merkittävät kustannukset verkkoyhtiölle, sillä tasapoistoja joudutaan tekemään 

samanaikaisesti sekä uudelle että jo poistetulle komponentille. Nopeutettu komponenttien 

uusiminen kasvattaa verkon nykykäyttöarvoa, mutta lisää vastaavasti rahoituskuluja. 

(Partanen 2006)  
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3. SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUS 

Sähkönjakelun toimitusvarmuus näyttelee aina vain suurempaa roolia sähkönsiirtoyritysten 

liiketoiminnassa. Tämän lisäksi sähkömarkkinalaki asettaa vaatimuksen verkkoyhtiöille 

pitää asiakkaiden sähkönsaanti riittävän hyvällä tasolla.  Toimitusvarmuus koostuu 

käyttövarmuudesta ja sähkönlaadusta. 

 

Vuonna 2008 suomalaiset kokivat keskimäärin 6.69 keskeytystä, joiden keskimääräinen 

pituus oli 1.97 tuntia asiakasta kohden. Keskeytysaikojen aiheuttajat jakautuivat kuvan 3.1 

mukaisesti. (Energiateollisuus 2009)  

 

 

Kuva 3.1     Keskeytysajan aiheuttajat vuonna 2008 (Energiateollisuus 2009) 

 

Vuoden 2008 keskeytysajoista 90 % muodostui keskijännite avojohtojen vioista, mitkä 

ovat erityisen alttiita sääilmiöille, kuvan 3.1 mukaisesti. (Energiamarkkinavirasto 2009) 

3.1 Keskeytystyypit 

SFS-EN 50160 standardin mukaan keskeytykseksi määritetään tilanne, missä 

liittämispisteessä jännite on alle 1 % sopimuksen mukaisesta jännitteestä. Keskeytykset 

jaetaan suunniteltuihin keskeytyksiin ja häiriökeskeytyksiin.  
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Suunniteltu keskeytys on sähköverkossa tehtävä työ, mistä asiakkaille on ilmoitettu 

etukäteen. Häiriökeskeytys on jonkin vian seurauksena tapahtunut keskeytys, mikä voidaan 

ajallisesti jakaa pikajälleenkytkentää (PJK), aikajälleenkytkentää (AJK) ja pysyvään 

vikaan. Eri keskeytysten kestoajat on esitelty taulukossa 3.0. (Lakervi 2008) 

Taulukko 3.0 Esimerkit tyypillisistä häiriökeskeytys ajoista 

Häiriö   Häiriöaika 

    [s] 

PJK   0,2s 

AJK 120s 

Pysyvä vika 120s > 

3.2 Vikataajuudet 

Komponentin vikataajuus kuvaa kuinka monta vikaa komponentti kokee vuoden aikana. 

Vikataajuudet eritellään häiriötyyppien mukaisesti, AJK:n, PJK:n ja pysyviin vikoihin. 

Tämän tutkimuksen laskelmissa on käytetty taulukon 3.1 mukaisia vikataajuuksia. 

Vikataajuudet perustuvat Juha Lohjalan väitöskirjaan (Lohjala 2005) ja vuoden 2007 

Energiateollisuuden keskeytystilastoihin.  

 

 Taulukko 3.1 Laskennassa käytetyt vikataajuudet 
Komponentti   Pysyvät viat   

      [vikaa/km,a]   

Ilmajohto         

metsä 0,07 

tienvarsi 0,04 

  avomaa   0,03   

Maakaapeli     0,026   

Muuntamo 0,015 

          

 

Vikataajuuksissa on otettu huomioon vain pysyvät viat, eikä päällystetyllä avojohdolla ole 

katsottu olevan merkittävää eroavaisuutta normaaliin avojohtoon nähden pysyvien vikojen 

tapauksessa, joten molemmille on käytetty samaa avojohdon pysyvien vikojen 

vikataajuutta. 

3.3 Korjaus- ja viankestoajat 

Häiriötilanteessa kun PJK ja AJK ovat epäonnistuneet, on kyse pysyvästä viasta. Vian 

paikantaminen alkaa pikaisesti ja ensimmäisiä toimenpiteitä on hyödyntää kauko-

ohjattavia erottimia, mikäli näitä on vikaantuneella lähdöllä. Vikapartio lähetetään 
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mahdollisimman nopeasti alueelle rajaamaan vikaa käsin käytettävillä erottimille ja 

yhdessä kauko-ohjattavien erottimen kanssa vikapaikka pyritään rajaamaan yhteen 

erotinväliin. Tyypillisiä kytkentäaikoja erottimille on taulukossa 3.2. 

 

Taulukko 3.2 Jakeluverkon kytkentäajat. 

    Kytkentäaika   

Käsinohjaus 1 h   

Kauko-ohjaus 0,1 h 

        

Häiriötilanteen sattuessa ovat suoritettavat toimenpiteet kuvan 3.2 mukaiset. 

 

 

Kuva 3.2     Toimenpiteet häiriötilanteessa 

 
Kuten kuvasta 3.2 nähdään, vika mikä ei korjaannu aikajällenkytkennän jälkeen aiheuttaa 

pysyvän vian. Pysyvän vian aiheuttama keskeytysaika muodostuu useasta tekijästä mihin 

vaikuttavat johtolähdön kauko-ohjattavat erottimet, vuodenaika, kellonaika, komponentti, 

varaosatilanne ja vian sijainti. Keskeytysaikaan vaikuttavat tekijät ovat esitetty kuvassa 

3.3. (Lauronen 1997) 

 

 
Kuva 3.3     Keskeytysajan muodostuminen pysyvän vian tapauksessa. 

Keskeytysaika, 

tvika 

Tulo kaukoerotinvyöhykkeelle, 

t1 

Vian erottaminen, 

t2 

Kokonaiskorjausaika, 

t3 

Kytkentöjen 

palauttaminen, t4 

Alustavat toimenpiteet, 

t31 

Vian korjaaminen, 

t32 
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Keskeytysaika voidaan esittää matemaattisesti eri aikakomponenttien summana kaavan 3.1 

mukaisesti. 

 
[ ] 4321vika ),,,(),()(,,, trloktoktotorlkt +++= ,    (3.1) 

 
missä [ ]orlktvika ,,,  Vian kokonaiskestoaika ajanjaksolla, kun vika on erotinvälillä l, vika tapahtuu 

ajanhetkellä o (työ-aika / päivystysaika) ja komponentti k joudutaan hakemaan 
varastosta. 

 

 )(1 ot   Ajoaika kaukoerotinvyöhykkeelle ajanhetkellä o. 

 

),(2 okt  Aika, joka kuluu vioittuneen komponentin k etsimiseen, erottamiseen ja terveiden 

verkonosien syötön palauttamiseen. 
 

 )(),,,(),,,( 32313 ktrloktrlokt +=  

Kokonaiskorjausaika, kun vika on erotinvälillä l ja komponentti k joudutaan 
hakemaan varastosta r. 
 

 [ ]),(),,(),,,,(max),,,( kamk31 lotlotrloktrlokt =  

   Pisin niistä ajoista, joita vian korjaamisen alustavat toimenpiteet vaativat. 
 

),,,(k rlokt  Aika, joka kuluu komponentin k saamiseksi korjauspaikalle, kun tiedossa on 

erivarastojen todelliset tavara määrät. 
  

),(m lot  Aika, joka kuluu tarvittavan lisäkorjausmiehistön saamiseksi korjauspaikalle. 

 

),(ka lot  Aika, joka kuluu korjauskaluston saamiseksi korjauspaikalle. 

 

)(32 kt   Aika, joka kuluu komponentin k vian korjaamiseen. 

 

4t  Aika, joka kuluu verkon palauttamiseen vikaan edeltäneeseen tilaan. (Lauronen 

1997) 

 

 
Kun kokonaiskeskeytysajan kaikki aikakomponentit otetaan huomioon, on keskeytysaika 

hyvin monen tekijän summa. Koska keskeytysaika on erittäin merkittävä osa 

keskeytyskustannusta, on keskeytysaika pyrittävä laskennassa saamaan mahdollisimman 

lähelle todellista aikaa. Tämä on ongelmallista sillä jokaiselle komponentille tulisi 

määrittää oma korjausaika, mikä riippuu yhtiökohtaisista toimintavoista ja komponentin 

sijainnista yhtälön 3.1 mukaisesti. Tällä tarkkuudella tehty keskeytysajan muodostaminen 

olisi erittäin hyödyllistä, mutta suuritöistä.  Tässä tutkimuksessa on pyrittävä käyttämään 

tilastoihin perustuvia komponenttikohtaisia viankorjausaikoja, mitkä ovat suuntaan 

antavia. Laskennassa käytetyt korjausajat on esitetty taulukossa 3.3.    
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Taulukko 3.3 Vikojen korjausaikoja 

        Korjausaika   

Avojohto       3,35h   

PAS       3,35h   

Kaapeli           

taajama 1h 

  haja-asutusalue   4h   

Muuntamo 4h 

 

 

Taulukon 3.3 korjausajat sisältävät kaikki korjaustoimenpiteet, joiden jälkeen verkko on 

normaalitilassa. Ilmajohdoille tämä aika käytännössä tarkoittaa vian korjaamista, mutta 

maakaapeliverkoissa korjausaika tarkoittaa taajamissa varayhteyden käyttöönottoa ja haja-

asutusalueella vika voidaan ohittaa vetämällä tilapäinen kaapeli maanpinnalla. Mikäli 

kumpikaan edellä mainituista toimenpiteistä ei ole mahdollista tehdä, on kaapelin 

korjausaika noin 7-14 tuntia kohteesta riippuen. (Partanen 2006; Lohjala 2005)  

 

3.4 Sähköntoimitusvarmuuden tunnusluvut 

Sähköntoimitusvarmuutta kuvaavat tunnusluvut ovat kansainvälisesti käytössä ja ovat 

standardin IEEE 1366-2001 mukaiset.  

 

• SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) 

keskeytysten keskimääräinen lukumäärä tietylle aikavälille 

• SAIDI (System Average Interruption Duration Index) 

keskeytysten keskimääräinen yhteenlaskettu kestoaika tietylle aikavälille 

• CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) 

keskeytysten keskipituus tietyllä aikavälillä 

• MAIFI (Momentary Average Interruption Frequence Index) 

Jälleenkytkentöjen keskimääräinen määrä/asiakas,a 

 

SAIFI, SAIDI, CAIDI ja MAIFI ovat kaikki asiakkaiden kokemia arvoja ja suomessa ei 

tällä tarkkuudella vielä tarkastelua tehdä. Suomessa käytössä on muuntopiiritason 

tarkastelu, jonka tunnusluvut ovat T-SAIFI, T-SAIDI ja T-CAIDI. (Partanen 2006) 
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Muuntopiiritason tarkastelussa otetaan huomioon vain keskijännitetason viat jolloin 

tunnusluvut ovat johtolähdöllä samat. Muuntopiiritason tunnusluvut lasketaan seuraavilla 

yhtälöillä.  

 

 
mp

mpk

SAIFIT

n

i

∑
==− 1

i

,       (3.2) 

 

missä n keskeytysten lukumäärä. 
 mpki niiden muuntopiirien lukumäärä, joihin keskeytys i on vaikuttanut. 
 mp muuntopiirien kokonaislukumäärä jakelualueella.  
 

 
mp

hmpk

SAIDIT

n

i

x

j

∑∑
= =

⋅

=−
1

ijij
1 ,      (3.3) 

 

missä n keskeytysten lukumäärä. 
 x kunkin keskeytyksen i yhteydessä esiintyvien erilaisten kestoaikojen määrä. 
 mpkij niiden muuntopiirien lukumäärä, jossa keskeytysten kesto on ollut hij. 

 hij keskeytyksen kestoaika muuntopiireillä.  
 mp muuntopiirien kokonaislukumäärä jakelualueella. 
 

 

∑

∑

=

==−
n

i

n

i

mpk

mph

CAIDIT

1
i

1
i

,       (3.4) 

 

missä mphi keskeytyksen i vaikutusalueella olleiden muuntopiirien yhteenlaskettu 
keskeytysaika.  

 mpki niiden muuntopiirien lukumäärä, joihin keskeytys i on vaikuttanut.(Partanen 
2006) 

 

3.5 Keskeytyskustannukset 

Jakeluverkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton arvioinnissa otetaan huomioon 

sähköntoimituksen laatu. Toimituksen laatu koostuu suunnitelluista keskeytyksistä ja 

odottamattomista keskeytyksistä. Odottamattomiin keskeytyksiin kuuluu pika- ja 

aikajällenkytkennät sekä pysyvät viat. Laatukriteerin tarkoitus on siirtää asiakkaan 
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kokemaa haittaa verkkoyhtiöille ja tätä kautta vaikuttaa sähköverkon toimitusvarmuuden 

parantamiseen. 

 

Keskeytyskustannus muodostuu toimittamatta jääneestä energiasta ja keskeytyksen 

aiheuttamasta haitan hinnasta.  Keskeytyksen aiheuttaman haitan hinta eli KAH-arvo 

riippuu asiakastyypistä jotka ovat kotitalous, maatalous, teollisuus, julkinen ja palvelut. 

Näille eri kuluttajaryhmille on määritetty oma haittakustannus, jotka ovat esitelty 

taulukossa 3.4.  

 

Taulukko 3.4 KAH-arvot tällä hetkellä. (Honkapuro 2006) 

 Kuluttajaryhmä Vikakeskeytys Suunniteltu keskeytys PJK AJK 

    €/kW €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW 

Kotitalous  0,36 4,29 0,19 2,21 0,11 0,48 

Maatalous 0,45 9,38 0,23 4,8 0,2 0,62 

Teollisuus  3,52 24,45 1,38 11,47 2,19 2,87 

Julkinen  1,89 15,08 1,33 7,35 1,49 2,34 

Palvelu   2,65 29,89 0,22 22,82 1,31 2,44 

 

Taulukosta voidaan huomata, että haittakustannus on merkittävästi suurempi palvelu- ja 

teollisuusasiakkailla kuin muilla. Myös suunnitellun keskeytyksen arvo on alhaisempi, sillä 

asiakas on tällöin pystynyt varautumaan sähköttömään aikaan. (Järventausta 2004) 

 

KAH-arvot johtolähdölle voidaan laskea muuntopiirikohtaisesti, mikä vaatii asiakastiedot 

tai käyttäen valtakunnallisia keskiarvoja. Käytettäessä valtakunnallisia KAH-arvoja ei 

tarkastelun kohteena olevan johtolähdön asiakasjakaumalla ole enää merkitystä ja tämä 

helpottaa tarkastelua. On huomioitava, että virhe keskeytyskustannuksessa on huomattava 

jos johtolähdöllä on paljon teollisuus- tai palveluasiakkaita ja käytetään valtakunnallisia 

keskiarvoja. Valtakunnalliset KAH-arvot ovat esitelty taulukossa 3.5. 

 

Taulukko 3.5 Valtakunnalliset KAH-arvot (EMV 2008)  

Vikakeskeytys 
Suunniteltu 
keskeytys PJK AJK 

€/kW €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW 

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

 

Muuntopiirikohtainen keskeytyskustannus saadaan laskettua yhtälön 3.5 mukaisesti, mikä 

sisältää pysyvien vikojen lisäksi vuotuisista PJK:sta ja AJK:sta aiheutuvat 

haittakustannukset.    
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missä  KAH    = keskeytyksestä aiheutuva haitta vuodessa (€/a) 

)(mp arW  = muuntopiirin asiakasryhmän ar vuosienergia (kWh) 

arlkm  = asiakasryhmien lukumäärä 

)(v ark  = asiakasryhmän ar KAH-arvo pysyville vioille (€/kWh) 

vt   = muuntopiirin pysyvien vikojen kokonaiskestoaika (h/a) 

)(t ark   = asiakasryhmän ar KAH-arvo työkeskeytyksille (€/kWh) 

tt   = muuntopiirin työkeskeytysten kokonaiskestoaika (h/a) 

)(vm ark  = asiakasryhmän ar KAH-arvo pysyville vioille (€/kW,vika) 

vlkm   = muuntopiirin pysyvien vikojen kokonaismäärä/a 

)(tm ark  = asiakasryhmän ar KAH-arvo työkeskeytyksille (€/kW,vika) 

tlkm   = muuntopiirin työkeskeytysten kokonaismäärä/a 

)(ark pjk  = asiakasryhmän ar KAH-arvo pikajälleenkytkennälle (€/kW,vika) 

pjklkm   = muuntopiirin pikajälleenkytkentöjen kokonaismäärä/a 

)(ajk ark  = asiakasryhmän ar KAH-arvo aikajälleenkytkennälle (€/kW,vika) 

ajklkm   = muuntopiirin aikajälleenkytkentöjen kokonaismäärä/a (Partanen 2006) 

 

Keskeytyskustannus saadaan laskettua kuvan 3.4 esimerkin osoittamalla tavalla, kun 

käytetään asiakasryhmäkohtaisia KAH-arvoja. 

 

 

Kuva 3.4     Esimerkki keskeytyskustannuksen laskennasta  
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Kuten kuvasta 3.4 nähdään, on keskeytysaika keskeytyskustannuksen suuruuden kannalta 

oleellinen komponentti. Vaikka määrällisesti PJK:ta ja AJK:ta on huomattavasti enemmin, 

aiheuttavat nämä silti vain viidenneksen vuotuisista keskeytyskustannuksista. Eri 

keskeytystyyppien vaikutus keskeytyskustannukseen on esitelty kuvassa 3.5. 

 

 

Kuva 3.5 Keskeytyskustannusten keskimääräinen jakaantuminen keskeytystyyppeihin (Honkapuro 2006) 

 
Kuvasta 3.5 voidaan todeta, että vikatilanteen keskeytysaika on selvästi suurin 

keskeytyskustannusten aiheuttaja ja tämän takia tässä tutkimuksessa 

keskeytyskustannusten laskennassa ei huomioida muita tekijöitä kuin vikakeskeytysaika. 
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4. VERKKOLIIKETOIMINTA JA REGULAATIO 

Sähkönsiirtoliiketoiminta on suomessa säädeltyä monopolitoimintaa. Säätelyn 

tarkoituksena on taata tasapuolinen kohtelu niin käyttövarmuuden, kuin hintojen puolesta 

kaikille sähköverkkoon liitetyille asiakkaille. Regulaatiolla pyritään vaikuttamaan suoraan 

verkkoyhtiöiden investointikohteisiin, suosimalla verkon käyttövarmuutta parantavia 

investointeja uusimman valvontamallin mukaan.  

 

Regulaatio on aina perustunut Suomessa verkkoyhtiöiden tuoton valvontaan. 

Verkkoliiketoiminnalle määritetään suurin mahdollinen tuotto siihen sitoutuneen pääoman 

mukaan ja tätä verrataan verkkoyhtiön toteutuneeseen tuottoon. Uusimmassa 

valvontamallissa on otettu myös huomioon verkkoyhtiöiden operatiiviset kustannukset 

osana tehokkuusmittausta, mikä kannustaa kokonaistoiminnan tehostamiseen. (Honkapuro 

2007)   

4.1 Valvontamalli 2008- 2011 

Vuoden 2008- 2011 valvontamalli keskittyy verkkoyhtiöiden tuoton valvontaan. Tämä 

tapahtuu vertaamalla toteutunutta tuottoa, sille laskettuun kohtuulliseen tuottoon. 

Kohtuullinen tuotto on maksimi tuotto mikä määräytyy verkkoliiketoimintaan sitoutuneen 

pääoman mukaan. Valvontamalli ottaa huomioon myös operatiiviset kulut ja tasapoistot, 

mikä tarkoittaa kokonaisuudessa verkkoyhtiön liikevaihdon rajoittamista. (Honkapuro 

2007). 

 

Sallittu tuotto verkkoyhtiölle lasketaan pääpiirteittäin seuraavasti: 

 

1. Lasketaan verkon JHA käyttäen EMV:n määrittämiä yksikköhintoja. 

2. Määritetään verkon NKA = (1-ikä/pitoaika)*JHA- Liittymismaksut. 

3. Nykykäyttöarvoa käytetään pääomana, jolle lasketaan sallittu tuotto; tuottoprosentti 

määritetään erikseen omalle ja vieraalle pääomalle, suhde on 70/30. 

4. Toteutunut tulos saadaan vähentämällä tuloista operatiiviset kustannukset, poistot 

ja verot. Kuluihin liittyy 2 % + yhtiökohtainen vähentämisvelvoite. (Partanen 

2008a) 

 
Valvontamalli vuosille 2008-2011 on pääpiirteittäin esitetty kuvassa 4.1.  
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Kuva 4.1     Valvontamalli vuosille 2008-2011 (Honkapuro 2007) 
 

Valvontamalli 2008-2011 sisältää ensimmäistä kertaa myös tehokkuusmittauksen mikä 

määrää tehostamistarpeen verkkoyhtiöille. EMV on määrittänyt yleisen 2 % 

tehostamistavoitteen mikä on sama kaikille verkkoyhtiöille, mutta myös yhtiökohtaisen 

tehostamistavoitteen. Yhtiökohtaiseen tehostamistavoitteeseen vaikuttaa verkkoyhtiön 

verkkopituus, asiakasmäärät, energia-arvo, OPEX ja tasapoistot. (Partanen 2008a) 

 

4.1.1 Vertailutason määrittäminen 

On tärkeää tietää verkkoyhtiöiden lähtötaso keskeytyskustannusten suhteen, jotta 

regulaatiolla saadaan toivottu vaikutus aikaiseksi. Lähtötason tarkastelu 

keskeytyskustannusten suhteen on tehtävä riittävän pitkälle aikavälille toteutuneiden 

keskeytyskustannusten pohjalta. Tämä muodostuu ongelmaksi sillä energiamarkkinavirasto 

on aloittanut tarvittavan energiapainotetun keskeytystiedon keräämisen vasta vuonna 2005. 

