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Sähkömarkkinalain uudistuminen syksyllä 2013 aiheutti sähköverkkoyhtiöille velvoit-
teen parantaa sähköverkkoja siten, että ne täyttävät uuden lain mukaiset keskeytysai-
kavaatimukset. Laissa asemakaava-alueilla sallitaan enintään 6 tunnin mittainen säh-
könjakelunkeskeytys ja haja-asutusalueella 36 tunnin keskeytys.

Diplomityössä kehitetään ElMil Oy:lle palvelumalli, jonka avulla pyritään parantamaan
sähköverkkojen säävarmuutta ja arvioimaan parannuksien aiheuttamia taloudellisia
vaikutuksia verkkoyhtiön kannattavuuteen verkkoliiketoiminnan valvontamallin kautta.

Työn teoriaosiossa käydään läpi uuden sähkömarkkinalain muutoksia toimitusvarmuu-
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kuinka niitä on hyödynnetty tässä työssä. Kyseisiä tietoja hyödynnetään case-
tarkastelussa, jossa testataan kehitetyn palvelumallin toimivuutta Järvi-Suomen Ener-
gia Oy:n sähkönjakeluverkon kahden sähköaseman jakeluverkkojen kokoisella alueel-
la.

Tarkastelualueen sähkönjakeluverkolle tehdään suurhäiriömalli, jonka perusteella arvi-
oidaan vaadittavaa säävarman verkon osuutta, jotta sähkömarkkinalain vaatimukset
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suurhäiriömallin parametreja varioidaan herkkyystarkasteluissa.

Työn lopputuloksena saadaan ElMil Oy:lle kehitettyä palvelumalli. Case-tarkasteluissa
havaitaan, että investointikustannukset nousevat merkittävästi. Verkkoliiketoiminnan
valvontamallin kannustinvaikutuksista ja sallitusta tuotosta saadaan hyvä näkemys.
Herkkyystarkasteluista nähdään, että suurhäiriömalli on hyvin riippuvainen valituista
parametreista, jolloin niiden valintaan tulee kiinnittää huomiota.
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The new Electricity Market Act in 2013 demands that electricity distribution companies
must renew their distribution networks so that they will withstand any storm or snow
load. This new Electricity Market Act sets maximum limits for how long a blackout in
electricity distribution networks may last. These limits are 6 hours for city plan areas
and 36 hours for the rest of the distribution networks.

The aim of this Master’s thesis is to create a service model for ElMil Ltd. Impacts of
renewing electricity networks on electricity distribution company’s profits are estimated
in that service model.

In the theory section of the thesis is explained how the new Electricity Market Act ef-
fects on reliability demands of electricity distribution. There is also explained how each
regulation model component works and how they are used in this thesis. Service model
developed in this thesis is tested on an area of Järvi-Suomen Energia Ltd’s distribution
network.

A model for a major disturbance is made for the distribution network earlier mentioned.
The required amount of weather proof network is calculated from the major disturbance
model. There should be enough weather proof networks in order to fulfill the demands
of the new Electricity Market Act. Network investments are prioritized based on their
profitability so that the investment program can be optimized in that point of view. Con-
sequences of different calculation parameters are also estimated in sensitivity anal-
yses.

The outcome of this thesis is a service model for ElMil Ltd. In the case study can be
seen that investment costs rise significantly in the future. A good overview is gained
from the regulation model and its different components. From the sensitivity analyses is
seen that the model for major disturbance is very much depending on the calculation
parameters.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

Lyhenteet
AJK aikajälleenkytkentä

CAIDI keskeytysten keskipituus asiakkaalla

CLC corine land cover

EV energiavirasto

JHA jälleenhankinta-arvo

KAH keskeytyksestä aiheutunut haitta

KOPEX kontrolloitavat operatiiviset kustannukset

LP likvidittömyyspreemio

MAIFI lyhyiden keskeytysten lukumäärä tietyllä aikavälillä

NKA nykykäyttöarvo

PJK pikajälleenkytkentä

SAIDI keskeytysten keskimääräinen yhteenlaskettu kestoaika tietyllä aikavälillä

SAIFI keskeytysten keskimääräinen lukumäärä tietyllä aikavälillä

STOTEX sallitut tehostamiskustannukset

TEM työ- ja elinkeinoministeriö

VTT teknologian tutkimuskeskus

WACC pääoman painotettu keskikustannus

Muuttujat

C pääoman kustannus

D korollisen vieraan pääoman määrä

E oman pääoman määrä

p korkoprosentti

M markkinoiden keskimääräinen tuotto

Q reaalinen riskitön korkokanta

R kohtuullinen tuotto

t tarkastelujaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta

tp pitoaika

βvelkainen pääomarakennetta kuvaava beeta-kerroin

βvelaton määritetään asiantuntijalausuntojen perusteella

Alaindeksit
E oma pääoma

D vieras pääoma
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1. JOHDANTO

Suomessa on esiintynyt 2000-luvulla useita myrskyjä, joiden seurauksena suuri osa

sähkönkäyttöpaikoista on ollut pitkään sähköttä ympäri Suomea. Laajoja sähkökatkoja

eli suurhäiriöitä esiintyi myös vuoden 2011 joulukuussa, jolloin Suomea koetteli Tapani-

ja Hannu-myrskyt. Kyseisten myrskyjen seurauksena satoja tuhansia ihmisiä oli vailla

sähköä useista päivistä jopa viikkoihin. Vuoden 2011 myrskyjen jälkeen Työ- ja elinkei-

noministeriössä laitettiin alulle selvitys sähkönjakeluverkkojen säävarmuuden paranta-

miseksi.

Selvityksen johdosta sähkömarkkinalakiin tuli uudistus vuoden 2013 syksyllä. Sähkö-

markkinalakiin tuli muutoksia, jotka koskevat sähköverkoissa sallittavia keskeytysaiko-

ja. Lakimuutoksessa asetettiin suurimmat sallitut keskeytysajat sähkökatkojen pituudel-

le, jotka ovat 6 tuntia asemakaavoitetulla alueella, ja 36 tuntia muualla. Verkkoyhtiöiden

tulee saavuttaa vaaditut keskeytysaikatavoitteet siten, että 50 % asiakkaista on vaati-

musten piirissä vuoteen 2020 mennessä, 75 % asiakkaista vuoteen 2024 mennessä ja

100 % asiakkaista vuoteen 2029 mennessä.

Lakimuutoksen seurauksena verkkoyhtiöiden tulee toimittaa Energiavirastolle inves-

tointisuunnitelmat aina vuoteen 2028 asti, joista käy ilmi strategia, joilla vaaditut kes-

keytysaikatavoitteet saavutetaan. Lakimuutoksen seurauksena verkkoyhtiöiden tulee

kehittää sähkönjakeluverkkonsa vaadittavaan kuntoon hyvin nopealla aikataululla,

15 vuodessa, kun muistetaan, että suurelta osin verkostokomponenttien pitoajat ovat

noin 30–50 vuotta. Nopea investointiaikataulu aiheuttaa verkkoyhtiöille rahoituspaineita

sekä sen, että koko sähköverkkoa ei päästä uusimaan vasta sen pitoajan loputtua vaan

joudutaan myös tekemään ennen aikaisia investointeja. Lakimuutoksella pyritään siis

saamaan vaikutuksia pitkiä sähkökatkoja vastaan.

Diplomityö tehdään ElMil Oy:lle, joka on sähköverkkojen suunnittelun ja konsultoinnin

asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jonka omistavat Rejlers Oy ja Suur-Savon Sähkö

Oy. Työssä on tavoitteena kehittää ElMil Oy:lle palvelumalli sähköverkkojen säävar-

muuden parantamiselle. Palvelumallissa keskitytään sähkönjakeluverkon nopealla ai-

kataululla tapahtuvaan säävarman verkon lisäämisen seurauksiin verkkoliiketoiminnan

valvontamallin kautta verkkoyhtiön talouteen.
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Sähkömarkkinalain keskeytysaikavaatimukset koskevat lähinnä suurhäiriötilannetta,

jonka mukaisesti tarkastelutkin on toteutettu. Sähkönjakelun suurhäiriöitä voidaan eh-

käistä ja niistä toipumista voidaan helpottaa niin sähköverkkoteknisillä ratkaisuilla kuin

organisaatiota kehittämällä. Tämän työn puitteissa kiinnitetään huomiota sähköverkko-

teknisiin ratkaisuihin, joissa pääpaino on maakaapeloinnilla.

Työssä pohditaan verkostoinvestointien vaikutuksia verkkoliiketoiminnan valvontamallin

kautta verkkoyhtiön talouteen. Valvontamallissa on Energiaviraston asettamat suunta-

viivat investointien taloudellisille vaikutuksille. Valvontamalli sallii tietyn tuoton jokaiselle

verkostoinvestoinnille. Sallitun tuoton ja erinäisten kannustinvaikutusten avulla voidaan

arvioida investointien vaikutusta verkkoyhtiön talouteen ja esimerkiksi siirtohintaan.

Valvontamallin tuotto- ja kannustinmekanismeja avataan työn teoriaosiossa.

Diplomityössä kehitettyä palvelumallia sovelletaan Järvi-Suomen Energia Oy:n sähkön-

jakeluverkon erääseen kohteeseen. Tarkastelut tehdään Ristiinassa sijaitseville kahdel-

le sähköasemalle ja niiden sähkönjakeluverkoille. Sähkönjakeluverkon tarkastelut to-

teutetaan käyttäen Power Grid -verkkotietojärjestelmää. Sähköverkkojen säävarmuu-

den parantamisen palvelumalli painottuu verkkoyhtiön talouden tarkasteluihin, joten

sähköteknisiin tarkasteluihin ei paneuduta kovin syvällisesti. Tarkasteltava sähköverkko

on hyvin tyypillistä sähkönjakeluverkkoa Järvi-Suomen Energian alueella. Suurin osa

johdoista on ilmassa ja sijaitsevat metsässä. Johtojen pienet tehot ja pitkät siirtoetäi-

syydet asettavat omat haasteensa verkon kehittämiselle.

Palvelumallilla pyritään hakemaan kustannustehokkaimmat investointikohteet tarkastel-

tavalta alueelta huomioiden tietyt reunaehdot, kuten asiakasmäärä. Verkkoalueelle

tehdään nykytilan selvitys, jonka avulla selvitetään mm. johtojen sijainti ja tyyppi sekä

asiakkaiden jakautuminen johtolähdöillä. Nykytilan selvityksen perusteella toteutetaan

tarkastelualueelle suurhäiriömalli. Suurhäiriömallista lasketaan arvio sähkökatkon kes-

tosta suurhäiriössä sekä sähköttömien asiakkaiden määrän kehittyminen. Suurhäiriö-

mallin avulla arvioidaan vaadittavaa säävarman sähkönjakeluverkon osuutta tarkaste-

lualueella, jotta sähkömarkkinalaissa esitetyt keskeytysaikavaatimukset saadaan täy-

tettyä.

Tarkastelualueen johtolähdöt jaotellaan investointialueiksi, jolla sijaitsevat ilmajohtover-

kot korvataan maakaapeliksi. Investoinnin kannattavuutta arvioidaan sähköverkkoliike-

toiminnan valvontamallin kautta. Jokaisen investointialueen kannattavuus lasketaan,
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jonka jälkeen alueita vertaillaan keskenään, jotta löydetään optimaalinen investointioh-

jelma, joka täyttää vaadittavat reunaehdot. Huomioitavia reunaehtoja ovat asiakasmää-

rätavoitteiden täyttyminen, verkon ikä ja kokonaiskannattavuus. Työn laskennat suori-

tetaan käyttäen tiettyjä parametreja, jotka kuvaavat erityisen haastavaa suurhäiriötilan-

netta. Parametrien valinnalla on merkittävä vaikutus tavoiteverkon säävarman verkon

määriin. Tästä johtuen toteutetaan herkkyystarkastelut, joilla varioidaan laskentojen eri

parametreja, kuten viankorjausaikaa, viankorjausorganisaation kokoa sekä vikataajuut-

ta.
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2. SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUS

Sähkönjakelun toimitusvarmuus kuvaa sekä verkon toimintavarmuutta että käytettä-

vyyttä, toisin sanoen sähkönkäyttäjän näkökulmasta katsottuna sähkönjakelun luotetta-

vuutta. Sähkön toimitusvarmuutta voidaan parantaa parantamalla verkon käyttövar-

muutta, verkon luotettavuutta tai molempia. Verkon käyttövarmuus kuvaa järjestelmän

käytettävyyttä ja verkon luotettavuus kuvaa järjestelmän toimintavarmuutta.

2.1 Sähkömarkkinalain kehitys toimitusvarmuuden näkökulmasta

Toimitusvarmuutta koskeva lainsäädäntö alkoi muotoutua vuodesta 1995 lähtien. Tuo-

hon asti sääntelyssä keskityttiin sähköturvallisuuteen. Ennen vuotta 1995 toimitusvar-

muus ja sen kehittäminen oli sähköyhtiöiden vastuulla. Kauppa- ja teollisuusministeriön

sähköntoimitusehdoissa määriteltiin vain väljästi, että käyttöhäiriöiden ja laatupoik-

keamien tulisi pysyä tarkoituksenmukaisuuden edellyttämissä rajoissa. Vuonna 1995

sähkömarkkinauudistuksessa erotettiin sähkön laadun ja sähköturvallisuuden sääntely

toisistaan. Aluksi sähkömarkkinalaki otti kantaa sähkön laatukysymyksiin hyvin yleisellä

tasolla. Sähkömarkkinalaissa ei määritelty tarkkoja rajoja, jotka sähkön toimitusvar-

muuden tulisi täyttää vaan todettiin, että verkon käyttövarmuuden tulisi olla yleisesti

hyväksyttävällä tasolla. Vuonna 1999 eduskunta edellytti, että sähkömarkkinalakiin

lisätään kuluttajansuojaa parantavia säännöksiä. Tämän seurauksena sähkömarkkina-

lakiin lisättiin sähkön toimituksen virheen määritelmä sekä seuraamukset, mikäli syyllis-

tyy virheeseen. Vuonna 2001 oli kaksi myrskyä, jotka aiheuttivat suurhäiriöitä. Näiden

seurauksena sähkömarkkinalakiin tuli lisäys koskien pitkäkestoisia sähköntoimituksen

keskeytyksiä, jossa korvausta maksetaan vähintään 12 tunnin keskeytyksestä ja koho-

aa portaittain sen jälkeen. (Turunen et al. 2006)

2.2 Sähkönjakelun toimitusvarmuuden nykytila

Suomen sähkönjakeluverkko on tällä hetkellä pääsääntöisesti ilmajohtorakenteinen.

Ilmajohdot ovat tyypillisesti avojohtorakenteisia. Suomen sähkönjakeluverkko on ra-

kennettu pääsääntöisesti 60- ja 70-luvulla. Tuohon aikaan jakeluverkot suunniteltiin

mahdollisimman kustannustehokkaiksi eikä toimitusvarmuuteen kiinnitetty huomiota.

Tästä johtuen ilmajohtoverkot ovat monin paikoin metsäisissä paikoissa ja näin ollen

vikaherkkiä. Nykyisin on kehitetty uusia tekniikoita, joilla voidaan parantaa sähkönjake-

lun toimitusvarmuutta, joista esimerkkeinä maakaapelointi, 1000 V järjestelmä, päällys-

tetyt avojohdot, tien varteen rakentaminen ja verkostoautomaation lisääminen. Eräs
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ongelma nykyisissä jakeluverkoissa on, etteivät ne kestä suurhäiriötä. Suurhäiriöön

pystytään varautumaan hyvin vain maakaapelointia lisäämällä. Nykyiset sähkönjakelu-

verkot ovat tulossa teknisen pitoaikansa loppuun lähivuosina. Tämä antaa hyvän mah-

dollisuuden kehittää Suomeen säävarmaa sähkönjakeluverkkoa ilman turhia johtojen

uusimisia niiden pitoajan keskellä.

2.3 Keskeytystilastot

Asiakkaiden kannalta yksi merkittävimpiä sähkön laatutekijöitä on verkon käyttövar-

muus. Verkon käyttövarmuutta arvioidaan keskeytysten perusteella. Keskeytykset jae-

taan suunniteltuihin työkeskeytyksiin ja häiriökeskeytyksiin. Häiriökeskeytykset voidaan

lisäksi jakaa lyhyisiin ja pitkiin keskeytyksiin. Pitkät keskeytykset ovat kestoltaan yli 3

minuuttia ja lyhyet keskeytykset kestävät korkeintaan 3 minuuttia. Lyhyet keskeytykset

ovat siis jälleenkytkentöjä (PJK ja AJK). Jälleenkytkennöillä pyritään poistamaan päällä

oleva vika avaamalla katkaisija vähäksi aikaa. Mikäli tämä ei auta, vika muuttuu pysy-

väksi viaksi. Työkeskeytykset ovat ennalta suunniteltuja ja niistä ilmoitetaan asiakkaalle

etukäteen. (Partanen et al. 2010)

Sähkönjakelun luotettavuutta kuvataan luotettavuusindekseillä: (Partanen et al. 2006)

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) eli keskeytysten keskimääräinen

lukumäärä (kpl/asiakas) tietyllä aikavälillä.

= 	 	 	 ää ä
ää ä

=
∑

, (2.1)

missä nj on asiakkaan j kokemien keskeytysten määrä ja Ns on kaikkien asiakkaiden

lukumäärä.

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) eli keskeytysten keskimääräinen

yhteenlaskettu kestoaika (h/asiakas) tietyllä aikavälillä.

= 	
ää ä

= 	
∑ ∑

, (2.2)

missä tij on asiakkaalle j keskeytyksestä i aiheutunut sähkötön aika, i on keskeytysten

lukumäärä tietyllä aikavälillä, j on keskeytysten vaikutusalueella olleiden asiakkaiden

määrä ja Ns on kaikkien asiakkaiden lukumäärä.
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CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) eli keskeytysten keskipituus

(h/keskeytys).

= 	
	 ää ä

=
∑ ∑
∑ = . (2.3)

CAIDI kuvaa keskimääräistä aikaa, joka tarvitaan järjestelmän palauttamiseen ennal-

leen.

MAIFI (Momentary Average Interruption Index) eli lyhyiden (alle 3 min) keskeytysten

lukumäärä (kpl/asiakas) tietyllä aikavälillä.

= 	 	 	 .
ää ä

=
∑

, (2.4)

missä njs on asiakkaan j kokemien lyhyiden keskeytysten lukumäärä tarkastelujaksolla.

Luotettavuusindeksien tilastoinnissa otetaan huomioon koko jakeluverkko. Energiavi-

raston määräyksen johdosta verkkoyhtiöiltä kerätään seuraavia muuntopiirien vuo-

sienergioilla painotettuja tunnuslukuja:

- Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen jakeluverkon odottamattomista keskey-

tyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika.

- Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen jakeluverkon odottamattomista keskey-

tyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä.

- Asiakkaan keskimääräinen jakeluverkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutu-

nut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika

- Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen jakeluverkon suunnitelluista keskeytyksis-

tä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä

- Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen jakeluverkon aikajälleenkytkennöistä ai-

heutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä

- Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen jakeluverkon pikajälleenkytkennöistä ai-

heutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä

Energiavirasto julkaisee vuosittain sivuillaan jokaisen verkkoyhtiön edellä mainitut tun-

nusluvut. (Partanen et al. 2006)

2.4 Toimitusvarmuuden kehittäminen: normaalit vikatilanteet

Normaaleihin vikatilanteisiin voidaan ajatella kuuluvan kaikki viat paitsi suurhäiriön ai-

heuttamat viat. Vikoja ovat siis pitkät keskeytykset sekä jälleenkytkennät. Sähkönjake-
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luverkon käyttövarmuuteen voidaan vaikuttaa erilaisilla verkostoratkaisuilla. Yleisimpiä

verkostoratkaisuja ovat keskijännitejohdon tien varteen siirtäminen, päällystetyn avo-

johtimen käyttö, pienitehoisten keskijännitelinjojen korvaaminen 1 kV:n jakelujärjestel-

mällä, maakaapelointi, uuden sähköaseman rakentaminen ja verkostoautomaation

lisääminen. (Lakervi & Partanen 2008)

Keskijännitejohdon tien varteen siirtäminen parantaa johtojen käyttövarmuutta sekä

helpottaa niiden huoltamista. Siirtämällä johdot tienvarteen voidaan vähentää vikojen

määrä noin puoleen. Tien varteen siirtäminen tarkoittaa myös sitä, että jakelumuuntaji-

en syöttöjohdot tai paikat muuttuvat. Tien varteen siirtäessä johdon pituus yleensä kas-

vaa hieman, mutta ottaen huomioon nykyiset maankäyttökorvaukset niin lisäkustan-

nuksia ei juuri tule. Johdot pyritään sijoittamaan tienvarteen sille puolelle, johon suun-

taan useimmin tuulee. Näin saadaan minimoitua riski, että puita kaatuisi johdon päälle.

