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KÄYTETYT LYHENTEET JA MERKINNÄT

AHXW

Keskijänniteverkon alumiinijohtiminen maakaapeli

AJK

Aikajälleenkytkentä

DMS

Distribution Management System, käytöntukijärjestelmä

ERP

Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä

JHA

Jälleenhankinta-arvo

JOU

Joutsenon sähköasema

KA

Kytkinasema

KAH

Keskeytyksestä aiheutunut haitta

KJ

Keskijännite-

KRE

Kuresuon sähköasema

LEV

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

MAL

Mälkiän sähköasema

NIM

Network Investment Management

NIS

Network Information System

NKA

Nykykäyttöarvo

PAS

Muovikerroksella päällystetty keskijänniteverkon avojohto

Pg99

Pigeon, keskijänniteverkon 99 mm2 teräsalumiiniavojohto

PJ

Pienjännite-

PJK

Pikajälleenkytkentä

PM

Päämuuntaja

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition, valvomojärjestelmä

Sw25

Swan, keskijänniteverkon 25 mm2 teräsalumiiniavojohto

TJS

Toimittamatta jäänyt sähkö

VTJ

Verkkotietojärjestelmä
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1. JOHDANTO
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ssä (LEV) on käyttöönotettu uusi verkkotietojärjestelmä
(VTJ) alkuvuodesta 2018. Uuden VTJ:n, Trimble Network Information Systemin (NIS),
kaikkia ominaisuuksia ei ole vielä käyttöönotettu täysin. Eräs havaittu tarve on yleissuunnittelun toteuttaminen Trimble NISin avulla. Nykytilassaan yleissuunnittelua on toteutettu
piirtämällä yleissuunnitelmakarttoja paperille tai PDF-muotoon ja tarvittava laskenta on
suoritettu Excelin avulla käyttäen VTJ:stä saatua dataa. Tätä prosessia voidaan kehittää
hyödyntämään paremmin Trimble NISin ominaisuuksia, jolloin yleissuunnittelu ja siihen
liittyvä laskenta voitaisiin toteuttaa yhden järjestelmän sisällä. Yleissuunnitteluprosessin
uudistamisen ei tulisi kuitenkaan aiheuttaa ylimääräistä vaivannäköä päivittäissuunnittelua
ajatellen, eli uudistusten tulisi tukea koko sähköverkon suunnittelujatkumoa.

Yhtenä työn tavoitteena on toteuttaa käyttöönotto Trimble NISin kautta toimivalle verkkoinvestointien hallintasovellukselle, Trimble Network Investment Managementille
(NIM). Tämän sovelluksen avulla voidaan luoda vuosiohjelmia ja sitoa suunnitelmia niihin
sekä laskea erinäisiä tunnuslukuja sähköverkon kustannuksiin liittyen. Sovelluksen avulla
on mahdollista toteuttaa suoraan verkkotietojärjestelmän sisällä niitä yleissuunnittelun vaiheita muun muassa budjetointiin liittyen, joihin nyt käytetään erikseen Excel-laskentaa.
Käyttöönotettavan sovelluksen hierarkia on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1.

Diplomityössä käyttöönotettava NIM-sovellus.

9
Työn toisena ja tärkeänä tavoitteena on luoda yleissuunnitelma Joutsenon sähköaseman
alueen sähköverkkoa koskien. Tässä yleissuunnitelmassa hyödynnetään käyttöönotettua
NIM-sovellusta esimerkinomaisesti sekä tehdään korvaustarkastelu Joutsenon sähköasemalle hyödyntäen Trimble NISin verkostolaskentaominaisuuksia. Samassa yhteydessä
myös voidaan täydentää olemassa olevaa suunnitteluohjeistoa huomioimaan NIM-sovelluksen käyttö.

Työn luvussa 2 esitellään Lappeenrannan Energia – konserni ja sen tytäryhtiö LEV. Luvussa 3 käydään läpi sähköverkon suunnittelun teoriaa yleisesti ja siihen vaikuttava vallitseva regulaatio ja lainsäädäntö. Luvussa 4 selvitetään LEV:n yleissuunnittelun nykytilanne. Luvussa 5 esitellään Trimble NISin toimintaa sekä käyttöönotettava NIM-sovellus
ja sen toiminta syvällisemmin. Luvussa 6 toteutetaan sovelluksen käyttöönotto sekä tehdään yleissuunnitelma Joutsenon alueelle. Luvussa 7 on pohdinta ja johtopäätöksiä. Luvussa 8 on yhteenveto.
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2. LAPPEENRANNAN ENERGIA – KONSERNI
Lappeenrannan Energia Oy on täysin Lappeenrannan kaupungin omistama energiayhtiö,
joka tuottaa ja myy vesi- ja energiapalveluita sekä hallinnoi ja kehittää jakeluverkkoja.
Konsernin muodostavat Lappeenrannan Energia Oy ja tytäryhtiöt Lappeenrannan Energiaverkot Oy sekä Lappeenrannan Lämpövoima Oy. Konsernin rakenne ja osakkuusyhtiöt on
esitetty kuvassa 2.

Kuva 2.

2.1

Lappeenrannan Energia konsernirakenne (Lappeenrannan Energia 2018)

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Lappeenrannan Energiaverkot Oy vastaa sähkö-, lämpö-, vesi- ja kaukolämpöverkkojen
verkosto-omaisuuden hallinnasta ja verkostojen kehittämisestä ja operoinnista sekä teknisistä asiakaspalveluista, asiakasmittauksista ja mittauspalveluista.
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Sähköverkon osalta LEV vastaa sähkönjakelusta Etelä-Karjalassa Lappeenrannan, Lemin,
Taipalsaaren ja Savitaipaleen alueella kuvan 3 mukaisesti. LEV huolehtii myös kaukolämmön, maakaasun ja veden jakelusta Lappeenrannan alueella.

Kuva 3.

LEV:n jakelualue (Lappeenrannan Energia 2018)

Jakeluverkon rakenteen myötä LEV on sähkönjakelun osalta sekaverkkoyhtiö. Alla taulukossa 1 on esitetty tunnuslukuja LEV:n sähköverkkoa koskien vuodelta 2018.
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Taulukko 1.

LEV:n tunnuslukuja vuodelta 2018.

Liikevaihto [miljoonaa €]

30,2

Käyttöpaikat [kpl]

57 700

Asiakkaille siirretty sähköenergia [GWh]

749,3

Sähköasemien määrä [kpl]

12

Sähköverkoston kokonaispituus [km]

6201,4

110 kV verkko [km]

76,5

KJ-verkon pituus [km] ja kaapelointiaste

2123,9 / 24,9 %

PJ-verkon pituus [km] ja kaapelointiaste

4001,0 / 56,5 %

KJ-viat, odottamaton pysyvä keskeytys [kpl]

177

Odottamattomien pysyvien keskeytysten keskimääräi-

0,964

nen keskeytysaika per asiakas [h]
Odottamattomien pysyvien keskeytysten vuosienergialla painotettu määrä per asiakas [kpl]

1,216
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3. SÄHKÖNJAKELUVERKON SUUNNITTELU
Tässä kappaleessa esitetään sähköverkon suunnittelun teoriaa erityisesti yleissuunnittelun
näkökulmasta. Tämän lisäksi määritellään sähköverkon elinkaarikustannusten muodostuminen sekä merkittävimmät toimintaympäristöön tällä hetkellä vaikuttavat tekijät kuten vallitseva sähkömarkkinalaki sekä energiaviraston valvontamenetelmät.

3.1

Yleissuunnittelu ja verkon suunnitteluprosessi

Yleissuunnittelulla tarkoitetaan sitä osaa sähköverkon suunnitteluprosessista, jossa keskitytään sähköverkon pitkän aikavälin suunnitteluun. Yleissuunnittelun avulla luodaan verkon
kehittämiselle suuntaviivat, eli määritetään mitä suuria investointeja tarvitaan pitkän aikavälin tarkastelujaksolla, jotta koko tarkasteltavalla ajanjaksolla sähköverkko täyttää vaatimukset eri reunaehtojen osalta. Näitä reunaehtoja voi olla teknisen toiminnan, taloudellisuuden, turvallisuuden tai luotettavuuden näkökulmasta. Vaatimuksiin vaikuttaa suurelta osin
vallitseva lainsäädäntö ja regulaatio, mutta myös verkkoyhtiön omistajaohjaus. (Lakervi &
Partanen 2008)

Kun tarkastellaan koko verkon suunnitteluprosessia, voidaan se jaotella seuraaviin osiin:
-

Verkostostrategian määritys

-

Pitkän aikavälin kehittämissuunnittelu, yleissuunnittelu

-

Verkoston kohdesuunnittelu, investointisuunnittelu

-

Maastosuunnittelu

-

Rakennesuunnittelu

-

Työsuunnittelu

Suunnitteluprosessin kuvaus ja siihen vaikuttavat tekijät on esitetty myös kuvassa 4. Kaikissa näissä vaiheissa päämääränä on löytää teknisesti toimiva ratkaisu, jonka kokonaiskustannukset ovat pitkällä aikavälillä mahdollisimman pienet. Kustannusten minimointi tulee
tehdä muut reunaehdot huomioiden. Tyypillisiä reunaehtoja ovat toimitusvarmuus, jännitteenaleneman suuruus, johtojen terminen kestoisuus, johtojen oikosulkukestoisuus, suojauksen toimivuus sekä sähköturvallisuusmääräysten täyttyminen. (Lakervi & Partanen 2008)
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Yleissuunnitelman jälkeen pienempiin osa-alueisiin mentäessä verkoston kohdesuunnittelun
tavoite on määrittää toteutettavan investoinnin muoto, kuten keskijännitejohdon tai jakelumuuntajan mitoitus ja päättää toteutusajankohta.

Maastosuunnittelussa sijoitetaan suunniteltu verkostorakenne maastoon, esimerkiksi tarkan
kaapelireitin määrittäminen. Tässä yhteydessä myös sovitaan maankäyttöön liittyvistä lakiteknisistä asioista maanomistajien kanssa.

Rakennesuunnittelussa mitoitetaan esimerkiksi avojohdon osalta pylväät, orsirakenteet ja
harukset. Tuloksena saadaan tekniset piirrokset ja tarvikeluettelo tarvikkeiden tilausta varten.

Työsuunnittelussa määritetään tarvittavat väline- ja henkilöresurssit työn toteuttamista varten ja aikataulutetaan verkonrakennustyö.

Kuva 4.

Sähköverkon suunnitteluprosessi (Partanen 2017)
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3.2

Sähkömarkkinalaki

Tänä päivänä suurin yksittäinen jakeluverkkojen kehittämistä ja saneerausta ajava tekijä on
2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki. Laki sisältää jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset, joissa lausutaan seuraavasti:

1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;
2) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä;
3) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla
kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

Jakeluverkonhaltijan on täytettävä nämä 6 ja 36 tunnin vaatimukset koko vastuualueellaan
vuoden 2028 loppuun mennessä (Sähkömarkkinalaki 2013)

Näitä vaatimuksia ajatellen verkkoja on lähivuosina saneerattu ja tullaan saneeraamaan vuoteen 2028 mennessä paljon suuremmilla investoinneilla kuin muuten olisi tyypillistä. (Energiateollisuus ry 2017) Erityisesti maakaapelointi on suuressa roolissa toimitusvarmuuden
lisäämiseksi ja verkkoyhtiöiden kaapelointiasteet kasvavat huomattavasti. Muita keinoja
ovat leveät johtokadut tai ilmajohtojen siirtäminen tien viereen sekä maastokatkaisijat ja
verkostoautomaation lisääminen yleisesti. Suuri haaste on toimitusvarmuusvaatimusten saavuttaminen tavoiteajassa kustannustehokkaasti.

Kaapeloinnin määrän lisääntyminen on haasteellista myös verkkojen suojauksen ja sähköturvallisuuden näkökulmasta. Maakaapeliverkossa maasulkuvirrat kasvavat suuremmiksi ilmajohtoverkkoon verrattuna lisääntyneen maakapasitanssin vuoksi, jolloin tarvitaan lisäinvestointeja myös maasulkuvirtojen kompensointilaitteistojen osalta.