Riittävän pitkä tarkastelujakso vertailutason määrittämiseksi on laskettu olevan neljä 

vuotta. (EMV 2007, Honkapuro 2007) 
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4.1.2 Keskeytysten vaikutus sallittuun tuottoon 

Sähkönjakelun keskeytyksistä syntyvät keskeytyskustannukset vaikuttavat verkkoyhtiöiden 

sallittuun tuottoon 2008- 2011 valvontamallissa kahden mekanismin kautta, jotka ovat 

suoraan ja tehokkuusmittauksen kautta.  

 

Keskeytyskustannus vaikuttaa suoraan sallittuun tuottoon vertaamalla sitä yhtiön 

kohtuullisiin keskeytyskustannuksiin. Jos verkkoyhtiön keskeytyskustannukset ovat 

korkeammat kuin määritetty referenssitaso, pienenee sallittu tuotto ja vastaavasti pienempi 

keskeytyskustannus nostaa sallittua tuottoa. Kuten luvussa 4.1.1 todettiin, on kohtuullisen 

keskeytyskustannuksen eli referenssitason määrittäminen hankalaa puutteellisten 

yhtiökohtaisten keskeytystietojen takia. Tästä voi seurata tarpeeton tuoton kasvaminen tai 

pieneneminen verkkoyhtiölle. Keskeytyskustannuksen vaikutusta sallittuun tuottoon on 

rajoitettu siten että sen vaikutus sallittuun tuottoon on maksimissaan ±20 %.   

 

Keskeytyskustannus vaikuttaa myös tehokkuusmittauksen kautta sallittuun tuottoon, koska 

tehokkuusmittauksen panostekijöinä ovat operatiiviset kustannukset, 

keskeytyskustannukset ja tasapoistot. Keskeytyskustannusten vaikutus sallittuun tuottoon 

on esitetty kuvassa 4.2. (Honkapuro 2007)  

   

       

 
Kuva 4.     Keskeytyskustannusten vaikutus sallittuun tuottoon. 
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5. SÄHKÖVERKKOJEN KUNNOSSAPITO 

Kunnossapidon tavoitteena on pitää verkon komponentit toimintakuntoisina siten, että 

pitkällä aikavälillä kokonaiskustannukset (investoinnit, keskeytykset, käyttö ja 

kunnossapito) minimoituvat. Kunnossapitostrategiat voidaan jakaa ehkäisevään ja 

korjaavaan kunnossapitoon, josta ehkäisevä kunnossapito voidaan jakaa edelleen uusiin 

strategioihin. (kuva 5.1).   (Lakervi 2008) 

 

 

  Kuva 5.1     Kunnossapitostrategiat 

 

Sähköverkkojen kunnossapito liittyy vahvasti sen luotettavuuteen, mikä on kokoajan 

nousemassa tärkeämmäksi regulaation takia. Tämän takia kunnossapitoa on suoritettava 

täsmällisesti ja riittävästi luotettavuuden säilyttämiseksi. Oikea kunnossapitostrategian 

valitseminen on kriittinen komponentti verkkoyhtiöiden taloudessa. Mikäli kunnossapitoa 

ei suoriteta riittävästi nousevat keskeytyskustannukset ja verkkoyhtiön tuotto pienenee ja 

vastaavasti jos kunnossapitoa suoritetaan liikaa tai vääriin kohteisiin, aiheutuu tästä 

ylimääräisiä kustannuksia. (Janjic 2007)   

5.1 Ehkäisevä kunnossapito 

Ehkäisevä kunnossapito voidaan jakaa kuntoon perustuvaan kunnossapitoon ja aikaan 

perustuvaan kunnossapitoon. Molempien kunnossapitostrategioiden tavoite on suorittaa 

komponenttien huolto ja korjaustyöt ennen kuin niistä aiheutuu haittaa. Ehkäisevä 

kunnossapito pyrkii myös parantamaan käyttövarmuutta ja komponenttien käyttöikää. 

Ehkäisevällä kunnossapidolla on myös positiivinen taloudellinen ja logistinen vaikutus, 

koska materiaalit ja henkilöstö pystytään varaamaan hyvissä ajoin ennen varsinaista 

toimenpidettä. 

Kunnossapito 

Ehkäisevä kunnossapito Korjaava kunnossapito 

Kuntoon perustuva 

kunnossapito (CBM) 

Aikaan perustuva 

kunnossapito (TBM) 
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5.1.1 Aikaan perustuva kunnossapito TBM 

Aikaan perustuva kunnossapito (Time based maintenance) on ehkäisevän kunnossapidon 

yksi muoto, missä kunnossapitoa suoritetaan tietyin aikavälein. Kunnossapidon ajankohdat 

määräytyvät komponentin tai kunnossapitotoimenpiteen mukaan. 

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan avojohtoverkolle on tehtävä kuntotarkastus viiden 

vuoden välein tai tätä useammin, mitä voidaan pitää aikaan perustuvana kunnossapitona. 

(Lakervi 2008) 

 

Hyvänä esimerkkinä aikaan perustuvasta kunnossapidosta on johtokatujen raivaus ja 

muuntajahuollot. Johtokatujen raivausajankohdat vaihtelevat verkkoyhtiökohtaisesti 

kahden vuoden sykleistä aina kuuden vuoden kiertoon saakka. Aikaan perustuva 

kunnossapito on vallitseva käytäntö suomalaisissa verkkoyhtiöissä. (Korpijärvi 2009) 

 

5.1.2 Kuntoon perustuva kunnossapito CBM 

Keskeisin ajatus kuntoon perustuvassa kunnossapidossa on komponenttien kunnon jatkuva 

tarkkailu. Tarkkailemalla komponenttien kuntoa voidaan kunnossapito keskittää juuri sitä 

tarvitseville komponenteille. Tämä kunnossapitostrategia on tehokas, mutta vaatii paljon 

tarkastuskäyntejä verkkoyhtiön henkilökunnalta ja täten kasvattaa kustannuksia.  

 

5.1.3 Luotettavuuteen perustuva kunnossapito RBM 

Luotettavuuspohjainen kunnossapito (RBM, reliability based maintenance) on ehkäisevän 

kunnossapidon sovellus, mikä hyödyntää kuntoon perustuvaa kunnossapitoa. 

Komponenttien kunnon lisäksi tarkastellaan tämän tärkeyttä muun verkon kannalta ja täten 

voidaan priorisoida kunnossapitokohteet tarkemmin. Tällä menettelyllä voidaan 

kunnossapito kohdentaa verkkoyhtiön talouden kannalta tärkeimpiin kohteisiin ja vältytään 

väärien kohteiden liialliselta kunnossapidolta. Tämä on esitetty kuvassa 5.2. (Lakervi 

2008)    
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Kuva 5.2     Luotettavuuspohjainen kunnossapitostrategia. (Lakervi 2008) 

 

Luotettavuuteen perustuva kunnossapitostrategia tarjoaa kustannustehokkaan tavan 

kunnossapitää verkkoa, mikä korostuu erityisesti nykyajan säädellyssä 

verkkoliiketoiminnassa. 

 

5.2 Korjaava kunnossapito  

Korjaava kunnossapito on kunnossapitostrategia, mikä ei suorita ehkäiseviä toimenpiteitä 

ja keskittyy vain vian korjaamisen tämän tapahduttua. Tässä strategiassa erittäin tärkeää on 

logistiikka varastojen ja henkilöstön kannalta. Mitä paremmin oma ja mahdollisen 

toimittajan varastotilanne tiedetään, sitä tehokkaampaa toiminta on. Sopimukset ja 

toimintatavat tulee myös olla kunnossa, mikäli käytetään verkkoyhtiön ulkopuolista 

työvoimaa vian korjaamisessa. Kokonaisuudessaan korjaava kunnossapito keskittyy vain 

luomaan toiminnallisen vian korjausorganisaation, mitä voidaan hyödyntää tarpeen 

vaatiessa. (Lakervi 2008) 

5.3 Korjaus- ja ylläpitokustannukset  

 

Jakeluverkon ylläpitokustannukset koostuvat, johtokatujen raivauksesta, pylväiden 

lahotarkastuksista sekä muuntamoiden ja erottimien tarkastuksista sekä komponenttien 

määräaikaishuoltokustannuksista. Ylläpitokustannuksiin voidaan lisätä myös käytönohjaus 

ja viestijärjestelmien ylläpito. Jotta muuntamoiden ja erottimen ylläpitokustannukset 
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saataisiin vertailukelpoisiksi kilometrikustannuksiksi johtimien kanssa, käytetään 

keskimääräisenä muuntamotiheytenä yhtä muuntamoa johdinkilometriä kohti. 

Muuntamoiden ylläpitokustannuksena voidaan pitää tällöin 80 €/km,a. (Partanen 2006)     

 

Partasen et. al. (Partanen 2006) tutkimuksen mukaan keskimääräiseksi 

viankorjauskustannukseksi ilmajohtoverkossa on arvioitu olevan 1600 €/vika ja 

maakaapelien viankorjauskustannukseksi 3200 €/vika. Kun, suurhäiriöiden aiheuttamia 

lisäkustannuksia ei oteta huomioon, ovat normaalitilanteen kunnossapitokustannukset 

taulukon 5.1 mukaiset.    

 

Taulukko 5.1 Kunnossapitokustannukset, sisältää viankorjaukset ja huollot (Partanen 2006) 

Johtorakenne   Kunnossapitokustannukset   

      [€/km,a]   

Avojohto         

metsä 260 

tienvarsi 215 

  pelto   170   

PAS         

metsä 200 

tienvarsi 170 

  pelto   140   

Kaapeli 

taajama 100 

  haja-asutusalue 100   

 

Taulukon 5.1 kustannuksia voidaan käyttää vertauskohtana tässä tutkimuksessa käytetyn 

kunnossapitomallin kustannuksille. Tulosten perusteella voidaan arvioida 

kunnossapitomallin toimivuutta kustannusten määrittämisessä. Kustannuksia voidaan myös 

hyödyntää luomalla niiden pohjalta tarkempia talouslaskelmia tarkastelujaksolle. 

5.4 Tietokannat osana kunnossapitoa 

 

Kunnossapitosuunnittelun kannalta on tärkeää, että riittävästi tietoa sähköverkon 

nykytilasta on saatavilla. Tämä pätee etenkin komponenttien ikien ja kuntotietojen osalta. 

Mikäli verkkoyhtiöllä on kattava ja ajan tasalla oleva tietokanta edellä mainituista tiedoista 

helpottaa tämä huomattavasti kunnossapitosuunnittelua.  
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Tietokantoihin on tärkeää saada mahdollisimman paljon informaatiota verkossa olevista 

komponenteista kuten niiden asennus ympäristö eli metsä, tienvarsi tai avomaa. 

Tietokannassa olevia tietoja voidaan hyödyntää erilaisten analyysien tekemiseen mutta 

ongelmaksi usein muodostuu tarvittavien tietojen löytäminen tietokannoista. Tiedot on 

usein haettava useasta eri paikasta tietokannan sisällä ja tämä tekee tiedon keräämisestä 

vaivalloista. Tämän takia on tehtävä tarvittavan tiedon etsimiseksi erilaisia hakuja 

valmiiksi tietokantoihin jotta tiedot olisivat helpommin saatavilla.  

 

Tietokantojen tarkka ylläpitäminen vaatii henkilöresursseja mitä normaalisti 

verkkoyhtiöille ei ole riittävästi käytettävissä. Tämä johtaa tilanteeseen että osa tiedoista 

pääsee vanhenemaan ja jos asiaa ei korjata muuttuu tietokanta täysin hyödyttömäksi.  
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6. KUNNOSSAPITOMALLI 

Kunnossapitomallin tavoitteena on pyrkiä minimoimaan kokonaiskustannukset, mitkä 

koostuvat huolto-, investointi- ja keskeytyskustannuksista tarkastelujaksolla. 

Kokonaiskustannukset hetkestä t=0 hetkeen t on esitetty kaavassa 6.1.   

 

 ( )∑
=

++=
t

t

tKtKtKK
1

kinvhtot )()()( ,      (6.1) 

 

missä totK  on tarkastelujakson kokonaiskustannus, hK on huoltokustannus vuona t, invK on 

investointikustannus vuona t ja kK on keskeytyskustannus vuona t. 

 

Kunnossapitomalli perustuu luotettavuuspohjaiseen kunnossapitostrategiaan, minkä tärkein 

tarkasteltava parametri mallissa on keskeytyskustannus. Keskeytyskustannus normaalissa 

tarkastelussa kasvaa tietylle johtolähdölle vain jos kuormitus kasvaa tai verkkopituus 

lisääntyy.  

 

Tämän työn kunnossapitomallissa komponentin aiheuttama keskeytyskustannus kasvaa sen 

ikääntymisen myötä kasvattamalla sen vikataajuutta tietyn rappeutumismallin avulla. Kun 

rappeutumismalli, investointi- ja huoltokustannukset tiedetään, voidaan määrittää sopivat 

huolto- ja investointiajankohdat.    

 

Kunnossapitomallin antamat kunnossapitotoimenpiteet eivät pienennä 

keskeytyskustannuksia normaalitilasta pienemmiksi, mikä tarkoittaa että positiivista 

vaikutusta tämän mallin toimenpiteille ei ole valvonnassa käytettyihin 

keskeytyskustannuksiin.   

6.1 Lähtötiedot 

Kunnossapitomalli tarvitsee joukon eri lähtötietoja toimiakseen oikein, tiedon saatavuus 

vaihtelee verkkoyhtiökohtaisesti. Tarvittavat lähtötiedot ovat, 
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Taulukko 6.1 Kunnossapito mallin lähtötiedot (* Johtimen oletetaan olevan pylväiden kanssa saman ikäiset)  

Johtimet*   laji  ikä sijainti pituus     

Muuntamot rakenne ikä sijainti 

Muuntajat koko ikä sijainti vuosienergia 

Erottimet sijainti kytkentätapa 

                

näistä lähtötiedoista osa on helposti saatavilla verkkoyhtiöissä, mutta tietyt tiedot tuottavat 

ongelmia.  

 

Suurimmaksi ongelmaksi nousee ikätietojen löytyminen yli 40 vuotta vanhojen johtimien 

(pylväiden) osalta. Tämä on ongelma, mikä vaikuttaa erityisesti verkkoyhtiöihin joilla on 

huomattava määrä jakeluverkkoa, mikä tekee ikätietojen hankkimisesta suuritöistä.  

6.2 Dynaaminen optimointi 

Kunnossapitomalli hyödyntää dynaamisen optimoinnin algoritmia oikeiden ajankohtien 

määrittämisessä komponenteille. Määritettäviä ajankohtia ovat huolto ja uusinvestointi, 

jotka käsitellään myöhemmin tässä luvussa. 

 

Dynaamisen optimoinnin tarkoitus on löytää kustannustehokkain reitti alkuhetkestä 

tarkastelu ajan päättymiseen saakka, kun muuttuvia tekijöitä ovat huolto ja uusinvestointi. 

Kuvassa 6.1 on havainnollistettu optimoinnin reitin valinta ongelmaa.  

 

 

Kuva 6.1     Mahdolliset reittivaihtoehdot komponentille, kun toimintoja on E, H ja I. E on ei mitään, H on 

huolto ja I on investointi. Aika on esitetty hetkestä 0 hetkeen T. 

 

Kustannusminimin löytäminen voidaan esittää matemaattisessa muodossa yhtälön 6.2 

mukaan. 

E 

 
H 

0 

.  .  . 

1 2 3 T - 1 T 

I 
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  ( )∑
=

++=
t

t

tKtKtKK
1

kinvhtot )()()(min  ,     (6.2)   

 

missä totK  on tarkastelujakson kokonaiskustannus, hK on huoltokustannus vuona t, invK on 

investointikustannus vuona t ja kK on keskeytyskustannus vuona t. (Korpijärvi 2009) 

 

Huoltokustannus muodostuu yhtälön 6.3 mukaan seuraavasti 

 

 )()()()( krth tKtKtKtK ++= ,      (6.3) 

 

missä )(t tK on tarkastus- ja pienvikojen korjauskustannus vuona t, )(r tK on johtokatujen 

raivauskustannus vuona t ja )(k tK  on kunnossapitokustannus vuona t. (Korpijärvi 2009) 

 

Kunnossapitomallissa huoltokustannus )(h tK  on oletettu olevan 10 % kyseisen 

komponentin investointikustannuksesta, mikä sisältää mainitut tarkastus-, raivaus- ja 

kunnossapitokustannukset kyseiselle komponentille.   

 

6.3 Rappeutumismalli 

Kunnossapitomallin toimivuuden kannalta oleellinen asia on rappeutumismalli, mikä 

kuvaa komponentin ikääntymisestä aiheutuvaa vikataajuuden kasvua. Rappeutumismalli 

koostuu kahdesta eri vikalähteestä, mitkä ovat komponentin vikataajuus ja teoreettinen 

rappeutuminen.   

 

Ilmajohdoilla vikataajuuteen vaikuttaa asennusympäristö eli metsä, tienvarsi tai avomaa. 

Kaapeleille ja muuntajille on käytettävä niiden käytön kokemusten perusteella saatuja 

vikataajuuksia, mihin vaikuttaa lähinnä komponenttien kunto. 

 

Teoreettinen rappeutuminen pyrkii mallintamaan komponentin kunnon heikkenemistä, 

mikä vuorostaan aiheuttaa lisää keskeytyksiä. Mallissa on oletettu että komponentin 

suunnitellun pitoajan aikana sen aiheuttama vikataajuus kaksinkertaistuu. Tämä on esitetty 
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matemaattisesti kaavassa 6.4 missä vikataajuus kasvaa lineaarisesti aina pitoajan loppuun 

saakka.      

 

 ,0   ),0()0(
1

)( ptfft
p

tf ≤≤+⋅=       (6.4) 

 

missä )(tf on vikataajuus vuona t, )0(f on vikataajuus hetkellä 0 ja p on pitoaika. 

(Korpijärvi 2009) 

 

Rappeutuminen muuttuu komponentin pitoajan jälkeen eksponentiaaliseksi, mikä on 

esitelty kaavassa 6.5. (Korpijärvi 2009) 

 

 .   ),0(9627,1)0(
848,72

1
)( ptffetf pt

>⋅+⋅=
−     (6.5) 

 

Eksponentti käyttäytymisen tarkoitus on aktivoida uusimisajankohta tietyn ajan päästä 

pitoajan loppumisesta. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että rappeutumismalli on suurin 

vaikuttaja ajankohtia laskettaessa. Tämän takia rappeutumismallia on tutkittava lähemmin 

ja sen vaikutus tuloksiin on tiedettävä. Kuvassa 6.2 on esitetty vikataajuuden muutos 

komponentin ikääntyessä. 

 
     

 

 
Kuva 6.2     Rappeutumismalli, kun komponentin pitoaika on 40 vuotta.  
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Kuvasta 6.2 on selvästi nähtävissä lineaarinen kasvu pitoajan loppumiseen saakka, minkä 

jälkeen käyttäytyminen on eksponentiaalista. Eksponentiaalisen- ja lineaarisenkasvun 

jyrkkyyttä voidaan säätää mallissa ja tämä mahdollistaa erilaisten rappeutumismallien 

luomisen eri komponenteille. 

 

Kuten oli mainittu, komponentin rappeutumismalli koostui ympäristön vaikutuksesta ja 

teoreettisesta rappeutumisesta. Näiden eri vikalähteiden vaikutus on nähtävissä kuvaajasta 

6.3. 

 

 
Kuva 6.3   Rappeutumismallin koostuminen ympäristön vikataajuudesta (YM) ja komponentin 

rappeutumisen aiheuttamasta vikataajuudesta (R). 

 

Kuvasta 6.3 nähdään selvästi, että ympäristöstä johtuva vikataajuus ei muutu 

tarkastelujaksolla. Rappeutumismalli on siis teoreettisen rappeutumisen ja staattisen 

ympäristöstä johtuvan vikataajuuden summa. On kuitenkin huomioitava, että tässä mainittu 

staattinen ympäristöstä aiheutuva vikataajuus ei todellisuudessa ole staattisia vaan perustuu 

tilastoituihin vikoihin eri maastotyypeillä.    

 

6.3.1 Pitoajan vaikutus rappeutumismalliin 

Koska sähköverkossa on huomattava määrä eri komponentteja joilla on eri pitoaika, mutta 

vaikutus koko lähdön toimivuuden kannalta aivan sama, on pitoajan vaikutusta 

rappeutumismalliin tarkasteltava.  
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Kuvassa 6.4 on esitetty sama komponentti kolmella eri pitoajalla ja tuloksista voidaan 

todeta, että rappeutumismallissa pitoajan ollessa lyhyt kasvaa vikataajuus nopeammin 

yhtälön 6.4 mukaisesti kuin pitemmillä pitoajoilla olevat komponentit.    

