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Vuoden 2013 sähkömarkkinalakimuutoksen toimitusvarmuusvaatimukset sekä pääosin 60- 

ja 70-luvuilla rakennetun jakeluverkon luontainen uusiutumistarve tarkoittavat tarvetta laa-

joille verkon uusimistoimenpiteille tulevina vuosina. Työ on tehty Kajave Oy:lle, joka toimii 

jakeluverkonhaltijana harvaan asutussa Kainuussa sekä osin Pohjois-Pohjanmaalla. Verkon 

saneeraustoimenpiteiden suunnittelua hankaloittaa epävarmuus maaseutualueiden liittymä-

määrien sekä kulutuskäyttäytymisen kehittymisestä tulevaisuudessa. 

Diplomityössä tehtiin kustannusvertailuja kolmelle matalatehoiselle syrjäseutujen verkko-

haaraosalle yhtiön investointipäätöksien tueksi, kun verkon uusimisvaihe painottuu tulevina 

vuosina yhä enemmän haaraverkkoihin. Valituille keskijännitehaaroille tehtiin erilaisia sa-

neeraussuunnitelmia, joille elinkaarikustannukset laskettiin. Yhtiön omaan käyttöön inves-

tointien kannattavuutta arvioitiin määrittämällä niille regulaation kautta lasketut kassavirrat 

sekä sisäiset korkokannat. Lisäksi käytettyjen laskentaparametrien vaikuttavuuksia vertail-

tiin erilaisten skenaarioiden kautta. 

Tutkittujen haarajohtojen erilaisista lähtökohdista huolimatta saadut tulokset haarojen välillä 

olivat hyvin samankaltaisia. Käytetyillä laskentaparametreillä ja -metodeilla kustannuste-

hokkaimmaksi keskijännitejohtojen saneeraustavaksi osoittautui johtokadun siirtäminen tien 

varteen. Lisäksi 1000 V:n tekniikan hyödyntäminen haaroissa mahdollisuuksien mukaan 

pienensi elinkaarikustannuksia kaikilla johtohaaroilla. Johtokadun paikalleensaneeraaminen 

vain pylväsrakenteet vaihtamalla osoittautui kuitenkin potentiaaliseksi saneerausvaihtoeh-

doksi johtohaaroille, joilla on suuri riski tulla puretuksi suunniteltua aiemmin. Elinkaarikus-

tannuksiltaan maakaapelointi osoittautui matalatehoisilla johtohaaroilla noin 20–30 % kal-

liimmaksi kuin kustannustehokkain ilmajohtovaihtoehto, mutta regulaatiota vasten se näyt-

täytyi kannattavimpana investointivaihtoehtona. Saadut tulokset osoittivat, ettei olemassa 

ole yksiselitteistä vastausta parhaasta saneeraustavasta.  
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The security of supply requirements of the 2013 Electricity Market Act amendment and the 

inherent need for renewal of the electricity distribution network, which was mainly built in 

the 1960s and 1970s, mean the need for extensive network renewal measures for electricity 

distribution companies in the coming years. This master’s thesis has been commissioned by 

Kajave Oy, which operates as a distribution network operator mainly in sparsely populated 

Kainuu region. The planning of network renovation is hampered by uncertainty about the 

future development of connection numbers and consumption behavior in rural areas. 

In the thesis, cost comparisons were made for three low-power network branches in remote 

areas to support the company's investment decisions, as the network renewal phase will focus 

more and more on branch lines in the coming years. Various renewal plans were made for 

the selected medium voltage branches, for which the life cycle costs were calculated. For the 

company’s own use, profitability of the investments was assessed by IRRs and cash flows 

calculated through regulation. In addition, the effectiveness of the calculation parameters 

used were compared through different scenarios.  

Despite the differences between the examined branch lines, the results were very similar. 

With the calculation parameters and methods used, the most cost-effective way to renovate 

medium voltage lines proved to be to relocate electricity lines along the roads. In addition, 

the utilization of 1000 V technology in the branches reduced the life cycle costs in all cases. 

However, the renovation of the current overhead electricity lines only by replacing the col-

umn structures proved to be a potential renovation option for branches with a high risk of 

dismantling earlier than planned. In terms of life cycle costs, underground cabling proved to 

be about 20–30% more expensive than the most cost-effective overhead line option, but 

against regulation it proved to be the most profitable investment option. The results obtained 

showed that there is no unambiguous answer to the best renovation practice.  



 

4 

 

ESIPUHE 

Tämä diplomityö on tehty Kajave Oy:lle vuoden 2020 aikana. Suuret kiitokset tuesta sekä 

kannustuksesta koko Loisteen väelle sekä erityisesti ohjausryhmälleni Niskasen Jussille, 

Pantin Jani-Pekalle, Martiskaisen Jennylle sekä Juntusen Heikille. Haluan kiittää myös työni 

tarkastajia professori Jarmo Partasta sekä tutkijaopettaja Jukka Lassilaa, joiden neuvoista on 

ollut runsaasti hyötyä työn edetessä. 

Kiitos vielä opiskelukavereilleni, joiden kanssa olen saanut jakaa viimeiset viisi vuotta Lap-

peenrannassa. Lopuksi haluaisin kiittää Roosaa sekä vanhempiani tuesta pitkin nyt päättyvää 

koulutaivaltani. 

 

Juuso Karjalainen 

Kajaanissa 25.10.2020 

  



 

5 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET ................................................................... 8 

1. Johdanto ....................................................................................................................... 10 

2. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta .......................................................................... 13 

2.1 Nykyinen valvontamalli ....................................................................................... 13 

2.1.1 Kohtuullisen tuoton määrittäminen ................................................................. 15 

2.1.2 Toteutuneen oikaistun tuloksen määrittäminen ............................................... 16 

2.1.3 Ali- ja ylijäämä sekä valvontapäätös ............................................................... 20 

2.2 Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ohjaavat päätökset .......................................... 21 

3. Toimitusvarmuusvaatimukset ...................................................................................... 23 

3.1 Toimitusvarmuusvaatimusten vaikutus liiketoimintaan ...................................... 24 

3.1.1 Toimitusvarmuusrajan lisäajan vaikutus ......................................................... 25 

3.2 Toimenpiteet toimitusvarmuusrajojen saavuttamiseksi ....................................... 25 

4. Toimintaympäristö ....................................................................................................... 30 

4.1 Kainuu alueena .................................................................................................... 30 

4.2 Alueelliset muutokset .......................................................................................... 32 

4.2.1 Energiankulutuksen kehittyminen ................................................................... 36 

4.2.2 Käyttöpaikkamäärän kehittyminen .................................................................. 39 

4.3 Sähkönkysynnän muuttuminen tulevaisuudessa .................................................. 41 

5. Jakeluverkko ................................................................................................................ 46 

5.1 Verkostosegmentit ............................................................................................... 47 

5.2 Verkostostrategia ................................................................................................. 49 

5.3 Perimmäiset haaraverkot ...................................................................................... 50 

6. Saneeraustavat ............................................................................................................. 54 



 

6 

 

6.1 Uudelleenpylvästäminen ...................................................................................... 54 

6.2 Vierimetsien hoito ................................................................................................ 55 

6.3 Johtokadun siirto tien varteen .............................................................................. 56 

6.4 PAS/BLL-johto .................................................................................................... 57 

6.5 Kaapelointi ........................................................................................................... 58 

6.6 Jännitetason muutos ............................................................................................. 59 

6.7 LVDC-tekniikka .................................................................................................. 59 

6.8 Verkostoautomaation lisääminen ......................................................................... 61 

7. Vaihtoehtoiset käyttövarmuutta parantavat metodit .................................................... 62 

8. Kustannusvertailu ........................................................................................................ 65 

8.1 Kustannusvertailun toteutus ................................................................................. 65 

8.1.1 Kannattavuuslaskelmien toteutus .................................................................... 73 

8.2 Valitut haarat ........................................................................................................ 75 

8.2.1 Sammakkovaara, Puolanka .............................................................................. 79 

8.2.2 Hiisijärvi, Ristijärvi ......................................................................................... 82 

8.2.3 Kuivajärvi, Suomussalmi ................................................................................. 87 

8.3 Elinkaarikustannukset .......................................................................................... 90 

8.3.1 Sammakkovaara ............................................................................................... 91 

8.3.2 Hiisijärvi .......................................................................................................... 93 

8.3.3 Kuivajärvi ........................................................................................................ 94 

8.4 Investointimenetelmien kannattavuus .................................................................. 95 

9. Skenaario- ja herkkyystarkastelut ................................................................................ 98 

10. Yhteenveto ............................................................................................................. 103 

Lähteet ............................................................................................................................... 106 

Liitteet ................................................................................................................................ 115 



 

7 

 

 

LIITELUETTELO 

 

Liite 1. Hiisijärvi paikalleensaneeraus KAH-laskenta 

Liite 2. Hiisijärvi paikalleensaneeraus suurhäiriökustannuslaskenta 

  



 

8 

 

KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET  

Merkinnät  

    

cosφ   Tehokerroin 

Ekeskeytys   Keskeytyksen aikainen energia   

fAJK   Aikajälleenkytkentöjen esiintymistaajuus 

fmuuntaja   Muuntajavikojen esiintymistaajuus 

fPJK   Pikajälleenkytkentöjen esiintymistaajuus 

fvika   Vikakeskeytyksien esiintymistaajuus 

hAJK   KAH-aikajälleenkytkentäparametri 

hE,odot.   KAH-energiaparametri 

hhäviö   Häviön hinta 

hPJK   KAH-pikajälleenkytkentäparametri 

hW,odot.   KAH-tehoparametri 

I    Virta  

K1vika   Yksittäisen vian korjauskustannus 

Khäviö   Häviökustannus 

Kkok   Pitoajalta diskontattu kokonaiskustannus 

Kmuuntajakorjaus  Yhden muuntajan korjauskustannus 

Kmuuntajaviat  Muuntajavikojen vuosittainen korjauskustannus 

Ksh   Suurhäiriön yhteiskustannus 

Ksh,KAH   Suurhäiriö KAH-kustannus johtohaaralle 

Ksh,vika   Suurhäiriö viankorjauskustannus johtohaaralle 

Kviankorjaus  Haarajohdon vuosittainen viankorjauskustannus 

Kvuosi   Johtohaaran vuosittainen kustannus 

KAHsh   Laskennallinen KAH-kustannus 

lhaara   Johtohaaran pituus 

lverkko   Ilmajohtoverkon kokonaispituus 

p   Korkokanta 

Phaara   Johtohaaran keskiteho 

Ph,johdin   Johdinten häviöteho 

Ph,kompensointi  Kompensoinnin häviöteho 

Pjohtolähtö  Johtolähdön keskiteho 

R   Resistanssi 

tkauko-ohjaus  Kauko-ohjattavan erotinaseman toiminta-aika 

tkäsiohjaus  Käsinohjattavan erottimen toiminta-aika 

tvika,max   Viankorjauksen laskennallinen enimmäisaika 

tvuosi   Vuoden tuntimäärä 

Tkok   Pitoajalta diskontattu kokonaistulo 

Tvuosi   Johtohaaran vuosittainen regulaation kautta laskettu tulo 

U   Jännite 

xmuuntaja   Keskimääräinen muuntajatiheys ilmajohtoverkossa 

  



 

9 

 

Lyhenteet  

 

AJK   Aikajälleenkytkentä 

CLC  Corine Land Cover 

DC  Tasavirta 

IRR  Sisäinen korkokanta 

JHA  Jälleenhankinta-arvo  

JHATP Jälleenhankinta-arvosta määritettävä tasapoisto 

KAH  Käyttäjälle aiheutunut haitta  

KJ  Keskijännite 

KOPEX Kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset 

LK  Laatukannustin 

LVDC  Pienjännitteinen tasavirta 

NKA   Nykykäyttöarvo 

NPV  Nettonykyarvo 

PJ  Pienjännite 

PJK  Pikajälleenkytkentä 

PV  Nykyarvo 

ST  Sallittu tuotto 

WACC Painotettu keskimääräinen pääomakustannus 

  



 

10 

 

1. JOHDANTO 

Kainuun maaseutualueiden sähköistyminen tapahtui varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla (Heik-

kinen 1997). Kun sähkön toimitusvarmuudelle ei annettu nykyisenkaltaista painoarvoa ja 

materiaalit olivat kalliita, rakennettiin sähkölinjat mahdollisimman lyhyinä suorina linjoina 

pääosin metsien läpi (Lakervi & Partanen 2008). Nyt sähköistämisestä on kulunut noin 50 

vuotta, ja verkko alkaa monin osin olemaan teknisen ikänsä puolesta uusimistarpeessa. 

Sähkömarkkinalain muutos vuonna 2013 asetti laatuvaatimukset sähkönjakeluverkoille. 

Toimitusvarmuusvaatimusten mukaan asemakaava-alueilla ei saisi tapahtua yli kuuden tun-

nin keskeytyksiä vuoden 2028 jälkeen. Vastaava lukema asemakaava-alueiden ulkopuolella 

on 36 h. Toimitusvarmuusvaatimukset aiheuttavat painetta varsinkin pitkien johtopituuksien 

maaseutuyhtiöille, joiden maakaapelointiprosentti on pieni. Lisähaasteita yhtälöön aiheuttaa 

muun muassa tulevaisuuden sähkönkäytön kehittymiseen liittyvät epävarmuudet maaseutu-

alueilla.  

Tämä työ toteutetaan Kajave Oy:lle. Kajave on Kainuun sekä osaksi Pohjois-Pohjanmaan 

alueella toimiva sähkönjakeluyhtiö. Kajave kuuluu osana Loiste-konserniin yhdessä kauko-

lämpöpalveluita tarjoavan Loiste Lämpö Oy:n, sähkönmyyntiyhtiö Loiste Sähkönmyynti 

Oy:n sekä energiapalveluja tarjoavan Loiste Energia Oy:n kanssa.  

Kajaven verkkoalue sijaitsee pääosin Kainuun maakunnassa, jossa suuresta pinta-alastaan 

huolimatta vuonna 2019 asui vain reilu 72 000 asukasta (SVT 2020a). Näin ollen Kainuu 

onkin Lapin jälkeen Suomen toiseksi harvaanasutuin maakunta. Harvaan asutun verkkoalu-

een takia sähköverkkoa käyttöpaikkaa kohden on peräti 229 m, joka on yli tuplaten Suomen 

verkkoyhtiöiden keskiarvon (Energiavirasto 2017).  

Kajaven verkkoalueella uusien sähköliittymien määrä on ollut jo pitkään laskussa, irtisanot-

tujen liittymämäärien noustessa. Vakituisen asutuksen hiipuessa syrjäisemmiltä alueilta, yhä 

useammat taloudet jäävät tyhjilleen tai kesämökeiksi. Ilman käyttöä jäävät taloudet irtisa-

noutuvat verkosta sekä kesämökkitalouksissa on yhä pienempi kynnys vaihtaa itsenäisiin 
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aurinkosähköjärjestelmiin niiden kilpailukykyisyyden parantuessa. Näin kokonaiset haara-

verkot voivat joutua puretuksi liittymien karistessa pois. Verkon pitoajan ollessa pitkä, noin 

50 vuotta, tuottaa tämä hankaluuksia investointien suunnitteluun. 

Työn tavoitteena on tehdä kustannuslaskelmia erilaisista saneerausstrategioista jakeluverkon 

perimmäisiin haaraosiin. Kustannuslaskelmien tavoitteena on tukea päätöksentekoa kustan-

nustehokkaampien saneerausvaihtoehtojen valinnassa, kun jakeluverkon uusiminen keskit-

tyy lähitulevaisuudessa yhä enemmän myös verkon haaraosiin. Kuvassa 1.1 on esitetty sa-

neerausvaihtoehtojen valintaan tunnistettuja muuttujia. 

 

Kuva 1.1 Verkon saneerauspäätökseen vaikuttavia tekijöitä 

Kustannuslaskelmat toteutetaan kolmelle erilaiselle harvaan asuttujen alueiden haaraverk-

koja parhaiten kuvaaville johtohaaroille, jotta tuloksia pystyttäisiin monistamaan mahdolli-

simman suurelle osaa haaraverkkomassasta. Kustannuslaskelmia varten toteutetaan Excel-

laskentapohja, joka laskee saneeraussuunnitelman elinkaarikustannukset sekä valvontamal-

lin mukaiset vaikutukset yhtiön talouteen antamalla tarvittavat alkuarvot. Laskentapohjassa 

käytettävät parametrit perustuvat yhtiön toteutuneisiin kuluihin, ja laskentapohja pyritään 

toteuttamaan niin, että se arvioisi kuluja mahdollisimman todenmukaisesti. 
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Yhtenä osa-alueena työssä tutkitaan Kainuun sekä muiden Kajaven verkkoalueeseen kuulu-

vien kuntien elinvoimaisuutta sekä sähkönkulutuksen käyttäytymistä. Tutkimustyössä käy-

tetään lähteenä Tilastokeskuksen historiatietoja ja tulevaisuuden ennusteita sekä verkkoyh-

tiön energiahistoriatietoja.  

Oletuksena työssä käytetään, että sähkönjakeluverkon valvontamenetelmät pysyisivät ny-

kyisen viidennen valvontajakson kaltaisena myös tulevaisuudessa. Rajauksina työn pää-

paino on keskijänniteverkossa, joten pienjänniteverkon vaikutuksien huomioiminen on ra-

jallista. Suunnitteluprosesseissa ei myöskään oteta huomioon sähköverkon suojausta kulujen 

ja toteuttamisen näkökulmasta.  
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2. SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN VALVONTA 

Suomessa sähköverkkoliiketoiminta on toteutettu valvottuna monopolitoimintana. Valvon-

nan avulla varmistetaan liiketoiminnan hinnoittelun olevan kohtuullista sekä kannustetaan 

verkkoyhtiöitä kustannustehokkaaseen toimintaan. Verkkoyhtiöiden valvomisesta vastaa 

Suomen energiaviranomainen, Energiavirasto.  