16
3.3

Energiaviraston valvontamenetelmät

Energiaviraston sähköverkkotoiminnan valvontamenetelmät koskevat sähkön jakeluverkonhaltijoita sekä suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita. Valvontamenetelmien avulla valvotaan sähköverkkoyhtiön verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta. Sähkömarkkinalaissa käytetty termi kohtuullinen hinnoittelu tarkoittaa näiden valvontamenetelmien pohjalta määriteltyä hinnoittelua. (Energiavirasto 2018)

Sähköverkkotoiminnan ollessa luonnollinen monopoli, valvonnan tavoitteena on taata sähköverkkopalvelun korkea laatu ja kohtuullinen hinnoittelu. Keskeisiä tavoitteita ovat myös
verkon kehittämisen ja verkkoliiketoiminnan ohjaaminen kohti pitkäjänteisiä ja tehokkaita
ratkaisuja. Koska sähköverkkotoiminnan hinnoitteluun ei kohdistu samanlaista painetta kuin
vapailla markkinoilla, luodaan lainsäädännön ja valvonnan avulla kannustimet toiminnan
tehostamiselle.

Tällä hetkellä vallitsevat valvontamenetelmät ovat voimassa valvontajaksoilla 1.1.2016–
31.12.2019 sekä 1.1.2020–31.12.2023. Yhteenveto voimassa olevista menetelmistä on esitetty alla kuvassa 5.
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Kuva 5.

Yhteenveto valvontamenetelmistä jaksoille 2016–2019 ja 2020–2023. (Energiavirasto 2018)

Valvontajakson loputtua verkkoyhtiö saa Energiavirastolta valvontapäätöksen, jossa vahvistetaan kuinka suurella summalla valvontajakson aikana toteutunut oikaistu tulos on alittanut
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tai ylittänyt kohtuullisen tuoton määrän. Valvontapäätöksessä lasketaan valvontajakson aikana erikseen jokaisen vuoden toteutunut oikaistu tulos ja niiden summasta vähennetään
vastaavien vuosien kohtuullisten tuottojen summa. Lopputuloksena on koko valvontajakson
alijäämä tai ylijäämä. Sähköverkon oikaistuun jälleenhankinta-arvoon vaikuttaa olennaisesti
se, että se lasketaan Energiaviraston määrittämien verkkokomponenttien yksikköhintojen
perusteella.

Jos ylijäämä on vähintään viisi prosenttiyksikköä suurempi kuin määritelty kohtuullinen
tuotto, tulee ylijäämästä maksaa korkoa.

Valvontapäätöksessä otetaan huomioon edeltävän valvontajakson alijäämä tai ylijäämä.
Vastaavasti valvontajaksolta siirtyy alijäämä tai ylijäämä seuraavalle valvontajaksolle. Valvontajaksolta seuraavalle siirtyvän ali- tai ylijäämän laskenta on esitetty kuvassa 6. Edeltävältä jaksolta siirtynyt alijäämä on mahdollista tasoittaa vain ja ainoastaan seuraavan valvontajakson aikana. Edeltävältä valvontajaksolta siirtynyt ylijäämä sen sijaan on tasoitettava
seuraavan valvontajakson aikana.

Kuva 6.

Alijäämän tai ylijäämän laskenta. (Energiavirasto 2018)
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3.4

Verkon elinkaarikustannukset

Sähkönjakeluverkon sähkötekniseen tilaan ja käyttövarmuuteen liittyvät laskelmat ovat keskeisiä jakeluverkkojen kehittämistä ja investointienhallintaa varten. Tässä kappaleessa käydään läpi verkon elinkaarikustannusten muodostuminen.

Suunnitellessa jakeluverkkoja, yksi keskeisimpiä tavoitteita on löytää teknisesti toimivia
sekä kokonaiskustannuksiltaan mahdollisimman edullisia ratkaisuja. Suunnittelun yhteydessä on siten tavoitteena määrittää kaikkien verkkokomponenttien koko elinkaaren aikaiset
kustannukset. Verkon komponenttien elinkaarikustannukset voidaan jakaa investointi-, kunnossapito-, häviö- ja keskeytyskustannuksiin. Näistä investointikustannukset ovat kertaluontoisia, ja kaikki muut kustannukset jaksottuvat koko verkkokomponentin käyttöjaksolle. Jaksollisia kustannuksia käsitellään yleensä vuosittaisina kustannuksina, ja ne voivat olla joko
muuttuvia tai kiinteitä. Eri kustannusten luonnetta on tarkennettu taulukossa 2. (Lakervi &
Partanen 2008)
Taulukko 2.

Jakeluverkon eri elinkaarikustannukset ja niiden luonne. (Lakervi & Partanen 2008)

kiinteä
Investoinnit

x

Kuormitushäviöt
Tyhjäkäyntihäviöt

x

jaksollinen

x
x

x
x

kertaluontoinen
x

x

Keskeytykset
Kunnossapito

muuttuva

x
x

3.4.1 Investoinnit
Investointikustannukset koostuvat saneerattaviin verkonosiin tehtävistä investoinneista ja
uuden verkon rakentamisesta. Iso osa investoinneista liittyy johtimiin, joiden taloudellinen
mitoitus on tärkeää komponenttien pitkien pitoaikojen vuoksi. Kahta johdinpoikkipintaa vertaillessa voidaan määrittää epäyhtälöstä 1 taloudellinen rajateho Sl, jonka yli mentäessä on
näistä kahdesta suurempi poikkipinta-ala kannattavampi vaihtoehto. (Lakervi & Partanen
2008)
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𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼2 − 𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼1
𝑆𝑆𝑙𝑙 ≥ 𝑈𝑈�
𝜅𝜅𝑐𝑐ℎ (𝑟𝑟𝐴𝐴1 − 𝑟𝑟𝐴𝐴2 )

(1)

missä kIA1 ja kIA2 ovat vaihtoehtoisten poikkipintojen investointikustannukset, rA1 ja rA2 ovat
vaihtoehtoisten poikkipintojen resistanssit, ch on häviöiden hinta ja κ on häviöiden kapitalisointikerroin. Kapitalisointikerroin voidaan laskea yhtälöiden 2 ja 3 avulla, kun tiedetään
vuotuinen tehonkasvu ja investoinnin korkokanta.

𝜅𝜅 = 𝜓𝜓

missä t on tarkasteluajanjakso ja

𝜓𝜓 𝑡𝑡 − 1
𝜓𝜓 − 1

𝑟𝑟 2
�1 + 100�
𝜓𝜓 =
𝑝𝑝
1 + 100

(2)

(3)

missä r on tehonkasvu prosenttiyksikkönä vuodessa ja p on korkoprosentti.

Taloudellisten rajatehojen avulla voidaan määrittää verkkoyhtiön valikoimassa oleville johtimien poikkipinnoille tehoalueet, joilla niitä tulisi käyttää. Yleensä eri poikkipintoja ei ole
käytössä kovin suurta määrää, joten tällä tavalla voidaan luoda ohjeisto eri poikkipintojen
käyttöön. (Lakervi & Partanen 2008)

Muuntajien osalta muuntajavalinnoissa tulisi myös huomioida kuormituksen kasvuennusteet
alueelle ja mitoittaa muuntajat niin, että ne normaalitilanteessa eivät ylikuormittuisi muuntajan pitoajan aikana.

Vastaavaa taloudellista tarkastelua voidaan suorittaa myös muille komponenteille, kuten
kauko-ohjattavien erottimien tai maastokatkaisijoiden määrän lisäämiselle ja niiden vaikutuksille KAH-kustannuksiin.

Investointeja joudutaan kuitenkin myös tekemään turvallisuusmääräysten ja muiden säännösten pakottamana ennen kuin komponentit ovat iän puolesta saneerauksen tarpeessa.
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3.4.2 Kunnossapito
Kunnossapidon tavoite on sähkönjakeluverkon komponenttien pitäminen toimintakuntoisina elinkaarikustannuksia pitkällä aikavälillä minimoiden. Kunnossapito jaetaan ehkäisevään ja korjaavaan kunnossapitoon. Ehkäisevä kunnossapito voi olla joko määräajoin tehtävää huoltamista tai kuntotilan seurantaan perustuvaa. Tämä kunnossapitovaihtoehtojen kokonaisuus on esitetty alla kuvassa 7.

Kuva 7.

Sähköverkon kunnossapitostrategiat. (Lakervi & Partanen 2008)

Kunnossapitostrategian valinta riippuu kyseessä olevasta verkon komponentista. LEV:n
kunnossapidon osalta pyritään ehkäisevään kunnossapitoon tekemällä määräaikaistarkastuksia verkon komponenteille, jotta vältyttäisiin pysyviltä vioilta. Korjaavaa kunnossapitoa tehdään vikahavaintojen perusteella tarvittaessa.

Lappeenrannan Energiaverkkojen sähköverkon kunnossapitokulujen dataa vuosilta 2016 –
2018 on esitetty alla taulukossa 3.
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Taulukko 3.

Kunnossapitokustannuksia vuosilta 2016-2018. (Lappeenrannan Energiaverkot 2019b)

Kunnossapitokustannukset 2016-2018
2 000 000,00 €
1 800 000,00 €
1 600 000,00 €
1 400 000,00 €
1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0,00 €

Q1

Q2
2016

Q3
2017

Q4

2018

3.4.3 Häviöt
Johtimissa ja muuntajissa tapahtuvilla häviöillä on suuri merkitys verkkoliiketoiminnan talouteen. Jos komponentti on alimitoitettu, voivat kuormitushäviöiden aiheuttamat korkeat
lämpötilat myös aiheuttaa vaurioita.

Häviöt voidaan jakaa tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöihin. Muuntajissa syntyvät tyhjäkäyntihäviöt ovat luonteeltaan kiinteä kustannus. Muuntajan kilpiarvoissa on määritelty tyhjäkäyntihäviöteho nimellisjännitteellä, ja tämän tyhjäkäyntihäviön avulla voidaan laskea vuotuinen
tyhjäkäyntihäviöenergia E0 yhtälön 4 mukaisesti.
𝐸𝐸𝑜𝑜 = 𝑃𝑃0 ∙ 8760ℎ
missä P0 on muuntajan tyhjäkäyntihäviö

(4)
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Johdolla ja muuntajissa syntyvät kuormitushäviöt taas riippuvat vallitsevasta kuormitustilanteesta ja vaihtelevat ajan kanssa. Kuormitushäviöillä on neliöllinen riippuvuus kuormitukseen, lisäten epävarmuutta kuormitushäviöiden laskentaan. Kuormitushäviöt ovat luonteeltaan muuttuvia kustannuksia.

Vuodessa syntyvät kuormitushäviöt Wh voidaan laskea alla esitetyn yhtälön 5 mukaisesti
𝑇𝑇

𝑊𝑊ℎ = � 𝑃𝑃ℎ (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑 ≈ 𝑃𝑃ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡ℎ

(5)

0

missä Ph on huippuhäviöteho ja th kuvitteellinen häviöiden huipunkäyttöaika. Huipunkäyttöaika on riippuvainen johdon kuormituksen käyttäytymisestä tarkasteltavalla aikajaksolla.
Paremman tiedon puutteessa voidaan käsin tehtävässä laskennassa käyttää yhtälöä 5 ja häviöiden huipunkäyttöaikoina käyttää taulukossa 4 esitettyjä arvoja. Sen sijaan kuormitusmalleja hyödyntävät verkkotietojärjestelmät pystyvät laskemaan kuormitushäviöt tarkemmin tarkastelemalla erikseen vuoden jokaiselle hetkelle määriteltyjä aika-alkioita ja näinä
aikoina syntyneiden häviöenergioiden summaa. (Lakervi & Partanen 2008)

Taulukko 4.

Häviöiden huipunkäyttöajat laskentaa varten. (Lakervi & Partanen 2008)

Verkonosa

Häviöiden huipunkäyttöaika th [h/a]

Pienjänniteverkko

700 – 1000

Keskijänniteverkko

2000 – 2500

Sähköasema

3000 – 3500

Muuntajan tyhjäkäyntihäviö

8760

Häviöenergian määrittämisen jälkeen lasketaan häviökustannusten euromäärä käyttämällä
häviöenergialle keskimääräistä hintaa, joka riippuu vallitsevasta sähköenergian pitkän aikavälin pörssihinnasta. Näin ollen häviökustannusten laskenta sisältää paljon epävarmuustekijöitä.
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3.4.4 Keskeytykset
Suunnittelussa tulee voida mitata rahassa investointi-, kunnossapito- ja häviökulujen lisäksi
myös keskeytyksistä aiheutuneet kustannukset. Verkon toimitusvarmuutta lisäävien tekijöiden, kuten kauko-ohjauksen, maastokatkaisijoiden tai kaapeloinnin lisäämisen kannattavuuden arvioinnissa niiden vaikutus keskeytyskustannuksiin on oleellista. Vaikka tällä hetkellä
etenkin taajama-alueilla toimitusvarmuuteen joudutaan panostamaan pelkästään sähkömarkkinalain velvoittamana paljon, on keskeytyskustannusten analysointi tärkeää.