 

 
Kuva 6.4     Pitoajan vaikutus rappeutumismalliin 

 

6.3.2 Ympäristön ja muiden tekijöiden vaikutus rappeutumiseen 

Rappeutumismallin lineaarisesta vikataajuuden kasvattamisyhtälöstä 6.4 johtuen, kasvaa 

vikataajuus nopeammin komponenteille, joilla se on alkuhetkellä suurempi. Esimerkkinä 

tästä kuvassa 6.5 on esitetty sama komponentti, Sparrow avojohto asennettuna metsää, 

tienvarteen ja avomaalle.    

 

 
Kuva 6.5      Asennusympäristön vaikutus vikataajuuteen Sparrow  avojohdolla.  



32 

 

  

Kuvasta 6.5 huomataan, että metsään asennetun komponentin vikataajuus kasvaa 

nopeammin kuin muut. Kun etsitään mallin käyttäytymisellä tulkintaa reaalisesta 

maailmasta, niin voidaan päätyä seuraaviin tulkintoihin, miksi eri maastossa olevat 

komponentit kokevat rappeutumisen eritavalla. 

 

• Pylväät lahoavat eri tavalla eri maastossa (kosteus) 

• Metsän vanhetessa puut kaatuilevat herkemmin linjoille 

• Johtimille kerääntyy enemmin roskaa eri maastoissa  

 

6.3.3 Rappeutumismalli osana keskeytyskustannusta 

 

Yksittäisen komponentin keskeytyskustannus koostuu vikataajuudesta, tehosta, KAH-

arvosta ja ajasta. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle komponentille on oltava jokin maksimi 

keskeytyskustannus, jonka se voi aiheuttaa. Eksponentiaalisesti kasvavan vikataajuuden 

takia tätä maksimi arvoa ei ole rappeutumismallissa, minkä takia keskeytyskustannusta on 

rajoitettava johonkin arvoon. Nykyisessä rappeutumismallissa on rajoitus tehty 

komponentin vika-ajan perusteella. Jokaisen komponentin keskeytyskustannus on rajoitettu 

48 tunnin mittaisen keskeytyksen aiheuttamaan keskeytyskustannukseen. Tämä on esitetty 

kuvassa 6.6, missä kolme identtistä komponenttia vikaantuessaa aiheuttavat eri suuruisen 

tehonmenetyksen. 

 

 

Kuva 6.6   Keskeytyskustannuksen rajoitus 48 tunnin pituiseen keskeytykseen eri tehon arvoilla.  
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6.3.4 Komponentit 

Kunnossapitomallissa tämän tutkimuksen aikana oli käytössä sama rappeutumismalli 

kaikille komponenteille, mitä järjestelmään lisättiin. Tämä on hyväksyttävää tutkimuksen 

alkuvaiheessa, mutta pitkällä tähtäimellä on eri komponenttiryhmille löydettävä omat 

rappeutumismallit.  

 

Rappeutumismallin epäkohta todennäköisesti ilmenee välittömästi, jos tarkasteluun 

lisätään sähköverkkoautomaatiokomponentteja, joiden pitoajat ovat huomattavasti 

lyhyempiä ja niiden rappeutumisesta johtuva vikaantumisfunktio voi olla aivan erilainen, 

kun nykyinen käytössä oleva.  

 

Tarkastelun kohteena tässä tutkimuksessa ovat olleet 20 kV ilmajohdot, 20 kV 

maakaapelit, jakelumuuntajat 20/0,4 kV ja 20 kV muuntamot.  

 

6.3.5 Yhteenveto rappeutumismallista 

Rappeutumismalli on tilastoitujen vikataajuuksien ja teoreettisen rappeutumisen 

yhdistelmä, ja tämän takia sille on vaikeaa löytää todellisesta maailmasta vastaavaa 

merkitystä. Rappeutumismalli kuitenkin käyttäytyy loogisesti, esimerkiksi ympäristön 

vaikutusten huomioimisessa komponentin rappeutumisen kannalta.  

 

Rappeutumisen kannalta oleellinen asia olisi löytää eri komponentti ryhmille omat 

rappeutumismallit, kuten johtimille, pylväille, muuntajille ja erottimille. Tämä on tärkeä 

seikka sillä nykyisessä rappeutumismallissa esimerkiksi johtimet ja pylväät käsitellään 

samana komponenttina. Mikä tarkoittaa että molemmat komponentit vaihdetaan aina 

mallin mukaan samanaikaisesti, mikä jättää huomioimatta 50 % kustannus säästön 

tapauksissa, missä selvitään vain pelkkien pylväiden tai johtimen vaihdolla.    

 

Keskeytyskustannus kasvaa eksponentiaalisesti komponentin pitoajan jälkeen johtuen 

rappeutumismallista ja rajoittuu kyseisen komponentin 48 tuntia kestävään keskeytykseen. 

Koska kasvu on eksponentiaalista, se tulee todennäköisesti dominoimaan täysin kaikki 

ajankohta määritykset kunnossapitomallissa.   
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Yksi huomioitava tekijä, mitä ei ole otettu rappeutumismallissa huomioon on komponentin 

todellinen kunto, sillä käytetty rappeutumismalli on täysin sidoksissa komponentin ikään, 

eikä sen todelliseen kuntoon. Rappeutumismallin tarkentamiseksi olisi suositeltavaa ottaa 

käyttöön komponenteille kuntoindeksikäytäntö, sillä rappeutuminen ei ole identtistä 

kaikilla komponenteille edes samalla alueella. Tietyissä olosuhteissa rappeutuminen voi 

tapahtua nopeammin, kuin toisissa, jolloin kyseisen komponentin huoltaminen ja 

uusiminen aikaistuisi. Kuvassa 6.7 on havainnollistettu eri nopeudella tapahtuvan 

lahoamisen vaikutusta pylväiden uusimishetkeen.  

 

 

Kuva 6.7     CCA-kyllästeisen pylvään rappeutumismalli. (Lohjala 2005) 

 

Koska verkkoyhtiöt joutuvat tekemään kuntotarkastuksia säännöllisesti pylväilleen, ovat 

nämä kuntotiedot myös tiedossa verkkoyhtiöillä. Olemassa olevien kuntotietojen 

lisääminen osaksi rappeutumismallia olisi tärkeä seuraava askel rappeutumismallin 

kannalta.  

 

6.4 Tarkastelujakso 

Tarkastelujakso on kunnossapitomallissa määritetty olevan 60 vuotta. Tämä johtuu 

komponenttien pitkistä teknisistä kestoiistä ja teknistaloudellisista pitoajoista.   60 vuoden 
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ajanjaksona pystytään näkemään tällä hetkellä nuorten komponenttien ensimmäiset huolto- 

ja investointiajankohdat, kuten myös jo vanhojen komponenttien uusinnat lähivuosina.  

 

Suunnittelujakson tyypillisenä aikana jolta kustannukset lasketaan, on 20 vuotta. Tämä 

johtuu kustannusten vaikeasta ennustettavuudesta tätä pidemmille ajoille. Yksi suuri 

epävarmuustekijä on keskeytyskustannusten arvostus ja regulaatio yleisesti 

tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa kunnossapitomallin tapauksessa suurta 

epävarmuustekijää, sillä malli perustuu täysin luotettavuuskeskeiseen kunnossapitoon, 

mikä perustuu keskeytyskustannuksiin. (Lakervi 2008)  

 

Kun epävarmuustekijät otetaan huomioon, on kunnossapitomallin tarkastelujakso syytä 

muuttaa 60 vuodesta 30 vuoteen. 30 vuotta on myös erittäin pitkä aika suunnitelmien 

tekemiselle, mutta huomattavasti realistisempi kuin 60 vuoden jakso.     

6.5 Huolto- ja investointiajankohdat 

Kunnossapitomalli sisältää kaksi eri toimenpidettä, joille se laskee toteutusajankohdat 

aiemmin esitettyjen lähtötietojen perusteella. Nämä toimenpiteet ovat huolto ja 

uusinvestointi. Molempien toimenpiteiden ajankohta perustuu optimoinnin avulla 

tapahtuvaan laskentaan, jossa etsitään kustannusminimiä tarkastelujaksolle.  

 

Mallin sisältämä huoltotoimenpide on huolto-operaatio komponentille tai ryhmälle, jolla 

teoreettisesti saadaan tämän kuntoa parannettua, niin että sen tila huollon jälkeen vastaa 

sen tilaa viisi vuotta aiemmin. Kustannus tälle huoltotoimenpiteelle on arvioitu olevan 10 

% komponentin tai ryhmän uusinvestoinnin arvosta.  

 

Vaikka mallissa käytetty huoltotoimenpide ja sen vaikutus on teoreettinen, voidaan löytää 

verkkoyhtiöiden kunnossapitotoiminnasta vastaavanlaisia toimintoja. Hyvänä esimerkkinä 

tästä voidaan pitää huonokuntoisimpien pylväiden vaihtoa joko uusiin tai käytettyihin, 

myös juuritukien käyttöä voidaan harkita. Tämä tehdään muun linjan uusintaa 

silmälläpitäen, koska ei ole järkevää vaihtaa koko linjaa uusiin vain muutaman huonon 

pylvään takia. (Lakervi 2008; Koho 2009) 



36 

 

  

6.5.1 Komponenttikohtainen laskenta 

Komponenttikohtainen laskenta pyrkii laskemaan jokaiselle komponentille optimaaliset 

huolto- ja uusinvestointiajankohdat annetun tarkastelujakson aikana. Laskennan tulosten 

selvittämiseksi on optimointi korvattu yksinkertaistetulla mallilla, jotta komponenttien 

investointi ja huoltoajankohdat on havainnollisemmin selvitettävissä. Yksinkertaistetun 

mallin ja varsinaisen optimointimallin tulosten välillä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja, 

kun tarkastelujaksolle sijoittuu vain yksi huolto ja investointitoiminto. Seuraavassa 

tarkastelussa on käytetty taulukon 6.2 mukaista komponenttia. 

 

Taulukko 6.2 Esimerkki komponentin tiedot tarkastelun alkuhetkellä. 

Komponentti Pituus Ikä KAH Investointi ∑AN(40a) 

  [km] [a] [€/a] [€] [k€] 

Sparrow 1 20 450 17930 42 

 

Minimikustannusten löytämiseksi on tarkasteltava keskeytyskustannusten käyttäytymistä 

koko tarkastelujaksolta. Tämä voidaan toteuttaa laskemalla koko tarkastelujakson 

keskeytyskustannukset jokaiselle vuodelle siten, että kyseisenä vuotena komponentti 

uusittaisiin. Kuvassa 6.8 on esitetty tilanne, missä investointi on toteutettu vuonna 10. 

 

 

Kuva 6.8     Keskeytyskustannusten käyttäytyminen 40 vuoden tarkastelujaksolla, kun investointi on tehty 

vuonna 10. 

 

Kuvan 6.8 esittämän tavan mukaan lasketaan investointi joka vuodelle ja tämän jälkeen 

verrataan kustannuksia keskenään, etsien minimiarvoa. On kuitenkin huomioitava, että 

kustannukset tapahtuvat kaukana tulevaisuudessa, on vuotuiset keskeytyskustannukset 



37 

 

  

myös diskontattava nykyhetkeen. Diskontatut keskeytyskustannukset tarkastelujaksolta on 

esitetty kuvassa 6.9. 

 

 

Kuva 6.9     Keskeytyskustannukset 40 vuoden tarkastelujaksolta eri uusinta ajankohdilla. 

 

Kuvassa 6.9 on esitetty, eri investointiajankohtien vaikutus koko 40 vuoden 

tarkastelujakson keskeytyskustannuksiin. Lisäämällä investointikustannus kuvaajaan 6.9, 

on tulos kuvan 6.10 mukainen. Vanhan komponentin jäännösarvo vaikuttaa ensimmäiset 

20 vuotta nostaen tämän ajan investointikustannuksia. Optimoinnissa jäännösarvo on 

korvattu lisäkustannuksilla, jotka on arvioitu syntyvän lopputarkastelujaksolla. 

 

 

Kuva 6.10     Tarkastelujakson (40a) keskeytys- ja investontikustannukset eri investointiajankohdilla. 
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Kuten kuvasta 6.10 nähdään, on minimikustannus löydettävissä vuoden 27 kohdalta, mikä 

tarkoittaa, että esimerkkikomponentin investointi toteutettaisiin tällöin, kun huollon 

vaikutusta ei oteta huomioon.  

 

Minimikustannusten tarkastelu ei ota kuitenkaan kantaan siihen, että onko investointi 

kannattava vai ei. Tätä varten tarvitaan tutkia investointi- ja keskeytyskustannusta erikseen.  

 

Erottamalla kuvan 6.10 investointikustannukset keskeytyskustannuksista voidaan 

ajankohta määrittää leikkauspisteessä, missä investointikustannukset leikkaavat 

keskeytyskustannukset. Tällöin tulos on kuvan 6.11 mukainen. 

 

 

Kuva 6.11   Tarkastelujakson (40a) keskeytys- ja investontikustannukset eri investointiajankohdilla. 

INV(AN) on koko pitoajan annuiteettien summa + vanhan komponentin jäännösarvo. 

 

Leikkauspisteen avulla määritettävän investointiajankohdan etuna minimikustannus 

ajatteluun nähden on, että se mahdollistaa tilanteet, missä investointi ei ole kannattava 

luotettavuuden näkökulmasta. Tälläistä tilanne ei minimikustannusmallissa pääse 

syntymään lainkaa. Investointi ei ole kannattava, jos keskeytyskustannus ei ylitä 

investointikustannusta missäänvaiheesssa tarkastelujakson aikana.  

 

Leikkauspisteen avulla määritetty ajankohta investoinnille on vuosi 30, mikä ei eroa 

merkittävästi minimustannuksen ajankohdasta, mikä oli vuosi 27. Leikkauspistemenetelmä 

on kuitenkin se, mikä vastaa kunnossapitomallin sisällä tapahtuvaa optimointia parhaiten. 
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Koska huollon kustannus komponenttitasolla on hyvin pieni, ei koron vaikutus ole niin 

merkittävä, voidaan tällöin tarkastella huoltotoimenpiteen kustannusta vakiona kuvan 6.12 

mukaisesti. 

 
Kuva 6.12     Huoltoajankohdan määrittämine keskeytyskustannuksesta saatavan säästön perusteella.  
  
 

Kuvassa 6.12 huoltokustannusta verrataan sen keskeytyskustannukseen tuoman säästön 

mukaan. Leikkauspisteen ajankohta on siis vuosi jolloin saatu säästö 

keskeytyskustannuksissa ylittää hultotoimenpiteen kustannuksen. 

Keskeytyskustannuskäyrä on muodostettu kaavan 6.6 mukaan 

 

 0,a , 5)-(ta  ),()()( rr ≥=−= aKtKtK     (6.6) 

 

missä )(tK on keskeytyskustannus vuona t ja )(r tK  on rappeutumismallista saatu 

keskeytyskustannus vuona t.  

 

Kun huoltotoimenpiteen vaikutus investointiajankohtaan otetaan huomioon siirtyy 

investointi ajankohta vuodesta 30 vuoteen 31. Huoltotoimenpide lykkää tällöin investointia 

yhden vuoden.  

6.5.2 Ryhmäkohtainen laskenta 

Jokaisen komponentin huoltaminen ja uusiminen juuri sille optimaalisella ajankohtana on 

käytännössä lähes mahdotonta, ja tällöin komponentteja täytyy käsitellä ryhmittäin. 

Käytännössä tämä tarkoittaa tiettyjen erotinvälien tai alueiden kaikkien komponenttien 

uusimista kerralla. Hyöty tämän tyylisestä toiminnasta tulee henkilöstön, kaluston ja 
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komponenttien synergiasta. On huomattavasti tehokkaampaa suorittaa huoltoa yhdessä 

kohteessa kuin useissa pienemmissä eripuolilla johtolähtöä.  

 

Kunnossapitomallin ryhmälaskentamalli perustuu täysin samaan laskentametodiikkaan, 

kuin komponenttitasolla ja käyttää ryhmistä saatuja keskiarvoja lähtötietoina. Keskiarvojen 

laskemisen jälkeen käsitellään ryhmää yhtenä komponenttina. 

  

Ongelmana tämän tyyppisessä ryhmittelyssä on tapaukset, missä ryhmän sisäinen 

ikäjakauma on hyvin suuri. Tämä johtaa tulokseen, missä vanhojen komponenttien 

keskeytyskustannukset kasvavat aina 48 tunnin maksimikeskeytykseen asti. Tämä johtuu 

siitä, että malli antaa vanhojen komponenttien ikääntyä kymmeniä vuosia yli suunnitellun 

pitoajan kuvan 6.12 mukaisesti. 

 

 

Kuva 6.12      Eri ikäisten komponenttien keskeytyskustannusten vertailu niistä keskiarvojen avulla 

muodostettuun ryhmään. 

 

Kyseiseen ongelmaan on yritetty puuttua erilaisilla painotuksilla ja ryhmittelyn 

muutoksilla. Painotuksena voidaan käyttää ryhmän komponenttien prioriteettiarvoja, ikiä 

tai niiden aiheuttamaa keskeytyskustannusta. Keskiarvot voidaan laskea myös yksittäisten 

komponenttien kunnossapidon ajankohtien perusteella. Tämä tuottaa parempia tuloksia, 

mutta se ei korjaa alkuperäistä ongelmaa optimoinnissa. Ryhmälaskentaongelmaa tulisi 

lähestyä uudella tavalla, missä kaikki keskiarvoihin perustuva laskenta voidaan unohtaa.  
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Suurin yksittäinen ongelma ryhmäkäsittelyssä on komponenttien ikätietojen perusteella 

muodostuvan rappeutumismallin tekeminen keskiarvojen perusteella. Seuraavaksi on 

esitetty vaihtoehtoinen keskeytyskustannuspohjainen laskentamalli ryhmille.  

 

Tarkastelun kohteena on kolme samaa, mutta eri-ikäistä komponenttia samassa ryhmässä. 

Komponenttien ikäjakauma on esimerkissä suurin mahdollinen havainnollisuuden takia, 

mutta ei niinkään realistinen. Nämä komponentit ovat esitetty kuvassa 6.13.  

 

 

Kuva 6.13     Ryhmälaskennan esimerkki ryhmä. 

 

Esimerkkiryhmän kaikki komponentit ovat samalla erotinvälillä ja täten tärkeydeltään 

samanarvoisia eli aiheuttavat samansuuruisen haitan vikaantuessaan. Keskiarvoon 

perustuva tarkastelu olisi antanut huoltoajankohdan vuodelle 24 ja investoinnin vuodelle 

30. Keskeytyskustannus olisi ollut kuvan 6.12 ryhmäkäyrän mukainen, mikäli 

huoltotoimenpidettä ei olisi ollut mukana.   

 

Keskiarvopohjaisessa laskennassa vanhimman komponentin (Sparrow 40a) uusinta 

tapahtuisi vasta 30 vuoden kuluttua pitoajan päättymisen jälkeen, jolloin komponentti olisi 

70 vuotta vanha. Tämä ei ole realistinen tulos sillä kyseinen komponentti on vuoden 10 

jälkeen jo saavuttanut teoreettisen maksimikeskeytyskustannuksessa, mikä vaikuttaa koko 

ryhmän toimintaan ja kustannuksiin.  

 

Vaihtoehtoinen tapa keskiarvopohjaiseen laskentaan on puhtaasti käyttää ryhmän 

yhteenlaskettuja keskeytyskustannuksia ja investointihintoja.  Kun tiedetään kunkin 

komponentin aiheuttamat keskeytyskustannukset rappeutumismallin mukaan alkuhetkestä t 

aina tarkastelujakson loppuun asti, voidaan tällöin etsiä leikkauspiste samalla tapaa kuin 

aiemmin käsitellyssä komponenttitason tarkastelussa. Tämä on esitetty kuvassa 6.15. 
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Kuva 6.15     Tarkastelujakson (40a) keskeytys- ja investontikustannukset eri investointiajankohdilla. 

 

Edellä mainitulla tyylillä laskettuna ryhmän leikkauspiste kustannuksille sijoittuisi 

vuodelle 9. Kun laskentaan otetaan mukaan huollon vaikutus, siirtyy investointiajankohta 

vuoteen 13. Tämä tulos eroaa huomattavasti alkuperäisestä investointiajankohdasta, mikä 

oli vuonna 30.  Ero johtuu juurikin keskiarvojen perusteella muodostetun komponentin 

rappeutumismallista, mikä aloittaa eksponentiaalisen kasvun vuonna 30. 

 

Keskiarvopohjaisen ja keskeytyskustannuspohjaisen ryhmäkäsittelyn ero ilmenee selvästi, 

kun tarkastellaan kumulatiivisia kustannuksia molemmista menetelmistä. Kuvassa 6.16 on 

esitetty komponenttikohtaisen ja ryhmäkohtaisen kunnossapidon kumulatiivisten 

kustannusten ero. Kumulatiivinen kustannus molemmista koostuu 

keskeytyskustannuksista, huoltokustannuksista ja investointikustannuksista.  