(Lakervi & Partanen 2008)

Päällystetyn avojohdon (PAS) käyttö on yleistymässä. PAS-johdossa on ohut eristeker-

ros johtimen päällä, joka ehkäisee oikosulkuja. Puut voivat nojata joitain päiviä johtoon

ilman, että johto vikaantuu. Toisaalta tästä voi aiheutua turvallisuuden kannalta ongel-

mia, sillä eristeen pettäessä syntyy maasulku, jota ei välttämättä havaita. Osaksi tästä

syystä ja siitä, että PAS-johto tulisi tarkastaa myrskyjen jälkeen, kyseinen johtotyyppi

on suosittu tien varteen rakennettaessa. PAS-johdinta käytettäessä myös johtokatu on

kapeampi kuin avojohdolla. (Lakervi & Partanen 2008)

1 kV:n sähkönjakelujärjestelmällä on mahdollista korvata pienitehoisia ja vika herkkiä

keskijännitelinjoja. 1 kV:n järjestelmä muodostaa oman suojausalueensa, jolloin sillä

alueella tapahtuvat viat eivät vaikuta muuhun verkkoon. 1000 V jännite kuuluu pienjän-

nitteeseen, jolloin komponentit ovat edullisempia ja jo olemassa olevien pienjännite-

kaapeleiden, kuten AMKA:n, käyttö onnistuu. 1000 V:lla voidaan siirtää suurempi teho

kauemmas verrattaessa 400 V:in. Yleisimpiä käyttökohteita on pienitehoisten keskijän-

nitehaarajohtojen korvaamisen lisäksi saaristojen sähköistykset. (Lakervi & Partanen

2008)

Verkostoautomaatioon kuuluu mm. pylväskatkaisija ja kauko-ohjattavat erottimet. Kau-

ko-ohjattavilla erottimilla pystytään lyhentämään asiakkaan kokemaa keskeytysaikaa,

mutta vikojen määrään ne eivät vaikuta mitenkään. Kauko-ohjattu erotin on kalliimpi

kuin käsin ohjattu, mutta säästö tulee erotusajassa, joka on huomattavasti nopeampi
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kuin käsin ohjatulla. Pylväskatkaisijalla lyhenee vian kestoaika ja vikamäärä pienentyy

asiakkaan näkökulmasta. (Lakervi & Partanen 2008)

Uusi sähköasema on kallis investointi, jolla saa paljon hyötyjä. Keskijänniteverkon jän-

nitteenalenemat pienenevät, jolla voi olla vaikutusta myös pienjänniteverkon sanee-

raustarpeisiin. Uuden sähköaseman myötä verkon käyttövarmuus paranee, sillä katkai-

sijan takana olevat johtopituudet lyhenevät. Keskijänniteverkon reitit menevät usein

uusiksi uuden sähköaseman seurauksena. Sähköaseman muuntajien koko vaikuttaa

verkon oikosulkuvirtoihin. Uuden syöttöpisteen myötä lähialueen verkon oikosulkuvirrat

kasvavat. (Lakervi & Partanen 2008)

Kuva 2.1 Verkkotekniikoiden vaikutukset käyttövarmuuteen käyttöönottoajan ja merkittävyyden

suhteessa. (Partanen et. al. 2012b)

Kuvasta 2.1 nähdään eri verkkotekniikoiden vaikutukset sähkönjakeluverkon käyttö-

varmuuteen, ja niiden toteuttamisen nopeus. Täysimittaisella maakaapeloinnilla saavu-

tetaan paras käyttövarmuus, mutta sen toteuttaminen on hidasta.
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2.5 Toimitusvarmuuskriteeristö

Toimitusvarmuuskriteeristöllä voidaan taata sähkönkäyttäjälle riittävä käyttövarmuus

tilanteissa, joissa taloudellinen regulaatio ei ole riittävä peruste tarpeellisten investoin-

tien tekemiseen. Kuitenkin suurin osa verkon- ja käyttövarmuuden kehittämisestä ta-

pahtuu taloudellisen regulaation kautta. Sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuskriteeris-

töllä on tarkoitus määritellä suunnittelussa käytettävän käyttövarmuuden tavoitetaso.

Toimitusvarmuuskriteeristö on jaoteltu kolmeen eri alueeseen, joita ovat city, taajama

ja maaseutu. Alueiden jaottelu tapahtuu käyttäen CLC-kartta-aineistoa (Corine Land

Cover) ja kaavoitustietoja, mutta verkkoyhtiö itse tekee lopulliset aluerajaukset. Toimi-

tusvarmuuskriteeristön mukaiset tavoitteet on tarkoitus olla saavutettu vuonna 2030.

Toimitusvarmuuskriteeristön tavoitetasot eri alueilla ovat: (Partanen et. al. 2010)

Toimitusvarmuuden tavoitetaso cityssä
Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 1 tunti vuodessa
Lyhyiden keskeytysten (<3 min) määrä: Ei lyhyitä katkoja

Toimitusvarmuuden tavoitetaso taajamissa
Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 3 tuntia vuodessa
Lyhyiden keskeytysten (<3 min) määrä: Enintään 10 kpl vuodessa

Toimitusvarmuuden tavoitetaso maaseudulla
Kokonaiskeskeytysaika: Enintään 6 tuntia vuodessa
Lyhyiden keskeytysten (<3 min) määrä: Enintään 60 kpl vuodessa

Alueena city on kaupungin ydinalue. Cityssä on suuri kuormitustiheys ja rakennuste-

hokkuus. Keskijännitelähdöt ovat lyhyitä, muutamia kilometrejä. Sähköasemia on tihe-

ässä ja koko alueen verkko on maakaapeloitu. Toimitustason määrittelyssä periaattee-

na city-alueen viassa on se, että jälleenkytkentöjä ei ole, sillä verkko on täysin maa-

kaapeloitu ja keskeytysaika rajoittuu vain vian erotusaikaan. (Partanen et. al. 2010)

Taajama-alueella tarkoitetaan aluetta, jossa on tiheää asutusta sekä yhteisöjen tarvit-

semia palveluita, kuten kouluja, kauppoja ja pankkeja. Periaatteena on taajamassa se,

että tontin rajalle on tarjolla kunnallistekniikkaa, joten sähkönjakelullekin laitetaan tiu-

kemmat kriteerit.  Toimitustason määrittelyssä on periaatteena sama kuin cityssä, kes-

keytysaika rajoittuu vian erottamiseen. Jakelumuuntajan ja pj-verkon vikatapauksissa

sallitaan kuitenkin pidempi keskeytys. Toimitustason määrittely tälle tasolle johtaa sii-

hen, että taajamassa on oltava säävarma verkko. (Partanen et. al. 2010)
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Maaseutualueella keskijännitelähdöt ovat pitkiä (10-100 km). Annettu suurin kokonais-

keskeytysaika voi ylittyä tietyillä johto-osuuksilla, jos samalla johdolla tapahtuu useita

vikoja vuodessa ja vian korjaus kestää yli 3 tuntia. Maaseudulla tapahtuu useita kym-

meniä jälleenkytkentöjä vuodessa. Tähän voidaan vaikuttaa mm. johtorakenteilla,

sammutuksella ja ylijännitesuojauksella. (Partanen et. al. 2010)

Toimitusvarmuuskriteeristöä käytetään suunnittelukriteerinä siten, että kolmen vuoden

aikajaksolla sallitaan enintään yksi tavoitearvon ylitys. Suunnittelussa lähtökohtana on

se, että erityisen vaikea vika tai suurhäiriö sallitaan. (Partanen et. al. 2010)

Toimitusvarmuuskriteeristöä seurataan tilastoilla, joita ylläpitää Energiateollisuus. Tilas-

toista selviää vikojen lukumäärä/asiakas, vikakeskeytyksen kokonaiskesto/asiakas ja

lyhyiden keskeytysten lukumäärä. Nämä tilastot ovat julkisia, jolloin verkkoyhtiöiden

välille syntyy vertailua. (Partanen et. al. 2010)
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3. SUURHÄIRIÖT

Suurhäiriöt ovat yleistyneet lähivuosina ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden näkökul-

masta kanta on muuttunut siihen suuntaan, että sähköverkot tulee rakentaa säävar-

moiksi. Suurhäiriöissä tuhannet ihmiset ovat ilman sähköä ja pahimmillaan sähkönjake-

lun keskeytys voi kestää useita päiviä. Varsinkin joulukuun 2011 myrskyt nostivat suur-

häiriöt esille, sillä sähkökatkot koskivat suurta joukkoa ihmisiä ja ne tapahtuivat talvella.

Tässä luvussa käydään läpi suurhäiriön määritelmiä sekä niiden luokittelua. Lisäksi

tarkastellaan joitain tapahtuneita suurhäiriöitä, ja verkkoteknisiä mahdollisuuksia niiden

ehkäisemiseksi.

3.1 Suurhäiriön määritelmä

Suurhäiriölle on olemassa lukuisia eri määritelmiä, mutta Suomessa sovelletaan ver-

kostosuositusta ”Sähköverkkoyhtiön toiminta suurhäiriössä” (Sener 2002), jonka perus-

teella TTY:n ja LUT:n tutkijat ovat raportissaan (Järventausta et al. 2005) esittäneet

määritelmän (Verho et. al., 2010):

Suurhäiriö on tilanne, jossa yli 20 % yhtiön asiakkaista on ilman sähköä tai jossa 100

kV johto tai 110/20 kV sähköasema tai päämuuntaja vikaantuu pitkäaikaisesti (useita

tunteja).

Suurhäiriölle on siis olemassa eri määritelmiä eri lähteistä, mutta on huomattava, että

suurhäiriö aiheuttaa huomattavan laajoja vaurioita sähköverkolle. Yleensä suurhäiriö

määritellään verkkolähtöisesti eli siitä millaista tuhoa suurhäiriö aiheuttaa sähköverkoil-

le. Tämä ei välttämättä kuvaa yhteiskunnallista tilannetta parhaiten. On huomattava,

että verkonhaltioiden verkot ovat erikokoisia ja sijaitsevat erilaisilla alueilla. Verkkoläh-

töiset suurhäiriökuvaukset eivät näin ollen anna parasta kuvaa suurhäiriön seurauksis-

ta. TTY ja Teknologian tutkimuskeskus (VTT) ovat tehneet raportin koskien suurhäiriötä

sähköhuollon näkökulmasta. Tässä raportissa suurhäiriö on esitetty hieman eri tavalla.

(Verho et. al. 2012)

Sähköhuollon suurhäiriö on pitkäkestoinen ja/tai laaja sähkökatko, jonka seurauksena

pelastuslaitoksen ja yhden tai useamman muun julkisen toimijan (kunta, poliisi jne.) on

tarve ryhtyä jakeluverkonhaltijan lisäksi toimenpiteisiin vähentääkseen häiriöstä aiheu-

tuvia vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. (Verho et. al. 2012)
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Sähköverkkoyhtiön on lain velvoittamana tehtävä varautumissuunnitelma suurhäiriön

varalle. Varautumissuunnitelmassa on esitettynä toimenpiteet kuinka mm. korjaustoi-

minta organisoidaan, tiedottaminen tapahtuu ja henkilöstöhuolto toteutetaan. Suur-

häiriöt voivat kestää pahimmillaan useita vuorokausia, jolloin esimerkiksi huolto nousee

merkittävään rooliin.  (Lakervi & Partanen 2008)

3.2 Suurhäiriöiden luokittelu

Suurhäiriöt voidaan jakaa kolmeen luokkaan niiden tuhojen suuruuden mukaan. Luo-

kan I suurhäiriö on sellainen, jossa nykyverkolla ja käytettävissä olevilla resursseilla

asiakkaita on sähköttä korkeintaan kaksi vuorokautta. Luokan I suurhäiriössä tuhot

voivat vaihdella hyvinkin paljon eri alueilla samassa jakeluverkossa. Luokan I suur-

häiriön oletetaan tapahtuvan kerran viidessä vuodessa. Tähän häiriötyyppiin luokitel-

laan myrskyt Pyry ja Janita. (Partanen et. al. 2006)

Luokan II suurhäiriö on sellainen, jossa nykyverkolla on asiakkaita sähköttä korkein-

taan viisi vuorokautta. Luokan II suurhäiriön esiintymistaajuus on kerran 20 vuodessa.

Luokan II suurhäiriö eroaa luokasta I siten, että se koskee koko jakeluverkkoa eikä

jakeluverkon sisällä esiinny alueellista vaihtelua. Tätä häiriötyyppiä edustaa Unto-

myrsky. (Partanen et. al. 2006)

Luokan III suurhäiriössä nykyverkolla on asiakkaita sähköttä jopa 18 vuorokautta. Luo-

kan III suurhäiriöitä odotetaan esiintyvän kerran sadassa vuodessa. Luokan III suur-

häiriö on koko maan laajuinen. Tämän luokan suurhäiriössä ei enää vaikuta pelkästään

viankorjauskapasiteetti vaan myös tavarantoimittajan kyky toimittaa osia. (Partanen et.

al. 2006)

Suurhäiriöt voidaan myös jakaa kahteen luokkaan niiden pituuden ja esiintymispaikan

suhteen: pitkä katko haja-asutusalueella ja lyhyehkö, mutta laaja katko kaupunkialueel-

la. Haja-asutusalueen pitkä sähkökatko tarkoittaa sitä, että tuhansilla asiakkailla on yli

puoli vuorokautta kestävä sähkökatko ja sadoilla asiakkailla on useita vuorokausia kes-

tävä sähkökatko. Kaupungissa lyhyt, mutta laaja sähkökatko tarkoittaa käytännössä

sitä, että useita sähköasemia on yhtä aikaisesti sähköttä muutamia kymmeniä minuut-

teja. Suurhäiriön aika- ja laajuusriippuvuutta voidaan havainnollistaa kuvalla 3.1. (Ver-

ho et. al. 2010)
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Kuva 3.1. Häiriökeskeytyksen vakavuuden riippuvuus keskeytyksen kestoajasta ja laajuudesta.

(Verho et al. 2010)

Kuvasta 3.1 nähdään kuinka erisuuruiset sähkönjakelun keskeytykset jakautuvat ajan

ja asiakasmäärän suhteessa. Suurhäiriötilanne voi kuvan mukaisesti vallita, kun kes-

keytysaika on tarpeeksi pitkä tai viat koskevat tarpeeksi suurta asiakasmäärää.

3.3 Esiintyneitä suurhäiriöitä

Suomessa on 2000-luvulla esiintynyt useita myrskyjä, jotka ovat aiheuttaneet suur-

häiriöitä. Vuonna 2001 marraskuussa oli Pyry ja Janika myrskyt. Janika myrsky aiheutti

puiden kaatumisia johtuen kovista tuulista. Pyryn päivänä sähkökatkoja aiheutti tuulen

lisäksi lumikuormat. Pisimmät sähkökatkot kestivät yli viikon ja kaikkiaan sähkökatkot

koskivat yli 800 000 asiakasta. Myrskyissä johdoille kaatui kymmeniä tuhansia puita,

jotka aiheuttivat useita tuhansia vikoja, kuten nollajohtimien katkeamisia. Myrskyjen

aiheuttamat kustannukset olivat yli 10 M€. (Verho et. al. 2010)

Gudrun-myrsky, joka koetteli lähinnä Etelä-Ruotsia, oli vielä pahempi kuin Pyry- ja Ja-

nika-myrskyt. Ruotsissa oli asiakkailta sähköt poikki pahimmillaan 45 vuorokautta, ja

sähkökatkot koskivat 730 000 asiakasta. Myrskyssä vaurioitui myös alueverkot. Ver-

konhaltijoille aiheutui kuluja noin 250 M€. Gudrun-myrsky näkyi myös Suomessa. Hel-

singissä merenpinta nousi +1,51 metriin. Meriveden noustessa riittävästi on vaarana,
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että Helsingissä maan alla sijaitsevat suur- ja keskijännitekaapelit sekä jotkut sähkö-

asemat voivat joutua veden kanssa tekemisiin. (Verho et. al. 2010)

3.4 Suurhäiriöihin varautuminen

Suurhäiriöihin varautumista on verkkoyhtiöissä mietittävä nyt ja varsinkin tulevaisuu-

dessa, jolloin sääilmiöiden on oletettu voimistuvan. Suurhäiriöihin voidaan varautua

organisaatiota kehittämällä tai verkkoteknisin keinoin. Organisaation kehittäminen tar-

koittaa mm. viankorjausorganisaation koon kasvattamista, kun taas verkko tekniset

keinot ottavat kantaa verkossa käytettäviin tekniikoihin.

3.4.1 Organisaation kehittäminen

Eräs tapa pienentää suurhäiriöstä aiheutuneen keskeytyksen haittaa on korjausorgani-

saation koon kasvattaminen. Tavallisessa suurhäiriötilanteessa pelkkä korjausorgani-

saation kasvattaminen ei riitä. Korjausorganisaation kasvattamisella ei päästä helposti

alle kahden vuorokauden keskeytysaikaan. Viankorjausorganisaation kolminkertaista-

minen ei ole helppoa, ja toisaalta henkilöstön lisääminen ei ole suoraan verrannollinen

viankorjauskapasiteettiin. Korjaushenkilöstön kasvattaminen myös lisää verkkoyhtiön

kuluja. On myös huomattava, että mikäli suurhäiriö tapahtuu muidenkin verkonhaltijoi-

den alueella, pätevää korjaushenkilöstöä voi olla hankala saada. (Verho et. al. 2010)

3.4.2 Verkkotekniset keinot

Normaaleihin vikatilanteisiin ja suurhäiriö vikoihin varaudutaan eri tavoin verkostosuun-

nittelussa. Normaaleihin vikatilanteisiin on useita eri tekniikoita, joilla saadaan hyötyjä

aikaiseksi, mutta suurhäiriöihin pystytään varautumaan lähinnä vain lisäämällä maa-

kaapelointia. Taulukossa 3.1 on esitetty eri tekniikoiden vaikutuksia niin suurhäiriö vi-

koihin kuin normaaleihin vikoihin liittyen. (Verho et. al. 2010)
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Taulukko 3.1. Verkkoteknisiä keinoja vähentää pitkiä sähkökatkoja, ++ = merkittävä vaiku-

tus/nopea (1–5 a), + = kohtalainen vaikutus/keskimääräinen nopeus (5–15 a), -

= ei vaikutusta lainkaan/hidas (15–40 a). (Partanen et. al. 2012b)

Tekniikka

Vaikutus normaa-
liin

käyttövarmuuteen
Vaikutus pitkien katkojen

kestoon ja laajuuteen Toteutusnopeus
Verkostoautomaatio ++ - ++
Sähköasemat ++ - ++
Avojohdot nykypaikoille - - +
Avojohdot tienvarteen ++ - +
PAS-johdot ++ - +
Ilmakaapelit ++ + +
1000 V pj-johdot, kaapeli ++ ++ -
20 kV kaapelointi ++ ++ -
0,4 kV kaapelointi + + -

Kuten taulukosta 3.1 nähdään, pitkiin keskeytyksiin voidaan varautua vain kaapeloimal-

la keskijänniteverkko ja samalla uusimalla pieni-tehoiset johtohaarat 1 kV maakaapelil-

la.

Maakaapelointi on aikaa vievää ja toteutettaessa maakaapelointi nopealla aikataululla

kustannukset nousevat nopeasti. Nopean maakaapeloinnin seurauksena korvattavalla

avojohdolla voi olla vielä pitoaikaa jäljellä, jolloin maakaapelin kustannustehokkuus

laskee. Taulukon 3.1 verkkotekniset ratkaisut on myös esitetty kuvassa 3.2 suurhäiriön

näkökulmasta. (Verho et. al. 2010)

Maakaapeloinnin lisääntyessä maasulkuvirrat kasvavat. Avojohtoverkon tapauksessa

maasulkuvirran suuruus on noin 0,067 A / km, kun taas maakaapelilla se on 2,7 –

4 A / km (Lakervi & Partanen 2008). Maasulkuvirta aiheuttaa vikapaikassa maasulku-

jännitteen, josta seuraa kosketusjännite. Kosketusjännite ei saa olla vaarallisen suurui-

nen. Maasulkuvirran ollessa suurempi kuin aiemmin, myös kosketusjännite on suurem-

pi. Tästä johtuen maasululle on tehtävä jotain, jotta kosketusjännitteet pysyvät sallituis-

sa rajoissa. Eräs tapa on lisätä verkkoon sammutuskuristimia. Sammutuksen ideana

on laittaa kela päämuuntajan tähtipisteen ja maan välille. Kelan induktiivinen virta ku-

moaa maasulun kapasitiivisen virran, jolloin kosketusjännite vaatimukset saavutetaan.

Kuvassa 3.2 on esitetty verkkoteknisiä ratkaisuja suurhäiriöriskin pienentämiseen.
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Kuva 3.2. Eri verkkotekniikoiden vaikutus suurhäiriöriskiin sekä niiden toteutusaika. (Partanen

et. al. 2012b)

Kuvasta 3.2 nähdään, että suurhäiriöriskiä voidaan pienentää parhaiten maakaapeloi-

malla keski- ja pienjänniteverkkoa. Maakaapelointi tosin on hyvin aikaa vievää. Suur-

häiriön näkökulmasta huonoimpia ratkaisuja on verkostoautomaation lisääminen, joka

taas normaalissa käyttötilanteessa on hyvinkin toimiva ratkaisu.

3.5 Sääilmiöiden voimistuminen

Sähkönjakeluverkolle haittaa aiheuttaa ympäri vuoden kovat tuulet. Sähköverkko kul-

kee pääsääntöisesti metsässä, jolloin tuulen seurauksena puut kaatuvat linjoille ja kat-

kaisevat sähköt. Talvella tykkylumi aiheuttaa haittaa sähköverkolle. Tykkylumi on lunta,

joka on ilman kosteuden johdosta kertynyt puun oksiin. Tykkylumi painaa pienempirun-

koisia puita notkolle, jolloin ne osuvat sähköjohtoon ja aiheuttavat katkaisijan laukeami-

sen. Vuonna 2010 sähkönjakelun keskeytyksistä 69 prosenttia johtui tuulesta ja myrs-

kystä, lumi- ja jääkuorma aiheutti 11 prosenttia keskeytyksistä, ukkonen aiheutti 3 pro-

senttia. Toisin sanoen 83 % sähkönjakelun keskeytyksistä johtui sääilmiöistä. Vuonna

2009 sähkönjakelun keskeytyksistä 51 % johtui sääilmiöistä, joka on yli 30 prosenttiyk-

sikköä vähemmän kuin vuonna 2011. (ET 2012)
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Ilmaston muutoksen seurauksena maapallolla lämpötila nousee. Lämpötilan nousemi-

nen on jo johtanut mm. Arktisen merijään vähenemiseen. Arktisen merijään sulaminen

johtaa itätuulten yleistymiseen syksyisin ja voi osaltaan vaikuttaa tulevaisuudessa

Suomen myrskyihin. Merijään sulaminen myös pyrkii hidastamaan matala- ja korkea-

paineiden kulkemista lännestä itään. (Vihma 2012)

Suomessa lämpötilan kohoamisen seurauksena talvisin ei välttämättä esiinny routaa.

Routa sitoo mm. kuuset maahan, jolloin se on aikaisempina vuosina estänyt talvimyrs-

kyissä puiden kaatumisen. Roudattomuus oli osasyynä vuoden 2011 myrskyjen tuho-

jen laajuuteen. Puita kaatui enemmän ja korjaustyöskentely oli hankalaa, koska maa-

perä ei kestänyt. Roudan vähentyminen on toisaalta hyvä asia, sillä Etelä-Suomessa

päästään näin ollen maakaapeloimaan myös talvella. (Björn 2008)
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4. SÄHKÖNJAKELUVERKKOLIIKETOIMINNAN VALVONTA-
MALLI

Sähköverkkoyhtiöiden taloutta ja hinnoittelua valvotaan Energiaviraston (EV) toimesta.

