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Tulevaisuuden älykkäistä sähköverkoista puhuttaessa visioidaan sähköverkosta, joka kyke-

nee paitsi tunnistamaan, myös automaattisesti ja tarkasti erottamaan vikaantuneen verkon 

osan ja palauttamaan lopuille asiakkaille sähkönjakelun. Tämän tapaiset ominaisuudet nos-

taisivat sähköverkon toimitusvarmuustasoa korkeammalle, myös ilman suuria fyysisiä 

investointeja sähköverkkoon. Vaikka yhteiskunnallinen keskustelu sähköverkkojen kehittä-

misestä onkin tällä hetkellä painottunut lähinnä myrskyvarmuuden parantamiseen, on 

sähköverkkoyhtiössä kyettävä kehittämään sähköverkkoa samalla myös muilla tavoilla kohti 

tulevaisuuden visiota älykkäästä sähköverkosta. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää vianhallinnan automatisoinnin vaikutuksia kes-

kijänniteverkon vikakeskeytyksien tunnuslukuihin. Vianhallinnan automatisoinnin 

toteutustapana tutkittiin osaksi kehittynyttä käytöntukijärjestelmää integroitavaa FLISR-

automatiikkaa. Tutkimuksessa selviää erityisesti Carunan sähkönjakeluverkon osalta, miten 

FLISR-automatiikan vianrajaustoimintoja voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla ja 

mikä on automatiikan merkitys sähkönjakelun toimitusvarmuuteen. Lisäksi tarkastellaan 

verkostoautomaation, kuten kaukokäytettävien erottimien ja maastokatkaisijoiden, sekä 

vianilmaisimien merkitystä FLISR-automatiikalle. 

 

Tutkimuksessa FLISR-automatiikka näyttäytyy erinomaisena keinona parantaa sähkönjake-

lun toimitusvarmuutta, jo nykyiselläkin sähköverkolla. Tulevia investointeja suunniteltaessa 

tulee kuitenkin varmistaa, että panostetaan myös verkostoautomaation riittävään määrään. 

Mitä enemmän verkostoautomaatiota on FLISR-automatiikan käytettävissä, sitä suurempi 

hyöty vianhallinnan automatisoinnista muodostuu.  



ABSTRACT 

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

LUT School of Energy Systems 

Electrical Engineering 

 

 

Tommi Halkosaari 

Effectiveness of fault management automation on medium voltage fault indicators 

Master’s thesis 

July 2020 

98 pages, 21 figures, 16 tables and 2 appendices 

 

Examiners:  Professor Jarmo Partanen 

 D.Sc. (Tech) Jukka Lassila 

Supervisor:  M.Sc. (Tech) Matias Korkka 

 

Keywords: Electricity distribution, security of supply, smartgrid, grid automation, 

automatic fault isolation, FLIR, FLIRS 

 

When talking about the smart grids of the future, the vision is in an electricity grid that is 

able not only to identify, but also accurately separate the faulty part of the grid and return 

the electricity to the remaining customers totally automatically. Features like this would raise 

the level of security of supply in the electricity grid higher, even without large physical in-

vestments in the electricity grid. Although the societal debate on the development of 

electricity grids is currently focused mainly on improving storm resistance, the electricity 

grid companies must be able to develop the electricity grid also in other ways towards the 

vision of the future of the smart grid. 

 

Objective of this thesis was to provide comprehensive analysis about the effects of fault 

management automation on the fault interruption parameters in medium voltage grid. As an 

implementation of fault management automation, FLISR automation integrated into an Ad-

vanced Distribution Management System was studied. Regarding Caruna's electricity 

distribution grid, the study shows how FLISR automation can be used in the best possible 

way and what is the impact on security of supply. In addition, the role of grid automation, 

such as remote-controlled switches and circuit breakers, as well as fault detectors for FLISR 

automation is examined. 

 

In this study, FLISR automation appears to be an excellent way to improve the security of 

supply, even with the current electricity distribution grid. In addition, future investments 

must also focus on enough network automation. The more network automation is available 

for FLISR automation, the greater is the benefit of fault management automation. 
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ADMS Advance Distribution Management System, kehittynyt käytöntukijärjestelmä 
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1. JOHDANTO 

Sähköverkkoyhtiö Carunalla on pitkään käyty keskustelua käytönhallintajärjestelmien ky-

vyistä parantaa sähkönjakelun luotettavuutta ja millaisilla keinoilla sähkönjakelun 

ydintoimintoja on mahdollista tehostaa toimitusvarmuusinvestointien ohella. Ohjelmistoval-

mistajat ovat samaan aikaan lähteneet markkinoimaan kehittyneitä sovelluksia esimerkiksi 

juuri vikatilanteiden hallinnan tehostamiseen. Carunan työyhteisössä ymmärretään auto-

maattisen vianrajauksen positiiviset vaikutukset sähkökatkojen nopeaan palautumiseen. 

Varsinaista tutkimusta tai selvitystä ei ole kuitenkaan koskaan tehty tarkemmin tästä aihe-

alueesta.  

 

Tässä työssä tutkitaan käytöntukijärjestelmän vianpaikannus, -rajaus ja jakelun palautus au-

tomatiikan (FLISR) vaikutuksia Carunan sähkönjakeluverkossa. Tutkimuksen tarkoituksena 

on vastata erityisesti tutkimuskysymyksiin, kuinka paljon FLISR-automatiikan vianrajaus-

toimintojen käyttöönotolla on vaikutusta sähkönjakelukeskeytyksien tunnuslukuihin ja 

miten FLISR-automatiikan vianrajaustoimintoja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella 

tavalla Carunan sähkönjakeluverkossa? Tutkimuksessa selvitetään, millaisia FLISR-

ratkaisuja on mahdollista toteuttaa ja millaisia hyötyjä eri ratkaisulla on saavutettavissa, sekä 

millainen toteutustapa on kannattavin Carunan sähkönjakeluverkkoon.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on myös saada riittävästi tietoa FLISR –toimintojen mahdollisen 

käyttöönoton vaikutuksista vikakeskeytyksiin Carunan sähkönjakeluverkossa. Saatavaa ver-

tailu tietoa tullaan käyttämään tulevien investointien ja sovelluskehityksen tukena. 

Tutkimuksessa sivutaan myös vianilmaisimien ja eri vianrajausmetodien vaikutusta vikakes-

keytyksiin.  
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2. TARKASTELTAVA SÄHKÖVERKKO 

Caruna on asiakasmäärältään Suomen suurin sähköverkkoyhtiö. Carunan osuus Suomen 

sähkönjakelusta on noin 20 %. Caruna koostuu kahdesta toisistaan poikkeavasta verkkoyh-

tiöistä. Caruna Espoo Oy on maakaapelivaltainen ja tiheän asutuksen kaupunkiyhtiö, jonka 

piiriin kuuluu sähköverkot Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa. Caruna 

Oy:n puolelle kuuluvat puolestaan kaikki muut Carunan sähköverkot Etelä-, Lounais-, 

Länsi- ja Pohjois-Suomessa, sekä Satakunnassa. Tässä työssä Carunalla tarkoitetaan näitä 

molempia yhtiöitä, sillä käyttötoiminnoissa, kuten verkonvalvonnassa molempien yhtiöiden 

sähköverkkoalueita hallitaan yhtenä kokonaisuutena. Kuvassa 2.1 on esitetty Carunan säh-

könjakeluverkkoalueet Suomen mittakaavassa. (Caruna 2020b.) 

 

 

Kuva 2.1. Carunan jakeluverkkoalueet. (Caruna 2020a.) 

 

Carunalla on yli 690 000 asiakasta, 84 kunnassa ja kaikkiaan Carunan sähkönjakelun piirissä 

on noin 1,5 miljoonaa suomalaista. Asiakkaista valtaosa, yli 600 000 on kotitalouksia, lo-

puista asiakkaista noin 90 000 on yrityksiä. Caruna työllisti vuonna 2019 suoraan 313 

henkilöä ja välillisesti yli 1 000 urakoitsijoiden työntekijää. Carunan omistavat suomalaiset 

eläkevakuutusyhtiöt Elo (7,5 %) ja Keva (12,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoit-

tajat OMERS Infrastructure (40 %) ja First State Investments (40 %). (Caruna 2020b.) 
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2.1. Sähköverkko 

Carunalla on sähköverkkoa laajalti ympäri Suomea. Vuonna 2019 uutta sähköverkkoa ra-

kennettiin 3 600 km ja kaikkiaan sähköverkon pituus oli 87 370 km. Sähköverkkoon kuuluu 

30 600 keskijännitemuuntamoa ja 188 sähköasemaa. Caruna on investoinut vuosittain satoja 

miljoonia euroja sähkönjakeluverkon parantamiseen. Vuonna 2019 Caruna investoi 167 mil-

joonaa euroa toimitusvarman sähköverkon rakentamiseen. Koska Caruna 

sähkönjakeluverkosta on merkittävä osa maakunnissa, kasvukeskuksien ulkopuolella, vai-

kuttaa kaupungistumisen megatrendi myös Carunaan. On arvioitu, että asukasmäärät 

laskevat Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkojen alueen 80 kunnista peräti 68 kunnassa. Tämä 

tarkoittaa, että tulevaisuudessa rakennettua sähköverkkometriä kohden on entistä vähemmän 

asiakkaita jakamassa kustannuksia. Kasvukeskuksissa haasteet sähköverkon suunnittelulle 

tulevat vastaavasti suureen kasvuun vastaamisesta. Vanhaa sähköverkkoa ei ainoastaan kor-

vata maakaapeloimalla, vaan on myös rakennettava uusia sähköasemia ja voimalinjoja 

kulutuksen kasvuun vastattaessa. (Caruna 2020b.) 

 

Caruna Espoo Oy:n kaapelointiaste on korkea ja sähkönjakeluverkossa on paljon asiakkaita 

jakamassa kustannuksia verkkometriä kohden. Caruna Espoo Oy kuuluukin Suomen edulli-

simpien sähköverkkoyhtiöiden joukkoon. Caruna Oy:n kaapelointiaste on ollut matala, 

jonka vuoksi sähkönjakeluverkkoon on investoitu paljon ja samalla verkon pituus asiakasta 

kohden on pitkä. Tämä näkyy Caruna Espoo Oy:hyn verrattuna kalliimpina verkkopalvelu-

maksuina. Vuonna 2019 Caruna Espoo Oy:n sähköverkon pituus asiakasta kohden oli 36 m 

ja Caruna Oy:n sähköverkon pituus asiakasta kohden oli 168 m. (Caruna 2020b.) 

 

2.1.1. Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimukset 

2000-luvun alkupuolella Suomessa esiintyi erityisen voimakkaita myrskyjä, jotka vaikutti-

vat merkittävästi myös sähkönjakeluun. Erityisesti historiaan ovat jääneet vuoden 2010 

Asta-myrsky ja vuoden 2011 Tapani- ja Hannu-myrskyt. Näiden myrskyjen aikaan laajim-

millaan yli 400 000 asiakasta eri puolella Suomea olivat ilman sähköä ja pisimmillään sähköt 

olivat poissa yli kuukauden. Näiden tapahtumien seurauksena Suomessa alettiin käymään 

keskustelua sähkönjakelun haavoittuvuudesta myrskyissä. Lopulta vuonna 2013 Eduskunta 

tuli päätökseen, ettei suomalainen yhteiskunta tule tulevaisuudessa sallimaan pitkäkestoisia 

ja laajoja sähkökatkoja ja hyväksyi sähkömarkkinalakiin liudan muutoksia, tavoitteena 
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ohjata voimakkaasti sähköverkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta 

erilaisten myrskyjen aikana. Muutoksista olennaisin oli vaatimus sähkönjakelussa sallittujen 

yhtäjaksoisten keskeytyksien enimmäiskestoksi. (Partanen 2018, s. 19–21.) 

 

Sähkömarkkinalakiin kirjattiin vuonna 2013 määräykset, että sähkönjakeluverkko on suun-

niteltava ja rakennettava sekä sitä on ylläpidettävä siten, ettei sähkönjakelussa esiinny 

asemakaava-alueella yli 6 tunnin yhtäjaksoisia keskeytyksiä ja muilla alueilla ei esiinny yli 

36 tunnin yhtäjaksoisia keskeytyksiä. Lisäksi päivitettiin vuonna 2003 käyttöönotettujen pit-

käkestoisten sähkökatkojen vakiokorvauskäytäntöjä. Vakiokorvauksien korvaussummia 

kasvatettiin sekä lisättiin uusia korvaustasoja erityisen pitkäkestoisista sähkökatkoista. Tau-

lukossa 2.1 on esitetty sähkömarkkinalain vakiokorvaustasot eri kestoisissa sähkökatkoissa. 

Siirtymäajaksi määriteltiin 31.12.2028, jolloin kaikkien sähköverkkoyhtiöiden olisi täytet-

tävä nämä kriteerit. Vuonna 2017 Sähkömarkkinalakiin kirjattiin vielä mahdollisuus 

erityisen painavista syistä pidentää toimitusvarmuuskriteerien täyttymisen siirtymäaikaa 

vuoteen 2036. (Sähkömarkkinalaki 588/2013.) 

 

Taulukko 2.1. Vakiokorvaustasot sähkömarkkinalaissa. (Sähkömarkkinalaki 588/2013.) 

Keskeytyksen kesto Korvaus vuotuisesta 

siirtomaksusta 

12–24 h 10 % 

24–72 h 25 % 

72–120 h 50 % 

120–192 h 100 % 

192–288 h 150 % 

> 288 h 200 % 

 

Käytännössä vaadittujen toimitusvarmuusvaatimuksien saavuttaminen vaatii myrsky- ja lu-

mikuormavarman sähkönjakeluverkon rakentamista nopeutetussa aikataulussa, verrattuna 

sähköverkon normaalin ikääntymisen myötä tapahtuvaan saneeraamiseen. Partanen (2018, 

s. 25–27) on tunnistanut selvityksessään muutamia tavanomaisimpia toimenpiteitä toimitus-

varmuusvaatimusten täyttämiseksi. Taajama-alueella, jota koskee sähkömarkkinalain 

vaatimus maksimissaan 6 tunnin keskeytyksestä, tavanomaisin toimenpide on täysin maa-

kaapeloitu sähkönjakeluverkko. Taajama-alueen ulkopuolella, jota koskee 

sähkömarkkinalain vaatimus maksimissaan 36 tunnin keskeytyksestä, tavanomaisia toimen-

pidevaihtoehtoja on täysin tai osittain maakaapeloitu sähkönjakeluverkko, mutta myös 
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ilmajohtojen siirto tienvarteen ja ylileveiden johtokatujen raivaaminen. Lisäksi yksi tunnis-

tettu toimenpide on verkostoautomaatio eli kaukokäytettävien erottimien ja 

maastokatkaisijoiden lisääminen sekä uuteen rakennettavaan että olemassa olevaan sähkö-

verkkoon. Verkostoautomaatio ei itsessään vähennä vikoja, mutta sen avulla vika-alueet 

voidaan rajata sähköverkkoyhtiön käyttökeskuksesta käsin nopeasti laajuuksiltaan pienem-

miksi. Tässä työssä tutkitaan, miten juuri verkostoautomaatiota voidaan hyödyntää 

tehokkaammin, jos vika-alueiden rajaamisen kaukokäyttöohjaukset tehdään käytönvalvojan 

toimien sijasta käytöntukijärjestelmän vianpaikannus, -rajaus ja palautus -toimintojen 

(FLISR) avulla. Luvussa 3.4. kuvataan tarkemmin keskeytyksien tunnusluvuista ja niiden 

raportoinnista. 

 

2.1.2. Toimitusvarmuus Carunan sähköverkossa 

Sähkömarkkinalain määräykset sähkönjakelun toimitusvarmuudesta velvoittavat sähköverk-

koyhtiöitä investoimaan voimakkaasti sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. 

Investointien vuoksi aikaisemmin mainittu ero maakaapelivaltaisen Caruna Espoo Oy:n ja 

ilmajohtovaltaisen Caruna Oy:n välillä on kaventumassa nopeasti. Caruna Espoo Oy:n säh-

köverkon ollessa maakaapeloitua kaupunkiverkkoa, keskittyvät Carunan investoinnit 

toimitusvarmuuden parantamiseksi valtaosin Caruna Oy:n puolelle, jossa lähtötaso on ollut 

paljon alhaisempi. Vuonna 2014 Caruna Espoo Oy:n maakaapelointiaste pienjännitever-

kossa oli 69 % ja keskijänniteverkossa 62 %, mutta vastaavasti Caruna Oy:n 

maakaapelointiaste pienjänniteverkossa oli vain 38 % ja keskijänniteverkossa vain 15 % 

(Energiavirasto 2019). Investoinneissa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään myrskyvarmuuden 

parantamisesta, vaan valtaosa nykyisestä sähköverkosta on rakennettu 60- ja 70-luvuilla ja 

on teknisen käyttöikänsä päässä.  

 

Carunalla toimitusvarmuuden parantumista kuvataan useimmiten sähköverkon maakaape-

lointiasteen kehityksenä, sillä maakaapeloinnilla on koettu saatavan eniten hyötyä 

varauduttaessa tuleviin myrskyihin. Kuvassa 2.2 on esitetty Carunan maakaapelointiasteen 

kehitys viime vuosien aikana. Vuoden 2019 lopussa Caruna Espoo Oy:n maakaapelointiaste 

pienjänniteverkossa oli 74 % ja keskijänniteverkossa 83 %. Caruna Oy:n maakaapelointiaste 

pienjänniteverkossa oli 50 % ja 63 % keskijänniteverkossa. Caruna on keskittynyt viime 

vuosina erityisesti vanhan keskijänniteilmajohtoverkon maakaapelointiin ja samalla 
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kaukokäytettävien erotinasemien rakentamiseen. Suunnitelluissa maakaapelointi-investoin-

neista on toteutettu vuonna 2019 noin puolet. Maakaapeloinnin lisäksi 

verkostoautomaatiota, kuten kaukokäyttö mahdollisuuksia on lisätty ja lisätään merkittävästi 

investointien yhteydessä. Myös jäljellä olevaan ilmajohtoverkkoon kohdistetaan aikaisem-

paa suunnitelmallisemmin erilaisia johtokatujen raivauksia ja muita ennakoivia 

huoltotoimenpiteitä. (Caruna 2020b.) 

 

 

Kuva 2.2. Carunan maakaapelointiasteen kehitys. (Energiavirasto 2019.) 

 

2.2. Käyttökeskus ja järjestelmät 

Jokaisella sähköverkkoyhtiöllä on käytössään jonkinlainen käyttökeskus tai valvomo. Suu-

remmilla sähköverkkoyhtiöllä, kuten Carunalla, on käytössään ympäri vuorokauden 

miehitetty kiinteä käyttökeskus. Pienemmillä sähköverkkoyhtiöllä voi taas olla varsinainen 

valvomo käytössään vain arkipäivinä ja muuna aikana sähköverkon valvonnasta vastaava 

käyttöpäivystäjä mukana kulkevalla varustuksella. Käyttökeskuksen tehtävänä on nimensä 

mukaisesti vastata sähköverkonvalvonnasta ja käyttötoimenpiteistä, kuten sähköverkon suo-

jaus- ja kytkinlaitteiden toiminnan ja kuormitustilojen seurannasta, sekä suunnitelluissa että 

vikatilanteissa vaadittavista kytkentätoimista. (Lakervi & Partanen 2008, s. 231–233.) 

 

Käyttökeskuksen työn tueksi tarvitaan erilaisia järjestelmiä, joista erilaiset käytönhallinta-

järjestelmät muodostavat pohjan käyttökeskuksessa tehtävälle sähköverkonvalvontatyölle. 

Käytönhallintajärjestelmillä tarkoitetaan kaikkia eri käyttötarkoituksiin kehitettyjä 
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sähköverkon hallintaan liittyviä järjestelmiä. Perustan reaaliaikaiselle sähköverkon valvon-

nalle antaa käytönvalvontajärjestelmä, SCADA. Järjestelmän kautta voidaan etänä valvoa ja 

hallita esimerkiksi sähköasemilla olevia laitteita. SCADAn ominaisuudet on kuitenkin ra-

jattu lähinnä sähköverkosta tulevien mittaus- ja tilatietojen näyttämiseen ja niistä 

hälyttämiseen, sekä käyttökeskuksesta lähetettäviin ohjauskäskyihin. Siksi on ollut tarpeen 

kehittää käytöntukijärjestelmä, DMS, jossa SCADAn vastaanottamat mittaus- ja tilatiedot 

voidaan kuvata huomattavasti havainnollistavammassa muodossa. DMS järjestelmä mah-

dollistaa muun muassa erilaisten kaavioiden, karttanäkymien ja laskentojen käytön 

reaaliajassa, sekä tulevien työkeskeytyksien suunnittelun. Viime vuosina käytöntukijärjes-

telmän ominaisuuksia on kehitetty hyvin pitkälle ja järjestelmään on tuotu paljon uusia 

sovelluksia, jotka eivät enää sovi perinteisen käytöntukijärjestelmän kuvaukseen. Siksi uu-

dempia kehittyneempiä ominaisuuksia sisältävää käytöntukijärjestelmää on alettu 

kutsumaan kehittyneeksi käytöntukijärjestelmäksi, ADMS. (Lakervi & Partanen 2008, s. 

235–239.) 

 

Käytöntukijärjestelmän rinnalla toimii useimmiten erillinen verkkotietojärjestelmä. Verkko-

tietojärjestelmä poikkeaa muista käytönhallintajärjestelmistä siinä, että se toimii 

tietovarastona ja sähköverkon suunnittelun, sekä omaisuuden hallinnan työkaluna, mutta ei 

ole käytännössä tekemisissä reaaliaikaisten käyttötietojen kanssa (Lakervi & Partanen 2008, 

s. 265). Erilaisten verkkotietoihin pohjautuvien järjestelmien lisäksi sähköverkkoyhtiössä on 

käytössä mm. erilaisia asiakastietojärjestelmiä, sähkönkulutuksen etämittaukseen liittyviä 

järjestelmiä ja keskeytysviestintään liittyviä järjestelmiä. Mikä tapahansa näistä järjestel-

mistä voi olla joko samalta tai eri toimittajilta hankittuja. Carunan käyttökeskuksen 

olennaisimmista järjestelmistä käytönvalvontajärjestelmän on toimittanut Siemens, käytön-

tukijärjestelmän Schneider Electric ja verkkotietojärjestelmän Trimble. Järjestelmien 

kokonaisuutta kuitenkin päivitetään säännöllisesti ja samalla kartoitetaan mahdollisuuksia 

yhdistää useampia toimintoja saman järjestelmän alle. Viimeisin Carunalla toteutettu mark-

kinakartoitus päätyi lopputulokseen, jossa ADMS:n ja SCADAn ominaisuudet voisivat olla 

hyödyllistä yhdistää tulevaisuudessa saman toimittajan järjestelmään. Tämä malli mahdol-

listaa muun muassa tehokkaan reaaliaikaisten tietojen keräämisen ja analysoinnin 

sähköverkosta. Lisäksi malli tuo joustavuutta ja parempaa hallittavuutta sähköverkon tasa-

painon hallintaan, mikä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. (Caruna 2019a). 



8 

2.2.1. Käyttökeskus 

Kuten edellä on kuvattu, käyttökeskuksella ja käytönvalvojalla on erityinen rooli sähköver-

kon hallinnassa. Carunalla käytönvalvojasta käytetään nimitystä käyttökeskusoperaattori. 

Sähköverkon käyttötoimintojen toteuttamiseen liittyy suuri vastuu työ- ja sähköturvallisuu-

desta. Käytönvalvoja toimii sähkötyöturvallisuusstandardissa (SFS 6002:2015) mainittuna 

sähkölaitteiston käytönjohtajan nimeämänä käyttöä valvovana henkilönä, vastaten sähkö-

verkon käyttötoiminnasta. Pienemmissä sähköverkkoyhtiössä käyttöä valvovia henkilöjä ei 

välttämättä ole, joten toimii yhtiön käytönjohtaja itse sähkölaitteiston käyttöä valvovan hen-

kilön tehtävässä. Käytönvalvojasta käytetään ennalta laadittujen kytkentäohjelmien 

suorittamisen aikana myös nimitystä kytkennänjohtaja (Energiateollisuus 2015). Käytän-

nössä käytönvalvojan vastuulla on antaa lupa paikalliskytkijöille kytkentätoimenpiteiden 

suorittamiseksi, niin suunnitelluissa kytkennöissä kuin vika tilanteissa. (Lakervi & Partanen 

2008, s. 231–233.) 

 

Käyttökeskuksessa tehtävän työn tukena on nykyisin käytössä erilaisia tietojärjestelmiä, 

mutta vielä 2000-luvun alussa monissa verkkoyhtiöiden käyttökeskuksissa ylläpidettiin ver-

kon kytkentätilannetta nuppineuloilla suurelle tulostetulle verkostokartalle merkaten. 

Tietojärjestelmiä kehittyessä ja lisääntyessä, onkin käyttökeskuksen työ muuttunut paljon. 

Samaan aikaan myös sähköverkkoa on kehitetty merkittävästi älykkäämmäksi, jolloin käyt-

tökeskuksesta käsin tehtävien toimenpiteiden määrä on kasvanut. Käyttökeskuksen 

päätarkoitus ja tekeminen on kuitenkin pysynyt pitkälti samana. Käyttökeskuksen olennai-

simpia päätoimintoja ovat käyttötoimintojen suunnittelu, verkon tilan jatkuva valvonta ja 

ohjaus, vikatilanteiden hallinta ja verkkokomponenttien kunnossapidon käytännön toteutus, 

sekä turvallisuudesta edellä mainittujen tehtävien aikana. (Lakervi & Partanen 2008, s. 231–

233.) 

 

Carunan käyttötoiminnot on jaettu eri tiimeihin, sillä hallittavana olevan verkon laajuus on 

suuri. Carunalla on käyttötoimenpiteiden suunnittelusta, eli käytännössä ennalta suunnitel-

tujen verkon huolto- ja kunnossapitotöiden suunnittelemisesta vastaavat erikseen nimetyt 

käytönsuunnittelijat. Verkon kunnossapidosta vastaa kunnossapitoon keskittynyt tiimi. Käy-

tönvalvojan tehtävistä vastaavat vuorotyössä toimivat käyttöinsinöörit. Carunan 

käytönvalvojat eli käyttökeskusoperaattorit vastaavat verkon tilan jatkuvasta valvonnasta ja 
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ohjauksista sekä vikatilanteiden hallinnasta ja toteuttavat myös käytönsuunnittelijoiden val-

mistelemia suunniteltuja kytkentätöitä. Suunnitellut kytkentätyöt liittyvät tyypillisimmin 

joko verkon kunnossapitoon tai uuden verkon käyttöönottoihin. 

 

Verkon tilan valvonta perustuu pitkälti erilaisiin kaukomittauksiin ja kaukokäyttöohjauksiin, 

sekä paikallisiin automaattisiin toimenpiteisiin. Paikallisia automaattisia toimenpiteitä ovat 

esimerkiksi sähköasemien suojareleiden toiminnot, kuten katkaisijan avaaminen vikatilan-

teessa. Enemmän vikatilanteiden hallinnasta, niin käyttökeskuksesta, kuin paikallisesti on 

kerrottu luvussa 3.3. Käyttökeskuksessa päivittäin käytössä olevista järjestelmistä tärkeim-

mät ovat käytönvalvontajärjestelmä SCADA ja käytöntukijärjestelmä DMS. (Elovaara & 

Haarla 2011b, s. 385–386.) 

 

2.2.2. Käytönvalvontajärjestelmä 

Käytönvalvontajärjestelmän tehtävänä on sähköverkon reaaliaikaisen valvonnan ja ohjaami-

sen mahdollistaminen. Käytönvalvontajärjestelmästä käytetään yleisesti englanninkielisen 

nimensä, Supervisory Control and Data Acquisition, mukaisesti lyhennettä SCADA. Päätoi-

mintoja SCADAssa ovat verkon tapahtumatietojen ja kytkentätilanteen hallinta, 

kaukokäyttöohjaukset, kaukomittaukset, kaukoasettelut ja jossain määrin raportointi. Käyt-

tökeskuksen toiminnan kannalta SCADA on kriittisin järjestelmä, sillä ilman sitä katkeaa 

hallittavuus käyttökeskuksen ja sähköverkon välillä. SCADA-järjestelmän tuleekin toimia 

luotettavasti myös silloin kun muut toiminnot sähköverkossa ovat vikaantuneet. Tällaisia 

tilanteita on esimerkiksi pitkiksi venyvät sähkökatkot ja niiden aiheuttamat häiriöt esimer-

kiksi viestiyhteyksissä. Varmennetun sähkönsyötön lisäksi SCADAn laitteisto tyypillisesti 

kahdennetaan mahdollisten tietoteknisten ongelmien välttämiseksi, tällöin yhden palvelimen 

vikaantuessa järjestelmä siirtyy automaattisesti käyttämään toista identtistä palvelinta. (La-

kervi & Partanen 2008, s. 235–236.) 

 

SCADAssa ei yleensä esitetä tarkkaa sähköverkkotopologiaa, vaan esimerkiksi sähköasemat 

ja niiden laitteistot ovat kuvattuna yleisluontoisesti ja selkeästi erilaisissa kaavionäkymissä 

tai listauksissa. Tärkeintä on, että kaukokäytettävien laitteistojen tilatiedot ja kaukokäyttö-

ohjaukset voidaan havaita ja toteuttaa luotettavasti oikeille toimilaitteille. 

Kaukokäyttöohjauksien avulla voidaan käyttökeskuksesta käsin ohjata sähköverkossa olevia 
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kaukokäytettäviä katkaisijoita ja erottimia, niin suunnitelluissa kytkennöistä, kuin vikatilan-

teen sattuessa. SCADAn avulla voidaan myös määrittää erilaisia hälytyksiä indikoimaan 

verkon tilan muuttumisesta tai vikatilanteen synnystä. SCADAssa käytettävissä olevat toi-

minnot ovat sidoksissa sähköverkossa oleviin laitteistoihin, kuten erilaisiin suojareleisiin tai 

kaukokäyttöyhteyksien teknologiaan. Sähköverkossa on laitteistoja eri aikakausilta, jolloin 

myös tekniset toteutustavat vaihtelevat suuresti, esimerkiksi eri sähköasemien kohdalla, pu-

humattakaan pienemmistä maastokatkaisijoista tai erotinasemista. Nämä asettavat usein 

rajoitteita SCADAn toimintoihin. (Lakervi & Partanen 2008, s. 235–236.) 