Sähkömarkkinalaissa 386/1995 määrättiin, että siirtohintojen on oltava kohtuullisia. Val-

vonta tapahtui aluksi jälkikäteen ja se oli tapauskohtaista. Viranomainen ei määritellyt etu-

käteen hinnoitteluperiaatteita yhteisesti jakeluyhtiöille, vaan valvonta muovaantui yksittäis-

tapauksista tehtyjen päätöksien perusteella. Viranomaisella oli oikeus kieltää sähkömarkki-

nalain vastainen hinnoittelu, mutta sillä ei ollut toimivaltaa määrätä yksittäisiä toimenpiteitä 

niiden korjaamiseksi tai liian suuria siirtomaksuja palautettavaksi. (Finlex 2004) 

Jälkikäteisestä, tapauskohtaisesta sääntelystä siirryttiin vuonna 2005 nykymalliseen, syste-

maattiseen etukäteissääntelyyn sähkömarkkinalain säädöksen 1172/2004 mukaan. Ensim-

mäinen sähköverkkoliiketoiminnan valvontajakso oli kolmivuotinen, vuosina 2005–2007. 

Toisesta valvontajaksosta alkaen jaksot ovat olleet nelivuotisia, ja vuoden 2020 alussa käyn-

nistyi viides valvontajakso. Sääntely valvontajaksoilla on pysynyt pääpiirteittäin samana, 

valvontamenetelmät ovat määrätty etukäteen ja sääntelyiden täyttymisestä on tehty valvon-

tapäätös jokaisen valvontajakson jälkeen. Valvontamenetelmiä on kuitenkin kehitetty aina 

kullekin valvontajaksolle, esimerkiksi kannustimia on lisätty sekä niiden vaikutuksia muo-

kattu. (LUT-yliopisto 2018) 

2.1 Nykyinen valvontamalli 

Nykyisen viidennen (2020–2023) sekä edellisen neljännen (2016–2019) valvontajakson val-

vontamenetelmät vahvistettiin yhdessä vuonna 2015. Energiaviraston tavoitteena on ollut 

luoda tasapuolinen, jatkuvuuteen, pitkäjänteisyyteen sekä tehokkuuteen kannustava valvon-

tamalli, jolla pyritään takaamaan hinnoittelun kohtuullisuus sekä verkkopalveluiden korkea 

laatu (Energiavirasto 2018).  
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Yksinkertaistetusti valvontamallissa lasketaan verkkoyhtiölle sallittu kohtuullinen tuotto 

kertomalla kohtuullinen tuottoaste yhtiön sähköverkkotoimintaan sitoutuneella oikaistulla 

omalla pääomalla sekä korollisella vieraalla pääomalla. Kohtuullista tuottoa verrataan yhtiön 

toteutuneeseen oikaistuun tulokseen, jossa liikevoittoa oikaistaan erilaisilla korjauserillä 

sekä kannustinbonuksilla/ -sanktioilla. Jos verkkoyhtiön toteutunut oikaistu tulos on enem-

män kuin regulaation sallima kohtuullinen tuotto, on yhtiö ylijäämäinen ja vastaavasti oi-

kaistun tuloksen ollessa vähemmän on se alijäämäinen.  Nykyistä valvontamallia on havain-

nollistettu kuvassa 2.1. 

 

Kuva 2.1 Neljännen ja viidennen valvontajakson valvontamenetelmät (Energiavirasto 2018) 
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2.1.1 Kohtuullisen tuoton määrittäminen 

Sähköverkkotoimintaan sitoutuneeseen oikaistuun omaisuuteen otetaan huomioon oikaistu 

sähköverkko-omaisuus, oikaistu muu omaisuus sekä vaihtuviin vastaaviin kuuluva oikaistu 

omaisuus (Energiavirasto 2018). Työn aiheen kannalta olennaisinta on sähköverkko-omai-

suuden muodostuminen, joten sen muodostumista painotetaan.  

Sähköverkko-omaisuus on verkkoyhtiön suurin omaisuuden osa. Sähkömarkkinalain perus-

teella sähköverkoksi lasketaan yhtenäinen sähkönsiirtoon tai -jakeluun tarkoitettu verkko, 

joka koostuu sähköjohdoista, sähköasemista sekä muista sähkönverkon käyttöön liittyvistä 

sähkölaitteistoista, järjestelmistä tai ohjelmistoista. Sähköverkko-omaisuus määräytyy säh-

köverkon nykykäyttöarvon (NKA) mukaan. (Energiavirasto 2018) 

Sähköverkon nykykäyttöarvo lasketaan verkon jälleenhankinta-arvon (JHA) perusteella. 

Energiavirasto on määritellyt sähköverkkokomponenteille yksikköhinnat, jotka päivitettiin 

viimeksi neljännelle valvontajaksolle. Yksikköhintojen päälle huomioidaan myös ympäris-

töolosuhteet, jotka ovat olennaisia lähinnä maakaapeliojien suhteen. Komponenttikohtainen 

jälleenhankinta-arvo lasketaan kertomalla komponentin yksikköhinta komponenttien mää-

rällä yhtälön 2.1 mukaisesti 

𝐽𝐻𝐴 = 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑚ää𝑟ä     (2.1) 

Koko sähköverkon JHA saadaan laskemalla yhteen komponenttikohtaiset jälleenhankinta-

arvot. Sähköverkon nykykäyttöarvo on JHA:n lisäksi riippuvainen komponenttien iistä sekä 

yhtiön komponenteille valitsemista pitoajoista, eli ajoista, joiden on katsottu vastaavan kom-

ponenttien keskimääräistä käyttöikää. Yksittäisten komponenttien ikien perusteella laske-

taan komponenttiryhmille keski-iät. Sähköverkko-omaisuus eli koko sähköverkon NKA saa-

daan laskemalla yhteen komponenttikohtaiset nykykäyttöarvot. Komponenttikohtainen ny-

kykäyttöarvo lasketaan yhtälön 2.2 mukaisesti 

𝑁𝐾𝐴 = 𝐽𝐻𝐴 ∗ (1 −
𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖−𝑖𝑘ä

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎
)             (2.2) 
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Verkkoyhtiön kohtuullisen tuotto lasketaan verkkotoimintaan sitoutuneiden oman ja vieraan 

pääoman sekä kohtuullisen tuottoasteen tulona. Kohtuullinen tuottoaste määritetään pää-

oman painotetun keskikustannuksen (WACC) mallilla. WACC-mallissa määritetään omalle 

sekä vieraalle pääomalle kohtuulliset kustannukset, joista lasketaan kohtuullinen tuottoaste 

pääomien suhteiden 40/60 mukaisesti. Näin verkkoyhtiöillä on oikeus saada kohtuullista 

korkoa omalle sekä vieraalle korolliselle pääomalle.  

2.1.2 Toteutuneen oikaistun tuloksen määrittäminen 

Verkkoyhtiön toteutunut oikaistu tulos lasketaan eriytetyn tuloslaskelman liikevoittoa 

muokkaamalla. Liikevoittoon lasketaan muun muassa verkkopalvelumaksujen sekä muiden 

palveluiden tuotot ja ei-palautuskelpoiset liittymismaksut. Liikevoittoon palautetaan erilai-

sia korjauseriä, kuten verkkovuokrat ja palautuskelpoisten liittymismaksujen vuosittainen 

nettomuutos. Lisäksi liikevoitosta vähennetään muihin tuottoihin kirjatut verkonosuuden 

myyntivoitot, rahoitusomaisuuden kohtuulliset kustannukset sekä kannustinvaikutukset. 

(Energiavirasto 2018) 

Kannustimilla pyritään ohjaamaan yhtiöitä tehokkaampiin ja taloudellisempiin ratkaisuihin. 

Osaltaan ne myös tukevat verkonhaltijoita toimitusvarmuusvaatimusten täyttämisessä. Osa 

kannustimista voi toimia myös sanktiona, joka ohjaa yhtiöitä entisestään tehokkaampien rat-

kaisujen pariin. Verkon saneeraustapoja vertailtaessa erilaiset kannustinvaikutukset täytyy 

siis ottaa huomioon.  

2.1.2.1 Laatukannustin 

Laatukannustin ohjaa verkkoyhtiöitä kehittämään toimitusvarmuustasoaan. Kannustinvai-

kutus perustuu vuosittaisen keskeytyskustannuksen vertaamista kahden edellisen valvonta-

jakson keskiarvoon. Jos verkkoyhtiö on onnistunut pienentämään vuosittaista keskeytyksistä 

aiheutunutta haittaa (KAH) edellisten valvontajaksojen energiamäärällä suhteutettuun kes-

kiarvoon nähden, on se oikeutettu vähentämään KAH kustannusten erotuksen eriytetyn tu-

loslaskelman liikevoitosta. Kannustin toimii myös sanktiona toiseen suuntaan, jos KAH kus-
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tannukset ovat kasvaneet. Kannustimelle on kuitenkin määrätty bonuksen/sanktion maksi-

mitasoiksi 15 % verkkoyhtiön kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta, jottei sen vaikutukset 

kasvaisi liian suuriksi esimerkiksi suurhäiriötilanteiden takia. (Energiavirasto 2018) 

Viidennellä valvontajaksolla keskijänniteverkon lisäksi myös suurjänniteverkon keskeytys-

kustannukset otetaan huomioon keskeytyskustannusten laskussa. Keskijänniteverkon kah-

den edellisen valvontajakson säännöstä poiketen suurjänniteverkon referenssinä käytetään 

vuosia 2013–2019, koska Energiavirasto on kerännyt vasta vuodesta 2013 alkaen tietoja 

suurjänniteverkon keskeytyksistä. Suur- ja keskijänniteverkon keskeytyksistä otetaan huo-

mioon 

1. suunniteltujen keskeytysten lukumäärät ja keskeytysajat 

2. odottamattomien keskeytysten lukumäärät ja keskeytysajat 

3. pikajälleenkytkentöjen lukumäärät 

4. aikajälleenkytkentöjen lukumäärät. (Energiavirasto 2018) 