EV valvoo yhtiöitä neljän vuoden valvontajaksoissa. Valvonnassa otetaan huomioon

mm. sähkön laatuun ja yhtiön investointeihin liittyviä asioita. Valvontamallia käydään

tarkemmin läpi tässä kappaleessa ja selvitetään, miten sähköverkkoyhtiön tuotto mää-

räytyy valvontamallin kautta. Lisäksi käydään tarkemmin läpi tärkeimpiä yhtiön tuottoon

vaikuttavia kustannustekijöitä, eli keskeytyksestä asiakkaalle aiheutuneen haitan arvos-

tusta sekä vakiokorvauksia.

4.1 Taustaa sähkönjakeluverkkoliiketoiminnasta

Sähkömarkkinoiden avaaminen kilpailulle sähkön tuotannossa ja myynnissä teki säh-

könjakeluverkoista markkinapaikan. Sähköverkkotoiminnasta tuli luvanvaraista mono-

politoimintaa, josta tuli eriyttää saman energiayhtiön tuotanto ja myynti. Sähkömarkki-

nalaissa on verkonhaltijalle asetettu hallinnoimansa verkon kehittämis- ja ylläpitovelvoi-

te. Laki asettaa myös reunaehdot sähkön hinnoittelulle. (Partanen et. al. 2012)

Sähköverkot muodostavat luontaisen monopolin eli rinnakkaisten verkkojen rakentami-

nen tulisi liian kalliiksi. Näin ollen verkkoliiketoiminnassa ei ole luontaista kilpailua, jol-

loin ei ole painetta hintojen kurissa pitämiseen tai palvelun laadun kehittämiseen. Säh-

köverkkoyhtiöiden monopoliasemasta johtuen yhtiöiden toimintaa säännellään. Säänte-

lyllä saadaan varmistettua hintojen kohtuullisuus, asiakkaiden tasapuolinen kohtelu

sekä toiminnan kustannustehokkuus. Sääntelyä valvoo viranomainen, joka tässä tapa-

uksessa on Energiavirasto. (Partanen et. al. 2012)

4.2 Keskeytyksestä aiheutunut haitta

Keskeytyksestä aiheutuneen haitan kustannuksilla pyritään taloudellisen vaikuttamisen

kautta saamaan verkkoyhtiöt kehittämään sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Mikäli

verkkoyhtiöllä on paljon vikoja verkossa, aiheutuu siitä laskennallisia keskeytyskustan-

nuksia. Keskeytyskustannukset vaikuttavat suoraan verkkoyhtiön oikaistuun tulokseen

joko positiivisesti tai negatiivisesti.
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Asiakkaalle aiheutuu haittaa sähkön toimituksen keskeytyksistä. Asiakkaalle aiheutu-

vaan haittaan vaikuttaa pitkien keskeytysten pituus sekä lyhyiden keskeytysten luku-

määrä. Pitkiin keskeytyksiin kuuluu vikakeskeytykset ja suunnitellut työkeskeytykset.

Lyhyet keskeytykset aiheutuvat pika- ja aikajälleenkytkennöistä. Sähkönjakelun kes-

keytyksistä noin 90 % aiheutuu keskijänniteverkon keskeytyksistä. Loput 10 % aiheu-

tuu pienjänniteverkon keskeytyksistä, mutta tulee huomata, että pienjänniteverkon viko-

jen lukumäärä on huomattava ja siitä aiheutuu suuria korjauskuluja verkkoyhtiölle. Kes-

kijänniteverkon vioista noin 90 % on lyhyitä vikoja, jotka selvitetään pika- ja aikajälleen-

kytkennöillä. (Lakervi & Partanen 2008)

Käyttäjälle sähköntoimituksen keskeytymisestä aiheutuvan haitan arviointi on hankala

tehtävä. Osalle sähkönkäyttäjistä keskeytyksestä aiheutunut haitta voi aiheuttaa suo-

raan rahallista menetystä, mutta toisaalta jotkin sähkönkäyttäjät, kuten kotitaloudet

voivat kokea haitan vain välillisesti. Lisäksi keskeytyksestä aiheutunut haitta voi vaih-

della samalla käyttäjälläkin riippuen mihin aikaan päivästä keskeytys tapahtuu. (Lakervi

& Partanen 2008)

Keskeytyksestä aiheutunutta haittaa on arvioitu monilla eri kyselytutkimuksilla, joita on

tehty niin teollisuudelle kuin kotitalouksillekin. Tutkimuksissa on käytetty erilaisia kyse-

lyitä sekä tuloksia on käsitelty eri menetelmillä. Vuonna 2006 tehtiin keskeytyksestä

aiheutuneen haitan tutkimus (KAH-tutkimus). Tutkimuksessa kysyttiin viideltä eri asia-

kasryhmältä kuinka he arvioivat keskeytyksen haittoja suoralla kustannusten arvioinnil-

la. Koti- ja maatalouksilta kysely tehtiin myös Willing to pay ja Willing to accept -

menetelmillä. Menetelmät tarkoittavat sitä kuinka paljon asiakas olisi valmis maksa-

maan, jotta sähkökatko olisi tietyn pituinen ja toisaalta kuinka pitkä sähkökatko saa olla

riippuen mitä tekee. Tutkimuksen tuloksista tehtiin viidelle eri asiakasryhmälle omat

keskeytyskustannusparametritaulukot Taulukko 4.1, joista käy ilmi vika- ja työkeskey-

tyksen sekä lyhyiden keskeytysten euromääräinen arvostus. (Lakervi & Partanen 2008)
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Taulukko 4.1. Asiakaskohtaiset keskeytyskustannusparametrit. (Lakervi & Partanen 2008)

Vikakeskeytys Suunniteltu keskeytys PJK AJK
Asiakasryhmä €/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
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

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

Koska keskeytyskustannukset vaikuttavat verkkoyhtiön sallittuun tuottoon, EV kerää

sähköverkkoyhtiöiltä keskeytystunnusluvut, joista selviää keskeytysten pituudet ja laa-

tu. EV käyttää näitä tunnuslukuja sekä KAH-parametreja sääntelyssä. EV:n keräämät

tunnusluvut ovat energiapainotteisia, joten ei ole väliä sillä, mihin asiakasryhmään kes-

keytys kohdistuu. Tämän takia EV käyttää sääntelyssä valtakunnallisella energiaja-

kaumalla painotettuja arvoja, jotka on esitetty taulukossa 4.2.

Taulukko 4.2. Valtakunnallisilla energiaosuuksilla painotetut KAH-parametrit vuoden 2005 ra-

hanarvossa. (Partanen et. al. 2012)

Keskeytyskustannukset
Vikakeskeytys Suunniteltu keskeytys PJK AJK

€/kW €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW
1,1 11 0,5 6,8 0,55 1,1

Taulukosta 4.2 nähdään, että suunnitellun keskeytyksen haitta on arvoltaan noin puolet

vikakeskeytyksen haitasta. Suunnitelluista työkeskeytyksistä tulee ilmoittaa hyvissä

ajoin etukäteen asiakkaalle.

4.3 Regulaatiomalli

Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan taloudellisen valvonnan sääntelymallissa käytetään

etukäteisvalvontaa, jossa viranomainen (EV) määrittelee etukäteen metodiikan ja las-

kentaparametrit verkkoyhtiön siirtohinnoittelun kohtuullisuudelle. Hinnoittelun kohtuulli-

suutta koskevat päätökset tehdään jälkikäteen valvontajakson päätyttyä. Verkkoyhtiöil-

le määritetään vuosittain suurin sallittu kohtuullinen tuotto. Käytännössä siis verkkoyh-

tiön tulos ei saa olla suurempi kuin mitä nykyinen valvontamalli määrää. Mikäli tulos on

yli- tai alituottoinen voidaan tarvittavat tasaukset tehdä joko nykyisen tai seuraavan
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valvontajakson aikana. Kolmannen valvontajakson pääpiirteet on esitetty kuvassa 4.1.

(Partanen et al. 2012)

Kuva 4.1. Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan taloudellisen valvonnan pääpiirteet. (Partanen et.

al. 2012a)

Kuvasta 4.1 nähdään verkkoliiketoiminnan valvontamalliin vaikuttavat komponentit.

Kuvasta käy myös ilmi kohtuullisen tuottoon vaikuttavat tekijät. Huomataan, että verk-

koyhtiön tulokseen vaikuttaa monen tekijän summa.

4.4 Verkkoyhtiön sallitun tuoton muodostuminen

Verkkoyhtiön kohtuullisen tuoton laskenta perustuu verkkotoimintaan sitoutuneelle

omalle ja vieraalle pääomalle hyväksyttävän tuoton määritykseen. Verkkotoimintaan

sitoutunut oikaistu pääoma koostuu lähinnä verkon nykykäyttöarvosta (NKA). Nyky-

käyttöarvo saadaan laskettua verkon jälleenhankinta-arvon (JHA), iän ja teknistaloudel-

lisen pitoajan perusteella. (Partanen et. al. 2012a)

= 1 − ä ∙ (4.1)

Energiavirasto määrää komponenttien pitoaikojen vaihteluvälit, jotka ovat tyypillisesti

30–50 vuotta. Jokainen yhtiö voi valita haluamansa pitoajan annetulta haarukalta. Ver-
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kon jälleenhankinta-arvo lasketaan EV:n antamien komponenttien yksikköhintojen ja

lukumäärän perusteella. (Partanen et. al. 2012a)

Kohtuullisen tuoton kustannukset määritetään jokaiselle vuodelle erikseen. Verkkoliike-

toimintaan sidotulle oikaistulle pääomalle sallittu kohtuullinen tuotto määritetään pää-

oman painotetun keskikustannusmallin (WACC) perusteella. Valvontamallissa käyte-

tään kiinteää arvoa oman ja vieraan pääoman suhteelle 70/30. (Partanen et. al. 2012a)

= ∙ + ∙ (1 − ) ∙ ,    (4.2)

missä WACC on pääoman painotettu keskikustannus,
CE on oman pääoman kustannus,
CD on korollisen vieraan pääoman kustannus,
t on tarkastelujaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta,
D on korollisen vieraan pääoman määrä,
E on oman pääoman määrä.

Oman pääoman kohtuullinen tuotto määräytyy CAP-mallilla. Reaaliseen riskittömänä

pidettyyn korkokantaan (edellisen vuoden toukokuun toteutunut valtion 10 vuoden obli-

gaation korko vähennettynä inflaatiokomponentilla 1 %) lisätään riskilisä. Riskilisä saa-

daan kertomalla riskipreemio kertoimella beeta. Beeta-kerroin kuvaa liiketoiminnan

riskiä suhteessa kaikkien sijoituskohteiden keskimääräiseen riskiin ja riskipreemio ku-

vaa tuottoprosenttia, jonka osakkeet tuottavat riskittömän koron päälle. Pääoman tuo-

ton laskennassa otetaan huomioon 0,5 %-yksikön suuruinen likvidittömyyspreemio.

(Partanen et. al. 2012a)

= + ∙ ( − ) + ,    (4.3)

missä CE on oman pääoman kustannus,
Q on reaalinen riskitön korkokanta,
βopo on beeta-kerroin,
M on markkinoiden keskimääräinen tuotto,
M-Q on markkinoiden riskipreemio,
LP on likvidittömyyspreemio.

Hinnoittelun kohtuullisuuslaskelmissa EV korjaa velattoman beeta-kertoimen velallisek-

si. Velallinen beeta huomioi sen, että lisätessä velan osuutta rahoitusrakenteessaan

yritys ottaa suuremman riskin. (Partanen et. al. 2012a)

= ∙ 1 + (1 − ) ∙ ,    (4.4)
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missä βvelkainen on pääomarakennetta kuvaava beeta-kerroin
βvelaton määritetään asiantuntijalausuntojen perusteella
t on yhteisöveroaste,
D/E on pääomarakenne, kiinteä.

Vieraan pääoman kustannuksena CD käytetään reaalista riskitöntä korkokantaa lisätty-

nä 1 % preemiolla. Kohtuullinen tuotto lasketaan pääoman painotetun keskikustannus-

ten ja sitoutuneen oman ja korollisen vieraan pääoman avulla. (Partanen et. al. 2012a)

= ∙ ( + ),    (4.5)

missä R on kohtuullinen tuotto (euroa).

Taulukossa 4.3 on esitetty WACC-prosentin laskemiseen vaikuttavat komponentit.
Taulukko 4.3. Pääoman painotetun keskikustannuksen laskemiseen tarvittavat parametrit (EV

2011)

Parametri
Sovellettava arvo yhteisöverolliset (suluissa

muut)

Reaalinen riskitön korkokanta Rr

10 v valtion obligaatiokorko (edellisen vuoden
toukokuun arvo) vähennettynä

inflaatiokomponentilla
Inflaatiokomponentti 1 %
Velaton beeta 0,4
Velallinen beeta 0,527 (0,571)
Riskipreemio 5 %
Likvidittömyyspreemio 0,50 %
Pääomarakenne %, velat/oma pää-
oma 30/70
Veroaste 20 % (0 %)
Korollisen vieraan pääoman kustan-
nus reaalinen riskitön korko + 1 %

Valvontamallissa valvotaan myös verkkoyhtiön kontrolloitavissa olevia operatiivisia

kustannuksia (KOPEX). Kontrolloimattomia kustannuksia ovat mm. kantaverkkomaksut

sekä häviösähkön hankintakustannukset. Operatiivisissa kustannuksissa vertailutasona

ovat vuosien 2005–2010 vuoden 2010 rahanarvoon kuluttajahintaindeksillä korjatut

operatiiviset kustannukset. Vuosina 2012–2015 verkkoyhtiön sallitut operatiiviset kus-

tannukset saadaan korjaamalla operatiivisten kustannusten referenssiarvoa kuluttaja-

hintaindeksillä ja tehostamistarpeella. (Partanen et. al. 2012a)



31

Kontrolloitavia operatiivisia kustannuksia ovat (EV 2011):

KOPEX = Aineet, tarvikkeet ja energiaostot
+ Varastojen lisäys tai vähennys
+ Henkilöstökustannukset
+ Verkkovuokrat
+ Vuokrakulut
+ Muut vieraat kulut
+ Sisäiset kustannukset
+ Muut liiketoiminnan muut kustannukset
+ Maksetut vakiokorvaukset
- Valmistus omaan käyttöön

Verkkoyhtiöille asetetaan yleinen ja yhtiökohtainen tehostamistavoite. Yhtiökohtainen

tehostamistavoite määräytyy tehokkuusmittauksen (StoNED) kautta ja yleinen tehos-

tamistavoite on Energiaviraston määräämä 2,06 %. Tehostamistavoitteet kohdistuvat

kontrolloitavissa oleviin operatiivisiin kustannuksiin sekä keskeytyskustannuksiin. Te-

hokkuusmittauksen parametreina toimii TOTEX, joka on keskeytyskustannusten puo-

likkaan ja operatiivisten kustannusten summa. Tuotostekijöinä on asiakasmäärä, siirret-

ty energia ja verkkopituus. Ympäristötekijänä on keskijänniteverkon kaapelointiaste,

joka on vuosien 2005–2010 keskiarvo. Tehokkuusmittauksen tuloksena saadaan te-

hokkuusluvut vuoden 2010 lopussa, yhtiökohtaiset tehostamistavoitteet (%/a), yhtiö-

kohtaiset kokonaistehostamistavoitteet (%/a) ja sallitut tehostamiskustannukset (STO-

TEX) vuosille 2012–2015. Tehostamiskannustin lasketaan verkkoyhtiölle vuosittain.

Tehostamiskannustin on sallittu tehostamiskustannus – toteutuneet tehostamiskustan-

nukset. Mikäli toteutuneet tehostamiskustannukset ovat suuremmat kuin sallitut tehos-

tamiskustannukset, niin yhtiön sallittu tuotto pienenee. (Partanen et. al. 2012a)

Sähkön laadusta voi saada bonusta tai sanktiota. Verkkoyhtiön keskeytyskustannuksia

verrataan referenssiarvoon, joka on vuosien 2005 - 2010 keskeytyskustannuksien kes-

kiarvo. Keskeytyskustannusten ollessa pienemmät kuin vertailutaso niin kohtuullinen

tuotto kasvaa. Laskennassa huomioidaan puolet keskeytyskustannuksista ja laatuteki-

jän vaikutus on enintään 20 prosenttia kohtuullisesta tuotosta. Valvontamalliin on uute-

na elementtinä lisätty innovaatiokannustin. Innovaatiokannustin tarkoittaa sitä, että

verkkoyhtiö voi vähentää tutkimus- ja kehityskustannukset (max 0,5 % liikevaihdosta)

sekä tuntimittaukseen siirtymiseen liittyvät kulut (5€ / mittari) oikaistusta tuloksesta.

Investointikannustimessa lasketaan verkon jälleenhankinta-arvo, joka jaetaan verkon

pitoajalla, näin saadaan verkon tasapoistot selville. Verkon tasapoistoja verrataan kir-

janpidon suunnitelman mukaisiin poistoihin, josta näiden erotuksena saadaan tulok-

seen vaikuttava erotus. (EV 2011)
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4.4.1 Jäännösarvon vaikutus yhtiön tulokseen

Uuden sähkömarkkinalain keskeytysaikavaatimusten täyttämiseksi verkkoyhtiöiden on

investoitava vuosittain enemmän kuin mitä tähän asti on tehty. Tähän asti on investoitu

verkkoon yleensä vasta verkon pitoajan loputtua, kuten on järkevintä, sillä silloin verkon

nykykäyttöarvo on nolla ja verkosta ei saada enää tuottoa. Nyt tilanne muuttuu siten,

että verkkoyhtiöitä käytännössä pakotetaan investoimaan myös sellaiseen verkkoon,

jolla pitoaika ei ole vielä umpeutunut. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyiseltä verkolta jää

osa sen mahdollistamasta tuotosta tuottamatta. Verkolle jää näin nykykäyttöarvoa jäl-

jellä ja tätä jäljelle jäänyttä arvoa kutsutaan jäännösarvoksi. EV muutti valvontamene-

telmiä 1.1.2014, jolloin menetelmiin lisättiin toimitusvarmuuskannustin. Toimitusvar-

muuskannustimen ansiosta uusittaessa verkkoa, jolla on nykykäyttöarvoa jäljellä, nyky-

käyttöarvo voidaan alaskirjata tuloslaskelmassa, kun ennen se oli suoraan tappiota.

Näin ollen uusittaessa pitoaikaa omaavaa verkkoa jäännösarvosta laskettu jäljellä ole-

va tuotto heikentää investoinnin kannattavuutta, kun taas jäljellä oleva nykykäyttöarvo

pienentää toteutunutta oikaistua tulosta.

4.5 Vakiokorvaukset

Vuoden 2001 syksyllä Suomea koetteli Pyryn ja Janikan päivän myrskyt. Myrskyjen

seurauksena asiakkailta oli sähköt poikki yli 12 tunnin ajan. Näiden myrskyjen seurauk-

sena sähkömarkkinalakia muutettiin ja siihen lisättiin vakiokorvaukset.

Keskeytyksestä aiheutunut haitta otti kantaa jokaiseen sähkönjakelun keskeytykseen,

myös jälleenkytkentöihin. Vakiokorvaukset ottavat kantaa vain pidempiaikaisiin sähkön-

jakelun keskeytyksiin. Vakiokorvaukset ovat asiakkaille maksettavia korvauksia sähkön

toimittamatta jättämisestä. Vakiokorvauksen suuruus määräytyy prosenttiosuutena

asiakkaan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Korvausta maksetaan vuotuisesta

verkkopalvelumaksusta seuraavasti
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a) 10 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 h, mutta vähemmän kuin 24 h,

b) 25 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 h, mutta vähemmän kuin 72 h,

c) 50 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 h, mutta vähemmän kuin 120 h,

d) 100 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 h, mutta vähemmän kuin

192 h,

e) 150 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 h, mutta vähemmän kuin

288 h,

f) 200 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 h.

Vakiokorvauksen enimmäismäärään tuli muutos uuden sähkömarkkinalain myötä.

Enimmäismäärä korotetaan 1000 euroon nykyisen valvontajakson ajaksi. Summa vas-

taa sähkölämmittäjän vuotuista siirtomaksua säätämisaikaan. Meneillään olevan val-

vontajakson jälkeen summa nostetaan vuoden siirtymäajaksi 1.1.2016 - 31.12.2017

1500 euroon, jonka jälkeen vakiokorvauksen enimmäismäärä nostetaan 2000 euroon.

(TEM 2012)

Vuonna 2011 oli Hannu- ja Tapani-myrskyt, joiden seurauksena maksettiin ennätys-

määrä vakiokorvauksia, noin 46 miljoonaa euroa. Suurin osa maksetuista vakiokorva-

uksista maksettiin 12–72 tunnin keskeytyksistä ja noin kolmannes yli 120 tunnin kes-

keytyksistä. Toisin sanoen uuden sähkömarkkinalain mukaiset muutokset vakiokorva-

usmenettelyyn olisivat vuonna 2011 koskeneet alle kolmannesta asiakkaista, joille va-

kiokorvauksia maksettiin. Aiempia vuosia tarkastellessa huomataan, että yli 120 tunnin

keskeytyksiä on tapahtunut vain vuosina 2010 ja 2011. (EV 2012)

LUT:n tekemässä tutkimuksessa arvioidaan TEM:n sähkönjakelun toimitusvarmuuden

kehittämissuunnitelman vaikutuksia verkkoyhtiöille. Samaisessa raportissa verkkoyhti-

öitä pyydettiin arvioimaan uuden vakiokorvauskäytännön vaikutuksia esiintyneiden

myrskyjen pohjalta. Verkkoyhtiöt laskivat kuinka paljon heidän maksamat vakiokorva-

usmäärät kasvaisivat uudella vakiokorvausmenettelyllä, tulokset on esitetty taulukossa

4.4.
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Taulukko 4.4. Eräiden verkkoyhtiöiden arviot siitä kuinka paljon uusi vakiokorvausmenettely olisi

lisännyt maksettuja vakiokorvauksia jo esiintyneissä myrskyissä. (Partanen et al.