 

2.2.3. Käytöntukijärjestelmä 

Käytöntukijärjestelmä on tietojärjestelmä, jonka sovellukset ja niiden ominaisuudet toimivat 

käyttökeskuksen käyttötoimien päätöksenteon tukena ja auttavat hallitsemaan sähköverkko-

kokonaisuutta. Käytöntukijärjestelmästä käytetään lyhennettä DMS, englanninkielisen 

terminsä, Distribution Management System, mukaisesti. DMS-järjestelmä eroaa SCADA-

järjestelmästä muun muassa järjestelmän älykkyydessä. Siinä missä SCADA pääasiassa ke-

rää ja välittää tietoja käyttökeskuksen ja sähköverkon välillä, DMS pystyy tuottamaan 

erilaisia analyysejä ja tuomaan esimerkiksi sähköverkon maantieteelliseen näkymään. Li-

säksi DMS pystyy suorittamaan erilaisia laskentoja sekä reaaliaikaisen tilanteen ja 

dokumentoitujen verkkotietojen perusteella. DMS kerää erilaisten rajapintojen kautta verk-

kotietoja ympäröivistä järjestelmistä, kuten käytönvalvonta-, verkkotieto-, asiakastieto- ja 

karttatietojärjestelmästä.  

 

DMS pystyy toimimaan sitä paremmin, mitä enemmän ja mitä tarkempaa tietoa sillä on käy-

tettävissä. Esimerkiksi kun SCADAn kautta saadaan tieto sähköaseman suojareleen 

toiminnan perusteella katkaisijan aukeamisesta, voidaan DMS:stä nähdä välittömästi sähkö-

katkon laajuus ja asiakkaat, joita sähkökatko koskee. Jotta DMS kykenee toimimaan 

luotettavasti, on sähköverkon dokumentointiin ja mallinnukseen kiinnitettävä erityistä huo-

miota. Dokumentoinnin oikeellisuuden merkitys kasvaa, kun DMS järjestelmään 

sisällytetään yhä enemmän ja yhä älykkäämpiä ominaisuuksia. (Lakervi & Partanen 2008, 

s. 236–237.) 
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DMS-järjestelmä koostuu graafisesta ydinkäyttöliittymästä, eri osa-alueisiin jaotelluista so-

velluksista, erilaisista mallinnus- ja laskentamenetelmistä, rajapinnoista muihin 

järjestelmiin, sekä sähköverkon tietokannoista. Ydinkäyttöliittymä sisältää maantieteelliset- 

(Geographic) ja kaavionäkymät (Diagram) aktiiviselle sähköverkon mallille. Kaavionäkymä 

vastaa SCADAn vastaavaa näkymää, mutta on huomattavasti laajempi ja sisältää enemmän 

aktiivisia komponentteja. Maantieteellinen näkymään on tuotuna verkkotietojärjestelmän 

komponentit sijaintitietoineen, joten esimerkiksi sähköjohtoreitit voidaan näyttää karttapoh-

jan päällä. (Northcote-Green & Wilson 2007, s. 30–39.) 

 

Sähköverkon kytkentätilanteen ylläpito ja suunnittelu, sekä vikatilanteiden hallinta ovat 

DMS:n päätoimintoja (Northcote-Green & Wilson 2007, s. 30–39). Kytkentätilanteen reaa-

liaikaisella ylläpidolla on olennainen merkitys sähköverkon käyttöturvallisuudelle. 

Järjestelmässä olevan kytkentätilanteen perusteella käytönvalvojat pyrkivät vikatilanteessa 

erottamaan vikaantuneen sähköverkon osan ehjästä sähköverkosta ja takaamaan maastossa 

työskenteleville asentajille turvalliset toimintaedellytykset vian korjaukseen. Käytönsuun-

nittelijat käyttävät DMS:ää suunnitellessaan tulevia kytkentätöitä, liittyen yleensä 

sähköverkon kunnossapitotöihin tai uuden sähköverkon osan käyttöönottoihin. DMS onkin 

tehokas järjestelmä tuottamaan suunniteltuja kytkentätöitä varten erillisiä kytkentäsuunni-

telmia, joita käytetään käyttökeskuksen lisäksi myös maastohenkilöstön tehdessä 

paikallisohjauksia sähköverkossa. Lisäksi DMS:n avulla tuotetaan erilaisia raportteja val-

vontaviranomaisille, kumppaneille, sekä sähköverkkoyhtiöiden sisäiseen käyttöön. Luvussa 

3.4. kerrotaan tarkemmin vikatilanteiden raportoinnista.  

 

Perinteinen käytöntukijärjestelmä sisältää vähintään keskeytyksien hallinnan sovelluksen, 

OMS (Outage Management System) ja verkon kytkentätilan hallinnan sovelluksen, DMS 

(Distribution Management System), jonka vuoksi järjestelmästä on päädytty käyttämään 

pelkkää termiä DMS. DMS-järjestelmää on kuitenkin kehitetty vuosien saatossa pitkälle ja 

yhä useampia sovelluksia on pystytty integroimaan saman ydinkäyttöliittymän alle. Siksi 

uudempia ja kehittyneempiä ominaisuuksia sisältävää käytöntukijärjestelmää kutsutaan ke-

hittyneeksi käytöntukijärjestelmäksi, lyhennettynä ADMS (Advanced Distribution 

Management System). ADMS mahdollistaa edellä mainittujen OMS ja DMS sovelluksien 

lisäksi muun muassa SCADA ominaisuuksien tuomisen järjestelmään. Lisäksi ADMS 
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sisältää vikojen automaattisen paikantamisen, erottamisen ja palauttamisen FLISR-

sovelluksen (Fault Location, Isolation, and Supply Restoration), sekä jännitteen ja tehon 

Volt/VAR-optimointi sovelluksen. Tässä työssä käytöntukijärjestelmästä käytetään lyhen-

nettä ADMS, sillä Carunalla on käytössään Schneider Electricin toimittama ADMS-

järjestelmä. (Hagerman et al. 2018.) 

 

2.2.4. Verkkotietojärjestelmä 

Verkkotietojärjestelmä muodostuu tietokannasta, sen hallintajärjestelmästä ja eritarpeisiin 

kehitetyistä sovelluksista. Verkkotietojärjestelmästä käytetään laajasti englanninkielisen ter-

minsä, Network Information System, mukaisesti lyhennettä NIS. Verkkotietojärjestelmä 

toimii ennen kaikkea sähköverkon dokumentointi- ja suunnitteluympäristönä, sekä tietokan-

tana muille tietojärjestelmille, kuten ADMS:lle. Nykyaikainen verkkotietojärjestelmä 

perustuu paikkatiedon hallintaan ja sen graafisen käyttöliittymän avulla verkkotiedot pysty-

tään näyttämään karttapohjalla, siksi erillinen paikkatietojärjestelmä, GIS (Geographic 

Information System) on jäänyt tarpeettomaksi (ABB 2000, s. 406). Verkkotietojärjestelmän 

eri sovelluksia käytetään erityisesti uuden sähköverkon suunnitteluun, nykyisen sähkö-

verkko-omaisuuden hallintaan, kunnossapidon suunnitteluun, sekä erilaisiin 

verkostolaskentoihin ja analyyseihin. (Lakervi & Partanen 2008, s. 265–268.) 

 

Verkkotietojärjestelmän tietokantaan voidaan erilaisten standardisoitujen rajapintojen kautta 

liittää myös muita tietojärjestelmiä. Näistä tyypillisimpiä ovat asiakastietojärjestelmä ja käy-

töntukijärjestelmä. Asiakastietojärjestelmän avulla sähköverkkoon dokumentoituihin 

liittymiin voidaan yhdistää asiakastietoja ja käytöntukijärjestelmän avulla dokumentoitua 

sähköverkkoa voidaan hallita reaaliajassa. Muita verkkotietojärjestelmään yleisesti liitettyjä 

järjestelmiä ovat toiminnanohjausjärjestelmät ja erilaiset muut verkkotieto- ja karttajärjes-

telmät. Monet järjestelmät ja sovellukset on myös mahdollista hankkia samalta toimittajalta 

kuin verkkotietojärjestelmä.  

 

2.2.5. Automaatio sähköverkossa 

Automaatio sähköverkossa voidaan jakaa yhtiö-, valvomo-, sähköasema-, verkosto-, ja asia-

kastason automaatioon. Yhtiötason automaatiolla tarkoitetaan ylimmällä tasolla kaikkia 

yhtiössä käytössä olevia järjestelmiä, joilla sähköverkko-omaisuudesta ja asiakastiedoista 
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huolehditaan. Valvomo eli käyttökeskustason automaatiolla tarkoitetaan verkon reaaliaikai-

sen tilan valvontaan ja hallintaan tarkoitettuja käytönhallintajärjestelmiä, kuten SCADA ja 

ADMS. Sähköasematason automaatio sisältää itsenäisesti toimivia suojareleitä, virta- ja jän-

nitemittauksia, katkaisija- ja erotin laitteiden ohjauksia sekä esimerkiksi käämikytkimellä 

tehtävää jännitteensäätöä. Verkostotason automaatio sisältää muiden kuin keskitetyillä säh-

köasemilla olevien katkaisijoiden ja erottimien kaukokäytöt, virta- ja jännitemittaukset sekä 

esimerkiksi verkkoon hajautetut vianilmaisimet. Asiakastason automaatiolla tarkoitetaan lä-

hinnä nykyisten älymittareiden tuomat ominaisuudet, mutta myös erilaisia palveluita, joita 

sähköverkkoyhtiö voi tarjota asiakkailleen, kuten erilaiset kuormituksien ohjauspalvelut. 

(Lakervi & Partanen 2008, s. 233–235.)  
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3. SÄHKÖVERKON VIKATILANTEET JA NIIDEN HALLINTA 

Sähkönjakelun turvallisuuden ja toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi täytyy sähköverkkoyh-

tiöissä varautua sähkönjakeluverkon vikaantumiseen. Vikatilanteiden varalle täytyy olla 

riittävät valmiudet, niin normaalin päivittäisen toiminnan aikana, kuin myös työajan ulko-

puolella. Vikatilanteet eivät katso aikaa eivätkä paikkaa, mutta niihin voidaan hyvällä 

varautumisella vastata hyvinkin tehokkaasti. Sähköverkkoyhtiössä täytyy olla käytössä riit-

tävät järjestelmät vikatilanteiden hallintaan, tieto viasta voi tulla joko 

käytönhallintajärjestelmien havaitsemana tai vikailmoituksena asiakkaalta. Vikatilanteista 

on voitava myös tiedottaa asiakkaita ja jälkeenpäin vikatilanteista on muodostettava tarkat 

raportit, niin viranomaisille kuin sähköverkkoyhtiön omaan käyttöön. Vikatilanteiden vai-

kutuksien laajuus ja korjaustyön vaativuus usein kasvavat jännitetason noustessa. Erityisesti 

suurjännitteisessä sähkönjakeluverkossa tapahtuvat viat voivat olla hyvinkin laajoja ja kor-

jaaminen kestää pitkään. Siksi eri jännitteisten sähköverkon osien toimitusvarmuuteen 

kiinnitetään eri tavalla huomiota. (Monni 2015, s. 105–107.) 

 

3.1. Jännitetasot 

Voimalaitosten tuottama ja naapurimaista tuotu sähkö siirretään suurjännitteellä sähköase-

mille, joissa jännitetaso alennetaan sähkönjakeluverkkoon sopivammaksi. Sähköä Suomen 

tarpeisiin siirretään naapurimaista ja tuotetaan voimalaitoksissa. Suomessa käytettävästä 

sähköstä tyypillisesti noin 70–80 % tuotetaan Suomessa. Vuonna 2019 sähkön nettotuonti 

oli 23 % (Energiateollisuus 2020). Sähkönjakeluverkossa sähkö siirretään pidemmät matkat 

ensin keskijännitteisenä jakelumuuntamoille, joissa jännitetaso alennetaan normaalikäyttöön 

sopivaksi pienjännitteeksi. Suurimmat sähkönkäyttäjät voivat liittyä myös suoraan suurjän-

nitteiseen tai keskijännitteiseen sähköverkkoon. Kuvassa 3.1 on esitetty sähkönjakelun 

periaate Suomen sähköverkossa. 

 

 

Kuva 3.1. Sähkönjakelun periaate. (Caruna 2020b.) 
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3.1.1. Suurjännite 

Suurjännitteellä tarkoitetaan sähköverkon käyttöjännitettä, joka on jännitetasoltaan suu-

rempi kuin 36 kV (SFS-EN 50160). Suomessa yleisimmin käytettävät suurjännitteet ovat 

110 kV, 220 kV ja 400 kV. Suurjännitettä käytetään, kun halutaan siirtää kustannustehok-

kaasti suuria sähkötehoja ja pitkiä etäisyyksiä. Käytännössä suurjännitteellä siirretään 

sähköä voimalaitoksilta kantaverkon kautta sähkönjakeluyhtiöiden sähköasemille. Sähkön-

jakeluyhtiöissä suurjännitteisestä verkon osasta käytetään nimitystä suurjännitteinen 

jakeluverkko. Jännitetasoltaan nämä ovat tyypillisimmin 110 kV, sitä suurempia jännitteitä 

hallinnoi kantaverkkoyhtiö Fingrid, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Jännitetasot kan-

taverkossa ovat 110 kV, 220 kV ja 400 kV. Pitkällä tähtäimellä 220 kV sähköverkosta 

pyritään luopumaan, sillä nämä osuudet ovat yksiä kantaverkon vanhimpia osia ja niiden 

saneeraamisen yhteydessä on kannattavaa vähentää muuntoasemia muuntamalla näiden jän-

nitetasoksi joko 400 kV tai 110 kV (Fingrid 2019b). Kantaverkkoon kuuluu myös osa 

valtakunnallisesti tärkeiksi katsotuista 110 kV voimajohdoista. Carunalla on hallinnassaan 

110 kV voimajohtojen lisäksi 220 kV voimajohtoja Lapin suurten vesivoimaloiden tehojen 

siirtämiseksi kantaverkkoon.  

 

Suurjännitteellä käytetään yleisimmin ilmajohtorakenteita, sillä maakaapelin käyttö suurjän-

nitteellä on erittäin kallista. Joissain ympäristöissä, kuten kaupunkien keskustoissa on 

kuitenkin monesti katsottu tarpeelliseksi käyttää maakaapelointia myös suurjännitteellä. Il-

majohtovaltainen suurjänniteverkonrakenne vaikuttaa myös millaisia vikatilanteita 

suurjänniteverkossa syntyy. Fingridin kantaverkossa tapahtuneista vikakeskeytyksistä tyy-

pillisesti erilaiset sääolosuhteet aiheuttavat noin 70 %, joista valtaosassa aiheuttajana on 

ukkonen. Suurjänniteverkossa käytettävät ilmajohtopylväät ovat yleensä hyvin korkeita ja 

nykyään useimmiten myös metallia, joten ne suorastaan keräävät ukkosen iskuja. Kuvassa 

3.2 on esitetty kaksi tyypillisintä suurjännitteellä käytettyä pylvästyyppiä, vasemmalla ha-

rustettu pylväs ja oikealla vapaasti seisova pylväs. Alemmista jännitetasoista poiketen, 

suurjännitteiset ilmajohtoverkot rakennetaan puuvarmoiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että johto-

reillä olevat metsät raivataan riittävän leveältä osalta, jotta yksikään puu kaatuessaan ei yllä 

koskettamaan ilmajohtoa. (Fingrid 2019.) 
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Kuva 3.2. Tyypillisimmät pylvästyypit suurjännitteellä. (Caruna 2020b.) 

 

Suurjänniteverkko pyritään rakentamaan silmukoiduksi ja olennaisilta osin myös kytkeyty-

neenä renkaaseen. Näin pyritään varmistamaan, ettei yhdellä johtovälillä tapahtuva vika 

aiheuta laajaa keskeytystä, vaan ainoastaan kyseinen johtoväli kytkeytyy irti muusta ver-

kosta. Suurjänniteverkossa käytetään myös tyypillisesti kehittyneempää suojaustekniikkaa, 

joiden avulla esimerkiksi vikatilanteita voidaan tunnistaa jo etukäteen tai paikantaa tarkem-

min.  

 

3.1.2. Keskijännite 

Keskijännitteellä tarkoitetaan sähköverkon käyttöjännitettä, joka on jännitetasoltaan suu-

rempi kuin 1 kV ja pienempi tai yhtä suuri kuin 36 kV (SFS-EN 50160). Suomessa 

yleisimmin käytettävä keskijännite on 20 kV, mutta erityisesti vanhemmista sähkönjakelu-

verkon osissa on vielä käytössä muun muassa 10 kV ja 30 kV jännitteitä. Suurjännite 

muunnetaan keskijännitteeksi sähköasemilla. Carunan keskijänniteverkossa on käytössä 

kaikkia edellä mainittuja jännitetasoja, mutta vanhaa 10 kV ja 30 kV sähköverkkoa sanee-

rattaessa pyritään muuntamaan jännitetasoksi 20 kV myös näillä alueilla. Keskijännitettä 

käytetään sähkönjakelussa viimeisen noin 1–20 km matkalla sähköasemilta jakelumuunta-

moille. (Lakervi & Partanen 2008, s. 69–70, 125.) 

 

Keskijännitteellä käytetään monipuolisesti erilaisia rakenteita, joista yleisimmät ovat avo- ja 

päällystetty ilmajohto sekä maakaapeli. Toimitusvarmuusvaatimusten seurauksena uusia 

avoilmajohtorakenteita ei kuitenkaan enää juuri rakenneta. Uusien keskijänniteverkkojen ra-

kennustapana onkin nykyisin joko maakaapelointi tai päällystetty ilmajohto, PAS. Jo ennen 
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kuin toimitusvarmuusvaatimuksia laadittiin, on perinteisesti kaupunkimaisilla alueilla käy-

tetty maakaapelointia ja haja-asutus sekä maaseutualueilla ilmajohtoja. Luvussa 2.1.2. 

käsitellään tarkemmin toimitusvarmuusvaatimuksien seurauksia sähköverkon rakentamista-

poihin. Koska keskijänniteverkossa on käytössä paljon niin sanottua sekaverkkoa, on myös 

vikatilanteiden kirjo suuri. Ilmajohto-osuuksilla vikatilanteet ovat saman tyyppisiä kuin 

suurjännitteellä eli erilaisten sääolosuhteiden aiheuttamia maa- ja oikosulkuja, tyypillisesti 

valokaarivikoja. (Lakervi & Partanen 2008, s. 125.) 

 

Keskijänniteverkko pyritään rakentamaan silmukoiduksi pääsyöttöyhteyksien osalta. Kaik-

kia johto-osuuksia ei yleensä ole kannattavaa rakentaa silmukkaverkoksi. 

Keskijänniteverkossa kuitenkin suurin osa pyritään rakentamaan vähintään yhdeksi rengas-

verkoksi, jolloin yhden yhteyssuunnan menetys ei katkaise kaikilta sähköä. Pitkiä ja vähän 

asiakkaita sisältäviä haarajohtoja voidaan kuitenkin harkiten jättää säteittäisverkoksi. Ku-

vassa 3.3 on esitetty keskijänniteverkon tyypilliset rakennustavat. Keskijänniteverkon 

silmukoitua osaa ei kuitenkaan pidetä kytkeytyneenä renkaaseen, vaan suojaus hoidetaan 

vain syöttösuunnasta. (Partanen 2018, s. 25–27.) 

 

 

Kuva 3.3. a) Säteittäisverkko, b) silmukkaverkko ja c) rengasverkko. (Korpinen 1998.) 

 

3.1.3. Pienjännite 

Pienjännitteellä tarkoitetaan sähköverkon käyttöjännitettä, joka on jännitetasoltaan pienempi 

tai yhtä suuri kuin 1 kV (SFS-EN 50160). Suomessa normaali pienjännitetaso on 400 V, 

josta johdettu tutumpi vaihejännitteen taso on 230 V. Pienjännite on tyypillisin tapa liittää 

sähkönkäyttäjät sähköverkkoon. Pienjännitettä käytetään sähkönjakelussa viimeisen alle 1 

km matkalla jakelumuuntamoilta sähkönkäyttäjille. Tätä pidempiä etäisyyksiä varten voi-

daan kalliimman keskijännitteen sijasta käyttää myös 1 kV pienjännitettä, jolloin pitkän 
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etäisyyden aiheuttama jännitteenalenema saadaan hallintaan. 1 kV pienjännitteen käyttö on 

usein mahdollista jopa samoissa 400 V rakenteissa, kuten AMKA-riippukierrejohdoissa. 1 

kV jakelujärjestelmä onkin todettu kustannustehokkaaksi rakennustavaksi. (Lakervi & Par-

tanen 2008, s. 13, 71, 168–169.) 

 

Pienjänniteverkko rakennetaan tyypillisesti säteittäiseksi, mutta esimerkiksi tiiviillä 

asuinaluilla voidaan rakentaa myös pienjänniterengasyhteyksiä jakokaappien tai jakelu-

muuntamoiden välille. Pienjännitteellä käytetään samankaltaisia rakenteita kuin 

keskijännitteellä, mutta alhaisemman jännitetason vuoksi rakenteet ovat tiiviimpiä. Kuten 

keskijännitteellä, myös pienjännitteellä tyypillisin rakenne on ollut ilmajohtorakenne, mutta 

erityisesti toimitusvarmuusvaatimuksien vuoksi pyritään myös pienjänniteilmajohtoja maa-

kaapeloimaan. Sekaverkot tulevatkin olemaan pitkään hyvin yleinen rakenne 

pienjänniteverkoissa. (Lakervi & Partanen 2008, s. 13, 158–159.) 

 

Pienjänniteverkon suojauksessa käytetään huomattavasti kevyempää suojausta kuin suurem-

milla jännitetasoilla. Pienjänniteverkon suojaus toteutetaan yleisesti erilaisilla varokkeilla. 

Pienjänniteverkko on yksi merkittävin vaarallisen korkeiden kosketusjännitteiden aiheuttaja, 

siksi suojauksessa olennaisessa roolissa varokkeiden lisäksi on riittävän hyvien maadoituk-

sien varmistaminen. Mikäli maadoituksia ei ole tehty riittävän hyvin, voi esimerkiksi 

keskijänniteverkon maasulkuvika aiheuttaa pienjänniteverkon yhdistettyyn nolla- ja maadoi-

tusjohtimeen suuriakin jännitteitä ja siten aiheuttaa vaaraa sähkönkäyttäjälle. (Lakervi & 

Partanen 2008, s. 198–204.) 

 

3.2. Vikatyypit keskijänniteverkossa 

Erilaisten vikatyyppien analysointi vikatilanteiden aikana ja jo suunnittelussa on tärkeää. 

Merkittävin osa sähkönjakeluyhtiöiden vikatilanteista tapahtuu keskijänniteverkoissa, sillä 

pienjänniteverkon viat ovat laajuudeltaan vähäisiä ja taasen suurjänniteverkon viat ovat ver-

rattain harvinaisia. Osittain tämä painotus johtuu perinteisestä keskijänniteverkon 

rakennustavasta, jossa ilmajohtovaltaiset sähköverkon osat ovat hyvin häiriöherkkiä. Tyy-

pillisimpiä vikatyyppejä keskijänniteverkossa ovat erilaiset oikosulut ja maasulut. Lisäksi 

vikatilanteen voi aiheuttaa myös erilaiset ongelmat jännitteen laadussa, kuten jännitetason 

tai taajuuden poikkeamat. Vikatilanne voi myös syntyä jonkin verkon osan tai laitteen 
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ylikuormittumisesta. Vikojen lisäksi keskeytyksen sähkönjakeluun voi aiheuttaa inhimilliset 

erehdykset, kuten kytkentävirheet. (Elovaara & Haarla 2011a, s. 166–167.) 

 

Osa vikatyypeistä on symmetrisiä, jolloin viasta aiheutuvat vaikutukset kohdistuvat kaikkiin 

vaiheisiin samanlaisina. Symmetrisistä vioista tyypillisimmät ovat 3-vaiheiset oikosulut ja 

suurten tuotantolaitosten tai kulutuksien irtoaminen verkosta. Vastaavasti osa vikatyypeistä 

on epäsymmetrisiä, jolloin viasta aiheutuvat vaikutukset näkyvät eri tavalla eri vaiheissa. 

Epäsymmetrisistä vioista tyypillisimmät ovat erilaiset maasulut tai yhden vaiheen katkokset. 

Usein vikatyypit ovat kuitenkin näiden kaikkien erilaisia yhdistelmiä. (Elovaara & Haarla 

2011a, s. 166–167.) 

 

3.2.1. Oikosulku 

Oikosululla tarkoitetaan sähköverkon vikatilannetta, jossa verkon jännitteelliset osat joutu-

vat kosketuksiin keskenään. Oikosulku voi muodostua 1-, 2- tai 3-vaiheisena. Näistä 2- ja 3-

vaiheisessa oikosulussa eri vaiheet muodostavat keskenään vikavirtapiirin. 1-vaiheisesta oi-

kosulusta käytetään termiä maasulku, sillä siinä vikavirtapiiri muodostuu vaihejohtimen 

maakosketuksesta. Maasulkua käsitellään tarkemmin luvussa 3.2.2. Oikosulku voi syntyä 

joko suoralla johdinten kosketuksella, ulkoisen kosketuksen johdosta tai muun vikaimpe-

danssin kautta, kuten valokaaren välityksellä. Oikosulkutilanteessa jännitteellisten osien 

välinen eristys vähenee olennaisesti. Oikosulkuvian vikakohdassa syntyy tyypillisesti suuri 

virta, mutta vain pieni jännite. Kuvassa 3.4 on havainnollistettu 2- ja 3-vaiheiset oikosulku 

tilanteet. (Elovaara & Haarla 2011a, s. 170–177; Lakervi & Partanen 2008, s. 28-30.) 

 

 

Kuva 3.4. a) 3-vaiheinen oikosulku, b) 2-vaiheinen oikosulku. (Korpinen 1998.) 

 

Tyypillisimmät oikosulun aiheuttajat ilmajohtoverkossa ovat salamaniskut, eläimet ja lin-

jalle katkenneet oksat ja puut. Maakaapeliverkossa oikosulkuja syntyy usein erilaisten 

materiaalivaurioiden, kuten kaapeliin kaivamisen yhteydessä tai johdinten eristysten haper-

tumisesta. Suurin vikavirta syntyy puhtaassa, vastuksettomassa 3-vaiheisessa oikosulussa, 

a) b) 
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jolloin myös sähköverkon vaurioitumisriski on suurin. Oikosulkutilanteessa syntyvä korkea-

vikavirta aiheuttaa ennen kaikkea johdinten ja komponenttien äkillistä lämpenemistä. Tämän 

vuoksi suojausautomatiikan on katkaistava virtapiiri mahdollisimman nopeasti. Vikavirran 

suuruus 3-vaiheisessa oikosulussa on tyypillisesti 10–40 kertainen nimelliseen kuormitus-

virtaan nähden. Sähköaseman keskijännite kiskostossa tyypillinen vikavirta on 5–12 kA.  

 

Oikosulkuvikavirran suuruuteen vaikuttaa kuitenkin olennaisesti 110 kV suurjänniteverkon 

oikosulkuvirta ja SJ/KJ-päämuuntajan koko. Mitä suurempi päämuuntaja sähköasemalla on, 

sitä suurempi on myös oikosulkuvirta keskijännite puolella. Keskijänniteverkon oikosulku-

virtojen suuruus riippuu sähköaseman ja vikapaikan välisestä etäisyydestä ja verkon 

rakenteesta, olennaisimmin johdinten poikkipinta-alasta. Johdinten muodostama impedanssi 

vaikuttaa jo muutaman kilometrin matkalla niin paljon, että vikavirta pienenee nopeasti vain 

muutamaan kiloampeeriin tai jopa vain satoihin ampeereihin. Pahimmillaan pitkien ja pieni 

poikkipinta-alaisten johto-osuuksien loppupäässä oikosulkutilanteen vikavirta voi olla vain 

150–200 A, jolloin vian havaitseminen syöttösuunnasta saattaa olla ongelmallista. (Elovaara 

& Haarla 2011a, s. 170–177; Lakervi & Partanen 2008, s. 28–30.) 

 

3.2.2. Maasulku 

Maasululla tarkoitetaan sähköverkon vikatilannetta, jossa verkon jännitteinen osa joutuu 

kosketuksiin maan kanssa. Maasulku voi muodostua oikosulun tavoin joko yhden tai use-

amman vaiheen kautta. Samoin maasulku voi muodostua suoralla johdinkosketuksella tai 

valokaaren välityksellä. Kuvassa 3.5 on esitetty tyypillisiä maasulkutilanteita. Tyypillisim-

mät maasulun aiheuttajat ilmajohtoverkossa ovat linjalle kaatuneet puut ja ukkosen 

aiheuttamat läpilyönnit pylväsrakenteeseen tai ylijännitesuojassa. Maakaapeliverkossa maa-

sulun tyypillisin aiheuttaja on kaapelin eristeen vaurioituminen, jolloin jännitteinen osa 

vuotaa maadoitusta vasten. Maasulkuja tapahtuu kuitenkin ylivoimaisesti eniten ilmajohto-

verkon avojohto-osuuksilla. Päällystettyjä PAS-johtimia käytettäessä haasteena on yleensä 

hyvin pieni maasulkuvirta, jolloin perinteiset suojareleet eivät kykene vikaa havaitsemaan.  

 

Maakaapeliverkossa tapahtuvat maasulut ovat suojausten kannalta usein haastavia, niiden 

suuren vikaresistanssin tai katkeilevuuden vuoksi. Erityisesti katkeileva maasulku on ollut 

perinteisille suojareleille haastava havaita, mutta kehittyneemmät suojareleet pystyvät 
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nykyisin tämänkin vikatyypin havaitsemiseen kohtuullisen hyvin. (Lakervi & Partanen 

2008, s. 182–190; Elovaara & Haarla 2011a, s. 340.) 

 

          

 

Kuva 3.5. a) 1-vaiheinen maasulku, b) 2-vaiheinen maasulku, c) kaksoismaasulku,  

d) Johdinkatkeama ja 1-vaiheinen maasulku. (Korpinen 1998.) 