Keskeytyskustannukset voidaan jakaa toimittamatta jääneen sähkön (TJS) ja asiakkaille keskeytyksestä aiheutuneen haitan (KAH) kustannuksiin. Jo pienikin keskeytys kuten jälleenkytkentä voi aiheuttaa teollisuusasiakkaille merkittävää haittaa tuotantohäiriöiden muodossa.

KAH-kustannuksia ajatellen vioista aiheutuneet haitat voidaan vielä tarkemmin jakaa pikaja aikajälleenkytkennöistä aiheutuneen haitan hintaan, pysyvän vian hintaan ja suunnitellun
keskeytyksen hintaan.

Pysyvä vika aiheuttaa eripituisia keskeytyksiä eri verkonosiin. Erotinvälillä, jossa vika sijaitsee, pysyvä vika aiheuttaa vian korjausajan pituisen keskeytyksen. Muualla verkossa, jos
varasyöttö saadaan järjestettyä, vika aiheuttaa vikapaikan erottamisen ja kytkentäajan pituisen keskeytyksen. Jos verkon automaatiota lisätään, saadaan vikojen kestoaikaa siis lyhennettyä siltä osin mitä vikapaikan erottamiseen ja varasyötön kytkemiseen menisi ilman automaatiota. (Lakervi & Partanen 2008)

Pysyvien vikojen lisäksi pidempi keskeytys voi olla työkeskeytys, jonka KAH-arvostus on
pienempi kuin vikakeskeytyksellä.

Suurin osa loppukäyttäjän kokemista keskeytyksistä johtuu keskijänniteverkon viasta tai
työkeskeytyksestä. Kun tarkastellaan säteittäisenä käytettävää keskijännitejohtolähtöä, voidaan johtolähdöllä olevien asiakkaiden kokema keskeytysten määrä, kesto ja keskeytyskustannukset laskea seuraavien yhtälöiden 6, 7, 8, 9 ja 10 avulla.

Keskeytystaajuus

𝑓𝑓𝑗𝑗 = � 𝑓𝑓𝑖𝑖

(6)
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Vuotuinen keskeytysaika

Keskeytyksen pituus

Toimittamatta jäänyt energia

Keskeytyskustannukset

𝑈𝑈𝑗𝑗 = � 𝑓𝑓𝑖𝑖 ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑗𝑗 =

𝑈𝑈𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑗𝑗

(7)

(8)

𝐸𝐸𝑗𝑗 = 𝑓𝑓𝑗𝑗 ∙ 𝑡𝑡𝑗𝑗 ∙ ∆𝑃𝑃𝑗𝑗

(9)

𝐾𝐾𝑗𝑗 = � 𝑓𝑓𝑖𝑖 �𝑎𝑎𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝑗𝑗 �𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 �∆𝑃𝑃𝑗𝑗

(10)

missä f on vikataajuus, t on vian aiheuttama keskeytysaika, ∆P on keskimääräinen keskeytysteho, a on keskeytystehon haitta-arvo ja b on keskeytysenergian haitta-arvo. Alaindeksi j
viittaa sähkön loppukäyttäjään ja alaindeksi i verkkokomponenttiin. (Lakervi & Partanen
2008)

Näiden yhtälöiden avulla voidaan laskea toimitusvarmuutta kuvaavia tunnuslukuja. Yhtälö
6 kuvaa keskeytysten kokonaismäärää, joka voidaan laskea, jos tiedetään lähdöllä olevien
komponenttien keskimääräinen vikataajuus. Yhtälön 7 avulla voidaan määrittää jokaiselle
sähkön loppukäyttäjälle j keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika Uj, kun tiedetään kuinka
monta vikaa mihinkin verkkokomponenttiin i tulee vuodessa ja arvioidaan kuinka pitkän
keskeytyksen tij vika i aiheuttaa asiakkaalle j. Tätä määriteltäessä tulee myös huomioida se,
aiheutuuko asiakkaalle korjausajan, kauko-ohjauksen kautta kytketyn varasyötön vai käsinohjauksen kautta kytketyn varasyötön mittainen keskeytys, tehden tehtävästä kokonaisuutena haastavan. Kun käydään läpi koko jakeluverkon komponentit vastaavalla tarkastelulla, saadaan keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika jokaiselle asiakkaalle.

Vuotuisen keskeytysajan ja vikojen määrän avulla saadaan yhtälöllä 8 keskimääräinen keskeytysaika per vika. Jokaiselle sähkön loppukäyttäjälle voidaan laskea keskeytyksestä aiheutunut kustannus yhtälön 10 mukaisesti. Keskeytystehona käytetään yleensä vuotuista
keskitehoa.

LEV:n osalta KAH-kustannusten euromääriä vuosilta 2014–2018 on esitetty alla taulukossa
5.
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Taulukko 5.

LEV:n KAH-kustannustilastot vuosilta 2014 – 2018. (Lappeenrannan Energiaverkot 2019a)

KAH-kustannukset 2014-2018
3 500 000,00 €
3 000 000,00 €
2 500 000,00 €
2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
1 000 000,00 €
500 000,00 €
0,00 €

2014

2015

2016

2017

2018

Oheisessa tilastossa voidaan havaita vuoden 2015 myrskyjen aiheuttamien suurhäiriöiden
vaikutukset KAH-kustannuksiin. Sähkömarkkinalain velvoittamilla toimitusvarmuuden parannuksilla pyritään vähentämään vastaavien suurhäiriöiden vaikutusta sähkönjakelun keskeytyksiin.

3.5

Tekniset reunaehdot jakeluverkkoa koskien

Jakeluverkon suunnittelun yhteydessä tulee huomioida seuraavat tekniset rajoitteet: johtojen
terminen kestoisuus, johtojen oikosulkukestoisuus, sallitut jännitteenalenemat, käyttövarmuusvaatimukset, vikavirtasuojauksen toimivuus ja sähköturvallisuusmääräysten täyttyminen. (Lakervi & Partanen 2008)

Pitkän aikavälin suunnittelua ajatellen tulisi valita sellaiset reunaehdot näille rajoitteille, että
ne johtavat teknistaloudellisesti hyviin tuloksiin. Edellä mainittujen reunaehtojen osalta osa
on sellaisia, että mitään selkeää rajaa, jonka ylittäminen johtaisi välittömiin ongelmiin, ei
ole. Esimerkiksi jännitteenalenemalle on lähes aina määritelty jokin taso, jota ei tulisi ylittää,
mutta kyseisen rajan ylittyessä ei synny kuitenkaan välittömästi vikatilannetta, vaan haittaa
saattaa aiheutua verkonosasta riippuen muilla tavoin. LEV:n suunnitteluohjeistossa on jännitteenaleneman sallituiksi rajoiksi määritelty keskijänniteverkossa 4 % ja pienjänniteverkossa 5 %.
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Turvallisuutta koskevat määräykset ovat taas ehdottomia ja sähköverkoston on täytettävä ne.
Tärkeinä osa-alueina on kosketusjännitettä sekä oikosulku- ja maasulkusuojausta koskevat
määräykset.

Komponenttien terminen kestoisuus tulee myös huomioida muuntajien ja johtojen mitoituksessa. Komponentin pitoajan aikana sen termisen kestoisuuden ei tulisi ylittyä normaalissa
kuormitustilanteessa. Termisen kestoisuuden ylittäminen aiheuttaa komponentin eliniän lyhenemistä ja pahimmillaan palovaaran.

3.6

Jakeluverkon suojaus ja automaatio

Jakeluverkon suojausta ja automaatiota tulisi myös tarkastella suunnittelun yhteydessä. Automaation lisäämisellä voidaan omalta osaltaan vaikuttaa KAH-kustannuksiin parantuneen
käyttövarmuuden lisäksi. Erityisesti maastokatkaisijoita lisäämällä voidaan erottaa herkästi
vikaantuvia verkonosia omiksi suojausalueikseen, jolloin näiden vikaherkkien verkonosien
viat eivät näyttäydy muualla johtolähdöllä. Tällöin asiakkaiden kokemien keskeytysten
määrä vähenee ja koko verkon toimitusvarmuus paranee. Tätä periaatetta on havainnollistettu alla kuvassa 8.

Kuva 8.

Maastokatkaisijan vaikutus verkossa esiintyvän vian vaikutusalueeseen johtolähdöllä. (Haakana 2008)

Kuvan 8 tilanteessa ilman maastokatkaisijaa kaikki kyseisen johtolähdön alueella olevat asiakkaat kokevat haaralla tapahtuvan vian aiheuttaman keskeytyksen, kunnes vikapaikka on
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erotettu tai vika on korjattu. Maastokatkaisijan myötä katkaisijan jälkeinen osa lähtöä muuttuu omaksi suojausvyöhykkeekseen ja sen viat eivät näyttäydy muualle verkkoon, suojaten
katkaisijan takana lähdön alkupäässä lähempänä asemaa kulkevaa tehoa ja täten pienentäen
KAH-kustannuksia. Johtolähdön muiden asiakkaiden kokemien keskeytysten määrä pienenee riippuen maastokatkaisijalla suojatun verkonosan pituudesta, pidempien verkonosien tai
haarajohtojen aiheuttaessa useampia vikoja vuositasolla. Maastokatkaisijan takaisinmaksuaikaan vaikuttaa sen suojaaman runkojohdon tehon merkitys KAH-kustannuksiin. Joissain
tilanteissa voidaan havaita maastokatkaisijan olevan erittäinkin kannattava vaihtoehto taloudellisesti. Taloudellisesta hyödystä riippumatta saadaan kuitenkin toimitusvarmuutta kasvatettua tapauksissa, joissa johtolähdöllä on yksittäisiä selkeästi muita vikaherkempiä alueita
tai haarajohtoja. Erityisesti sähkömarkkinalain vaatimuksia ajatellen maastokatkaisijat ovat
hyvä keino toimitusvarmuuden parantamiseen tietynlaisilla johtolähdöillä taajama-alueiden
ulkopuolella.

Kauko-ohjattavien erottimien määrän lisäämisellä voidaan taas vaikuttaa asiakkaiden kokemien keskeytysten kestoon. Erottimien kauko-ohjaus ei vähennä asiakkaiden kokemien vikojen määrää, mutta kytkentäajat ja vikapaikan erottaminen nopeutuu, parantaen toimitusvarmuutta vikojen keston näkökulmasta.

29
4. YLEISSUUNNITTELUPROSESSIN NYKYTILA
Tässä kappaleessa kartoitetaan LEV:n yleissuunnittelun nykytilanne, eli millä menetelmillä
ja ohjelmistoilla yleissuunnittelua toteutetaan. Yleisesti yleissuunnittelussa huomioidaan samanaikaisesti sekä PJ- ja KJ-verkot. Suunnittelu tehdään siis niin, että olemassa olevia
muuntamoita voidaan siirtää tai yhdistellä, jonka myötä muuntopiirien PJ-verkot muuttuvat
myös. Haarajohdoilla voidaan käyttää 1000 V tekniikkaa, jos haaran teho tai pituus ei aiheuta
liian suurta jännitteen alenemaa.

Yleissuunnittelualueet valitaan perustuen verkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyviin havaintoihin sekä sähkömarkkinalain perusteella, eli nykytilassa enimmäkseen toimitusvarmuuden parantamiseen perustuen.

4.1

Käytettävät ohjelmistot

Nykymuodossa yleissuunnittelua on toteutettu luonnostelemalla pitkän aikavälin suunnitelmia paperikartoille tai PDF-muotoon ja tekemällä karkeita laskelmia yleissuunnitelmien vaikutuksista Excel-taulukoihin verkkotietojärjestelmästä otettua verkostodataa käyttäen.