2012)

Vakiokorvausten kasvu
uudella vakiokorvauskäytännöllä

verrattuna aiemmin voimassa olleeseen menettelyyn
Asta ja Veera -

myrskyt 2010 [%] Tapani ja Hannu -myrskyt 2011 [%]
Elenia Verkko Oy 1 0

Järvi-Suomen Energia Oy 33 3
Parikkalan Valo Oy 41 0

Savon Voima Verkko Oy 36 4
Vatajankosken Sähkö Oy - 20
Fortum sähkönsiirto Oy - 38

Taulukosta 4.4 nähdään, että vakiokorvauksia olisi maksettu jopa yli 40 % enemmän,

mikäli uusi käytäntö olisi voimassa. Määrä on merkittävä varsinkin pienemmillä verkko-

yhtiöillä, kuten Parikkalan Valo Oy:llä, jolla Asta ja Veera- myrskyjen vakiokorvaukset

olisivat kasvaneet 41 %. Toisaalta taas Fortum Sähkönsiirto Oy:llä vuoden 2011 myrs-

kyjen seurauksena vakiokorvausmäärä olisi kasvanut 38 %, joka on merkittävä määrä

myös euroissa mitattuna, 11 miljoonaa euroa. (Partanen et al. 2012)

4.6 Valvontamallin muutostarpeet

Valvontamalliin tulisi saada asiakaspalvelun laatu näkyviin. EMV:n tekemän selvityksen

mukaan asiakaspalvelun laatu voitaisiin antaa parametrina tehokkuusmittauksessa tai

sisällyttää se valvontamenetelmiin erillisenä menetelmänä. LUT:n tekemän selvityksen

mukaan yksi pitkän tähtäimen kehittämiskohteista on asiakaspalvelun laadun kannus-

tava vaikutus verkonhaltijaa kohtaan. Jotta asiakaspalvelun laatu voitaisiin sisällyttää

valvontamalliin, tulisi ensin kehittää luotettavat laadun mittausmenetelmät ja kerätä

riittävästi tietoa, jotta saadaan referenssitaso määritettyä. Lisäksi tulisi selvittää millai-

sena asiakkaat pitävät laadulle asetettavaa tavoitetasoa ja kuinka asiakkaat arvostavat

asiakaspalvelua rahallisesti. (EV 2011)

Maakaapeleiden kaapeliojien määritystä pyritään tarkentamaan. Tämän avulla saatai-

siin yksikköhinnat vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia. Tämä tulee vaati-

maan maakaapeliojamäärätietojen keräämistä ja mahdollisesti karttapohja-

aineistoluokkien kehittämistä. Verkonhaltijan tulee varautua siihen, että tulevilla valvon-
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tajaksoilla käytetään todellisia maakaapeliojien määrätietoja. Investointikannustinta

tulee kehittää siten, että sen toisena osana oleva riittävän investointitason seuranta

tulee taloudellisesti vaikuttavaksi oikaistun tuloksen laskennassa. (EV 2011)

Tulevina vuosina maakaapelointi tulee lisääntymään runsaasti. Maakaapeloinnin li-

sääntyminen johtaa siihen että ilmajohtoverkkoa, jolla on vielä pitoaikaa jäljellä, tullaan

uusimaan maakaapeliksi. Tämä johtaa siihen, että maakaapeloinnin kuluja ei saada

maksettua tasapoistoilla vaan on otettava lainaa. Tästä johtuen maakaapeloinnin takia

liian aikaisin verkosta poistettujen ilmajohtoverkkojen nykykäyttöarvo pitäisi hyväksyä

siirtotariffiin sisältyväksi kuluksi. Mikäli maakaapelointi toteutetaan vieraalla pääomalla

(laina) niin tulisi kehittää yhteinen mekanismi, jolla pitkäaikaista vierasta pääomaa saisi

kohtuullisella korolla. (Partanen et al. 2012)

Tehostamisvelvoitetta tulisi muuttaa siten, että maakaapeloinnilla saavutetut hyödyt

voitaisiin kohdistaa kokonaan verkkoinvestointien rahoitukseen. Maakaapeloinnin li-

sääntyminen tulee kasvattamaan sähkönsiirtohintoja. Siirtohintojen korotus ja vaikutus-

aika riippuu siitä, millä tavalla maakaapelointi tullaan rahoittamaan. Korollisen vieraan

pääoman käyttöä voitaisiin hillitä sallimalla ennakoivat siirtohintojen korotukset. Tällä

tavoin siirtohinnat eivät pysy niin kauan yhtä korkealla, mitä ne pysyisivät korollisella

vieraalla pääomalla rahoitettuna. (Partanen et al. 2012)
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5. SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTOKSET SÄHKÖNJAKELUN
VARMUUDEN PARANTAMISEEN

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen on ollut esillä viime aikoina vahvasti

johtuen myrskyistä, joiden seurauksena sähkönjakelun keskeytykset ovat kestäneet

jopa useita päiviä tietyillä alueilla. 1.9.2013 tuli voimaan uusi sähkömarkkinalaki, jossa

sähkönjakelun toimitusvarmuutta pyritään parantamaan. Uudessa sähkömarkkinalaissa

otetaan kantaa maakaapeloinnin edistämiseen, vakiokorvausmenettelyyn ja sallittuihin

keskeytysaikoihin.

5.1 Laki sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi

Uudella sähkömarkkinalailla pyritään ehkäisemään sähkökatkojen aiheuttamia haittoja

ja parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Toimitusvarmuuden parantaminen

tullaan toteuttamaan portaittain. Uuden sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoitteet

asettavat sähköverkon suunnittelu- ja mitoitusperusteen.

Uuden sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönjakeluverkko tulee suunnitella, rakentaa ja

ylläpitää niin, että jakeluverkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuormien seurauksena

ei aiheuta sallittua pidempää keskeytystä. Sallitut keskeytysajat ovat asemakaava-

alueella 6 tuntia, ja haja-asutusalueella 36 tuntia. Jakeluverkonhaltijan on täytettävä

vaatimukset 15 vuoden kuluessa (31.12.2028). Vaatimusten toteutus tulee toimeen-

panna siten, että 50 % verkkoyhtiön asiakkaista täyttää vaaditut ehdot viimeistään

31.12.2019 ja 75 % asiakkaista 31.12.2023. (TEM 2012)

Riittävien toimitusvarmuustasojen varmistamiseksi asemakaava- ja haja-asutusalueille

asetetaan eri keskeytysaikarajat. Yhtenäinen sähkönjakelun toimitusvarmuustaso aset-

taisi liian tiukan tai alhaisen toimitusvarmuustason riippuen katsooko asiaa haja-

asutusalueen näkökulmasta vai taajamasta. Haja-asutusalueella on hyvin vaikea to-

teuttaa liian tiukkoja keskeytysaikarajoja teknistaloudellisessa mielessä. Tulee myös

huomioida, että 75 % Suomen väestöstä asuu asemakaava-alueella eli 6 tunnin kes-

keytysaikavaatimuksen piirissä. (TEM 2012)

Uusi sähkömarkkinalaki toimitusvarmuuden parantamisesta vaikuttaa erityisesti suur-

häiriötilanteissa. Lakimuutoksella halutaan varmistaa, ettei vuoden 2011 joulukuun kal-

taisia sähkökatkoja pääsisi syntymään. Energiateollisuus ry antoi vuonna 2010 jäsenil-
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leen suosituksen sähköntoimitusvarmuudesta eli ns. toimitusvarmuuskriteeristön, joka

ohjaa verkkoyhtiöiden investointeja sellaiseen suuntaan, että normaalin käytön aikaiset

häiriöt vähenisivät. Toisaalta toimitusvarmuuskriteeristön myötä myös suurhäiriövar-

muus paranee, mutta kriteeristössä sallitaan kuitenkin raja-arvojen ylittyminen. (TEM

2012)

5.2 Maakaapeloinnin edistäminen

Uuden sähkömarkkinalain johdosta suurimmalla osalla verkkoyhtiöistä maakaapelointi

tulee lisääntymään rajusti. Aikaisemmin maakaapelia ei saanut laittaa maanteiden var-

teen tai siihen tarvitaan kovat suojaukset. TEM on yhdessä liikenne- ja viestintäministe-

riön sekä Liikenneviraston kanssa päässyt sopuun toimenpiteistä, joilla maakaapeloin-

tia voidaan helpottaa maantiealueella. Mahdollisuus sijoittaa maakaapelit maantiealu-

eelle on merkittävä, sillä yleisluontoisen arvion mukaan maakaapelointi tien varteen on

noin 30 % edullisempaa kuin sen sijoittaminen muualle. (TEM 2012)

Ministeriöiden ja Liikenneviraston sopimusten mukaan maakaapelin suojausta helpote-

taan. Nykyisin maakaapelilla tulee olla betonia ja metallista suojaputkea suojana. Maa-

kaapeleita saa laittaa tienvarteen, mikäli niiden sijaintitiedot löytyvät sähköisesti. Maa-

kaapeleiden sijaintitietojen hallinta keskitetään Johtotieto Oy:lle. Verkkoyhtiöillä on vel-

vollisuus suorittaa kaapelinäyttöjä eli esimerkiksi kaivinkoneurakoitsijan pyynnöstä

käydä osoittamassa missä kaapelit kulkevat. Sähköverkkoyhtiöiden tulee korvata tien-

pitäjälle mahdolliset lisäkustannukset, joita aiheutuu maakaapeloinnista. Maakaapelei-

den sijoituslupakäsittelyä tullaan tehostamaan ja verkkoyhtiöiden tulee tehdä yhteistyö-

tä viestintäverkkojen kanssa, jolloin saadaan kustannussäästöjä. (TEM 2012)

5.3 Lisääntyvän maakaapeloinnin vaikutukset sähköverkkoliiketoimin-
nan kannattavuuteen

Sähköverkkoyhtiö joutuu toteuttamaan tulevat verkkoinvestoinnit nopealla aikataululla

(15 vuotta). Maakaapelin ollessa paljon kalliimpaa kuin ilmajohdon tulee verkkoyhtiölle

ongelmia rahoituksen suhteen. Verkkoyhtiö ei saa tarpeeksi rahaa tasapoistoista, mitä

lisääntyvä maakaapelointi vaatisi. Vaihtoehdoiksi jää ottaa joko lainaa (korollista vieras-

ta pääomaa) tai sijoittaa uutta omaa pääomaa. (Partanen et al. 2012b)
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Nopealla aikataululla toteutettu maakaapelointi aiheuttaa sen, että verkosta uusitaan

myös komponentteja, joilla on vielä pitoaikaa jäljellä. Tästä syystä uuden verkon nyky-

käyttöarvossa tulee huomioida verkosta poistettujen komponenttien jäljellä olleen pito-

ajan vaikutus. LUT:n tutkimuksen (Partanen et. al. 2012b) mukaan korkealla kaapeloin-

tiasteella verkon arvon menetys voi olla 25–50 %. On myös syytä huomioida ilmajohto-

verkkojen tilanne, kun maakaapelointi lisääntyy voimakkaasti. Mikäli ilmajohtojen ra-

kentaminen hiipuu, niin hiipuu myös niiden korjaus ja kunnossapito. Vaikka maakaape-

lointi lisääntyy, niin ilmajohdot eivät ole häviämässä mihinkään. (Partanen et al. 2012b)

Energiavirasto päätti muuttaa valvontamenetelmiä vuoden 2014 alusta. Valvontamene-

telmiin lisättiin toimitusvarmuuskannustin, jonka mukaan ennenaikaisten toimitusvar-

muutta parantavien investointien nykykäyttöarvo voidaan alaskirjata tuloslaskelmassa.

Kannustimen vaikutuksesta korkean kaapelointiasteen vaikutus verkon arvon menetyk-

seen ei ole niin merkittävä kuin edellä on esitetty. Tulee huomioida, että valvontamene-

telmät voivat muuttua, jolloin myös toimitusvarmuuskannustin voi poistua.

Maakaapeloinnin lisääntymisen seurauksena myös keskeytyskustannukset pienenevät

keskimäärin noin 0,7 % yhtä kaapelointiprosentin nousua kohden. Maakaapelia käytet-

täessä jälleenkytkennät poistuvat. Pysyvien vikojen määrä vähenee 65–80 %. Verkko-

yhtiö voi nostaa hintaa keskeytyskustannusten pienenemisestä johtuvan bonuksen

verran. Verkon kunnossapito- ja viankorjauskustannukset sekä vakiokorvaukset tippu-

vat. Edellä mainitut kustannukset laskevat operatiivisia kustannuksia, joka vaikuttaa

tehokkuuskannustimessa. (Partanen et al. 2012b)

5.4 Verkonhaltijan varautumissuunnitelma

Lakiehdotuksessa on myös kohta, jonka mukaan verkkoyhtiön tulisi laatia varautumis-

suunnitelma normaaliolojen, häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen varalle. Varautumis-

velvoitteen mukaisesti verkkoyhtiön tulisi olla valmis luovuttamaan asiakastietojaan ja

järjestää toimivat yhteydet viranomaisiin sekä toisiin verkkoyhtiöihin ja teleyrityksiin.

Myrsky- ja häiriötilanteiden varalle verkkoyhtiöllä tulisi olla selkeä suunnitelma, jonka

mukaan se etenee esimerkiksi suurhäiriössä. Varautumissuunnitelmasta selviää myös

järjestys, jonka mukaan sähköt palautetaan asiakkaille. Häiriöttömän sähkön saanti

tulisi varmistaa tärkeimmille kohteille, kuten sairaaloille, vanhainkodeilla ja viestintä-

verkkojen kriittisille tukiasemille. Jakeluverkkoyhtiöllä olisi velvollisuus antaa asiakkaille

tieto jakeluverkon toimitusvarmuuden tasosta heidän liittymispisteessään. Jakeluver-
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konhaltijalla olisi myös velvollisuus opastaa ja neuvoa sähkönkäyttäjää, vähintään kah-

den vuoden välein, varautumaan sähkönjakelun häiriöihin. Verkonhaltijan tulee myös

asiakkaan pyynnöstä antaa yksilöllisiä ohjeita sähköhäiriöihin varautumisesta, ja arvioi-

tava, olisiko asiakkaan omilla toimenpiteillä edullisempi toteuttaa varautuminen. (TEM

2012)
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6. PALVELUMALLI SÄÄVARMAN SÄHKÖNJAKELUVERKON
KEHITTÄMISEEN

Tässä työssä on tavoitteena kehittää palvelumallia ElMil Oy:lle. Palvelumallin avulla

pyritään parantamaan sähkönjakeluverkkoyhtiöiden sähkönjakeluverkkoa vastaamaan

uuden sähkömarkkinalain vaatimiin keskeytysaikavaatimuksiin. Palvelumallissa tarkas-

tellaan sähkönjakeluverkkoon nopealla tahdilla tehtyjen kaapelointi-investointien vaiku-

tusta verkkoyhtiön talouteen verkkoliiketoiminnan valvontamallin kautta. Työssä kehite-

tään itse palvelumallin kokonaisuutta ja haetaan tapoja toteuttaa se. Palvelumallin toi-

mivuutta testataan Järvi-Suomen Energia Oy:n verkossa kahden sähköaseman säh-

könjakeluverkkoon. Kuvassa 6.1 on esitetty ElMil Oy:lle kehitetyn palvelumallin pääpiir-

teet.

Kuva 6.1. Sähkönjakeluverkon säävarmuuden parantamisen palvelumallin sisältö.

Kuvassa 6.1 esitetään diplomityössä kehitetyn palvelumallin sisältö. Kuvan 6.1 mukai-

sesti palvelumallissa selvitetään sähkönjakeluverkon nykytila. Verkosta kerätään tiedot

johtojen sijainnista sekä johtojen ja asiakkaiden säävarmuudesta. Johdoista säävar-

mana pidetään pellolla sijaitsevia ilmajohtoja ja maakaapeleita. Lisäksi tarkastellaan

verkon tehoja ja erinäisiä kustannuskomponentteja, kuten keskeytyskustannuksia. Ny-

kytilan selvityksestä saatuja tietoja käytetään hyväksi tehtäessä suurhäiriömallia.

Verkon nykytilan
määritys

Suurhäiriömallin
muodostaminen

Investointien
hakeminen

Investointien
vertailu

Investointiohjel-
man laatiminen

Tavoiteverkon
muodostaminen
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Tarkastelualueen sähköverkolle tehdään suurhäiriömalli. Suurhäiriömallin avulla voi-

daan laskennallisesti määrittää tavoitteellinen säävarman verkon osuus. Suurhäiriömal-

leja tehtäessä käytetään hyväksi nykytilan selvityksen tietoja johtojen ja asiakkaiden

sekä verkostoautomaation sijainnista. Edellä mainittujen tietojen avulla saadaan selville

sähköttömien asiakkaiden määrä heti myrskyn jälkeen.

Suurhäiriömalleissa käytetään yleisiä keskiarvoja korjausajoista, jotka perustuvat Tam-

pereen teknillisen yliopiston tekemään tutkimukseen (Verho 2005). Tutkimuksessa

viankorjausajat jaettiin käyttäen todellisia suurhäiriötilastoja kolmeen eri viankorjausai-

kaan. Viankorjauksessa 25 % vioista korjataan 1,42 tunnissa, 50 % 4,27 tunnissa, ja

25 % 12,37 tunnissa. Kyseistä mallia käyttäen saadaan simuloitua erilaisten vikojen

jakautumista suurhäiriössä. Case-kohteessa käytetään teoreettista suurhäiriömallia

arvioitaessa suurhäiriön vaikutuksia tarkastelualueella. Teoreettista mallia käytetään,

koska tarkasteluissa on suurhäiriötä lähestytty pahimman tilanteen kannalta.

Suurhäiriömalli on toteutettu käyttäen kymmenkertaisia vikamääriä keskijänniteverkolle,

ja 12-kertaisia vikamääriä pienjänniteverkolle. Suuremmat vikamäärät kuvaavat pa-

remmin suurhäiriötilannetta, jolloin myös taloudelliset vaikutukset, kuten vakiokorvauk-

set ja keskeytyskustannukset, ovat suuret. Keskijänniteverkon vikataajuudet ovat siis 1

vika/km metsässä sijaitsevalle johdolle ja 0,5 vikaa/km tienvarressa sijaitsevalle johdol-

le. Pienjänniteverkossa vikataajuus on 1,2 vikaa/km. Pienjänniteverkkoa ei tässä tar-

kastelussa käydä tarkemmin läpi, mutta suurhäiriötarkasteluun on syytä ottaa myös

sen vaikutus huomioon, sillä vaikka keskijänniteverkon viat vaikuttavat laajempaan

asiakasmäärään, niin pienjänniteverkon viat ovat ne, jotka pitkittävät lopullista korjaus-

aikaa.

Pienjänniteverkon keskimääräinen pituus alueella saadaan selville, kun selvitetään

EV:n tilastoista (EV 2011) pienjänniteilmajohdon keskimääräinen pituus muuntamoa

kohden. Muuntamoiden määrä lähdöllä tiedetään ja näin saadaan lähtöjen keskimää-

räiset pienjänniteverkon pituudet. Käytäessä verkko läpi johtolähtö kerrallaan saatiin

keskijänniteverkon sijaintiympäristö selville. Jotta pienjänniteverkon vikamääriä, ja sitä

kautta viankestoa voidaan arvioida, käytetään pienjänniteverkolle samoja sijaintiympä-

ristöosuuksia kuin keskijänniteverkollekin. Suurhäiriömallin pohjalta saadaan aikaiseksi

keski- ja pienjänniteverkolle vaadittavat säävarman verkon osuudet. Laskettuja sää-

varman verkon tavoitetasoja käytetään apuna, kun määritetään investointiohjelmaa.
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Pienjänniteverkon uusiminen on hyvin yhtiökohtaista. Joissain yhtiöissä keskitytään

vain keskijänniteverkon kaapelointiin, kun taas joissakin verkkoyhtiöissä uusitaan koko

pienjänniteverkko samalla, kun pylväsmuuntamo muutetaan puistomuuntamoksi. Jotkut

yhtiöt uusivat vain pienjännitejohdot, jotka osuvat samalle reitille kuin keskijänniteverk-

ko. Näin säästetään hieman kaivukustannuksissa, kun molemmat johdot laitetaan sa-

maan ojaan. Tässä työssä pienjänniteverkon maakaapelointiastetta arvioidaan yleisellä

tasolla, kuten aiemmin on jo mainittu. Lisäksi tehdään arvio siitä, kuinka paljon pienjän-

niteverkon kaapelointiasteen mukainen verkon uusiminen tulisi kustantamaan. Pien-

jänniteverkon uusimisen kustannuksia arvioidaan laskemalla muuntamoa kohti oleva

keskimääräinen pienjänniteilmajohtopituus.

Tarkasteluissa jokainen johtolähtö jaetaan sopivan kokoisiksi investointialueiksi. Inves-

tointialueelle suunnitellaan uusi säävarma sähköverkko. Investointialueita verrataan

keskenään, kun tiedetään kyseisen alueen nykyverkko sekä tuleva säävarma verkko.

Investointialueiden vertailu tehdään verkkoliiketoiminnan valvontamallin parametreja

hyödyntäen. Valvontamallin parametreja, joita tässä työssä huomioidaan, ovat kohtuul-

linen tuotto sekä kannustimet, joista huomioidaan investointi-, laatu-, tehostamis- ja

toimitusvarmuuskannustin.

Tehostamiskannustin
Tässä työssä tehostamiskannustimen vaikutus huomioidaan siten, että lasketaan nyky-

verkon operatiiviset kustannukset, joihin lasketaan viankorjaus- ja kunnossapitokustan-

nus. Operatiivisten kustannusten lisäksi huomioidaan nykyverkon KAH-kustannusten

puolikas. Edellä mainittuja verkon nykytilan arvoja verrataan investointien jälkeisiin ar-

voihin, jolloin saadaan erotuksena tehostamiskannustimeen vaikuttavat kustannukset.

Tehostamiskannustimen arvoja korjataan yhtiökohtaisella tehostamistavoitteella, joka

Järvi-Suomen Energialla on 1,2 % vuodessa. Tehostamiskannustin on laskettu seuraa-

van yhtälön mukaisesti.

ℎ = (100% − ℎ ö ℎ 	 ℎ ) ∗ (0,5 ∗ ∆ +

∆ ), (6.1)

jossa ΔKOPEX  on nykyverkon ja investoitavan verkon viankorjaus- ja

kunnossapitokustannusten summan muutos,

ΔKAH on keskeytyskustannusten muutos.
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Tehostamiskannustimen nykyarvo pitoajalta lasketaan käyttämällä nykyarvomenetel-

mää, jossa jaksollisen kustannuksen koko pitoajan nykyarvo määritetään. Nykyarvon

laskennassa käytettävä kerroin saadaan laskettua seuraavalla yhtälöllä. Kerroin ottaa

huomioon korkoprosentin sekä pitoajan.