 

Maasulku ei aiheuta yhtä suurta vikavirtaa kuin puhdas oikosulku, sillä virtapiiri ei muodostu 

pelkkien johdinten välityksellä, vaan virtapiiri joutuu kiertämään maan kautta. Maasulku-

virta aiheuttaa kuitenkin maatasoon maadoitusjännitteen, joka aiheuttaa ihmisille vaarallisen 

korkean kosketusjännitteen. Erityisen vaarallinen kosketusjännite saattaa syntyä johdinten 

pudotessa suoraan maahan. Maadoitusjännitettä voidaan pienentää parantamalla maadoituk-

sia tai lyhentämällä suojareleiden maasulun laukaisuaikaa. Myös verkon maasulkuvirtaa 

pienentävät ratkaisut, kuten verkon jakaminen galvaanisesti pienempiin osiin tai kompen-

sointi kuristimien käyttäminen ovat tilannetta parantavia ratkaisuja. Maasulkuvirran 

pienentäminen mahdollistaa myös valokaarimaasulkujen itsestään sammumisen. (Lakervi & 

Partanen 2008, s. 182–190; Elovaara & Haarla 2011a, s. 340.) 

 

Suomen maaperän huonojen maadoitusolosuhteiden vuoksi keskijänniteverkon maadoitus-

tapana käytetään muuntajan tähtipisteestä erotettua verkkoa tai sen variaatioita sammutettua 

ja kompensoitua verkkoa. Tällä tavalla pyritään laskemaan maasulkuvirtaa jopa pienem-

mäksi kuin kuormitusvirta kyseisellä johdolla, jolloin parhaassa tapauksessa maasulkuviat 

eivät häiritse verkon normaalia käyttöä. Sammutetussa verkossa muuntajan tähtipisteeseen 

on kytkettynä induktanssi, jonka muodostama reaktanssi pyritään saamaan vastaavan suu-

ruiseksi kuin verkon johdinten maakapasitanssien muodostama reaktanssi. 

Yksinkertaisimmillaan muuntajan tähtipisteeseen kytkettävänä induktanssina voidaan 

a) b) 

c) d) 
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käyttää kompensointikuristinta. Suomessa käytetään kuitenkin yleisimmin YND11-

kytkentäisiä päämuuntajia, joissa alajännitepuolella ei ole kytkentämahdollisuutta muunta-

jan tähtipisteeseen. Tässä tilanteessa muodostetaan tähtipiste keinotekoisesti.  

 

Sähköasemalle asennetun kompensointikuristimen lisäksi maasulkuvirran kompensointi 

voidaan toteuttaa myös hajautetusti. Hajautetun kompensoinnin tarkoituksena on kompen-

soida pitkien maakaapelien synnyttämät maasulkuvirrat, jolloin keskitetyn 

kompensointikuristimelle jää enemmän säätövaraa eri kuormitustilanteisiin. Erityisesti voi-

makkaasti kasvanut vanhojen ilmajohtoverkkojen maakaapelointi on lisännyt hajautetun 

kompensoinnin käyttöä myrskyvarmoissa sähköverkoissa. (Lakervi & Partanen 2008, s. 

182–190; Elovaara & Haarla 2011a, s. 340.) 

 

3.3. Vikatilanteiden hallinta 

Sähkönjakeluverkossa tapahtuvat vikatilanteet voidaan jakaa jännitetason mukaisesti pien- 

keski- ja suurjänniteverkon vikoihin. Vikatilanteiden hallinnan keinot riippuvat suuresti 

minkä jännitetason viasta on kysymys. Keinojen erot syntyvät muun muassa verkostoauto-

maation määrästä ja laadusta. Pienjänniteverkon vioissa on hyvin vähän tehtävissä suoraan 

käyttökeskuksesta, joten vianhallintaprosessi käynnistyy käytännössä urakoitsijan hälyttä-

misellä kohteeseen. Keski- ja suurjänniteverkon vioissa on paljon enemmän tehtävissä 

käyttökeskuksesta käsin, ennen urakoitsijan hälyttämistä. Oman kokonaisuuden muodosta-

vat myös uhkaavat tai kiireettömät viat, jotka eivät ole vielä ehtineet aiheuttaa keskeytystä 

verkossa.  

 

Vikatilanteiden hallinta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. Verkostoautomaatio huoleh-

tii vikatilanteiden havaitsemisesta ja ensimmäisten suojaustoimien suorittamisesta. Tämän 

jälkeen vikatilanteiden hallinta siirtyy käyttökeskukseen, jossa järjestelmillä ja käytönval-

vojilla on omat roolinsa. Viimeiseksi tapahtuu varsinainen viankorjaus maastossa ja sen 

loppuraportointi. 

 

3.3.1. Suojaukset sähkönjakeluverkossa 

Jotta sähkönjakeluverkko pysyisi turvallisena ja vikatilanteet hallittuina, on sähkönjakelu-

verkossa käytössä useita erityyppisiä suojausjärjestelmiä. Suojausjärjestelmien avulla ei 
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voida estää vikojen syntymistä, mutta vikatilanteiden aiheuttamaa vaaraa ja vian laajene-

mista voidaan vähentää merkittävästi. Suojausjärjestelmien ensisijainen tehtävä onkin 

sähköturvallisuuden ylläpitäminen kaikissa tilanteissa. Toinen suojausjärjestelmien tehtävä 

on viasta aiheutuvan haitan rajaaminen mahdollisimman vähäiseksi. Lisäksi suojausjärjes-

telmän olennainen tehtävä on ilmoittaa viasta sähköverkkoyhtiön käyttöhenkilöstölle ja 

avustaa vian paikallistamisessa. Sähkönjakeluverkon suojausjärjestelmistä olennaisimpia 

ovat: 

- sähköasemien johtolähtöjen ja maastokatkaisijoiden relesuojaus 

- hajautetut vikaindikaattorit 

- älykkäät etäluettavat mittarit 

- käytönhallintajärjestelmien suojaussovellukset. 

 

Yleisin suojausjärjestelmä on sähköasemien johtolähtöjen ja maastokatkaisijoiden relesuo-

jaus. Relesuojaus on paikallinen itsenäisesti toimiva järjestelmä, joka on tyypillisesti 

yhdistetty vähintään olennaisten tietojen osalta sähköverkkoyhtiöiden kaukokäyttöjärjestel-

miin, kuten SCADAan. (Monni 2015, s. 97.) 

 

Tyypillisen johtolähtökohtaisen relesuojauksen lisäksi eri valmistajat ovat tuoneet markki-

noille yhä älykkäämpiä suojauksen toteutustapoja. Esimerkiksi ABB on tuonut markkinoille 

keskitetyn ohjelmistopohjaisen suojalaitteen, ABB SSC600, Smart substation control and 

protection system. Tässä suojaustavassa sähköaseman jokaiselle johtolähdölle ei asenneta 

omaa erillistä suojarelettä, vaan ainoastaan ohjausreleet. Ohjausreleet kytketään nopeaa väy-

lää pitkin erilliseen suojalaitteeseen, joka huolehtii keskitetysti kaikkien johtolähtöjen 

suojauksista. Tällä ratkaisulla haetaan yksinkertaisempaa kokonaisuutta suojauksien toteut-

tamiseen sähköasematasolla. Keskitettynä toteutuksena suojauksien laskentatehoa voidaan 

kasvattaa, jolloin suojalaite pystyy tunnistamaan tehokkaammin erityyppisiä vikatilanteita. 

Keskitetty suojalaite voidaan kytkeä myös osaksi valmistajan pilvipalveluita, jolloin suo-

jauksia voidaan hallita etänä. ABB on toteuttanut kyseisen keskitetyn suojausratkaisun 

pilottina Carunan sähköverkossa Noormarkun sähköaseman saneerauksen yhteydessä. Tä-

män vuoksi Noormarkun sähköasemalta onkin käytettävissä poikkeuksellisen paljon 

mittaus- ja tilatietoja SCADAssa, verrattuna muihin Carunan sähköverkon sähköasemiin. 

(ABB 2019.) 
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3.3.2. Jälleenkytkennät 

Kaikki katkaisijat ovat normaalisti varustettu luvussa 3.3.1. mainitulla relesuojauksella, joka 

kykenee itsenäiseen suojaustoimintaan vikatilanteissa. Yksi relesuojauksen toiminnoista on 

jälleenkytkentäautomatiikka. Jälleenkytkennöillä tarkoitetaan toimintoa, jossa suojareleen 

havaitessa vian sähköverkossa ja suojareleen avatessa katkaisijan, automatiikka myös ko-

keilee sulkea katkaisijan. Keskijännitteisessä ilmajohtoverkossa tapahtuvista vioista suurin 

osa on lyhytkestoisia ohimeneviä vikoja, jotka korjaantuvat automaattisten jälleenkytkentö-

jen vaikutuksesta. Nämä lyhyet viat johtuvat pääsääntöisesti ukkosesta, eläimistä ja puiden 

oksista, jotka aiheuttavat ohimeneviä maa- ja oikosulkuja ilmajohtoverkkoon. Jälleenkyt-

kennän tarkoituksena on palauttaa sähkö, kun syntynyt valokaari on sammunut ja vika 

poistunut. Jälleenkytkennät ovatkin käytännössä sähköverkon suojaustoimintoja, joilla voi-

daan välttää pysyvät pidempi kestoiset keskeytykset. Pelkässä maakaapeliverkossa ei 

normaalitilanteissa käytetä jälleenkytkentöjä lainkaan, sillä jälleenkytkennät ovat hyödylli-

simmillään ohimenevissä valokaarivioissa, joita ei maakaapeliverkossa juurikaan esiinny. 

Lisäksi maakaapeliverkossa on otettava huomioon merkittävästi ilmajohtoverkkoa hitaampi 

oikosulun jälkeinen johtimien jäähtyminen. (Lakervi & Partanen 2008, s. 79, 177.) 

 

Automaattiset jälleenkytkennät luokitellaan jännitteettömän ajan mukaisesti, pikajälleenkyt-

kennäksi (PJK) ja aikajälleenkytkennäksi (AJK). Pikajälleenkytkennässä käytetään yleensä 

0,2–0,5 sekunnin jännitteetöntä aikaa ja aikajälleenkytkennässä yleensä 1-3 minuutin jännit-

teetöntä aikaa, jonka jälkeen katkaisija suljetaan automaattisesti. Jännitteettömän ajan on 

käytännössä oltava niin pitkä, että syntynyt valokaari ehtii sammumaan. AJK voidaan myös 

joissain paikoissa suorittaa useamman kerran. Avojohtoverkon oikosulku- ja maasulkusuo-

jauksessa on tavallisesti käytössä sekä PJK että AJK. Erikoistapauksissa voidaan asettaa vain 

toinen näistä käyttöön. Esimerkiksi jotkin teollisuuden laiteet eivät välttämättä kestä nopeaa 

PJK:ta, mutta AJK:n aikana laitteet ehtivät sammua kunnolla. Carunan sähkönjakeluver-

kossa PJK:n jännitteetön aika on pääsääntöisesti 0,3 s ja AJK:n jännitteetön aika on 1 min. 

Näissä ajoissa on kuitenkin vaihtelua suojareleiden iän ja ominaisuuksien mukaan. (Monni 

2015, s. 91.) 

 

PJK:n avulla selviää tyypillisesti noin 75 % kaikista vioista, joissa jälleenkytkennät ovat 

käytössä. Jäljelle jäävistä vioista, jotka eivät poistu PJK:n aikana, noin 15 % selviää AJK:n 
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avulla. Näin yleensä vain 10 % vioista jää pysyviksi vikakeskeytyksiksi jälleenkytkentöjen 

jälkeen (Lakervi & Partanen 2008, s. 79). Viime vuosien runsas maakaapelointi ja vastaa-

vasti ilmajohtoverkkojen poistuminen on kuitenkin muuttanut tilannetta. Energiavirastolle 

raportoitujen keskeytystietojen perusteella, Suomessa vuosina 2014–2018 keskijännitever-

kon vioista keskimäärin 51 % selvinnyt PJK:n avulla ja 20 % AJK:n avulla, joiden jälkeen 

pysyviksi vioiksi on jäänyt keskimäärin 29 %. Carunan keskijänniteverkon keskeytykset 

ovat noudattaneet keskimäärin samaa jakaumaa. Vuonna 2018 Carunan keskijänniteverkon 

vioista 41 % selvisi PJK:lla ja 24 % AJK:lla, joiden jälkeen pysyviksi vioiksi jäi 34 %.  

(Energiavirasto 2019.) 

 

3.3.3. Järjestelmien rooli vikatilanteissa 

Vikatilanteiden hallinnassa erityisesti käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmillä on tärkeä 

rooli. Tieto viasta saadaan joko käytönvalvontajärjestelmä käytönvalvontajärjestelmän hä-

lytyksenä tai tapahtumana katkaisijan auetessa suojareleen käskystä tai vikailmoituksena 

asiakkailta. Osa syntyneistä vioista poistuu jälleenkytkentöjen vaikutuksesta ja osa jää py-

syväksi viaksi. Kaikista vioista raportoituu kuitenkin käytöntukijärjestelmään 

keskeytystapahtuma. Käytöntukijärjestelmän verkkokartalle muodostuu samalla näkyviin 

sähkötön sähköverkon osa. Keskeytystapahtuman ja verkkokartan avulla pystytään vikati-

lannetta hallitsemaan tehokkaasti. Kaikki kyseiseen vikaa liittyvät toimilaitteiden ohjaukset 

tallentuvat automaattisesti keskeytystapahtuman listoille. Lisäksi käytönvalvoja voi tallen-

taa keskeytystapahtumaan omia kommenttejaan vikaan liittyen ja vian päätyttyä raportoida 

keskeytystapahtuman tilastointia varten.  (Lakervi & Partanen 2008, s. 241-244.) 

 

Valtaosasta sähköasemilta ja maastokatkaisijoilta saadaan käytönvalvontajärjestelmän 

kautta myös tieto siitä, mikä suojareleen suojaustoiminto on aiheuttanut katkaisijan aukais-

sut. Aktivoituneen suojaustoiminnon lisäksi käytönvalvontajärjestelmän kautta on 

mahdollista saada oikosulkuvioissa hyödyllinen tieto oikosulkuvirrasta, jonka avulla käy-

töntukijärjestelmässä voidaan laskea mahdollinen vikapaikka. Vikatilanteissa hyödynnetään 

verkostolaskennan lisäksi myös monia muita eri järjestelmiä, joista olennaisimmin vianhal-

lintaa tukevia tietoja ovat: 

• muut mittaukset maastossa ja vianilmaisimet 

• vikaantuneen verkon rakennetiedot 
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• asiakkailta tulleet vikailmoitukset 

• maastokartat tai muut tiedot maasto-olosuhteista 

• saman alueen vikahistoria 

• säätiedot, kuten tuulen puuskat ja ukkosen iskujen sijainnit 

• verkon eri komponenttien kunnossapitotiedot (Lakervi & Partanen 2008, s. 241.) 

 

Edellä mainittujen tietojen avulla voidaan vikapaikan mahdollista sijaintia päätellä jo ennen 

urakoitsijan lähettämistä maastoon.  

 

3.3.4. Käyttökeskuksen rooli vikatilanteissa 

Luvussa 2.2.1. kuvattiin yleisesti käyttökeskuksen ja käytönvalvojien roolia sähköverkon 

hallinnassa. Kuten luvussa kuvattiin, on Carunan käyttökeskuksen tehtävänä vastata verkon 

tilan jatkuvasta valvonnasta ja ohjauksista, vikatilanteiden hallinnasta ja suunnitelluista kyt-

kennöistä, sekä näiden aikaisesta turvallisuudesta. Näistä tehtävistä olennaisin on 

vikatilanteiden hallinta, sillä siihen kulminoituu parhaiten verkonvalvonnan eri osa-alueet ja 

tarkoitus. Lakervi ja Partanen (2008, s. 232) jaottelevat vikatilanteiden hallinnan viiteen 

osaan: 

1. Vikojen tunnistaminen, paikantaminen ja erottaminen muusta sähköverkosta  

2. Sähkönjakelun palauttaminen ehjälle verkon osalle  

3. Vian korjaaminen 

4. Sähkönjakelun palauttaminen vikaa edeltävään tilanteeseen 

5. Vikatilanteista tiedottaminen asiakkaille edeltävissä kohdissa.  

 

Yllä oleva jaottelu sopii sekä vikatilanteiden että suunniteltujen kytkentöjen suorittamisen 

perusteeksi. Ero vikatilanteiden ja suunniteltujen kytkentöjen välillä on, että suunnitellut 

kytkennät on voitu laatia tarkasti etukäteen. Hyvällä etukäteissuunnittelulla voidaan mah-

dollinen sähkönjakelun keskeytysalue rajata tarkasti koskemaan vain pientä aluetta ja tästä 

myös informoimaan asiakkaita jo etukäteen. Vikatilanteissa luotetaan käytönvalvojan am-

mattitaitoon. Jo ennen kytkentöjen aloittamista käytönvalvoja, kytkennänjohtajan roolissa 

varmistaa, että käyttö- ja työolosuhteet ylipäätään mahdollistavat kytkennän toteutuksen. 

Kytkennät aloitetaan aina rajaamalla ja erottamalla sähköverkon työkohde. Kun työkohde 

on erotettu luotettavasti, suoritetaan erotetun sähköverkon osan päätyömaadoittaminen 
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kaikista mahdollisista syöttösuunnista. Tämän jälkeen kytkennänjohtaja siirtää vastuun työ-

kohteen sähkötyöturvallisuustoimista maastossa työskentelevän työryhmän yhdyshenkilölle 

antamalla työnvalmisteluluvan. Tarvittaessa työryhmä voi vielä asentaa varsinaiseen työ-

kohteeseen lisätyömaadoituksia tai tehdä muita sovittuja lisäturvallisuustoimia. Kun työt 

sähköverkossa on saatu tehtyä, työkohteen yhdyshenkilö antaa käyttöönottoluvan kytken-

nänjohtajalle. Tämän jälkeen vastuu sähkötyöturvallisuudesta on jälleen kytkennänjohtajalla 

ja hänen ohjeistuksellaan verkon kytkentätilanne palautetaan ennalta sovituksi. (Energiate-

ollisuus 2015.) 

 

Mikäli vikatilanteessa ei järjestelmien kautta saada mitään tarkentavaa tietoa mahdollisesta 

vikapaikasta, on käytönvalvojan aloitettava rajaamaan kaukokäytettävillä erottimilla vikaa 

pienemmälle alueelle. Vianrajauksessa tyypillisimmät kytkinlaitteiden ohjausmenetelmät 

ovat vyöryttäminen ja puolittaminen. Vyörytykseen perustuvassa menetelmässä erotetaan 

yksi erotin väli kerrallaan ja kokeillaan sille osalle sähköä. Mikäli katkaisija laukeaa, on 

vikapaikka tiedossa erotin välin tarkkuudella. Mikäli katkaisija pysyy kiinni eli sähköt toi-

mivat kokeiltavalla erotin välillä, jatketaan kokeiluja vyöryttämällä seuraavaan erotin väliin. 

Kun vikaantunut erotin väli on löytynyt, voidaan lopulle ehjälle verkon osalle palauttaa säh-

köt varayhteyksiä hyödyntäen. Syöttösuunnasta päin katsottuna vyöryttämällä saadaan 

sähköt palautettua valmiiksi alkupään verkon osiin. Vyöryttämisen etuna on myös se, että 

vikaantunut erotin väli löytyy vain yhdellä kokeilu kytkennällä. Siten verkon komponentit 

rasittuvat vähemmän ja johtimien lämpeneminen pysyy pienenä. Vyörytysmenetelmä on 

kuitenkin aikaa vievä, varsinkin jos johtolähdöllä on paljon erottimia käytettävissä ja vika-

paikka sattuu olemaan johtolähdön loppupäässä. (Lakervi & Partanen 2008, s. 242–243). 

 

Vyörytysmenetelmää tehokkaampi vianrajausmenetelmä on puolittaminen. Puolitusmene-

telmässä pyritään hakemaan vikapaikkaa puolittamalla johtolähtö ja kokeilemalla 

syöttösuunnasta ensimmäiselle puolikkaalle sähköjä. Jos katkaisija laukeaa, on vikapaikka 

kyseisellä syöttösuunnan puolikkaalla ja eikä jälkimmäisellä puolikkaalla. Näin ehjälle puo-

likkaalle voidaan palauttaa sähkönsyöttö varayhteyksiä hyödyntäen. Tämän jälkeen 

jatketaan vianrajaamista puolittamalla vikaantunut puolikas ja toistamalla kokeilukytkentä. 

Mikäli sähköt pysyvät puolikkaalla päällä, jatketaan vianrajaamista puolittamalla jälkimmäi-

nen puolikas ja niin edelleen. Puolitusmenetelmä on huomattavan tehokas 
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vianrajausmenetelmä, varsinkin laajoilla johtolähdöillä. Toisaalta verrattuna vyörytysmene-

telmään, puolitusmenetelmässä joudutaan tekemään useita kokeilukytkentöjä vikapaikkaa 

vasten. Kokeilukytkennät vikapaikkaa vasten aiheuttavat ylimääräistä rasitusta verkon kom-

ponenteille ja erityisesti maakaapeliosuuksien johtimien lämpeneminen on suurempaa. 

Lisäksi on huomattava, että kokeilukytkennät vikapaikkaa vasten aiheuttaa mahdollisia vaa-

ratilanteita ulkopuolisille ja joskus kokeilukytkennöillä synnytetään myös uusia 

vikapaikkoja samalle johtolähdölle. Siksi kokeilukytkentöjä tehdessä on otettava huomioon 

kyseisen verkon osan komponenttien oikosulkukestoisuus. (Lakervi & Partanen 2008, s. 

242–243). 

 

Käytännössä pyritään valitsemaan sellainen vianrajauksen ohjaustapa, jossa pystytään mini-

moimaan asiakkaiden keskeytyskustannukset. Tällainen vianrajauksen ohjaustapa yleensä 

yhdistelee molempia edellä mainittuja tapoja. Sekaverkoissa yksi tyypillinen vianrajausme-

netelmä on palauttaa ensin sähköt maakaapeloidulle osalle ja vasta tämän jälkeen aloittaa 

tarkempi vianrajaus ilmajohtoverkossa. Kun kaukokäytettävillä erottimilla tehnyt vianra-

jaukset ja ehjien verkon osien sähköjen palautukset on saatu tehtyä, niin mikäli mahdollista 

jatketaan vikaantuneen erotin välin rajaamista käsin ohjattavilla erottimilla samaan tapaan 

kuin kaukokäytettävillä toimittiin. (Lakervi & Partanen 2008, s. 242–243). 

 

Edellä olevat vianrajausmenetelmät pätevät keskijänniteverkon vioissa ja osin suurjännite-

verkon vioissa. Suurjänniteverkko on tyypillisesti rakennettu rengasyhteyksien varaan.  

Poikkeuksena yksittäisiä yhden tai kahden sähköaseman haaroja lukuun ottamatta. Suurjän-

niteverkon vioissa on tyypillistä, että yhden johto-osuuden tai sähköaseman komponentin 

vikaantuminen voidaan erottaa ja sähkönjakelu palauttaa suhteellisen nopeastikin varayh-

teyksien avulla. Sähköasemaviassa on useimmiten mahdollista korvata koko syötettävä 

keskijänniteverkko muilta sähköasemilta keskijänniteverkon rengasyhteyksiä hyödyntäen.  

 

Tärkeintä suurjänniteverkon vioissa on nopea vikapaikan erottaminen ja sähkönjakelun pa-

lauttaminen, sillä suurjänniteverkon vikojen vaikutus piirissä on yleensä tuhansia asiakkaita. 

Suurjänniteverkon johto-osuuksilla olevat vikapaikat pyritään ensisijaisesti paikallistamaan 

vikapaikkalaskennan ja maastopartioinnin avulla. Suurjänniteverkossa vikapaikkaa rajaa-

vien kokeilukytkentöjen tekemisellä ei yleensä saavuteta vastaavaa hyötyä kuin 
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keskijänniteverkossa, sillä suurjänniteverkossa on pitkät johtovälit ja vähän erottimia ja kat-

kaisijoita. Toisaalta suurjänniteverkon suojareleiltä on usein saatavissa enemmän ja 

tarkempaa tietoa syntyneestä vikatilanteessa kuin keskijänniteverkossa ja siten verkostolas-

kennalla voidaan saavuttaa hyviäkin tuloksia. 

 

Pienjänniteverkon vioissa käyttökeskuksen toimintatavat ovat hieman erilaiset verrattuna 

keski- ja suurjänniteverkon vikoihin. Perinteisesti pienjänniteverkon vioista ei läheskään 

aina tule muuta indikaatiota kuin asiakkaan tekemä vikailmoitus. Vaikkakin nykyaikaisten 

etäluettavien mittareiden (AMR) ominaisuuksiin onkin tuotu erilaisia hälytyksiä, joiden 

avulla sähkönjakeluyhtiöille on tullut mahdolliseksi toimia proaktiivisemmin myös pienjän-

niteverkon vioissa. Carunalla on tällä hetkellä käytössä mittarihälytyksiä vaiheviasta ja 

nollaviasta. Kaikkien kolmen vaiheen puuttumista ei toistaiseksi ole Carunan sähkönjakelu-

verkossa mahdollista havaita etäluettavalla mittarilla, sillä mittari ei voi kommunikoida 

katkennutta sähköverkkoa pitkin muuntopiiri tasolla olevan keskittimen kanssa. Mittarihä-

lytyksistä etenkin nollavika on todettu olevan erittäin luottava. Yksittäisissä vaihevika 

hälytyksissä on usein riskinä, että asiakkaan oma pääsulake on palanut, eikä niihin tois-

taiseksi Carunalla reagoida ilman asiakkaan tekemää vikailmoitusta.  

 

Pienjänniteverkon vioissa urakoitsija lähetetään poikkeuksetta vikailmoituksen tai mittari-

hälytyksen ilmoittamaan paikkaan, yleensä muuntopiirin pienjännitelähdölle tai suoraan 

ilmoitetulle liittymälle. Vianpaikannus tapahtuu itsenäisesti urakoitsijan toimesta maastossa 

tehtävillä mittauksilla ja partioinnilla. Tarvittaessa pienjänniteverkkoa voidaan myös rajata 

ja kokeilla sähköä pienemmille osille kerrallaan, mutta tämä on käytännössä harvemmin 

mahdollista. (Vornanen 2019, s, 42–45; Lakervi & Partanen 2008, s. 244–245.) 

 

3.4. Vikatilanteiden raportointi ja tunnusluvut 

Tässä luvussa käsitellään vikatilanteisiin liittyvää raportointia ja yleisesti käytettyjä käyttö-

varmuuden tunnuslukuja. Vikatilanteiden eli sähkönjakelussa tapahtuvien keskeytyksien 

raportoinnilla on erityinen rooli sähkönjakeluyhtiöissä. Raportointi voidaan käyttötarkoituk-

sensa mukaan jakaa kahteen osaan, sisäiseen ja ulkoiseen raportointiin. Ulkoisen 

raportoinnin tarkoituksena on vastata pääasiassa viranomaisilta, kuten Energiavirastolta tu-

leviin vaatimuksiin. Viranomaisraportoinnin lisäksi myös energia-alan sisällä, muun muassa 
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Energiateollisuus ry kerää tietoja eri raportteihin sekä oman edunvalvontatyönsä tueksi. Eri-

tyisesti ulkoista raportointia varten onkin olemassa tarkasti määriteltyjä vaatimuksia, sillä 

raportoinnin on tarkoitus olla vertailukelpoista muiden Suomessa toimivien sähkönjakelu-

yhtiöiden kesken. Sisäinen raportoinnin tarkoituksena on esimerkiksi oman toiminnan 

kehittäminen ja ulkoista raportointia tarkempi oman verkkoalueen sisäinen vertailu.  

 

Keskeytysten viranomaisraportointi liittyy laajemmin Energiaviraston valvontamenetelmiin 

sähkönjakeluyhtiöiden kohtuullisesta hinnoittelusta, jotka taas pohjautuvat sähkömarkkina-

lakiin. Valvontamenetelmillä pyritään toteuttamaan sähkömarkkinalain 19§:n vaatimusta 

sähköverkon kehittämisvelvollisuudesta. Kohdassa sanotaan, että verkonhaltijan tulee riittä-

vän hyvälaatuisen sähkön saannin turvaamiseksi verkkonsa käyttäjille ylläpitää, käyttää ja 

kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin sähköverkkojen toiminnalle sää-

dettyjen vaatimusten ja verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Lisäksi 

sähkömarkkinalain 24§:ssä todetaan, että hinnoittelun on oltava kokonaisuutena arvioiden 

kohtuullista. Käytännössä näillä tarkoitetaan, että sähkönjakeluyhtiön on pidettävä sähkö-

verkon käyttövarmuus riittävän korkealla tasolla ja toisaalta pidettävä asiakkaille koituvat 

kustannukset kohtuullisella tasolla. (Sähkömarkkinalaki 588/2013; Energiavirasto 2018.) 

 

Energiavirasto valvoo sähkönjakelu- ja siirtoyhtiöitä neljän vuoden valvontajaksoissa. Val-

vontamenetelmät pysyvät samana aina kaksi peräkkäistä valvontajaksoa, jotta 

sähköverkkoyhtiöt voivat tehdä suunnitelmia pidemmälle. Tätä tutkimusta tehdessä voi-

massa olevat valvontamenetelmät on vahvistettu vuosille 2016–2023. Valvontamenetelmät 

sisältävät muun muassa erilaisia kannustimia, joilla on mahdollista nostaa sähkönjakeluyh-

tiön kohtuulliseksi tuotoksi muodostuvaa summaa. Kuvassa 3.6 on havainnollistettu 

sähkönlaadun ja keskeytyksien kytkeytymistä sähkönjakeluyhtiöiden hinnoittelun valvon-

taan. Tämän tutkimuksen osalta keskitytään valvontamenetelmien laatukannustimeen, jossa 

on määritelty laskennallisten keskeytyskustannuksien perusteet. (Energiavirasto 2018.) 
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Kuva 3.6. Sähkön laadun kytkeytyminen valvontaan. (Honkapuro et al. 2006, s. 40.) 

 

3.4.1. Keskeytyksien jaottelu 

Keskeytykset voidaan jaotella suunniteltuihin keskeytyksiin ja vikakeskeytyksiin. Vikakes-

keytyksien osalta puhutaan joskus myös odottamattomista keskeytyksistä, jotka molemmat 

kuvaavat hyvin ennakolta arvaamatonta keskeytystä osassa sähköverkkoa. Suunnitelluissa 

keskeytyksissä ennalta suunnitellun alueen asiakkaat kokevat keskeytyksen, mutta vikakes-

keytyksistä poiketen keskeytyksen laajuus ja kesto on ennakkoon tiedossa. Siksi asiakkaille 

voidaan jo ennakolta ilmoittaa tulevasta keskeytyksestä. Sekä suunniteltujen keskeytyksien, 

että vikakeskeytyksien osalta tunnusluvut ovat kuitenkin samoja. (Lakervi & Partanen 2008, 

s. 77.) 