   

 

Kuva 6.16     Komponenntikohtaiset ja ryhmäkohtaiset kumulatiiviset kustannukset. 
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Ryhmäkohtaisen kunnossapidon kumulatiivinen kustannus, on väistämättä aina 

komponenttikohtaista kustannusta suurempi tarkastelujakson päätettyä. Tämä johtuu siitä, 

että jokaista kompomenttia ei voida uusia juuri sille optimaalisella ajankohdalla. Tämä ei 

tarkoita kuitenkaan sitä, että ryhmäkohtaiset kustannukset saisivat olla kymmenkertaiset 

komponenttikohtaiseen kunnossapitoon verrattuna, kuten kuvassa 6.16. 

 

Käyttämällä ryhmän keskeytyskustannusta ohjaavana tekijänä voidaan ryhmäkohtaisen ja 

komponenttikohtaisen kunnossapidon kumulatiivistenkustannusten eroa pienentää 

merkittävästi. Tämä on esitetty kuvassa 6.17, missä ero on noin nelinkertainen. 

 

 

Kuva 6.17      Kumulatiiviset kustannukset komponenttikohtaisesti ja ryhmäkohtaisesti, mikä on toteutettu 

keskeytyskustannuspohjaisesti. 

 

Menetelmien eroa on esitetty kuvassa 6.18, mistä on selvästi nähtävissä 

keskeytyskustannus pohjaisen lähestymisen edut ryhmäkohtaiseen kunnossapidon 

ajankohtien määrittämiseen.  
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Kuva 6.18      Eri ryhmäkäsittelymenetelmien kumulatiivisten kustannusten vertailu komponenttikohtaisen 

kunnossapidon kanssa. 

 

Todellisiin investointihintoihin ja keskeytyskustannuksiin perustuvassa ryhmätarkastelussa 

on yksi epäkohta, mihin tulee kiinnittää huomiota. Vaikka esimerkin ikäjakauma oli todella 

suuri komponenttien välillä, ilmenee pienemmilläkin eroilla kysymys kustannuksista, mitä 

syntyy, kun poistetaan komponentteja ennen kuin niiden pitoaika täyttyy. Tämä voi 

muodostua ongelmaksi, sillä kaikki kustannuslaskelmat ovat vai teoreettisen 

rappeutumismallin tuloksia ja voi todellisessa tilanteessa aiheuttaa ylimääräisiä 

kustannuksia. Esimerkkilaskelmissa saadut tulokset ovat esitetty taulukossa 6.3. 

 

Taulukko 6.3 Eri menetelmien vertailua. 

Menetelmä   Huolto Investointi Kumulatiivinen kustannus  

      [a] [a] [k€]   

Ryhmä (keskiarvo) 24 30 7000 

Ryhmä (keskeytys) 5 13 1000 

Komponentti   Huolto Investointi Kumulatiivinen kustannus  

      [a] [a] [k€]   

Sparrow 1a 42 48 89 

Sparrow 20a 24 30 163 

Sparrow 40a   5 10 163   

Summa 415 

 

Kun määräävänä tekijänä investoinnin ajankohdan määrittämisessä on ryhmän aiheuttama 

kustannus, on tämä suoraan verrannollinen vanhimman komponentin ikään, mikäli kaikki 

ryhmän komponentit aiheuttavat saman haitan nykyisen rappeutumismallin mukaisesti.  
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Kuten taulukosta 6.3 voidaan todeta, että ryhmäkohtaisen kunnossapidon edullisin 

käsittelymenetelmä olisi ryhmän yhteisiin kustannuksiin pohjautuva menetelmä 

komponenttikohtaisen kustannuksen jälkeen, kun tarkastelun kohteena ovat kumulatiiviset 

kustannukset.   

6.6 Yhteenveto kunnossapitomallista 

Kunnossapitomallin tehtävä on löytää kustannusminimi annetulle tarkastelujaksolle, kun 

komponenteille suoritetaan huolto- ja investointitoimenpiteitä.  Tästä tehtävästä malli 

suoriutuu komponenttitasolla hyvin, mutta tietyin varauksin. On ymmärrettävä, että 

komponentin uusinta-ajankohta on täysin riippuvainen rappeutumismallista. 

Rappeutumismalli itsessään on vain laskennallinen funktio, mikä on vahvasti sidoksissa 

komponentin ikään ja on luotu aktivoimaan toimenpiteet kun tämän pitoaika on ylittynyt. 

Koska rappeutumismalli luodaan puhtaasti komponentin iän perusteella eikä todellisen 

kunnon, mallin tulokset ovat aina vain suuntaa-antavia.   Kunnossapitomallin tulosten 

todenperäisyyttä käsitellään vielä lisää myöhemmässä vaiheessa tässä työssä. 

 

Dynaaminen optimointi on hyvä menetelmä, mikäli toimenpiteitä on useita annetun 

tarkastelujakson aikana. Koska realistinen tarkastelujakso on maksimissaan 30 vuotta, ei 

pitkiä pitoaikoja omaaville komponenteille tule kuin yksi huolto ja investointi 

maksimissaan tälle ajalle. Mikäli yhden suuren huoltotoimenpiteen lisäksi otetaan 

laskentaan mukaan johtokatujen raivaukset ja pienemmät huoltotoimenpiteet olisi 

dynaamisen optimoinnin potentiaali tehokkaammin hyödynnetty ja on suositeltavaa, että 

näin tehdään jatkossa. 

 

Tämän työn tekohetkellä ryhmäkohtaisten ajankohtien määrittäminen on toteutettu mallissa 

puhtaasti keskiarvojen perusteella, jonka jälkeen ryhmä on käsitelty yhtenä komponenttina. 

Ongelmaksi tässä muodostui ryhmässä olevat vanhat komponentit, joiden 

keskeytyskustannukset kasvoivat aina 48 tunnin kestävään keskeytykseen asti riippumatta 

tämän aiheuttamista kustannuksista. Tämä tarkoittaa, että malli ei toimi tällaisenaan 

ryhmien tarkasteluun, vaan on mietittävä muita ratkaisuja, kuten menetelmiä, mitkä 

perustuvat koko ryhmän aiheuttamiin keskeytyskustannuksiin ja todellisiin 

investointihintoihin. Vaihtoehtoisesti myös eri komponenttien painottamista voidaan pitää 
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ratkaisuna tähän ongelmaan, mutta se jättää varsinaisen ongelman optimoinnissa 

käsittelemättä.  

 

Esitetyssä todellisiin kustannuksiin perustuvassa ryhmäkäsittelyssä on myös ongelma, 

mikä tulee huomioida. Ryhmätarkastelussa tiettyjen komponenttien keskeytyskustannukset 

voivat kasvaa niin suureksi, että ne dominoivat investointiajankohdan määrittämistä. Tämä 

vuorastaan aiheuttaa muille nuoremmille komponenteille kirjanpidossa lisäkustannuksia 

kaksinkertaisina tasapoistoina.  

 

Asian korjaamiseksi ryhmäkohtaisessa käsittelyssä huoltotoimenpide tulisi keskittää vain 

vanhimpaan komponenttiin, jotta muun ryhmän nuorempien komponenttien uusintaa 

voitaisiin viivästyttää mahdollisimman pitkälle. Tämä lähestyminen poikkeaisi koko 

ryhmäkäsittelyideasta, mikä tällä hetkellä painottuu koko ryhmän samanaikaisiin huolto- ja 

uusimisajankohtiin, mutta voisi kustannusten kannalta olla taloudellisempi vaihtoehto. 
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7. KUNNOSSAPITO-OHJELMA 

Kunnossapitomallin pohjalta on pyritty rakentamaan ohjelma, mikä on tarkoitettu 

työkaluksi sähköverkkoyhtiöiden kunnossapitosuunnitteluun. Ohjelman avulla 

kunnossapito suunnittelija voi tunnistaa kunnossapidon kannalta kriittiset kohteet, mitkä 

normaali tilanteessa on vaikea tunnistaa lukemattomien komponenttien joukosta. Ohjelma 

tunnistaa, priorisoi ja jopa antaa tietyille tärkeille komponenteilla ehdotukset 

kunnossapitoajankohdista, minkä jälkeen suunnittelija voi tehdä päätöksen komponentin 

kunnon tarkistamisesta tai aloittaa tarvittavan komponentin uusimiseksi tarvittavat 

toimenpiteet.  

 

Kunnossapito-ohjelma on rakennettu kunnossapitomallin ympärille ja sen tehtävänä on 

luoda toimiva verkkolaskentamalli syötettävän tiedon perusteella. Ohjelma laskee 

keskeytysajat ja tehot eri komponenteille, jotta keskeytyskustannukset jokaiselle 

komponentille olisi mahdollista laskea. Ohjelman tehtävä on myös supistaa tarvittavan 

lähtötiedon määrää ja muodostaa laskennan tuloksista selkeä analyysi, mistä ilmenee 

syötetyn lähdön kaikki oleellisimmat tiedot, mitä tarvitaan kunnossapitosuunnitelmia 

tehtäessä.   

 

Ohjelma on tehty periaatteella, että käyttäjä saa mahdollisemman paljon informaatiota 

tarkasteltavasta kohteesta kunnossapito-ajankohtien lisäksi. Tähän informaatioon sisältyy 

komponenttien kunnossapitoprioriteetit ja arviot kunnossapitokustannuksista. Muita 

ominaisuuksia, mitä nykyisellä laskentametodiikalla voidaan toteuttaa, on 

kaukokäytettävien erottimien sijaintien optimointi tai manuaalinen lisääminen. Oleellinen 

osa ohjelmaa on myös toimiva ja helposti lähestyttävä käyttöliittymä, mikä mahdollistaa 

käyttäjän tutustumisen kunnossapitomalliin ja sen laskenta ominaisuuksiin. 

 

Ohjelmointikielenä on käytetty VBA:ta (Microsoft Visual Basic for Applications), koska 

vahva yhteys Microsoft Exceliin oli jo olemassa, mikä tarjoaa valmiin tietorakenteen 

käytettäväksi. Yhteys Exceliin myös nopeuttaa mallin kehitystyötä, koska suuren 

tietomäärän muokkaaminen ja lajittelu onnistuu kyseisessä ohjelmassa vaivattomasti.   
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7.1 Johtolähdön mallintaminen 

Keskeytyskustannusten määrittämiseksi on luotava yksinkertaistettu malli johtolähdöstä, 

jotta verkkolaskenta on mahdollista. Yksinkertaistetun mallin avulla pyritään selvittämään 

vikojen vaikutusalueet ja vikakestot kullekin komponentille. Olennaisesti vikakestoihin 

vaikuttavat lähdöllä olevat kaukokäytettävät ja käsinohjattavat erottimet sekä mahdolliset 

maastokatkaisijat. Maastokatkaisijoita ei ole vielä otettu ohjelmassa huomioon, joten 

kaikki tarkastelu keskittyy kaukokäytettäviin ja normaaleihin erotinvyöhykkeisiin.     

7.1.1 Erotinvyöhykkeet ja verkkotopologia 

Lähtökohtana on ollut malli, missä johtolähtö jaetaan osiin erotinvyöhykkeiden mukaan. 

Tällä periaatteella saadaan keskeytysaika kohtuullisen tarkasti määritettyä jokaiselle 

erotinvälille. Erotinvälit jaetaan kauko-ohjattaviin ja käsinohjattaviin väleihin. Olennainen 

ero näiden välillä on kytkentäaika, mikä on kauko-ohjattavalla erottimella 10min ja 

käsinohjattavalla 1h.  

 

Kuvassa 7.1 on johtolähtö, missä on kaksi kauko-ohjattavaa erotinta. Kyseiset erottimet 

ovat ympyröity kuvassa. Jälkimmäinen kauko-ohjattava erotin sijaitsee jakorajalla. 

 

 
Kuva 7.1      Esimerkkijohtolähtö 

 

Kuvan 7.1 johtolähtö voidaan yksinkertaistaa kuvan 7.2 muotoon, kun lähtö muutetaan 

erotinvyöhykkeiksi.  
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Kuva 7.2     Yksinkertaistettu erotinvyöhyke verkkomalli. 

 

Esimerkkijohtolähtö on jaettu kuvan 7.2 esittämällä tavalla kahteen kaukokäytettävään 

erotinväliin ja 17:sta käsinohjattavaan erotinväliin. Jokainen verkkomallin erotinväli 

sisältää useita muuntopiirejä ja komponentteja. Yksinkertaistetussa mallissa erottimella 

varustetut haarat on esitetty yhtenä erotinvälinä runkojohdolla. Vaikka haarat on lisätty 

runkojohdon osaksi, on niihin leimattava tieto niiden todellisesta luonteesta, jotta 

teholaskenta saadaan toteutettua oikein. Eli laskentaohjelma tulisi nähdä johtolähdön 

kuvan 7.3 esittämällä tavalla.  

 

  
Kuva 7.3     Verkkomalli, kun haarojen merkitys otetaan huomioon. 

 

 
Kytkentä-aika ja vaikutusalue määräytyvät vikapaikan mukaan. Kuvassa 7.4 on esitetty 

vika-alueen rajaaminen. Vian alkuhetkellä vaikutusalue on koko lähtö, mikä on kuvassa 

merkattu numerolla yksi. Tämä vaikutusalue on voimassa 10min jonka jälkeen vian 

vaikutusalue saadaan rajattua kaukokäytettävillä erottimilla alueeseen kaksi. Alue kaksi on 

sähköttä yhden tunnin, mikä on arvioitu olevan riittävä aika erottamaan käsinohjattava 

erotinväli, missä vika on. Kun vika on saatu rajattua yhteen erotinväliin, voidaan palauttaa 

sähköt sähköasemalta ja jakorajalta vikapaikan nyt auki oleviin erottimiin saakka. Näin 

ollen vian vaikutusalue on nyt yksi erotinväli, minkä korjausaika riippuu vian laadusta ja 

komponentista, mikä on vikaantunut. 
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Kuva 7.4     Vika-alueen rajaaminen erottimilla. 

 

7.1.2 Teho- ja keskeytyskustannus laskenta komponenteille 

Kunnossapito-ohjelman teholaskenta on toteutettu muuntopiirien kuormitusten ympärille. 

Muuntopiirien vuosienergioiden avulla pystytään määrittämään koko lähdön 

tehonjakaantuminen, kun verkkotopologia tunnetaan. Häviöitä ei oteta huomioon, koska 

kyse on keskeytyskustannusten laskennasta ja tällöin kulutuspisteessä menetetty teho on 

kyseessä.  

 

Jokaiselle komponentille lasketaan kolme tehoarvoa, mitkä muodostuvat vikatilanteen 

kytkentäaikojen mukaisesti. Kytkentäajat ovat 10min, 1h ja lopullinen korjausaika, mikä 

kyseiselle komponentille on määritetty. Erotinvälillä tehot jakaantuvat kahteen 

laskentaryhmään, jotka ovat johtimet ja muuntopiirit. Jos johtimeen tulee vika, on sen 

vaikutusalue koko erotinväli sen korjausajan aikana. Vastaavasti muuntajan vikaantuessa, 

mikä on erottimella varustettu, on tällöin korjausajan tehomenetys vain kyseisen 

muuntajan tehon suuruinen. Mikäli, muuntajassa ei ole erotinta, kokee koko erotinväli 

tämän muuntajan korjausajan kestoisen vian.    

 

Ohjelman komponenttikohtainen menetetyn energian laskenta vikatilanteessa voidaan 

esittää matemaattisesti kaavan 7.1 mukaan 

 

 ,nEn,EKEn,KElähtöntot, tPtPtPE ⋅+⋅+⋅=      (7.1) 

 

missä ntot,E  on komponentin n aiheuttama kokonaisenergian menetys, lähtöP  on lähdön 

muuntopiirien keskitehojen summa, KEt on kaukokäytettävien erottimien kytkentä aika, 

nKE,P  on niiden muuntopiirien keskitehojen summa kaukokäytettävällä erotinvyöhykkeellä, 
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missä komponentti n sijaitsee, Et  on käsinohjattavien erottimien kytkentä-aika, nE,P  on 

niiden muuntopiirien keskitehojen summa erotinvyöhykkeellä, missä komponentti n 

sijaitsee ja nt  on komponentin n lopullinen korjausaika. 

 

Jokaisen komponentin pysyvien vikojen aiheuttama keskeytyskustannus saadaan 

kertomalla kaavasta 7.1 saatu ntot,E  komponentin n vikataajuudella, pituudella ja KAH-

arvolla kaavan 7.2 mukaisesti. 

 

 ,nnntot,n KAHlfEKAH ⋅⋅⋅=        (7.2)  

 

missä nKAH on komponentin n aiheuttama keskeytyskustannus vuodessa, nf  on 

komponentin n vikataajuus [kpl/km,a] ja nl  on komponentin n pituus [km] ja KAH on 

keskeytyksestä aiheutuva haitta [€/kWh]. 

 

Komponenttien aiheuttamaan keskeytyskustannukseen voidaan vaikuttaa lisäämällä 

verkostoautomaatiota johtolähdölle. Maastokatkaisija on hyvä esimerkki, mikä vähentää 

keskeytyskustannuksia rajaamalla vian omalle suojausalueelleen ja täten pienentää 

suojausalueella olevien komponenttien aiheuttamaa keskeytyskustannusta. Sama pätee 

myös kaukokäytettäville erottimille, joiden avulla vika alueen rajaus nopeutuu 

huomattavasti.  

 

Verkostoautomaation lisääminen johtolähdölle johtaa kunnossapitomallissa tulokseen, 

missä investoinnit lykkääntyvät pienentyneiden keskeytyskustannusten takia. Vaikutus 

keskeytyskustannuksiin on suurin johtolähdöillä joilla ei ole ennestään 

verkostoautomaatiota.   

7.2 Käyttöliittymä ja raportti 

Koska kunnossapitomalli sisältää huomattavan määrän eri syötettäviä laskentaparametreja 

ja tarkasteltavat johtolähdöt sisältävät myös lukuisia komponentteja, on vaadittavan 

lähtötiedon määrä myös minimoitava.  
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Jakeluverkon johtolähdöt koostuvat kaukokäytettävistä ja käsinohjattavista erotinväleistä 

on käyttöliittymä rakennettu erotinvyöhykeperiaatteella. Tämä tarkoittaa, että keskeisin 

käsiteltävä osa on yksi käsinohjattava erotinväli. Kokoamalla tarvittavat tiedot 

erotinvälikohtaisesti voidaan näiden avulla muodostaa koko johtolähdön kattava 

verkkomalli. Kuvassa 7.5 on esitelty lohkokaavioesitys käyttöliittymästä.  

  

 
Kuva 7.5     Käyttöliittymän lohkokaavioesitys. 

 

Käyttöliittymä vaatii, että käyttäjä syöttää tarvittavat tiedot tarkasteltavasta johtolähdöstä 

käsin erotinväli kerrallaan. Tietojen syöttäminen nopeutuu huomattavasti, jos tarvittavat 

lähtötiedot kootaan liitteen II mukaiseen formaattiin. Tämän jälkeen voidaan aloittaa 

tietojen syöttäminen täydentämällä liitteen II mukaiset kaavakkeet. 

 

Käyttämällä todellisia verkosta kerättyjä tietoja laskennassa, ei yksinkertaistettu 

verkkomalli eroa enää merkittävästi todellisesta verkosta. Aino yksinkertaistettu asia 

laskennassa on tämän työn tekohetkellä valtakunnallisten KAH-arvojen käyttö laskennassa 

ja tästä asiasta lisää jatkokehitys luvussa. 

 

Käyttöliittymä mahdollistaa kunnossapitomallin hyödyntämisen jo pienessä mittakaavassa, 

kun tarkastelun kohteena on vain yksi johtolähtö kerrallaan. Tavoite kuitenkin on kehittää 

ohjelma siihen pisteeseen että suurin osa tiedoista pystyttäisiin noutamaan jo olemassa 

olevista tietokannoista. Tämä mahdollistaisi kunnossapito-ohjelman käytön laajemmassa 

mittakaavassa ja nopeuttaisi tarkastelua huomattavasti.  

 

7.2.1 Raportti 

Kunnossapito-ohjelma tulostaa laskennan päätteeksi raportin, mikä sisältää kunnossapidon 

suunnittelun kannalta oleellista tietoa. Raportti sisältää seuraavat asiat: 
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• JHA ja NKA 

• Komponenttien iät 

• Keskeytyskustannukset (komponentti ja ryhmä) 

• Keskeytyskustannukset rappeutumismallin kanssa (komponentti ja ryhmä) 

• Kunnossapitoajankohdat (huolto ja investointi) 

• Komponentti ja ryhmä prioriteetit 

• Kunnossapitokustannukset (komponentti ja ryhmä) 

• Kumulatiiviset kustannukset 

• Komponenttierittely 

 

 

Raportin tarkoituksena on luoda selkeä ja nopeasti luettava analyysi johtolähdön 

ongelmakohdista, tulevista kunnossapitotoimenpiteistä ja näiden kustannuksista. Tämän 

tyyppinen analyysi nopeuttaa kunnossapitosuunnitelmien tekemistä ja ohjaa toimintaa 

kriittisimpiin kohteisiin. 
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8. KUNNOSSAPITO-OHJELMAN TESTAAMINEN 

Testaamisen tarkoituksena oli löytää mahdolliset virheet mallista ja itse kunnossapito-

ohjelmasta, mutta myös ottaa vastaan kaikki kehitystarpeet, mitä loppukäyttäjä katsoi 

tarpeelliseksi.  