4.2

Saneerauskohteet

Saneerauskohteissa lähtökohtana on säävarman verkon rakentaminen tavoiteverkkomallin
pohjalta. LEV:n verkkoalueelle on määritelty aluerajauksena tavoiteverkko säävarmalle verkolle vuoteen 2028 mennessä, joka on esitetty alla kuvassa 9.
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Jakeluverkkoalue
Säävarma tavoiteverkko
Kuva 9.

LEV:n säävarman tavoiteverkon alue.

Säävarman tavoiteverkon alueella rakennetaan verkkoa säävarmaksi sekä yleisesti pyritään
rakentamaan verkkoa siten, että tekniset reunaehdot täyttyvät koko verkon alueella.

4.2.1 Taajama-alueet
Taajama-alueet, joihin pätee sähkömarkkinalain mukainen kuuden tunnin raja toimitusvarmuutta koskien, rakennetaan maakaapelilla. Kaapelilajina käytetään 185 mm2 kaapelia. Jakelumuuntamot taajama-alueella toteutetaan puistomuuntamoina. (Lappeenrannan Energiaverkot 2018)
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4.2.2 Haja-asutusalueet
Haja-asutusalueilla, jotka kuuluvat sähkömarkkinalain mukaiseen 36 tunnin rajaan, tavoitteena on rakentaa sellaista verkkoa, että asiakkaiden kokeman yksittäisen sähkökatkon pituus ei ylitä 36 tuntia myrsky- tai lumikuormatilanteissa. KJ-ilmajohtoa saneerattaessa johdot sijoitetaan teiden varsille mahdollisuuksien mukaan itä- tai pohjoispuolelle, vallitsevien
tuulen suuntien ollessa tyypillisesti etelä- ja länsituulia. Johtokadun leveys ilmajohtoa rakennettaessa haja-asutusalueella on vähintään 15 metriä kuvan 10 mukaisesti.

Kuva 10.

Haja-asutusalueen johtokadun vähimmäisleveys LEV:n suunnitteluohjeistossa. (Lappeenrannan Energiaverkot 2018)

Haja-asutusalueen osuuksilla, jotka kuuluvat säävarman verkon alueelle, johtokadun leveys
on vähintään 20 metriä orren reunimmaisesta langasta.

KJ-runkoverkkoa koskien laaditaan sähköasemakohtaisesti tavoiteverkko, jolla pyritään ohjaamaan runkoverkon rakentamista siten, että päästäisiin pitkällä aikavälillä kunnossapito-,
KAH-, ja rakennuskustannusten osalta määriteltyihin tavoitteisiin. Tavoiteverkko on suuntaa
antava. KJ-kaapeloinnissa haja-asutusalueilla käytetään 185 mm2 ja 95 mm2 kaapeleita.
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Tässä diplomityössä laaditaan yleissuunnitelma Joutsenon sähköaseman alueelle kappaleessa 6.

Haarajohdot rakennetaan ensisijaisesti ilmajohtoina tien laitaan. Haarat varustetaan alkupäästä erottimella tai maastokatkaisijalla. Pientehoisilla metsähaaroilla voidaan myös käyttää 1000 V järjestelmää korvaamaan olemassa olevia haarajohtoja.

Haja-asutusalueen muuntamot rakennetaan ensisijaisesti kevyinä puistomuuntamoina myös
ilmajohtoverkossa. Näin vältytään myös pylväsmuuntamoiden öljyvuotoriskiltä pohjavesialueilla, puistomuuntamoiden sisältäessä integroidun öljynkeruualtaan. (Lappeenrannan
Energiaverkot 2018)

4.3

Uudiskohteet

Uudiskohteisiin pätee sama suunnitteluohjeisto ja periaatteet kuin olemassa olevan verkon
saneeraukseen.

4.4

Budjetti

Karkeat arviot saneerattavalle verkolle lasketaan käyttämällä sisäistä LEV:n urakoitsijoiden
yksikköhintoihin perustuvaa hinnastoa syöttämällä Excel-pohjaan verkkotietojärjestelmästä
saadut saneerattavan verkonosan tiedot keski- ja pienjänniteverkon verkkopituuden ja pylväsmuuntamoiden määrän osalta. Lähtökohtana nykyiselle budjettihinnoittelulle on se, että
vanha KJ- tai PJ-ilmajohto saneerataan ja pylväsmuuntamo saneerataan puistomuuntamoksi.
Näin saadaan alustava arvio investointikustannuksista. Todelliset kustannukset tarkentuvat
myöhemmin ja vaihtelevat riippuen siitä, millä tavoin KJ-verkkoa saneerataan ja pyritäänkö
säävarmaan verkkoon ja millä tavoin. Erityisesti siis KJ-verkon osalta todelliset kustannukset riippuvat saneerausten osalta siitä, ollaanko saneeraamassa olemassa oleva ilmajohto säävarmaksi maakaapelina vai tehdäänkö leveä johtokatu tai vaihdetaanko KJ-ilmalinjan sijaintia.

Tällä tavoin laskettujen budjettihintojen perusteella on tehty nykymuodossaan olevat vuosiohjelmat investoinneille. Investointiohjelmat itsessään ovat nykyisellään Excel-muodossa.
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4.5

Vikavirtalaskennat

Vikavirtalaskentoja pystytään jo nykyisellään tekemään Trimble NISin avulla, mutta koska
yleissuunnitelmia ei ole vielä alettu toteuttamaan NIS-järjestelmän kautta, yleissuunnitelmien vaikutusta nykyisiin vikavirtoihin ei ole tarkasteltu yleissuunnitelman yhteydessä syvällisemmin. Sen sijaan vikavirtatarkastelua on tehty erikseen käyttäen NISiin määriteltyjä
laskentaparametreja. Tällä hetkellä verkkotietojärjestelmään on määritelty kennoterminaalit
sen mukaisesti, kuin niitä todellisuudessakin sähköasemilla on, ja näiden avulla voidaan
tehdä vikavirtalaskentaa sähköasemien releasettelut huomioiden. NISin vikavirtalaskennan
avulla voidaan myös havaita oikosulkukestottomat johdonosat tai maasulkuvirran kompensoinnin lisäämisen tarve helposti. Tästä näkökulmasta myös yleissuunnittelun yhteydessä
voitaisiin selvittää kyseessä olevan yleissuunnitelma-alueen suunnitelman vaikutukset näihin asioihin, jos yleissuunnitelmat olisi digitoitu verkkotietojärjestelmään. Tällä tavoin voisi
huomioida muun muassa hajautettujen kompensointiasemien rakentaminen sekä oikosulkukestottomien johto-osuuksien poikkipinnan kasvattamisen jo yleissuunnitteluvaiheessa.

4.6

Tehonjako

Tehonjakolaskenta tehdään nykymuodossaan myös Trimble NISin verkostolaskentatyökalujen avulla. Vastaavasti kuten edellisessä kappaleessa, koska yleissuunnitelmia itsessään ei
ole vielä toteutettu NISiä käyttäen, on nykytilassa tehonjakolaskentaa tarkasteltu erikseen.
LEV:n suunnitteluohjeistossa on määritelty, että mitoittavia kuormituslaskentoja tehtäessä
huipputeholaskenta suoritetaan 20 % ylitystodennäköisyydellä. (Lappeenrannan Energiaverkot 2018). Myös tämän osa-alueen kannalta NIS-suunnitelmien yhteydessä voitaisiin helposti tehdä suunnitelma-alueen tehonjakolaskenta samassa yhteydessä, kun yleissuunnitelmaa digitoidaan.

4.7

Havaitut heikkoudet nykyprosessissa

Nykytilassaan etenkin investointien hallintaan liittyvät toiminnot eivät ole kovinkaan keskitettyjä, ja erinäisiä laskentataulukoita sijaitsee eri paikoissa. Näin ollen esimerkiksi vallitsevan investointiohjelman tarkastelu tai sen päivittäminen voi olla melko työlästä. Tässä diplomityössä yksi ydintavoitteista on tämän prosessin helpottaminen mahdollistamalla investointienhallintaan liittyvien tarpeiden toteuttamisen keskitetysti NIS-järjestelmässä. NIS
mahdollistaa myös sen, että suunnitelmia koskevat toteutuneet tunnusluvut, kuten lopulliset
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investointikustannukset, voitaisiin rajapinnan kautta tuoda toiminnanohjausjärjestelmästä
suoraan NIS-vuosiohjelmaan. Tässä muodossa investointien hallintaan liittyviä asioita olisi
helpompi tarkastella ja päivittää.

Myös laskentaan liittyviä asioita olisi mahdollista tarkastella nykyistä helpommin, kunhan
yleissuunnitelmat digitoidaan NIS-järjestelmään. Tämän lisäksi verkon topologian muutoksia voidaan myös tarkastella välittömästi digitoinnin yhteydessä verkkotietojärjestelmän
avulla.

Investointien hallintaa ajatellen nykytila ei myöskään tue erityisen hyvin ulkopuolisten toimijoiden tekemää suunnittelua, jos laskentaan tarvittavat Excel-tiedostot tai muu vastaava
materiaali sijaitsee yrityksen sisäisellä verkkolevyllä, johon kolmannella osapuolella ei ole
pääsyä. Verkkotietojärjestelmän kautta myös ulkopuolinen käyttäjä pystyy suunnittelun yhteydessä esimerkiksi päivittämään suunnitelman tunnuslukuja niin, että ne näyttäytyvät vuosiohjelmassa uusimman tiedon mukaan sitä myötä, kun projekti etenee.
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5. TRIMBLE NETWORK INFORMATION SYSTEM
Tässä kappaleessa esitellään tämän diplomityön kannalta oleellisia ominaisuuksia Trimble
NIS verkkotietojärjestelmässä, sekä käyttöönotettavan NIM sovelluksen toimintaperiaate.

5.1

Suunnitelmat

Trimble NIS verkkotietojärjestelmässä suunnitelmaa luodessa tulee suunnitelmalle määrittää käyttötarkoitus, vaihe ja tila. Näille asetetut arvot vaikuttavat siihen, miten suunnitelma
näyttäytyy NISin sisäisissä sovelluksissa ja rajapinnoissa muihin ohjelmiin.

Erityisesti tämän diplomityön jälkeen käyttöönotettua NIM-sovellusta ajatellen tulee suunnitelmat luokitella oikein, jotta ne näyttäytyvät vuosiohjelmassa oikealla tavalla. Suunnitelman käyttötarkoituksella määritellään esimerkiksi, onko kyseessä pitkän tähtäimen yleissuunnitelma vai yksityiskohtaisempi toteutussuunnitelma. Suunnitelman käyttötarkoitus on
NIM sovelluksen toimintaa varten pakollinen tieto, joka kertoo mihin vaiheeseen projektin
elinkaaresta suunnitelman tuottamat tunnusluvut kuuluvat, ja sitä myötä vaikuttaa siihen miten kyseinen suunnitelma näyttäytyy NIM-sovelluksen luomissa raporteissa. Suunnitelman
tilan tulee olla aktiivinen, jotta suunnitelma näyttäytyy raporteissa ja listauksissa.

Nykytilassa suunnitelmien ominaisuuksiin jo merkitään näitä tietoja, joten suunnitelmien
luominen ajatellen uusien sovelluksien käyttöönottoa ei tulisi aiheuttamaan ylimääräistä työtaakkaa.

5.2

Hinnastot

Trimble NIS käyttää muutamaa erityyppistä hinnastoa eri sovelluksiin ja tarkoituksiin.
LEV:n NISissä käytössä olevat hinnastotyypit on esitelty alla taulukossa 6. Näiden hinnastojen avulla verkkotietojärjestelmän sisäiset sovellukset tuottavat laskentatuloksia ja tunnuslukuja suunnitelmille.
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Taulukko 6.

Trimble NISin hinnastotyyppejä.

Tyyppi

Kuvaus

Investointien hallinta -hinnasto

Käytetään jälleenhankinta-arvon ja nykykäyttöarvon
laskentaan. LEV:n investointienhallintahinnasto on
määritetty Energiaviraston valvontamenetelmien mukaisten yksikköhintojen mukaan.

Rakentaminen-hinnasto

Sisältää rakennus- ja purkukustannuksia eri kohteille.
Käytetään työn, esimerkiksi verkon saneerauksen,
kustannusten arviointiin. LEV:n rakentamiskustannushinnasto sisältää yksikköhintoja perustuen urakoitsijoiden yksikköhintoihin kohteiden rakentamiselle ja
purkamiselle.