= , (6.2)

jossa p  on korkoprosentti,
tp on pitoaika.

Työssä pitoaikana on käytetty 40 vuotta ja korkoprosenttina 5 %.

Laatukannustin
Laatukannustimen vaikutus on esitetty luvussa 3.4. Regulaatiomallin mukaisesti KAH-

kustannusten vertailutasona tulisi käyttää vuosien 2005–2010 KAH-kustannusten kes-

kiarvoa. Kyseinen tapa on vaikea toteuttaa, sillä se vaatisi pienten investointien vaiku-

tuksien vertaamista koko verkon arvoihin. Työssä verrataan normaalin verkon tilan pa-

rametreilla laskettua KAH-kustannusta investoinnin jälkeen olevaan laskennalliseen

KAH-kustannukseen. Tämä ei ole täysin sama asia kuin regulaatiomallin laatukannus-

timen vaatima tapa, mutta se antaa hyvän suunnan keskeytyskustannusten kehittymi-

selle. Käyttämällä KAH-kustannusten referenssitasona vuosien 2005–2010 KAH-

kustannusten keskiarvoa saadaan regulaatiomallin vaatima laatukannustin selville,

mutta se voi myös vääristää keskeytyskustannushyötyjä. Mikäli referenssitason määri-

tysvuosina on ollut useita suurhäiriövuosia, referenssitaso kasvaa suureksi, jolloin laa-

tukannustimen vaikutukset ovat suuremmat kuin todellisuudessa. Referenssitaso tulee

todennäköisesti muuttumaan joko pidemmän aikajakson keskiarvoksi tai vuositasolle

korjattavaksi liukuvaksi keskiarvoksi. Mikäli näin käy, niin työssä käytetyllä KAH-

kustannusten vertailu tavalla päästään hyviin tuloksiin. Laskettua keskeytyskustannus-

ten erotusta diskontataan samaan tapaan kuin tehostamiskannustimen arvoa, jolloin

saadaan selville sen vaikutus koko pitoajalta.

Investointikannustin
Investointikannustimen tarkoitus on taata riittävä tulorahoitus verkon korvausinvestoin-

teihin. Tässä työssä investointikannustimen vaikutusta lasketaan vertaamalla nykyver-

kon tasapoiston suuruutta uuden verkon tasapoiston suuruuteen. Investointikannusti-

men vaikutusten arviointi tehdään edellä mainitulla tavalla siksi, että näin saadaan sel-
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ville tasapoistojen muutos, joka vaikuttaa tulokseen. Tulee huomata, että korvattaessa

ilmajohtoa maakaapelilla tasapoistot kasvavat merkittävästi, sillä maakaapelin yksikkö-

hinnan lisäksi uuden verkon jälleenhankinta-arvoon vaikuttaa maakaapelin kaivukus-

tannukset. Tasapoisto lasketaan seuraavan yhtälön avulla.

= 	 ∆ , (6.3)

jossa ΔJHA on vanhan ja uuden verkon jälleenhankinta-arvojen erotus.

Yhtälön (6.3) avulla saatua tasapoistojen erotusta diskontataan yhtälön (6.2) avulla,

jolloin saadaan sen vaikutus koko pitoajalta. Nykyverkon ja investoitavan verkon jäl-

leenhankinta-arvoja korotetaan vuosittain indeksikorotuksella, joka tässä työssä on

1 %.

Toimitusvarmuuskannustin

Energiavirasto päätti lisätä valvontamenetelmiin uuden kannustinmekanismin tämän

valvontajakson keskellä. Uuden sähkömarkkinalain myötä verkkoyhtiöiden korvausin-

vestoinnit tulevat lisääntymään merkittävästi, jotta uuden lain mukaiset keskeytysaika-

vaatimukset toteutuvat. Nopealla aikataululla toteutetut korvausinvestoinnit aiheuttavat

sen, että verkosta joudutaan uusimaan komponentteja, joiden pitoaika ei ole vielä lo-

pussa. Koska tällaisten komponenttien määrä tulee kasvamaan merkittävästi seuraa-

van 15 vuoden kuluessa, EV on päättänyt lisätä erillisen toimitusvarmuuskannustimen

valvontamenetelmiin.

Toimitusvarmuuskannustin tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtäessä toimitusvarmuut-

ta parantavia korvausinvestointeja verkkoyhtiö saa kerätä asiakkailta korvattavan ver-

kon nykykäyttöarvon. Näin ollen verkkoyhtiölle ei aiheudu niin paljon taloudellisia me-

netyksiä kuin aiheutuisi ilman kyseistä kannustinta. Kannustimessa uusittavan verkon

jäljellä oleva nykykäyttöarvo voidaan alaskirjata tuloslaskelmassa.  Toimitusvarmuus-

kannustimeen kuuluu myös toimitusvarmuuskustannukset nimellä kulkeva komponent-

ti. Toimitusvarmuuskustannuksiin voidaan esittää mm. vierimetsien hoidon tason nos-

taminen ja vierimetsien hoidon uudet toimenpiteet (EV 2013). Kannustimessa tulee

huomioida se, että verkkoyhtiöltä jää edelleen saamatta kyseisen verkon osan sallittu

tuotto pitoajan loppuosalta, mikäli komponentti uusitaan liian aikaisin.
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Käyttäen hyväksi edellä esitettyjä kannustinvaikutusten laskentamenetelmiä ja inves-

toinnille saatavaa sallittua tuottoa, voidaan johtolähtöjen investointialueita vertailla kes-

kenään. Jokaiselle investointialueelle tulee vuosille 2014–2028 oma elinkaarikustan-

nusten summa. Elinkaarikustannuksia vertailemalla voidaan toteuttaa optimoitu inves-

tointiohjelma, jossa huomioidaan raja-arvoina asiakasmäärät sekä suurhäiriömallin

mukaiset säävarman verkon osuudet. Investointiohjelmassa esitetään vuosittaiset in-

vestointikohteet, joilla päästään sähkömarkkinalain vaatimiin tavoitteisiin.

Taloudelliset riskit suurhäiriössä
Investointipäätöksiin vaikuttavien laskelmien lisäksi on syytä pohtia taloudellisia mene-

tyksiä, joita suurhäiriö aiheuttaa verkkoyhtiölle, mikäli verkkoon ei tehdä säävarmuutta

parantavia investointeja. Tällaisia taloudellisia riskejä ovat luvussa 4.5 esitetty vakio-

korvaus, suurhäiriöstä aiheutuneet KAH-kustannukset sekä toimittamatta jääneen säh-

kön tuotto.  Edellä mainitut taloudelliset riskit arvioidaan suurhäiriömallin avulla. Vakio-

korvaukset määritetään käyttäen keskimääräistä verkkopalvelumaksua, joka saadaan

Energiaviraston julkaisemista tilastoista. EV:n tilastoista saadaan myös kyseisen verk-

koyhtiön asiakasmäärä ja siirretty energia, joiden perusteella lasketaan keskimääräinen

siirretty energia asiakasta kohden. Yhdistämällä tämä tieto keskimääräiseen verkko-

palvelumaksuun, saadaan yhden asiakkaan keskimääräinen verkkopalvelumaksu vuo-

dessa, jota käytetään vakiokorvausten arviointiin. KAH-kustannukset arvioidaan samal-

la periaatteella. Jokaisen lähdön siirretty energia ja asiakasmäärä tiedetään, joiden

avulla lasketaan yhden asiakkaan keskimääräinen KAH-kustannus. Suurhäiriömallin

asiakasmäärien kehittymistä ja keskeytysaikaa käytetään hyväksi, kun lasketaan KAH-

kustannusvaikutus suurhäiriössä. Toimittamatta jäänyt sähköenergia tiedetään, jolloin

voidaan laskea keskimääräisen sähkönsiirtohinnan avulla tulot, jotka yhtiö menettää

suurhäiriössä.
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7. CASE: JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY

Tässä osiossa tehdään ElMil Oy:n palvelumallin mukaiset toimenpiteet Järvi-Suomen

Energia Oy:n sähkönjakeluverkkoon. Tarkastelualueena ovat kahden sähköaseman

johtolähdöt, joiden säävarmuutta pyritään parantamaan, jotta ne vastaisivat uuden

sähkömarkkinalain vaatimiin vaatimuksiin. Tässä työssä säävarmuutta parannetaan

maakaapeloimalla ilmajohtoverkkoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensin tulee

määrittää alueella suurhäiriön aikaan esiintyvät vikamäärät, sähköttömien asiakkaiden

lukumäärä sekä viankestoaika. Tässä työssä tämä on toteutettu suurhäiriömallin avulla,

jossa esitetään sähköttömien asiakkaiden lukumäärää ajan funktiona käytettäessä tiet-

tyjä laskentaparametreja. Suurhäiriömalli toteutetaan käyttäen teoreettisia viankorjaus-

aikoja. Teoreettisia viankorjausaikoja käytetään, jotta saadaan käsitys pahimmasta

tilanteesta suurhäiriössä. Samalla saadaan kehitettyä ElMil Oy:lle suurhäiriömallin las-

kentaa, jota käytetään palvelumallin mukaisissa tarkasteluissa.

Suurhäiriömallin jälkeen tarkastelualueen jokainen lähtö jaetaan sopivan kokoisiin to-

teutettaviin kokonaisuuksiin siten, että osat on mahdollista investoida yhden vuoden

aikana, mutta ei kuitenkaan niin pieniin osiin, että osuuksia tulee liikaa. Näille osuuksil-

le lasketaan elinkaarituotto, jossa huomioidaan valvontamallin kannustinvaikutukset ja

sallittu tuotto. Johtolähtöjen kannattavuuksia verrataan ristiin keskenään, jolloin saa-

daan selville optimaalinen investointijärjestys. Investointiohjelman määrittämisessä

käytetään raja-arvoina uuden sähkömarkkinalain asettamia keskeytysaikatavoitteita

sekä asiakasmäärä velvoitteita. Investointiohjelman lisäksi tehdään herkkyystarkastelu-

ja, jossa huomioidaan mm. sallitun tuoton parametrien vaikutusta verkon uusimisessa.

Työssä arvioidaan myös suurhäiriöstä aiheutunutta taloudellista haittaa keskeytyskus-

tannusten ja vakiokorvausten näkökulmasta. Kuvassa 7.1 on esitetty tarkastelualueen

sähkönjakeluverkko.
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Kuva 7.1. Case-kohteen sähkönjakeluverkko. Vihreällä värillä on korostettu Ristiinan sähkö-

aseman johtolähdöt ja punaisella on korostettu Vihkon sähköaseman johtolähdöt.

Myös asemakaava-alueet on korostettu vihreällä värillä.

Tarkastelualueen sähköasemat sijaitsevat Ristiinan taajaman lähistöllä ja johtolähdöt

jakautuvat maantieteellisesti melko laajalle alueelle. Kuvassa 7.1 on korostettu sähkö-

asemat ja vihreällä ja punaisella värillä on korostettu keskijänniteverkon johtolähdöt.

Asemakaava-alueet on korostettu vihreällä värillä. Asemakaava-alueita on Ristiinan

keskusta, Pellosniemi, joka sijaitsee Ristiinan sähköaseman lähistöllä sekä Suomen-

niemen keskusta.
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7.1 Verkon nykytilan määritys

Tarkasteltavalle verkolle tulee tehdä nykytilan määritys. Nykytilanteen määritykseen

kuuluu mm. verkon kuormitukset, tekninen tila, kuormitusten kasvu tulevaisuudessa,

keskeytysten määrät ja kustannukset. Nykytilanne on selvitettävä, jotta nähdään missä

osin verkkoa tulee investointeja tehdä sekä saadaan selville investointien vaikutus ver-

kolle.

7.1.1 Kuormitukset

Verkon kuormitukset saadaan selville käyttäen verkkotietojärjestelmää. Verkkotietojär-

jestelmän kuormitustiedot perustuvat tällä hetkellä eri asiakastyyppikohtaisiin kuormi-

tusmalleihin. Järvi-Suomen Energia on vaihtanut etäluettaviin mittareihin. Etäluettavat

mittarit antavat tuntikohtaista mittaustietoa käyttöpaikkakohtaisesti, jolloin tulevaisuu-

dessa kuormitusmalleja voidaan tehdä näiden pohjalta ja ne ovat paljon tarkempia kuin

nykyisin käytössä olevat kuormitusmallit.

7.1.2 Päämuuntajien kuormitukset

Päämuuntajien kuormitustilanteen saa verkkotietojärjestelmästä. Päämuuntajien kuor-

mitus on esitetty taulukossa 7.1.
Taulukko 7.1. Päämuuntajien nimellisteho sekä kuormitustilanne.

Sähköasema Muuntaja Nimellisteho [MVA] Huipputeho [MW] Kuormitusaste [%]

Vihko PM1 15 6,506 44,5
Ristiina PM1 16 5,145 33,0

PM2 25 8,098 33,3

Taulukosta 7.1 nähdään, että päämuuntajat eivät ole kovassa kuormassa. Ristiinan

PM2 kuormituksesta suurin osa tulee Pelloksen vaneritehtaan kuormasta ja asemalla

on tästäkin syystä hyvä olla toinen muuntaja, jolla voidaan korvata mahdollinen vikaan-

tunut muuntaja. Vihkon sähköaseman verkostolaskennan tuloksia on esitetty taulukos-

sa 7.2.
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Taulukko 7.2. Vihkon sähköaseman johtolähtöjen tiedot.

Johtolähtö Asiakkaita
[kpl]

Pätöteho
[kW]

Maksimi jän-
nitteenalenema

[%]

Kuormitusaste
[%]

Ristiina 588 1733 0,5 17,2
Otava 129 337 0,3 3,6
Kuomiokoski 221 404 1 6,0
Lelkola 241 662 1,2 7,4
Mikkeli 274 1013 1 11,5
Veikka 569 1216 2,6 14,0
Toijola 806 1420 4,3 40,4
Yhteensä 2828 6785 - -

Taulukosta 7.2 nähdään, että johtolähtöjen tehot eivät ole kovin suuret, lukuun ottamat-

ta Ristiinan taajamalähtöä. Jännitteenalenemat pysyvät melko matalina muilla lähdöillä

paitsi Toijolan lähdöllä, jossa jännitteenalenema on 4,3 %. Maaseutulähdöt koostuvat

pääasiassa vapaa-ajan asunnoista. Asiakkaita on yhteensä 2828, joista suurin osa on

pisimmällä Toijolan lähdöllä. Lähtöjen kuormitusasteet ovat pieniä. Tämä johtuu siitä,

että kyseessä on lähinnä haja-asutuslähtöjä Järvi-Suomen alueella, joissa kesämökki-

en määrä on suuri ja käyttöpaikkojen tehot pieniä. Ristiinan sähköaseman verkostolas-

kennan tuloksia on esitetty taulukossa 7.3.
Taulukko 7.3. Ristiinan sähköaseman verkostolaskennan tulokset, asiakasmäärät sekä kuormi-

tusasteet.

Johtolähtö Asiakkaita
[kpl]

Pätöteho
[kW]

Maksimi jän-
nitteenalenema

[%]
Kuormitusaste [%]

Linnaniemi 1008 2794 2,3 35,0
Mäntyharju 1027 1370 6,6 16,7
Nikkurila 94 403 0,9 7,8
Ristiina 84 335 0,1 3,8
Pellosniemi 120 364 0,1 4,3
Suomenniemi 793 1613 3,4 18,6
Lempiönlahti 894 1436 6,1 18,8
Yhteensä 4020 8315 - -

Ristiinan sähköaseman tarkastelusta on jätetty kaksi lähtöä pois. Toinen on omakäyt-

töä varten ja toinen on lähtö, joka syöttää UPM Pelloksen vaneritehdasta. Pelloksen

vaneritehtaan lähtö on tyypiltään pelkkä teollisuuslaitoksen lähtö, jolla on suuri teho ja

tällä hetkellä jo hyvät varasyöttöyhteydet. Tässä työssä pyritään parantamaan sähkön-

jakeluverkon säävarmuutta, joten Pelloksen tehtaan syötön tarkastelulle ei ole tarvetta.

Ristiinan sähköaseman lähdöistä kolme on taajamalähtöjä: Linnaniemi, Ristiina ja Pel-

losniemi. Näille lähdöille pätee uuden sähkömarkkinalain asettama asemakaava-

alueen keskeytysaikaraja, 6 tuntia. Loput lähdöistä ovat maaseutulähtöjä. Lähtöjen
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tehot vaihtelevat jonkin verran.  Linnaniemen taajamalähdön teho on suurin. Jännit-

teenalenemat kasvavat suuriksi Mäntyharjun ja Lempiönlahden johtolähdöillä. Mänty-

harjun lähdölle on lähitulevaisuudessa tulossa helpotusta jännitteenalenemaan, sillä

sinne on suunnitteilla uusi sähköasema.

7.1.3 Häviöt ja niistä aiheutuvat kustannukset

Verkon nykytilaa tarkasteltaessa tulee huomiota kiinnittää myös verkossa tapahtuviin

häviöihin. Häviöt voidaan jakaa päämuuntajissa ja lähdöillä tapahtuviin häviöihin. Hävi-

öiden tehot ja energiat sekä häviöistä aiheutuvat kustannukset on otettu verkkotietojär-

jestelmästä. Päämuuntajissa tapahtuvat häviöt on esitetty taulukossa 7.4.
Taulukko 7.4. Päämuuntajien häviöt.

Sähköasema Muuntaja Häviöteho [kW] Häviöenergia [kWh]

Vihko PM1 74 164
Ristiina PM1 47 125

PM2 225 188

Päämuuntajien häviöissä on mukana kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviöt. Kuormitushäviöt

riippuvat kuormituksesta ja tyhjäkäyntihäviöt ovat kuormituksesta riippumattomia. Tau-

lukossa 7.5 on esitetty molempien sähköasemien lähtöjen häviöteho, -energia ja -

kustannus.
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Taulukko 7.5. Vihkon ja Ristiinan sähköasemien johtolähtöjen häviöt.

Häviökustannus

Sähköasema Johtolähtö Häviöteho
[kW]

Häviöenergia
[MWh] [€/a] [€/km]

Vihko
Kuomiokoski 2,6 5,0 2949 69
Toijola 42,2 79,2 13030 138
Veikka 15,6 36,1 8578 124
Mikkeli 3,3 7,1 4495 209
Otava 0,7 1,4 1730 82
Ristiina 6,0 15,7 5744 870
Lelkola 5,4 12,5 4336 113

Ristiina
Ristiina 0,2 0,5 1440 215
Suomenniemi 30,2 68,8 12980 162
Mäntyharju 65,3 135,9 18730 107
Pellosniemi 0,3 0,7 1585 260
Nikkurila 1,5 5,3 1896 163
Linnaniemi 46,3 107,6 13380 1408
Lempiönlahti 56,7 113,9 14960 128

Häviötehot kasvavat suurimmiksi pitkillä johtolähdöillä sekä Linnaniemen taajamaläh-

döllä, jossa siirtyy suuret tehot.

7.1.4 Keskeytystilastot ja keskeytyksestä aiheutunut haitta

Verkon nykytilan arvioinnissa tulee huomioida sähkönjakelun keskeytykset. Kuten ai-

emmin kappaleessa 2.4 on kerrottu, jakelunkeskeytykset voidaan jakaa pitkiin ja lyhyi-

siin keskeytyksiin. Taulukossa 7.6 on esitetty kyseisiä keskeytyksiä Vihkon sähköase-

man lähdöille.

Taulukko 7.6. Vihkon sähköaseman lähtöjen keskeytystilastot.

Johtolähtö Vikakeskeytykset
[kpl/a]

PJK
[kpl/a]

AJK
[kpl/a]

Toimittamatta
jäänyt

sähköenergia
[kWh/a]

Asiakastunnit
[h/a]

SAIDI
[h/asiakas,a]

Mikkeli 7 11,8 5,2 4207 2347 8,57
Veikka 14,2 41,6 16,4 7588 6772 11,90
Toijola 19 48,8 23,6 19767 23529 29,19
Ristiina 1,4 12,4 2,4 926 695 1,18
Otava 3,6 6,4 2,4 960 672 5,21
Lelkola 18 37,8 19,8 8025 6218 25,80
Kuomiokoski 8,6 24,2 11,0 4066 3723 16,85
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Taulukon 7.6 keskeytystilastot on kerätty viiden vuoden keskeytystilastojen keskiarvoi-

na. Viisi vuotta on riittävä aikaväli, jotta tilastolliset poikkeamat saadaan eroteltua pois.

Eniten vikakeskeytyksiä ja jälleenkytkentöjä aiheutuu Veikan, Toijolan ja Lelkolan läh-

döillä. Kyseiset lähdöt ovat sähköaseman lähdöistä pisimmät ja niiden pituudet vaihte-

levat 40–90 kilometrin välillä. Toimittamatta jäänyt sähköenergia (TJS) on energiamää-

rä, joka on sähkökatkon seurauksena jäänyt asiakkaille toimittamatta. TJS:a voidaan

käyttää laskettaessa KAH-kustannusten energiasta aiheutuvaa komponenttia. SAIDI on

asiakkaalle aiheutunut keskeytyksen keskimääräinen pituus vuodessa.

Taulukon 7.6 tietoja kannattaa verrata maan keskimääräisiin arvoihin, jotka löytyvät

Energiateollisuuden ylläpitämästä keskeytystilastosta. Vuoden 2011 tilasto on uusin,

mutta vuosi 2011 oli suurhäiriövuosi, joten tilastoja on hyvä verrata esimerkiksi vuoteen

2009. Vikakeskeytysten lukumäärä oli alle 10 niin taajamassa kuin haja-

asutusalueellakin. Aikajälleenkytkentöjen lukumäärä pysyi myös alle kymmenessä.

SAIDI oli 2 tuntia.

Edellä mainitulla kolmella lähdöllä keskimääräiset arvot ylittyvät reippaasti, mutta muilla

lähdöillä keskeytykset ovat keskimääräisiä. SAIDI tosin ylittyy kaikilla lähdöillä paitsi

Ristiinan taajamalähdöllä. Varsinkin Toijolan ja Lelkolan lähdöillä SAIDI on todella suu-

ri, yli 25 h.

Taulukko 7.7. Vihkon sähköaseman lähtöjen todelliset keskeytyskustannukset jaoteltuina vika-

keskeytyksiin ja jälleenkytkentöihin.