 

Lähtökohtana oli ottaa tarkasteluun johtolähtöjä joista itse omistajilla oli jonkinlainen 

kunnossapitosuunnitelma tehtynä tai vastaavasti lähdölle oli tehty analyysia mahdollista 

saneerausta varten lähivuosina. Tämä edesauttoi kunnossapito-ohjelman tulosten 

oikeellisuuden arvioimista. 

8.1 Esimerkki analyysi johtolähdöstä 

Järvisuomen Energian Mikkelin sähköasemalta lähtevä Ihastjärven johtolähtö on toiminut 

kunnossapitomallin ja ohjelman kehityksen tärkeimpänä johtolähtönä. Seuraavaksi on 

esitetty analyysi kyseisestä johtolähdöstä käyttäen kunnossapito-ohjelman avulla saatuja 

laskentatuloksia.  

 

Ihasjärven johtolähtö on kuvan 8.1 mukainen ja koostuu kahdesta kaukokäytettävästä 

erotinvyöhykkeestä ja 17 normaalista erotinvyöhykkeestä. Lähtöä pystytään vara 

syöttämään molempien kaukokäytettävien erottimen A ja B kautta ja on 51 km pitkä. Lähtö 

on tyypiltään haja-asutusalue johtolähtö. 

 

 

Kuva 8.1     Ihastjärven johtolähtö. (A ja B ovat kaukokäytettäviä erottimia) 
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Lähdöllä on käytetty myös 1 kV tekniikalla toteutettua pj sähkönjakelua, mutta se ei 

vaikuta tarkasteluun sillä kunnossapito-ohjelma käsittelee vain 20 kV jännitetasoa ja 

pysyviä vikoja. Lähden perustiedot on esitelty taulukossa 8. 

 

Taulukko 8 Ihastjärven johtolähdön perustiedot 

Pituus JHA NKA Keski-ikä Keskiteho 

[km] [k€] [k€] [a] [kW] 

51 1346 317 30 1200 

          

8.1.1 Komponenttitason tarkastelu 

Lähdön komponenttien ikäjakauma on esitetty kuvassa 8.2, mistä nähdään, että lähdön 

keski-ikä on noin 30 vuotta.  

 

 

Kuva 8.2     Komponenttien  iät. 

 

Laskennassa on käytetty taulukon 8.1 mukaisi arvoja laskenta parametreille. 

 

Taulukko 8.1 Laskentaparametrit 

  KAH Korko Pitoaika Metsä Tie Avomaa   

  [€/kWh] [%] [a] [f/km,a] [f/km,a] [f/km,a]   

Arvo: 11 5 40 0,07 0,04 0,03 

                

 

Taulukossa 8.1 esitettyjen parametrien ja jo aiemmin käsitelteltyjen korjaus- ja 

kytkentäaikojen perusteella on laskettu komponenttikohtainen keskeytyskustanus jokaiselle 
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komponentille, kun rappeutimista ei oteta huomioon. Komponenttikohtaiset 

keskeytyskustannukset ovat esitetty kuvassa 8.3.  

 

 

Kuva 8.3      Komponenttikohtaiset keskeytyskustannukset, kun rappeutumista ei oteta huomioon. 

 

Koska kuvan 8.3 keskeytyskustannukset ovat laskettu ilman rappeutumista, suurin 

vaikuttaja kustannukseen on johtimen pituus, ympäristö, keskeytysaika ja teho. Tuloksesta 

nähdään, että komponentit 23 ja 83 ovat suurimmat yksittäiset keskeytyskustannusten 

aiheuttajat tällä lähdöllä, kun komponentin ikää ja sen mukana tuomaa rappeutumista ei 

oteta huomioon. Komponentin 83 keskeytyskustannusten laskenta on esitetty liitteessä IV. 

Kuvassa 8.4 on komponenttikohtaisen keskeytyskustannuslaskennan tulokset, kun 

rappeutuminen otetaan huomioon.  

 

 

Kuva 8.4     Komponenttikohtaiset keskeytyskustannannukset rappeutumisen kanssa.( Laskuesimerkki 

liitteessä IV) 



57 

 

  

 

Vaikka kuvassa 8.4 on y-akselilla keskeytyskustannukset, ei tule tätä arvoa lukea kuin 

normaalia keskeytyskustannusta. Tämä johtuu siitä että kuvan keskeytyskustannukset 

sisältävän rappeutumisesta johtuvan keskeytyskustannuksen kasvun aina komponentin 

aiheuttamaan 48 tunnin keskeytyksestä aiheutuvaan haittaa asti vanhimmilla 

komponenteilla. Mitä suurempi keskeytyskustannus komponentilla kuvassa 8.4 on, sitä 

suurempi on sen tärkeys kunnossapidon kannalta. 

  

Kuvasta 8.4 selvästi nähdään, että komponentit 31, 32 ja 34 aiheuttavat suurimman haitan 

ja näiden komponenttien tiedot on esitetty taulukossa 8.2.  

 

Taulukko 8.2 Kriittisimpien komponenttien tiedot 

Nimi Tyyppi Pituus  Ympäristö Ikä 

    [km]   [a] 

31 Sparrow 0,5 Metsä 49 

32 Sparrow 1,1 Metsä 51 

34 Sparrow 1 Metsä 51 

 

Kyseisten komponenttien suuri rappeutumisen sisältämä keskeytyskustannus on 

selitettävissä näiden sijaintien ja ikien mukaan. Kuvassa 8.5 on esitetty kyseisten 

komponenttien sijainnit johtolähdöllä.  

 

 

Kuva 8.5     Tämän hetken kriittisimmät komponentit kunnossapito-ohjelman mukaan Ihastjärven      

johtolähdöllä (31, 32, 34), H on haara mikä kokee saman keskeytysajan kuin erotinvyöhyke 

millä komponentit sijaitsevat, A ja B ovat kaukokäytettäviä erotinasemia. 
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Kuvasta 8.5 nähdään, että komponentit 32 ja 34 ovat osa runkojohtoa ja 31 on runkojohdon 

haara, mikä ei ole erottimella varustettu. Mikäli jokin edellä mainituista komponenteista 

vikaantuu aiheuttaa se häiriön koko korjausajaksi erotinvälille ja haaralle H, mikä on 

liitetty runkojohtoon tällä erotinvälillä. Vikatilanteessa kyseisten komponenttien vaikutus 

johtolähtöön on taulukon 8.3 mukainen. 

 

 Taulukko 8.3 Vian vaikutus lähdön kuormaan. 

Vika   Vian vaikutus lähdön kuormaan   

    10min 1h 1h>   

31,32,34   100 % 76 % 20 %   

 

Kun tarkastellaan jokaisen lähdöllä olevan komponentin lopullisen korjausajan aikaista 

kuorman menetystä, niin kunnossapitomallin haittajärjestelmä selkeytyy. Kuvassa 8.6 on 

esitetty jokaisen komponentin vaikutus kuormitukseen kyseisen komponentin korjausajan 

aikana. 

 

Kuva 8.6    Komponenttien aiheuttama tehonmenetys korjausaikana. 

 

Kuvia 8.6 ja 8.4 vertaamalla nähdään, että komponentin aiheuttama lopullisen korjausajan 

aikainen kuormituksen menetys ei ole suoraan verrannollinen komponentin 

kunnossapitotärkeyteen mallissa. Lopullinen priorisointi tapahtuu tehon ja iän mukaan, 

mikä on kunnossapito-ohjelman tavoitekin. 
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Kunnossapito-ohjelma antaa ensimmäisiksi huolto ja uusinvestointi kohteiksi taulukon 8.4 

esitetyt komponentit.  

 

Taulukko 8.4 Ensimmäiset kunnossapidettävät komponentit. 

Nimi Tyyppi Pituus  Ympäristö Ikä JHA Hulto Inv. 

    [km]   [a] [€] [a] [a] 

31 Sparrow 0,5 Metsä 49 8965 2 3 

32 Sparrow 1,1 Metsä 51 19723 x 2 

34 Sparrow 1 Metsä 51 17930 x 2 

30 Sparrow 0,9 Metsä 45 16137 2 3 

13 Raven 0,9 Metsä 51 19800 x 2 

14 Sparrow 1,9 Metsä 51 34067 x 2 

 

Kuten taulukosta 8.4 nähdään, on ensimmäiset kunnossapidettävät komponentit samat kuin 

kuvan 8.4 suurimman prioriteetin omaavat komponentit, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.  

poikkeus on komponentti 30, mikä ei herätä suurta mielenkiintoa kuvassa 8.4, mutta on 

silti heti kunnossapidettävien komponenttien kärkipäässä. Tämä johtuu täysin 

kunnossapito-ohjelman ajankohtien määritys osuudesta, mikä aloittaa ajankohtien 

määrittämisen vasta vuodesta kaksi lähtien ja tämä johtaa siihen kyseisen komponentin 

keskeytyskustannus on rappeutumismallin mukaan ehtinyt jo kasvamaan siihen pisteeseen, 

että huolto on ajankohtainen. Kahden vuoden virheen vaikutus on katsottu olevan 

minimaalinen, mutta se tulee silti korjata. 

 

Taulukosta 8.4 nähdään, että kaikille komponenteille ei ole annettu huoltoajankohtaa, 

mutta investointiajankohta on annettu. Tämä johtuu siitä, että vaikka huolto tehdäänkin 

heti, ei keskeytyskustannus rappeutumismallin mukaan ylitä investointirajaa. Mikäli 

komponentin tila on rappeutumismallin eksponentiaalisen kasvun alueella vaikuttaa myös 

kahden vuoden virhe ajankohtiin, sillä tällä alueella kahden vuoden heitto voi tarkoittaa 

moninkertaisia muutoksia keskeytyskustannuksissa. 

8.1.2 Ryhmätason tarkastelu 

Ihastjärven johtolähtö koostuu 17 erotinvyöhykkeestä ja komponenttien ryhmittely on 

toteutettu näiden vyöhykkeiden mukaisesti. Tämä on esitetty kuvassa 8.6. 
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Kuva 8.6     Ihastjärven johtolähdön ryhmäjako. 

 

Kuten komponenttikohtaisessa tarkastelussa, jokaiselle ryhmälle on laskettu 

keskeytyskustannukset, kun rappeutumista ei oteta huomioon. Tämä on esitetty kuvassa 

8.7. 

 

 
Kuva 8.7     Ryhmäkohtaiset keskeytyskustannukset. 

 

Kuvasta 8.7 nähdään, että ryhmät 8, 12 ja 17 aiheuttavat suurimmat 

keskeytyskustannukset. Tämä johtuu siitä kyseisissä ryhmissä on useita komponentteja ja 

johdinpituutta on paljon. Kun tarkasteluun otetaan rappeutuminen mukaan, on tulos kuvan 

8.8 mukainen. 
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Kuva 8.8     Ryhmäkohtaiset keskeytyskustannukset, kun rappeutuminen otetaan huomioon. 

 

Rappeutumisen johdosta ryhmät 4, 10 ja 11 nousevat esiin, kun normaalitarkastelussa 

kyseisten ryhmien tärkeys jää huomaamatta. Tulos ryhmän 4 osalta voidaan selittää 

komponenttien 13 ja 14 takia, mitä käsiteltiin komponenttitason tarkastelussa. Kyseiset 

komponentit olivat hyvin iäkkäitä ja niiden aiheuttama haitta johtolähdölle oli 

kohtuullinen.  

 

Kuormitus jakaantuu ryhmien kesken kuvan 8.9 mukaisesti johtolähdöllä. 

 

 
Kuva 8.9     Kuormituksen jakaantuminen ryhmittäin. 

 

Kuvasta 8.9 voidaan nähdä että kuormitus on jakaantunut ryhmien kesken tasaisesti, 

ryhmää kolme lukuun ottamatta. Vaikka, ryhmä kolme on selvästi tärkein yksittäinen 

ryhmä kuormituksen näkökulmasta pitää ryhmien keskeisiä yhteyksiä tutkia. Tämä 
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tarkoittaa sitä, että ryhmät jotka ovat haaroja, ovat täysin riippuvaisia niistä ryhmistä joissa 

ne ovat kiinni. Kun, tämä otetaan huomioon, on tilanne kuvan 8.10 mukainen. 

 

 

Kuva 8.10     Kuormitukset ryhmittäin kun ryhmien keskeiset riippuvuudet on huomioitu. 

 

Kuvasta 8.10 nähdään, että lähdön kuormitus on vahvasti riippuvainen ryhmästä 

kahdeksan, koska ryhmä yhdeksän on liitetty runkojohtoon ryhmän kahdeksan kohdalle 

kuvan 8.6 mukaisesti. 

 

Kuten luvussa 6.7.2 käsiteltiin, ryhmäkohtaisten kunnossapitoajankohtien määritys ei ole 

vielä täysin toimiva. Ongelmana on keskiarvopohjainen laskentamalli, minkä takia 

tiettyjen vanhojen komponenttien uusimishetki viivästyy epärealistisen pitkälle, mikä 

vuorostaan aiheuttaa keskeytyskustannukset kasvamisen aina maksimiarvoonsa saakka. 

 

Nopein tapa tarkastella ryhmälaskennan toimivuutta on verrata komponenttikohtaisen 

kunnossapidon ja ryhmäkohtaisen kunnossapidon kumulatiivisia kustannuksia 

tarkastelujaksolta. Kumulatiiviset kustannukset on esitetty kuvassa 8.11 
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Kuva 8.11     Komponenttikohtaisen ja ryhmäkohtaisen kunnossapidon kumulatiiviset kustannusket 60:n 

vuoden jaksolla. (Huoltokustannukset + investointikustannukset +  keskeytyskustannukset) 

 

Kuvasta 8.11 nähdään, että ryhmittäisen kunnossapidon kumulatiivinen kustannus on noin 

kaksinkertainen komponenttikohtaiseen kunnossapitoon nähden. Tulos on realistisen 

näköinen, mutta se ei tarkoita että laskenta toimisi. Kuten aiemmin luvussa 6.7.2 käsiteltiin 

ryhmälaskennan toimivuutta, voisi tulos olla aivan toinen, mikäli ikäjakauma olisi 

suurempi ryhmissä ja komponentit samanarvoisia.  

 

Tarkasteltaessa ryhmäkohtaisia kunnossapitoajankohtia, voidaan taulukosta 8.5 nähdä, että 

kaikille ryhmille ei ole määritetty ajankohtaa lainkaan tai pelkästään huoltoajankohta on 

annettu. Tämä sama ilmiö esiintyy myös komponenttikohtaisessa kunnossapidossa.  

 

Taulukko 8.5 Ryhmäkohtaisen kunnossapidon toimenpide ajankohdat. 

Ryhmä Huolto Investointi   Ryhmä Huolto Investointi   

  [a] [a]     [a] [a]   

1 43 50 10 3 11 

2 x x 11 9 14 

3 33 39 12 11 16 

4 9 14 13 6 x 

5 11 17 14 15 20 

6 x x 15 28 34 

7 8 18 16 5 x 

8 9 14 17 18 33 

9 19 25 
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Ryhmille kaksi ja kuusi, ei ohjelma anna tulosta lainkaan ja ryhmille kolmetoista ja 

kuusitoista vain huoltoajankohdat. Tämä johtuu ryhmien keskeytyskustannuksien 

maksimiarvoista, mikä kyseisillä ryhmillä on pieni verrattuna näiden 

investointikustannukseen.   

 

Kunnossapitomalli käyttää maksimikeskeytyskustannuksen luomiseen kyseisen 

komponentin tai ryhmän lopullista korjausaikaa ja tänä aikana sen aiheuttamaa 

kuormituksen menetystä. Tästä voi syntyä tilanteita, missä lopullisen korjausajan aikainen 

kuorman menetys on nolla. Kuvasta 8.9 nähdään, että ryhmillä kaksi ja kuusi ei ole 

kulutuspisteitä lainkaan, mutta ryhmän kuusi vaikutuksen alaisena on haara, mikä on 

ryhmä numero seitsemän.   

 

Ryhmä kuusi sisältää vain yhden komponentin ja tämä komponentti 21 on 51 vuotta vanha, 

2,8 km pituinen Sparrow avojohto. Tämä tarkoittaa, että komponenttitasolla tulos on aivan 

sama. Huoltotoimenpiteen vaikutus kyseiseen komponenttiin on esitetty kuvassa 8.12. 

 

 

Kuva 8.12     Huollon vaikutus ryhmän kuusi keskeytyskustannukseen. 

 

Kuvasta 8.12 nähdään, että vaikka huoltotoimenpide tehtäisiin heti, ei se aiheutua tarpeeksi 

suurta muutosta keskeytyskustannuksissa, että keskeytyskustannus tippuisi pois maksimi 

arvosta. Tämä tarkoittaa, että huoltotoimenpiteellä ei ole mitään vaikutusta kyseisen 

komponentin keskeytyskustannuksiin koko tarkastelujakson aikana. Tämä myös tarkoittaa 

sitä, että huollon tekemisellä ei saavuteta mitään säästöjä keskeytyskustannuksissa, jolloin 

yhtälö 6.6 ei toteudu koskaan. Tarkempi esimerkki on esitetty liitteen IV kolmannessa 

esimerkissä. 
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Investointiajankohdan puuttuminen ryhmälle kuusi johtuu virheestä optimoinnissa, sillä 

yksinkertaistetulla mallilla tulos on kuvan 8.13 mukainen. 

 

Kuva 8.13 Ryhmän 6 investointiajankohdan tarkastelu yksinkertaistetun mallin avulla 

 

Virhe näyttää toistuvan komponenteilla, joiden lopullinen korjausaikainen kuorman 

menetys on hyvin pieni. Ryhmän kuusi tapauksessa 72 kW ei anna tulosta vaikka 

tarkastelujaksolta kertyvät keskeytyskustannukset selvästi ylittävät investointikustannukset 

heti toisena vuotena.  

 

Taulukosta 8.5 nähdään myös, että ryhmän 8 ensimmäinen huoltotoimenpide on vasta 9 

vuoden päästä. Kun katsotaan ryhmän 8 johdinten ikiä, on tämä tulos selvästi virheellinen, 

koska ryhmä sisältää komponentit 31, 32 ja 34 mitkä komponenttitason tarkastelussa olivat 

ensimmäisiä kunnossapidettäviä kohteita. Ryhmäkohtainen kunnossapito johtaisi 

tilanteeseen, missä kyseiset komponentit olisivat pitoajan päätyttyä vielä 20 vuotta 

käytössä, mikä ei ole realistista.  

 

Soveltamalla aiemmin mainittua keskeytyskustannuspohjaista ryhmälaskentaa, saadaan 

ryhmän 8 tulokseksi, että se tulee uusia heti ja tämä myös pätee ryhmälle 4.  

 

Tarkastelun tuloksena kuvan 8.14 ryhmät 4, 8 ja 12 vaativat tarkempaa tarkastelua, kuten 

pylväiden ja johdinten todellisen kunnon selvittämistä.   Luvussa 9.1 käsitellään lisää 

vaihtoehtoisia tarkastelutekniikoita ja niiden soveltamista oikean kunnossapitostrategian 

valitsemiseen.  
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Kuva 8.14    Kunnossapidon kannalta tärkeät erotinvyöhykkeet väritetty punaisella (4,8,12). 

 

Kaikki edellä mainitut tulokset on saatu analysoimalla kunnossapito-ohjelman tulostamaa 

raporttia Ihastjärven johtolähdöstä. 

8.1.3 Kunnossapitokustannukset  

Komponenttitason tarkastelun ehdottamien kunnossapitoajankohtien mukaiset 

kunnossapitokustannukset seuraavan 20 vuoden ajalta ovat kuvan 8.15 mukaiset. 

 

 
Kuva 8.15     Kunnossapitokustannusten jakaantuminen 20 vuoden tarkastelujaksolle. 
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Kuvasta 8.15 nähdään, että kunnossapitokustannuksista investointikustannukset keskittyvät 

20 vuoden jaksolla heti ensimmäisille vuosille. Loput tarkastelujakson investoinneista 

sijoittuu ajallisesti viimeisille vuosille. 

 

Luvussa 5.3 käsiteltiin keskimääräisiä kunnossapitokustannuksia johtolädöille, kun 

keskimääräisiä kunnossapitokustannuksia verrataan kunnossapito-ohjelman antamiin 

kustannuksiin on tulokset taulukon 8.6 mukaisia. 

 

Taulukko 8.6 Kunnossapitokustannusten vertailu. (Liite IV esimerkki 4) 

Menetelmä     [k€/a]   

Keskimääräinen   13   

Kunnossapito-ohjelma ka. 20a 10 

          

Kunnossapito-ohjelman antamiin huoltokustannuksiin on lisätty vuotuiset 

korjauskustannukset 1600 €/vika ilmajohdolle, kun koko lähdön SAIFI on 3.66 vikaa/a. 

Kustannukset jakaatuvat kuvan 8.16 mukaisesti korjauskustannuksiin ja huoltoihin. 

 

     

Kuva 8.16      Vasen kuva: Keskimääräiseten kustannusten mukaisesti laskettu kustannusten jakaantuminen.   

Oikea kuva: Kunnossapito-ohjelman kustannukset.  