Määrälaskentahinnasto

Määrittää miten kohteet ryhmitellään laskentatuloksissa. Esimerkiksi suunnitelmasta voidaan tuottaa tieto
rakennettavan verkon metrimääristä jaoteltuna KJ- ja
PJ-verkkoon.

5.3

NIM

Verkkoinvestointien hallinta – sovelluksessa projektit ja suunnitelmat muodostavat hierarkian kuvan 11 mukaisesti. Projektit jaotellaan projektityyppeihin ja projektiluokkiin. Kukin
projekti voi sisältää yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelmia.
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Kuva 11.

Trimble NIM projektien ja suunnitelmien hierarkia. (Trimble 2018)

Projektiluokka on NIM-hierarkian ylin taso. Projektiluokkia voi olla esimerkiksi seuraavasti:
-

Investoinnit, verkon osan uusiminen tai uuden verkon rakennus

-

Kunnossapito, verkon kunnon tarkastus

-

Laskutetut työt, ulkoisen osapuolen tilaamat verkon muutokset

Toisena tasona ovat projektityypit. Niiden avulla ryhmitellään samantyyppiset projektit yhteen. Projektille valittu projektityyppi määrittelee käytettävissä olevat tunnusluvut sekä projektiluokan. Projektityyppejä voi olla esimerkiksi kaapelointi, muuntajat, liittymät tai turvallisuus.

Kolmantena tasona ovat projektit. Projektien avulla hallitaan verkon muutoksia yleisellä tasolla. Projektit jaetaan suunnitelmiin: yleissuunnitelmat ja yksityiskohtainen toteutussuunnittelu. Suunnitelmien kustannukset ja muut tunnusluvut lasketaan yhteen projekteille, jolloin saadaan yleiskuva käynnissä olevista investoinneista. Projektia voidaan hallita sekä
suunnitelmien vaiheiden, että tunnuslukujen elinkaaren avulla. Budjetin toteutumista voidaan seurata projektityypeittäin tai urakointialueittain.
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5.3.1 Tunnusluvut
Projektien ja suunnitelmien seuranta perustuu erinäisiin teknisiin ja taloudellisiin tunnuslukuihin. Näiden tunnuslukujen arvoja voidaan lisätä ja tarkastella useilla eri tavoilla. Tunnuslukuina voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia asioita:

-

Materiaalikustannukset

-

Urakoitsijakustannukset

-

Uudelleenrakennetun verkon määrä

-

Uuden verkon määrä

-

Jälleenhankinta-arvo (JHA)

-

Nykykäyttöarvo (NKA)

Tunnuslukujen arvot voidaan antaa käsin tai ne voidaan päivittää laskentatuloksista. Tunnusluvut jaotellaan kahteen eri tyyppiin, ennakoituun ja toteumaan, taulukon 7 mukaisesti.

Taulukko 7.

NIM tunnuslukutyypit. (Trimble 2018)

Tyyppi

Elinkaaren vaihe

Kuvaus

Ennakoitu

Arvioitu käsin

Annetaan projektille varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Laskettu

Lasketaan joko yleis- tai toteutussuunnitelmassa, päivitetään ensin suunnitelmalle ja sitten projektille.

Hyväksytty

Suunnitelman tunnusluvut hyväksytään, kun suunnitelma on valmis kilpailutettavaksi.

Kilpailutettu

Lisätään käsin suunnitelmalle, kun tarjous on hyväksytty.

Laskettu, tarkennettu Lasketaan yleensä toteutussuunnitelmassa viimeisten
muutosten jälkeen, ja päivitetään toteutussuunnitelmalle ja projektille.
Toteuma

Todelliset toteutuneet arvot, jotka saadaan esimerkiksi
ERP-järjestelmästä. Annetaan projektille tai toteutussuunnitelmalle varsinaisen rakentamisen aikana tai sen
jälkeen.
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Projektien elinkaarten aikana projektien tunnuslukujen ensimmäiset epätarkat arvot korvataan vähitellen suunnitelmista ja tarjouksista saaduilla tarkemmilla arvoilla. Tunnuslukujen
elinkaarta on havainnollistettu kuvassa 12.

Kuva 12.

Trimble NIM tunnuslukujen elinkaari. (Trimble 2018)

5.3.2 Vuosiohjelma
Vuosiohjelma on lista tietyn vuoden suunnitelmista ja projekteista. Projektit näkyvät vuosiohjelmassa seurantavuosiensa ajan. Toteutussuunnitelmat näkyvät niinä vuosina, joille
niillä on tunnuslukuarvoja. Vuosiohjelmassa näkyy vain alin hierarkiataso projektille, joka
useimmiten on toteutussuunnitelma. Jos kyseiselle vuodelle tietyssä projektissa ei ole toteutussuunnitelmia, näytetään yleissuunnitelma.

Vuosiohjelmasta voidaan luoda vuosiohjelmaraportti, jonka avulla voidaan tutkia halutun
vuoden projekteja tarkemmin.
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6. YLEISSUUNNITELMAN TEKEMINEN TRIMBLE NISILLÄ
Tässä kappaleessa toteutetaan käyttöönotto Trimble NIM-sovellukselle, sekä tehdään yleissuunnitelma Joutsenon sähköaseman alueelle. Yleissuunnitelmassa käytetään esimerkinomaisesti käyttöönotettua NIM-sovellusta sekä hyödynnetään verkkotietojärjestelmän ominaisuuksia muun muassa sähköaseman korvaustarkasteluun ja maasulkuvirtojen tarkasteluun yleissuunnitelman yhteydessä.

6.1

Trimble NIM käyttöönotto

Trimble NIM-sovelluksen käyttöönoton lähtökohtana on määritellä kappaleessa 5 esitellyn
sovelluksen toiminnan mukaisesti käytettävät projektiluokat ja projektityypit. Näistä projektityyppi on sellainen, joka käyttäjän tulee valita projektia luodessa. Projektityyppi vaikuttaa
siihen, mitä tunnuslukuja projektin suunnitelmista lasketaan ja miten projekti näyttäytyy
vuosiohjelmanäkymässä.

Ylätaso eli projektiluokat päätettiin jakaa kahteen osa-alueeseen, kunnossapitoon ja investointeihin. Kaikki määritellyt projektiluokat kuuluvat siten aina joko investointeihin tai kunnossapitoon. Osa määritellyistä projektityypeistä, kuten ”Alueverkko”, ovat sellaisia, joihin
liittyen ei tällä hetkellä ole olemassa rajapintaa verkkotietojärjestelmässä. Jatkoa ajatellen
ne on kuitenkin luotu jo nyt, jotta kyseiset projektityypit ovat valmiiksi olemassa ja voidaan
myöhemmin sisällyttää myös NISin tuottamiin vuosiohjelmiin, jos niin halutaan. NIMin projektien valittu hierarkia kokonaisuudessaan on esitetty alla kuvassa 13.
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Kuva 13.

NIM-hierarkian mukaiset projektiluokat ja -tyypit.

Laskentatulosten osalta NIM on konfiguroitu tuottamaan tunnusluvut jaoteltuna KJ-verkkoon, PJ-verkkoon, muuntamoihin ja kaivuutyöhön. Tällä jaottelulla voidaan helposti nähdä
miten kustannukset jakautuvat näiden osa-alueiden välillä. Yleissuunnittelua ajatellen näin
voidaan myös helposti syöttää käsin alustava arvio yleissuunnitelman vaikutuksista johonkin
näistä osa-alueista, erityisesti PJ-verkkoon, sillä yleissuunnittelutasolla verkkotietojärjestelmään ei digitoida PJ-verkon muutoksia muuten kuin suunniteltujen 1000 V haarajohtojen
osalta. PJ-verkkopituus tulee kuitenkin muuttumaan, jos olemassa olevia muuntamoita yhdistellään tai siirretään.
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NIM on määritelty tuottamaan seuraavia tunnuslukuja suunnitelmista kaikille investointisuunnitelmille ja projekteille:

-

PJ-verkon kustannus

-

KJ-verkon kustannus

-

Muuntamoiden kustannus

-

Kaivuukustannukset

-

Muut kustannukset

-

JHA uudelle verkolle

-

JHA purettavalle verkolle

-

JHA muutos, uuden verkon ja purettavan verkon erotus

-

Investointien tehokkuusluku: uuden verkon JHA jaettuna rakennuskustannusten
summalla

-

NKA uudelle verkolle

-

NKA purettavalle verkolle

-

NKA muutos, uuden verkon ja purettavan verkon erotus

-

NKA muutos tehokkuusluku: NKA muutos jaettuna rakennuskustannusten summalla

-

Rakennettava KJ-verkko, metrit

-

Purettava KJ-verkko, metrit

-

Rakennettava PJ-verkko, metrit

-

Purettava PJ-verkko, metrit

-

Rakennettavat muuntamot, kappalemäärä

-

Purettavat muuntamot, kappalemäärä

Tunnuslukujen tuottamisen prosessikuvaus ja eri hinnastojen rooli siinä on esitetty alla kuvassa 14.
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Kuva 14.

NIM-sovelluksen tunnuslukujen laskentaprosessi.

Tunnuslukujen laskenta on mahdollista määrittää niin, että tunnusluvut lasketaan uudestaan
ja päivitetään projektin tietoihin automaattisesti esimerkiksi suunnitelmien vaiheista riippuen, mutta aluksi tunnuslukujen laskennan osalta niiden päivittäminen on määritelty käsin
tehtäväksi, eli käyttäjän tulee mennä ensin suunnitelman ja sitten projektin tietoihin ja suorittaa tunnuslukujen päivittäminen, jolloin tunnusluvut lasketaan uudelleen projektin suun-
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nitelmien senhetkisen tilanteen mukaisesti. Myöhemmin käytön laajentuessa voidaan määrittää niin haluttaessa tunnuslukujen osalta automatiikkaa, jonka mukaisesti ne päivittyvät
tietyin aikavälein.

6.2

Yleissuunnitelma Joutsenon Sähköasema-alueelle

Lähtökohtana Joutsenon Sähköasema-alueen yleissuunnitelmalle on tehdä suunnitelma, jota
noudattamalla päästään säävarman verkon tavoitteeseen kyseisen sähköaseman alueella.
Käyttöhenkilökunnan toimesta on havaittu Joutsenon aseman korvaustilanteen aiheuttavan
mahdollisia pullonkauloja KJ-verkkoon, kun korvaussyöttö tehdään Joutsenon aseman länsipuolella olevan Mälkiän aseman kautta. Yleissuunnittelun yhteydessä tehdään myös Joutsenon sähköasemalle korvaustarkastelu ja huomioidaan sen tulokset yleissuunnitelmassa KJverkon siirtokapasiteettia ajatellen.

6.2.1 Korvaustarkastelu
Korvaustarkastelu tehdään kahta vikatilannetta vasten, koko sähköaseman menetys tai tilanne, jossa toinen päämuuntajista vikaantuu.

Joutsenon sähköasemalle korvaavaa tehoa keskijänniteverkon kautta on saatavilla ympäröiviltä Kuresuon tai Mälkiän sähköasemilta. Kuvassa 15 alla on esitetty Joutsenon sähköasema
sekä ympäröivät asemat ja verkon topologia päämuuntajittain normaalissa kytkentätilassa.
Huomattavaa on, että Mälkiän sähköaseman pienempi 16 MVA päämuuntaja PM1 syöttää
10 kV verkkoa, joten se ei ole käytettävissä Joutsenon 20 kV verkon korvaamiseen. Taulukossa 8 alla on esitetty kaikkien kolmen tarkasteluun liittyvän aseman perustiedot.
Taulukko 8.

Korvaustarkasteluun liittyvien sähköasemien perustiedot. (*) Mälkiän aseman pienempi 16
MVA päämuuntaja syöttää 10 kV verkkoa.

Sähköasema

Päämuuntajat [MVA]

20 kV kojeisto

MAL

16(*)+25

2-kisko

JOU

25+25

1-kisko

KRE

16

1-kisko
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Korvaustilanteiden tehonjakolaskenta on toteutettu Trimble NISillä mallintamalla korvaustilanteet ja laskemalla tehonjako 20 % ylitystodennäköisyydellä.

Kuva 15.