Keskeytyskustannukset lasketaan arvottamalla keskeytystilanteet niille annetuilla yksikkö-

hinnoilla. Keskeytyksien yksikköhintoina käytetään taulukon 2.1 mukaisia arvoja. Ne ovat 

määritetty siten, että ne kuvaisivat mahdollisimman tarkkaan erilaisten asiakkaiden keskey-

tyksestä kokemaa haittaa. Taulukossa esitetyt arvot ovat vuoden 2005 rahanarvossa, ja niitä 

korjataan kuluttajahintaindeksin avulla kullekin vuodelle sopivaksi. (Energiavirasto 2018) 

Taulukko 2.1 KAH-yksikköhinnat 

Odottamaton  
keskeytys 

Suunniteltu  
keskeytys 

Aikajälleen- 
kytkentä 

Pikajälleen- 
kytkentä 

hE,odot. hW,odot. hE,suunn hW,suunn hAJK hPJK 

€/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW €/kW 

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

2.1.2.2 Toimitusvarmuuskannustin 

Toimitusvarmuuskannustimella tuetaan sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimusten to-

teuttamista. Kannustimella on kaksi erilaista tukivaikutusta. Ensimmäisenä se korvaa ver-
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konhaltijalle toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseksi tehtävien ennenaikaisten kompo-

nenttien purkamisen vuoksi menetetyt nykykäyttöarvot. Toimitusvarmuuskannustimen pii-

riin kuuluvat investoinnit ovat kuitenkin tarkoin rajattu ja alaskirjauksia haetaan kirjallisesti 

Energiavirastolta. Toimitusvarmuuskannustin koskee vain pien- ja keskijänniteverkon ilma-

johtoja, katkaisijoita, erottimia sekä pylväsmuuntamoita. (Energiavirasto 2018) 

Toimitusvarmuuskannustimen piiriin kuuluvat normaalista komponentin elinkaaren vaihte-

luvälistä poikkeavat korvausinvestoinnit, joita verkonhaltija ei ole osannut ottaa huomioon 

valitessaan komponenttien pitoaikoja neljännelle valvontajaksolle. Komponentin vaihtoiän 

tulee olla lisäksi pienempi kuin Energiaviraston määrittämä pitoajan vaihteluvälin alaraja. 

Korvausinvestointien täytyy suunnitelmallisia kokonaisuuksia, eikä ne saa olla osa verkon 

normaalia kehitystarvetta. (Energiavirasto 2018) 

Toisena kannustinvaikutuksena johtokadun ulkopuolisia ennakoivia kunnossapito- ja varau-

tumistoimenpiteitä toimitusvarmuuden parantamiseksi voidaan laittaa toimitusvarmuuskan-

nustimen piikkiin. Tällaisia hyväksyttäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi vierimetsän hoito-

tason nostaminen, vierimetsien kartoittaminen sekä vaarapuiden kaataminen. Toimitusvar-

muuskannustimen vaikutus lasketaan summaamalla kannustimen eri vaikutukset yhteen ja 

vähentämällä ne verkkoyhtiön eriytetyn tuloslaskelman liikevoitosta. (Energiavirasto 2018) 

2.1.2.3 Investointikannustin 

Investointikannustin pyrkii kannustamaan verkkoyhtiöitä toteuttamaan investointinsa mah-

dollisimman kustannustehokkaasti. Samalla se mahdollistaa korvausinvestointien tekemi-

sen. Kannustinvaikutus perustuu verkkoyhtiön toteutuneiden investointien sekä Energiavi-

raston ilmoittamien yksikköhintojen perusteella laskettujen investointien erotuksesta. Täl-

löin yhtiö hyötyy investointiensa kustannustehokkuudesta, koska se saa investoinnilleen 

suuremman tuoton yksikköhintojen perusteella lasketun jälleenhankinta-arvon perusteella. 

(Energiavirasto 2018) 

Lisäksi jälleenhankinta-arvosta laskettava tasapoisto ja nykykäyttöarvon avulla laskettava 

kohtuullinen tuotto ovat tällöin korkeampia investointitasoon nähden. Hyötyä kertyy myös 

siitä, että tasapoistot sallitaan täysimääräisenä komponentin pitoajankin jälkeen niin kauan 
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kuin komponentti on käytössä. Näin kannustin kompensoi tilanteita, joissa komponentteja 

tarvitsee purkaa ennen pitoajan päättymistä. Investointikannustimen vaikutus vähennetään 

verkkoyhtiön eriytetyn tuloslaskelman liikevoitosta. Jos yhtiö ei onnistu tekemään inves-

tointejaan yksikköhintoja edullisemmin, on kannustimen vaikutus päinvastainen. (Energia-

virasto 2018) 

2.1.2.4 Tehostamiskannustin 

Tehostamiskannustin kannustaa verkkoyhtiöitä muokkaamaan toimintaansa kustannuste-

hokkaampaan suuntaan. Tehostamiskannustin jakautuu yleiseen sekä yrityskohtaiseen te-

hostamistavoitteeseen. Neljännelle ja viidennelle valvontajaksolle yleinen tehostamistavoite 

on laskettu entisestä 2 %:sta 0 %:iin. Syynä tähän on lainsäädännön muutoksien aiheuttamat 

uudet toimintatavat sekä tehtävät, jotka aiheuttavat verkonhaltijoille enemmän kustannuksia 

entiseen verrattuna. (Energiavirasto 2018) 

Yrityskohtaisessa tehostamistavoitteessa yrityksen toimintaa pyritään tehostamaan Sto-

NED-menetelmän avulla. Siinä yhtiölle estimoidaan tehokkuusrintama, joka määrittää ver-

konhaltijalle kohtuullisen tason. Yrityskohtaisen tehokkuuden mittaamisen muuttujina käy-

tetään panos-, tuotos sekä toimintaympäristömuuttujia. Panosmuuttujia ovat kontrolloitavat 

operatiiviset kustannukset (KOPEX) sekä sähköverkon jälleenhankinta-arvo. Tuotosmuut-

tujia ovat esimerkiksi siirretyn energian määrä, sähköverkon kokonaispituus ja käyttöpaik-

kamäärä. Toimintaympäristömuuttuja määritetään liittymien sekä käyttöpaikkojen suhteena. 

(Energiavirasto 2018) 

Yrityksen tehostamistavoitetta määrittäessä verkonhaltijan toteutuneita kontrolloitavia ope-

ratiivisia kustannuksia verrataan tehokkuusrintaman mukaisiin kohtuullisiin kontrolloitaviin 

operatiivisiin kustannuksiin. Kontrolloitavia operatiivisia kustannuksia ovat muun muassa 

henkilöstökulut, vuokrakulut, verkkovuokrat, sisäiset kulut, vakiokorvaukset ja häviöener-

gian hankintakulut. (Energiavirasto 2018) 

Yleisen tehostamistavoitteen ollessa 0 %, on tehostamiskannustin yrityksen tehostamista-

voitteen suuruinen. Tehostamiskannustimen vaikutus vähennetään eriytetyn tuloslaskelman 

liikevoitosta. Jos toteutuneet operatiiviset kustannukset ovat kohtuullisia suuremmat, toimii 
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kannustin sanktiona. Kuten laatukannustimessa, myös tehostamiskannustimessa on asetettu 

lattia- sekä kattorajat. Kannustin/sanktio voi olla enimmillään 20 % verkonhaltijan kyseisen 

vuoden kohtuullisesta tuotosta. (Energiavirasto 2018) 

2.1.2.5 Innovaatiokannustin 

Valvontamalli kannustaa verkkoyhtiöitä panostamaan tutkimus- ja kehitystyöhön innovaa-

tiokannustimella, joka oikeuttaa vähentämään kohtuulliset tutkimus- ja kehitystyön kustan-

nukset yhtiöiden eriytettyjen tuloslaskelmien liikevoitoista. Näin mahdollistetaan, ettei esi-

merkiksi älykkäiden sähköverkkojen tai muiden uusien tekniikoiden kehittäminen pysähtyisi 

kehitystyöstä syntyvien kustannuksien takia. (Energiavirasto 2018) 

Hankkeen täytyy liittyä verkkotoiminta-alan kehittämiseen tai suunnittelutyöhön. Innovaa-

tiokannustimen piiriin kuuluvien hankkeiden tulokset täytyy olla julkisia, jotta muilla alan 

toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää tietoa. Innovaatiokannustimen vaikutus on enintään 

1 % verkkoyhtiön valvontajakson aikaisten eriytettyjen tuloslaskelmien liikevaihtojen sum-

masta. (Energiavirasto 2018) 