 

Tuloksesta voidaan päätellä, että vaikka kunnossapito-ohjelman antama huoltotoimenpide 

on kertaluontoinen voidaan tätä kustannusta käyttää pitkällä aikavälillä myös normaalin 

kunnossapidon kustannuksena.  

 

Kunnossapito-malli ei varsinaisesti ole suunniteltu käsittelemään aikaan perustuvan 

kunnossapidon kustannuksia, kuten komponenttien määräaikasitarkastuksia, mutta ne 

voidaan tulevaisuudessa lisätä malliin jolloin kustannuslaskelmista tulee tarkempia.  
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8.2 Testijohtolähdöt ja tulokset 

Kunnossapito-ohjelman testaamisessa käytetyt johtolähdöt ovat keskenään hyvin erilaisia, 

mikä edesauttoi virheiden löytymistä ja ohjelman toimivuuden arvioimista. Johtolähdöt 

jakaantuivat kahteen päätyyppiin, jotka olivat haja-asutusalue ja taajama tyyppisiin 

lähtöihin. Rakenteeltaan lähdöt olivat myös hyvin erilaisia, osa lähdöistä oli puhtaasti 

avojohtoa ja osa sisälsi sekä avojohtoa, että maakaapelia. Muita rakenteellisia 

eroavaisuuksia olivat sisäiset silmukat ja kaukokäytettävien erottimen käyttö.  

 

Kaikkia testissä käytettyjä lähtöjä ei käsitellä yksityiskohtaisesta vaan tiettyjä lähtöjä 

tarkastellaan niiden poikkeavan rakenteen tai muun ominaisuuden takia. Hyvänä 

esimerkkinä lähdön sisäisistä silmukoista voidaan pitää Imatran testijohtolähtöä, mikä on 

esitetty pelkistettynä kuvassa 8.17.   

 

 

Kuva 8.17     Testilähtö Imatran Seudun Sähkönsiirrolle. 

 

Imatran johtolähtö toi kytkentäaikojen tärkeyden esille. Kytkentäajat kyseiselle 

johtolähdölle olivat hyvin pienet verrattuna ohjelmassa käytettyihin, mikä johtui lähdön 
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fyysisestä läheisyydestä verkkoyhtiön henkilökuntaan nähden, sekä lähdön silmukoidusta 

rakenteesta. Vaikka lähdöllä ei ole yhtään kaukokäytettävää erotinta jakorajoillakaan, ei 

tämä vaikuta lähdöllä merkittävästi kytkentäaikaan.  Lähdön kuormitus oli suurelta osalta 

keskittynyt jakorajan B ja erottimen d välille.  

 

Tämän tyyppinen lähtö on erittäin vaikea saada mallinnettua yksinkertaistetulla 

verkkomallilla poikkeavin kytkentäaikojen takia. Kunnossapito-ohjelman laskemat 

keskeytyskustannukset olivatkin merkittävästi suuremmat, kuin ne todellisuudessa olisivat 

tämän tyyppiselli lähdöille, joten tämän takia ohjelmaan on lisättävä optio kytkentäaikojen 

manuaalisesta muuttamisesta.  

 

KSS Verkko Oy:n johtolähtö oli rakenteeltaan hyvin suoraviivainen ja muistutti 

Ihastjärven johtolähtöä, mutta suurin ero oli kuormituksen jakaantumisessa. Lähdön 

kuormasta 95 % oli lähdön lopussa yhdessä kulutuspisteessä, mikä erosi huomattavasti 

Ihastjärven tasaisesti jakaantuneesta kuormituksesta. Lisäksi loppupään suuri kuorma oli 

varasyötettävä toiselta johtolähdöltä, mikä tarkoittaa hyvin pientä keskeytysaikaa tälle 

kuormalle. Komponenttien ikäjakauma oli myös hyvin homogeeninen tällä lähdöllä, kuva 

8.18. 

 

 

Kuva 8.18     KSS Verkko Oy:n testi johtolähdön ikäjakauma. 

 

Kunnossapito-ohjelman kannalta ongelma oli kulutuksen puuttuminen suurelta osalta 

lähtöä. Tämä on ongelma, koska teholaskenta perustuu erotinvälikohtaiseen 
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kolmiportaiseen tehoon, minkä viimeinen arvo on vikakohdalla olevan erotinvälin 

muuntopiirien summa. Kun, erotinvälillä ei ole kuormitusta lainaan on kyseisen vikapaikan 

korjausajan mittainen kuorman menetys nolla. Tämä johtaa tulokseen, että kyseistä 

komponenttia ei kannata luotettavuuden näkökulmasta uusia koskaan kunnossapito-mallin 

mukaan. Tämän lisäksi korjausaikaiset kuormituksen menetykset olivat johtolähdölle niin 

pieniä, että vain harva komponentti sai investointitoimenpiteen ohjelmassa.   

 

8.3 Testaamisen yhteenveto 

Kunnossapito-ohjelman testaaminen todellisilla johtolähdöillä osoittautui erittäin tärkeäksi 

ohjelman, sekä kunnossapitomallin kannalta. Testaamisen tuloksena kunnossapito-

ohjelmasta pystyttiin korjaamaan useita virheitä ja tarkentamaan loppukäyttäjän tarpeita ja 

odotuksia ohjelman suhteen. Ohjelman kehittäminen testauksen aikana johti tilanteeseen, 

missä yhtään johtolähtöä ei testattu samalla ohjelma versiolla testauksen aikana. Tämä asia 

on huomioitu tätä työtä tehdessä ja tulokset on korjattu sen mukaisesti. 

 

Vaikka kunnossapito-ohjelma on toimiva kokonaisuus muutamaa virhettä lukuun ottamatta 

komponenttikohtaisen kunnossapidon kannalta, on ryhmäkohtainen kunnossapito saatava 

toimimaan keskeytyskustannuspohjaisesti, eikä komponenteista laskettujen keskiarvojen 

mukaan.  

 

Johtuen kunnossapito-ohjelman luotettavuuspohjaisesta laskentamallista ei kaikille 

komponenteille ole kannattavaa tehdä kunnossapitoa lainkaan luotettavuuden 

näkökulmasta. Tämä tilanne tulee selvästi esiin johtolähdöillä, joilla on 

varasyöttömahdollisuus, mikä johtaa tilanteeseen, että lopullinen vian korjausaikainen 

kuorman menetys voi vaikuttaa ainoastaan yhteen erotinväliin. Jos kyseisellä erotinvälillä 

on hyvin vähän tai ei lainkaan kulutusta, muodostuu lopullisen korjausajan 

keskeytyskustannukseksi nolla. Tietenkin keskeytyskustannuksia on muodostunut jo 10 

minuutin ja yhden tunnin aikaisesta kytkentä järjestyksestä, mutta tämä ei välttämättä riitä 

nostamaan komponentin tarkasteluaikaisia keskeytyskustannuksia, niin suuriksi että se 

aktivoisi investoinnin mallissa. 
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Komponenttien iät ovat myös kriittisessä roolissa, kun komponentteja priorisoidaan 

kunnossapitoa varten. Mikäli johtolähtö on hyvin tai jopa täysin homogeeninen 

ikärakenteeltaan määräytyvät komponentin tärkeys suoraan perinteisen 

keskeytyskustannuksen mukaisesti, missä vaikuttavia tekijöitä ovat komponentin 

ympäristö, pituus, keskeytysaika ja teho. Kunnossapitoajankohtiin tämä ei tosin vaikuta 

koska laskenta tapahtuu komponenttien hintojen ja keskeytyskustannusten perusteella.  

Tämän takia kunnossapito-ohjelma toimii myös lähdöillä, mitkä ovat ikärakenteeltaan 

hyvin homogeenisiä, mutta lähdöillä joissa on hyvin heterogeeninen ikäjakauma, saadaan 

enemmän informaatiota irti.       

     

Testaamisessa suurimmaksi ongelmaksi muodostui tiedon syöttäminen itse ohjelmaan ja 

tarvittavan tiedon saanti. Vaikka, tarvittavan tiedon määrää on pystytty vähentämään aivan 

minimiin, on syötettävää tietoa silti huomattavan paljon. Tähän ongelmaan tullaan 

puuttumaan, kun itse kunnossapitomalli saadaan kaikin puolin toimimaan. 

 

Kunnossapito-ohjelman analyysi komponenteista, mitkä ovat kunnossapidon kannalta 

tärkeitä kohteita, on osoittautunut ohjelman toimivimmaksi osaksi. Tämä on tullut ilmi 

keskusteluissa verkkoyhtiöiden edustajien kanssa, missä ohjelman antamat tärkeät kohteet 

ovat osoittautuneet olevan kiinnostuksen kohteita myös heille. Tästä voidaan vetää 

johtopäätös, että käytettyä rappeutumismallia voidaan pitää vähintäänkin suuntaa antavana. 

 

Kunnossapito-ohjelman antamien ajankohtia todenperäisyyttä on vaikea arvioida tässä 

vaiheessa tutkimusta, sillä vain muutamalle testilähdölle oli valmiiksi mietittyjä ajankohtia. 

Ajankohdista komponentti tason tulokset olivat samansuuntaisia yhtiöiden edustajien 

kanssa, mutta kuten oli tiedostettu, ryhmäkohtaisen kunnossapidon ajankohdat sijoittuivat 

aivan liian pitkälle tulevaisuuteen.   

 

Testaamisen tuloksena voidaan todeta, että kunnossapito-ohjelman kehitystä tulee keskittää 

enemmin itse tärkeiden kunnossapidettävien kohteiden havaitsemiseen, sillä tulokset 

näyttävät että tämä osuus näyttää toimivan osittain jopa hyvin jo tässä vaiheessa kehitystä. 

Kunnossapito kohteiden priorisointia ja oikean kunnossapitostrategian löytämisestä 

komponentille käsitellään seuraavassa luvussa, mikä perustuu testauksesta saatuun 

informaatioon.  
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9. KUNNOSSAPITO-OHJELMA SUUNNITTELUN APUNA 

Sähkönjakeluverkkojen kunnossapitosuunnittelussa on otettava huomioon paljon eri 

tekijöitä. Johtolähtöä on tarkasteltava teknisestä näkökulmasta, missä pyritään arvioimaan 

kuormituksen käyttäytymistä tulevaisuudessa ja tämän pohjalta päätettävä mahdollisista 

johdinvaihdoista ja muista teknisistä parannuksista. On myös otettava huomioon 

nykyverkkoliiketoiminnassa suuresti vaikuttava regulaatio, mikä ohjaa verkkoyhtiöiden 

investointeja kohteisiin, jolla jakeluverkon luotettavuutta saadaan nostettua. Regulaatiosta 

johtuen jakeluverkon ikä ei saa nousta liian suureksi, minkä johdosta verkon 

nykykäyttöarvo laskisi, mikä vuorostaan vaikuttaa suoraan verkkoyhtiön sallittuun 

tuottoon. Tämä käytännössä tarkoittaa, että investointeja tulee tehdä vähintään vuotuisten 

tasapoistojen verran, mikäli verkon arvo halutaan säilyttää ennallaan.  

 

Oikeiden investointikohteiden merkitys on nykyisen valvontamallin ansiosta korostunut 

entisestään, sillä ei riitä enää että vanhimmat ja huonokuntoisimmat komponentit 

vaihdetaan uusiin, vaan investointeja tulee tarkastella useammasta näkökulmasta koko 

kunnossapitotoiminnan kannalta, kuten operatiivisten- ja keskeytyskustannuksien 

näkökulmasta. 

 

Tietyissä tilanteissa kunnossapitoa ei kannata tehdä kaikista vanhimmalle komponentille 

automaattisesti tai edes huonokuntoisimmille, vaan ottaa huomioon kyseisen komponentin 

vaikutuksen koko lähdön toimivuuteen. Mikäli, komponentti ei ole tärkeä kokonaisuuden 

kannalta voidaan sen uusimista lykätä ajankohtaan jolloin muita komponentteja samalla 

alueella tulee uusittavaksi. Järjestämällä komponentit tärkeysjärjestykseen voidaan 

investointeja kohdentaa juuri niihin kohteisiin, millä on suurin vaikutus kokolähdön 

kokemiin vikoihin ja tämän kautta karsia ylimääräiset kunnossapitotoiminnot pois. Tämän 

suuntainen käytäntö pienentää operatiivisia kustannuksia ja kasvattaa verkkoyhtiön 

sallittua tuottoa. 

 

Koska investoinnit ovat normaalisti suuria ja pitoajat hyvin pitkiä on korolla suuri merkitys 

investointien toteuttamisajankohtaan. Tämä johtaa tilanteeseen missä tulevat kunnossapito 

toimenpiteet on hyvä tietää mahdollisemman ajoissa, että investoinnin kustannus saataisiin 

minimoitua. Pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmien tekeminen vaatii paljon aikaa ja 

informaatiota nykytilasta sekä arvioita tulevaisuuden toimenpiteistä.  
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Sähköverkkojen kunnossapitosuunnittelu sisältää useita huomioitavia tekijöitä, mikä johtaa 

tilanteeseen, että suunnittelun apuna on hyvä käyttää sitä varten tehtyjä tietokoneohjelmia. 

Tämän projektin tuloksena syntynyt SKUTMA on juuri tällainen ohjelma, minkä 

tarkoituksena on tunnistaa potentiaaliset kunnossapitokohteet, priorisoida ne ja antaa 

arvion mahdollisista toimenpiteistä. Koska SKUTMA antaa myös arvion tulevista 

kunnossapitokohteista annetulta tarkastelujaksolta, voidaan tätä tietoa hyödyntää 

materiaalihankinnoissa ja valmistelevissa toimenpiteissä vuosia aikaisemmin, mikäli 

kohteet todetaan valideiksi.     

9.1 Oikean kunnossapitostrategian valitseminen SKUTMA:n avulla 

Kuten aiemmin on käsitelty, priorisoi kunnossapito-ohjelma komponentit näiden 

aiheuttaman keskeytyskustannuksen mukaisesti, missä oli komponentin rappeutuminen 

otettu huomioon. Tuloksista voitiin myös huomata, että tiettyjä komponentteja ei ollut 

tarpeellista uusia luotettavuuden näkökulmasta. Tämä ei tosin tarkoita, että kyseisiä 

komponentteja ei uusita ollenkaan vaan näille sovelletaan tämän jälkeen muuta 

kunnossapitostrategiaa. Näiden komponenttien kunnossapitostrategia voi perustua 

tarkastuskäyneillä todettuun komponentin kuntoon tai aikaan. Tietyissä tapauksissa voi olla 

taloudellisinta antaa komponentin pysyä käytössä niin pitkään, ennen kuin se vikaantuu ja 

tämän jälkeen uusia.  

9.1.1 Priorisointijärjestelmä kunnossapito-ohjelmassa 

Luvussa 8.1 oli tehtynä esimerkki analyysi Ihastjärven johtolähdöstä, jonka 

komponenttikohtaisen kunnossapidon tulosten pohjalta voidaan suorittaa lukuisia eri 

analyyseja, mitkä auttavat oikean kunnossapitostrategiat löytämistä.  

 

Kunnossapitoaikoja ei annettu kaikille komponenteille, mikä johtui keskeytys- ja 

investointikustannusten keskeisestä riippuvuudesta mallissa. Niille komponenteille joille 

ajankohtia ei ollut määritetty ja tietenkin myös niille joille oli, voidaan soveltaa lisäksi 

priorisointi menetelmää kunnossapidossa.  Menetelmä perustuu komponentin teoreettiseen 

kuntoon ja sen vuotuiseen normaaliin keskeytyskustannukseen, koska normaali 

keskeytyskustannus missä ei ole rappeutumista mukana antaa jo valmiiksi hyvän kuvan 

komponentin tärkeydestä lähdölle voidaan sitä hyödyntää tärkeystekijänä.   
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Kuvan 5.1 mukaisesti jokaiselle komponentille on määritetty tärkeysindeksi 1-100 ja 

kuntoindeksi 1-100, missä suurempi luku tarkoittaa joko huonokuntoisempaa tai 

tärkeämpää komponenttia. Tärkeysindeksi on luotu siten että suurimman 

keskeytyskustannuksen aiheuttava komponentti saa indeksi arvon 100, minkä jälkeen tähän 

arvoon verrataan kaikkia muita komponentteja.  

 

Kuntoindeksi luodaan rappeutumismallin pohjalta siten, että jokaisen komponentin 

tämänhetkistä rappeutumismallin sisältämää keskeytyskustannusta verrataan sen 

maksimiarvoon mitä se voi rappeutumismallin mukaan saada. Lisäämällä kunkin 

komponentin kuntoindeksin ja tärkeysindeksin kuvan 5.1 tyyliseen kuvaajaan, on tulos 

kuvan 9.1 mukainen. 

 

 

Kuva 9.1     Komponenttien tärkeys- ja kuntoindeksit 

 

Kuten kuvasta 9.1 nähdään, on muutaman komponentin kuntoindeksi 100, mikä tarkoittaa, 

että komponentti on erittäin huonossa kunnossa. Tuloksen perusteella kyseisten 

komponenttien todellinen kunto on syytä tarkistaa, minkä jälkeen voidaan tehdä korjaukset 

indeksiin tai uusia komponentti.  

 

Rappeutumismallin eksponentiaalisesta luonteesta johtuen saa nykyinen kuntoindeksi 

harvoin arvoja, indeksi skaalan keskivaiheelle. Tämä korjaamiseksi tulee 

rappeutumismallia, joko loiventaa tai maksimi arvoa rajoittaa, tasaisten tulosten 

saamiseksi. 
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Yhdistämällä kunto- ja tärkeysindeksin saadaan luotua prioriteettiarvokuvaaja, missä 

maksimi prioriteetti arvo on 200. Arvo 200 tarkoittaisi että kyseinen komponentti on suurin 

keskeytyskustannusten aiheuttaja lähdöllä ja erittäin huonokuntoinen. Yhdistämällä kunto- 

ja tärkeysosan on kuvaaja kuvan 9.2 mukainen. 

 
Kuva 9.2     Komponenttien kunnossapito prioriteetit. 

 

 
Priorisointi tarkastelun perusteella havaitaan, että komponentti 21 ryhmästä 6 on 

saavuttanut kuntoindeksiarvon 100 ja tärkeysindeksi on myös 80, mikä tekee 

komponentista kunnossapidon kannalta tärkeän kohteen. Huomiota herättää myös 

komponentti 46, mille ei ole investointiajankohtaa määritetty, mutta prioriteetti on korkea. 

Kyseisille komponenteille ei kunnossapitomalli anna kunnossapitoajankohtia johtuen 

virheestä optimoinnissa, minkä aiheuttaa alhainen kuorman menetys lopullisen korjausajan 

aikana. 

 

Komponenteille jotka nousevat esiin priorisointi tarkastelussa, voidaan soveltaa kuntoon 

perustuvaa kunnossapito ja lopuille silmäänpistäville kohteille voidaan suorittaa 

kuntotarkistus todellisen kunnon selvittämiseksi. On selvää, että priorisointimenetelmä on 

perinteisempi tarkastelumuoto kunnossapidon kannalta, eikä ota kantaan itse 

kunnossapitoajankohtiin, mutta enemmänkin itse toimenpiteisiin ja kohteisiin. 

Priorisointimenetelmään voidaan lisätä kuvassa 5.1 mainitut toimenpiteen komponenteille 

indeksiarvojen perusteella, mutta tämä vaatii tarkempaa tutkimusta ja käyttökokemuksia 

eri indeksiarvojen todellisista merkityksistä. 
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Kuten aiemmin oli todettu, ryhmälaskennassa on vielä ongelmia ja yksi ratkaisu voisi olla 

ryhmien komponenttien painottaminen. Painottaminen juurikin kunnossapito prioriteeteilla 

voisi olla ratkaisu kyseiseen ongelmaan. Painottamalla kunnossapito prioriteetilla ryhmän 

komponentteja, tulee tämä estämään tiettyjen komponenttien liiallisten 

keskeytyskustannusten aiheuttamisen, aikaistamalla koko ryhmän 

kunnossapitotoimenpiteitä tärkeimpien komponenttien perusteella.  

 

Alustavien testien perusteella saadaan Ihastjärven johtolähdön ryhmäkohtaisen 

kunnossapidon kumulatiivisia kustannuksia pienennettyä 60 vuoden jakson aikana 2500 

k€:sta 1600 k€:n, käyttäen priorisointia menetelmää. Liitteessä III on esitetty kaikkien 

Ihastjärven johtolähdön komponenttien tiedot, missä viimeisenä arvona on prioriteetti. 

 

Priorisointi menetelmässä on huomioitava, että tässä työssä esitetty indeksien 

muodostaminen voidaan myös tehdä käyttäen muita parametreja, etenkin tärkeysindeksin 

luonnissa. Vaihtoehtoisesti tärkeysindeksi on mahdollista luoda esimerkiksi puhtaasti 

menetetyn energian mukaan tai rappeutumismallista saatujen keskeytyskustannusten 

perusteella. Vaihtoehtoja on useita, mutta tässä vaiheessa tutkimusta nykyinen indeksi on 

riittävän tarkka.  
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10. JATKOKEHITYS  

Tämän diplomityön aikana kunnossapitomallin vahvuudet ja heikkoudet ovat tulleet hyvin 

esille. Näistä vahvuuksista voidaan mainita tärkeiden kunnossapitokohteiden löytäminen ja 

vastaavasti heikkoutena ajankohtien määrittäminen etenkin ryhmätasolla. On siis selvää, 

että kunnossapitomallia tarvitsee vielä kehittää, mutta nyt kun ongelmakohdat tiedetään, 

voidaan nämä ratkaista.  