KAH-kustannus [€/a]
Johtolähtö Vikakeskeytykset PJK AJK [€/km]

Mikkeli 46274 1496 1318 2338
Veikka 83465 6854 5404 1395
Toijola 217436 7936 7676 2874
Ristiina 10183 3480 1347 2309
Otava 10565 247 185 507
Lelkola 88274 3405 3567 2467
Kuomiokoski 44727 1164 1058 1311

Taulukossa 7.7 on eritelty keskeytyskustannukset Vihkon sähköasemalla. Toijolan läh-

döltä aiheutuu lähes puolet koko aseman keskeytyskustannuksista. Jaettaessa koko-

naiskeskeytyskustannukset johtolähdön pituudella nähdään, että saadut luvut ovat
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melko tasaisia eri lähtöjen kesken. Ristiinan sähköaseman lähdöille on samankaltaiset

taulukot. Taulukossa 7.8 on esitetty Ristiinan sähköaseman vikataajuudet.

Taulukko 7.8. Ristiinan sähköaseman vikataajuudet, toimittamatta jäänyt sähköenergia, asia-

kastunnit sekä SAIDI.

Johtolähtö Vikakeskeytykset
[kpl/a]

PJK
[kpl/a]

AJK
[kpl/a]

Toimittamatta
jäänyt

sähköenergia
[kWh/a]

Asiakastunnit
[h/a]

SAIDI
[h/asiakas,a]

Mäntyharju 28 81,6 44,4 17674 31147 30,12
Pellosniemi 1,2 1,6 0,0 563 294 2,45
Suomenniemi 11,6 41,4 15,6 14687 11531 14,54
Nikkurila 3 5,4 2,4 3148 1546 16,44
Lempiönlahti 21,2 49,2 20,4 23205 26453 29,59
Ristiina 1,4 4,4 2,2 1049 602 7,16
Linnaniemi 2,4 9,6 3,0 4214 1776 1,76

Taulukosta 7.8 nähdään, että suurimmat vikamäärät esiintyvät Mäntyharjun ja Lem-

piönlahden johtolähdöillä, jotka myös ovat pisimmät lähdöt. SAIDI on korkea neljällä

johtolähdöllä.

Taulukko 7.9.  Ristiinan sähköaseman keskeytyksestä aiheutunut haitta jaoteltuina pitkiin kes-

keytyksiin ja jälleenkytkentöihin. Työkeskeytyksiä ei ole, sillä niistä ei ollut tietoja

saatavilla.

KAH-kustannus [€/a]
Johtolähtö Vikakeskeytykset PJK AJK €/km

Mäntyharju 194414 14733 16033 1605
Pellosniemi 6199 102 0 1068
Suomenniemi 161563 10004 7539 2634
Nikkurila 34627 484 430 3091
Lempiönlahti 255256 8907 7386 2689
Ristiina 11536 207 207 1513
Linnaniemi 46351 3791 2369 6036

Eniten keskeytyskustannuksia aiheutuu pisimmiltä johtolähdöiltä, joten tämän vuoksi

kannattaa tarkastella keskeytyskustannuksia, jotka on jaettu lähdön pituudella. Näissä

arvoissa havaitaan, että taajamalähtö Linnaniemi on ylivoimaisesti eniten keskeytys-

kustannuksia aiheuttava lähtö. Tämä johtuu siitä, että kyseisen lähdön teho on suuri.

Tarkastelualueella aiheutuneet keskeytyskustannukset on esitetty kuvassa 7.2 vuosit-

tain jaoteltuina.
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Kuva 7.2. Vihkon ja Ristiinan sähköasemien keskeytyskustannukset vuosittain jaoteltuina.

Kuvasta 7.2 nähdään miksi KAH-arvojen laskennassa tulee käyttää useamman vuoden

keskeytystilastojen keskiarvoa. Vuosi 2011 oli Tapani- ja Hannu-myrskyjen takia suur-

häiriövuosi kyseisillä asemilla, joista johtuen keskeytyskustannuksissa esiintyy piikki.

7.1.5 Verkon ikä

Ilmajohtoverkon ikä määritetään keskijänniteverkon pylväiden kyllästysvuoden perus-

teella. Pylväiden kyllästysvuosi löytyy verkkotietojärjestelmästä, jolla voi tehdä teema-

karttoja, joista selviää havainnollisesti värikarttojen avulla mm. verkon ikä tai tehoja-

kauma. Tässä työssä verkkotietojärjestelmän lisäksi oli käytössä luotettavuuslaskenta

ohjelma PG RAT LuoVa, jolla saa myös tehtyä teemakarttoja. Kuvassa 7.3 on esitetty

Vihkon sähköaseman verkon ikä.
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Kuva 7.3. Vihkon sähköaseman verkon ikäjakauma. Kartan värityksessä punainen väri kuvaa

vanhinta ja vihreä nuorinta verkkoa.

Kuvasta 7.3 huomataan, että Vihkon sähköaseman verkko on monin paikoin pitoaikan-

sa lopussa. Mikkelin lähtö on uusittu aivan viime vuosina, mutta muut lähdöt ovat pää-

sääntöisesti vanhoja. Ainoastaan haarajohtoja on uusittu sieltä täältä. Osa on uusittu

1 kV verkoksi, joka on myös esillä kuvassa. Ristiinan sähköaseman verkon ikäjakauma

on esitetty kuvassa 7.4.
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Kuva 7.4. Ristiinan sähköaseman verkon ikäjakauma. Punainen väri kuvaa vanhaa ja vihreä

väri uutta verkkoa.

Ristiinan sähköaseman verkko on hieman nuorempi kuin Vihkon aseman verkko. Suo-

menniemen lähdön alkupää on uusittu viimeisen 10 vuoden aikana, jolloin se myös

siirrettiin tienvarteen. Suomenniemen lähtöä lukuun ottamatta lähtöjen runkojohdot ovat

pääsääntöisesti vanhaa verkkoa ja tulossa teknis-taloudellisen käyttöikänsä päähän

seuraavan 10 vuoden aikana, ja osa verkosta on ylittänyt jo tuon iän. Kuvassa 7.5 on

esitetty pylvästietojen pohjalta tehty kuva, josta ilmenee johtopituuksien ikäjakauma

pylväiden kyllästysvuosien perusteella.
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Kuva 7.5. Vihkon ja Ristiinan sähköasemien verkkojen asennusvuodet sekä johtopituudet.

Kuvasta 7.5 havaitaan, että verkko on monin osin pitoaikansa päässä. Verkon pitoai-

kana pidetään 40 vuotta, jolloin kuvasta 7.5 nähdään, että monta sataa kilometriä kes-

kijänniteverkkoa on jo ylittänyt pitoaikansa. Taulukossa 7.10 on esitetty verkon johtojen

keski-iät, jotka saadaan verkkotietojärjestelmästä.

Taulukko 7.10. Johtolähtöjen johtojen ja muuntajien keski-iät.

Keski-ikä [a]
Sähköasema Lähtö Johdot Muuntajat
Vihko

Toijola 38,2 24,2
Kuomiokoski 37,7 24,2
Ristiina 30,6 25,7
Otava 47,3 28,4
Mikkeli 23,2 19,0
Lelkola 42,6 34,5
Veikka 40,9 34,5

Ristiina
Suomenniemi 32,2 20,5
Ristiina 43,2 23,7
Pellosniemi 31,8 28,4
Nikkurila 30,3 34,1
Mäntyharju 35,4 21,4
Linnaniemi 28,3 25,6
Lempiönlahti 38,0 25,7

Keski-iät johdoille on laskettu pylväiden kyllästysvuoden perusteella ja muuntajille

verkkotietojärjestelmän muuntajan kytkemispäivään perustuen. Verkon keski-ikä on

tärkeä tieto, sillä sitä tarvitaan laskettaessa verkon nykykäyttöarvoa.
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7.1.6 Johtojen sijainti

Verkkoa uusittaessa on selvitettävä johtojen tyypit ja ennen muuta sijaintiympäristö.

Johtimien sijaintiympäristötiedot kerättiin käyttäen LuoVa-laskentaohjelmaa. Johtojen

sijainti- ja tyyppitiedot on esitetty taulukossa 7.11.

Taulukko 7.11. Johtojen sijaintiympäristö ja johtojen tyypit.

Johtolähtö Johtopituus
[km]

Johtotyyppi [%] Sijainti [%]

Avojohto PAS Maakaapeli Metsä Tienvarsi Pelto

Toijola 81,1 83,8 11,0 0,0 53,4 40,2 6,4
Veikka 68,6 97,8 0,9 0,4 58,2 24,4 17,4
Mikkeli 21,0 85,2 10,8 0,2 32,6 51,9 15,5
Lelkola 38,6 97,2 1,9 0,1 59,2 25,8 15,0
Otava 21,7 90,8 8,2 0,2 69,4 16,8 13,8
Ristiina 6,5 66,2 26,9 4,7 46,8 32,8 20,4
Kuomiokoski 35,8 81,2 14,2 4,3 52,7 35,6 11,7

Suomenniemi 68,0 82,7 12,1 0,3 31,4 64,3 4,3
Lempiönlahti 101,0 84,4 11,5 0,3 58,6 33,5 7,9
Pellosniemi 5,9 97,2 0,0 1,2 41,7 44,3 14,0
Ristiina 7,9 97,8 0,0 1,1 49,8 35,1 15,1
Nikkurila 11,5 98,8 0,0 0,6 79,8 18,7 1,5
Mäntyharju 140,3 78,4 13,2 0,4 38,4 58,0 3,6
Linnaniemi 8,7 73,6 0,0 14,1 39,0 57,8 3,2

Taulukon 7.11 johtotyyppien arvoista ei tule 100 prosenttia täyteen, mikäli ne lasketaan

yhteen. Tämä johtuu siitä, että LuoVa antoi osalle johdoista tyypiksi Tuntematon, joten

ei voida varmuudella sanoa mitä johtotyyppiä tämä edustaa. Taulukosta huomataan

myös, että suurin osa johdoista sijaitsee metsässä. Tämä aiheuttaa suurimmat keskey-

tyskustannukset sekä asettaa paineita verkon uusimiselle. Viimeisimpänä uusittujen

Mikkelin lähdön ja Suomenniemen lähdön alkupään johdot sijaitsevat pääsääntöisesti

tienvarressa.

7.2 Suurhäiriömalli Järvi-Suomen Energian verkossa

Suurhäiriömalli muodostetaan kappaleessa 6 esitetyllä tavalla sekä käyttäen tiettyä

viankorjauspartiomäärää. Tässä tarkastelussa käytetään 15 viankorjauspartiota eli

30 viankorjaajaa. Viankorjauspartioiden määrän kasvaessa myös sähkökatkon kestoai-

ka lyhenee luonnollisesti. Suurhäiriömallissa viankorjaustoimenpiteet etenevät siten,

että ensin suoritetaan erotustoimenpiteet, jonka jälkeen on ajateltu korjattavan kaikki
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keskijänniteverkon viat ja tämän jälkeen pienjänniteverkon viat. Todellisuudessahan

vikoja ei korjata välttämättä kyseisessä järjestyksessä, vaan mikäli pienjännitevikoja on

samalla alueella, jossa korjaustoimenpiteitä suoritetaan, voidaan niitä korjata samalla.

Kuvassa 7.6 on esitetty tarkastelualueen suurhäiriömalli.

Kuva 7.6. Koko alueen suurhäiriömalli.

Kuvasta 7.6 nähdään, että suurhäiriön sattuessa kyseiselle alueelle sähkökatkot koski-

sivat lähes 5800 asiakasta. Erotustoimenpiteiden jälkeen sähköttömiä asiakkaita on

noin 5300. Suurhäiriöstä aiheutuvat sähkökatkot on arvioitu kestävän, aiemmin maini-

tuilla parametreilla ja viankorjauspartioilla, noin 660 tuntia. Suurhäiriömallista voidaan

arvioida vikojen määrää, joka sallitaan, jotta sähkömarkkinalain keskeytysaikavaati-

mukset täyttyvät. Suurhäiriömallista lasketaan sallittu vikamäärä, kun tiedetään vikataa-

juus johtokilometrillä, viankorjausaika ja oletetaan, että asiakkaat jakautuvat tasaisesti

tarkastelualueen keskijännitejohtopituudelle. Kun tiedetään sallittu vikamäärä alueella

sekä asiakas- ja johtopituustiedot saadaan tarvittava säävarman verkon osuus kilomet-

reinä.

7.3 Sähköverkon säävarmuus

Investointien määrittämisessä tarvitaan kappaleessa 7.2 esitetyn suurhäiriömallin avul-

la laskettuja maakaapelointimääriä. Kappaleessa 7.2 esitetyin perustein lasketaan tar-

kastelualueelle vaadittava maakaapeloitava johtopituus. Maakaapeloitavaksi johtopi-

tuudeksi saadaan 524 kilometriä. Kyseinen maakaapeloitava pituus on laskettu suur-

häiriömallin perusteella ja aiemmin esitetyillä parametreilla. Suurhäiriömalliin vaikutta-

vien parametrien variointia on käyty tarkemmin läpi kappaleessa 8. Suurhäiriömallin

pohjalta laskettu kaapeloitava kilometrimäärä on laskettu perustuen asiakasmäärään
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kilometriä kohden, jolloin saadaan tietyllä kaapelointiasteella sopiva määrä asiakkaita

säävarman sähkönjakeluverkon piiriin. Lasketut kaapeloitavat kilometrimäärät ovat

suuria verrattaessa koko tarkastelualueen keskijännitejohtopituuteen. Tämä johtuu sii-

tä, että tarkastelualueella ei ole juurikaan säävarmoja ilmajohto-osuuksia, joiksi tässä

tarkastelussa luetaan pelto-osuudet. Lisäksi asiakkaiden jakaminen tasaisesti johtopi-

tuutta kohti voi hieman lisätä kaapeloitavan johtopituuden määrää. Kuitenkin tulee

huomata, että Järvi-Suomen Energian alueella suurin osa asiakkaista on vapaa-ajan

asuntoja, jotka jakautuvat melko tasaisesti ympäri verkkoa. Lasketut kaapelointiasteet

antavatkin suunnitteluun hyvät suuntaviivat, jolloin investointikohteita päästään rajaa-

maan.

Tässä työssä verkkoalueen tarkastelussa on haja-asutusalueen johtolähdöt, jotka on

jaoteltu investointialueisiin, jotka ovat sopivan suuruisia investoida vuosittain. Vuosittai-

nen investointitaso pyritään pitämään tasaisena, joten vuotuiset investointimäärät saa-

daan jakamalla kokonaisinvestointikustannukset investointivuosien kesken. Investoin-

tiohjelma tuleville vuosille optimoidaan siten, että verkkoliiketoiminnan valvontamallin

näkökulmasta kannattavimmat verkostoinvestoinnit tehdään ensin. Investointiohjelman

määrittämisessä huomioidaan myös muita reunaehtoja, kuten sähkömarkkinalain vaa-

timat välitavoitteet asiakasmäärissä, vuotuiset investointimäärät sekä verkon ikä. Joh-

tolähtöjen aluejaottelua on havainnollistettu kuvassa 7.7.
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Kuva 7.7. Mäntyharjun johtolähdön alkupään aluejaottelu. Kuvassa valkoinen alue kuvastaa

metsää.

Kuvassa 7.7 on esitetty Mäntyharjun johtolähdön alkupään aluejaottelu. Kyseinen joh-

tolähtö on jaoteltu yhteensä 21 alueeseen. Kuvasta 7.7 havaitaan, että alueiden koos-

sa esiintyy vaihtelua. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että haarajohdot on pyritty rajaa-

maan omaksi alueekseen. Kuvan 7.7 johtolähtö on hyvin tyypillinen Järvi-Suomen

Energian alueen johtolähtö. Runkojohto kulkee osittain tienvarressa, mutta suurin osa

johtolähdöstä kulkee metsässä. Lisäksi alueilla 2 ja 3 näkyy 1 kV:n tekniikalla toteutet-

tua johtoa, jota Järvi-Suomen Energialla käytetään soveltuvissa kohteissa paranta-
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maan sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Tässä työssä esitetyt kaapelointimäärät ovat

perustuneet siihen, että ainoat säävarmat johdot suurhäiriössä ovat maakaapelit tai

pellolla sijaitsevat ilmajohdot. Näistä kriteereistä johtuen kuvan 7.7 johtolähtö on hyvin

vika-altis pohdittaessa vaikeaa suurhäiriötilannetta. Tässä työssä jokainen tarkastelta-

va johtolähtö jaettiin kuvan 7.7 kaltaisiin alueisiin, jolloin vertailtavia alueita tulee lähes

sata. Kaikkia alueita vertaillaan keskenään, jolloin saadaan selville optimaalinen inves-

tointiajankohta.

Asemakaava-alueet
Järvi-Suomen Energialta on jo laatinut pitkän tähtäimen suunnitelmat Ristiinan taaja-

maa varten, jossa on määritetty tulevat maakaapeloinnit alueella. Kyseisestä suunni-

telmasta katsottiin, mitkä lähdöt tullaan maakaapeloimaan. Kyseisiä lähtöjä ei ole sen

tarkemmin tarkasteltu tässä työssä vaan on keskitytty haja-asutusalueen maakaape-

lointeihin. Edellä mainittu linjaus tulee siitä syystä että taajamat, jotka kuuluvat 6 tunnin

keskeytysaikavaatimuksen piiriin, tullaan mahdollisuuksien mukaan maakaapeloimaan

kokonaan. Toisekseen tässä selvityksessä haja-asutusalueen maakaapeloinnin inves-

tointikustannukset tulevat olemaan taajama-alueita suuremmat ja näin ollen ne ovat

tästä näkökulmasta merkittävimpiä investointikohteita taloudellisesti. Ristiina lähtö on

ainoa taajamalähtö Vihkon sähköasemalla.

Ristiinan sähköaseman alueella asemakaava-alueet ovat Ristiinan keskusta, Pellos-

niemi sekä Suomenniemi. Suomenniemen keskusta-alue sijaitsee samannimisen johto-

lähdön päässä. Suomenniemen lähtö kulkee tienvarressa noin 14 kilometriä, jonka

jälkeen se haarautuu taajamaa kohti. Järvi-Suomen Energia on jo aloittanut kyseisen

haaran maakaapeloinnin. Lähtökohtaisesti tavoitteena on maakaapeloida koko syöttö-

johto Suomenniemen keskustaan, jotta voidaan varmistaa, että 6 tunnin keskeytysai-

kavaatimus tulee täyttymään. Tällaisissa tapauksissa myös varavoiman käyttö voi tulla

kyseeseen. Suomenniemen keskustan teho on 360 kW ja näin ollen voisi olla mahdol-

lista käyttää generaattoria, jolla saataisiin varmistettua sähkönsyöttö taajamaan siksi

aikaa kunnes viat saadaan korjattua. Näin saataisiin varmistettua sähkönsyöttö 177

asiakkaalle kustannustehokkaammin kuin maakaapeloimalla.

Haja-asutusalueet
Järvi-Suomen Energian sähkönjakelualue on hyvin metsäistä. Tämä asettaa paineita

verkon kehittämiselle sähkönlaadun parantamiseksi, mutta ennen kaikkea suur-

häiriökestoisuuden parantamiselle. Verkon haja-asutusalueen johtolähdöt ovat hyvin
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tyypillisiä Järvi-Suomen Energian alueella. Johtolähdöt ovat pitkiä, kulkevat lähinnä

metsässä tai tienvarressa ja niiden tehot ovat pieniä. Muuttaessa haja-asutusalueen

johtolähtöjä maakaapeliksi johdon reitti muuttuu usein hyvinkin paljon. Tästä on seura-

uksena pääsääntöisesti johtopituuksien kasvaminen. Haja-asutusalueen johtolähdöt

ovat merkittävässä roolissa uusittaessa verkkoa, sillä pitkät johtopituudet aiheuttavat

suurimmat investointikustannukset, vaikka asiakkaita ei ole niin paljon kuin taajamissa.

Tämän työn investoinnit on toteutettu nimenomaan haja-asutusalueen johtolähdöille

johtuen edellä esitetystä seikasta sekä siitä, että Järvi Suomen Energialla on selkeät

suunnitelmat Ristiinan taajaman sähköverkon uusimiseen jo olemassa.

7.3.1 Investointiohjelma

Tässä työssä toteutetaan investointiohjelma, jolla pyritään tekemään optimaalisia in-

vestointeja tarkastelualueen sähkönjakeluverkolle tiettyjen raja-arvojen puitteissa. Ra-

ja-arvoina toimii verkon ikä, asiakasmäärä sekä investointikohteen kokonaiskannatta-

vuus. Investoinnit järjestetään investointiohjelmaan siten, että jokaiselle alueelle pyri-

tään saamaan täysi säävarmuus, kun investointi tehdään, lisäksi runkojohdot ovat etu-

sijalla. Investointialueelle saavutetaan täysi säävarmuus, kun kyseistä aluetta syöttävä

johto-osuus on säävarmaa. Näin ollen investointeja tehdään alkaen sähköasemalta,

josta uusitaan ensiksi pääasiassa runkojohtoja, jonka jälkeen haarajohdot. Tiettyjä haa-

rajohtoja uusitaan ennen runkojohtoja, mikäli ne katsotaan olevan kannattavia johtuen

esimerkiksi niiden iästä, asiakasmäärästä tai kokonaiskannattavuudesta.

Tarkasteltavan verkkoalueen johtolähdöistä tehtiin 90 investointialuetta. Näitä alueita

vertailtiin keskenään, jolloin voitiin määrittää kannattavin investointijärjestys. Aluejaotte-

lussa tavoitteena on löytää optimaalinen investointiohjelma, jolloin investoinnit ovat

kannattavimmassa järjestyksessä sekä viranomaisten vaatimukset täyttyvät. Investoin-

tiohjelmaa varten saatiin tavoitepituudet maakaapeloinnille suurhäiriömallin avulla. In-

vestointiohjelmaa tehtäessä raja-arvoina täytyy kokoajan huomioida uuden sähkö-

markkinalain mukaisten asiakasmäärävaatimusten täyttyminen sekä pitää vuotuinen

investointitaso sopivana. Tässä tarkastelussa vuotuinen investointitaso saatiin jakamal-

la kaikkien kohteiden investointikustannusten summa investointijakson pituudella. Näin

saadaan pidettyä tasainen ja ennakoitavissa oleva vuotuinen investointitahti. Taulukos-

sa 7.12 on esitetty vuosien 2014–2019 mukaiset investointikohteet. Taulukoihin 7.12–

7.14 on jaoteltu investoinnit välitavoitteiden mukaisiin osiin. Taulukossa 7.12 on esitetty

säävarmojen asiakkaiden lukumäärä. Tällä määrällä tarkoitetaan sitä asiakkaiden mää-

rä, joka on täysin säävarman sähkönjakeluverkon piirissä. Tässä työssä täysin sää-
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varmaksi sähkönjakeluverkoksi lasketaan maakaapeloitu tai pellolla sijaitseva verkko.