 

Vikakeskeytykset voidaan jakaa lyhyisiin eli ohimeneviin ja pitkiin eli pysyviin vikakeskey-

tyksiin. Lyhyiksi vikakeskeytyksiksi luetaan kaikki alle 3 minuuttia kestävät keskeytykset. 

Näitä ovat käytännössä pikajälleenkytkennät (PJK) ja aikajälleenkytkennät (AJK). Lisäksi 

lyhyisiin keskeytyksiin voidaan lukea lyhyt kestoiset poikkeamat sähkönlaadussa, kuten eri-

laiset jännitevaihtelut. Kaikki yli 3 minuuttia kestävät keskeytykset luokitellaan vastaavasti 

pitkiksi keskeytyksiksi. (SFS-EN 50160.) 

 

Energiaviraston viidennellä, vuonna 2020 alkaneella valvontajaksolla, otetaan laatukannus-

timen mittaristossa huomioon keski- ja suurjänniteverkkojen  

• suunniteltujen keskeytysten lukumäärä ja keskeytysaika 

• vikakeskeytysten lukumäärä ja keskeytysaika 
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• pikajälleenkytkentöjen lukumäärä 

• aikajälleenkytkentöjen lukumäärä. (Energiavirasto 2018.) 

 

Kuvassa 3.7 on esitetty Suomessa toimivien sähkönjakeluyhtiöiden Energiavirastolle rapor-

toimien keskijänniteverkkojen keskeytyksien jakaumat vuosina 2014–2018. Kaikkien 

keskeytystyyppien trendi on ollut laskeva, kuten toimitusvarmuuden parannushankkeilla, 

kuten maakaapeloinnilla on tavoiteltu. Sama trendi näkyy myös Carunan sähköverkon osalta 

kuvassa 3.8. (Energiavirasto 2019.) 

 

 

Kuva 3.7. Suomen sähköverkkoyhtiöiden keskijänniteverkon keskeytykset 2014–2018. 

(Energiavirasto 2019.) 

 

 

Kuva 3.8. Carunan keskijänniteverkon keskeytykset 2014–2018. (Energiavirasto 2019.) 
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3.4.2. Keskeytyksien tunnusluvut 

Kuten edeltävissä luvuissa on kerrottu, sähkönjakelun luotettavuus eli sähköjakeluverkon 

käyttövarmuus on yksi seuratuimmista asioista. Käyttövarmuutta voidaan kuvata useilla eri 

tunnusluvuilla, joista kansainvälisestikin käytetyimmät ovat: 

• SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), keskeytyksien keskimääräi-

nen lukumäärä tietyllä aikavälillä 

• SAIDI (System Average Interruption Duration Index), keskeytyksien keskimääräi-

nen kestoaika tietyllä aikavälillä  

• CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), keskeytyksien keskimää-

räinen kestoaika tietyllä aikavälillä tai yksittäisen keskeytyksen keskimääräinen 

kestoaika 

• MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index), lyhyiden keskeytyk-

sien keskimääräinen lukumäärä tietyllä aikavälillä. 

• ASAI (Average System Availability Index), sähkön toimituksen keskimääräinen 

saatavilla oloaika tai yleisemmin sähkön toimitusvarmuusaste (IEEE 1366-2012.) 

 

Tunnusluvut asiakasta kohden määritellään tarkemmin seuraavien yhtälöiden avulla: 

 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =  
𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä

𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚ää𝑟ä
=  

∑ 𝑛𝑗𝑗

𝑁𝑠
 (3.1) 

 

missä nj on asiakkaan j kokemien keskeytyksien määrä ja Ns on kaikkien asiakkaiden koko-

naismäärä (IEEE 1366-2012). 

 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚ää𝑟ä
=  

∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑗𝑖

𝑁𝑠
  (3.2) 

 

missä tij on asiakkaan j keskeytyksestä i aiheutunut keskeytysaika ja Ns on kaikkien asiak-

kaiden kokonaismäärä (IEEE 1366-2012). 

 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑚ää𝑟ä
=  

∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑗𝑖

∑ 𝑛𝑗𝑗
=

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
 (3.3) 
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missä tij on asiakkaan j keskeytyksestä i aiheutunut keskeytysaika ja nj on asiakkaan j koke-

mien keskeytyksien määrä. Käytännössä CAIDI muodostuu siis tunnuslukujen SAIDI ja 

SAIFI jaosta (IEEE 1366-2012). 

 

𝑀𝐴𝐼𝐹𝐼 =  
𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑦ℎ𝑦𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä

𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑘𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚ää𝑟ä
=  

∑ 𝑛𝑗𝑠𝑗

𝑁𝑠
 (3.4) 

 

missä njs on asiakkaan j kokemien keskeytyksien määrä ja Ns on kaikkien asiakkaiden koko-

naismäärä (IEEE 1366-2012, s. 9). 

 

𝐴𝑆𝐴𝐼 =  
∑ ∑ (1−

𝑡𝑖𝑗

8760
)𝑗𝑖

𝑁𝑠
= 1 −

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

8760
   (3.5) 

 

missä tij on asiakkaan j keskeytyksestä i aiheutunut keskeytysaika ja Ns on kaikkien asiak-

kaiden kokonaismäärä (IEEE 1366-2012). 

Keskeytyksien tunnusluvut lasketaan tyypillisesti kalenterivuotta ja asiakasta kohden. Sa-

moja tunnuslukuja voidaan laskea myös suppeammin, kuten yksittäisestä keskeytyksestä tai 

vaikka muuntopiiritasolla. Pidemmällä tarkasteluaikavälillä ASAI kertoo hyvin toimitusvar-

muuden suhteista. Keskeytyksien kestot ovat yleisimmin muutamia tunteja ja ASAI kertoo 

keskeytysajan sijaan, miten paljon sähkönjakeluverkko on ollut käytettävissä koko vuoden 

aikana. (Elovaara & Haarla 2011a, s. 422–424.) 

 

Asiakas- ja liittymätyypit vaihtelevat paljon ja yhtä paljon vaihtelee asiakkaiden toiminnan 

kriittisyys sähkönjakelukeskeytyksille. Joillekin asiakkaille on haittaa jo lyhyiksi vikakes-

keytyksiksi jäävistä keskeytyksistä. Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi jotkin 

teollisuuslaitokset, joissa keskeytyksen kestosta riippumatta aiheutuu lähes yhtä suuri haitta 

tuotannolle. Siksi erityisesti näiden asiakkaiden kohdalla on syytä ottaa muiden tunnusluku-

jen lisäksi huomioon MAIFI. (Elovaara & Haarla 2011a, s. 424.) 

 

Carunan sähkönjakeluverkossa vuonna 2019 edellä mainituista tunnusluvuista SAIFI oli 1,4 

kpl, SAIDI oli 79 min, niistä edelleen laskettu CAIDI oli 56,43 min/kpl, sekä ASAI 99,99 

% (Caruna 2020b). Näistä luvuista voidaan päätellä, että keskimäärin jokainen Carunan säh-

könjakeluverkon asiakas koki vähintään yhden keskeytyksen, jonka pituus oli keskimäärin 
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54 minuuttia. Täytyy kuitenkin huomioida, että keskeytykset kohdistuvat enimmäkseen il-

majohtoverkkoon ja etenkin haastavissa ympäristöissä sijaitsevaan ilmajohtoverkon osaan, 

kuten rannikot ja saaristot. 

 

3.4.3. Keskeytyskustannukset 

Edellä olevien keskeytyksien tunnuslukujen lisäksi Suomessa määritellään myös jokaiselle 

keskeytykselle laskennallinen keskeytyskustannus. Keskeytyskustannuksien arvioimiseksi 

on jokaisesta keskeytyksestä laskettava keskeytyksen aiheuttama haitta, josta käytetään ly-

hennettä KAH. KAH-arvolla tarkoitetaan asiakkaille aiheutuneen haitan laskennallista arvon 

määrittämistä. KAH ei kerro asiakkaille maksettavista korvauksista, sillä sähkömarkkina-

laissa vaaditaan korvausta ainoastaan pitkäkestoisista keskeytyksistä vakiokorvausten 

muodossa (Sähkömarkkinalaki 588/2013, 100§). Luvussa 2.1.1. on kerrottu tarkemmin pit-

käkestoisten keskeytyksien vuoksi maksettavista vakiokorvauksista. KAH-arvon 

määrittäminen liittyy Energiaviraston valvontamalliin, jota kautta keskeytyskustannukset 

leikkaavat tai korottavat sähkönjakeluyhtiön sallittua tuottoa laatukannustimen muodossa. 

Näin on pyritty luomaan selkeä taloudellinen vaikutus sähkönjakelun toimitusvarmuuden 

kehittämiseen. (Elovaara & Haarla 2011a, s. 428–429; Energiavirasto 2018.) 

 

Vaikka KAH-arvo onkin laskennallinen elementti sähkönjakeluyhtiöiden regulaatiossa, on 

se pyritty saamaan vastaamaan asiakkaille todellisuudessakin aiheutunutta haittaa. Asiak-

kaille aiheutuvaa haittaa arvioitaessa, otetaan huomioon kaikki keskeytykset, oli kyse 

suunnitellusta tai vikakeskeytyksestä, lyhyestä tai pitkästä keskeytyksestä. Asiakkaille vai-

kutus on sama tilanteesta riippumatta, sillä sähkönjakelu on tilanteessa keskeytynyt. 

Asiakkaan kannalta haittaa aiheutuu erityisesti pitkistä keskeytyksistä ja useasti toistuvista 

lyhyemmistä keskeytyksistä. Kuitenkin jo yhdestä lyhyestäkin keskeytyksestä aiheutuu hait-

taa muun muassa tietoteknisten laitteiden sammuessa. Noin 90 % asiakkaille aihetuvista 

keskeytyksistä johtuu keskijänniteverkon keskeytyksistä ja alle 10 % pienjänniteverkon kes-

keytyksistä. Suomessa vuonna 2018 Energiavirastolle raportoitujen keskijänniteverkon 

keskeytyksien määrä oli 52 146 kpl. Näistä keskeytyksistä 21 % oli suunniteltuja keskeytyk-

siä, 27 % pysyviä vikakeskeytyksiä ja 52 % pika- ja aikajälleenkytkentöjä. (Energiavirasto 

2019; Lakervi & Partanen 2008, s. 79.) 
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Keskeytyksistä yksittäiselle sähkönkäyttäjälle aiheutuvan todellisen haitan arviointi on kui-

tenkin hankalaa. Osalle aiheutunut haitta on suoraan mitattavissa, kuten tuotantolaitoksen 

pysähtyminen ja hukattu työaika. Kuitenkin osalle, kuten monille kotitalouksille aiheutunut 

haitta on lähinnä välillistä ja harmia aiheuttavaa, eikä siten suoraan mitattavissa. Toisaalta 

lyhyiden keskeytyksien taloudellisen menetyksen arviointi on ongelmallista. Lisäksi aiheu-

tunut haitta voi vaihdella samallakin sähkönkäyttäjällä vuorokauden ajan mukaan. Toisaalta 

on huomattava, että keskeytyksistä aiheutuu kustannuksia sähkönkäyttäjien lisäksi myös 

sähköverkkoyhtiölle. Suurimmat kustannukset sähköverkkoyhtiöille syntyvät viankorjauk-

sesta. 

 

Keskeytyksistä aiheutunutta haittaa on selvitetty monissa eri tutkimuksissa.  Vuonna 2006 

tehdyssä KAH-tutkimuksessa (Honkapuro et al. 2006, s. 41–46) sähkönkäyttäjät jaettiin vii-

teen ryhmään, kotitalous, maatalous, teollisuus, julkinen ja palvelut. Tutkimuksessa 

keskeytyksistä aiheutuneita haittoja arvioitiin suoralla kustannusten arvioinnilla, sekä koti- 

ja maatalouden osalta myös WTP (willing to pay) ja WTA (willing to accept) -menetelmillä. 

Menetelmät tarkoittavat yksinkertaistettuna sitä miten paljon sähkönkäyttäjät olisivat val-

miita maksamaan, jotta keskeytys olisi tietyn mittainen ja miten pitkä keskeytys voisi olla 

mahdollinen sen vaikutuksiin nähden. Tutkimuksen tuloksena on laadittu sähkönkäyttäjä-

ryhmäkohtaiset keskeytyskustannusparametrit, nämä on esitetty taulukossa 3.1. Luvuista 

käy ilmi vikakeskeytyksien, suunniteltujen keskeytyksien ja lyhyiden jälleenkytkentöjen ar-

vostus euromääräisesti. Näitä lukuja käytetään yleisesti sähköverkon 

luotettavuustarkastelujen lähtötietoina. (Lakervi & Partanen 2008, s. 79–81.) 

 

Taulukko 3.1. Sähkönkäyttäjäryhmäkohtaiset keskeytyskustannusparametrit.  

(Honkapuro et al. 2006, s. 44) 

 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 9,98 0,23 4,80 0,20 0,62 

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

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

Palvelu 3,52 24,45 1,38 11,47 2,19 2,87 
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Energiaviraston kohtuullisen tuoton valvontaa varten sähköverkkoyhtiöiden on raportoitava 

keskeytyskustannukset energiapainotettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että valvonnassa ei erotella 

taulukossa 3.1 mainittuja sähkönkäyttäjäryhmiä, vaan otetaan huomioon valtakunnallisen 

asiakasjakauman mukaiset keskimääräisillä energiaosuuksilla painotetut arvot. Taulukossa 

3.2 on esitetty Energiaviraston (2018, s. 69) valvontamenetelmissä käyttämät valtakunnalli-

silla energiaosuuksilla painotetut keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinnat. 

Molempiin taulukoihin määritellyistä arvoista voidaan todeta, että suunnitellun eli asiak-

kaalle ennalta ilmoitetun keskeytyksen haitaksi on arvioitu vain puolet vikakeskeytyksen 

arvosta.  

 

Taulukko 3.2. KAH-arvon yksikköhinnat. (Energiavirasto 2018, s. 69.) 

Keskeytyskustannukset 

Vikakeskeytys Suunniteltu keskeytys PJK AJK 

€/kW €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW 

1,10 11,00 0,50 6,80 0,55 1,10 

 

 

KAH-yksikköhinnat on määritetty vuoden 2005 rahan arvon mukaisesti ja ne muodostavat 

vertailun perustason. Keskeytyskustannusten vertailun perustason ja toteutuneiden keskey-

tyskustannuksien laskennassa näitä korjataan kunkin vuoden rahan arvoon 

kuluttajahintaindeksillä yhtälön 3.6 mukaisesti. 

 

  ∆𝐾𝐻𝐼𝑡 =  
𝐾𝐻𝐼𝑡

𝐾𝐻𝐼𝑡−1
− 1    (3.6) 

 

missä ∆KHIt on kuluttajahintaindeksin muutos vuodelle t, KHIt on kuluttajahintaindeksin 

vertailuajanjakson perustaso ja KHIt-1 on kuluttajahintaindeksi vertailuvuonna (Energiavi-

rasto 20).  

 

Vuonna 2019 Carunan sähkönjakeluverkon KAH oli 17,2 MEUR (Caruna 2020b.) Kaikista 

edellä käydyistä tunnusluvuista KAH on sähkönsiirtoyhtiöille yksi konkreettisimmista säh-

könjakelun luotettavuuden mittareista, joita päivittäisessä toiminnassa seurataan. KAH 

arvon avulla, voidaan helposti järjestää eri keskeytykset asiakas vaikutuksiltaan suuruusjär-

jestykseen. Näin esimerkiksi myrsky- ja suurhäiriö tilanteissa on mahdollista tehdä 
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resurssien priorisointia samanaikaisten vikakeskeytyksien välillä yhden yksinkertaisen mit-

tarin avulla. Toki sähköverkkoyhtiöiden käytönvalvojat käyttävät muitakin tunnuslukuja ja 

tietoja apunaan suurten vikamäärien hallinnassa. 
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4. VIANHALLINNAN AUTOMATISOINTI 

Tulevaisuuden älykkäistä sähköverkoista puhuttaessa, nousee usein esiin ajatus itsestään 

korjaantuvasta sähköverkosta. Käytännössä tällä tarkoitetaan sähköverkkoa, joka kykenee 

paitsi tunnistamaan, myös automaattisesti ja tarkasti erottamaan vain vikaantuneen verkon 

osan ja palauttamaan lopuille asiakkaille sähkönjakelun. Tämän tapaiset ominaisuudet nos-

taisivat sähköverkon luotettavuustasoa korkeammalle, myös ilman suuria fyysisiä 

investointeja sähköverkkoon. Vaikka yhteiskunnallinen keskustelu sähköverkkojen kehittä-

misestä onkin tällä hetkellä painottunut lähinnä myrskyvarmuuden parantamiseen, on 

sähköverkkoyhtiössä kyettävä kehittämään sähköverkkoa samalla myös muilla tavoilla kohti 

tulevaisuuden visiota älykkäästä sähköverkosta. Nyt tehtävien investointien elinkaari on hy-

vin pitkä, vähintään kymmeniä vuosia. Siksi sähköverkkoyhtiöiden tulee kyetä ennustamaan 

muun muassa mahdolliset sähkönkäytön ja ihmisten muuttoliikkeen vaikutukset tulevaisuu-

den sähköverkoissa. Lisäksi sähköverkkoyhtiöiden tulee jo nykyisissä sähköverkon 

rakennusratkaisuissaan ottaa huomioon alati kehittyvät teknologiset ratkaisut ja kehitysmah-

dollisuudet. 

 

Tyypillinen tapa vianhallinnan tehostamiseksi on ollut verkostoautomaation lisääminen ja 

sen optimointi. Verkostoautomaatiolla tarkoitetaan tässä tapauksessa sähköasemien katkai-

joita, maastokatkaisijoita ja kaukokäyttäviä erotinasemia. Haakana (2008) tutkii 

diplomityössään, miten verkostoautomaatiota optimoimalla voidaan löytää taloudellisesti 

kannattavimmat ratkaisut, niin investointikustannusten kuin keskeytyskustannusten mini-

moimiseksi. Erityisesti maastokatkaisijoiden määrän lisääminen pitkille ilmajohtovaltaisille 

johtolähdöille maaseutumaisessa ympäristössä näyttäytyy tutkimuksessa kannattava. Sa-

moin kannattavana näyttäytyy maastokatkaisijoiden lisääminen maakaapeli- ja 

ilmajohtoverkon rajoille, jolloin ilmajohtoverkossa tapahtuvat viat eivät vaikuta maakaape-

liverkon asiakkaisiin. Verkostoautomaation lisääntyessä kasvaa myös mahdollisuudet 

hyödyntää sovelluspohjaista vianhallinnan automatisointia. Tyypillisesti nämä sovellukset 

otetaan käyttöön osana käytönhallintajärjestelmiä, kuten SCADA tai ADMS. Automaatti-

sesta vianhallinnasta puhuttaessa, käytetään yleisesti termiä FLISR tai FLIR. Nämä 

lyhenteet tulevat englanninkielisen termin mukaisesti ja tarkoittavat vianpaikannus, rajaus- 

ja jakelun palautusautomatiikkaa. Tässä luvussa tutkitaan, miten vianhallintaa voidaan te-

hostaa automatisoimalla toimia, jotka normaalisti olisivat käytönvalvojan suorittamia. 
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4.1. Vaihtoehtoiset toteutustavat 

Vianhallinnan automatisoinnin toteuttamiseen on olemassa muutamia vaihtoehtoja ja eri lä-

hestymistapoja. Karkeasti vianhallinnan toteutustavat voidaan ylätasolla jakaa sen mukaan, 

tehdäänkö tarvittavat automaattiset päätökset vianhallinnasta keskitetysti käyttökeskuksessa 

vai sähköverkossa, joko täysin tai alueittain hajautetusti. Tällä tarkoitetaan päätöksenteon 

automatisointia niiltä osin, jotka normaalisti kuuluisivat käytönvalvojan päätöksiin. Tämä 

valinta rajoittaa ja toisaalta ohjaa erilaisten teknologioiden käyttöön esimerkiksi asettamalla 

vaatimuksia laitteiden välisille viestiyhteyksille ja yksittäisten laitteiden laskentateholle. Au-

tomaattisten päätöksien tekemisen sijainnin lisäksi toinen olennaisesti vianhallinnan 

automatisoinnin toteutustapaan vaikuttava asia on vianpaikannuksen toteutustavan valinnat. 

Vianpaikannuksenkin suhteen on olemassa erilaisia lähestymistapoja. Valintojen mukaan eri 

vaihtoehtoja voidaan myös yhdistää, jolloin on mahdollista saada eri vaihtoehtojen parhaat 

puolet käyttöön erilaisissa vikatilanteissa. (Kuru et al. 2013, s. 1–4.) 

 

Keskitetyn ratkaisun muodostaa käyttökeskuksessa toimiva vianhallinnan automatiikka, 

joka muistuttaa eniten normaalia käytönvalvojan toimintaa, mutta automatisoituna. Käytän-

nössä ainoa ero on, että käytönvalvojan päätökset ja toimenpiteet vian aikana korvataan 

käytöntukijärjestelmän suorittamilla automaattisilla toimilla. Kaikkein yksinkertaisimmil-

laan käytöntukijärjestelmä muodostaa tarvittavista kytkentätoimista kytkentäsuunnitelman, 

jonka käyttökeskuksen käytönvalvoja suorittaa. Tätä yksinkertaisinta muotoa voidaan käyt-

tää apuna määriteltäessä automatiikalle toimintasääntöjä. Järjestelmätasolla automaattisen 

vianhallinnan päätoiminnot ovat tehokkaimmillaan osana kehittynyttä käytöntukijärjestel-

mää, kuten ADMS. Tällöin ADMS:n laskentateho ja verkon topologiatiedot voidaan 

hyödyntää täysimääräisesti. (Kuru et al. 2013, s. 1–4.) 

 

Toinen vaihtoehto vianhallinnan automatisoinnille on käyttökeskukseen keskitetyn ratkai-

sun vastakohta, jossa sähköverkkoon täysin hajautetut toimilaitteet keskustelevat keskenään 

ja tekevät vikatilanteessa itsenäisiä ratkaisuja. Tällainen hajautettu järjestelmä on tyypilli-

sesti hyvin luotettava, sillä yhden toimilaitteen vikaantuminen ei estä muiden toimimista. 

Toisaalta täysin hajautettua järjestelmää on haastavampi hallita ja toiminta on riippuvai-

sempi viestiyhteyksistä toimilaitteiden välillä, sekä vaatii suuria investointeja. Kolmannessa 

vaihtoehdossa pyritään yhdistämään edeltävien vaihtoehtojen parhaita puolia. Tässä 
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vaihtoehdossa vianhallinnan automatiikkaa on hajautettu alueittain, esimerkiksi sähköase-

mille. Tällöin voidaan helposti hyödyntää sähköasemilla jo olevia suojalaitteita, 

mittaustietoja, sekä viestiyhteyksiä, niin sähköverkon suuntaan kuin käyttökeskukseenkin. 

Heikkoutena tämän kaltainen järjestelmä saattaa muodostaa hajautetun järjestelmän tavoin 

hyvin sekavan kokonaisuuden. (Kuru et al. 2013, s. 1–4.) 

 

4.1.1. Kyselytutkimus 

Osana tätä tutkimusta toteutettiin kyselytutkimus Suomessa toimiville sähköverkkoyhtiöille. 

Kyselytutkimus toteutettiin Google Forms-palvelun kautta lomakekyselynä. Kyselytutki-

muksen tarkoituksena oli selvittää, miten laajasti keskijänniteverkkojen vianhallinnassa 

käytetään automaattisia toimintoja. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää niiden sähköverkko-

yhtiöiden osalta, joissa FLISR on jo käytössä tai tulossa käyttöön, millaisia kokemuksia 

heillä on ollut järjestelmän käytöstä. Lomake lähetettiin yhteensä 22 eri sähköverkkoyhtiön 

käyttöpäällikölle toukokuussa 2020. Näistä sähköverkkoyhtiöistä 15 kuului Suomen suurim-

piin sähköverkkoyhtiöihin ja kattavat yli 70 prosenttia jakeluverkoista, sähkön käyttäjistä ja 

yhtiöiden liikevaihdoista. Loput 7 pienempää sähköverkkoyhtiöistä valikoitui vastaajiksi lä-

hinnä tutkimuksen tekijän aikaisempien kontaktien saatavuuden vuoksi. Erityisesti 

pienempien sähköverkkoyhtiöiden osalta olikin haastavaa löytää sopivat yhteystiedot ja toi-

saalta kovin pienissä sähköverkkoyhtiöissä hallittavaa sähköverkkoa on niin vähän, ettei 

vianhallinnan automatisointi ole välttämättä edes kannattava ratkaisu.  

 

Kyselytutkimuksessa esitetyt kysymykset on esitetty liitteessä 1. Esitetyt kysymykset olivat 

yhtä lukuun ottamatta sanallisia. Sanallisten vastausten perusteella pyrittiin löytämään eri-

laisia toteutustapoja ja käytäntöjä vianhallinnan automatisoinnissa. Tämän tutkimuksen 

kannalta olennaisin kysymys oli 5, jossa vastaajilta kysyttiin olennaisia kokemuksia, ongel-

mia tai oppeja automatiikan käytöstä omassa sähköverkkoyhtiössä. Tätä kysymystä tuki 

lisäksi kysymys 7, jossa kysyttiin suunnitelmia ja tavoitteita keskijänniteverkon vikojen hal-

linnan kehittämiseksi. Kysymyksessä 6 vastaajilta kysyttiin asteikolla 1–7 omaa 

kokemusperäistä arvioita, millainen merkitys automatiikalla on keskijänniteverkon vikojen 

tunnuslukuihin. Muilla kysymyksillä pyrittiin taustoittamaan vastaajien kokemusta ja edus-

tamansa sähköverkkoyhtiön vianhallinnan strategiaa. 
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Vastauksia kyselytutkimukseen saatiin 13 eri sähköverkkoyhtiöltä. Vastaajien edustaman 

sähköverkkoyhtiöt ja FLISR käyttötilanne on esitetty taulukossa 4.1. Taulukkoon lisätty 

myös Carunan tilanne. Vastauksen antaneista vastaajista 8 olivat käyttöpäälliköitä, 3 toimi-

tusjohtajaa ja loput joko käyttöinsinöörejä tai asiantuntijoita. Vastaajien edustamista 

sähköverkkoyhtiöistä löytyvät kaikki Suomen suurimmat sähköverkkoyhtiöt kuten Elenia, 

Helen Sähköverkot ja PKS Sähkönsiirto. Vastauksista käy selkeästi ilmi, että erityisesti suu-

remmilla sähköverkkoyhtiöillä on ollut käytössä jo pidempään erilaisia automaattisia 

vianhallinnan järjestelmiä. Vastaajista kaikki tuntevat termin FLISR tai FLIR ja 8 sähkö-

verkkoyhtiöitä käyttää suoraan kyseisiä toimintoja osana käytöntuki- ja 

käytönvalvontajärjestelmiään. Lisäksi on huomioitava, että Kymenlaakson Sähköverkon 

vianhallinta on siirtymässä Järvi-Suomen Energian ja Lappeenrannan Energiaverkkojen 

kanssa yhteisesti perustetulle Enervalle. Tämän takia, Kymenlaakson Sähköverkoilla käy-

tössä oleva vianhallinnan automatiikka on siirtymässä yhtiöiden yhteiseen käyttöön 

(Nummenpää 2020). 

 

Taulukko 4.1. Kyselytutkimukseen vastanneet sähköverkkoyhtiöt ja FLISR käyttö niissä.  

Sähköverkkoyhtiö 
FLISR 

tai vastaava automaattinen vianhallintajärjestelmä 

Caruna Osittain (manuaaliset toiminnot, automatiikka suunnitteilla) 

Elenia Käytössä (uusia toiminnallisuuksia jatkuvasti kehityksessä) 

Helen Sähköverkko Ei (toimitusvarmuus nostettu muilla keinoin huippuunsa) 

Kajave Käytössä (osalla sähköasemista, käyttöä laajennetaan) 

Keravan Energia Käytössä (käyttöönotto vuonna 2020) 

Kymenlaakson Sähköverkko Käytössä (laajenee Enervan kautta käyttöön myös Järvi-

Suomen Energialle ja Lappeenrannan Energiaverkoille) 

Koillis-Satakunnan Sähkö Osittain (vain viantunnistus, muut toiminnot suunnitteilla) 

Lammaisten Energia Ei (suunnitteilla, kun verkostoautomaation määrä kasvaa) 

Nivos Energia Käytössä 

PKS Sähkönsiirto Ei (suunnitteilla) 

Seiverkot Osittain (vain viantunnistus) 

Tampereen Sähköverkko Ei (käytössä kuitenkin vianilmaisimia) 

Vaasan Sähköverkko Käytössä (käyttöönotto vuonna 2020) 

Vantaan Energia Sähköverkot Ei (verkostoautomaatiota lisätään jatkuvasti) 
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Vastausten perusteella niissä yhtiöissä, joissa FLISR toimintoja on käytössä, yleisin käytet-

tävä toiminto on viantunnistus. Tämän lisäksi useimmilla on käytössään myös automaattinen 

vianrajaus. Yhtiöissä FLISR toiminnot ovat implementoitu joko erillisinä ohjelmistona käy-

töntukijärjestelmän (DMS) rinnalle tai ovat valmiiksi osana kehittyneempää 

käytöntukijärjestelmää (ADMS). Automaattisen vianhallinnan kehittämisen osalta näyttää 

siltä, että lähes jokaisessa vastanneessa sähköverkkoyhtiöissä on päämääränä lisätä verkos-

toautomaatiota, eli käytännössä kaukokäytettäviä erottimia sähköverkkoon. Niissä 

sähköverkkoyhtiöissä, joissa FLISR ei ole vielä käytössä, verkostoautomaation järjestelmäl-

lisellä lisäyksellä pyritään kuitenkin osaltaan valmistautumaan automatiikan käyttöönottoon 

tulevaisuudessa. Lisäksi näistä sähköverkkoyhtiöistä muutamassa on jo tehty päätökset 

FLISR käyttöönotosta ja kahdessa FLISR on jo koekäytössä muutamalla johtolähdöllä.  