 

Tässä luvussa käsitellään itse kunnossapitomallin ja kunnossapito-ohjelman tärkeimpiä 

jatkokehityskohteita, mitkä on esitetty myös liitteessä V kaaviona. Tämän luvun lopuksi on 

tämän diplomityöntekijän visio lopullisesta sovelluksesta.   

10.1 Kunnossapitomalli 

Kunnossapitomallin tavoitteena voidaan pitää verkkoyhtiöiden kunnossapidon 

kokonaisvaltaista mallintamista. Tämä sisältää kaikki kustannukset operatiivisista kuluista 

aina vikojen korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja oikeiden investointikohteiden 

havaitsemiseen ja ajoittamiseen.  

10.1.1 Teoreettinen ja todellinen kuntoindeksi osana laskentaa 

Yleinen rappeutumismalli toimii riittävän tarkasti ottaen huomioon, että tutkimus on 

alkuvaiheessa asian suhteen, mutta on selvää että eri komponenttien rappeutumista tulee 

tutkia tarkemmin. 

 

Nykyisen rappeutumismallin ja verkkomallin avulla voidaan jo tässä vaiheessa priorisoida 

komponentteja niiden tärkeyden mukaan, mikä avaa mahdollisuuden lisätä teoreettinen 

kuntoindeksi itse optimointiin painotukseksi komponenteille.  

 

Ongelma tällä hetkellä on, että optimointi yrittää etsiä optimi kunnossapitoajankohdat 

kaikille komponenteille riippumatta näiden tärkeydestä lähdöllä. Tämä käytännössä 

tarkoittaa, että kunnossapitomallin optimointia ei voida pitää määritelmän mukaan 

luotettavuuspohjaisena kunnossapitona vaikka tosin laskennassa käytetäänkin 

keskeytyskustannuksia.  
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Lisäämällä kunnossapito-ohjelman laskemat kunnossapitoprioriteetit malliin painottamaan 

kriittisiä komponentteja voidaan mallin tehokkuutta parantaa ja keskittää ajankohta 

laskenta juuri näille tärkeimmille komponenteille. 

 

Teoreettinen kunnossapitoprioriteetti antaa suuntaan antavan kuvan komponentin 

tärkeydestä, mutta lisäämällä komponenttien todelliset kuntotiedot painotuksiksi saadaan 

verkon todellinen kunto mukaan laskentaan, mikä edesauttaa mallin siirtymistä 

teoreettisesta rappeutumismallista todelliseen rappeutumiseen. 

10.1.2 Todellisten kunnossapitokustannusten huomioiminen 

Kunnossapitomalli käyttää kunnossapito kustannuksena tällä hetkellä vain komponenttien 

investointikustannuksia ja niistä laskettua 10 % suuruista kertaluontoista 

kunnossapitokustannusta. Vaikka 10 % kertaluontoinen kustannus antaakin suuntaa 

antavan kuvan tarkasteluajan kustannuksista, on suositeltavaa, että laskentaan otetaan 

huomioon todelliset ylläpitokustannukset, mitkä syntyvät johtokatujen raivauksista, 

vikojen korjaamisesta ja todellisista henkilöstökuluista.  

 

Ottamalla kaikki edellä mainitut kustannukset huomioon, saadaan käytännössä 

kunnossapidon operatiiviset kustannukset mallinnettua, mikä voisi lopputuloksena johtaa 

laskentamalliin, mikä laskee operatiivisten kustannusten muutosten vaikutukset 

valvontamallin tehokkuusmittaukseen ja ottaa nämä huomioon optimoinnissa. Tällä 

periaatteella taloudellinen malli laskisi tehokkuuden maksimointia, mikä toisin sanoen 

tarkoittaa tuoton maksimointia.  

 

10.2 Kunnossapito-ohjelma 

SKUTMA projektin tuloksena syntynyt kunnossapito-ohjelman looginen seuraava askel on 

lisätä automaattinen tiedon keruu verkkotietojärjestelmistä. Tämän jälkeen testaamista ja 

käyttöä on mahdollista suorittaan nopeammin ja laajemmassa mittakaavassa.  

 

Muuntopiirikohtaisten KAH-arvojen laskenta on mahdollista lisätä ohjelmaan, mikä 

tarkentaisi tärkeitä komponentteja lähdöllä. Käyttämällä muuntopiirikohtaisia KAH-arvoja 

laskennassa valtakunnallisten arvojen sijasta voidaan automaattisesti nähdä tärkeimmät 
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alueet lähdölle ja ottaa tämä huomioon kunnossapidossa. Yhdistämällä 

muuntopiirikohtaiset KAH-arvot todellisiin kuntotietoihin komponenteista, tarjoaisi 

tarkimman mahdollisen analyysityökalun, mikä voidaan tehdä tällä periaatteella.  

 

Kunnossapito-ohjelman tärkein tehtävä on olla työkalu kunnossapidon suunnittelua varten, 

mutta sitä on myös mahdollista kehittää nopeasti tekemään seuraavat asiat, kun laskentaan 

lisätään PJK:n ja AJK:n vaikutukset.  

 

• Maastokatkaisijoiden optimaaliset sijainnit ja kustannuslaskelmat 

• Johdinten tienvartaan siirrot  

• Johdintyyppien vaihtojen kannattavuuden ja kohteet (avo, PAS, maakaapeli) 

 

Kaukokäytettävien erottimien optimaaliset sijainnit ohjelma pystyy jo tässä vaiheessa 

kehitystä (versio 7.2) tekemään, mutta toimintoa on mahdollista parantaa ja nopeuttaa. 

 

Kunnossapito-ohjelma on osa Excel taulukkolaskenta ohjelmaa, mutta on suositeltavaa että 

se lopuksi se siirretään täysin pois tältä alustalta puhtaasti omaksi ohjelmaksi. Tämä on 

suhteellisen helppo toteuttaa sillä käytetty VBA ohjelmointikieli on aivan sama kuin VB 

(Visual Basic) kieli, mikä mahdollistaa suuren osan toimintojen siirtämisestä suoraan 

omalle alustalle. Suurimmaksi haasteeksi nousee uuden tietorakenteen ohjelmoinnin, mikä 

on aikaa vievää toimintaa.  

 

Ohjelman siirtäminen omalle alustalle mahdollistaa tehokkaamman laskennan ja 

monipuolisemmat integrointimahdollisuudet muiden Windows-pohjaisten ohjelmien ja 

tietojärjestelmien kanssa.    

 

Käyttöliittymän tiedon syöttö manuaalisesti on toimiva, mutta muutosten tekeminen 

laskennan jälkeen vaatii parametrien muuttamista useammasta taulukosta. Tämä hidastaa ja 

monimutkaistaa toimintaa turhaan ja tulee korjata. Ohjelman käytettävyyden 

helpottamiseksi kaikki toiminnot tulisi keskittää yhteen taulukkoon tai sivuun.     
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10.2.1 Verkkoyhtiökohtainen räätälöinti 

Kunnossapito-ohjelmistoa voidaan kehittää käsittelemään hyvin monia 

sähköverkkoliiketoiminnan osa-alueita, mutta ongelmaksi lopulta muodostuu tulosten 

todellisuuden selvittämisen vaikeus, kun muuttuvia parametreja on lukuisia.  

 

On myös huomioitavaa, että monia asioita joudutaan yleistämään huomattavasti tämän 

tyyppisissä ohjelmissa ja varsinkin kun puhutaan kunnossapidosta, niin 

verkkoyhtiökohtaiset toimintatavat voivat erota huomattavasti toisistaan. Tämän ongelman 

korjaamiseksi joudutaan muutettavia parametreja aina vain lisäämään, jotta kaikki 

mahdolliset toimintatavat ja kustannukset voidaan ottaa huomioon. Vaihtoehtoisesti 

suurimman hyödyn tämän tyyppisestä ohjelmasta saisi irti, mikäli se rakennettaisiin 

puhtaasti tietyn verkkoyhtiön toiminnan ympärille, jolloin kaikki taloudelliset ja 

toiminnalliset aspektit voidaan huomioida ja mallintaa. Yhtiökohtaisesta räätälöinnistä olisi 

myös suuri apu itse kehitystyön kannalta, sillä kaikille tuloksille olisi jokin todellinen 

verrattava suure jo olemassa.    

 

Tärkeä asia yhtiökohtaisessa räätälöinnissä on nykyisten järjestelmien hyödyntäminen 

mahdollisimman pitkälle. Tämä käytännössä tarkoittaa olemassa olevien tietokantojen 

hyödyntämistä ja mahdollisten muiden luotettavuus- ja kunnossapito-ohjelmistojen 

puutteiden kompensoimista SKUTMA ohjelmalla. 

10.3 Visio lopullisesta sovelluksesta 

Lopullinen sovellus, mikä SKUTMA projektin tuloksena voi syntyä vuosien 

jatkokehityksen jälkeen on työkalu, mikä auttaa verkkoyhtiön kunnossapidon täysvaltaista 

toiminnan tehostamista. Löytämällä tärkeät kunnossapito kohteet ja ajoittamalla näiden 

kunnossapitotoimenpiteet, voidaan hallita rahan- ja henkilöstönkäyttöä huomattavasti 

tehokkaammin kuin tällä hetkellä.  

 

Sovelluksella voidaan kokeilla eri kunnossapitostrategioiden vaikutuksia kunnossapito- ja 

keskeytyskustannuksiin ja valvontamallin vaikutukset kustannuksiin ja investointien 

kannattavuuksiin olisi myös huomioitu. Vertaamalla eri strategioiden kustannuksia, 

voidaan löytää jokaisella komponentille sopiva kunnossapitostrategia, mikä edesauttaa 

kustannusten minimointia.  



81 

 

  

Nykyisessä ja todennäköisesti myös tulevissa valvontamalleissa on tehokkuusmittaus 

osana mallia, laskee ohjelma arvion eri kunnossapitostrategioiden vaikutuksen 

tehokkuuteen valvontamallissa, mikä edesauttaa oikean strategian valitsemisessa.   

 

Komponenttitasolla jo tällä hetkellä on mahdollista määrittää todella tarkat arviot 

komponenttien korjausajoista, kun näiden GPS sijainnit tiedetään, minkä kautta voidaan 

laskea kunnossapitoryhmien siirtymäajat varikolta komponenteille. Tällä tarkkuudella 

tehty korjausajan määrittäminen tietenkin johtaisi tulokseen, että kaikista kaukaisimmat 

komponentit nousisivat tärkeys tarkastelussa suurempaan tärkeysluokkaan, koska näiden 

vika-aika kasvaisi. Tämä tosin tarjoaisi kunnossapito varikon optimaalisen sijainnin 

laskemisen kun jokaisen sähköaseman jokaisen lähdön tärkeys tiedettäisiin. Tämä johtaisi 

tulokseen, missä varikon paras sijainti ei välttämättä olisikaan verkon keskellä vaan 

lähempänä suuremman tärkeyden omaavia lähtöjä.   

 

Mikäli ohjelman visuaalista ilmettä halutaan kehittää, voidaan se integroida olemassa 

oleviin karttapohjaisiin sovelluksiin, jolloin kriittisimmät kunnossapitokohteet näkyisivät 

kartalla johtolähtökohtaisesti. Tämä on kunnianhimoinen näkemys lopullisesta tuotteesta, 

mikä se voisi vuosien kehityksen jälkeen olla parhaimmillaan, mutta riittävällä 

panostuksella ei lainkaan mahdoton.  
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11. YHTEENVETO 

SKUTMA eli sähkönsiirtoyritysten kunnossapidon taloudellinen malli, on dynaamista 

optimointia hyödyntävä laskentamalli, mikä pyrkii löytämään kustannusminimin annetulta 

tarkastelujaksolta komponenteille, sijoittamalla jaksolle huolto-operaation ja investoinnin. 

Komponenttien rappeutumista mallinnetaan teoreettisen rappeutumismallin avulla, jolloin 

komponentin ikääntymisestä johtuvat lisääntyneet keskeytyskustannukset voidaan ottaa 

huomioon.   

 

Kunnossapitomalli perustuu luotettavuuspohjaiseen kunnossapitostrategiaan, mikä 

tarkoittaa että yksittäisen komponentin kunnossapitostrategia määräytyy sekä tämän 

kunnon että tärkeyden koko johtolähdön toimivuuden kannalta. Tämän tyyppisellä 

ajattelulla voidaan kunnossapito keskittää tehokkaammin ja edesauttaa koko lähdön 

toimivuutta. 

 

Luotettavuuspohjainen kunnossapitostrategian käyttöönotto verkkoyhtiöissä, on myös 

looginen valinta nykypäivän valvotussa verkkoliiketoimintaympäristössä. Verkkoyhtiöitä 

kannustetaan investoimaan sähkönjakelun kannalta luotettavampiin jakeluverkkoihin ja 

samalla tehostamaan omaa toimintaansa. Keskittämällä kunnossapitoa juuri luotettavuuden 

kannalta oleviin ongelmakohtiin voidaan verkon käyttövarmuutta parantaa ja minimoida 

resurssien käytön kunnossapidossa.  Resurssien minimointi myös edesauttaa nykyisessä 

2008- 2011 valvontamallissa olevaan tehokkuusmittaukseen, missä yhtenä panostekijänä 

ovat operatiiviset kustannukset. 

 

Suurin ongelma luotettavuuspohjaisen kunnossapitostrategian käyttöönotossa, on ollut 

luotettavuuden kannalta tärkeimpien kunnossapitokohteiden löytäminen johtolähtöjen 

suuren komponenttikirjon seasta. Tietenkin myös näiden komponenttien kunnossapidon 

oikea ajoittaminen on hankalaa ilman arvioita tulevaisuuden haittakustannuksista. Tätä 

ongelmaa varten SKUTMA on suunniteltu.  

 

Diplomityön tavoitteena oli kehittää SKUTMA kunnossapitomallia pisteeseen, missä sitä 

voidaan käyttää työkaluna rahoittajayhtiöissä kunnossapitosuunnittelun apuna. 

Kehittäminen oli lähdetty tekemään ohjelmoimalla toimiva verkkolaskentamalli ja 

käyttöliittymä mallille. Tämän jälkeen mallia on sen alkuperäisessä muodossa testattu 
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usealla todellisella testijohtolähdöllä, virheiden ja epäkohtien löytämiseksi heti työn 

alkuvaiheessa. Testaamisen tulosten pohjalta mallia on lähdetty kehittämään sisällöllisesti 

analysoimalla testaamisesta saatujen tuloksia. Tämä lähestymistapa on osoittautunut 

toimivaksi, mutta työlääksi johtuen testaamisen laajuudesta. Itse kunnossapito-ohjelma on 

rakennettu Microsoft Excel taulukkolaskenta ohjelman ympärille käyttäen VBA 

ohjelmointikieltä. Kunnossapitomalli itsessään perustuu lukuisiin makroihin ja taulukoihin, 

mutta käyttöliittymä ja tiedon syöttö on tehty hyödyntämällä kaavakkeita. 

 

SKUTMA kunnossapitomallin tuloksia analysoimalla on tullut selväksi, että suurin 

yksittäinen vaikuttaja ajankohtiin on rappeutumismalli, mikä käyttäytyy lineaarisesti 

komponentin pitoajan aikana, kaksinkertaistaen komponentin aiheuttamat 

keskeytyskustannukset. Pitoajan jälkeen rappeutumismalli muuttuu eksponentiaalisesti 

kasvavaksi, mikä indikoi, että komponentti tulee vaihtaa muutaman vuoden sisällä pitoajan 

päättymisen jälkeen. Koska rappeutumismalli itsessään käyttäytyy loogisesti monessa 

tapauksessa, ei nykyistä mallia ole syytä vaihtaa ennen kuin eri komponenttien omat 

komponenttikohtaiset rappeutumismallit saadaan selville. Vaikka rappeutumismalli 

käyttäytyykin loogiseesti, on eksponentiaalisen kasvun osuus todennäköisesti liian jyrkkä 

vastaamaan todellisuutta, eikä pitoajan jälkeisiä arvoja voida pitää kovin realistisina 

vikataajuuksien osalta. 

 

Kunnossapitomallissa voidaan käsitellä jokaista komponenttia yksitellen tai ryhmissä. 

Komponenttikohtainen ajankohtien määrittäminen kunnossapitomallissa toimii riittävin 

hyvin, että sen tuloksia ajankohtien määrittämissä voidaan pitää suuntaa-antavina. Mutta 

ryhmäkohtainen laskenta ei toimi, mikä johtuu ryhmien keskiarvopohjaisesta käsittelystä. 

Keskiarvopohjainen laskenta johtaa tulokseen, missä ryhmän sisällä olevat vanhat 

komponentit pystyivät vanhenemaan, jopa 30 vuotta yli näiden pitoaikojen. Tämä johtui 

ajattelutavasta mallissa, että ryhmästä voidaan muodostaa yksi komponentti keskiarvojen 

perusteella, mille lasketaan ajankohdat, mikä osoittautui virheelliseksi. 

 

Ryhmälaskennan korjaamiseksi ryhmän sisäisiä komponentteja voidaan painottaa 

esimerkiksi komponentin kunnossapitoprioriteetilla, mikä muodostetaan käyttäen tärkeys- 

ja kuntoindeksejä. Korjaus voidaan tehdä myös käyttämällä ryhmän todellisia arvoja, mikä 

johtaa myös parempaan tulokseen.     
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Testaamisen tuloksena voidaan todeta, että SKUTMA kunnossapito-ohjelman suurin hyöty 

näyttää tulevan luotettavuuden kannalta tärkeiden komponenttien löytämisestä 

johtolähdöiltä. Tätä tulosta tukee testaamisesta saatu palaute, missä on todettu, että 

ohjelman näyttämät tärkeät kohteet ovat olleet myös kiinnostuksenkohteita johtolähtöjen 

omistajille kunnossapidon kannalta. Tällaisia kohteita ovat olleet esimerkiksi 

runkojohtojen pitkät haarat metsässä, mitkä eivät ole olleet erottimilla varustettuja, täten 

aiheuttaen pitkän keskeytyksen suurelle alueelle vikaantuessaan.   

 

Tämän diplomityön tuloksena syntynyt SKUTMA- mallin pohjalta rakennettu 

kunnossapito-ohjelma tarjoaa työkalun johtolähtöjen nykytilan tutkimiseen, lukuisten 

erilaisten analyysien tekemiseen ja tulostaa suuntaan antavan ennusteen tulevista 

suuremmista kunnossapitotoimenpiteistä. Tosin ohjelma vaatii käyttäjältä hieman aikaa ja 

vaivaa vielä tässä vaiheessa tiedon syöttämisen kannalta, mutta tämä tulee muuttumaan 

lähitulevaisuudessa suuntaan, missä tiedot haetaan olemassa olevista järjestelmistä 

automaattisesti. Tästä ominaisuudesta ei tietenkään ole hyötyä verkkoyhtiöille, joilla 

tarvittavia lähtötietoja ei ole kerättynä tietokantoihin, mikä tarjoaa heille mahdollisuuden 

aloittaa tarvittavien tietojen keräämisen johtolähtö kerrallaan ja luoda kunnossapito-

ohjelman pohjalta kunnossapitotietokanta.  
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LIITE I        (1/2) 

EMV:n verkkokomponentit ja indeksikorjatut yksikköhinnat vuodelle 2009 (alv 0 %).  

 
Muuntamot Yksikkö Yksikköhinta 

euroa 

1-pylväsmuuntamo kpl 4 850 

2-pylväsmuuntamo kpl 6 630 

4-pylväsmuuntamo kpl 7 220 

Puistomuuntamo (ulkoa hoidettava) kpl 27 490 

Puistomuuntamo (sisältä hoidettava) kpl 35 010 

Kiinteistömuuntamo kpl 47 620 

Erikoismuuntamot kpl 80 990 

Satelliittimuuntamo kpl 16 800 

Kaapeloitu erotinasema kpl 22 140 

Kaapeliverkon muuntamon kauko-ohjauslaitteet kpl 4 800 

1000 V suojalaitteet kpl 1 580 

Muuntajat Yksikkö Yksikköhinta 

euroa 

16 kpl 2 900 

30 kpl 2 900 

50 kpl 3 550 

100 – 160 kpl 4 760 

200 kpl 6 530 

300 – 315  kpl 7 280 

500 – 630 kpl 8 890 

800 kpl 11 980 

1000 kpl 14 600 

1250 kpl 18 630 

1600 kpl 22 940 

20/10 kV muuntajat kpl 252 970 

10/20 kV muuntajat kpl 252 970 

45/20 kV muuntajat kpl 279 590 

20/20 kV säätömuuntajat kpl 201 930 

20 kV ilmajohdot Yksikkö Yksikköhinta 

euroa 

Sparrow tai pienempi km 17 930 

Raven km 22 000 

Pigeon km 25 140 

Al 132 tai suurempi km 29 110 

SAXKA 70 tai pienempi km 50 650 

SAXKA 120 tai suurempi km 60 060 

PAS 35 – 70 km 29 280 

PAS 95 tai suurempi km 32 640 

Muut km 17 930 



 

 

LIITE I        (2/2) 
 

20 kV erottimet ja katkaisijat Yksikkö Yksikköhinta 

euroa 

Johtoerotin, kevyt kpl 3 650 

Johtoerotin, katkaisukammioin kpl 6 750 

Kauko-ohjattu erotinasema 1 erotin kpl 16 610 

Kauko-ohjattu erotinasema 2 erotinta kpl 31 590 

Kauko-ohjattu erotinasema 3-4 erotinta kpl 41 420 

Pylväskatkaisija (kauko-ohjattava) kpl 22 140 

20 kV katkaisija-asema kpl 75 450 

20 kV kytkinasema kpl 44 380 

20/20 kV säätöasema kpl 210 810 

20 kV maakaapelit (asennus) Yksikkö Yksikköhinta 

euroa 

enintään 70 maakaapeli km 25 270 

95 – 120 maakaapeli km 34 600 

150 – 185 maakaapeli km 41 990 

240 – 300 maakaapeli km 47 680 

enintään 70 vesistökaapeli km 58 230 

Kojeistopääte kpl 1 260 

Pylväspääte kpl 2 650 

Jatko kpl 2 490 

0,4 ja 20 kV maakaapelit (kaivu) Yksikkö Yksikköhinta 

euroa 

Haja-asutusalue km 10 190 

Taajama-alue km 21 700 

Kaupunkialue km 67 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE II Kuvia kunnossapito-ohjelmasta ja lähtötietojen kokoaminen  (1/3) 

 

 

Kunnossapito-ohjelman komentovalikko. 