Myös kohteet, jotka eivät ole maakaapeloitu tai sijaitse pellolla ovat säävarmoja, mikäli

laskennalliset säävarman verkon osuudet on toteutettu, jolloin viankorjausorganisaatio

pystyy korjaamaan jäljelle jäävät viat.

Taulukko 7.12. Vuosina 2014–2019 toteutettavat investoinnit.

Järjestys
Investoitava

kohde

Säävarmat
asiakkaat

[%]
Asiakas-
määrä

Investointi-
vuosi

1 Nikkurila 1 26 % 3 2014
2 Otava 1 26 % 22
3 Lelkola 1 27 % 16
4 Toijola 1 27 % 34
5 Toijola 2 28 % 83
6 Nikkurila 2 29 % 64
7 Kuomiokoski 1 29 % 0
8 Toijola 5 30 % 46 2015
9 Veikka 1 32 % 108

10 Veikka 3 32 % 48
11 Toijola 6 34 % 76
12 Toijola 7 35 % 62 2016
13 Toijola 9 35 % 53
14 Veikka 6 37 % 107
15 Veikka 7 39 % 96
16 Otava 3 39 % 43
17 Pellosniemi 1 40 % 25 2017
18 Pellosniemi 2 41 % 87
19 Suomenniemi 1 41 % 3
20 Lelkola 2 42 % 67
21 Lempiönlahti 1 42 % 13
22 Lempiönlahti 3 43 % 46
23 Lempiönlahti 4 44 % 94 2018
24 Lempiönlahti 6 46 % 79
25 Mäntyharju 1 46 % 0
26 Mäntyharju 2 47 % 78
27 Toijola 3 47 % 47
28 Toijola 10 48 % 50 2019
29 Toijola 12 49 % 60
30 Veikka 2 51 % 91
31 Lempiönlahti 7 51 % 33

YHTEENSÄ  - 1634

Taulukossa 7.12 esitetyistä johtolähdöistä suurin osa kohteista on runkojohtoja, jotka

on paras investoida ensimmäisten kohteiden joukossa. Toisaalta taulukossa 7.12 on

myös Toijolan johtolähdöltä haarajohtokohteita myös mukana. Haarajohtokohteita ovat

mm. Toijola alue 3 ja 10. Kyseiset osuudet uusitaan, koska kyseinen johtolähtö on hy-

vin vanhaa ja siellä sijaitsee paljon asiakkaita. Kuomiokosken ja Mäntyharun johtoläh-
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döille on alueet, joilla ei ole asiakkaita lainkaan. Tämä johtuu siitä, että kyseiset alueet

ovat johtolähtöjen alkuja, joilla ei sijaitse muuntamoita. Taulukossa esitetty asiakas-

määrä tarkoittaa vain kyseisen alueen asiakasmäärä, mutta todellisuudessa juurikin

johtolähtöjen alkupään alueiden vaikutus on useampaan asiakkaaseen. Taulukosta

7.12 nähdään, että vuonna 2019, 51 % alueen asiakkaista on säävarman sähkönjake-

luverkon piirissä ja näin ollen uuden sähkömarkkinalain ensimmäinen väliaikatavoite

täyttyy.  Taulukossa 7.13 on esitetty vuosien 2020–2023 investointien määrät.

Taulukko 7.13. Vuosina 2020–2023 toteutettavat investoinnit.

Järjestys
Investoitava

kohde

Säävarmat
asiakkaat

[%]
Asiakas-
määrä

Investointi-
vuosi

32 Veikka 5 52 % 62 2020
33 Lempiönlahti 9 55 % 174
34 Lempiönlahti 11 56 % 53
35 Lempiönlahti 12 57 % 70
36 Veikka 4 57 % 44
37 Toijola 4 59 % 132 2021
38 Mäntyharju 4 60 % 26
39 Kuomiokoski 2 60 % 16
40 Mikkeli 1 61 % 66
41 Mäntyharju 6 62 % 63
42 Mäntyharju 9 63 % 82
43 Mäntyharju 16 64 % 69 2022
44 Toijola 8 66 % 83
45 Toijola 11 67 % 75
46 Kuomiokoski 5 67 % 31
47 Kuomiokoski 6 68 % 26
48 Kuomiokoski 7 68 % 40
49 Mäntyharju 5 69 % 35
50 Lelkola 3 69 % 42 2023
51 Lelkola 4 70 % 30
52 Lempiönlahti 2 71 % 55
53 Lempiönlahti 5 72 % 99
54 Lempiönlahti 13 73 % 65
55 Suomenniemi 2 74 % 54

YHTEENSÄ - 1492

Taulukosta 7.13 nähdään, että vuoteen 2023 mennessä noin 74 % asiakkaista on sää-

varman verkon piirissä. Kyseinen asiakasmäärä jää yhden prosenttiyksikön vaaditusta

säävarmojen asiakkaiden lukumäärästä vuoden 2023 tavoitteessa. Tämä on kuitenkin

niin lähellä vaadittua tavoitetta, että kyseinen virhe sallitaan. Taulukon 7.13 investoin-

neissa on mukana jo haarajohtoja. Kyseiset haarajohdot ovat kannattavampia toteuttaa

kuin tietyt runkojohdot. Esimerkiksi Mikkelin johtolähtö on aivan uutta verkkoa, jolloin
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sen johtolähdön investoinnit jätetään investointijakson loppuun. Taulukossa 7.14 on

esitetty vuosien 2024–2028 investointikohteet.

Taulukko 7.14. Vuosina 2024–2028 toteutettavat investoinnit.

Järjestys
Investoitava

kohde

Säävarmat
asiakkaat

[%]
Asiakas-
määrä

Investointi-
vuosi

56 Suomenniemi 4 75 % 40 2024
57 Suomenniemi 5 76 % 51
58 Mäntyharju 19 76 % 13
59 Lempiönlahti 8 76 % 25
60 Mäntyharju 3 77 % 68
61 Mäntyharju 7 77 % 21
62 Suomenniemi 6 79 % 126
63 Mäntyharju 8 80 % 64 2025
64 Mäntyharju 21 81 % 27
65 Mäntyharju 20 82 % 59
66 Suomenniemi 7 83 % 60
67 Suomenniemi 8 83 % 33
68 Suomenniemi 9 84 % 52
69 Kuomiokoski 8 85 % 68
70 Mäntyharju 10 86 % 36 2026
71 Suomenniemi 10 87 % 93
72 Suomenniemi 11 88 % 86
73 Mäntyharju 14 89 % 26
74 Otava 2 90 % 51
75 Mäntyharju 17 91 % 84
76 Lempiönlahti 10 93 % 147 2027
77 Mäntyharju 15 94 % 55
78 Mäntyharju 18 95 % 42
79 Suomenniemi 3 95 % 36
80 Kuomiokoski 4 96 % 30
81 Mikkeli 2 96 % 17
82 Mikkeli 3 97 % 48 2028
83 Mikkeli 4 97 % 38
84 Mikkeli 5 98 % 46
85 Mäntyharju 11 98 % 31
86 Mäntyharju 13 100 % 19

YHTEENSÄ - 1592

Taulukosta 7.14 nähdään, että säävarmuustavoitteet saavutetaan. Taulukossa 7.14

esitetyistä kohteista suurin osa on haarajohtoja. Viimeiselle investointivuodelle otettiin

myös kohteita mukaan, jotka eivät taloudellisesti kannattavia. Työssä käytetyt lasken-

taparametrit, kuten suuri vikataajuus ja viankorjausajat sekä verrattain pieni viankor-

jausorganisaatio sekä johtojen huono sijaintiympäristö ohjaavat suureen maakaape-

lointiasteeseen. Tässä työssä tarkastelluista 90 investointialueesta neljä vähiten kan-

nattavaa aluetta voitiin jättää ulos tarkasteluista. Edellä esitetyn investointiohjelman



67

mukaisella investointimäärällä päästään, kyseisillä laskentaparametreilla, uuden säh-

kömarkkinalain vaatimiin keskeytysaikavaatimuksiin. Tulee huomioida, että tässä työs-

sä käytetyt parametrit kuvaavat erityisen haastavaa tilannetta suurhäiriössä. Laskenta-

parametrien vaikutusta keskeytysaikoihin ja maakaapelointiasteen kehittymiseen on

tarkasteltu kappaleessa 8. Investointiohjelman mukaisista investoinneista kaikkiaan

investoitava keskijännitekaapelimäärä on noin 524 kilometriä.

Edellä esitetty investointiohjelma ulottuu vuoteen 2028 saakka. Investoinnit toteutettiin

siten, että uuden sähkömarkkinalain vaatimat tavoitteet täyttyvät investointiohjelman

loppuun mennessä. Sähkömarkkinalaissa on olemassa kriteerit, jonka mukaan sähkö-

verkkoyhtiö voi hakea lisäaikaa investointien toteuttamiseen. Lisäaikaa voi saada toi-

seen väliaikatavoitteeseen sekä lopulliseen tavoitteeseen. Toista väliaikatavoitetta on

mahdollista siirtää vuoteen 2025 tai 2028 ja lopullista tavoitetta vuoteen 2032 tai 2036

asti. Lisäaikaa voi saada, mikäli verkkoyhtiö joutuu uusimaan keskiarvoa merkittävästi

enemmän pien- ja keskijänniteilmajohtoa maakaapeliksi ja verkkoyhtiö joutuu uusi-

maan merkittävästi verkkoa, jolla on vielä pitoaikaa jäljellä.

Tässä työssä ei oteta erikseen kantaa Järvi-Suomen Energian tilanteeseen lisäajan

suhteen, mutta on hyvä huomioida lisäajan vaikutuksia. Mikäli lisäaikaa saa jatkettua

aina vuoteen 2036 asti, laskee se merkittävästi vuotuista investointitasoa, joka taas

laskee verkkoyhtiön rahoitusriskiä. Investointijakson pidentyminen kahdeksalla vuodel-

la vähentää myös investointeja kohteisiin, joissa on vielä pitoaikaa jäljellä. Tämä tar-

koittaa sitä, että jo aiemmin tehdyistä investoinneista on mahdollista saada suurin sallit-

tu tuotto.

Tämän työn puitteissa tarkasteltiin vain kahden sähköaseman sähkönjakeluverkkoa.

Kyseinen tarkastelualue on tämän työn tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävä.

Mikäli tarkasteltaisiin koko Järvi-Suomen Energian aluetta, tulisi tarkasteluun asema-

kaava- ja taajama-alueita enemmän, jolloin ensimmäinen asiakasmäärävaatimus täyt-

tyisi nopeammin ja mahdollisesti pienemmillä investointikustannuksilla. Toisaalta taas

tarkastelualueella oleva haja-asutusalue on hyvin tyypillistä Järvi-Suomen Energian

sähkönjakeluverkkoa, jonka vuoksi investointivolyymit tulevat olemaan suuria, jotta

saavutetaan loput asiakasmäärävaatimukset.

Investointiohjelma toteutettiin tasaisella investointivauhdilla, jolloin saadaan varmistet-

tua asiakasmäärätavoitteiden täyttyminen sekä pienennetään taloudellista riskiä jaka-
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malla investoinnit tasaisesti koko investointijaksolle. Vaihtoehtoisia investointiohjelmia

voidaan miettiä kyseisen ohjelman rinnalle. Tällä hetkellä korot ovat hyvin matalalla,

jolloin voitaisiin ennemmin suosia etupainotteista investointiohjelmaa, jolloin investoin-

tivolyymit ovat suuremmat investointijakson alussa ja laskevat loppua kohden.

7.3.2 Investointiohjelman kannattavuus

Investoitavien kohteiden taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan sähköverkkoliiketoimin-

nan valvontamallin kautta. Valvontamallin pääpiirteet on esitetty kuvassa 4.1. Valvon-

tamallin avulla lasketaan sähkönjakeluverkon yli- ja alijäämät. Riippuen siitä onko yhtiö

yli- tai alijäämäinen, on sillä suora vaikutus asiakkailta perittävään sähkönsiirtohintaan.

Tässä työssä valvontamallia käytetään laskettaessa tiettyjen investointikohteiden vai-

kutukset verkkoyhtiön talouteen. Aiemmin on esitetty menetelmät, joita käytetään tä-

män työn osalta valvontamallin osien laskemiseen. Tässä työssä on huomioitu tär-

keimmät verkkoyhtiön talouteen vaikuttavat tekijät, jotka on mahdollista laskea verkko-

tietojärjestelmän tietojen perusteella. Valvontamallin osista tässä työssä on huomioitu

investointien mahdollistama kohtuullinen tuotto, laatu-, investointi-, tehostamis- ja toimi-

tusvarmuuskannustimet. Käytännössä näiden tietojen pohjalta voidaan arvioida myös

siirtohintavaikutusta, kun tiedetään jakelualueella siirretty sähköenergia. Tässä työssä

ei siirtohintaa kuitenkaan lasketa.

Lasketut valvontamallin kannustinvaikutukset sekä kohtuulliset tuotot on suhteutettu

tarkastelualueen nykyverkon jälleenhankinta-arvoon, jossa on huomioitu keski- ja pien-

jänniteverkot sekä muuntamot. Taulukossa 7.15 on esitetty kohtuullisen tuoton ja sekä

investointien summat eriteltyinä keski- ja pienjänniteverkoninvestointeihin sekä muun-

tamoinvestointeihin. Taulukon 7.15 tiedot on esitetty vuositasolla ja vaikutukset on las-

kettu koko pitoajalta. Laskennassa sähköverkkokomponenttien hintoina on käytetty

Energiaviraston julkaisemia vuoden 2013 yksikköhintoja. Vaikutuksien tarkastelut teh-

dään vuositasolla, jolloin nähdään parhaiten eri vuosien vaihtelut niin kohtuullisen tuo-

ton laskennassa kuin kannustinvaikutuksissa.
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Taulukko 7.15. Kohtuullisen tuoton kehittyminen, korvattavan verkon tuoton menetys sekä in-

vestointimäärät.

Investointi-
vuosi

KJ-
investoinnit

Muuntamo-
investoinnit

PJ-
investoinnit

Investoinnit
yhteensä

Kohtuullinen
tuotto

2014 5 % 1 % 3 % 9 % 3,41 %
2015 8 % 2 % 7 % 17 % 2,85 %
2016 12 % 3 % 10 % 25 % 2,88 %
2017 15 % 4 % 14 % 33 % 2,90 %
2018 19 % 5 % 18 % 42 % 3,19 %
2019 22 % 7 % 22 % 50 % 2,97 %
2020 26 % 8 % 25 % 59 % 3,15 %
2021 29 % 9 % 29 % 67 % 3,22 %
2022 33 % 10 % 32 % 76 % 3,26 %
2023 37 % 11 % 36 % 84 % 3,29 %
2024 41 % 13 % 40 % 93 % 3,45 %
2025 44 % 14 % 43 % 101 % 3,47 %
2026 48 % 15 % 47 % 110 % 3,48 %
2027 51 % 16 % 51 % 118 % 3,15 %
2028 53 % 17 % 53 % 123 % 1,49 %

Taulukossa 7.15 esitetyt investoinnit on esitetty kumulatiivisena, jolloin nähdään inves-

tointien suhde vuonna 2028 nykyiseen verkon jälleenhankinta-arvoon. Investointien

summa kertoo hyvin sen, kuinka paljon maakaapeloinnin lisääminen vaikuttaa yhtiön

talouteen. Kuten taulukosta 7.15 nähdään, on investointien yhteissumma noin 123 %

verkon nykytilan jälleenhankinta-arvosta. Investointikustannuksista noin 70 % tulee

keskijännite- ja muuntamoinvestoinneista. Investointien kokonaissumma jaettiin tasai-

sesti koko investointijaksolle, jolloin investoinnit pysyvät maltillisen suuruisena vuosita-

solla.

Koska vuosittainen investointitaso on suunnilleen saman suuruinen vuositasolla, pysyy

investoinnista saatava kohtuullinen tuotto hyvin samansuuruisena vuosittain. Viimeise-

nä vuonna investoidaan loput kohteet, jotka ovat vähiten kannattavia toteuttaa, jolloin

kyseiselle vuodelle tulee vähemmän investointikohteita. Investointimäärien tippuminen

viimeisenä vuotena näkyy suoraan myös kohtuullisessa tuotossa.  Kuvassa 7.8 on esi-

tetty kohtuullisen tuoton kehittymistä investointien myötä.
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Kuva 7.8. Kohtuullisen tuoton kehittyminen.

Kuvassa 7.8 on esitetty kohtuullisen tuoton kehittyminen ensimmäisestä investointi-

vuodesta vuoteen 2068, joka on viimeisen investoinnin pitoajan päättymisvuosi. Koh-

tuullisen tuoton kehittyminen on suhteutettu tarkastelualueen nykyverkon jälleenhankin-

ta-arvoon.

Pitoaikaa omaavaa verkkoa joudutaan uusimaan jonkin verran johtuen nopeasta inves-

tointiaikataulusta. Mikäli Energiavirasto myöntää Järvi-Suomen Energialle lisäaikaa

sähkömarkkinalain tavoitteiden täyttämiseen, vähenee pitoaikaa vielä omaavan verkon

uusiminen. Energiavirasto muutti valvontamallia ottamalla siihen uuden toimitusvar-

muuskannustimen, joka vähentää taloudellista riskiä uusia pitoaikaa omaavaan verk-

koon. Toimitusvarmuuskannustimen vaikutukset on esitetty muiden kannustimien

kanssa taulukossa 7.16.
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Taulukko 7.16. Sähköverkkoliiketoiminnan valvontamallin kannustimien vaikutukset suunnitel-

tuihin investointeihin.

Investointi-
vuosi

Laatu-
kannustin

Investointi-
kannustin

Tehostamis-
kannustin

Toimitusvarmuus-
kannustin

Kannustimet +
kohtuullinen tuotto

2014 0,20 % 1,72 % 0,38 % 0,07 % 5,74 %
2015 0,48 % 1,28 % 0,71 % 0,17 % 5,37 %
2016 0,30 % 1,38 % 0,47 % 0,11 % 5,07 %
2017 0,15 % 1,32 % 0,28 % 0,34 % 4,77 %
2018 0,21 % 1,50 % 0,36 % 0,19 % 5,35 %
2019 0,16 % 2,07 % 0,27 % 0,13 % 5,54 %
2020 0,26 % 2,40 % 0,38 % 0,26 % 6,33 %
2021 0,15 % 1,77 % 0,28 % 0,32 % 5,57 %
2022 0,15 % 1,82 % 0,28 % 0,17 % 5,61 %
2023 0,18 % 1,68 % 0,32 % 0,28 % 5,64 %
2024 0,19 % 1,78 % 0,34 % 0,27 % 5,92 %
2025 0,11 % 2,17 % 0,21 % 0,16 % 6,06 %
2026 0,12 % 2,81 % 0,22 % 0,26 % 6,76 %
2027 0,08 % 2,25 % 0,15 % 0,50 % 5,89 %
2028 0,04 % 0,94 % 0,11 % 0,37 % 2,75 %

Taulukossa 7.16 on esitetty verkkoliiketoiminnan valvontamallin kannustimet, joita on

tämän työn osalta käsitelty. Kannustimista on jätetty pois innovaatiokannustin, sillä

siihen ei tässä työssä esitetyillä investoinneilla ole vaikutusta. Taulukossa 7.16 esitetty

laatukannustin on kyseisenä vuotena toteutettavien investointien vaikutus koko pitoajal-

ta keskeytyskustannuksiin. Laatukannustimen arvot on suhteutettu nykyverkon jälleen-

hankinta-arvoon.

Taulukon 7.16 laatukannustimesta havaitaan, että toteutettu investointijärjestys, jossa

uusitaan runkojohdot ensin, vaikuttaa keskeytyskustannuksiin merkittävästi. Ensim-

mäisten vuosien laatukannustin vaikutukset ovat suurimmat verrattuna muihin vuosiin.

Investointijakson loppua kohden mentäessä laatukannustimen vaikutus huononee,

johtuen pienitehoisten haarajohtojen määrän kasvusta. Laatukannustimen arvoista

nähdään, että uusittaessa lähinnä metsäisistä olosuhteista avojohtoa maakaapeliksi,

keskeytyskustannukset pienenevät hyvinkin paljon.

Investointikannustimen arvot pysyvät hyvin tasaisena koko investointijakson ajan. Tä-

mä johtuu siitä, että investoinnit jaoteltiin melko tasaisesti 15 vuoden ajanjaksolle, jol-

loin vuotuiset investointikustannukset ja niiden vaikutukset tasapoiston suuruuteen,

eivät juuri muutu. Tulee kuitenkin huomata, että investointikannustimen arvot kasvavat

merkittävästi verrattuna nykyverkkoon, sillä maakaapelireitti on pidempi kuin ilmajoh-

don reitti ja maakaapelin kaivukustannus kasvattaa arvoa myös. Tehostamiskannusti-
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men arvot ovat hieman suuremmat kuin laatukannustimen arvot, sillä siinä on huomioi-

tu keskeytyskustannusten lisäksi viankorjaus- ja kunnossapitokustannukset. Tehosta-

miskannustimen viankorjaus- ja kunnossapitokustannukset tuovat merkittävän li-

säsäästön kyseiseen kannustimeen. Tässä työssä on operatiivisista kustannuksista

tarkasteltu vain näitä kahta edellä mainittua kustannusta. Todellisuudessa tehostamis-

kannustimeen kuuluvat muutkin operatiiviset kustannukset laskevat maakaapeloinnin

lisääntymisen myötä, jolloin näiden merkitys korostuu entisestään.

Toimitusvarmuuskannustin on uusin kannustinmekanismi, joka lisättiin verkkoliiketoi-

minnan valvontamalliin vasta 1.1.2014. Kuten taulukosta 7.16 nähdään, toimitusvar-

muuskannustimen vaikutus on pienintä investointijakson alussa ja suurinta lopussa.