2.1.3 Ali- ja ylijäämä sekä valvontapäätös 

Valvontajakson ajalle määritetään, onko verkkoyhtiö ollut ali- tai ylijäämäinen. Se tapahtuu 

vähentämällä toteutuneesta oikaistusta tuloksesta kohtuullinen tuotto. Jos tulos on positiivi-

nen, on verkkoyhtiö kerännyt sallittua enemmän tuottoa ja on siten ylijäämäinen. Vastaavasti 

tuloksen jäädessä negatiiviseksi, on se alijäämäinen. Yksittäiset vuodet saavat olla ylijää-

mäisiä, mutta jos tulos on koko valvontajakson osalta ylijäämäinen, on ylijäämä hyvitettävä 

seuraavan valvontajakson aikana. Jos ylijäämä on yli 5 % kohtuullisen tuoton määrästä, on 

lisäksi päälle maksettava korkoa. Myös alijäämäinen tulos voidaan tasoittaa vain seuraavan 

valvontajakson kuluessa. (Energiavirasto 2018) 
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2.2 Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ohjaavat päätökset 

Sähkömarkkinalain muutos 590/2017 rajoitti verkonhaltijoiden mahdollisuutta sähkönsiir-

tomaksujen korotuksiin. Verkonhaltija saa nostaa enintään 15 % sille 12 kuukauden tarkas-

telujakson ajalta laskettua keskimääräistä sähkönsiirtomaksua (Finlex 2017). Hallituksen 

sähkönsiirron hintoja koskeva esitysluonnos (16.1.2020) ehdottaa, että siirtohintojen vuo-

tuista korotuskattoa laskettaisiin edelleen 12,5 %:iin. Samalla se ehdottaa, että verkonhalti-

joilla olisi mahdollista tasoittaa alijäämiä kahden seuraavan valvontajakson aikana nykyisen 

yhden sijasta (TEM 2020). 

Samainen esitysluonnos ehdottaa myös, että jatkossa sähköverkkotoiminnan kehittämisen 

vaatimukseksi lisättäisiin kustannustehokkuus, jota alettaisiin Energiaviraston puolesta val-

vomaan. Energiavirastolla olisi valta puuttua yli-investointeihin, sekä vaatia niihin tarvitta-

essa muutoksia (TEM 2020). Tähän asti sähkönjakeluyhtiöiden on ollut toimitettava sähkön-

jakeluverkon kehittämissuunnitelmat kahden vuoden välein sähkömarkkinalain ja vuonna 

2014 annetun Energiaviraston määräyksen mukaan (Energiavirasto 2014). Energiavirastolla 

on ollut oikeus puuttua kehittämissuunnitelmiin, jos niiden ei ole katsottu pystyvän täyttä-

mään sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimuksia. 

Vuoden 2003 sähkömarkkinalain muutos toi asiakkaalle oikeuden vakiokorvaukseen. Tällä 

pyrittiin parantamaan asiakkaiden asemaa, sekä ohjaamaan sähkönjakeluyhtiöitä kehittä-

mään verkkojaan myrskyvarmemmiksi. Sähkönjakeluyhtiön oli tästä edespäin maksettava 

yli 12 tunnin sähkönjakelun keskeytyksistä asiakkaalleen korvauksia riippumatta siitä, oliko 

asiakas todellisuudessa kärsinyt keskeytyksestä. Sähkönjakeluyhtiö ei kuitenkaan ole kor-

vausvelvollinen, jos se pystyy todistamaan, että keskeytys johtui sen vaikutusmahdollisuuk-

siensa ulkopuolisesta muuttujasta, jota sen ei oleteta ottavan huomioon. Keskeytyksestä 

maksettava korvaus on sen keston mukaan määräytyvä prosenttiosuus vuosittaisesta palve-

lumaksusta. (Energiateollisuus 2019) 

Vakiokorvaussäännöksiä tarkennettiin vuoden 2013 sähkömarkkinalakiuudistuksessa, ja ny-

kyisin käytössä olevat korvausasteet on esitetty taulukossa 2.2. Nykyinen vakiokorvausten 

enimmäismäärä vuodessa on asetettu 2000 euroon. (Finlex 2013) 
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Taulukko 2.2 Sähkömarkkinalain mukaiset vakiokorvausmäärät 

Korvaus [%], 
verkkopalvelumaksusta 

Keskeytysaika 
[h] 

10 12 - 24 

25 24 - 72 

50 72 - 120 

100 120 - 192 

150 192 - 288 

200 288 - 

Vakiokorvausasteita on vielä ajateltu muutettavan. Hallituksen sähkönsiirron hintoja kos-

keva esitysluonnos esittää 50 %:n korvausportaan alarajan laskua 48 tuntiin. Tällä parannet-

taisiin asiakkaiden asemaa toimitusvarmuusrajan pidennysajan suhteen. (TEM 2020) 

Jakeluverkkoyhtiön on syytä kiinnittää huomiota myös sähköntoimituksen laatuun, sillä asi-

akkailla on oikeus vakiokorvausten lisäksi hinnanalennukseen sekä vahingonkorvaukseen 

virhetilanteissa. Virhetilanteita voi olla esimerkiksi lukuisat lyhyet keskeytykset, tai laadul-

liset seikat, kuten jännitteen muutokset. Jos asiakkaalla olisi saman keskeytyksen perusteella 

oikeus molempiin korvauksiin, on hän oikeutettu vain jompaankumpaan korvaukseen. 

(Energiateollisuus 2019)    
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3. TOIMITUSVARMUUSVAATIMUKSET 

2000-luvulla sattuneet useat tuhoisat myrskyt ja niistä seuranneet suurhäiriöt eli pitkät ja 

laajat sähkönjakelun keskeytykset johtivat lakimuutokseen sähkönjakelun toimitusvarmuu-

den turvaamiseksi. Suomea piinasivat lukuisat myrskyt, muun muassa vuosina 2001 (Janika 

ja Pyry), 2002 (Unto), 2010 (Asta ja Veera) sekä 2011 (Tapani ja Hannu). Sähkökatkot ra-

sittivat pahimmillaan useiden satojen tuhansien suomalaisten elämää ja pisimmillään yksit-

täiset sähkökatkot saattoivat kestää yli kuukauden. Yhteiskunnan toimintojen tukeutuessa 

yhä laajemmin sähkön varaan, ovat sähkönjakelun suurhäiriöt yhteiskunnallemme todellinen 

uhka. (Partanen 2018) 

Vuoden 2013 sähkömarkkinalakiuudistuksessa jakeluverkolle asetettiin laatuvaatimuksia. 

Toimitusvarmuusvaatimukset aseteltiin niin, että myrskyjen tai lumikuormien seurauksena 

asemakaava-alueilla verkon käyttäjille ei saisi aiheutua yli 6 tunnin keskeytyksiä, eikä ase-

makaavan ulkopuolisille käyttäjille yli 36 tunnin keskeytyksiä. (Finlex 2013) 

Toimitusvarmuusvaatimuksille aseteltiin rajat, joiden mukaan verkkoyhtiöiden täytyisi täyt-

tää kaikkien asiakkaiden osalta viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä. Lisäksi vähin-

tään 50 % asiakkaista pitäisi olla toimitusvarmuusrajojen sisäpuolella vuoden 2019 loppuun 

mennessä sekä 75 % asiakkaista vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirtymävaiheen 50 %:n 

ja 75 %:n toimitusvarmuusrajoihin ei huomioida mukaan vapaa-ajan asuntoja. (Finlex 2013) 

Jakeluverkonhaltijalla oli mahdollista hakea jatkoaikaa 75 %:n sekä 100 %:n toimitusvar-

muusrajoihin Energiavirastolta vuoden 2017 loppuun asti. Jatkoajan saamisen edellytyksenä 

jakeluverkonhaltijan täytyy osoittaa, että vaadittuihin toimitusvarmuusrajoihin yltäminen 

vaatisi keskiarvoa suuremman määrän pien- ja keskijännitejohtojen maakaapelointia sekä 

jakeluverkkoa jouduttaisiin uusimaan ennenaikaisesti merkittävä määrä. 75 %:n toimitus-

varmuusrajalle lisäaikaa oli saatavissa painavista syistä vuoden 2025 loppuun, sekä erittäin 

painavista syistä vuoden 2028 loppuun saakka. Kaikkien asiakkaiden toimitusvarmuusrajan 

täyttämiselle lisäaikaa oli mahdollista saada painavista syistä vuoden 2032 loppuun, sekä 

erittäin painavista syistä vuoden 2036 loppuun saakka. (Finlex 2013) 



 

24 

 

Vuoden 2017 sähkömarkkinalakimuutos tarkensi jatkoaikaan oikeuttavia säännöksiä. Edellä 

mainituista vaatimuksista vain toisen oli täytyttävä sillä edellytyksellä, että jakeluverkonhal-

tijalla on keskimäärin oltava yli 200 m jakeluverkkoa käyttöpaikkaa kohden. Hakemuksen 

jättöaikaa jatkettiin vuoden 2018 loppuun saakka. (Finlex 2017) 

Sähkömarkkinalain (2013/588) 51 pykälän mukaan jakeluverkonhaltijalla on oikeus poiketa 

yksittäisten käyttöpaikkojen osalta toimitusvarmuusrajojen täyttymisestä, jos  

1) käyttöpaikka on saaressa, johon ei ole siltaa, muuta kiinteää yhteyttä tai säännölli-

sesti liikennöivää maantielauttaa, tai 

2) käyttöpaikan sähkönkulutus on ollut maksimissaan 2500 kWh kolmen edellisvuoden 

aikana sekä toimitusvarmuusrajan saavuttaminen aiheuttaisi poikkeuksellisen suuret 

kustannukset sijaintinsa vuoksi. (Finlex 2013) 

Hallituksen sähkönsiirron hintoja koskeva esitysluonnos (16.1.2020) ehdottaa, että toimitus-

varmuustavoitteiden lisäaika vuoteen 2036 myönnettäisiin automaattisesti niille yhtiöille, 

joiden keskijänniteverkon kaapelointiaste oli enintään 60 % vuoden 2018 lopussa (TEM 

2020). Se tarkoittaisi, että yhteensä 58 yhtiötä, joilla on 62 % kaikista asiakkaista, saisivat 

jatkoajan. Tämä olisi suuri muutos nykykäytäntöön, sillä energiavirasto on hyväksynyt kah-

deksalle verkkoyhtiölle vuoteen 2036 ulottuvan lisäajan (Partanen 2019). Näillä kahdeksalla 

verkkoyhtiöllä on vain noin 11 % kaikista asiakkaista. 