 

Kyselytutkimukseen saatujen vastausten perusteella voidaankin todeta, että valtaosassa säh-

köverkkoyhtiöistä koetaan vianhallinnan automatisoinnista olevan joko erittäin merkittävää 

tai hyvin merkittää hyötyä keskijänniteverkon vikojen tunnuslukuihin. Vastauksista ilmenee, 

että erityisesti suuri hyöty koetaan saavutettavan yllättävissä myrskyissä, joihin ei välttä-

mättä ole ehditty varautua riittävän nopeasti ja riittävän suurilla resursseilla. Vastaajat 

tunnistavat kuitenkin automatiikan kannattavan vasta, kun sähköverkkoon saadaan asennet-

tua riittävästi kaukokäytettäviä erottimia ja katkaisijoita. Kaksi vastaajaa nostaa esiin myös 

kaukokäytettävien erottimien ja erityisesti kaukokäytettävien maastokatkaisijoiden nostavan 

jo itsestään vianhallinnan tehokkuutta merkittävästi. Erityisesti sähköverkon investointien 

alkupuolella kaukokäytettäviä erottimia ja katkaisijoita on vastaajien mukaan kannattavinta 

asentaa kohtiin, joissa maakaapeli muuttuu ilmajohdoksi. 

 

Kyselytutkimuksen vastauksista ilmenee myös, että muutamalla sähköverkkoyhtiöllä on 

käytössään vianilmaisimia. Kyselytutkimuksen lomakkeessa ei erikseen kysytty vianilmai-

simista, joten näiden osalta täytyy pitäytyä tiedoissa, jotka osa vastaajista ilmoitti osana 

sanallisia vastauksiaan. Osa vastanneista sähköverkkoyhtiöistä näyttää käyttävän vianilmai-

simia osana vianhallinnan automatiikkaa ja osa käyttää näistä saatavia tietoja hyödykseen 

osana käytönvalvojan suorittamaan vianhallintaa. Erityisesti vianilmaisimet nousevat vas-

tauksissa esiin viimeisessä kysymyksessä, jossa kysyttiin suunnitelmia ja keinoja 

keskijänniteverkon vianhallinnan kehittämiseksi. Useampi vastaaja näkee, että FLISR-
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automatiikasta saadaan täysi hyöty irti vasta, kun kattava määrä vianilmaisimia on asennettu 

sähköverkkoon. Vianilmaisimia käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa 4.1.2. Tähän li-

säyksenä nousee esille myös muun verkostoautomaation jatkuva lisääminen. Näin 

suurimmassa osassa vastaajien edustamissa sähköverkkoyhtiöissä myös vastausten perus-

teella sähköverkkoa kehitetään. 

 

4.1.2. Vianilmaisimet 

Vianilmaisimilla tarkoitetaan keskijänniteverkon johtolähdölle sijoitettavia laitteita, joilla 

voidaan ilmaista johtolähtöä syöttävän katkaisijan suojarelettä tarkemmin vian sijainti joh-

tolähdöllä. Vianilmaisimet ovat rakenteellisesti huomattavasti sähköaseman suojareleitä 

kevyempiä ja tyypillisesti rakennettu havaitsemaan lähinnä oikosulku- tai maasulkuvikoja, 

sekä mahdollisesti ilmaisimen läpi kulkevan vikavirran suunnan. Joskin maasulkuvikojen 

luotettavassa tunnistamisessa kevyesti rakennetuilla vianilmaisimilla on ollut haastavaa 

kompensoidussa sähköverkossa, kuten Carunalla. Vianilmaisimilla pyritään ennen kaikkea 

nopeuttamaan vianpaikannusta ja siten lyhentää sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvaa 

haittaa asiakkaille. Vianilmaisilla ei ole tarkoitus korvata sähköasematason katkaisijoiden 

suojauksia, vaan tukea ja täydentää niiden toimintaa. 

 

Vikapaikan tehokas paikannus on tärkeää, koska se vaikuttaa merkittävästi vikatilanteiden 

kestoon, sekä laajuuteen. Nämä taas vaikuttavat välillisesti asiakastyytyväisyyteen, joka on 

jokaisen sähköverkkoyhtiön kannalta olennainen tekijä vikatilanteiden sattuessa. Perintei-

sesti vianpaikannusta on tehty rajaus- ja kokeilukytkennöillä, kunnes vikaantunut erotinväli 

on saatu selville tai vian sijainti on tullut esimerkiksi asiakkaan tekemänä vikailmoituksena 

tietoon. Kokeilukytkennät vikaa vasten rasittavat sähköverkon komponentteja, sillä ne jou-

tuvat kestämään pahimmillaan jopa kymmeniä kertoja vikatilanteiden suuria virtasysäyksiä, 

kuten oikosulkuja. Lisäksi aina on vaarana, että vikapaikalla on ulkopuolisia henkilöitä mah-

dollisesti osana sähköverkkoa tai muuten vaara-alueella, jolloin heille aiheutuu mahdollisia 

vaaratilanteita. Siksi mahdollisimman tehokas vianpaikannus on kaikissa tilanteissa tärkeää. 

 

Vianpaikannus keskijänniteverkossa voidaan käytännössä toteuttaa laskennallisesti johto-

lähtöä syöttävän katkaisijan suojareleeltä saatavien vikavirtojen perusteella tai 

vianilmaisimia käyttämällä. Molempien tapojen osalta on ollut ja on edelleen haasteena 
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tunnistaa luotettavasti maasulkuvikoja kompensoidussa sähköverkossa. Puhtaissa oikosul-

kuvioissa pystytään vian sijainti laskemaan hyvinkin tarkasti, mikäli sähköverkko on 

mallinnettu tarkasti käytöntukijärjestelmään ja katkaisijoiden suojareleiltä saadaan tarkat tie-

dot vikatilanteen vikavirroista. Laskennallisessa vianpaikannuksessa on kuitenkin aina 

mahdollista, että potentiaalisia vikapaikkoja löytyy useampia. Tämä ongelma korostuu eri-

tyisesti runsaasti haarautuvilla johtolähdöillä, jolloin sama vikavirta voi laskennallisesti 

tapahtua useassakin eri sähköverkon osassa. Vianilmaisimien avulla esimerkiksi tämä on-

gelma ei korostu. Varsinkin, mikäli johtolähdöllä on merkittävä määrä vianilmaisimia.  

 

Käytännössä kaikilla keskijänniteverkkoon tarkoitetuilla vianilmaisimilla kyetään tunnista-

maan oikosulkuviat kaikissa tilanteissa. Myös maasulkuvikojen tunnistaminen onnistuu 

helposti, mikäli sähköverkko on rakenteeltaan maasta erotettu. Tällaisessa sähköverkossa 

maasulkuviat kyetään tunnistamaan parhaimmillaan jo ennen koko sähköverkon vikaantu-

mista. Perinteisissä vianilmaisin järjestelmissä käytetään mittauskäämejä, jotka asettavat 

omat rajoituksensa vianilmaisulla. Uudempi ja kehittyvä mittaustapa on käyttää sensoritek-

niikkaa, jolloin jännite- tai virtamuuntajien ei tarvita.  

 

Sensoritekniikkaa käytettäessä, voidaan oikosulkuviat tunnistaa esimerkiksi erillisellä oiko-

sulkuindikaattorilla, jolle määritellään yksinkertaisesti sopiva ylivirran kynnysarvo. 

Oikosulkuindikaattori voidaan asentaa valmistajasta ja kojeistorakenteesta riippuen, joko 

kaapelin ympärille, joko kahteen tai kolmeen vaiheeseen. Oikosulkuindikaattorin toiminta 

perustuu oikosuluissa tapahtuvan nopeasti nousevan ylivirran havaitsemiseen. Sensoritek-

niikkaa käytettäessä maasulkuvikojen tunnistamiseksi voidaan käyttää esimerkiksi yhtä tai 

useampaa vaihejohtimien ympärille asennettavaa Rogwskin-sensoria. Tämä tekniikka mah-

dollistaa maasulkuvikojen tunnistamisen sekä maasta erotetussa että kompensoidussa 

sähköverkossa. Maasta erotetussa sähköverkossa maasulun tunnistaminen perustuu mittaus-

pistettä syöttävän sähköverkon maasulkuvirran mittaukseen. Kompensoidussa 

sähköverkossa maasulun tunnistamisen voi toteuttaa esimerkiksi mitattavien transienttien 

tunnistamisella. Aihetta käsitellään tarkemmin muun muassa Kaupin (2014, s. 49–52) tutki-

muksessa. 
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Vianilmaisimet asettavat asennuskohteisiin muutaman vaatimuksen. Asennuskohteessa on 

oltava omakäyttösähköä saatavilla vianilmaisimien huoltovapaaseen toimimiseen. Yksistään 

akustoihin tukeutuva järjestelmä nostaa nopeasti vianilmaisimien käytön aikaisia kustannuk-

sia alkuperäistä investointia suuremmaksi. Toinen vaatimus nykyaikaisille vianilmaisimille 

on luotettava tietoliikenneyhteys. Vanhastaan vianilmaisimia on ollut toki saatavilla myös 

itsenäisesti toimivina ja visuaalisen signaalin antavina laitteita. Näitä on voitu asentaa esi-

merkiksi näkyville paikoille ilmajohtoihin. Tämä ei ole kuitenkaan nykyaikainen tapa 

toteuttaa vianilmaisin järjestelmää, varsinkaan mikäli vianhallintaa halutaan automatisoida. 

Näiden vaatimusten vuoksi, on helppo tunnistaa jo olemassa olevassa sähköverkossa olevat 

kaukokäytettävät muuntamot ja erotinasemat parhaimmiksi sijainneiksi vianilmaisimille. 

Näissä kohteissa on kaukokäytettävien erottimien ohjausta varten olemassa sekä omakäyt-

tösähkö että tietoliikenneyhteydet sähköverkosta valvomoon. Lisäksi nykyiset 

kaukokäytettävät muuntamot ja erotinasemat ovat tyypillisesti sijoitettuna sähköverkon sol-

mukohtiin ja haarajohdoille. Tälle rakennustavalle löytyy pohjaa myös Kaupin (2014) 

sähköverkkoyhtiö Elenialle tehdystä tutkimuksesta, jossa pyrittiin löytämään muuntamota-

son automaation hyödyntämismahdollisuuksia. Näin voisikin olla tehokkainta ensi vaiheessa 

hyödyntää tätä jo olemassa olevaa infrastruktuuria lähdettäessä investoimaan vianilmai-

simiin.  

 

Esimerkin omaisesti Carunan sähkönjakeluverkossa on 20/0,4 kV jakelumuuntamoita kaik-

kiaan noin 32 000 kpl. Näistä jakelumuuntamoista 70 % oli kesäkuussa 2020 

puistomuuntamoita, pääasiassa maakaapeliverkossa. Valtaosassa puistomuuntamoista on 

käytettävissä erottimet joko yhteen tai useampaan suuntaan. Osa näistä erottimista on myös 

kaukokäytettäviä. Jakelumuuntamoiden lisäksi Carunan sähköverkossa on erillisiä ero-

tinasemia, joissa tyypillisesti on 3 tai 4 kaukokäytettävää erotinta. Kaikkiaan 

kaukokäytettävillä erottimilla varustettuja jakelumuuntamoita ja erotinasemia oli tarkastelu-

hetkellä noin 3 500 kpl ja näissä kaukokäytettäviä erottimia noin 11 500 kpl. 

Vianilmaisimien mahdollista määrää laskettaessa on vaihtoehtoina asentaa vianilmaisimia 

edellä mainittuihin muuntamoihin ja erotinasemille, joko yksi tai useampia. Suurin hyöty 

vianpaikannuksen tarkkuudessa on mahdollista saavuttaa, mikäli kaukokäytettävien jakelu-

muuntamoiden ja erotinasemien jokaiseen kennoon asennetaan omat vianilmaisimet. 

Riittävä tarkkuus voidaan kuitenkin saavuttaa jo yksittäisellä vianilmaisimella per 
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kaukokäytettävä jakelumuuntamo ja erotinasema. Mikäli vianilmaisimia asennettaisiin kai-

kille nykyisille kaukokäyttöisille jakelumuuntamoille ja erotinasemille, täytyisi 

vianilmaisimia hankkia ja asentaa käytännössä yhtä monta kuin on kaukokäytettäviä jakelu-

muuntamoita ja erotinasemiakin, eli noin 3 500 kpl. Jo tällä investoinnilla vianilmaisimien 

kattavuus koko sähköverkon osalta olisi merkittävä. Mikäli tälle määrälle vianilmaisimia 

lasketaan kustannukset Energiaviraston yksikköhintojen, taulukon 4.2 mukaisesti, olisi in-

vestoinnin suuruus koko Carunan sähköverkon osalta 4,2 MEUR. 

 

Erilaisia vianilmaisinjärjestelmiä on ollut saatavilla jo kymmeniä vuosia. Kuitenkin vasta 

tänä päivänä verkostoautomaation taso ja määrä, sekä käytönhallintajärjestelmät alkavat olla 

riittävän kehittyneitä, jotta vianilmaisimien täysi potentiaali on mahdollista ottaa käyttöön. 

Useassa viime vuosina sähköverkkoyhtiöiden verkostoautomaation kehittämiseen liitty-

vässä tutkimuksissa on sivuttu myös vianilmaisimien roolia osana nykyaikaista ja tehokasta 

vianhallinnan automaatiota. Huotari (2019) nostaa tutkimuksessaan esille vianilmaisimien 

riittävän määrän ja sijoittelun tärkeyden. Kyseinen tutkimus on tehty Nurmijärven Sähkö-

verkolle ja käsittelee keinoja sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi. 

Tutkimuksen kehitysehdotuksena onkin, että koko sähköverkon kattavaa, tarpeeksi tiheään 

asennettua ja luotettavaa vianilmaisua kannattaisi pitää edellytyksenä automaattisen vian-

hallinnan tehokkaalle toteuttamiselle. Lisäksi toisena kehitysehdotuksena tutkimuksessa on 

tunnistettu välttämättömänä kehityskohteena kaukokäytettävien erottimien lisääminen. Au-

tomaattisella vianhallinnalla saavutettava hyöty on voimakkaasti riippuvainen, sekä 

kaukokäytettävien erottimien lukumäärästä ja sijainnista, että vianilmaisimien kattavuu-

desta. Molempien kasvava lukumäärä tekee vianhallinnan automatiikasta, kuten FLISR 

toiminnoista yhä kiinnostavamman keinon parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta. Muita 

vastaavaan lopputulokseen päätyneitä uudempia tutkimuksia on muun muassa Aspegrén 

(2019), Ojala (2018), Sahila (2016) ja Kauppi (2014). Samankaltaisia päätelmiä on tehtä-

vissä myös tehdyn kyselytutkimuksen vastauksista, joita käsiteltiin tarkemmin luvussa 4.1.1. 

 

4.1.3. Vianhallinnan automatiikan tukeminen 

Jotta vianhallinnan automatiikka saadaan onnistuneesti toteutettua ja siitä saadaan mahdol-

lisimman paljon hyötyä, on järjestelmän hyödynnettävä laajaa kirjoa erilaisia laitteistoja ja 

järjestelmiä. Toisaalta on muistettava sovelluspohjaisten ratkaisujen tueksi kehittää 
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sähköverkkoa myös kokonaisuutena. Kokonaisuutta tarkastellessa, onkin kannattavaa ottaa 

huomioon ainakin: 

• etäluettavilta mittareilta saatavien tietojen hyödyntäminen 

• suojareleiden vikatilanteista tuottaman tiedon välittyminen käyttökeskukseen 

• vikaindikaattorien hyödyntäminen 

• automaation ja älykkäiden ominaisuuksien lisääminen nykyisen sähköverkkoon 

• käytönhallintajärjestelmien hajautus ja toimintavarmuudesta huolehtiminen 

• kaksisuuntaisten tietoliikenneyhteyksien käyttäminen 

• viantunnistus ja rajaus algoritmien kehittäminen 

• laitteiden ja järjestelmien toiminta-aikojen nopeuttaminen. (Le et al. 2018 s. 4.) 

 

Vianhallinnan automatisointia suunniteltaessa, on hyvä huomata, että Energiaviraston säh-

könjakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmien yksikköhinnoittelussa otetaan huomioon 

kauko-ohjaus- ja vikaindikointilaitteistot. Yksikköhinnat antavat karkean arvion, minkä ver-

ran kyseisten laitteistojen investointikustannus voisi olla. Yksikköhinnat on määritetty 

keskimääräisten toteutuneiden kustannuksien mukaisesti ja kuvaavat eri verkkokomponent-

tien jälleenhankinta-arvoa. Kyseiset yksikköhinnat on esitetty taulukossa 4.2. Nämä osaltaan 

kannustavat investoimaan tehokasta vianhallintaa tukeviin laitteistoihin. Yhdessä toteutet-

tuna kauko-ohjaus- ja vikaindikointilaitteisto saattaa olla kustannustehokas tapa tukea 

vianhallinnan automatiikkaa. 

 

Taulukko 4.2. Energiaviraston määrittelemät yksikköhinnat 20 kV maakaapeliverkon erot-

timille ja katkaisijoille. (Energiavirasto 2018, s. 110.)  

20 kV MAAKAAPELIVERKON EROTTIMET JA KATKAISIJAT 

Verkkokomponentti  

muuntamolla tai erotinasemalla 
Yksikkö 

Yksikkö-

hinta 
Pitoaika 

Erotinasema puistomuuntamotyyppinen rakenne kpl 21 400 € 40–50 v 

Katkaisija kpl 12 600 € 30–40 v 

Kauko-ohjauslaitteisto kpl 3 100 € 20–35 v 

Vikaindikointilaitteisto kpl 1 200 € 15–25 v 

Tiedonsiirtolaitteisto kpl 4 800 € 15–30 v 
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4.2. FLISR-automatiikka 

FLISR-automatiikalla tarkoitetaan tyypillisesti kehittyneeseen käytöntukijärjestelmään 

(ADMS) kehitettyä automaattista vianhallinnan toimintokokonaisuutta. FLISR tai joissain 

yhteyksissä FLIR, tulee englanninkielisten toimintojen mukaisesti sanoista, Fault Location, 

Isolation and Supply Restoration eli vianpaikannus, -rajaus ja jakelun palautus. FLISR ko-

konaisuus muodostuu eri toimintoihin jaetuista osista, joista voidaan järjestelmätoimittajasta 

ja hankitusta lisenssistä riippuen suorittaa yksi tai useampi toiminto kerrallaan, joko auto-

maattisesti, puoliautomaattisesti tai manuaalisesti. Tyypillisimmät FLISR toiminnot ovat 

automaattinen: 

• viantunnistus (FL - Fault Location tai FD - Fault Detection) 

• vianpaikannus ja -rajaus (FLL - Fault Localization) 

• vianerotus (FI - Fault Isolation) 

• jakelun palautus (SR - Service Restoration) 

• palautus normaaliin kytkentätilanteeseen (RN - Return to Normal tai PF - Prefaul). 

 

Perinteinen FLISR kykenee hallitsemaan keskijänniteverkon vikoja sähköasemien johtoläh-

tötasolla. Siten yksittäisessä viassa suoritettavat laskentatoimet ovat hyvin hallittavissa, 

vaikka vikoja syntyisikin useita samaan aikaan. Laajempiin vikatilanteihin, kuten sähkö-

asema ja suurjännitteisen jakeluverkon vikoihin on useimmilla sovelluskehittäjillä tarjolla 

erikseen FLISR lisäosa laajojen alueiden palautukseen. Tätä ominaisuutta FLISR toimin-

noissa kutsutaan yleisesti termillä LAR, Large Area Restoration. Tällä ominaisuudella 

voidaan hallita ja selvittää automaattisesti hyvinkin laajoja vikatilanteita, esimerkiksi kor-

vata kokonaisia sähköasemia.  

 

Kaikkia FLISR toimintoja voidaan suorittaa automaattisesti, puoliautomaattisesti tai manu-

aalisesti. Automaattisen toiminnan tilassa ei FLISR vaadi käytönvalvojalta osallistumista 

päätöksen tekoon. FLISR toimintojen eteneminen on käytönvalvojalla seurattavissa erilai-

sissa näkymissä ja aina tarvittaessa käytönvalvojalla on myös mahdollisuus pysäyttää 

toiminnot. Toimintojen automaattinen suorittaminen on syytä myös pysähtyä poikkeamien 

tai ongelmien tullessa vastaan.  
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Täysin automaattisen toiminnan sijasta FLISR toimintoja voidaan suorittaa myös puoliauto-

maattisesti. Joissain yhteyksissä puoliautomaattisesta tilasta käytetään myös nimeä avustava 

tila, Advisory Mode. Tällöin käytönvalvojan vastuulla on vahvistaa ehdotetut kytkentätoi-

met, jonka jälkeen automatiikka toteuttaa kyseisen toiminnon kytkennät. Puoliautomaattinen 

FLISR on helppo ja pieni riskinen vaihtoehto aloittaa uusien toimintojen käyttäminen. 

FLISR toimintoja on mahdollista käyttää automaattisten tilojen lisäksi täysin manuaalisesti, 

jolloin toiminnot on määriteltävä ja käynnistettävä aina vian alkaessa erikseen käytönvalvo-

jan toimesta. Manuaalista tilaa voidaan käyttää myös käytöntukijärjestelmän sisällä, ilman 

kaksi suuntaista yhteyttä SCADAn kanssa. Tällöin kaikilla toiminnoilla voidaan luoda tar-

vittavat kytkennät, jotka käytönvaloja suorittaa erikseen SCADA-järjestelmällä. Tämäkin 

käyttötapa nopeuttaa käytönvalvojan toimintaa ohjatessaan asentajia oikeille erottimille 

maastossa, sillä kytkentöjä ei tarvitse erikseen suunnitella. 

 

4.2.1. Automaattinen viantunnistus 

Automaattisella viantunnistuksella tarkoitetaan käytöntukijärjestelmän toimintoja, jossa py-

ritään laskemaan tai päättelemään vian sijainti vikaantuneella johtolähdöllä ennen mitään 

kytkentätoimintoja. Vian sijaintitiedon avulla voidaan vianpaikannus rajaamalla jättää par-

haassa tapauksessa tekemättä ja erottaa vikapaikka tehokkaammin ilman turhia kytkentöjä. 

Käytöntukijärjestelmän FLISR toiminnoissa viantunnistuksesta käytetään termiä FD, Fault 

Detection tai FL, Fault Location. Vian sijainnin automaattiseen tunnistamiseen on käytän-

nössä kaksi vaihtoehtoa, suojareleiltä saatavien tietojen, kuten vikavirtojen perusteella 

tehtävä laskenta tai vianilmaisimien hyödyntäminen. 

 

Käytönvalvontajärjestelmän kautta saadaan oikosulkuvioissa hyödyllinen tieto vikavirrasta, 

jonka avulla käytöntukijärjestelmässä voidaan laskea mahdollinen vikapaikka. Vikapaikan-

laskentaa varten käytöntukijärjestelmä yhdistää tiedon todellisesta oikosulkuvirrasta 

verkkomallin tietoihin ja suorittaa verkostolaskentaa jokaiselle verkkomallin solmuvälille. 

Kohta, jossa laskennallinen ja todellinen oikosulkuvirta kohtaavat, voidaan osoittaa toden-

näköisimmäksi vikapaikaksi. Keskijänniteverkon silmukoidun ja haaraisen rakenteen vuoksi 

laskennallinen vikapaikka osoittaa yleensä useampia mahdollisia vikapaikkoja. Puhtaissa oi-

kosulkuvioissa laskennallinen viansijainnin paikantaminen on osoittautunut luotettavaksi. 

Paikannuksen tarkkuuteen vaikuttaa kuitenkin verkkomallin dokumentoinnin laatu, 
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verkostolaskennan tarkkuus, vikaresistanssi ja kuormitusvirran kompensointi laskettavasta 

vikavirrasta. Kuvassa 4.1 on esitetty esimerkki vikapaikan laskennallisen määrityksen tulok-

sesta Carunan käyttämässä Schneider Electric ADMS-järjestelmässä. (Lakervi & Partanen 

2008, s. 241.) 

 

 

Kuva 4.1. Esimerkki vikapaikan laskennallisen määrityksen tuloksesta. 

 

Vianilmaisimien hyödyntäminen vaatii laskennallisesta vikapaikan selvittämisestä poiketen 

aina uusia investointeja sähköverkkoon. Vianilmaisimien avulla on kuitenkin mahdollista 

saavuttaa huomattavasti tarkempi ja luotettavampi arvio vikapaikan sijainnista vikatyypistä 

riippumatta. Näin voidaan vähentää turhia kytkentöjä vikaa vasten ja erottaa vikaantunut 

verkon osa nopeammin. Parhaimmillaan vianilmaisimet pystyvät vian sijainnin lisäksi indi-

koimaan minkä tyyppisesti viasta on kysymys ja jopa laskemaan etäisyyksiä 

vianilmaisimelta vikapaikkaan. Kaikkia näitä tietoja voidaan käyttää FLISRin automaattisen 

viantunnistuksen tukena. Siten vian ilmaisilla on pieni positiivinen vaikutus myös keskey-

tyksien tunnuslukuihin. Luvussa 4.1.2. käsitellään tarkemmin vianilmaisimia osana 
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automaattista vianhallintaa. Suurin merkitys vian ilmaisimilla on kuitenkin turvallisuuteen, 

kun vian sijainnit pystytään paikantamaan ilman kokeilu kytkentöjä. 

 

4.2.2. Automaattinen vianpaikannus ja -rajaus 

Mikäli vian sijaintia ei pystytä tunnistamaan, jää ainoaksi vaihtoehdoksi vikapaikan etsimi-

nen rajaamalla ja kokeilemalla sähköjä päälle. Käytöntukijärjestelmän FLISR toiminnoissa 

vianpaikannuksesta käytetään yleisesti termiä FLL, Fault Localization. Automaattisesta 

vianpaikannuksesta käytetään myös nimitystä automaattinen vianrajaus. Rajaaminen suori-

tetaan ensin hyödyntäen kaukokäytettäviä erottimia ja lopuksi käsikäyttöisiä erottimia, 

samaan tapaan kuin käytönvalvojakin toimii. Luvussa 3.3.4 on kuvattu tarkemmin eri vian-

rajausmetodeja. Kaukokäytettävien erottimien ohjaus vian rajaamisessa on se osio, jossa 

voidaan käytöntukijärjestelmän automaattisen vianpaikannuksen toimintoja käyttää tehok-

kaimmin. Käytöntukijärjestelmän mukaan, FLISR voi myös määrittää vaadittavat 

rajauskytkennät käsin ohjattaville erottimille kytkentäsuunnitelman muodossa. Tämäkin voi 

osaltaan nopeuttaa käytönvalvojan suorittamaa vianrajausta ja maastossa kytkentöjä suorit-

tavien asentajien ohjausta oikeisiin kohteisiin. (Lakervi & Partanen 2008, s. 242–243.) 

 

Automaattiselle vianpaikannukselle on määritettävä erikseen metodi, jonka perusteella au-

tomatiikka suorittaa vikapaikan etsinnän rajaamalla ja kokeilukytkennöillä. Kuten 

käytönvalvojankin suorittamassa vianrajauksessa, tyypillisimmät automaattisen vianpaikan-

nuksen metodit ovat puolittaminen ja vyöryttäminen. Näitä metodeja voidaan kuitenkin 

tehostaa määrittämällä erilaisia painotuksia rajaamalla ja palauttamalla ensisijaisesti sähkön-

jakelu: 

- maakaapeliverkkoon 

- runkoverkkoon, avaamalla kaikki haarajohdot 

- kriittisiksi merkityille asiakkaille 

- suurimman kulutuksen mukaisesti 

- johtopituuden suhteessa asiakas tai tehomäärään. 

 

FLISR järjestelmä antaa tyypillisesti mahdollisuuden määrittää nämä asetukset johtolähtö- 

tai sähköasemakohtaisesti. Näin voidaan ottaa hyvin huomioon erilaiset sähköverkon raken-

teet ja asiakkaat eri verkkoalueilla. Edellä mainituista metodien painotuksista esimerkiksi 
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Elenia (2017) on ottanut käyttöön omassa FLISR toteutuksessaan käyttöön ensimmäisenä 

toimintona säävarman eli käytännössä johtolähdön maakaapeloidun alkupään automaattisen 

erotuksen ja jakelun palautuksen pääsyöttösuunnasta tälle osalle. Tämän jälkeen automa-

tiikka jatkaa ilmajohtoverkon vikapaikan hakua vyöryttämällä. Elenian FLISR vyörytys 

perustuu karkeaa vyörytykseen, jolloin vianrajaus on nopeaa ja tarkkaan vyörytykseen, jol-

loin vastaavasti vianrajaus on hitaampaa. Tämä on hyvä kompromissi, jossa pyritään 

ottamaan puolitus- ja vyörytysmenetelmien parhaat puolet huomioon. 

 

4.2.3. Automaattinen vianerotus 

Kun vikapaikka tai vikaantunut alue on edellisillä toiminnoilla löytynyt, suoritetaan vian 

erotus ehjästä verkosta. Käytöntukijärjestelmän FLISR toiminnoissa vian erotuksesta käyte-

tään yleisesti termiä FI, Fault Isolation. Tämä toiminto on verrattain yksinkertainen, sen 

tarkoituksena on ainoastaan määrittää vikaantuneen alueen erottaminen kaikista mahdollista 

syöttösuunnista. Eli käytännössä toiminto tunnistaa ja avaa vikaantuneen erotinvälin syöttö-

suuntien erottimet, sekä estää niiden ohjauksen. 

 

4.2.4. Automaattinen sähkönjakelun palautus 

Kun vikaantunut verkon osa on edellisillä toimilla erotettu, voidaan ehjään verkon osaan 

palauttaa automaattisesti sähköt. Käytöntukijärjestelmän FLISR toiminnoissa sähkönjakelun 

palautuksesta käytetään yleisesti termiä SR, Service Restoration. Tällä toiminnolla mahdol-

listetaan sähkönjakelun palautus varayhteyksiä hyödyntäen myös vikaantuneen verkonosan 

takapuolelle, mikäli se ei ole normaalista syöttösuunnasta mahdollista. 

 

4.2.5. Automaattinen palautus normaaliin kytkentätilanteeseen 

Vian korjauksen jälkeen on mahdollista suorittaa myös automaattinen kytkentätilanteen pa-

lautus normaalitilaan. Tästä käytöntukijärjestelmän FLISR toiminnosta käytetään yleisesti 

termiä RN, Return to Normal tai Prefault. Tällä toiminnolla voidaan palauttaa sähkönjakelu 

vikaantuneelle verkonosalle korjauksen jälkeen, sekä palauttaa koko johtolähdön jakorajat 

ja syöttösuunnat normaaliksi vikaa edeltäneeseen tilanteeseen mahdollisimman tehokkaasti. 