Kannustin ottaa huomioon verkon nykykäyttöarvon uusimisvuonna. Kannustimen arvot

kehittyvät samassa suhteessa korvattavan verkon tuottojen kanssa, joka on loogista

sillä korvattavan verkon tuotto määritetään toimitusvarmuuskannustimessa lasketun

nykykäyttöarvon kautta. Toimitusvarmuuskannustimesta saatu palautuva pääoma ke-

ventää uuden verkon rahoituskustannuksia. Tämä seikka tulee ottaa huomioon uusitta-

essa verkkoa, mutta tässä työssä on pyritty siihen, että komponentit pidetään pitoajan

loppuun asti verkossa mikäli mahdollista. Taulukossa 7.16 on lopuksi tehty yhteenveto

kannustimien ja kohtuullisen tuoton vaikutuksista.

7.4 Toimitusvarmuuden parantaminen muilla verkkoteknisillä keinoilla

Tässä työssä sähkönjakeluverkon säävarmuutta on lähestytty vakavan suurhäiriön

kautta, ja investointikohteiden säävarmuus on pyritty saamaan täysin varmaksi, jolloin

ilmajohtojen uusiminen on toteutettu käyttäen vain maakaapelointia. Tämän työn suur-

häiriömallissa kaikki metsässä ja tienvarressa olevat johtimet kokevat vian ja keskey-

tysaika nousee hyvin korkealle. Tämän työn tarkasteluissa ilmajohdot on uusittu alkaen

sähköasemalta siten, että pääpaino on ollut runkojohtojen uusimisella, jonka jälkeen on

uusittu haarajohdot. Tämän työn investoinneissa on käytetty maakaapelointia, jotta

nähdään sen vaikutukset niin sähkönjakeluverkon säävarmuuteen kuin investointikus-

tannuksiinkin. Maakaapeli on kallein tapa toteuttaa sähkönjakelun säävarmuus, mutta

toisaalta sillä saadaan myös paras säävarmuus aikaiseksi. Maakaapelin korkeiden

investointikustannusten takia saadaan myös selville suurimmat taloudelliset vaikutuk-

set, jotka verkkoyhtiö joutuu investoimaan ja toisaalta, jotka se saa verkkoliiketoimin-

nan valvontamallin kautta tuloina. Järvi-Suomen Energia on yhtiö, jossa on paljon vä-

hän kuluttavia vapaa-ajan asuntoja, jotka sijaitsevat harvassa. Näistä syistä johtuen
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maakaapeloimista tuskin tullaan toteuttamaan niin laajassa mittakaavassa kuin aiem-

min on esitetty. Tästä johtuen on hyvä tarkastella muita verkostovaihtoehtoja.

Pienitehoisten keskijännitehaarajohtojen muuttaminen 1 kV tekniikalle on kustannuste-

hokasta. 1 kV tekniikkaa onkin tehty paljon Järvi-Suomen Energian koko alueella sekä

tämän työn tarkastelualueella. Keskijännitejohtojen tienvarteen siirtäminen on myös

tehokas keino pienentää korjausaikoja. Pelkkä avojohdon siirtäminen tienvarteen pa-

rantaa luotettavuutta sekä lyhentää korjausaikoja huomattavasti ja usein samalla ky-

seinen johdin toteutetaan käyttäen päällystettyä avojohtoa. Sähköasemien lisääminen

jakaa johtolähtöjä pienempiin osiin, jolloin suojalaitteen takana oleva johtopituus piene-

nee ja näin ollen toimitusvarmuus paranee. Verkostoautomaatiota, kuten kauko-

ohjattavia erottimia ja maastokatkaisijoita, käytetään lisäämään normaalin tilan toimi-

tusvarmuutta. Suurhäiriön näkökulmasta verkostoautomaation lisääminen metsäisessä

olosuhteessa sijaitsevaan ilmajohtoverkkoon ei anna juurikaan hyötyä. Tarkastellaan

johtojen tienvarteen siirtämisen vaikutuksia hieman tarkemmin. Johtojen tienvarteen

siirtoa tarkastellaan, koska kyseinen tekniikka on maakaapeloinnin ohella keskeisimpiä

tekniikoita sähkönjakelun säävarmuuden parantamisessa sekä tienvarteen siirto on

hyvin yleisesti käytössä.

Tarkastellaan Ristiinan ja Vihkon sähköasemien alueella haarajohtojen siirtämistä met-

sästä tienvarteen. Tienvarteen siirrossa tarkastellaan vikamäärien ja korjausaikojen

kehittymistä suurhäiriömallin avulla. Työn lähtökohtana on ollut, että tienvarressa sijait-

sevat johtimet eivät ole suurhäiriökestoisia ja eivätkä siis tästä syystä pelkästään riitä

pääsemään uudessa sähkömarkkinalaissa esitettyihin toimitusvarmuuden tavoitteisiin.

Tästä johtuen johtimien tienvarteen siirtoa tarkastellaan vain yleisellä tasolla vikamää-

rien ja -aikojen kautta. Johtimien tienvarteen siirrossa lähtökohtana on, että runkojoh-

dot ja suuret haarajohdot maakaapeloidaan edelleen, mutta pienemmät haarajohdot

tullaan siirtämään tienvarteen joko PAS-johdinta hyödyntäen tai avojohtona.

Tienvarteen uusittavia haarajohto-osuuksia on Kuomiokosken, Lelkolan, Lempiönlah-

den, Mikkelin, Mäntyharjun, Suomenniemen, Toijolan ja Veikan johtolähdöillä. Yhteen-

sä haarajohtoja siirretään metsästä tienvarteen noin 96 kilometriä. Tämä laskee vika-

määriä 120 kappaleella tarkastelualueella. Vikamäärien näin suuri pieneneminen tar-

koittaa tarvittavan kaapelointiasteen pienenemistä.
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Taulukko 7.17. Haarajohtokohteet, jotka siirretään metsästä tienvarteen.

Johtolähtö Alue
Johtopituus,

metsässä [km]
Kuomiokoski 3 0,58
Kuomiokoski 4 (osa) 2,559
Kuomiokoski 6 (osa) 1,5

Lelkola 2 (osa) 2
Lempiönlahti 2 4,434
Lempiönlahti 5 4,737
Lempiönlahti 8 5,427
Lempiönlahti 11 (osa) 3
Lempiönlahti 13 6,958

Mikkeli 1 2,945
Mikkeli 3 1,851
Mikkeli 5 0,45

Mäntyharju 3 3,597
Mäntyharju 5 3,496
Mäntyharju 7 2,555
Mäntyharju 12 3,733
Mäntyharju 17 1,727
Mäntyharju 20 0
Mäntyharju 21 0,586

Suomenniemi 3 2,808
Suomenniemi 4 (osa) 0,745
Suomenniemi 6 (osa) 2,324
Suomenniemi 9 5,578
Suomenniemi 11 (osa) 2,193

Toijola 3 4,2
Toijola 4 6
Toijola 1 (osa) 1,5
Toijola 11 5,8
Toijola 10 (osa) 2,1
Toijola 12 (osa) 2
Veikka 4 3,889
Veikka 5 4,391

Taulukossa 7.17 on esitetty verkosta otetut kohteet, jotka on tarkoitus siirtää tienvar-

teen päällystettynä ilmajohtona. Taulukon kohteissa joissain alueissa on tarkennettu,

että vain osa alueen johdoista muutetaan tienvarteen. Tienvarteen siirtämällä saadaan

vikamääriä pienennettyä, jolloin myös vaadittava maakaapelointiaste tippuu. Tämän

työn puitteissa ei tarkastella kovin tarkkaan tienvarteen siirron mahdollisuuksia ja vaiku-

tuksia verkkoliiketoiminnan valvontamallin kautta yhtiön talouteen, mutta on silti hyvä

tuoda esille se, kuinka kyseinen tekniikka vaikuttaa verkon säävarmuuteen. Tienvar-

teen siirrettävä noin 96 kilometriä johtoa laskee vikamääriä merkittävästi. Lisäksi voi-

daan todeta maakaapelointimäärien pienentyvän vähintään kyseisten kohteiden mää-

rän verran.
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8. HERKKYYSTARKASTELUT

Säävarman sähkönjakeluverkon määriin vaikuttaa merkittävästi parametrit, joilla las-

kennat on tehty. Tässä työssä laskennat toteutettiin käyttäen edellisissä kappaleissa

esitettyjä laskentaparametreja, joilla testattiin palvelumallin ja laskentojen toimivuutta.

Tässä kappaleessa varioidaan laskentaparametreja, jolloin nähdään millaiset vaikutuk-

set niillä on suurhäiriömalliin ja sitä kautta keskeytysaikoihin ja maakaapelointiastee-

seen. Varioitavina laskentaparametreina ovat vikataajuudet, vikapartioiden lukumäärä

ja viankorjausaika. Varioitaessa yhtä parametria pidetään muut vakiona, jolloin näh-

dään vaikutukset parhaiten.

Suurhäiriömallin perusteella lasketaan arvioidut kaapelointimäärät, joita käytetään apu-

na investointiohjelmaa tehtäessä. Suurhäiriömallin muotoon vaikuttaa suuresti käytetyt

vikataajuudet, jonka takia erilaisten vikataajuuksien vaikutuksia on syytä pohtia. Tässä

työssä käytetyt vikataajuudet ovat metsäsijainnille 1 kpl/km ja tienvarressa 0,5 kpl/km.

Kyseiset arvot ovat melko suuret, joten voidaankin todeta näiden kuvastavan pahinta

tilannetta, joka verkossa voi olla suurhäiriössä. Näin ollen tarkastellaan vikataajuuksien

pienentämisen vaikutusta viankestoaikaan. Kuvassa 8.1 on esitetty kuvaaja, jossa vika-

taajuuksia on pienennetty kertoimilla 0,75 ja 0,5.

Kuva 8.1. Viankestoaika erilaisilla vikataajuuksilla.

Kuvasta 8.1 nähdään, että käytettäessä puolet pienempää vikataajuutta saadaan mer-

kittävästi viankestoaikaa lyhennettyä. Viankorjauspartioiden lukumäärää on vaikea ar-

vioida, sillä mikäli suurhäiriö osuu vain pienelle alueelle, kuten Ristiinan seutu, niin
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viankorjauspartioita voi olla huomattavasti enemmänkin kuin näissä tarkasteluissa on

käytetty (15 vikapartiota). Tästä syystä suurhäiriömallissa on esitetty usealla erilaisella

viankorjauspartiomäärillä tehdyt suurhäiriömallit. Suurhäiriömallissa tulee huomioida,

että kyseinen malli pätee vain kyseisillä parametreilla ja viankorjauspartiomäärillä.

Kuva 8.2. Suurhäiriömalli, jossa on keskeytysaikaa varioitu eri viankorjauspartiomäärillä.

Kuvassa 8.2 on esitetty koko alueen suurhäiriömalli, jota on varioitu eri viankorjausor-

ganisaatioiden määrillä. Vikapartioiden lukumäärän variointi antaa hyvän kuvan siitä,

kuinka korjausaika muuttuu. Pahimmillaan sähkökatkon kestoaika on laskettu käyttäen

kymmentä vikapartiota, jolloin keskeytysajaksi tulee 1000 tuntia. Parhaassa tapauk-

sessa on oletettu, että vikapartioita olisi 40, jolloin keskeytysajaksi tulee reilu 200 tun-

tia. Tässä työssä on tarkasteluja lähdetty tekemään siltä näkökulmalta, että suurhäiriön

iskiessä Järvi-Suomen Energian verkossa esiintyy vikoja hyvinkin laajoilla alueilla, jol-

loin kaikki viankorjauspartiot eivät voi olla Ristiinan alueella korjaamassa vikoja, vaan

niitä tulee levittää ympäri verkkoa.

Tästä johtuen työssä on käytetty 15 viankorjauspartion suuruista viankorjausorganisaa-

tiota, joka on tarkastelualueen koko huomioon ottaen realistinen arvio. Kuvan 8.2 mu-

kaisesti vikapartiomääriä on varioitu. Vikapartioiden määrän variointi käytännössä tar-

koittaa sitä, että suurhäiriön laajuus ei olekaan niin suuri kuin on alun perin oletettu.

Tarkasteluissa käytetty vikataajuus on myös toinen muuttuja, jota varioimalla saadaan

varsin erilaisia tuloksia, jolloin tarvittava kaapelointiaste joko pienenee tai suurenee.
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Tässä työssä on tarkasteluissa käytetty vikataajuus 1 kpl/km (metsä) ja 0,5 kpl/km

(tienvarsi), koska nämä kuvastavat pahaa häiriötilannetta verkossa.

Edellä esitettyjen tarkastelujen lisäksi on tutkittu viankorjausajan varioimisen vaikutuk-

sia niin maakaapelointiasteen muutokseen kuin keskeytysajan pituuteen. Tarkastelujen

lähtötilan viankorjausaikoina on käytetty kappaleen 6 suurhäiriömallissa käytettyjä

viankorjausaikoja, jossa 25 % vioista korjataan 1,42 tunnissa, 50 % vioista korjataan

4,27 tunnissa ja loput 25 % vioista korjataan 12,37 tunnissa. Kuvassa 8.3 on edellä

mainittuja viankorjausaikoja pienennetty 20 % portain. Kuvassa 8.3 alkutilana on 100

prosenttia, joka vastaa edellä esitettyjä viankorjausaikoja.

Kuva 8.3. Viankorjausajan varioinnin vaikutus maakaapelointiasteeseen.

Kuvassa 8.3 esitetystä kuvaajasta nähdään, että pienennettäessä viankorjausaikoja 20

prosenttiin alkuperäisestä putoaa tarvittava maakaapelointiaste noin 17 %. Määrä ei

ole prosentuaalisesti kovin suuri, mutta investointimäärien ollessa suuret tulee tälläkin

olemaan merkitystä. Kuvassa 8.4 on esitetty viankorjausajan varioinnin vaikutusta suu-

rimpaan keskeytysaikaan suurhäiriössä. Kuvan 8.4 prosenttiosuudet kuvaavat osuuk-

sia viankorjausajasta.
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Kuva 8.4. Viankorjausajan varioinnin vaikutus keskeytysaikaan. Prosenttiosuudet ovat viankor-

jausajan kertoimia.

Kuvasta 8.4 nähdään, että pienentämällä viankorjausaikaa 20 prosenttiin alkuperäises-

tä suurin keskeytysaika tippuu noin 130 tuntiin. Kuvassa on esitetty myös muiden vian-

korjausaikojen vaikutukset keskeytysaikaan. Tarkastelut tehtiin 20 prosentin välein.

Kuten kuvista 8.3 ja 8.4 nähdään, on viankorjausajan varioinnilla suuri merkitys keskey-

tysaikoihin ja sitä kautta säävarman verkon osuuteen.
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9. YHTEENVETO

Viime vuosina esiintyneet myrskytuulet ovat aiheuttaneet monelle asiakkaalle pitkiä,

jopa viikkojen pituisia sähkökatkoja, suurhäiriöitä. Myrskyjen seurauksena laitettiin alul-

le uudistus, jolla pyritään parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Syksyllä

2013 uudet toimitusvarmuusvaatimukset kirjattiin sähkömarkkinalakiin. Toimitusvar-

muusvaatimuksissa määritetään asemakaava-alueelle suurimmaksi sallituksi sähkö-

katkon pituudeksi 6 tuntia ja muille alueille 36 tuntia. Kyseiset keskeytysaikavaatimuk-

set tulee täyttyä kaikilla sähköverkkoyhtiöillä portaittain siten, että vuonna 2028 kaikki

sähköverkkoyhtiön asiakkaat ovat vaatimusten piirissä. Keskeytysaikavaatimusten täyt-

tyminen on tehty portaittain, jossa 50 % asiakkaista tulee täyttää vaatimukset vuonna

2019, 75 % asiakkaista vuonna 2023 ja 100 % asiakkaista vuonna 2028..

Tässä työn tavoitteena on toteuttaa ElMil Oy:lle palvelumalli, jolla pyritään tarkastele-

maan verkkoyhtiön taloudellisia vaikutuksia sähkönjakeluverkon säävarmuuden paran-

tamisesta. Säävarmuuden parantamisen vaikutuksia tutkitaan sähköverkkoliiketoimin-

nan valvontamallin näkökulmasta. Työssä kehitetään palvelumallikokonaisuus, johon

sisältyy myös laskennat, joiden avulla voidaan arvioida sähköverkkoyhtiöiden tuloksen

kehittymistä johtuen kasvavista investointimääristä. Työssä kehitetty palvelumalli on

toimiva kokonaisuus, joka koostuu kuudesta osiosta, joilla tarkastellaan säävarman

verkon lisäämisen vaikutuksia verkkoliiketoiminnan valvontamallin kautta verkkoyhtiön

talouteen. Työssä kehitetty palvelumalli täydentää merkittävästi aiempia sähköverkon

suunnittelun ja konsultoinnin kokonaispalveluita ElMil Oy:ssä. Palvelumallin toimivuutta

testataan Järvi-Suomen Energia Oy:n sähkönjakeluverkon kohteessa, johon kuuluu

kahden sähköaseman sähkönjakeluverkko.

Investointikohteita tuli yhteensä 90. Haettuja investointikohteita vertaillaan keskenään,

jolloin saadaan selville optimaalinen investointiohjelma tiettyjen reunaehtojen puitteis-

sa. Reunaehtoina ovat verkon ikä, investointien kokonaiskannattavuus sekä vaadittujen

asiakasmäärätavoitteiden täyttyminen. Investoinnit jaetaan 15 vuoden investointijaksol-

le parhaaseen mahdolliseen järjestykseen, jolla reunaehdot täyttyvät.

Suurhäiriömallissa määritettävä säävarman sähkönjakeluverkon osuus kasvaa merkit-

tävästi nykyisestä. Osaltaan tähän vaikuttaa valitut laskentaparametrit. Investointikus-

tannuksissa arvioidaan keski- ja pienjänniteverkon sekä muuntamoiden kustannuksia.

Koko investointijaksolla investointikustannukset ovat 123 % verrattuna nykyverkon jäl-
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leenhankinta-arvoon, joten investointikustannukset ovat merkittävät. Keski- ja pienjän-

niteverkkojen kustannukset aiheuttavat suurimman osan investointikustannuksista.

Investointien taloudellisia vaikutuksia arvioidaan verkkoliiketoiminnan valvontamallin

kannustinvaikutusten sekä sallitun tuoton kautta. Kannustinvaikutuksista merkittävim-

mät vaikutukset on investointikannustimella. Investointikannustimeen kuuluvat tasa-

poistot kasvavat huomattavasti uusittaessa ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi. Tämä

johtuu maakaapelin korkeammasta yksikköhinnasta verrattuna ilmajohtoihin sekä kai-

vukustannusten huomioimisesta tasapoistoissa. Pienimmät kannustinvaikutukset ovat

laatukannustimella sekä toimitusvarmuuskannustimella. Tämä ei tarkoita sitä, että vai-

kutukset olisivat merkityksettömiä. Varsinkin vuoden 2014 alussa valvontamalliin lisätty

toimitusvarmuuskannustin on hyvin merkittävä kannustinmekanismi, sillä se huomioi

poistettavan sähkönjakeluverkon nykykäyttöarvon, jolloin verkkoyhtiölle ei aiheudu niin

suuria tappioita uusittaessa ilmajohtoverkkoa nopealla aikataululla.

Kohtuullisen tuoton laskennassa käytetään kiinteää 5 prosentin WACC-arvoa. Inves-

toinnille saatava kohtuullinen tuotto on vaikutukseltaan merkittävin valvontamallin me-

kanismeista. Kannustinvaikutukset sekä kohtuullinen tuotto pysyvät melko vakaina jo-

kaisena investointivuotena. Tämä johtuu siitä, että investointimäärät on pyritty jaka-

maan tasaisesti jokaiselle vuodelle. Toimitusvarmuuskannustin kasvaa merkittävästi

viimeisinä vuosina. Tämä kertoo siitä, että silloin investointikohteina on melko uutta

sähköverkkoa. Laatukannustin on pienimmällään viimeisenä kahtena vuotena. Laatu-

kannustimen pieneneminen johtuu siitä, että investointikohteet ovat tuoton näkökul-

masta melko kannattamattomia haarajohtoja, jotka toteutetaan, jotta vaaditut asiakas-

määrätavoitteet täyttyvät.

Suurhäiriömallille toteutetaan herkkyystarkasteluja. Suurhäiriön avulla lasketut keskey-

tysajat riippuvat hyvinkin voimakkaasti valituista parametreista, jolloin herkkyystarkas-

teluilla nähdään millaisia vaikutuksia niiden varioimisella on. Herkkyystarkasteluissa

varioidaan viankorjausaikaa, viankorjausorganisaation kokoa sekä vikataajuutta. Kas-

vattamalla vikapartioiden lukumäärää viidestätoista neljäänkymmeneen tippuu keskey-

tysaika yli 600 tunnista hieman päälle 200 tuntiin. Vikataajuuden puolittaminen laskee

keskeytysajan lähes 300 tuntiin.
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LIITTEET 1

Keskeytyskustannus-, kunnossapito- ja viankorjauskustannuslaskennan parametrit.

Keskeytyskustannukset
Vikakeskeytykset Suunnitellut keskeytykset PJK AJK

€/kW €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW

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

Vikataajuus Metsä [kpl/km] Tienvarsi [kpl/km] Pelto [kpl/km]

Kirkas 0,1 0,05 0,01

Päällystetty 0,06 0,03 0,01

Maakaapeli 0,01 0,01 0,01

PJK, kirkas 0,3 0,2 0,1

AJK, kirkas 0,1 0,05 0,02

PJK, päällystetty 0,1 0,05 0,01

AJK, päällystetty 0,03 0,015 0,003

Vikataajuus [kpl/100 kpl]

Pylväsmuuntamo 0,2

Puistomuuntamo 0,1

Vikataajuus [kpl/km]

Työkeskeytykset 0,06

Korjausajat Metsä [h/kpl] Tienvarsi/pelto [h/kpl]

Kirkas ja päällystetty 3 2

Maakaapeli 4 4

Kytkentäajat [h]

Kytkentäaika k-o 0,15

Kytkentäaika käsiohjaus 0,75

Vian kestoaika 2

Työkeskeytyksen pituus 1,5
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Kunnossapitokustannukset [€/km,v]
Avojohto Päällystetty Maakaapeli

Metsä 130 110 25
Tienvarsi 110 95
Pelto 80 80

Viankorjauskustannus [€/vika]
Kirkas 800
Päällystetty 1 000
Maakaapeli 2 000