3.1 Toimitusvarmuusvaatimusten vaikutus liiketoimintaan 

Toimitusvarmuusvaatimukset painostavat verkonhaltijoita uudistamaan verkkoaan nopealla 

tahdilla myrskyvarmaksi. Normaalien verkon teknisen iän tai vahvistamisen takia tehtävien 

investointien lisäksi osalle verkonhaltijoista myrskyvarmuuden kehittämien tarkoittaa vielä 

pitoajaltaan käyttökelpoisien verkkokomponenttien runsasta uusimista lisäinvestoinneilla. 

Myös esimerkiksi kunnossapitokustannukset kasvavat, jos verkkoyhtiö päättää parantaa toi-

mitusvarmuutta ennakoivilla toimenpiteillä, kuten vierimetsähoidolla. (LUT-yliopisto 2019) 

Uusia investointeja yhtiö voi rahoittaa niin omalla kuin vieraallakin pääomalla, jolloin oman 

pääoman palautukset tai lainan maksut otetaan tulevien vuosien tasapoistoeristä. Yhtiöiden 
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nopea investointitarve nostaa regulaatiomallin sallimaa liikevaihtoa, koska uudistetut kom-

ponentit nostavat verkon nykykäyttöarvoa. Lisäksi kalliimmat (kaapelointi)komponenttihin-

nat nostavat jälleenhankinta-arvoa ja sitä kautta tasapoistoja. Sallitun liikevaihdon noustessa 

regulaatiomalli oikeuttaa yhtiöitä nostamaan asiakkailta kerättyä rahamäärää, jolloin inves-

toinnit näkyvät kuluttajilla nostettuina siirtohintoina. (LUT-yliopisto 2019) 

3.1.1 Toimitusvarmuusrajan lisäajan vaikutus 

Kajave Oy on yksi kahdeksasta verkkoyhtiöstä, joille Energiavirasto on myöntänyt toimi-

tusvarmuusvaatimuksiin jatkoajan vuoteen 2036 asti. Jatkoaika tarkoittaa sitä, että yhtiö voi 

toteuttaa toimitusvarmuutta parantavia investointeja huomattavasti pitemmällä aikavälillä. 

Tämä laskee tarvetta uusia vielä käyttöikäisiä verkkokomponentteja ennenaikaisesti. Kaja-

ven kannalta jatkoajan saaminen on erityisen hyödyllistä, koska sen verkkoalue sijaitsee pää-

osin Kainuussa, jonka väestön odotetaan vähenevän prosentuaalisesti eniten vuoteen 2040 

mennessä (MDI 2019). Investointeja lykkäämällä on mahdollista seurata haarajohtojen asia-

kaskehittymistä pidemmälle, jolloin voidaan välttää tarpeettomat investoinnit taantuviin tai 

jopa tarpeettomaksi jääviin verkon haaraosiin.  

Jatkoaika helpottaa yhtiöiden tarvetta hankkia rahoitusta investointitarpeen jakaantuessa 

isommalle aikavälille. Se myös hillitsee esimerkiksi nykykäyttöarvon sekä jälleenhankinta-

arvon kasvua lähivuosina maltillisempien investointien seurauksena. Investointien lykkää-

misellä on myös haittavaikutuksensa niin verkonhaltijalle kuin asiakkaillekin. Kun verkko 

on herkempi vikaantumaan normaaliin toimitusvarmuus aikatauluun nähden, pysyvät kes-

keytyskustannukset ja operatiiviset kustannukset korkeammalla tasolla. Lisäajan vaikutuk-

sen piiriin kuuluvilla asiakkailla keskeytykset voivat lisääntyä sekä olla pidempiä, mutta toi-

saalta kaikki asiakkaat hyötyvät, jos lisäajan tuomat muutokset laskevat yhtiön sallittua lii-

kevaihtoa, eli asiakkailta kerättyjä palvelumaksuja. (Partanen 2019) 

3.2 Toimenpiteet toimitusvarmuusrajojen saavuttamiseksi 

Eri yhtiöiden lähestymistä verkon kehittämiseen toimitusvarmuusvaatimusten näkökulmasta 

tutkittiin yhtiöiden tekemien verkonkehittämissuunnitelmien pohjalta (Energiavirasto 
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2020a). Kehittämissuunnitelmat olivat vuodelta 2018, joissa yhtiöt käsittelivät vuosien 2016 

ja 2017 kehitystoimenpiteitä sekä tulevaisuuden kehittämissuunnitelmia. Vertailtaviksi yh-

tiöiksi valikoituivat Kajaven kanssa samanlaisissa toimintaympäristöissä toimivat Caruna 

Oy, Elenia Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, PKS Sähkön-

siirto Oy sekä Savon Voima Verkko Oy.  

Kajave on tunnistanut haasteekseen toteuttaa lain vaatimia verkon kehittämistoimenpiteitä 

kuormittamatta liikaa asiakkaitaan. Haasteita tuottaa maaseutumaisen verkkosegmentin laa-

juus, joka aiheuttaa suuren verkonpituuden suhteessa käyttöpaikkoihin, matalan siirretyn 

energian määränkäyttöpaikkaa kohden sekä laskevan väestöntiheyden. Valitut verrokkiyh-

tiöt kamppailevat varmasti samojen haasteiden kanssa harvaan asuttujen verkonosien osalta. 

Taulukossa 3.1 on esitetty yhtiöiden tunnuslukuja. Tunnuslukuja on täydennetty Energiavi-

raston julkaisemilla vuoden 2017 teknisillä tunnusluvuilla (Energiavirasto 2017). 

Taulukko 3.1 Vertailuyhtiöiden tunnuslukuja 

  Caruna Oy Elenia Oy 
Järvi-Suomen 
Energia Oy 

Kymenlaakson 
Sähköverkko 
Oy Kajave Oy 

PKS  
Sähkönsiirto 
Oy 

Savon  
Voima 
Verkko Oy 

Verkkopituus [km] 77 789 70 203 27 168 13 155 13 355 22 399 27 197 

Käyttöpaikat  
yhteensä 466 588 424 064 102 670 102 826 58 313 88 602 118 739 

Käyttöpaikkoja  
asemakaava-alueen  
ulkopuolella [%] 42 42 64 37 41 59 50 

Siirretty energia per 
käyttöpaikka 
[kWh/kpl] 15 999 14 337 11 164 12 452 13 373 12 002 16 632 

Verkkopituus per  
käyttöpaikka [m/kpl]  167 166 265 128 229 253 229 

Investoinnit  
2016-2017 [€] 437 577 075 208 505 000 78 670 000 26 174 000 29 160 857 54 366 000 90 917 302 

Investoinnit per  
verkkopituus [€/km] 5 625 2 970 2 896 1 990 2 184 2 427 3 343 

Kunnossapitokulut 
2016-2017 [€] 3 835 000 17 600 000 8 210 000 2 340 300 6 293 403 13 460 000 6 550 000 

Kunnossapitokulut 
per verkkopituus 
[€/km] 49 251 302 178 471 601 241 

Taulukosta huomataan, että yhtiöiden verkkopituudet käyttöpaikkoja kohden ovat monella 

yli 200 m, kaikkien yhtiöiden keskiarvon vuonna 2016 ollessa 112 m (Partanen 2018). Myös 

suhteutetun siirretyn energian sekä käyttöpaikkojen prosentuaalisen määrän nähdään olevan 
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verrokkiyhtiöissä Kajaven kanssa samalla tasolla. Investoinneissa sekä varsinkin kunnossa-

pitokuluissa on suuria eroja. Kun kunnossapitokuluja suhteutetaan verkkopituuteen, huoma-

taan että erot ovat jopa yli kymmenkertaisia yhtiöiden välillä. Erot voivat selittyä tosin sillä, 

että (julkisissa) kehittämissuunnitelmissa ei ole jaoteltu mitkä toimenpiteet kunnossapitoku-

luihin otetaan huomioon. 