 

 
Kunnossapito-ohjelman lähdön perustiedot kaavake. 

 

 



 

 

LIITE II        (2/3) 

 

 

Kauko-ohjattava erotinväli kaavake.   

 

 

 
Kunnossapito-ohjelman erotinväli kaavake. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE II          (3/3) 
Lähtötietojen kokoaminen seuraavanlaiseen formaattiin nopeuttaa tiedonsyöttämistä 

kunnossapito-ohjelmaan.  

 
EV3   EV5     

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

   H 25kW  H 60kW   

PG SX120 PG RV SW SW SW  SW 

T 3,6km T 0,8km T 2,5km M 1km M 1km M 3km M 2km M 3km 

2v 2v 2v 51v 34v 51v T 1,8 25v 

M: 60kW  M: 62kW SW M: 25kW  33v SP 

2v,100K  2v,50k M 2km 34v,50E  M: 40kW M 1km 

  M: 17kW 51v   53v, 50E 35v 

  2v, 30k M: 75kW   M: 20kW M: 113kW 

  M:119kW 20v,100k   30v,30E 23v, 200k 

  43v, 200k      

         

 
M:60kW 2v,100K = 100 kVA:n muuntaja, jonka ikä on kaksi vuotta ja keskiteho on 60 

kW. K merkintä nimellistehon jälkeen tarkoittaa, että muuntaja on varustettu 

muuntajaerottimella, vastaavasti E tarkoittaa, että erotinta ei ole. 

 

PG T 3,6km 2v = Tienvieressä kulkeva kaksi vuotta vanha 3,6 km:n pigeon. 

M = metsä ja P= pelto / avomaa 

 

Erotinvälit on numeroitu 1-8 ja jokainen erotinväli sisältää tiedon johtimesta ja 

muuntajista. Tällä lähdöllä on yksi kauko-ohjattava erotin, mikä jakaa lähdön kahteen 

alueeseen. Näistä alueista on eritelty alueelle jäävät erotinvälit. Kauko-ohjattava erotin 

näkyy kuvassa paksuna viivana erotinvälien 3-4 välissä. 

 

H 25kW merkintä erotinväli neljän yläpuolella tarkoittaa, että tällä erotinvälillä on 

erottimella varustettu haara, minkä kuorma on 43 kW. Haara on itsessään yksi erotinväli ja 

on esitetty ryhmänä viisi. 

 

 

 



 

 

LIITE III Ihastjärven johtolähdön komponenttien tiedot    (1/2) 

 

E= Erotin, KE= Kaukokäytettäväerotin, Muuntamo30= Muuntamo + 30 kVA muuntaja 

Muuntamo rakenteena on käytetty 2-pylväsmuuntamoa. 

 
Komponentti   Huolto Investointi Ikä Pituus Hinta KAH Ryhmä Prioriteetti 

  nimi   [a] [a] [a] [km] [€] [€/a]   0-200 

1 E x x 

2 Pigeon 43 52 2 3,6 90504 1271 1 40 

3 Muuntamo100-160 43 49 2 11390 147 1 5 

4 E x x 0 0 0 0 0 0 

5 SAXKA120 44 50 2 0,8 48048 164 2 5 

6 E x x 0 0 0 0 0 0 

7 Pigeon 42 48 2 2,5 62850 1261 3 39 

8 Muuntamo50 43 49 2 10180 122 3 4 

9 Muuntamo30 43 49 2 9530 91 3 4 

10 Muuntamo200 4 9 43 13160 161 3 5 

11 KE x x 0 0 0 0 0 0 

12 E x x 0 0 0 0 0 0 

13 Raven x 2 51 0,9 19800 1012 4 130 

14 Sparrow x 2 51 1,9 34067 2137 4 163 

15 Muuntamo30 25 32 20 9530 195 4 8 

16 Muuntamo50 23 29 22 10180 210 4 7 

17 E x x 0 0 0 0 0 0 

18 Sparrow 11 16 34 0,8 14344 722 5 27 

19 Muuntamo30 12 17 34 9530 203 5 8 

20 E x x 0 0 0 0 0 0 

21 Sparrow x x 51 2,8 50204 2742 6 181 

22 E x x 0 0 0 0 0 0 

23 Sparrow 12 x 33 4,2 75306 3358 7 116 

24 Muuntamo50 x 2 53 10180 223 7 107 

25 Muuntamo30 16 21 30 9530 223 7 8 

26 Muuntamo30 14 19 32 9530 223 7 8 

27 E x x 0 0 0 0 0 0 

28 Sparrow 9 14 36 0,4 7172 585 8 18 

29 Sparrow 13 18 31 1,3 23309 1902 8 59 

30 Sparrow 2 3 45 0,9 16137 1317 8 46 

31 Sparrow 2 3 49 0,5 8965 732 8 122 

32 Sparrow x 2 51 1,1 19723 1610 8 148 

33 Sparrow 26 32 18 0,9 16137 1317 8 40 

34 Sparrow x 2 51 1 17930 1463 8 143 

35 Muuntamo100-160 10 15 36 11390 214 8 8 

36 Muuntamo50 15 x 31 10180 185 8 9 

37 Muuntamo30 15 20 31 9530 190 8 8 

38 Muuntamo30 16 21 30 9530 199 8 8 

39 Muuntamo30 27 x 18 9530 176 8 17 

40 E x x 0 0 0 0 0 0 

41 Sparrow 12 17 33 1,6 28688 1736 9 57 

42 Muuntamo50 40 46 4 10180 223 9 7 

43 Muuntamo50 13 18 33 10180 251 9 8 

44 Muuntamo50 13 18 33   10180 251 9 8 
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Komponentti   Huolto Investointi Ikä Pituus Hinta KAH Ryhmä Prioriteetti 

numero nimi   [a] [a] [a] [km] [€] [€/a]   0-200 

45 E x x 

46 Sparrow 2 x 50 2,5 44825 2607 10 177 

47 Muuntamo30 12 17 34 9530 240 10 8 

48 E x x 0 0 0 0 0 0 

49 Sparrow 16 22 29 0,7 12551 329 11 11 

50 Sparrow 2 3 50 0,4 7172 188 11 106 

51 Muuntamo50 x 2 58 10180 222 11 107 

52 Muuntamo50 25 31 20 10180 222 11 7 

53 Muuntamo50 18 23 28 10180 222 11 8 

54 E x x 0 0 0 0 0 0 

55 Sparrow 2 6 50 1,6 28688 1515 12 145 

56 Sparrow 27 33 17 1,2 21516 1136 12 37 

57 Sparrow 2 3 47 1,3 23309 1231 12 137 

58 Sparrow 9 14 36 1,5 26895 1421 12 47 

59 Muuntamo30 28 42 17 9530 188 12 8 

60 Muuntamo16 11 x 35 9530 175 12 36 

61 Muuntamo30 10 18 36 9530 190 12 8 

62 E x x 0 0 0 0 0 0 

63 Sparrow 7 x 38 1,8 32274 1649 13 61 

64 Muuntamo50 2 x 45 10180 177 13 46 

65 
Muuntamo100-
160 8 13 38 11390 206 13 8 

66 E x x 0 0 0 0 0 0 

67 Sparrow 5 16 40 2,4 43032 2585 14 85 

68 Sparrow 25 31 19 1 17930 1077 14 35 

69 Muuntamo50 15 20 31 10180 193 14 8 

70 E x x 0 0 0 0 0 0 

71 Sparrow 34 40 10 0,8 14344 626 15 20 

72 Sparrow 20 32 25 1,4 25102 1096 15 37 

73 Sparrow 14 19 31 0,4 7172 313 15 11 

74 Muuntamo30 35 x 10 9530 179 15 10 

75 Muuntamo50 20 26 25 10180 229 15 8 

76 
Muuntamo100-
160 44 49 1 11390 195 15 7 

77 E x x 0 0 0 0 0 0 

78 Sparrow 5 x 40 3,2 57376 3219 16 110 

79 Muuntamo50 6 x 40 10180 185 16 10 

80 Muuntamo50 6 11 40 10180 202 16 8 

81 Muuntamo30 6 19 40 9530 190 16 9 

82 E x x 0 0 0 0 0 0 

83 Sparrow 19 x 25 3,1 55583 3372 17 109 

84 Sparrow 10 15 35 1,1 19723 1197 17 39 

85 Muuntamo30 22 x 23 9530 181 17 10 

86 Muuntamo50 21 x 25 10180 188 17 8 

87 
Muuntamo100-
160 21 26 25   11390 229 17 8 

 



 

 

LIITE IV Esimerkkilaskuja        (1/7) 

 
Erimerkki 1. Komponenttien keskeytyskustannukset (Kuva 8.3) 

Komponentti 83 on Sparrow avojohto, mikä kulkee metsässä ja sen tiedot on esitetty 

taulukossa yksi. 

 

Taulukko 1 Komponentin 83 lähtötiedot 

Nimi Tyyppi Pituus Pysyvät viat KAH 

    [km] [kpl/km,a] [€/kWh] 

83 Sparrow 3,1 0,07 11 

 

Taulukossa kaksi on esitetty toimenpiteet ja keskitehonmenetykset vian rajaamisen ja 

korjaamisen aikana komponentille 83. 

 

Taulukko 2 Komponentin 83 vian aiheuttamat toimenpiteet ja toimenpiteen aikainen keskitehonmenetys 

Toimenpide   Aika [h] Teho [kW] 

Kaukokäytettävä erotin 0,1 1200 

Käsinohjattava erotin 1 900 

Korjaus   3,35 113 

 
Komponentin 83 vian vaikutusalueen rajaaminen on esitetty kuvissa 1, 2 ja 3. Vian 

vaikutusalue on merkattu kuviin punaisella värillä. 

 

 
Kuva 1   Komponentin 83 vikaantuessa aiheuttaa se 10 minuuttia pitkän katkon sähkönjakelussa koko 

johtolähdölle. 

 



 

 

LIITE IV Esimerkkilaskuja        (2/7) 

 

 
Kuva 2   Vian vaikutusalue saadaan rajattua kaukokäytettävien erottimen A ja B välille. 

 

 

 
Kuva 3  Vian vaikutusalue saadaan rajattua erotinväliin, missä vikaantunut komponenttia 83 sijaitsee. 

Kyseinen erotinväli kärsii komponentin 83 korjausajan mittaisen katkon sähkönjakelussa. 

 

 

 
Vuotuinen keskeytyskustannus komponentille 83 pysyvien vikojen osalta saadaan laskettua 

yhtälön 1 mukaisesti. 

,€/a 3300            

kW 113h 35,3

kW 900h 1

kW 1200h 1,0

€/kWh 11a vikaa/km,07,0km 1,383

≈

















⋅

+⋅

+⋅

⋅⋅⋅=KAH
  (1)  

 

missä 83KAH  on komponentin 83 vuotuinen keskeytyskustannus.



 

 

LIITE IV Esimerkkilaskuja        (3/7) 
 

Esimerkki 2. Keskeytyskustannukset rappeutumisen kanssa (Kuva 8.4) 

Kuvan 8.4 keskeytyskustannuksissa on mukana rappeutumismallin aiheuttama kasvanut 

vikataajuus ja sen vaikutus keskeytyskustannukseen on esitetty tässä esimerkissä. 

Esimerkkilaskut ovat komponenteista 34 ja 83.  

 

Komponentin 83 lähtötiedot, on esitelty taulukoissa yksi ja kaksi. Taulukossa kolme on 

komponentin 34 lähtötiedot. 

 

Taulukko 3 Komponenttin 34 lähtötiedot 

Nimi Tyyppi Pituus Pysyvät viat KAH P(0.1h) P(1h) P(Korjaus) Korjaus 

    [km] [kpl/km,a] [€/kWh] [kW] [kW] [kW] [h] 

34 Sparrow 1 0,07 11 1200 900 255 3,35 

 
Molempien komponenttien iät ovat nyt tiedettävä, sillä ikä määrittää sijainnin 

rappeutumismallissa. Komponentin 34 ikä on 51 vuotta ja komponentin 83 ikä on 25 

vuotta.  

 

Kuvassa 4 on esitetty komponentin 83 rappeutumismalli ja tämänhetkinen vikataajuus. 

  

 
Kuva 4   Komponentin 83 vikataajuus 25 vuotiaana. 
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Kuvasta 4 nähdään, että vikataajuus on 11 vikaa/100km vuodessa eli 0,11 vikaa/km 

vuodessa. Sijoittamalla rappeutumismallista saatu vikataajuus keskeytyskustannusten 

laskentaa, on tulos seuraava. 

 

€/a 5250            

kW 113h 35,3

kW 900h 1

kW 1200h 1,0

€/kWh 11a vikaa/km,11,0km 1,383

≈

















⋅

+⋅

+⋅

⋅⋅⋅=KAH

  (2) 

 

Keskeytyskustannus  komponentille 83 on noin 5250 €/a, kun ilman rappeutumista se on 

noin 3300 €/a. 

 

Komponentin 34 tapausessa vikataajuus on reippaasti eksponentiaalisen kasvun alueella ja 

se sen arvo olisi tuhansissa, mikä tarkoittaisi, että keskeytyskustannus olisi miljoonissa. 

Tämän takia rappeutumisesta aiheutuva keskeytyskustannus on rajoitettu 48 tunnin 

mittaisen keskeytyksen aiheuttamaan keskeytyskustannukseen. Komponentin 34 

tapauksessa, tämä 48 tunnin arvo on esitetty yhtälössä 3. 

 

k€, 135h 48kW 255€/kWh 1134 ≈⋅⋅=MAXK          (3) 

 

missä 34MAXK  on komponentin 34 maksimi keskeytyskustannus. 

 

Ottamalla huomioon tämä rajoitus ja laskemalla rappeutumismallista saatujen 

vikataajuuksien avulla joka vuodelle keskeytyskustannus, niin komponentin 34 

keskeytyskustannus käyttäytyy 60 vuoden periodina kuvan 5 mukaisesti. 

 

 

 

 

 



 

 
LIITE IV Esimerkkilaskuja        (5/7) 

 

 
Kuva 5   Komponentin 34 sijainti keskeytyskustannuskäyrällä, kun tämän ikä on 51 vuotta. 

 

Kuvasta 5 nähdään, että komponentin 34 keskeytyskustannus on saavuttanut 

maksimarvonsa ja pysyy loppu tarkasteluajan vakiona. 

 
Esimerkki 3.  Huollon vaikutus ryhmän kuusi keskeytyskustannukseen (Kuva 8.12) 

Esimerkkiryhmä 6 sisältää vain yhden komponentin, jotenka tulos on sama myös 

komponenttitason tarkastelussa. Ryhmän 6, eli komponentin 21 lähtötiedot on esitetty 

taulukossa 4.  

Taulukko 4 Komponentin 21 lähtötiedot 

Nimi Tyyppi Pituus Pysyvät viat KAH P(0.1h) P(1h) P(Korjaus) Korjaus 

    [km] [kpl/km,a] [€/kWh] [kW] [kW] [kW] [h] 

21 Sparrow 2,8 0,07 11 1200 900 72 3,35 

 

Kyseisen komponentin keskeytyskustannus ja maksimi keskeytyskustannus on laskettu 

yhtälöiden 3 ja 4 mukaisesti. Tällöin tulokset ovat taulukon 5 mukaiset.  

 

Taulukko 5 Komponentin 21 keskeytyskustannukset ja hinnat. 

 Nimi KAH MAXK Investointi Huolto 

  [€/a] [k€/a] [k€] [k€] 

21 2700 38 50 5 
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Komponentti 21 on 51 vuotta vanha ja kunnossapito mallissa on kahden vuoden virhe 

laskureissa kokonaisuudessaan, mikä tekee komponentista 53 vuotiaan laskennassa. 

Huoltotoimenpiteen tuoma säästö käyttäytyy kaavan 4 mukaisesti. 

 

0a , 5)-(ta  ),()()( rr ≥=−= aKtKtK      (4) 

 

 
0            

0a , 5)-(53a  ),48()53()53( rr

=

≥=−= KKK
     

 

Koska komponentti on reilusti maksimi keskeytyskustannus alueella, ei tulos yhtälön 4 

mukaisesti muutu tarkastelujakson aikana. Tämä tarkoittaa, että huoltotoimenpiteen 

hinnalla ei ole mitään merkitystä tässä tapauksessa, koska huollon tekeminen ei tuo mitään 

hyötyä.   

 

Kun kahden vuoden virhe poistetaan, muuttuu tilanne kuvan 6 mukaiseksi. 

 

 

Kuva 6    Komponentin 21 keskeytyskustannukset iän funktiona.  Huollon tekeminen 51 vuotta vanhalle 

komponentille (38 k€) siirtää keskeytyskustannukset vuoden 46 tasolle (19 k€). 
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Kuvan 6 mukaisesti huollolla on nyt vaikutusta keskeytyskustannuksiin. Mikäli huoltoa ei 

tehdä, ennen kuin komponentti on 52 vuotta vanha, ei sitä kannata tehdä ollenkaan.  

 

Säästöt keskeytyskustannuksissa, kun komponentti huolletaan 51 tai 52 vuotiaan. 

 

k€ 19            

0a , 5)-(51a  ),46()51()51( rr

=

≥=−= KKK

 

k€ 0            

0a , 5)-(52a  ),47()52()52( rr

=

≥=−= KKK

 

 

60 vuoden keskeytyskustannukset komponentille 21 on 2281 k€ ilman huoltoa ja huollon 

kanssa 2262 k€, jotenka säätöä kertyi 19 k€ tarkastelujaksolta. Tämä tarkoittaa, että huolto 

on kannattavaa tehdä heti. 

 

Esimerkki 4. Kunnossapitokustannukset 

Taulukossa 6 on esitetty Ihastjärven johtolähdölle kunnossapitokustannukset laskettuna 

keskimääräisillä kunnossapitokustannuksilla. 

 

Taulukko 6  Keskimääräiset kunnossapitokustannukset 

Johtorakenne   Kunnossapitokustannukset   Pituus Kustannus 

      [€/km,a]   [km] [k€/a] 

Avojohto         

metsä 260 44,1 11 

tienvarsi 215 4,2 1 

  pelto   170   2,7 0,5 

        ∑= 51 13 

 

Käyttäen kunnossapito-ohjelman tulostamia huoltoajankohtia hyväksi, voidaan laskea 

huoltotoiminnalle 20 vuoden keskiarvo, mikä on esitetty vuosittaisena 

huoltokustannuksena taulukossa 7. 

 

Taulukko 7 Ihastjärven johtolähdön kunnossapitokustannukset   

SAIFI Korjaus Korjaus Huolto Kunnossapito 

[kpl,vikaa/a] [€/vika] [€/a] [€/a] [k€/a] 

3,66 1600 5856 3807 10 

 



 

 

LIITE V SKUTMA jatkokehityskaavio      (1/1) 

 

 

 
 

 

SKUTMA 

LASKENTAMALLI 

KUNNOSSAPITO-OHJELMA 

OPTIMOINTI REGULAATIO 

TIEDONKERUU KÄYTTÖLIITTYMÄ RAPORTTI 

Keskeytys-

kustannukset 

Tehokkuusmittaus 

Tarkastelujakso 

60v�30v 

Huolto pilkottava 

pienempiin osiin 

RAPPEUTUMIS-

MALLI 

48 tunnin rajoitusta 

muutettava  

Komponentti-

kohtainen 

Lisää 

kustannuslaskelmia 

1 sivu mistä kaikki 

toiminnot 

Tietokannat 

LuoVa EXCEL tai 

USERFORM 

ALUSTA 

VBA�VB 

EXTRAT 

Suositus strategioista 

komponenteille 

-Johdintyypin vaihdot 

-Maastokatkaisijat 

-Tienvarteen siirrot 

-M.piiri kohtaiset KAH-arvot 

PJK, AJK ja teho 

mukaan laskentaan 

OPEX 