Joutsenon sähköasema ja ympäröivät sähköasemat päämuuntajatehoineen sekä verkon topologia päämuuntajittain normaalitilanteessa.

Tilanteessa, että toinen Joutsenon aseman päämuuntajista on pois käytöstä, voidaan se korvata nykytilassa helposti toisella päämuuntajalla molempien päämuuntajien ollessa 25
MVA muuntajia. Tehonjakolaskennan mukaan PM1 normaalikytkentätilan huippukuorman
ollessa noin 10 MW ja PM2 noin 6 MW, ei kummankaan kuormitusasteen tulisi nousta
liian korkeaksi korvaustilanteessa.

46

SCADA-järjestelmän tietojen perusteella suurin mitattu kuormitus Joutsenon asemalla on
ollut yhteensä 18,2 MW vuonna 2016. Kytkentätilanne tällöin on todennäköisesti ollut jokin
muu kuin tämän hetken kytkentätilanne, jota laskennassa on käytetty, mutta on silti hyvä
huomioida, että asemalla on todellisuudessa ollut suurempi huippukuormitus kuin tämän
hetken laskennan ilmoittama huipputeho.

Tilanteessa, että koko sähköasema kiskoineen on pois käytöstä, tulee korvaava teho ottaa
Mälkiän 20 kV puolen päämuuntajan PM2 ja Kuresuon sähköaseman kautta. Alla on esitetty
kuvassa 16 korvaustilannekytkentä sekä taulukossa 9 suurimmat jännitteenalenemat ja KJverkon sekä päämuuntajien kuormitukset korvaustilanteessa.

Kuva 16.

Joutsenon Sähköaseman korvaussyöttö Kuresuon ja Mälkiän asemien kautta, väritys päämuuntajittain.
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Taulukko 9.

Mälkiän ja Kuresuon asemien suurimmat jännitteenalenemat, asemien syöttämän KJ-verkon
kuormitukset ja päämuuntajan kuormitukset tilanteessa, että näiden kahden aseman avulla
korvataan täysin Joutsenon sähköasema.

Sähköasema

Jännitteenalenema [%] KJ-verkon

kuormitus- Päämuuntajan kuor-

aste [%]

mitusaste [%]

MAL PM2

8,39

97

70

KRE

7,81

90

96

Näiden tulosten perusteella voidaan havaita, että nykytilassa Joutsenon aseman korvaamisessa saattaa esiintyä ongelmia KJ-verkon kuormitettavuuden osalta huippukuorman aikana.
Korvaavien asemien päämuuntajien osalta kapasiteettia riittää etenkin Mälkiän aseman
osalta korvaustilanteessa hyvin. Jännitteenalenema saadaan nykytilassa pidettyä myös kohtuullisella tasolla huomioiden, että kyseessä on korvaustilanne. Mälkiän suunnasta tulevan
syötön osalta KJ-verkon kuormitusaste sen sijaan on paikoin todella korkea, ja muodostuu
pullonkaulaksi, jos olisi tilanne, että Mälkiän aseman kautta otettaisiin suurempi osa korvaavasta tehosta kuin tässä kyseisessä kytkentätilanteessa tällä ylitystodennäköisyydellä laskettuna.

Nämä tiedot huomioiden voidaan suunniteltaessa verkkoa kyseiselle alueelle vahvistaa suuremman siirtokapasiteetin mahdollistavalla KJ-johdolla niitä osuuksia, joille muodostuu nykytilassa suurin kuormitusaste, jotta tulevaisuudessa niistä ei muodostu pullonkauloja korvaustilanteessa. Mälkiän asemalla on tällä hetkellä vapaita kennoja 20 kV puolella, joten
varteenotettava vaihtoehto on myös ylimääräinen rinnakkainen johtolähtö Joutsenon aseman
suuntaan, jolloin saataisiin kevennettyä osa kuormasta tälle lähdölle korvaustilanteessa. Nykytilassa Mälkiän suunnasta joudutaan syöttämään Joutsenon keskustan suuntaan korvaustilanteessa yhden lähdön kautta, jolloin tämän lähdön alkupää kuormittuu todella voimakkaasti.

6.2.2 Toimitusvarmuustarkastelu
Seuraavaksi tarkastellaan Joutsenon sähköaseman lähtöjä toimitusvarmuuden näkökulmasta. LEV:n DMS-järjestelmä on vaihtunut vuodenvaihteessa 2018 alkuvuodesta, joten

48
DMS-järjestelmään tallentuneita todellisia KAH-kustannuksia johtolähdön tarkkuudella on
saatavilla vain tältä vajaan kahden vuoden ajanjaksolta, eli otanta on melko kapea ajatellen
sääilmiöiden vaihtelevuutta vuositasolla. DMS-järjestelmän KAH-kustannukset perustuvat
vian aikaiseen todelliseen tehoon ja sisältävät sekä jälleenkytkennät että pysyvät viat. Alla
taulukossa 10 on esitetty Joutsenon aseman verkon nykytilan tietoja verkkopituuden, huipputehon, jännitteenaleneman, kaapelointiasteen ja KAH-kustannusten osalta.
Taulukko 10.

Joutsenon sähköaseman lähtöjen huipputehot, jännitteenalenemat, kaapelointiaste sekä odottamattomien keskeytysten vuotuinen KAH-kustannus. (*) Vain edeltävän kahden vuoden
keskiarvo.

Lähtö

Pituus

Huippu-

Suurin jän- Kaape-

Odottamattomien

[km]

teho [MW]

nitteenale-

lointiaste

keskeytysten KAH-

nema [%]

[%]

kustannus [k€/a] (*)

JOU J09 KESKUSTA

1,9

1,8

0,10

100

0

JOU J10 KA1

37,8

4,6

0,59

19

32,3

JOU J11 KA2

87,4

2,2

1,69

5

42,9

JOU J12 KORVENKYLÄ

7,5

1,5

0,67

24

20,1

JOU J13 RAVIKANGAS

29,8

1,4

1,26

9

28,3

JOU J14 TYRMINEN

8,9

2,7

0,25

72

6,6

JOU J15 LAMPIKANGAS

7,3

2,2

0,29

49

0

JOU J16 PULP

14,1

2,0

0,76

55

18,6

Oheinen tilasto ei ole KAH-kustannusten osalta kovinkaan tarkka pienen otannan vuoksi.
Siitä voidaan kuitenkin havaita, että pienemmän kaapelointiasteen lähdöillä on selkeästi
enemmän vikoja. Huomattavaa on myös, että lähdöillä J10 ja J11, jotka ovat verkkopituuden
osalta suurimmat lähdöt Joutsenon asemalta, on molemmilla kytkinasema, joka omalta osaltaan vähentää lähdön vikojen vaikutusaluetta ja asiakkaiden kokemien vikojen määrää jo
nykyisellään. Lähdön J10 syöttö kytkinasemalle asti on ensimmäiset 3 km, loput 35 km lähdöstä on jaettu neljälle katkaisijalle kytkinasemalla. Vastaavasti lähdöstä J11 syöttöä kytkinasemalle asti on ensimmäiset 22 km, loput 65 km on jaettu kytkinasemalta neljälle katkaisijalle. DMS-järjestelmä on erotellut lähdön J11 vikojen KAH-kustannukset erikseen kytkinaseman jälkeisen verkon KAH-kustannuksiin, joiden osuus taulukon 11 mukaisesta KAHkustannusten vuosikeskiarvosta on 20,3 k€ eli noin puolet lähdön KAH-kustannuksista ny-
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kytilassa muodostuu kytkinasemaa syöttävän osuuden vioista ja puolet kytkinaseman jälkeisen verkon vioista. Säävarman verkon alue Joutsenon sähköasema-alueella on määritelty siten, että kytkinasemille asti saadaan säävarma syöttö.

Siltä osin, kun näitä lähtöjä saneerataan säävarman verkon alueella, on tavoitteena odottamattomien vikojen määrän pienentäminen mahdollisimman lähelle nollaa. Joutsenon aseman syöttämästä alueesta iso osa on kuitenkin maaseutua ja säävarman alueen ulkopuolella,
mutta soveltamalla mahdollisuuksien mukaan 1000 V tekniikkaa haarajohdoille sekä siirtämällä ilmajohtoja metsästä tien viereen haja-asutusalueilla, saadaan lähtöjen toimitusvarmuutta parannettua myös säävarman alueen ulkopuolella.

Vanhempia vikatilastoja, joiden pohjalta on myös määritelty laskennalliset KAH-arvot pysyville vioille johtolähdöittäin, on olemassa vuosilta 2009-2014. Joutsenon alueen johtolähtöjen kytkentätilanne ja vuosienergiat ovat sittemmin muuttuneet, mutta alueen verkon rakenne kokonaisuutena on nykytilassa edelleen samantyyppinen kuin tällä aikakaudella. Vuosien 2009-2014 vikatilastojen tietoja on esitetty alla taulukossa 11.

Taulukko 11.

LEV:n vuosien 2009-2014 vikatilasto ja laskennalliset KAH-kustannukset silloisille Joutsenon lähdöille. (Lappeenrannan Energiaverkot 2015)

Lähtö

Pituus [km]

Keskiteho

Vian keski- Vikataa-

Pysyvien vi-

[MW]

pituus

kojen

juus [kpl/a]

[h/vika]

las-

kennallinen
KAH [k€/a]

J09

4,0

0,71

-

-

-

J10

40,0

0,71

3,21

0,33

25,2

J11

70,9

0,54

37,77

1,33

225,8

J12

6,7

0,50

4,12

2,50

22,4

J13

70,6

0,59

3,89

4,33

25,1

J14

8,2

0,81

0,70

0,50

6,2

J15

8,0

0,34

5,63

0,33

21,2

J16

12,2

0,60

2,73

2,00

18,1

Taulukon 11 tiedoista voidaan havaita, että nämä 2009-2014 vikojen keskiarvoihin perustuvat laskennalliset KAH-kustannukset ovat laajalti samaa suuruusluokkaa kuin edeltävän
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kahden vuoden todelliset KAH-kustannukset tällä alueella. Poikkeuksena lähtö J11, jolla on
ollut vuonna 2013 erittäin pitkiä keskeytyksiä, joiden seurauksena vian pituuden keskiarvo
ja sitä myötä laskennallinen KAH-kustannus kyseiselle lähdölle on huomattavan suuri. Lähtöjen kytkentätilanteet ja tehot ovat kuitenkin nykyhetkessä erilaiset, joten taulukon 11 lähtöjä ei tule suoraan vertailla nykyhetken lähtöihin.
6.2.3 Verkon oikosulkukestoisuuden tarkastelu
Verkkotietojärjestelmän seurantakantaan tallennetaan viikoittain laskentatulokset sekä KJettä PJ-verkosta. Näistä tuloksista voidaan hakea kyselyiden avulla haluttua tietoa, kuten
sellaisia johto-osuuksia, joiden oikosulkukestoisuus ylittyy. Oikosulkukestottomia KJ-verkon osuuksia hakevan kyselyn perusteella Joutsenon alueelta löytyy kolme johto-osuutta,
joiden oikosulkukestoisuus ylittyy kolmivaiheisessa oikosulussa. Nämä johto-osuudet on
esitetty alla kuvassa 17. Kaikki kolme ovat Sw25 ilmajohtoa. Nämä osuudet tulee ehdottomasti huomioida suunnitelmassa ja joko vahvistaa paksummalla poikkipinnalla tai kahden
haaraosuuden osalta vaihtoehtoina on myös siirtää muuntamo runkojohdolle tai korvata
haara 1000 V tekniikalla.

Kuva 17.

Joutsenon sähköaseman syöttämän alueen oikosulkukestottomat johto-osuudet. Topologian
väritys johtolähdöittäin.
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6.2.4 Yleissuunnitelma
Joutsenon alueen yleissuunnitelma on digitoitu Trimble NISiin huomioiden olemassa olevat
yleissuunnitteluperiaatteet sekä edellä olevat havainnot korvaustilanteeseen, toimitusvarmuuteen ja oikosulkukestottomiin johto-osiin liittyen. Verkkotietojärjestelmään on digitoitu
KJ-verkko alustavine reitteineen sekä uudet muuntamot ja näille sijoittuvat kauko-ohjauslaitteet sekä jakorajojen muutokset.