Yleisesti verkkoyhtiöiden on kannattanut aluksi keskittyä taajama-alueiden toimitusvarmuu-

den parantamiseen, koska siten on saatu eniten käyttöpaikkoja toimitusvarmuusvaatimusten 

piiriin. Tämä tarkoittaa käytännössä kaapelointiasteen nostamista, jotta keskeytykset asema-

kaavoitetuilla alueilla pysyisivät kuuden tunnin rajoissa. Yhtiöiden vuosien 2014–2019 to-

teutuneet sekä suunnitellut kehitystoimenpiteet tukevat tätä teoriaa, sillä suunnitelmista käy 

ilmi, että yhtiöt ovat varsinkin panostaneet taajama-alueiden sekä niitä syöttävien johtojen 

käyttövarmuuden parantamiseen lähinnä kaapeloimalla. Taulukossa 3.2 on esitetty kehittä-

missuunnitelmista tehty kooste eri yhtiöiden lähestymistavoista laatu- sekä toimitusvar-

muusvaatimusten täyttämiseksi asemakaava-alueilla. 

Taulukko 3.2 Verkkoyhtiöiden suunnitelmat asemakaava-alueiden laatuvaatimusten täyttämiseksi 

Asemakaava-alueella Caruna Oy Elenia Oy 
Järvi-Suomen 
Energia Oy 

Kymenlaakson 
Sähköverkko Oy Kajave Oy 

PKS Sähkön- 
siirto Oy 

Savon 
Voima 
Verkko Oy 

KJ               

Maakaapeloidaan x x x x x x x 

Ilmajohdot              x 
Syöttävät johdot  
myrskyvarmoiksi x x   x   x x 

Automaation lisäys   x x   x   x 

PJ               
Ensisijaisesti  
maakaapeloidaan x x x   x   x 

Ilmajohdot säilytetään       x   x   
Tapauskohtaisesti 
 maakaapelointi       x   x   

Suunnitelmat ovat hyvin yhteneväisiä, eroja on lähinnä maakaapeloinnin laajuudessa. Jotkin 

yhtiöt pyrkivät kasvattamaan maakaapelointiprosentin sataan, jotkut hyväksyvät ilmajohto-

ratkaisut myrskyvarmoilla paikoilla. Pienjännitepuolella ilmajohtoihin suhtautuminen oli 

positiivisempaa, joka tietysti johtuu siitä, että niiden vikaantuminen ei aiheuta niin laajoja 

keskeytyksiä.  
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Jatkossa verkkoyhtiöiden investoinnit keskittyvät yhä enemmän haja-asutusalueille. Kehit-

tämissuunnitelmista käy ilmi, että verkkoa kehitetään sen tärkeyden perusteella kokonaisku-

vaa ajatellen. Esimerkiksi PKS Sähkönsiirto käyttää vyöhykemenetelmää, jossa se on jaotel-

lut verkkoalueensa eri vyöhykkeisiin (Partanen 2018). Vyöhyke 1 sisältää asemakaava-alu-

een, joka on tarkoitus pääosin maakaapeloida. Vyöhyke 2 sisältää asemakaava-alueen ulko-

puolisen alueen, jossa suositaan maakaapeliratkaisuja. Vyöhyke 3 kattaa verkon osat, joissa 

asiakastiheys on pienintä, joten siellä suositaan ilmajohtoratkaisuja. Yleisesti yhtiöiden kes-

ken on havaittavissa tärkeysjaottelu tärkeimpiin runkojohtoihin, toisarvoisiin runkojohtoihin 

sekä haarajohtoihin. Taulukossa 3.3 on esitetty kehittämissuunnitelmista tehty kooste eri yh-

tiöiden lähestymistavoista laatu- sekä toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseksi asema-

kaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla. 

Taulukko 3.3 Verkkoyhtiöiden suunnitelmat asemakaava-alueiden ulkopuolelle laatuvaatimusten täyttämiseksi 

Asemakaava-alueen 
ulkopuolella Caruna Oy Elenia Oy 

Järvi-Suomen 
Energia Oy 

Kymenlaakson 
Sähköverkko Oy Kajave Oy 

PKS Sähkön-
siirto Oy 

Savon Voima 
Verkko Oy 

KJ Runkojohdot               

Maakaapeloidaan x x x   x x x 

Ilmajohdot   x   x x     

KJ Haarajohdot               

Maakaapeloidaan x x x         
Ilmajohdot  
säilytetään   x     x   x 

Siirto tien viereen     x x x x x 

                

1000 V:n tekniikka     x x x x   

Automaatio   x x x x  x x 
Metsänhoitotoimenpi-
teet   x     x     

Varavoima   x           

PJ               
Ensisijaisesti  
maakaapeloidaan x x x x x  x x 

Ilmajohdot säilytetään     x x x x   

Kehityssuunnitelmien sanalliset vastaukset erosivat toisistaan paljon toisten ollessa suppe-

ampia ja toisten laajempia. Tämän takia taulukkoihin 3.2 ja 3.3 listatut toimenpiteet saattavat 

erota yhtiöiden oikeasta toimintatavasta. Esimerkiksi Caruna ei listannut toimenpiteeksi au-

tomaation käyttöä, vaikka todellisuudessa se varmasti hyödyntää sitä siinä missä muutkin 
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yhtiöt. Automaation lisäksi on varmasti tarve kyseenalaistaa ainakin varavoiman sekä met-

sänhoidon toimenpiteiden listaukset.  

Runkojohdoissa yhtiöillä on hyvin samankaltaiset visiot toimintamallista. Tärkeimmät run-

kojohdot pääsääntöisesti kaapeloidaan. Sekundäärisissä runkolinjoissa osa yhtiöistä käyttää 

maakaapeloinnin sijaan ilmajohtoratkaisuja. Tällöin ilmajohdot pyritään tuomaan tien vie-

rille tai myrskyvarmoille paikoille, kuten pelloille.  

Haarajohdoissa näkemyserot ovat suurempia ja toteutustavat vaihtelevat paljon enemmän. 

Osa yhtiöistä suosii maakaapeliratkaisuja myös siellä. Yleisin toimintapa vaikuttaisi olevan 

kuitenkin linjojen siirtäminen teiden varsille. Kaikkein pienitehoisimmilla johto-osilla myös 

uudelleenpylvästäminen sekä leveät johtokadut metsässä ovat vaihtoehtojen joukossa. Jos 

mahdollista, saneeraukset pyritään toteuttamaan vasta johdon mekaanisen kunnon niin vaa-

tiessa. Lyhyemmissä haarajohdoissa keskijännitejohtojen korvaaminen 1000 V:n tekniikalla 

nähtiin potentiaalisena vaihtoehtona. Pienjännitepuolella ilmajohdot pyritään ensisijaisesti 

maakaapeloimaan nykyisten ilmajohtojen teknisen iän tullessa vastaan. 

Kehittämissuunnitelmien perusteella eri yhtiöillä näyttäisi olevan selvä käsitys toimintamal-

leista runkojohtojen sekä suurempikulutteisten haarojen suhteen. Pienempitehoisten haara-

verkkojen osalta sana ”tapauskohtaisesti” toistuu saneerausmenetelmiä käsiteltäessä. Tämä 

tarkoittanee sitä, että toimintamallia perimmäisille haaraverkoille haetaan yhä sekä yhtä oi-

keaa vastausta kustannustehokkaasta saneeraustavasta ei ole. Osissa haarajohtojen sanee-

raussuunnitelmia on tiedostettu asiakastiheyden laskun vaikutus päätöksentekoon.  
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4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Kajaven verkkoalue sijaitsee pääosin Kainuun maakunnassa. Kainuun lisäksi toiminta-alu-

eeseen kuuluu Pyhäntä, Vaala sen kirkonkylää lukuun ottamatta sekä entisen Kestilän kun-

nan alue Siikalatvan kunnasta. Kuvassa 4.1 on punaisella korostettu Kajaven toiminta-alue 

sekä violetilla viivalla Kainuun maakunnan raja. 

 

Kuva 4.1 Kajaven verkkoalue (Fingrid 2020) 

4.1 Kainuu alueena 

Kainuu on reilun 72 000 asukkaan maakunta Pohjois-Suomessa. Kainuun suurin kunta on 

sen maakuntakeskus Kajaani, jossa asuu noin 37 000 asukasta. Muita suurempia kuntia ovat 

Sotkamo noin 10 000 asukkaallaan, Kuhmo (n. 8200 asukasta) sekä Suomussalmi (n. 7700 

asukasta) (SVT 2020a). Kainuun pinta-ala on noin 22 687 km2, eli noin 5,8 % koko Suomen 

pinta-alasta (MML 2020). Kainuu on harvaan asuttua seutua, sillä sen asukasmäärä onkin 

vain noin 1,3 % koko Suomen asukasmäärästä vuonna 2019 (SVT 2020a).  
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Kainuu on myös hyvin lumista sekä metsäistä seutua. Runsas lumen määrä yhdistettynä suu-

reen määrään metsässä kulkevia ilmajohtoja aiheuttaa suurelle osalle verkkoa lumikuorma-

riskin. Samalla myös syvät hanget vaikeuttavat vaurioiden korjaamista. Viimeksi Kajave 

kärsi lumikuormaongelmista vuosien 2017 ja 2018 taitteessa, jolloin tykkylumi aiheutti 

suurhäiriötilanteen. Metsässä kulkevat ilmajohdot ovat myös kaikkein alttiimpia myrskytuu-

lien aiheuttamille ongelmille. Kainuun alueen kunnissa jopa 60–80 % sähkölinjan kokonais-

pituudesta kulkee metsämailla (Tapio 2013). 