Toiminto nopeuttaa käytönvalvojan työtä, sillä tarvittavat kytkennät saadaan automaattisesti 

näkyviin ja kaukokäytettävien toimilaitteiden osalta myös ohjaukset on mahdollista toteuttaa 
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automaattisesti. Näin käytönvalvojan aikaa vapautuu esimerkiksi muiden mahdollisten vi-

kojen hallintaan. 

 

4.2.6. Käyttöönotto ja käyttö 

Vianhallinnan automaattiset toiminnot asettavat useita vaatimuksia ja reunaehtoja käytettä-

ville laitteistoilla ja järjestelmille. FLISRin perustoiminnallisuuksien kannalta vähintäänkin 

ADMS:n ja SCADAn välinen tiedonsiirto on oltava luotettavaa ja toimittava kaksisuuntai-

sesti. Tämän lisäksi automatiikkaa hyödyntävillä johtolähdöillä on oltava useampia 

kaukokäytettäviä erottimia. Ilman näiden vaatimuksien toteutumista, ei FLISR toiminnoista 

kyetä saamaan merkittävää hyötyä.  

 

Kuten edellisissä luvuissa on todettu, FLISR-automatiikka toimii tiiviisti ADMS:n ja SCA-

DAn välillä. On ensiarvoisen tärkeää, että järjestelmissä on tarkkaa ja luotettavaa tietoa 

verkon tilasta. SCADAsta tulevat tilatiedot ja mittausarvot on kohdistettava oikeisiin toimi-

laitteisiin ja verkkotietojärjestelmästä tuotu ADMS:n verkkomallin on sisällettävä 

mahdollisimman tarkat tiedot sähköverkon topologiasta. Näin potentiaalisen vikapaikan las-

kenta ja sähkönjakelun palauttaminen varayhteyksien kautta tehostuu, eikä käytönvalvojan 

osallisuutta päätöksentekoon välttämättä vaadita.  

 

Vianhallinnan osalta kuvassa 4.2 on kuvattu FLISR toimintojen työnkulku eri järjestelmien 

välillä ja kuvassa 4.3 on esitetty FLISR vianrajauksen toimintakaavio. SCADAsta välittyvä 

katkaisija auki-tilatieto muodostaa vikatapahtuman ADMS:ään. Tässä vaiheessa ADMS las-

kee myös muun muassa katkenneen tehon ja asiakasmäärät vian vaikutusalueella. Mikäli 

FLISR on otettu käyttöön kyseisellä johtolähdöllä, käynnistää automatiikka vaihe kerrallaan 

eri toimintoja, alkaen viantunnistuksesta. Viantunnistuksesta saatujen tietojen perusteella 

FLISR valitsee joko automaattisen vian erotuksen tai paikannuksen, riippuen onko vian si-

jainti saatu selville. Valittu toiminnallisuus alkaa tämän jälkeen toteuttamaan määriteltyä tai 

laskettua ohjaussekvenssiä SCADAn kautta. Kun vikaantunut vyöhyke on saatu erotettua, 

jatkaa FLISR jakelun palauttamiseen varayhteyksien kautta lopuille asiakkaille. 

 

Automaattisten FLISR perustoimintojen suorittaminen päättyy, kun vikaantunut vyöhyke 

erotettu ja sähkönjakelu palautettu vikaantuneen vyöhykkeen ulkopuolisille vyöhykkeille. 
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Tämän jälkeen vianhallinta siirtyy käytönvalvojalle. Käytönvalvoja jatkaa vian rajaamista 

vielä mahdollisuuksien mukaan käsin ohjattavilla erottimilla yhdessä asentajien kanssa. Tar-

vittaessa käytönvalvoja voi myös hyödyntää FLISR vianpaikannus toiminnon tuottamaa 

kytkentäsuunnitelmaa käsin ohjattavilla erottimilla tehtävään vianrajaukseen.  

 

 

Kuva 4.2 FLISR-toimintojen työnkulku SCADA ja ADMS-järjestelmien välillä.  

 

 

Kuva 4.3 FLISR-vianrajauksen toimintakaavio. 
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Automaattisten FLISR toimintojen käynnistyessä ja ollessa käynnissä, on tärkeää määrittää 

missä tilanteissa toimintojen suorittaminen on syytä pysäyttää ja siirtää vastuu jatkotoimen-

piteistä käytönvalvojalle. Ennalta määriteltyjen tilanteiden lisäksi käytönvalvojalla täytyy 

olla mahdollista keskeyttää FLISR toimintojen suorittaminen missä vaiheessa hyvänsä. Kai-

kissa poikkeamissa pysähtymistä voidaan pitää hyvänä lähtökohtana pysäytystilanteiden 

määrittelyssä. Toimintojen suorittaminen tulee pysähtyä esimerkiksi tilanteessa, jossa ver-

kon tila muuttuu suoritetuista kytkennöistä poikkeavaksi tai rajattava vika-alue laajenee 

yllättäen alkuperäistä laajuutta suuremmaksi. Yksi kokeneimmista sähköverkkoyhtiöistä 

vianhallinnan automatisoinnissa, Elenia, on käyttänyt omaa FLISR toiminnallisuuttaa jo 

vuodesta 2011 ja heidän käyttämät pääkriteerit automaattisten FLISR sekvenssien keskeyt-

tämiseksi ovat: 

- käytönvalvojan antama seis-käsky 

- käytönvalvojan ohjauskäsky koskien jotain sekvenssiin varattua kytkinlaitetta 

- kytkinlaite ei vastaa kolmesta ohjauskäskystä huolimatta 

- sekvenssin aikana tapahtuva epälooginen tapahtuma tai poikkeama (Paananen 

2020). 

 

4.3. Vaikutukset sähkönjakelun keskeytyksiin 

Tässä luvussa käsitellään automaattisen vianrajauksen ja paikannuksen perusteita erilaisissa 

käyttötilanteissa ja erilaisilla johtolähdöillä. Tarkoituksena on löytää vertailevaa ja käytän-

nöllistä tietoa FLISR-automatiikan vaikutuksista vikatilanteiden tunnuslukuihin. 

Laskennassa ja tulosten käsittelyssä keskitytään kahteen olennaisimpaan vikakeskeytyksiä 

kuvaavaan tunnuslukuun, keskeytyksestä aiheutuneeseen haittaan (KAH-kustannus) ja kes-

keytyksen keskimääräiseen kestoon per asiakas (CAIDI). Tavoitteena on ennen kaikkea 

saada konkreettisia tuloksia, joiden pohjalta voidaan luvussa 5 tehdä luotettavia päätelmiä ja 

ehdotuksia vianhallinnan automatiikan käyttöönoton tueksi. Lisäksi olennaisena osana on 

tuoda esille vianilmaisimien ja verkostoautomatiikan merkitys osana FLISR-automatiikan 

tuottamaa hyötyä. 

 

4.3.1. Tapausten määrittely 

Automaattisen vianrajauksen kannalta ei käytännössä ole eroa sillä, tapahtuuko vika ilma-

johto- vai maakaapeliverkossa. FLISR toimii teknisesti samalla tavalla, oli verkon rakenne 
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mikä tahansa ja samoin automatiikan vaikutukset keskeytyksien tunnuslukuihin pysyvät sa-

moina. Ainoa merkittävä ero Carunan ilmajohto- ja maakaapeliverkkojen välillä on 

maakaapeliverkon huomattavasti korkeampi kaukokäytettävien erottimien osuus, joka ko-

rostuu etenkin viime vuosina rakennetussa maakaapeliverkossa. Toisaalta on syytä 

huomioida myös maakaapeliverkon alhaisempi vikaantumisaste. Täysin maakaapeloiduissa 

verkon osissa ei sääilmiöiden vuoksi tapahdu yhtäaikaisia vikoja samalla tavalla kuin ilma-

johtoverkoissa. Nämä asiat huomioiden määriteltiin yhteensä 9 erilaista perustapausta, jotka 

on kuvattu taulukossa 4.3. Lisäksi tapauksiin 3 ja 4 määriteltiin vertailun vuoksi myös vari-

aatiot a, b ja c vian sijainnin ja johtolähdön korvattavuuden mukaan. 

 

Taulukko 4.3. Määritellyt tapaukset FLISR vaikutusten laskentaan. 

Tapaus Johtolähdön kuvaus Vianpaikannus Vian sijainti Vyöhykkeitä 

rajattavissa 

kaukona 

Tapaus 1  - - 1 

Tapaus 2  Puolitus Loppupäässä 2 

Tapaus 3a  Puolitus Loppupäässä 4 

Tapaus 3b  Puolitus Alkupäässä 4 

Tapaus 3c Ei varayhteyksiä Puolitus Alkupäässä 4 

Tapaus 4a  Puolitus Loppupäässä 8 

Tapaus 4b  Puolitus Alkupäässä 8 

Tapaus 4c Ei varayhteyksiä Puolitus Alkupäässä 8 

Tapaus 5 Vianilmaisimia Suoraan tiedossa Loppupäässä 8 

Tapaus 6 Keskim. kaupunkilähtö Puolitus Loppupäässä 8 

Tapaus 7 Keskim. kaupunkilähtö Vyörytys Loppupäässä 8 

Tapaus 8 Keskim. maaseutulähtö Puolitus Loppupäässä 8 

Tapaus 9 Keskim. maaseutulähtö Vyörytys Loppupäässä 8 

 

Tapaus 1 määriteltiin kuvaamaan automaattisen vianrajauksen kannalta huonointa mahdol-

lista tilannetta. Tapauksen 1 johtolähdöllä ei ole yhtään kaukokäytettävää erotinta, joten 

koko johtolähtö muodostaa yhden vyöhykkeen. Tässä tapauksessa vian rajaaminen kauko-

käytöllä ei ole mahdollista. Tapaukseen 2 määriteltiin yksi kaukokäytettävä erotin ja siten 

johtolähtö on jaettavissa 2 vyöhykkeeseen. Tapauksessa 3 on tilannetta parannettu siten, että 

johtolähdöllä on 3 kaukokäytettävää erotinta ja johtolähtö on jaettavissa 4 vyöhykkeeseen. 

Loppuihin tapauksiin 4–9 on tilannetta edelleen parannettu siten, että johtolähdöllä on 7 kau-

kokäytettävää erotinta ja johtolähtö on jaettavissa 8 vyöhykkeeseen. 
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Tapauksiin 3 ja 4 määriteltiin variaatiot a, b ja c, jotta vian sijainnin ja johtolähdön korvat-

tavuuden merkitys ilmenisi. Tapauksissa 3a ja 4a ovat kuten muissakin perustapauksissa 

määritettiin vian sijainniksi johtolähdön loppupää, eli syöttösuunnasta katsoen johtolähdön 

viimeinen vyöhyke. Tapauksiin 3b ja 4b määritettiin vian sijainniksi johtolähdön alkupää, 

eli ensimmäinen vyöhyke. Tapaukset 3c ja 4c muodostavat tilanteet, joissa vian sijainti on 

myös johtolähdön ensimmäisellä vyöhykkeellä, mutta johtolähdön ehjät vyöhykkeet eivät 

ole palautettavissa varayhteyksien kautta. Tässä tilanteessa vian aiheuttama keskeytyskus-

tannus pitäisi nousta kaikkien tapauksien korkeimmaksi, sillä vianrajaukseen kuluu aikaa, 

mutta yhdellekään asiakkaalle ei päästä palauttamaan sähkönjakelua.  

 

Tapaus 5 kuvaa johtolähtöä, johon on asennettu vianilmaisimia jokaisen kaukokäytettävän 

erottimen yhteyteen. Vianilmaisimien avulla vikaantunut vyöhyke saadaan heti vian alettua 

selville, eikä kokeilu tai rajauskytkentöjä tarvita. Tämän tapauksen avulla on tarkoitus saada 

esille vianilmaisimen hyöty verrattuna tavalliseen vianpaikannukseen rajaamalla.  

 

Tapaukset 6 ja 7 kuvaavat keskimääräistä johtolähtöä Carunan kaupunkialueilla. Tämä il-

menee suurempana asiakasmääränä ja siirrettävänä tehona johtolähdöllä. Carunan 

sähköverkossa keskimääräisellä kaupunkijohtolähdöllä on noin 2000 asiakasta ja näitä var-

ten siirrettävää tehoa on keskimäärin 2500 kW. Vastaavasti tapaukset 8 ja 9 kuvaavat 

keskimääräistä johtolähtöä Carunan maaseutualueilla. Maaseutualueiden johtolähdöillä on 

keskimäärin vastaavasti huomattavasti pienemmät asiakasmäärät ja siirrettävät tehot. Caru-

nan sähköverkossa keskimääräisellä maaseutujohtolähdöllä on noin 500 asiakasta ja näitä 

varten siirrettävää tehoa on keskimäärin 500 kW. Tapauksissa 6–9 varioitiin myös vianra-

jauksen metodia, jotta saataisiin esille mahdolliset erot puolitus- ja vyörytysmetodien välillä. 

Lisäksi näissä tapauksissa oletettiin vian sijaitsevan johtolähdön loppupäässä, viimeisellä 

vyöhykkeellä. Tapaukset 6 ja 8 laskettiin puolitusmetodia käyttäen ja tapaukset 7 ja 9 vyö-

rytysmetodia käyttäen. Nämä vianrajausmetodit on kuvattu tarkemmin luvussa 3.3.4.  

 

Kaikkien tapausten johtolähdöt oletetaan olevan tasaisesti jakautuneita. Kuvassa 4.4 on esi-

tetty vasemmalla tapausten laskennassa käytetty tasaisesti jakautunut johtolähtömalli ja 

oikealla esimerkki, miten johtolähdön erottimet ja kuormitukset ovat normaalisti jakautu-

neet. Kaukokäytettävät erottimet on merkitty E-tunnuksella ja vyöhykkeet V-tunnuksella. 
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Kuvasta huomataan, että johtolähdön topologiassa voi olla hyvinkin suuria eroja eri johto-

lähtöjen välillä. Molemmille esitetyille johtolähdöille muodostuu kahdeksan vyöhykettä, 

joihin vikatilanteessa voidaan vika-aluetta rajata. Normaalisti jakautuneella johtolähdöllä on 

tyypillisesti useampia varasyöttöyhteyksiä ja johtolähtö muodostaa myös itsensä kanssa ren-

gasverkon. Normaalisti jakautuneella johtolähdöllä on myös tyypillisesti joitain yksittäisiä 

haarajohtoja, joissa varasyöttöyhteyksiä ei ole. Tähän tutkimukseen valittiin kuitenkin tasai-

sesti jakautuneet johtolähdöt tapausten tunnuslukujen laskemiseksi, sillä muuten vian  

rajauksen aikaisten tunnuslukujen laskeminen olisi muuttunut turhan monimutkaiseksi. 

 

 

Kuva 4.4. Tasaisesti jakautunut ja normaalisti jakautunut johtolähtö. 
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Tapauksia 3c ja 4c lukuun ottamatta, johtolähtöjen lopussa oletetaan olevan varasyöttöyh-

teys toiseen johtolähtöön, jota kautta on mahdollista palauttaa sähkön syöttö vikaantuneen 

vyöhykkeen takana oleville asiakkaille. Tapauksissa 3b ja 4b vian sijainniksi määriteltiin 

johtolähdön ensimmäinen vyöhyke, joten käytännössä vain näissä tapauksissa varasyöttöyh-

teydestä on hyötyä laskennassa. 

 

Kaikki taulukossa 4.3 mainitut tapaukset laskettiin kolmessa eri käyttötilanteessa sekä tilan-

teessa, jossa FLISR-automatiikka on käytössä. Laskentaa varten määritellyt käyttötilanteet 

on kuvattu taulukossa 4.4. Normaalikäyttötilanne kuvaa tilannetta, jossa vikoja tapahtuu ai-

noastaan yksittäisiä ja käytönvalvoja ehtii rajaamaan vikoja tehokkaasti. Myrsky-

käyttötilanteessa samanaikaisten vikojen määrä alkaa kasvamaan, jolloin käytönvalvojalla 

on rajattavana 5–10 yksittäistä vikaa. Vastaavasti suurhäiriö-käyttötilanteessa samanaikaisia 

tai lyhyen ajan sisällä syntyviä vikoja on rajattavana jo yli 10 kpl.  

 

Taulukko 4.4. Määritellyt käyttötilanteet ja ajat FLISR vaikutusten laskentaan. 

Käyttötilanne Normaali Myrsky Suurhäiriö 

Vikojen määrä Yksittäisiä 5–10 kpl Yli 10 kpl 

”Turva-aika” 5 min 5 min 5 min 

Käytönvalvojan vianrajausaika per rajaus 2 min 5 min 10 min 

FLISR vianrajausaika per rajaus 1 min 1 min 1 min 

Viankorjausaika 2 h 2 h 2 h 

 

Määriteltyjen käyttötilanteiden aikamääreet pyrittiin määrittämään mahdollisimman hyvin 

keskimääräisiä aikoja yhden vuoden kaikkien vikojen osalta. Turva-ajalla tarkoitetaan aikaa, 

jota ennen ei vikaa aloiteta rajaamaan. Koska kaikki viat eivät aiheudu sääolosuhteista, 

turva-ajan ajatuksena on odottaa hetken, että vikapaikalla mahdollisesti olevat ulkopuoliset 

ihmiset ja koneet ehtivät poistua turvallisempaan paikkaan ennen kokeilukytkentöjä. Tämä 

lisää turvallisuutta erityisesti ulkopuolisten aiheuttamissa vikatilanteissa. Tyypillisesti turva-

ajan aikana käytönvalvoja ehtii myös tutustumaan vian laajuuteen ja suunnittelemaan en-

simmäiset rajauskytkennät. Tyypillisesti turva-aikana käytetään 5–10 minuuttia. 

Käytännössä turva-aika on kuitenkin hyvin tapauskohtainen ja vaatii aina käytönvalvojan 

tapauskohtaista harkintaa. Tässä tutkimuksessa turva-ajaksi on määritetty 5 minuuttia, jokai-

sessa käyttötilanteessa, myös FLISR-automatiikan ollessa käytössä. Näin tapauskohtainen 
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vertailu ei vääristy tämän ajan osalta. Turva-aika on kuitenkin laskettu mukaan vianrajauk-

seen kuluvaan kokonaisaikaan.  

 

Merkittävin määrittely eri käyttötilanteiden aikamääreisiin on käytönvalvojan ja FLISR-

automatiikan vianrajaukseen kuluvat ajat. Tässä yhteydessä vianrajausajalla tarkoitetaan ko-

konaisuudessaan yhden vyöhykkeen erottamiseen ja kokeilukytkentään kuluvaa aikaa, 

käytännössä yhtä auki- ja kiinniohjausta. Koska käytönvalvoja kykenee käytännössä rajaa-

maan vain yhtä vikaa kerrallaan, kasvaa keskimääräinen vianrajausaika merkittävästi 

vikamäärien kasvaessa. Vianrajausajat on määritelty kuvaamaan erityisesti vianhallintaa Ca-

runalla tai muissa sähköverkkoyhtiöissä, joissa on ympärivuorokauden toimiva käyttökeskus 

ja hyvä etukäteisvarautuminen myös myrsky- ja suurhäiriötilanteessa. Normaalin käyttöti-

lanteen vianrajausajaksi määriteltiin 2 minuuttia, joka vastaa melko hyvin keskimääräistä 

tasoa tässä tapauksessa Carunalla. Kuten edellä mainittiin, käytönvalvojan keskimääräinen 

vianrajausaika kasvaa vikamäärän kasvaessa. Siksi myrskykäyttötilanteeseen vianrajausajan 

määriteltiin kasvavan 5 minuuttiin ja suurhäiriötilanteessa 10 minuuttiin.  

 

Määritellyt vianrajausajat ovat hyvin keskimääräisiä, sillä jokainen myrsky ja suurhäiriö on 

erilainen. Muun muassa etukäteisvarautuminen ja vikojen laatu, sekä määrä voivat vaihdella 

hyvinkin suuresti. Siinä missä tavallinen myrsky, voimakkaine puuskatuulineen, voidaan 

nykyään ennustaa melko hyvin, on hetkellisten voimakkaiden ukkosrintamien ennustaminen 

huomattavasti haastavampaa. Pahimmat puuskatuulien aiheuttamat myrsky- ja suurhäiriöti-

lanteet menevät tyypillisesti ohi 2–12 tunnissa. Vastaavasti voimakkaiden ukkosrintamien 

aiheuttamat myrsky- ja suurhäiriötilanteet menevät tyypillisesti ohi alle 6 tunnissa. Tämän 

tyyppisissä tilanteissa useita vikoja syntyy hyvin lyhyen ajan sisällä. Toista ääripäätä kuvaa 

tykkylumikuormien aiheuttamat myrsky- ja suurhäiriötilanteet, jotka voivat aiheuttaa jopa 

viikkoja kestävän yksittäisiä vikoja aiheuttavan vikasuman. (Elenia 2018, s. 17–27.) 

 

Käytönvalvojan suorittamassa vianrajauksessa aikaa kuluu muun muassa erilaisten kaavioi-

den ja ohjauskuvien avaamiseen, mahdollisiin laskelmiin ja häiriötiedottamiseen. Nämä ja 

monet muut käytönvalvojan käsityönä tekemät työvaiheet ovat FLISR-automatiikan avulla 

kokonaan tai vähintäänkin osittain automatisoitavissa. Käytännössä jäljelle jäävä automatii-

kan vianrajausaika muodostuu tietokoneen laskenta- ja päättelyoperaatioihin kuluvasta 
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ajasta, sekä erilaisista viiveistä tietoliikenneyhteyksissä. Samanaikaisten tai lyhyen ajan si-

sällä syntyvien vikojen määrällä ei myöskään pitäisi olla käytännön vaikutusta automaattisen 

vianrajauksen tehokkuuteen. Mikäli suurilla vikamäärillä havaitaan olevan merkittävää vai-

kutusta automatiikan hidastumiseen, on tilannetta mahdollista parantaa lisäämällä 

järjestelmän laskentatehoa ja varmistamalla, että tietoliikenneyhteyksillä on riittävästi kais-

taa ja toimivat vakaasti myös kuormitettuna. Näiden asioiden perusteella FLISR-

automatiikan vianrajausajaksi määriteltiin 1 minuuttia, kaikissa mahdollisissa käyttötilan-

teissa. 

 

Viimeisenä määriteltiin myös vianrajauksen jälkeen tapahtuva viankorjausaika, jotta vikata-

pauksille voitiin laskea koko vian tunnusluvut. Viankorjausaika tarkoittaa aikaa, joka alkaa, 

kun aikaisemmilla vianrajauksilla on saatu vikaantunut verkon osa erotettua verkosta ja päät-

tyy, kun korjaustyö on saatu suoritetuksi ja sähkönjakelun palautus on suoritettu kaikille 

asiakkaille. Kuten määritelty turva-aika, määriteltiin viankorjausajaksi 2 tuntia, jokaisessa 

käyttötilanteessa, myös FLISR-automatiikan ollessa käytössä. Viankorjausajan kestoa haa-

rukoitiin aikaisempien vuosien keskeytystietoja perusteella.  

 

Kuten luvussa 3.4.3 on kuvattu, muodostuu vikakeskeytyksien laskennallinen KAH-

kustannus kahdesta osasta. Ensimmäinen osa muodostuu vian alussa katkenneen tehon mu-

kaan ja toinen osa siirtämättä jääneen tehon sekä keskeytysajan mukaan. Koska KAH-

yksikköhinnat on määritelty vuoden 2005 rahan arvon mukaisesti, käytettiin KAH-

yksikköhinnoista vuoden 2019 kuluttajahintaindeksin mukaiseksi muutettuja arvoja. Suo-

men virallisessa tilastossa (2020) on määritetty vuoden 2019 kuluttajahintaindeksin 

keskiarvoksi 123,3 %, käytettäessä vuotta 2005 lähtötasona. KAH-yksikköhintoina käytet-

tiin katkenneen tehon osalta arvoa 1,356 €/kW, sekä siirtämättä jääneen tehon ja 

keskeytysajan osalta arvoa 13,563 €/kWh. 

 

4.3.2. Tapausten laskenta 

Tässä luvussa vaikutuksia keskeytyksien tunnuslukuihin käsitellään ensin käyttötilanteittain 

ja tämän jälkeen tapauskohtaisesti. Lopuksi tarkastellaan vianrajauksen merkitystä ja arvi-

oidaan miten laskettujen tunnuslukujen valossa FLISR toiminnoilla voitaisiin suoriutua 

Carunan sähköverkossa. Varsinaiset johtopäätökset ja ehdotukset Carunan sähköverkon 
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vianhallinnan automatisoimiseksi FLISR-toiminnoilla käydään läpi luvussa 5. Eri tapausten 

erojen ja vaikutuksien selvittämiseksi eri käyttötilanteissa, laskettiin tunnusluvut erikseen 

jokaisen osalta. Tunnusluvuista laskettiin kaksi olennaisinta, CAIDI ja KAH-arvot.  Koko 

keskeytyksen tunnusluvuista erotettiin vianrajauksen aikainen osuus, sillä viankorjauksen 

aika määriteltiin samaksi jokaiseen laskettavaan tapaukseen. Näin juuri vianrajauksen aikana 

syntyvät KAH –kustannukset ja CAIDI –ajat ovat tämän tutkimuksen kannalta olennaisim-

mat vertailukohdat ja merkittävimmät muuttujat vertailussa. Toisaalta koko vian aikaiset 

KAH ja CAIDI arvot kertovat paremmin FLISR-automatiikan vaikutuksesta eri käyttötilan-

teissa.  

 

Taulukossa 4.5 on esitetty kaikkien tapausten kokonais- ja vianrajauksen aikainen KAH ja 

CAIDI normaalissa käyttötilanteessa. Nämä arvot kuvaavat tyypillistä vianhallintaa tavalli-

sina arkipäivinä ja toimivat hyvänä vertailutasona.  

 

Taulukko 4.5. KAH ja CAIDI normaali-käyttötilanteessa. 

Tapaus 

Kok. 

kesto 

(h) 

Toimit. 

energia 

(kWh) 

CAIDI 

kok. 

CAIDI 

rajaus 

KAH  

kok. 

KAH  

rajaus 

Tapaus 1 2,08 2083 2,08 0,08 29 612 € 2 486 € 

Tapaus 2 2,12 1117 1,12 0,12 16 501 € 2 938 € 

Tapaus 3a 2,15 633 0,63 0,13 9 946 € 3 164 € 

Tapaus 3b 2,18 683 0,68 0,18 10 624 € 3 843 € 

Tapaus 3c 2,15 2150 2,15 0,15 30 516 € 3 390 € 

Tapaus 4a 2,18 392 0,39 0,14 6 668 € 3 277 € 

Tapaus 4b 2,22 467 0,47 0,22 7 685 € 4 295 € 

Tapaus 4c 2,18 2183 2,18 0,18 30 969 € 3 843 € 

Tapaus 5 2,12 367 0,37 0,12 6 329 € 2 938 € 

Tapaus 6 2,18 979 0,39 0,14 16 670 € 8 194 € 

Tapaus 7 2,32 1198 0,48 0,23 19 637 € 11 160 € 

Tapaus 8 2,18 196 0,39 0,14 3 334 € 1 639 € 

Tapaus 9 2,32 240 0,48 0,23 3 927 € 2 232 € 

 

Tapauksessa 1 johtolähtö muodostaa ainoastaan 1 vyöhykkeen, joten vianrajausta ei voida 

suorittaa ja kaikki tunnusluvut pysyvät samoina. Tämä toistuu myös kaikissa muissa käyttö-

tilanteissa, myös FLISR ollessa käytössä. Taulukossa 4.6 on esitetty kaikkien tapausten 

kokonais- ja vianrajauksen aikainen KAH ja CAIDI myrsky-käyttötilanteessa. Lasketuista 

luvuista voidaan todeta, että vianrajauksen hidastuminen 2 minuutista 5 minuuttiin per rajaus 

on kasvattanut vian kokonaiskestoa kaikissa tapauksissa, tapausta 1 lukuun ottamatta. 
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Erityisesti on huomattava vianrajauksen aikaisen CAIDI ja KAH arvojen kasvaminen nor-

maaliin käyttötilanteeseen verrattuna. Vianrajauksen hidastumisen vaikutukset kertautuvat 

sitä mukaan, kun kaukokäytettävien erottimien lukumäärä kasvaa. 

 

Taulukko 4.6. KAH ja CAIDI myrsky-käyttötilanteessa. 

Tapaus 

Kok. 

kesto 

(h) 

Toimit. 

energia 

(kWh) 

CAIDI 

kok. 

CAIDI 

rajaus 

KAH  

kok. 

KAH  

rajaus 

Tapaus 1 2,08 2083 2,08 0,08 29 612 € 2 486 € 

Tapaus 2 2,17 1167 1,17 0,17 17 180 € 3 617 € 

Tapaus 3a 2,25 708 0,71 0,21 10 963 € 4 182 € 

Tapaus 3b 2,33 833 0,83 0,33 12 659 € 5 877 € 

Tapaus 3c 2,25 2250 2,25 0,25 31 873 € 4 747 € 

Tapaus 4a 2,33 479 0,48 0,23 7 855 € 4 464 € 

Tapaus 4b 2,42 667 0,67 0,42 10 398 € 7 007 € 

Tapaus 4c 2,33 2333 2,33 0,33 33 003 € 5 877 € 

Tapaus 5 2,17 417 0,42 0,17 7 007 € 3 617 € 

Tapaus 6 2,33 1198 0,48 0,23 19 637 € 11 160 € 

Tapaus 7 2,67 1745 0,70 0,45 27 055 € 18 578 € 

Tapaus 8 2,33 240 0,48 0,23 3 927 € 2 232 € 

Tapaus 9 2,67 349 0,70 0,45 5 411 € 3 716 € 

 

Taulukossa 4.7 on esitetty kaikkien tapausten kokonais- ja vianrajauksen aikainen KAH ja 

CAIDI suurhäiriö-käyttötilanteessa. Lasketuista luvuista voidaan todeta, että vianrajauksen 

hidastuminen entisestään 5 minuutista 10 minuuttiin per rajaus on kasvattanut vian koko-

naiskestoa kaikissa tapauksissa, jälleen tapausta 1 lukuun ottamatta. Kaikista lasketuista 

tapauksista, suurhäiriö-käyttötilanteessa muodostuu suurimmat KAH ja CAIDI-arvot. erityi-

sesti tapauksesta 7 muodostuu koko vertailun suurin kesto ja siten muutkin tunnusluvut. 