Digitoinnissa on käytetty erityisiä yleissuunnittelutarkoitukseen luotuja johtolajeja ilmajohdolle ja kaapelille, jotka ovat selkeästi erotettavissa olemassa olevasta verkosta verkkotietojärjestelmässä. Laskentatarkoituksiin näille on annettu samat tekniset tiedot kuin AHXW185
kaapelille ja Pg99 avojohdolle. Suunnitelmassa ei siis oteta tarkemmin kantaa lopulliseen
johtolajivalintaan, mutta laskennan tarkastelu on tehty käyttäen näitä kahta todennäköisintä
kaapeli- ja johdinvaihtoehtoa.

Yleisesti suunnitelmassa on tarkasteltu sekä KJ- että PJ-verkkoja, eli olemassa olevia muuntamoita on mahdollisuuksien mukaan yhdistelty ja siirretty usein tien viereen runkojohdolle,
jos se oli muuntopiirin PJ-verkon näkökulmasta mahdollista. 1000 V tekniikkaa on käytetty
haarajohdoilla silloin, kun haaran pituus ja teho on ollut sellainen, että jännitteenalenema ei
kasva liian isoksi 1000 V jakelulla, eikä KJ-haaralle ole erityisiä perusteita, kuten rengasyhteyden mahdollisuutta kyseistä reittiä käyttäen tulevaisuudessa.

Mälkiän asemalta on suunniteltu kokonaan uusi rinnakkainen johtolähtö Joutsenon suuntaan
helpottamaan korvaustilanteen KJ-verkon kuormitusta. Tämän lähdön runkojohto on suunniteltu täysin kaapelina. Säävarmalla alueella on mahdollisuuksien mukaan suunniteltu ilmajohtoa ja tietyissä paikoissa myös säilytetty olemassa olevaa nuorta ilmajohtoa, jos saatavilla olevan karttadatan perusteella (Lappeenrannan kaupunki 2018) näytti siltä, että nämä
johto-osuudet voidaan tehdä säävarmaksi muun muassa tekemällä leveää johtokatua. Myös
olemassa olevat PAS-johdot, jotka kaikki sijaitsivat tien vieressä, on säilytetty. Tien vieressä
sijaitsevat PASit voidaan tehdä säävarmaksi melko helposti.

Säävarman alueen ulkopuolella on säilytetty enemmän olemassa olevaa ilmajohtoa siltä osin,
kun sitä oli tien vieressä tai pellolla nykyisellään. Vikaherkille osuuksille, joissa ilmajohto
kulkee nykytilassa metsässä, on suunniteltu uusi ilmajohto tien viereen.
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Kuvissa 18, 19, 20 ja 21 on esitetty suunniteltu uusi verkko jaoteltuna suunniteltuun ilmajohtoon, kaapeliin ja 1000 V jakeluun. Kuvassa 22 on nähtävissä Mälkiän asemalta Joutsenon aseman suuntaan tulevat kaksi erillistä johtolähtöä verrattuna nykytilan yhteen johtolähtöön, joka on nähtävissä aiemmassa kuvassa 17. Kaikissa kuvissa topologia ja väritys on
johtolähdöittäin, vanha purettava verkko näyttäytyy valkoisena.

Kuva 18.

Koko suunnitelma-alue, korostettuna uusi suunniteltu verkko.
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Kuva 19.

Suunnitelma-alueen länsipuoli.

Kuva 20.

Suunnitelma-alueen itäpuoli.
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Kuva 21.

Kuva 22.

Suunnitelma-alueen eteläpuoli.

Uusi johtolähtö MAL J10. Olemassa olevassa verkossa lähdön MAL J10 syöttämä osa verkkoa
on lähdöllä MAL J08.

55
6.2.5 Maasulkuvirrat suunnitellussa verkossa
Suunnitellulle verkolle tehdään maasulkuvirtojen tarkastelu, jonka avulla selvitetään alustava hajautetun kompensoinnin tarve. Hajautettua kompensointia on tällä hetkellä Mälkiän
PM2 syöttämällä alueella yksi 10 A laitteisto ja yksi 15 A laitteisto, Joutsenon aseman alueella ei yhtään. Suunnitellun maakaapelin myötä maasulkuvirrat kasvavat, joten tulee tarkistaa, riittääkö olemassa oleva kompensointi kattamaan maasulkuvirrat myös jatkossa, vai tarvitseeko verkkoon lisätä hajautettua kompensointia Joutsenon tai Mälkiän sähköaseman alueelle. Alla taulukossa 12 on esitetty maasulkuvirtojen kehitys suunnitelman myötä molempien asemien alueella sekä asemalla sijaitsevien keskitettyjen sammutuslaitteistojen ja Mälkiän osalta myös olemassa olevan hajautetun kompensoinnin maksimivirta. Maasulkuvirtojen tarkastelu on toteutettu Trimble NISin maasulkulaskennan avulla. Tulee huomata, että
taulukon 12 tarkastelu on tehty käyttäen nykyisiä vallitsevia sähköasemien välisiä jakorajoja.
Taulukko 12.

Päämuuntaja

Maasulkuvirtojen muutos Joutsenon yleissuunnitelman myötä.

Sammutuskuristimen

Maasulkuvirta nyky- Maasulkuvirta suunni-

maksimivirta [A]

verkossa [A]

tellussa verkossa [A]

JOU PM1

140

86

104

JOU PM2

100

47

99

MAL PM2

200 + 25

175

212

Tuloksista voidaan havaita, että Joutsenon PM2 syöttämällä alueella maasulkuvirta kasvaa
suunnitellussa verkossa suunnilleen yhtä suureksi kuin aseman keskitetyn kompensoinnin
maksimivirta. Mälkiän aseman osalta maasulkuvirrat kasvavat suunnitellussa verkossa myös
lähelle olemassa olevaa kompensointikapasiteettia. Tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa muuttamalla jakorajoja siten, että kuvan 22 tilanteen sijaan MAL J10 alue olisikin enimmäkseen
Joutsenon aseman perässä, sillä nykyinen jakoraja on Joutsenon PM1 syöttämän lähdön
kanssa, ja PM1 keskitetyllä kompensoinnilla riittäisi kapasiteettia 140 A asti.

Joka tapauksessa verkkoon tulisi näiden tulosten perusteella lisätä hajautettua kompensointia, jotta kompensointilaitteistojen kapasiteettia ei ylitetä esimerkiksi kytkentätilanteiden
muuttuessa. Hajautetun kompensoinnin tarkempi sijainti ja määrä tulee selvittää toteutussuunnittelun yhteydessä, kun eksaktit kaapelilajivalinnat ja sitä myötä niiden generoimat tarkemmat maasulkuvirrat ovat tiedossa. Luontevia paikkoja on varmasti kuvan 22 mukaisen
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lähdön MAL J10 alueella sekä Joutsenon aseman eteläpuolella, näiden alueiden kaapelointiasteiden kasvaessa aiemmasta merkittävästi.

6.2.6 Korvaustarkastelu suunnitellussa verkossa
Joutsenon aseman korvaustarkastelu tehdään myös uudestaan suunnitellulle verkolle, jotta
nähdään mikä vaikutus Mälkiän asemalta lähtevällä uudella rinnakkaisjohtolähdöllä on KJverkon kuormitukseen korvaustilanteen aikana. Korvaustarkastelu tehdään vastaavassa tilanteessa, että koko Joutsenon asema korvataan, kuin edeltävä tarkastelu olemassa olevalle
verkolle.

Korvaustarkastelu on nyt tehty kytkentätilanteessa, jossa Mälkiän aseman PM2 ottaa suuremman osan kuormasta kuin aiemmassa tarkastelussa nykyverkolle, koska suunnitellussa
verkossa KJ-verkon kapasiteettia pitäisi riittää huomattavasti paremmin uuden johtolähdön
myötä, jolloin myös Mälkiän päämuuntajan vapaata kapasiteettia pystytään hyödyntämään
paremmin. Korvaustarkastelun kytkentätilanne päämuuntajittain on alla kuvassa 23 ja tehonjakolaskennan tulokset alla taulukossa 13.
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Kuva 23.

Korvaustarkastelun kytkentätilanne suunnitellussa verkossa. Topologia päämuuntajittain.

Taulukko 13.

Joutsenon aseman korvaustarkastelu suunnitellussa verkossa. Suurimmat jännitteenalenemat
ja KJ-verkon sekä päämuuntajien kuormitusasteet korvaustilanteen aikana.

Sähköasema

Jännitteenalenema [%] KJ-verkon

kuormitus- Päämuuntajan kuor-

aste [%]

mitusaste [%]

MAL PM2

4,9

62

77

KRE

5,7

65

79

Näiden laskentatulosten perusteella voidaan havaita KJ-verkon kapasiteetin olevan huomattavasti aiempaa parempi korvaustilanteessa. Näitä laskentatuloksia ajatellen tulee huomioida
kuitenkin se, että kuten edellä mainittu, ovat yleissuunnitelmaan suunnitellut uudet ilmajohdot ja maakaapelit laskentatarkoituksiin teknisiltä tiedoiltaan vastaavat kuin AHXW185 ja
Pg99. Todellisuudessa toteutussuunnittelun myötä kaikki uudet johdot eivät lopulta ole välttämättä poikkipinnaltaan näin suuria. On kuitenkin selvästi havaittavissa, että suunnitellulla
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verkolla pystytään hyödyntämään Mälkiän aseman päämuuntajakapasiteettia korvaustilanteessa paljon paremmin kuin verkon nykytilassa. Lopulliseen korvaustilanteen aikaiseen KJverkon suurimpaan kuormitusasteeseen ja jännitteenalenemaan tulee vaikuttamaan toteutussuunnittelussa valitut johdinten poikkipinnat.

6.2.7 Toimitusvarmuustarkastelu suunnitellussa verkossa
Suunnitellun verkon laskennalliset vikataajuudet on määritelty alla olevassa taulukossa 14
esitettyihin vikataajuuksiin perustuen suunniteltujen ilmajohtojen sijainnin mukaan. Jos verrataan suunnitellun verkon laskennallisia vikataajuuksia kappaleen 6.2.2 taulukon 11 keskeytystilastoista määriteltyihin todellisiin vikataajuuksiin, voidaan nähdä laskennallisten vikataajuuksien suunnitellussa verkossa olevan Joutsenon sähköasema-aluetta kokonaisuutena
ajatellen pienemmät kuin vikatilastojen mukaiset vikataajuudet. Automaation lisääntymisen
myötä kytkentäajat ovat suunnitellussa verkossa myös lyhyempiä. Tämän perusteella voidaan olettaa KAH-kustannusten pienenevän karkeasti samassa suhteessa kuin vikataajuudetkin.

Tarkempien teoreettisten KAH-kustannusten määrittämistä varten tulisi suorittaa laskenta
jokaisen johtolähdön jokaiselle erotinvälille huomioiden kyseisellä verkonosalla kulkeva
keskiteho, kytkentäajat, varasyöttöjen mahdollisuus sekä vikojen korjausajat, tehden koko
prosessista yleissuunnittelun kontekstissa tämän kokoiselle suunnitelmalle erittäin raskaan.
Tämän diplomityön pääpainon ollessa itse yleissuunnitteluprosessissa, ei teoreettiseen
KAH-kustannusten muutokseen ole syvennytty erityisen tarkasti, ja suunnitellulle verkolle
on määritelty vain laskennalliset vikataajuudet suunniteltujen johtoreittien perusteella.

Jatkokehitystä ajatellen Trimblellä on olemassa NISiin erillinen verkkokustannus- ja luotettavuuslaskentasovellus, joka mahdollistaisi muun muassa häviökustannusten ja keskeytyskustannusten laskennan verkkotietojärjestelmän sisällä. Jos jatkossa nähdään tarpeellisena
tällainen laskentaominaisuus suoraan verkkotietojärjestelmän sisällä, voidaan harkita sen lisenssin ostamista.
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Taulukko 14.

Laskennassa käytetyt vikataajuudet (Partanen 2017)

Keskimääräinen vikataajuus KJ-verkko [kpl/100km/a]
PJK

AJK

Pysyvä vika

metsä

22

30

10

tienvarsi

11

15

6

pelto

4

6

1

metsä

3

4

5

tienvarsi

2

3

2

pelto

2

3

1

Maakaapeli

-

-

1

Avojohto

PAS

Taulukossa 15 alla on esitetty laskennalliset vikataajuudet pysyville vioille ja keskitehot
yleissuunnitelman verkon lähdöillä. Suunnitellun leveän johtokadun osalta on käytetty samoja vikataajuuden arvoja kuin pellolla sijaitsevalle johdolle.
Taulukko 15.