 

Taulukossa 4.8 on esitetty kaikkien tapausten kokonais- ja vianrajauksen aikainen KAH ja 

CAIDI tilanteessa, jossa FLISR on otettu käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää tapausta 1 lu-

kuun ottamatta kaikissa tapauksissa. Lasketuista luvuista voidaan todeta, että vastaavasti 

vianrajauksen nopeutuminen normaalin käyttötilanteen 2 minuutista 1 minuuttiin per rajaus 

on vähentänyt vian kokonaiskestoa kaikissa tapauksissa, jälleen tapausta 1 lukuun ottamatta. 

FLISR-automatiikan ollessa käytössä, muodostuu tapauksien tunnusluvuista vertailupohja 

eri käyttötilanteisiin nähden. Näitä vertailuja jatketaan tarkemmin seuraavaksi tapauskohtai-

sesti, jotta eri tapausten väliset erot ja vaikutukset tunnuslukuihin ilmenevät selkeämmin. Eri 
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tapausten keskinäisiä eroja voidaan verrata huomioimalla tapausien erot niiden määritte-

lyssä.  

 

Taulukko 4.7. KAH ja CAIDI suurhäiriö-käyttötilanteessa. 

Tapaus 

Kok. 

kesto 

(h) 

Toimit. 

energia 

(kWh) 

CAIDI 

kok. 

CAIDI 

rajaus 

KAH  

kok. 

KAH  

rajaus 

Tapaus 1 2,08 2083 2,08 0,08 29 612 € 2 486 € 

Tapaus 2 2,25 1250 1,25 0,25 18 310 € 4 747 € 

Tapaus 3a 2,42 833 0,83 0,33 12 659 € 5 877 € 

Tapaus 3b 2,58 1083 1,08 0,58 16 049 € 9 268 € 

Tapaus 3c 2,42 2417 2,42 0,42 34 133 € 7 007 € 

Tapaus 4a 2,58 625 0,63 0,38 9 833 € 6 442 € 

Tapaus 4b 2,75 1000 1,00 0,75 14 919 € 11 528 € 

Tapaus 4c 2,58 2583 2,58 0,58 36 394 € 9 268 € 

Tapaus 5 2,25 500 0,50 0,25 8 138 € 4 747 € 

Tapaus 6 2,58 1563 0,63 0,38 24 582 € 16 105 € 

Tapaus 7 3,25 2656 1,06 0,81 39 417 € 30 940 € 

Tapaus 8 2,58 313 0,63 0,38 4 916 € 3 221 € 

Tapaus 9 3,25 531 1,06 0,81 7 883 € 6 188 € 

 

Taulukko 4.8. KAH ja CAIDI FLISR-automatiikan ollessa käytössä. 

Tapaus 

Kok. 

kesto 

(h) 

Toimit. 

energia 

(kWh) 

CAIDI 

kok. 

CAIDI 

rajaus 

KAH  

kok. 

KAH  

rajaus 

Tapaus 1 2,08 2083 2,08 0,08 29 612 € 2 486 € 

Tapaus 2 2,10 1100 1,10 0,10 16 275 € 2 712 € 

Tapaus 3a 2,12 608 0,61 0,11 9 607 € 2 825 € 

Tapaus 3b 2,13 633 0,63 0,13 9 946 € 3 164 € 

Tapaus 3c 2,12 2117 2,12 0,12 30 064 € 2 938 € 

Tapaus 4a 2,13 363 0,36 0,11 6 273 € 2 882 € 

Tapaus 4b 2,15 400 0,40 0,15 6 781 € 3 390 € 

Tapaus 4c 2,13 2133 2,13 0,13 30 290 € 3 164 € 

Tapaus 5 2,10 350 0,35 0,10 6 103 € 2 712 € 

Tapaus 6 2,13 906 0,36 0,11 15 681 € 7 205 € 

Tapaus 7 2,20 1016 0,41 0,16 17 165 € 8 688 € 

Tapaus 8 2,13 181 0,36 0,11 3 136 € 1 441 € 

Tapaus 9 2,20 203 0,41 0,16 3 433 € 1 738 € 
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4.3.3. FLISR-automatiikan tuoma eri tapauksissa 

Tässä luvussa käsitellään tapaus- ja käyttötilannekohtaisesti FLISR-automatiikalla saavutet-

tavia hyötyjä. Kuten aikaisemmin on kerrottu, tapaus 1 muodostuu tunnusluvuiltaan 

samanlaiseksi, oli käyttötilanne mikä tahansa. Tapauksessa 1 koko johtolähtö muodostaa 

ainoastaan yhden vyöhykkeen, joten sitä ei voida rajata kaukokäytöllä pienemmille vyöhyk-

keille, eikä FLISR-automatiikastakaan ole siksi hyötyä. 

 

Tapaus 2 muodostaa kaksi vyöhykettä, joten tässä tapauksessa pieniä eroja alkaa jo synty-

mään. Taulukossa 4.9 on esitetty FLISR-automatiikan tuomaa hyötyä vikakeskeytyksen 

tunnuslukuihin eri käyttötilanteissa tapauksessa 2. FLISR-automatiikalla voidaan alentaa 

erityisesti vianrajauksen aikaisia KAH-kustannuksia normaalissa käyttötilanteessa 8 %, 

myrsky-käyttötilanteessa 25 % ja suurhäiriö-käyttötilanteessa jopa 43 %.  On kuitenkin huo-

mattava, että FLISR-automatiikan käyttö pienentää tunnuslukuja rajallisesti johtolähdöillä, 

joita voidaan rajata vain muutamaan vyöhykkeeseen kaukokäytöllä. Tapauksessa 2 FLISR-

automatiikka alentaa koko vian aikaisia tunnuslukuja vain muutamalla prosentilla ja pahim-

massakin suurhäiriö-käyttötilanteessa vaikutukset tunnuslukuihin ovat vain 10 % 

tuntumassa. 

  

Taulukko 4.9. FLISR-automatiikan tuoma hyöty tunnuslukuihin tapauksessa 2. 

 Käyttö- 

tilanne 

CAIDI kok. 

vrt. FLISR 

CAIDI rajaus 

vrt. FLIRS 

KAH kok. 

vrt. FLISR  

KAH rajaus 

vrt. FLISR 

Tapaus 

2 

Normaali -1 % -14 % -1 % -8 % 

Myrsky -6 % -40 % -5 % -25 % 

Suurhäiriö -12 % -60 % -11 % -43 % 

 

Tapaus 3 oli jaettu kolmeen osaan vian sijainnin ja johtolähdön korvattavuuden suhteen. 

Tapauksen 3 johtolähtö oli jaettu neljään vyöhykkeeseen. Vian sijainniksi oli määritetty ta-

pauksessa 3a johtolähdön viimeinen vyöhyke ja tapauksissa 3b ja 3c johtolähdön alkupää. 

Lisäksi tapauksen 3c johtolähtö ei ole korvattavissa varayhteyksien kautta. Tällöin vikaa 

voidaan rajata kaukokäytöllä, mutta ei palauttaa sähkönsyöttöä käytännössä yhdellekään 

vyöhykkeelle. Tämän vuoksi tapauksessa 3c muodostuu näistä suurimmat tunnusluvut. Tau-

lukossa 4.10 on esitetty FLISR-automatiikan tuomaa hyötyä vikakeskeytyksen 

tunnuslukuihin eri käyttötilanteissa tapauksissa 3a, 3b ja 3c.  
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Taulukko 4.10. FLISR-automatiikan tuoma hyöty tunnuslukuihin tapauksissa 3a, 3b ja 3c. 

 Käyttö- 

tilanne 

CAIDI kok. 

vrt. FLISR 

CAIDI rajaus 

vrt. FLIRS 

KAH kok. 

vrt. FLISR  

KAH rajaus 

vrt. FLISR 

Tapaus 

3a 

Normaali -4 % -19 % -3 % -11 % 

Myrsky -14 % -48 % -12 % -32 % 

Suurhäiriö -27 % -68 % -24 % -52 % 

Tapaus 

3b 

Normaali -7 % -27 % -6 % -18 % 

Myrsky -24 % -60 % -21 % -46 % 

Suurhäiriö -42 % -77 % -38 % -66 % 

Tapaus 

3c 

Normaali -2 % -22 % -1 % -13 % 

Myrsky -6 % -53 % -6 % -38 % 

Suurhäiriö -12 % -72 % -12 % -58 % 

 

Koska tapaus 3 on jaettavissa neljään vyöhykkeeseen, on FLISR-automatiikan tuoma hyöty 

jonkin verran tapausta 2 suurempi. Vian sijainnista ja johtolähdön korvattavuudesta riippuen 

FLISR-automatiikan tuoma hyöty esimerkiksi koko vian KAH-kustannuksiin on normaa-

lissa käyttötilanteessa 1–6 %, myrsky-käyttötilanteessa 6–21 % ja suurhäiriö-

käyttötilanteessa 12–38 %. Vaikutukset ovat huomattavasti suurempia tarkastellessa ainoas-

taan vianrajauksen aikana syntyvää KAH-kustannusta. FLISR-automatiikan vaikutukset 

CAIDI osalta ovat hyvin samankaltaiset, mutta suhteellisesti jonkin verran suuremmat.  

 

Tapauksen 4 johtolähtö oli jaettu 8 vyöhykkeeseen. Tapaus 4 oli myös jaettu kolmeen osaan 

vian sijainnin ja johtolähdön korvattavuuden suhteen. Eli kuten tapaus 3, vian sijainniksi oli 

määritetty tapauksessa 4a johtolähdön viimeinen vyöhyke ja tapauksissa 4b ja 4c johtoläh-

dön alkupää. Lisäksi tapauksen 4c johtolähtö ei ole korvattavissa varayhteyksien kautta. 

Taulukossa 4.11 on esitetty FLISR-automatiikan tuomaa hyötyä vikakeskeytyksen tunnus-

lukuihin eri käyttötilanteissa tapauksissa 4a, 4b ja 4c.  

 

Koska tapaus 4 on jaettavissa 8 vyöhykkeeseen, on FLISR-automatiikan tuoma hyöty mer-

kittävästi aiempia tapauksia suurempi. Vian sijainnista ja johtolähdön korvattavuudesta 

riippuen FLISR-automatiikan tuoma hyöty esimerkiksi koko vian KAH-kustannuksiin on 

normaalissa käyttötilanteessa 2–12 %, myrsky-käyttötilanteessa 8–35 % ja suurhäiriö-käyt-

tötilanteessa 17–55 %. Vaikutukset ovat huomattavasti suurempia tarkastellessa ainoastaan 

vianrajauksen aikana syntyvää KAH-kustannusta. FLISR-automatiikan vaikutukset CAIDIn 

osalta ovat hyvin samankaltaiset, mutta suhteellisesti jonkin verran suuremmat.  



68 

Taulukko 4.11. FLISR-automatiikan tuoma hyöty tunnuslukuihin tapauksissa 4a, 4b ja 4c. 

 Käyttö- 

tilanne 

CAIDI kok. 

vrt. FLISR 

CAIDI rajaus 

vrt. FLIRS 

KAH kok. 

vrt. FLISR  

KAH rajaus 

vrt. FLISR 

Tapaus 

4a 

Normaali -7 % -21 % -6 % -12 % 

Myrsky -24 % -51 % -20 % -35 % 

Suurhäiriö -42 % -70 % -36 % -55 % 

Tapaus 

4b 

Normaali -14 % -31 % -12 % -21 % 

Myrsky -40 % -64 % -35 % -52 % 

Suurhäiriö -60 % -80 % -55 % -71 % 

Tapaus 

4c 

Normaali -2 % -27 % -2 % -18 % 

Myrsky -9 % -60 % -8 % -46 % 

Suurhäiriö -17 % -77 % -17 % -66 % 

 

Aikaisempiin tapauksiin verrattaessa, FLISR-automatiikan tuoma hyöty nousee tapauksessa 

4 entistä paremmin esille. Tämä johtuu aikaisempia tapauksia suuremmasta vyöhykkeiden 

lukumäärästä, joiden ansiosta vika-alue voidaan rajata yhä pienemmälle alueelle. Toisaalta 

verrattaessa ainoastaan vianrajauksen aikaisia tunnuslukuja, voidaan huomata vyöhykkeiden 

suuremman määrän jopa kasvattaneen vianrajauksen aikaisia tunnuslukuja jonkin verran. 

Tämä johtuu vianrajauksen pidemmästä kestosta, sillä enemmän vyöhykkeitä vaatii enem-

män ohjauksia myös automatiikalla. Koko vian osalta suurempi vyöhykkeiden määrä ja siten 

pienemmälle alueelle rajattu vika on kuitenkin huomattavasti merkittävämpi vaikutus kuin 

muutos vianrajauksen kestossa. 

 

Tapaus 5 kuvasi johtolähtöä, jolle on asennettu vianilmaisimet. Vianilmaisimien avulla tässä 

tapauksessa oletettiin saatavan selville vian sijainti vyöhykkeen tarkkuudella, jolloin voi-

daan vikaantunut vyöhyke erottaa ehjästä sähköverkosta nopeasti ilman kokeilukytkentöjä. 

FLISR-automatiikan tuomaa hyötyä vikakeskeytyksen tunnuslukuihin eri käyttötilanteissa 

tapauksessa 5 on esitetty taulukossa 4.12. Koska tapauksessa 5 suoritetaan ainoastaan yksi 

rajauskytkentä, nousee erot käyttötilanteille ja FLISR-automatiikalle määritellyistä kytken-

täajoista selkeästi esille. Itse asiassa tapaus 5 vastaa vianrajauksen suhteen paljon tapausta 

2, jossa suoritettiin myös vain yksi rajauskytkentä. FLISR-automatiikalla voidaan tässäkin 

tapauksessa alentaa erityisesti vianrajauksen aikaisia KAH-kustannuksia normaalissa käyt-

tötilanteessa vain 5 %, myrsky-käyttötilanteessa 25 % ja suurhäiriö-käyttötilanteessa jopa 

43 %. Vianrajauksen tunnusluvuista Luvuista voidaan huomata, että ne ovat täysin samat 

tapauksissa 2 ja 5. 
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Taulukko 4.12. FLISR-automatiikan tuoma hyöty tunnuslukuihin tapauksessa 5. 

 Käyttö- 

tilanne 

CAIDI kok. 

vrt. FLISR 

CAIDI rajaus 

vrt. FLIRS 

KAH kok. 

vrt. FLISR  

KAH rajaus 

vrt. FLISR 

Tapaus 

5 

Normaali -5 % -14 % -4 % -8 % 

Myrsky -16 % -40 % -13 % -25 % 

Suurhäiriö -30 % -60 % -25 % -43 % 

 

Tapaukset 6–9 muodostavat tunnuslukujen suuruusluokaltaan hyvin vertailukelpoiset arvot 

verrattuna Carunan todelliseen sähköverkkoon. Tapaukset 6 ja 7 kuvasivat keskimääräistä 

kaupunkijohtolähtöä ja tapaukset 8 ja 9 keskimääräistä maaseutujohtolähtöä Carunan säh-

köverkossa. Tapauksissa 6 ja 8 vianrajaus suoritettiin puolitusmenetelmällä ja tapauksissa 7 

ja 9 vyörytysmenetelmällä. Taulukossa 4.13 on esitetty FLISR-automatiikan tuoma hyöty 

vikakeskeytyksen tunnuslukuihin eri käyttötilanteissa tapauksissa 6–9. Tuloksia analy-

soidessa, voidaan nopeasti havaita prosentuaalisen hyödyn olevat johtolähdöstä 

riippumaton. Puolitusmenetelmällä suoritetun vianrajauksen osalta FLISR-automatiikan 

tuoma hyöty vianrajauksen aikaisiin KAH-kustannuksiin tapauksissa 6 ja 8, sekä itse asiassa 

myös tapauksessa 4a, on normaalissa käyttötilanteessa 12 %, myrsky-käyttötilanteessa 35 % 

ja suurhäiriö-käyttötilanteessa jopa 55 %. Vastaavasti koko vian aikaisista KAH-

kustannuksia voidaan FLISR-automatiikalla pienentää normaalissa käyttötilanteessa vain 6 

%, myrsky-käyttötilanteessa 20 % ja suurhäiriö-käyttötilanteessa 36 %. 

 

Taulukko 4.13. FLISR-automatiikan tuoma hyöty tunnuslukuihin tapauksissa 6–9. 

 Käyttö- 

tilanne 

CAIDI kok. 

vrt. FLISR 

CAIDI rajaus 

vrt. FLIRS 

KAH kok. 

vrt. FLISR  

KAH rajaus 

vrt. FLISR 

Tapaus 

6 

Normaali -7 % -21 % -6 % -12 % 

Myrsky -24 % -51 % -20 % -35 % 

Suurhäiriö -42 % -70 % -36 % -55 % 

Tapaus 

7 

Normaali -15 % -32 % -13 % -22 % 

Myrsky -42 % -65 % -37 % -53 % 

Suurhäiriö -62 % -81 % -56 % -72 % 

Tapaus 

8 

Normaali -7 % -21 % -6 % -12 % 

Myrsky -24 % -51 % -20 % -35 % 

Suurhäiriö -42 % -70 % -36 % -55 % 

Tapaus 

9 

Normaali -15 % -32 % -13 % -22 % 

Myrsky -42 % -65 % -37 % -53 % 

Suurhäiriö -62 % -81 % -56 % -72 % 
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Vyörytysmenetelmällä suoritetun vianrajauksen osalta FLISR-automatiikan tuoma hyöty 

vianrajauksen aikaisiin KAH-kustannuksiin tapauksissa 7 ja 9 on normaalissa käyttötilan-

teessa 22 %, myrsky-käyttötilanteessa 53 % ja suurhäiriö-käyttötilanteessa jopa 72 %. 

Vastaavasti koko vian aikaisista KAH-kustannuksia voidaan FLISR-automatiikalla pienen-

tää normaalissa käyttötilanteessa 13 %, myrsky-käyttötilanteessa 37 % ja suurhäiriö-

käyttötilanteessa jopa 56 %.  

 

Vyörytysmenetelmää käytettäessä FLISR-automatiikan tuoma hyöty näyttäytyy merkittä-

västi suurempana kuin puolitusmenetelmää käytettäessä. Kuitenkin on huomioitava 

merkittävä ero menetelmien tehokkuudessa, erityisesti mikäli vian sijainti on johtolähdön 

loppupäässä. Vyörytysmenetelmällä vianrajauksen aikana syntyvä KAH-kustannus on jopa 

66 % suurempi kuin puolitusmenetelmään käytettäessä. Esimerkiksi tapauksessa 6 puolitus-

menetelmällä vianrajauksen aikana syntyvä KAH-kustannus on 11 160 €, kun tapauksessa 7 

vyörytysmenetelmällä vianrajauksen aikana syntyvä KAH-kustannus on peräti 18 578 €. 

Huomioitaessa koko vian KAH-kustannus, eroa menetelmien välillä on 38 %, puolitusme-

netelmän eduksi.  

 

Kuten muissakin tapauksissa on käynyt ilmi, CAIDI osalta suhteellinen ero on vielä tätäkin 

suurempi. Esimerkiksi tapauksessa 7 vyörytysmenetelmällä suoritetun vianrajauksen aikai-

nen CAIDI on peräti 95 % suurempi kuin puolitusmenetelmällä tapauksessa 6. 

Huomioitaessa koko vian CAIDI, eroa menetelmien välillä on edelleen 46 %, jota voidaan 

pitää merkittävänä. Nämä tulokset ovat prosentuaalisesti samat kaikissa käyttötilanteissa ja 

FLISR-automatiikkaa käytettäessä.  

 

Molempien menetelmien hyviä puolia ja vianrajauksen tehokkuutta onkin kannattavaa tar-

kastella, kun määritellään parametreja automaattiselle vianrajaukselle. Yksi tehokas 

lähestymistapa on Elenian käyttämä nopea karkea vyörytys ja hitaampi tarkka vyörytys. 

Käytännössä automaattisen vianrajauksen voisi aloittaa puolitusmenetelmää käyttäen ensim-

mäiseen epäonnistuneeseen kokeilukytkentään saakka, jonka jälkeen jatkettaisiin 

vyörytysmenetelmällä. 
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4.3.4. Vianrajauksen merkitys tunnuslukuihin 

Vianrajauksen aikana syntyvä KAH ja CAIDI muodostavat erot eri tapausten ja käyttötilan-

teiden välillä. Kuvassa 4.5 on esitetty vianrajauksen osuus koko keskeytyksen KAH-

kustannuksesta kaikissa tapauksissa ja eri käyttötilanteissa. Vianrajauksen aikana syntyvä 

KAH korostuu johtolähdöillä, joissa on paljon kaukokäytettäviä erottimia ja vika voidaan 

siten rajata pienelle vyöhykkeelle. Tällöin jo normaalissakin käyttötilanteessa jopa yli 50 % 

koko keskeytyksen KAH:sta syntyy jo vianrajausvaiheessa.  

 

Myrsky- ja suurhäiriötilanteessa vianrajausvaiheen merkitys korostuu entisestään, jolloin 

jopa 80 % koko keskeytyksen KAH:sta syntyy jo vianrajausvaiheessa. Toisaalta mikäli koko 

johtolähtö muodostaa ainoastaan yhden vyöhykkeen, eikä vikaa pystytä rajaamaan pienem-

mälle vyöhykkeelle, vianrajauksen aikainen KAH jää merkityksettömäksi. Tällaisia 

johtolähtöjä on kuitenkin Carunan verkkoalueella harvassa. Tyypillisimmin johtolähtö voi-

daan jakaa vähintään 4 vyöhykkeeseen, useimmiten 8 vyöhykkeeseen.  

 

 

Kuva 4.5. Vianrajauksen osuus koko keskeytyksen KAH-kustannuksista. 

 

Tarkastelussa tapaukset 6–9 ja tapaus 5 ovat kiinnostavimmat. Tapaukset 6–9 kuvaavat par-

haiten keskimääräisiä vikoja Carunan sähköverkossa ja tapauksessa 5 on vianilmaisimet 

tehokkaassa käytössä. Näiden lisäksi tapausta 5 on hyvä verrata tapaukseen 4a, jotta voidaan 

havaita vianrajauksen tehostuminen, kun vianilmaisimien kautta on vikapaikka nopeasti tie-

dossa. Tapaus 4a on kuten tapaus 5, mutta siinä vianpaikannus suoritetaan 

puolitusmenetelmällä rajaten. Kuvassa 4.6 on esitetty KAH muodostuminen ja kuvassa 4.7 
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on esitetty CAIDI muodostuminen eri käyttötilanteissa tapauksissa 4a ja 5. Näistä voidaan 

havaita, että jo normaalissakin käyttötilanteessa vianrajauksen aikana syntyy lähes puolet 

koko tapauksen KAH-kustannuksista.  

 

Normaalissa käyttötilanteessa tapauksessa 4a vianrajauksen aikana syntyy 49 % koko vian 

KAH-kustannuksista ja 36 % koko vian CAIDIsta. Vastaavasti tapauksessa 5 vianrajauksen 

aikana syntyy 46 % koko vian KAH-kustannuksista ja 32 % koko vian CAIDIsta. Verratessa 

näitä tapauksia keskenään, voidaan huomata, että tapauksessa 5 vianilmaisimilla ei saada 

merkittävää hyötyä missään käyttötilanteessa. Vianilmaisimet pienentävät vain 10 % vian-

rajauksen aikana syntyvää KAH-kustannusta ja vain 5 % koko vian KAH-kustannusta 

normaalissa käyttötilanteessa. Tilanne paranee jonkin verran käyttötilanteen muuttuessa, 

mutta ei merkittävästi. Myrsky-käyttötilanteessa vianilmaisimien avulla voidaan pienentää 

vianrajauksen aikana syntyvää KAH-kustannusta 19 % ja suurhäiriö-käyttötilanteessa 26 %. 

Kaikkein vähiten vianilmaisimilla saadaan hyötyä kuitenkin FLISR-automatiikan ollessa 

käytössä. Tällöin vianilmaisimet pienentävät vianrajauksen aikana syntyvää KAH-

kustannusta ainoastaan 6 % ja koko vian osalta ainoastaan 3 %. Vianilmaisimien vaikutus 

CAIDIn osalta on edellistäkin pienempi, samoin kuin erot käyttötilanteiden välillä. 

 

 

Kuva 4.6. KAH muodostuminen eri käyttötilanteissa tapauksissa 4a ja 5. 
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Kuva 4.7. KAH muodostuminen eri käyttötilanteissa tapauksissa 4a ja 5. 

 

4.3.5. FLISR-automatiikan vaikutus Carunan sähköverkossa 

Edellisissä luvuissa on käsitelty FLISR-automatiikan vaikutusta erilaisissa esimerkki ta-

pauksissa. Näistä tapaukset 6 ja 8 näyttävät suuntaa, millaisia tunnusluvut voisivat olla 

keskimäärin Carunan sähköverkon maaseutu- ja kaupunkialueilla. Kuvassa 4.8 on esitetty 

koko vian aikana syntyvä KAH tapauksissa 6 ja 8. Tästä ilmenee selkeästi, että FLISR-

automatiikan hyöty vikakeskeytyksien tunnuslukuihin nousee merkittäväksi vasta vikamää-

rien lisääntyessä myrsky- ja suurhäiriö-käyttötilanteissa. 

 

 

Kuva 4.8. Koko vian aikainen KAH tapauksissa 6 ja 8. 

 

Tapauksissa 6 ja 8 muodostuva CAIDI on sama molemmissa tapauksissa, sillä vian ajalliset 

määritykset näissä tapauksissa ovat samat. Vianrajausmenetelmänä näissä tapauksissa käy-

tettiin puolitusmenetelmää ja vian sijainniksi oletettiin johtolähdön viimeinen vyöhyke. 



74 

Kuvassa 4.9 on esitetty koko vian aikainen CAIDI tapauksissa 6 ja 8. FLISR-automatiikan 

tuoma hyöty on CAIDI osalta hieman merkittävämpi kuin KAH osalta. FLISR-

automatiikalla saavutettu koko vian aikainen CAIDI on normaalissa käyttötilanteessa 7 %, 

myrsky-käyttötilanteessa 24 % ja suurhäiriö-käyttötilanteessa jopa 42 % pienempi verrat-

tuna käytönvalvojan suorittamaan vianrajaukseen. 

 

 

Kuva 4.9. Koko vian aikainen CAIDI tapauksissa 6 ja 8. 

 

Vuonna 2018 Carunan keskijänniteverkossa tapahtui pysyviä vikakeskeytyksiä 2 130 kap-

paletta ja näistä vikakeskeytyksistä muodostui 14,9 MEUR KAH-kustannuksia 

(Energiavirasto 2019). Näistä luvuista laskettaessa, voidaan määrittää keskimääräisen vika-

keskeytyksen KAH-kustannuksen vuonna 2018 olleen 7 100 €. Mikäli kaikki viat 

tapahtuisivat tasaisesti ympäri vuoden, normaalissa käyttötilanteessa ja FLISR-

automatiikalla saavutettava hyöty olisi tapauksen 6 mukaisesti 6 %, olisi automatiikalla mah-

dollista laskea koko vuoden KAH-kustannuksia lähes 900 000 €. Todellinen 

säästöpotentiaali on kuitenkin suurempi, sillä osa vikakeskeytyksistä syntyy myrskyjen ja 

suurhäiriöiden aikana. Erityisesti suurhäiriöiden aikana saattaa tapahtua yli 100 yksittäistä 

keskijännitevikakeskeytystä yhden vuorokauden aikana.  

 

Kuten aiemmin on todettu, FLISR-automatiikan vaikutus vastaavasti keskimääräiseen kes-

keytysaikaan eli CAIDI on jonkin verran KAH-kustannusvaikutusta suurempi. Vuonna 2018 

Carunan keskijänniteverkossa tapahtuneiden vikakeskeytyksien keskimääräinen CAIDI oli 

0,87 eli 52 min. Mikäli kaikki vuoden aikana tapahtuneet vikakeskeytykset olisivat tapahtu-

neet tasaisesti pitkin vuotta normaalissa käyttötilanteessa, FLISR-automatiikan avulla koko 
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vuoden CAIDI olisi tapauksen 6 mukaisesti 7 % alhaisempi. Tällöin CAIDI olisi 0,81 eli 49 

min, joka tarkoittaa, että vuoden jokaisen keskijänniteverkon vian piirissä ollut asiakas ko-

kisi keskimäärin 3 minuuttia lyhyemmän keskeytyksen. Todellinen vaikutus olisi 

todennäköisesti suurempi, sillä suurin hyöty saavutetaan myrsky- ja suurhäiriö-käyttötilan-

teissa. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Päällimmäisenä tässä tutkimuksessa tunnistettiin, että FLISR-automatiikan käyttöönotolla 

saadaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta parannettua. Suurin hyöty FLISR-automatiikasta 

saadaan kuitenkin vasta, mikäli muiden toimitusvarmuusinvestointien yhteydessä panoste-

taan myös merkittävästi verkostoautomaation lisäämiseen, kuten kaukokäytettäviin 

erottimiin ja maastokatkaisijoihin. Yksistään pelkkä FLISR-automatiikka ei vähennä viko-

jen absoluuttista määrää, vaan nopeuttaa niiden rajaamista mahdollisimman nopeasti, 

mahdollisimman pienelle alueelle tai vyöhykkeelle. 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa selvinneet tulokset ja johtopäätökset tutkimuksen 

perusteella. Johtopäätökset on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäiseksi luvussa 5.1. käsitellään, 

miten FLISR-automatiikka on hyödynnettävissä Carunan sähkönjakeluverkossa ja mihin 

suuntaan tulevaisuuden verkostoinvestointeja olisi ohjattava. Tämän jälkeen luvussa 5.2. 

vastataan tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Lopuksi luvussa 5.3. pohdi-

taan tutkimuksen aikana tunnistettuja haasteita vianhallinnan automatisoinnissa. 

 

5.1. Automatiikan hyödynnettävyys Carunan sähkönjakeluverkossa 

Tutkimuksessa nousi esille verkostoautomaation määrän vaikutus FLISR-automatiikan te-

hokkuuteen. Toimitusvarmuusinvestointeja tehdessä tulisikin heti aluksi suunnitella 

kaukokäytettäviä erottimia ja maastokatkaisijoita kohtiin, joissa maakaapeli muuttuu ilma-

johdoksi. Näin etenkin alueille, joille ilmajohtoverkon osia jää jäljelle investointien 

jälkeenkin. Tämän toimintamallin tehokkuus tulee ilmajohtoverkon huomattavasti korkeam-

masta vikaatumisasteesta verrattuna maakaapeliverkkoon. Lisäksi maakaapeliverkkoon ei 

tavallisesti synny useita yhtäaikaisia vikoja, kuten ilmajohtoverkkoon myrsky- tai suur-

häiriökäyttötilanteissa. Näin pystytään pitämään maakaapeliverkon osat oikeasti 

toimitusvarmempana. Tyypillisenä ongelmana sekaverkoissa on, että ilmajohtoverkon viat 

vaikuttavat myös maakaapeloituihin osuuksiin. Tällaisia sekaverkkojen maakaapeloituja 

osuuksia ei siksi voida pitää samalla tavalla myrskyvarmoina, kuin puhtaita maakaapeloituja 

johtolähtöjä. 

 

Koska maakaapeliverkkojen vikaantumisaste on huomattavasti matalampi, ei maakaapeli-

verkon vikatilanteissa ei ole myöskään laajassa mittakaavassa yhtä suurta hyötyä saatavissa 
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FLISR-toiminnoilla, kuin ilmajohtoverkossa. Carunan maakaapeliverkon rakennustapa lisää 

saneeratuissa sähköverkon osissa verkostoautomaation määrää merkittävästi. Näin tutki-

muksen esimerkkitapausten laskelmista poiketen myös Carunan maakaapeliverkossa 

voidaan vianhallinnan automatisoinnilla saada hyötyä toimitusvarmuuden parantamiseksi 

myös valmiiksi myrskyvarmassa maakaapeliverkossa. Vuonna 2019 koko Carunan maakaa-

pelointiaste oli 56 % ja tavoite vuodelle 2020 oli 60 % (Caruna 2020b). 

Maakaapelointiastetta on saatu nostettua tehdyillä toimitusvarmuusinvestoinneilla voimak-

kaasti viime vuosien aikana. Maakaapelointiasteen noustessa myös riski suurhäiriöille tai 

pahemmille myrskyille pienenee. Siksi etenkin tulevaisuuden sähköverkossa ei ole kovin-

kaan usein tarvetta siirtyä pois normaalista käyttötilanteesta. Tämän tulkinnan valossa, 

voidaan FLISR-automatiikan tuoman hyödyn analysoinnissa käyttää vertailukohtana nor-

maalia käyttötilannetta. Toki on huomioitava, että kaikkia sähköverkon ilmajohto-osuuksia 

ei ole kannattavaa saneerata ja niitä tulee olemaa osana sähköverkkoa vielä pitkään. Siksi 

myrsky- ja suurhäiriökäyttötilanteisiin joudutaan aika ajoin siirtymään. Tyypillisesti suu-

rempia sähkönjakeluun vaikuttavia myrskyjä tapahtuu vuosittain joitain kymmeniä kertoja 

ja näiden lisäksi joitain yksittäisiä kertoja vuosittain myös suurempia suurhäiriö-tason myrs-

kyjä. 

 

Tutkimuksen teoreettisia ja laskennallisia osioita täydennettiin kyselytutkimuksella. Kyse-

lytutkimuksella pyrittiin ennen kaikkea selvittämää eri sähköverkkoyhtiöiden kokemuksia 

ja suunnitelmia keskijänniteverkon vikatilanteiden hallinnasta. Kyselytutkimukseen saatiin 

kattavasti vastauksia eri kokoisilta sähköverkkoyhtiöiltä, joille osalle FLISR-automatiikka 

oli tuttu ennestään ja osa harkitsi järjestelmän käyttöönottoa. Yleisesti vastaajat näkivät 

FLISR-automatiikan erittäin hyödylliseksi ja yhdeksi merkittävimmistä tulevaisuuden kei-

noista parantaa sähkönjakelun luotettavuutta verkostoinvestointien ohella. 

Kyselytutkimuksen vastaajista osa näki FLISR hyödyn tulevan vasta, kun vianilmaisimien 

määrä on riittävä. Tutkimuksen laskelmat eivät kuitenkaan tue tätä väitettä. Voikin olla, että 

kyseisillä sähköverkkoyhtiöillä ei ollut riittävää omakohtaista kokemusta vian ilmaisimista 

ja FLISR-automatiikasta. 

 

Tutkimuksessa sivuttiin myös vian ilmaisimia osana vianhallinnan automatiikkaa. Vianil-

maisimien osalta on ollut ja on edelleen haasteena tunnistaa luotettavasti maasulkuvikoja 
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kompensoidussa sähköverkossa, etenkin edullisilla ja kevyillä laitteistoilla. Haasteen ratkai-

semiseksi on käytännössä kaksi lähestymiskulmaa. Yksi vaihtoehto voisi olla siirtyä 

käyttämään maasta erotettua verkkoa tietyissä verkon osissa, kuten maakaapeloiduilla kau-

punkialueilla. Maasta erotetussa verkossa maasulkujen tunnistaminen on helpompaa kuin 

kompensoidussa verkossa. Toinen nykyaikainen vaihtoehto maasulkujen luotettavampaan 

tunnistamiseen on sensoritekniikan käyttäminen. Sensoritekniikassa ei käytetä perinteisiä 

virta- ja jännitemittauskäämejä, vaan pyritään tunnistamaan tarvittavat mittausarvot suoraan 

kaapelin päältä. Sensorit yhdistettynä moderniin suojareleeseen näyttäisivät viimeaikaisten 

pilottien mukaan lisäävän eri vikatyyppien tunnistamista sähköverkon kenttälaitetasolla. Pe-

rinteinen sähkönjakeluverkonsuojaus kun toteutetaan vain sähköasemalla 

johtolähtökohtaisesti. Vianilmaisimet eivät ole vielä kunnolla lyöneet läpi markkinoilla, ja 

käytännössä monissa sähköverkkoyhtiöissä on kokemuksia enemmänkin vianilmaisimien 

pilottihankkeista.  

 

5.2. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimuksen alussa esitettiin hypoteesi tutkimuksen tuloksesta; Automaattisten FLISR-

toimintojen avulla sähkönjakelun palautus vian ensimmäisen puolen tunnin aikana nopeutuu 

kaikissa vioissa keskimäärin 50 %. Jotta tämän tutkimuksen johtopäätökset olisivat vertai-

lukelpoisia tutkimuksen alussa määritetyn hypoteesin kanssa, oletetaan ensimmäisellä 

puolella tunnilla tarkoitettavan vikakeskeytyksen vianrajauksen keston nopeutumista. Hy-

poteesin lisäksi tutkimuksen alussa määriteltiin kaksi tutkimuskysymystä, joihin tällä 

tutkimuksella pyrittiin vastaamaan; Kuinka paljon FLISR-automatiikan vianrajaustoiminto-

jen käyttöönotolla on vaikutusta vikakeskeytyksien tunnuslukuihin ja miten FLISR-

automatiikan vianrajaustoimintoja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla Caru-

nan sähköverkossa? Näihin tutkimuskysymyksiin vastataan luvuissa tarkemmin seuraavissa 

luvuissa. 

 

Esimerkkilaskelmissa todettiin suurimman vaikutuksen olevan vianrajauksen nopeutumi-

sesta. Hypoteesin todentamiseen voidaan käyttää esimerkkitapauksia 4a ja 4b. Tapauksessa 

4a vian sijainniksi on määritelty johtolähdön viimeinen vyöhyke ja tapauksessa 4b johtoläh-

dön ensimmäinen vyöhyke. Tutkimuksen hypoteesin todentamiseen on tarkasteltava 

vikakeskeytyksien tunnuslukujen ohella pelkkää vianrajauksen ajallista kestoa näissä 
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tapauksissa. Vianrajauksen kannalta ja valittua puolitus-vianrajausmenetelmää käyttäen ta-

pauksessa 4a vian rajaaminen tapahtuu kaikkein nopeinten ja tapauksessa 4b hitainten. 

Kuvassa 5.1 on esitetty vianrajauksen kesto eri käyttötilanteissa ja FLISR-automatiikalla. 

Normaalissa käyttötilanteessa vianrajauksen kesto lyhenee rajauskytkentöjen lukumäärän 

mukaan noin 30 %. Kuitenkin nopeasti vikamäärien lisääntyessä, käytönvalvojien suorit-

tama vianrajaus alkaa hidastumaan. Myrsky-käyttötilanteessa vianrajauksen kesto lyhenee 

rajauskytkentöjen lukumäärän mukaan noin 60 % ja suurhäiriökäyttötilanteessa jopa 80 %. 

Tutkimuksen hypoteesissa oli ajateltu vianrajauksen nopeutuvan 50 %. Laskelmat osoitta-

vat, että FLISR-automatiikalla on todella merkittävä vaikutus vianrajauksen nopeutumiseen. 

Koska vikoja syntyy vuoden aikana monissa eri käyttötilanteissa, on hyvinkin mahdollista, 

että yhden vuoden aikana tapahtuvien vikojen vianrajauksen kestoa on mahdollista nopeut-

taa keskimäärin jopa 50 %. Yksittäisissä myrskyissä tämä saavutettaneen helposti. 

 

 

Kuva 5.1. Vianrajauksen kesto eri käyttötilanteissa. 

 

Tutkimuksen olennaisimmissa tapauksissa johtolähtö oli jaettavissa 8 vyöhykkeeseen. Erot 

käyttötilanteiden ja FLISR-automatiikan välillä kasvaisivat, mikäli johtolähtö on jaettavissa 

vielä pienempiin vyöhykkeisiin. Tämä johtuu siitä, että FLISR-automatiikka kykenee käy-

tännössä tilanteessa kuin tilanteessa suorittamaan tarvittavat vianrajauskytkennät aina yhtä 

nopeasti ja käytönvalvoja aina vähän hitaammin. 
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5.2.1. Kuinka paljon FLISR-automatiikan vianrajaustoimintojen käyttöönotolla on 

vaikutusta vikakeskeytyksien tunnuslukuihin? 

Kun käytetään vertailukohtana normaalia käyttötilannetta, jolloin sähköverkkoon syntyy sa-

maan aikaan tai lyhyen ajan sisällä ainoastaan yksittäisiä vikoja, on FLSIR-automatiikalla 

mahdollista saavuttaa 6–12 % säästö vuosittaisissa KAH-kustannuksissa ja 7–14 % pie-

nempi CAIDI. Kuvassa 5.2 on esitetty FLISR-automatiikan vaikutus KAH-kustannuksiin 

koko vian osalta ja vianrajauksen ajalta. Tarkastellessa FLISR-automatiikan vaikutusta ai-

noastaan vianrajaukseen, vaikutus on merkittävämpi kaikissa käyttötilanteissa. 

Vianrajauksen aikana on mahdollista saavuttaa 12–21 % säästö KAH-kustannuksiin ja 21–

31 % pienempi CAIDI. Carunan etuna sähköverkon vikojen hallinnassa on 24/7 toimiva 

käyttökeskus, jossa vuorotyössä toimivien käytönvalvojien vasteaika uusiin vikoihin on hy-

vin lyhyt. Tämä huomioitiin tutkimuksen esimerkkitapauksien vianrajausajan 

määrittämisessä. Ilman jatkuvaa sähköverkonvalvontaa kasvaisivat käytönvalvojan vianra-

jausajat merkittävästi myös normaalissa käyttötilanteessa, joka tekisi FLISR-automatiikasta 

vielä merkittävästi kannattavamman. 

 

 

Kuva 5.2. FLISR-automatiikan vaikutus KAH-kustannuksiin. 

 

Myrskyjen aikana FLISR-automatiikan hyöty vikakeskeytyksien tunnuslukuihin kasvaa no-

peasti. Myrsky-käyttötilanteessa vianrajauksen keston per rajaus määriteltiin kasvavan 2 

minuutista 5 minuuttiin. Tällä määrityksellä FLISR-automatiikan avulla voidaan myrsky-

käyttötilanteessa saavuttaa 20–35 % säästö koko vian KAH-kustannuksiin ja 24–40 % pie-

nempi CAIDI. Vastaavasti vianrajauksen aikana voidaan saavuttaa 35–52 % säästö KAH-

kustannuksiin ja 51–64 % pienempi CAIDI. Samanaikaisten vikojen lisääntyessä 
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entisestään, siirrytään suurhäiriö-käyttötilanteeseen, jossa vianrajausajan per rajaus määri-

teltiin olevan 10 minuuttia. Suurhäiriö-käyttötilanteessa FLISR tuoma hyöty kasvaa 

entisestää siten, että koko vian KAH-kustannuksiin voidaan saavuttaa peräti 36–55 % säästö 

ja vastaavasti 42–60 % pienempi CAIDI. Tässäkin käyttötilanteessa vianrajauksen aikana 

syntyvä säästö KAH-kustannuksissa on jopa 55–71 % ja 70–80 % pienempi CAIDI. 

 

Tutkimuksen tuloksista on pääteltävissä, että FLISR-automatiikan tuoma hyöty vikakeskey-

tyksien tunnuslukuihin on suhteellisen pieni normaalissa käyttötilanteessa, mutta kasvaa 

nopeasti merkittäväksi vikamäärien kasvaessa. FLISR-automatiikalla voidaankin ennen 

kaikkea tasapainottaa käytönvalvojien työmäärää normaalin käyttötilanteen ja myrsky- sekä 

suurhäiriökäyttötilanteiden välillä. 

 

 

5.2.2. Miten FLISR-automatiikan vianrajaustoimintoja voidaan hyödyntää par-

haalla mahdollisella tavalla Carunan sähköverkossa? 

Tutkimuksen perusteella FLISR-automatiikka olisi kannattavaa ottaa käyttöön Carunan säh-

köverkossa. Jo nykyisessä tilanteessa on saavutettavasti säästöjä vianrajauksen nopeutuessa 

kaikissa tapauksissa. Tukea tehokkaaseen FLISR toimintaan tulee jo nykyisen sähköverkon 

korkeasta verkostoautomaation määrästä, erityisesti viime vuosina maakaapeliksi saneera-

tuilla alueilla. Keskimäärin Carunan sähköverkon jokaisesta johtolähdöstä löytyy vähintään 

muutama kaukokäyttöinen erotin, joten käytännössä jo nyt FLISR-automatiikasta on hyötyä 

koko sähköverkossa.  

 

FLISR-automatiikasta saadaan paras hyöty, kun se toimii sulavasti käytönvalvojien toimien 

rinnalla. Siksi on tärkeää panostaa myös käytönvalvojien koulutukseen, jotta sekaannuksilta 

vältyttäisiin. Käytönvalvojilla täytyy aina mahdollisuus keskeyttää FLISR-automatiikka ja 

toisaalta käytönvalvojien on hyvä ymmärtää millä perusteilla FLISR-automatiikka suorittaa 

vianrajausta heidän puolestaan. Lisäksi järjestelmän tulee kyetä ottamaan huomioon vian 

automaattisen vianrajauksen aikana tulevat vikailmoitukset mahdollisista vikapaikoista, ettei 

paremman tiedon tullessa enää ylimääräisiä kokeilukytkentöjä suoritettaisi. Kun FLISR-

automatiikka on saanut vian rajattua ja automaattisesti sähkönjakelun palautettua 
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mahdollisten varayhteyksien kautta, tulee järjestelmän ilmaista käytönvalvojille selkeästi, 

että heidän tulee jatkaa vianhallintaa tästä eteenpäin.  

  

Tässä tutkimuksessa verrattiin myös kahta erilaista vianrajausmenetelmää, puolitus- ja vyö-

rytysmenetelmää. Tutkimuksen perusteella näistä puolitusmenetelmä on merkittävästi 

tehokkaampi menetelmä. Erityisen tehokas puolitusmenetelmä on vioissa, jotka ovat johto-

lähdön loppupäässä. Tällöin puolitusmenetelmä on yli 60 % nopeampi menetelmä. 

Vyörytysmenetelmä pärjää paremmin vioissa, joissa vika on johtolähdön alkupäässä. Vyö-

rytysmenetelmän etuna on sen aiheuttamat vähemmät kokeilukytkennät vikaa vasten. 

FLISR-automatiikan tulisikin ottaa huomioon myös runsaiden kokeilukytkentöjen aiheut-

tama johdinten lämpenemä, erityisesti yksinomaan puolitusmenetelmää käytettäessä. Yksi 

tehokas vaihtoehto onkin molempien menetelmien älykäs yhdistäminen. Vian rajaamista 

saattaisi olla hyvä suorittaa automaattisesti ensin puolitusmenetelmällä ja muutaman epäon-

nistuneen kokeilukytkennän jälkeen jatkaa vian rajaamista vyörytysmenetelmällä. Lisäksi 

sekaverkoissa yksi harkittava vaihtoehto on palauttaa sähkönjakelu ensisijaisesti maakaape-

liverkkoon ja vasta tämän jälkeen jatkaa vian rajaamista ilmajohtoverkossa. Tämän tapaiset 

ominaisuudet pitäisikin määrittää FLISR-automatiikan käyttöönottoa suunniteltaessa. 

  

5.3. Tunnistetut haasteet 

Tutkimusta tehdessä ilmeni myös joitain seikkoja FLISR-automatiikassa, joita täytyy mah-

dollisessa järjestelmän määrittelyissä tai käyttöönotossa ottaa huomioon. FLISR-

automatiikalle tulee ensinnä määrittää selkeät säännöstöt erityisesti automaattisten toimin-

tojen pysähtymiseksi. Suositeltavaa on määrittää automaattisten toimintojen pysähtyminen 

tapahtumaan mieluummin herkästi, kuin ottaa riskiä suoritettavien kytkentöjen turvallisuu-

desta. Kaikilla käytönvalvojilla tulee olla selkeä kokonaisnäkemys FLISR-automatiikan 

toiminnasta. Koska järjestelmä on monimutkainen ja sisältää runsaasti erilaisia ehtoja ja toi-

mintoja, on vaarana, että riittävä järjestelmätuntemus jää vain harvan henkilön käsiin. 

 

Lisääntyvä maakaapelointi tuo mukanaan erilaisia haasteita. Vaikka maakaapelointi vähen-

tää tarvetta vianhallinnalle, ei maakaapeliverkkokaan ole vioista vapaa. Maakaapeliverkossa 

tapahtuvat vikatilanteet ovat kuitenkin tyypiltään hyvin erilaisia kuin ilmajohtoverkossa. 

Tyypillisesti maakaapeliverkon vian ovat aina pysyviä vikakeskeytyksiä, kun 
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ilmajohtoverkossa on runsaasti myös jälleenkytkennöillä ohimeneviä vikakeskeytyksiä. 

FLSIR automatiikan tuleekin ottaa eri sähköverkon rakenteiden erot huomioon toiminnas-

saan.  

 

Tutkimuksessa sivuttiin vianilmaisimia osana FLISR-automatiikkaa. Tässä tutkimuksessa ei 

kuitenkaan tutkittu vianilmaisinjärjestelmien teknologista puolta niin syvällisesti, että näi-

den osalta voisi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään 

luotettavasti toimivan vianilmaisinjärjestelmän vaikutusta vikakeskeytyksien tunnuslukui-

hin osana FLIRS automatiikkaa. Vianilmaisimien vaikutus valmiiksi tehokkaaseen 

automaattiseen vianrajaukseen ei kuitenkaan ole niin merkittävä kuin voisi olettaa. Vianil-

maisimien avulla on mahdollista saada vikaantunut vyöhyke erotettua täysin ilman 

kokeilukytkentöjä. Vian ilmaisimilla onkin tämän tutkimuksen valossa enemmänkin merki-

tys turvallisuuteen, kuin keskeytyksien tunnuslukuihin.  Lisäksi markkinoilta näyttää 

vieläkin puuttuvan laajemman mittakaavan ratkaisu maasulkuvikojen ilmaisuun kompensoi-

dussa sähköverkossa. Kehitystä on viime vuosien aikana kuitenkin tapahtunut, joten vian 

ilmaisimet tulevat varmasti vielä yleistymään osana muuntamotason automaatiota.  
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6. YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin millaisia vaikutuksia keskijänniteverkon vianhallinnan ja eri-

tyisesti vianrajauksen automatisoinnilla on vikakeskeytyksien tunnuslukuihin. 

Vianhallinnan automatisoinnin käytännön sovelluksena tutkimuksessa toimi kehittyneeseen 

käytöntukijärjestelmään kuuluvaa FLISR-automatiikka. FLISR muodostuu eri toiminnoista, 

joista tässä työssä tarkasteltiin tarkemmin vian automaattisesta tunnistusta ja paikannusta. 

Näitä tekniikoita vianhallinnan automatisoinniksi on ollut jo pidempään saatavilla, mutta 

vasta viime vuosina automatiikan luotettavuutta ja käytettävyyttä on parannettu merkittä-

västi. Samassa yhteydessä sähkömarkkinalakiin on tehty merkittäviä kiristyksiä 

sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Sähköverkkoyhtiöissä perinteinen keino 

toimitusvarmuuden parantamiseksi on ollut fyysisten investointien tekeminen, kuten maa-

kaapelointi. Koko sähkönjakeluverkon maakaapelointi ei ole kuitenkaan kannattavaa, 

ainakaan vaaditulla aikataululla. Siksi onkin herännyt keskusteluja vaihtoehtoisista tai rin-

nakkaisista keinoista, joilla toimitusvarmuusvaatimukset voidaan saavuttaa riittävän 

nopeasti, jo olemassa olevaa sähkönjakeluverkkoa hyödyntäen. Yhdessä nämä syyt ovat teh-

neet FLISR-automatiikasta erityisen kiinnostavan lisän toimitusvarmuuden parantamiseksi. 

 

Tutkimusta varten määriteltiin erilaisia esimerkki tapauksia, jotka kuvasivat erilaisia johto-

lähtöjä. Tapauksissa haettiin FLISR-automatiikan tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten 

verkostoautomaation ja rajattavien vyöhykkeiden lukumäärä, sekä vianrajausmenetelmä. 

Osassa tapauksista mallinnettiin myös tilastollisesti keskimääräiset johtolähdöt Carunan säh-

könjakeluverkon maaseutu- ja kaupunkimaisilla alueilla. Näissä tapauksissa laskettiin 

FLISR-automatiikan mahdollistavan Carunan sähkönjakeluverkossa vähintään 6–12 % sääs-

tön vuosittaisissa KAH-kustannuksissa ja 7–14 % pienemmän CAIDIn. Samanaikaisten tai 

lyhyen ajan sisällä syntyvien vikojen määrän kasvaessa, nousee FLISR-automatiikan vaiku-

tus huomattavasti normaalia käyttötilannetta merkittävämmäksi. Tutkimuksen perusteella 

esimerkiksi yksittäisen suuremman myrskyn aikana syntyvien vikakeskeytyksien KAH-

kustannuksissa voidaan saavuttaa peräti 36–55 % säästö ja vastaavasti 42–60 % pienempi 

CAIDI.  

 

Kaiken kaikkiaan FLISR-automatiikka näyttäytyy tutkimuksessa erinomaisena keinona pa-

rantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta jo olemassa olevalla sähköverkolla. Tulevissa 
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toimitusvarmuusinvestoinneissa tulee kuitenkin ottaa osaltaan huomioon riittävän verkosto-

automaation rakentaminen saneerattavaan sähköverkkoon. Lisäksi FLISR-automatiikan 

tehokkuuden kannalta on olennaista pystyä erottamaan maakaapeli- ja ilmajohtoverkot kau-

kokäytöllä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. FLISR-automatiikka voidaan ottaa 

käyttöön yksinkertaisimmillaan toiminto kerrallaan ja vianrajauksessa voidaan ensivai-

heessa tukeutua erilaisiin automaattisiin vianrajausmenetelmiin. Myöhemmässä vaiheessa 

sähköjakeluverkon älykkyyttä FLISR-automatiikan toiminnan tueksi on helppo lisätä otta-

malla käyttöön esimerkiksi vianilmaisimia tai etäluettavilta mittareilta saatavia tietoja. 
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE 

1. Onko termi FLIR tai FLISR sinulle tuttu?  

Fault location/localization, isolation and service restoration / Vianpaikannus, erotus ja 

jakelun palautus. 

2. Käyttääkö yhtiönne keskijänniteverkon vianhallinnassa automatiikkaa?  

Kyllä tai ei. Valitse "Kyllä" myös siinä tapauksessa, mikäli yhtiössänne on suunnitel-

mia keskijänniteverkon vianhallinnan automatisoinnista. 

3. Kerro lyhyesti millaista vianhallinnan automatiikkaa on yhtiössänne käytössä? 

Eli millaisilla keinoilla käytönvalvojien työtä keskijänniteverkon vikojen aikana on 

lähdetty tukemaan, automatisoimaan tai kehittämään? 

4. Tukeutuuko vianhallinnan automatiikka useisiin eri järjestelmiin vai onko ns. 

älykkyys vain yhdessä järjestelmässä, kuten DMS:ssä tai SCADAssa?  

Kerro missä eri järjestelmissä automatiikkaa on otettu käyttöön ja millaisia toimintoja? 

5. Mitä olennaisia kokemuksia, ongelmia tai oppeja automatiikan käytöstä teillä 

on? 

Esimerkiksi; Onko teillä ollut ongelmia automatiikan kanssa? Millaisessa tilanteessa 

automatiikan on syytä pysähtyä ja operoinnin siirtyä käytönvalvojalle? Toimiiko auto-

matiikka samalla tavalla myös suurhäiriötilanteessa? 

6. Mikä merkitys automatiikalla mielestäsi on keskijänniteverkon vikojen tunnuslu-

kuihin? 

Tunnusluvuilla tarkoitetaan esimerkiksi KAH, CAIDI, asiakastyytyväisyys jne. 

Asteikko: 1, ei mitään merkitystä – 7, erittäin suuri merkitys 

7. Mitä suunnitelmia tai tavoitteita yhtiössänne on keskijänniteverkon vikojen hal-

linnan kehittämiseksi? 
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LIITE 2: ENERGIAVIRASTON SUOMEN SÄHKÖVERKKO-

TOIMINNAN TEKNISET TUNNUSLUVUT 2014–2018 

 

Keskijänniteverkon keskeytykset Suomessa 2014–2018    
Poistuu Poistuu Poistuu  

Kaikki kes-

keytykset 

Suun-

nitellut 

Pysy-

vät viat 

PJK AJK 
 

Viat 

(kpl) 

Jälleen-

kytk. 

PJK AJK 

2014 70179 11047 13134 35925 10073 
 

59132 78 % 61 % 17 % 

2015 73437 16156 19375 23767 14139 
 

57281 66 % 41 % 25 % 

2016 57609 10990 11752 26115 8752 
 

46619 75 % 56 % 19 % 

2017 49392 12318 10941 18632 7501 
 

37074 70 % 50 % 20 % 

2018 52146 11025 13923 18749 8449 
 

41121 66 % 46 % 21 %         
71 % 51 % 20 % 

 

 

Keskijänniteverkon keskeytykset Caruna 2014–2018    
Poistuu Poistuu Poistuu  

Kaikki kes-

keytykset 

Suun-

nitellut 

Pysy-

vät viat 

PJK AJK 
 

Viat 

(kpl) 

Jälleen-

kytk. 

PJK AJK 

2014 12119 2512 2252 5895 1460 
 

9607 77 % 61 % 15 % 

2015 9711 1976 2415 3377 1943 
 

7735 69 % 44 % 25 % 

2016 9952 2649 1596 4189 1518 
 

7303 78 % 57 % 21 % 

2017 11229 3960 1860 4160 1249 
 

7269 74 % 57 % 17 % 

2018 9282 3104 2130 2540 1508 
 

6178 66 % 41 % 24 %        
  73 % 52 % 21 % 

 


	1. JOHDANTO
	2. Tarkasteltava sähköverkko
	2.1. Sähköverkko
	2.1.1. Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimukset
	2.1.2. Toimitusvarmuus Carunan sähköverkossa

	2.2. Käyttökeskus ja järjestelmät
	2.2.1. Käyttökeskus
	2.2.2. Käytönvalvontajärjestelmä
	2.2.3. Käytöntukijärjestelmä
	2.2.4. Verkkotietojärjestelmä
	2.2.5. Automaatio sähköverkossa


	3. Sähköverkon vikatilanteet ja niiden hallinta
	3.1. Jännitetasot
	3.1.1. Suurjännite
	3.1.2. Keskijännite
	3.1.3. Pienjännite

	3.2. Vikatyypit keskijänniteverkossa
	3.2.1. Oikosulku
	3.2.2. Maasulku

	3.3. Vikatilanteiden hallinta
	3.3.1. Suojaukset sähkönjakeluverkossa
	3.3.2. Jälleenkytkennät
	3.3.3. Järjestelmien rooli vikatilanteissa
	3.3.4. Käyttökeskuksen rooli vikatilanteissa

	3.4. Vikatilanteiden raportointi ja tunnusluvut
	3.4.1. Keskeytyksien jaottelu
	3.4.2. Keskeytyksien tunnusluvut
	3.4.3. Keskeytyskustannukset


	4. vianhallinnan automatisointi
	4.1. Vaihtoehtoiset toteutustavat
	4.1.1. Kyselytutkimus
	4.1.2. Vianilmaisimet
	4.1.3. Vianhallinnan automatiikan tukeminen

	4.2. FLISR-automatiikka
	4.2.1. Automaattinen viantunnistus
	4.2.2. Automaattinen vianpaikannus ja -rajaus
	4.2.3. Automaattinen vianerotus
	4.2.4. Automaattinen sähkönjakelun palautus
	4.2.5. Automaattinen palautus normaaliin kytkentätilanteeseen
	4.2.6. Käyttöönotto ja käyttö

	4.3. Vaikutukset sähkönjakelun keskeytyksiin
	4.3.1. Tapausten määrittely
	4.3.2. Tapausten laskenta
	4.3.3. FLISR-automatiikan tuoma eri tapauksissa
	4.3.4. Vianrajauksen merkitys tunnuslukuihin
	4.3.5. FLISR-automatiikan vaikutus Carunan sähköverkossa


	5. JOHTOPÄÄTÖKSET
	5.1. Automatiikan hyödynnettävyys Carunan sähkönjakeluverkossa
	5.2. Vastaukset tutkimuskysymyksiin
	5.2.1. Kuinka paljon FLISR-automatiikan vianrajaustoimintojen käyttöönotolla on vaikutusta vikakeskeytyksien tunnuslukuihin?
	5.2.2. Miten FLISR-automatiikan vianrajaustoimintoja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla Carunan sähköverkossa?

	5.3. Tunnistetut haasteet

	6. YHTEENVETO
	7. LÄHTEET
	LIITE 1: Kyselylomake
	LIITE 2: Energiaviraston Suomen sähköverkko-toiminnan tekniset tunnusluvut 2014–2018