Lähtö

Suunnitellun verkon laskennalliset vikataajuudet pysyville vioille.

Pituus [km]

Keskiteho

Kaapelointiaste Laskennallinen vi-

[MW]

[%]

kataajuus

pysy-

ville vioille [kpl/a]
J09

1,9

0,51

100

0,02

J10

36,4

2,34

30

1,00

J11

65,6

1,00

8

0,92

J12

6,9

0,43

57

0,07

J13

28,0

0,51

62

0,28

J14

11,8

0,99

100

0,12

J15

7,3

0,91

49

0,07

J16

10,4

0,75

83

0,10

Näistä tuloksista voidaan nähdä, että toimitusvarmuuden näkökulmasta lähdöt J10 ja J11
ovat haasteellisimmat suurimpien keskitehojen ja lähtöjen pituuksien vuoksi. Suurin osa
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näistä kahdesta lähdöstä ulottuu säävarman alueen ulkopuolelle, joten kaapelointi suuremmilla asteilla ei ole perusteltua. Nykytilassa kuitenkin huomattava osa näiden lähtöjen säävarman alueen ulkopuolisista johto-osuuksista kulkee metsässä, ja ne on suunnitelmassa siirretty tien viereen, pienentäen laskennallista vikaherkkyyttä. Näillä kahdella lähdöllä on
myös olemassa kytkinasemat, jotka jakavat lähdöt ja sitä myötä KAH-kustannukset useisiin
suojausvyöhykkeisiin. Näiden lähtöjen syöttö säävarman alueen ulkopuolelle tapahtuu kytkinasemien kautta. Suunnitelman myötä, kun lähtöjen alkupää kytkinasemille asti tehdään
säävarmaksi, ei tulisi sähkömarkkinalain mukaisten toimitusvarmuustavoitteiden saavuttaminen muodostua ongelmaksi.

Kaikkien muiden lähtöjen osalta suunnitellun verkon tilanne näyttää hyvältä vikataajuuksia
ajatellen.
6.2.8 Suunnitelman liittäminen projektiin ja tunnuslukujen laskenta
Joutsenon sähköasema-alueen kehitykselle on luotu oma projekti, johon tämä edellä kuvattu
yleissuunnitelma on liitetty projektin yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelmalle on laskettu
NIMin tuottamat tunnusluvut, joista saadaan alustavat karkeat rakentamiskustannusarviot ja
tehokkuusluvut projektille. Tunnuslukujen näkymä suunnitelmalle on esitetty alla kuvassa
24. Tunnusluvut on jaettu alustavasti projektin toteutusvuosille, eli tässä tapauksessa välille
2020-2028. Projektin vuositasolle jaettujen tunnuslukujen näkymää on esitetty alla kuvassa
25. Myöhemmin kun tehdään toteutussuunnitelmia, korvautuvat tämän yleissuunnitelman
karkeat tunnusluvut tarkemmilla toteutussuunnitelmien tunnusluvuilla, jotka taas lopulta tarkentuvat toteutuneiksi tunnusluvuiksi.
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Kuva 24.

Yleissuunnitelmasta lasketut ennakoidut tunnusluvut.

Kuva 25.

Projektin toteutusvuosille jaettujen tunnuslukujen näkymä. Kaikki tunnusluvut eivät näyttäydy tässä kuvassa listan pituuden vuoksi.
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Vuosiohjelmaa tarkasteltaessa tämän projektin tunnusluvut näyttäytyvät valitun vuoden vuosiohjelmassa sen hetkisen tarkimman tiedon mukaan. Tällä hetkellä siis vuosiohjelmassa
vuosille 2020-2028 näyttäytyvät tämän projektin osalta samat yleissuunnitelmaan perustuvat
tunnusluvut kuin kuvassa 25. Myöhemmin kun toteutussuunnitelmien pohjalta saadaan tarkempia arvioita, korvautuvat nykyiset arvot vuosiohjelmassa niillä.

6.3

Jakeluverkon suunnitteluohjeiston päivitys

Sisäistä jakeluverkon suunnitteluohjeistoa on päivitetty sisältämään ohjeistus edellä käytettyihin menetelmiin erityisesti yleissuunnitelmien digitoinnin ja NIM-sovelluksen käytön
osalta.

Jatkoa ajatellen, erityisesti jos yleissuunnittelua teetetään jossain vaiheessa ulkopuolisella
suunnittelutoimistolla, on tärkeää olla olemassa selkeä ohjeistus suunnittelua varten. Sen
avulla verkkotietojärjestelmään digitoidut yleissuunnitelmat sisältävät keskenään saman toiminnallisuuden muun muassa laskentaominaisuuksien osalta.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTA
Tässä kappaleessa esitetään johtopäätöksiä ja ehdotuksia jatkokehitykselle koskien yleissuunnittelua Trimble NISillä ja käyttöönotettua NIM-sovellusta.

7.1

Trimble NISiin tehtyjen yleissuunnitelmien hyödyt

Kuten kappaleessa 6.2 on tehty, on erinäisten teknisten tarkastelujen, kuten tässä tapauksessa
aseman korvaustilanne tai maasulkuvirtojen kehityksen tarkastelu, helppoa verkkotietojärjestelmään digitoidulle suunnitelmalle verrattuna aiemmassa muodossa olleisiin yleissuunnitelmiin. Näiden tarkastelujen myötä on käytettävissä kattavampi kokonaiskuva verkon tilasta, kun lähdetään tekemään toteutussuunnittelua yleissuunnitelman pohjalta. Tästä laajemmasta verkon tilan analysoinnista on hyötyä pitkällä tähtäimellä, kun epävarmuustekijöiden määrä on pienempi toteutussuunnittelun alkaessa.

Myös yleissuunnitelmien integrointi suoraan vuosiohjelmiin tapahtuu käytännössä automaattisesti NIM-sovelluksen myötä. Toteutussuunnittelun osalta suunnittelijoiden ei tarvitse
muuttaa nykyisiä toimintatapoja kuin siltä osin, että tunnuslukujen laskenta suoritetaan jatkossa suunnitelmille ja projekteille. Kaikki muu tarvittava toiminnallisuus tapahtuu taustalla
automaattisesti jo olemassa olevien hinnastojen perusteella. Vastaavasti lopulta, kun Excelmuotoisista vuosiohjelmista pystytään luopumaan, ei niille tarvitse enää laskea alustavia investointikustannuksia manuaalisesti ollenkaan. Nämä hyödyt korostuvat nopeammin, jos
vuosiohjelmatoiminnallisuus kytketään kaikkiin jatkossa tehtäviin projekteihin ja suunnitelmiin. Tätä myötä manuaalisen työn määrän budjettihintojen laskemiseen ja vuosiohjelmien
päivittämiseen liittyen tulisi yleisesti vähentyä.

7.2

Jatkokehitys

Jatkokehityksenä NIM-sovellukseen liittyen voidaan luoda projektit kaikkiin tulevien vuosien verkostosuunnitelmiin liittyen ja kytkeä olemassa olevat ja jatkossa tehtävät suunnitelmat niihin, jolloin saadaan tuotettua tunnusluvut kaikista suunnitelmista verkkotietojärjestelmään. Verkon kunnossapidon suunnittelua ajatellen NIM-sovellukseen on luotu käyttöönoton yhteydessä valmiiksi projektityypit kunnossapitoa varten. Jatkokehitystä kuitenkin vaaditaan kunnossapitoprojektien tunnuslukujen määrityksen osalta, jos halutaan hyödyntää so-
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vellusta myös kunnossapidon pitkän aikavälin suunnittelussa. Rajapinta toiminnanohjausjärjestelmän kanssa on myös asia, jota tulisi harkita. ERP-rajapinnan myötä toteutuneita tunnuslukuja investointisuunnitelmiin ja kunnossapitoon liittyen voitaisiin saada suoraan verkkotietojärjestelmän tunnuslukuihin ja sitä myötä vuosiohjelmanäkymään. Kun NIM-sovelluksen käyttöä on laajennettu ja vuosiohjelmanäkymään saadaan lisättyä tulevien vuosien
suunnitelmia nykyistä enemmän, voidaan ERP-rajapinnan tarvetta tarkastella tarkemmin.
Rajapinnan myötä olisi mahdollista poistaa jälleen yksi manuaalinen työvaihe vuosiohjelmiin liittyen, tehden koko prosessista astetta automaattisemman.

Yleisesti Trimble NISin osalta jatkokehityksenä voidaan ainakin harkita Trimblen luotettavuuslaskenta-lisenssin, jota tällä hetkellä ei ole, hankkimista. Tähän lisenssiin kuuluvat laskentatoiminnot mahdollistaisivat kappaleen 6.2.7 mukaisten keskeytyskustannusten tarkastelujen tekemisen laajemmin kuin vain vikataajuuksien osalta ja myös huomattavasti nopeammin. Luotettavuuslaskentatoiminnallisuuteen kuuluu muun muassa keskeytyskustannusten tai häviötehojen laskenta valitulle verkonosuudelle. (Trimble 2018)
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8. YHTEENVETO
Tässä diplomityössä kartoitettiin Lappeenrannan Energiaverkkojen sähkönjakeluverkon
yleissuunnitteluprosessin nykytilaa ja siinä havaittuja heikkouksia sekä kehitettiin yleissuunnitteluprosessia hyödyntämään olemassa olevaa Trimble NIS-verkkotietojärjestelmää
aiempaa paremmin. Verkkotietojärjestelmän toimintaa itsessään kehitettiin myös toimimaan paremmin investointien hallinnassa käyttöönotetun NIM-sovelluksen myötä. Työssä
on tehty esimerkkisuunnitelmana yleissuunnitelma Joutsenon sähköasema-alueen verkon
kehitykselle hyödyntäen verkkotietojärjestelmää aiempaa laajemmin muun muassa tehonjako- ja vikavirtalaskentojen osalta. Suunnitelman yhteydessä tehdyllä korvaustarkastelulla
löydettiin pullonkaula KJ-verkossa korvatessa Joutsenon asemaa Mälkiän aseman suunnasta. Tämä pullonkaula on huomioitu suunnitelmassa ja KJ-verkon siirtokapasiteettia
Mälkiän aseman suunnasta on parannettu uuden rinnakkaisen johtolähdön avulla.

Yhtiön sisäistä suunnitteluohjeistoa on päivitetty sisältämään tässä suunnitelmassa käytettyjä menetelmiä, joiden mukaisesti voidaan jatkossakin digitoida pitkän aikavälin suunnitelmia verkkotietojärjestelmään.

Diplomityössä toteutettiin käyttöönotto verkkotietojärjestelmän sisäiselle investointienhallintasovellukselle, Trimble NIMille, jonka avulla voidaan laskea verkkotietojärjestelmään
digitoiduille suunnitelmille tunnusluvut rakentamiskustannuksille ja suunnitelman vaikutuksille Energiaviraston yksikköhintojen mukaisiin verkon JHA:n ja NKA:n muutoksiin.
Näiden tunnuslukujen pohjalta voidaan generoida verkkotietojärjestelmän sisällä vuosiohjelmia, joiden avulla voidaan tarkastella halutun vuoden arvioituja investointikustannuksia
kyseisen hetken tarkimman tiedon mukaan. Kun vuosiohjelmatoiminnallisuus on jatkossa
saatu koskemaan kaikkia tulevien vuosien suunnitelmia, ei olemassa olevien Excel-muotoisten vuosiohjelmien manuaaliselle ylläpidolle tulisi enää olla tarvetta. Käyttöönoton jälkeen investointienhallintasovellus toimii nykyisille ja jatkossa tehtäville investointeja koskeville suunnitelmille verkkotietojärjestelmässä. Kunnossapitoprojektien osalta vaaditaan
jatkokehitystä, jos sovellusta halutaan hyödyntää kunnossapidon suunnittelussa.

Joutsenon sähköasema-alueelle tehtyä yleissuunnitelmaa voidaan käyttää suuntaa antavana
tavoiteverkkona kyseiselle alueelle vuoteen 2028 asti, kun alueen sähköverkkoa saneerataan säävarmemmaksi ja vastaamaan sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimuksia.
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