Kainuun etuina on sen puhdas ja monimuotoinen luonto, jota voidaan hyödyntää niin vapaa-

ajan aktiviteeteissa, lomamatkailun vetonaulana sekä metsä- ja kaivosteollisuuden raaka-ai-

neina. Alueen kilpailukykyyn vaikuttaa positiivisesti maailmanlaajuiset trendit, kuten mat-

kailun kasvu, akkuteknologian tarvitsemien raaka-aineiden lisääntynyt tarve sekä uusiutu-

vien energianlähteiden yleistyminen, joka näkyy alueella tuulipuistohankkeina. (TEM 2019) 

Ongelmia aiheuttaa vanheneva ikärakenne, joka aikaansaa sen, että työmarkkinoilta poistuu 

enemmän työvoimaa kuin sinne tulee. Osaltaan tämä saa aikaan työttömien määrän laskun, 

ja työttömyys onkin laskenut putkeen jo viimeiset neljä vuotta. Rekrytointiongelmia esimer-

kiksi terveyshuollon erityisasiantuntijoista, kuten lääkäreistä on jo nyt havaittavissa, ja tule-

vaisuudessa työvoimasta odotetaankin syntyvän paljon puutetta. Tähän osaltaan on syynä 

se, että avointen työtehtävien ja paikallisten työnhakijoiden vaatimukset eivät vastaa toisi-

aan. Oletettavasti jo 2020-luvun alkupuolella paikallinen työvoima ei riitä enää täyttämään 

nykyisiäkään työpaikkoja. (TEM 2019) 

Kainuussa on yritykset ovat painottuneet Kajaanin ja Sotkamon läheisyyteen, kuten oppilai-

toksetkin. Jatkossakin investoinnit tulevat kohdistumaan Kajaanin ja Sotkamon alueelle, jo-

ten ne tulevat säilyttämään elinvoimaisuutensa parhaiten. Myös muualle Kainuuseen olisi 

tärkeä saada lisää investointeja. Investoinneilla saataisiin luotua työpaikkoja, ja siten työpe-

räisellä muutolla hillittyä väestön vähenemistä. (TEM 2019) 

Matkailu Kainuussa jatkaa kasvuaan. Heinäkuussa 2019 kirjattiin eniten yöpymisiä koko 

2010-luvulla. Vuokatti on kasvanut toimintaansa myös kansainvälisesti ja yöpyvien mää-
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rissä se onkin kasvanut Suomen viidenneksi suurimmaksi matkailukohteeksi. Muita matkai-

lun vetonauloja Kainuussa ovat mm. Paljakan ja Ukkohallan loma-alueet sekä vuonna 2017 

kansallispuistostatuksen saanut Hossan retkeilyalue (Kainuun liitto 2020). (TEM 2019) 

4.2 Alueelliset muutokset 

Kainuun sekä koko Kajaven verkkoalueen kuntien väestönmuutoksen suhdanteet ovat olleet 

hyvin negatiivisia viimeisien vuosikymmenien ajan. Taulukossa 4.1 on esitetty Kainuun 

maakunnan sekä Kajaven verkkoalueen kuntien väestömäärien muutoksia vuosien 1990 ja 

2019 välillä. 

Taulukko 4.1 Kajaven verkkoalueen kuntien väestönmuutokset 1990–2019 (SVT 2020a) 

 

Väkiluku 
1990 

Väkiluku 
2019 

Muutos 
[kpl]  

Muutos 
[%] 

Muutos 
[%/a] 

Kainuu 92 459 72 306 -20 153 -21,8 -0,8 

Hyrynsalmi 4 066 2 271 -1 795 -44,1 -1,9 

Kajaani 39 577 36 709 -2 868 -7,2 -0,3 

Kuhmo 12 878 8 190 -4 688 -36,4 -1,5 

Paltamo 5 056 3 273 -1 783 -35,3 -1,4 

Puolanka 4 620 2 528 -2 092 -45,3 -2,0 

Ristijärvi 2 150 1 272 -878 -40,8 -1,7 

Sotkamo 11 603 10 336 -1 267 -10,9 -0,4 

Suomussalmi 12 509 7 727 -4 782 -38,2 -1,6 

           

Pyhäntä 2 097 1 578 -519 -24,7 -0,9 

Siikalatva 7 864 5 231 -2 633 -33,5 -1,3 

Vaala 4 498 2 792 -1 706 -37,9 -1,6 

Taulukosta 4.1 voidaan nähdä, että Kajaania ja Sotkamoa lukuun ottamatta kuntien väestön-

muutokset ovat olleet hyvin negatiivisia. Hyrynsalmella sekä Puolangalla väkiluku on miltei 

puolittunut kolmessa vuosikymmenessä. Muissakin kunnissa väestönlasku on ollut jyrkkää, 

jopa -2 %/a. Jos viimevuosikymmenien trendi jatkuu, tarkoittaa se sitä, että eloisimmat kun-

nat Kajaani sekä Sotkamo tulevat pitämään pintansa, mutta pienemmät paikkakunnat tulevat 

entisestään kuihtumaan. Väestön vähetessä myös kuntien palvelut vähenevät, joka osaltaan 

saattaa taas vauhdittaa asukkaiden pois muuttoa sekä vähentää paikkakunnalle muuttavien 

määrää entisestään. 
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Laskusuhdanteen väestömäärässä on oletettu jatkuvan. Tilastokeskuksen uusimman, vuoden 

2019 syksyllä julkaistussa väestöennusteessa syntyvyyden on oletettu olevan matalammalla 

tasolla kuin aiemmin julkaistuissa ennusteissa. Tämä perustuu tämänhetkiseen alhaiseen he-

delmällisyyslukuun, joka vuonna 2019 on noin 1,32–1,34 (SVT 2019). Ennusteessa sen ole-

tetaan pysyvän vakiona vuoteen 2040 saakka. Kuvissa 4.2, 4.3 sekä 4.4 on esitetty Kainuun 

maakunnan, Kainuun kuntien sekä muiden Kajaven verkkoalueella sijaitsevien kuntien vä-

estönkehitykset 1990–2019 sekä ennusteet 2020–2040. Kuvissa yhtenäisellä viivalla on piir-

retty toteutunut suhdanne sekä katkoviivalla tulevaisuuden ennuste. 

 

Kuva 4.2 Kainuun sekä Kajaanin toteutuneet sekä ennustetut väestönmuutokset (SVT 2019, SVT 2020a) 

Ennusteen mukaan Kainuun väestömäärä jatkaisi tasaista laskuaan myös tulevaisuudessa. 

Kajaanin väestömäärän odotetaan laskevan nopeammin kuin menneinä vuosikymmeninä. 

Kuitenkin Kajaanin väestömäärä suhteessa koko Kainuun väestömäärään on nousussa, joten 

jatkossakin suurin muutos väestömäärään tulee tapahtumaan pienempien kuntien kustannuk-

sella. 
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Kuva 4.3 Kainuun pienempien kuntien toteutuneet sekä ennustetut väestönmuutokset (SVT 2019, SVT 2020a) 

Kainuun pienempien kuntien osalta positiivisempia merkkejä osoittaa vain Sotkamo, jonka 

väestönmuutos tulevaisuudessa olisi noin -0,7 %/a. Muissa kunnissa väestönmuutos on kes-

kimäärin -1,5 %/a. Ennusteissa on nähtävissä, että varsinkin pienemmissä kunnissa väestö-

määrä on vakioitumassa 2040-luvulle mentäessä. 

Tulevaisuudessa suurimmat vaikutukset Kainuun väestömäärän kehitykseen on varmasti 

työpaikkojen kehityksellä. Eri teollisuudenalojen suhdanteilla on suuri merkitys niin työllis-

tävästi kuin taloudellisestikin, sillä esimerkiksi kaivosteollisuuden yritykset, kuten Terra-

fame Oy työllistävät runsaasti ihmisiä varsinkin Kajaanin ja Sotkamon läheisyydessä. Tule-

vaisuudessa biojalostamo KaiCell Fibers Oy:n Paltamoon suunnittelema biotehdas työllis-

täisi noin 1200 henkilöä, jolla olisi suuri vaikutus alueen työllisyyteen ja elinvoimaisuuteen. 

Kainuu tarvitsisi jatkossa kipeästi työperäistä muuttoa paikkaamaan laskevaa väestönkehi-

tystä. (TEM 2019) 
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Kuva 4.4 Pohjois-Pohjanmaan kuntien toteutuneet sekä ennustetut väestönmuutokset (SVT 2019, SVT 2020a) 

Myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevien Pyhännän, Siikalatvan ja Vaalan kun-

tien väestöennusteet ovat runsaasti negatiivisia, kuten Kainuun kuntienkin. Siikalatvan kun-

nan kehitys on negatiivisinta, ja Kajaven verkkoalue kattaa kunnasta tällä hetkellä noin tu-

hannen asukasta. Tällä alueella oletetaan väestön vähenemisen olevan samalla tasolla muun 

kunnan kanssa. Vaalan kunnasta Kajaven verkkoalue kattaa nimenomaan maaseutumaisen 

alueen, joten väestön vähenemisen voidaan ajatella osuvan voimakkaimmin juuri tälle alu-

eelle. Pyhännän kunnan asukasmäärän lasku on ollut pienintä, sekä sen on odotettu jatkuvan 

maltillisena myös jatkossa. 

Väestönmuutoksen ohella voidaan tarkastella myös kuntien sisäisen asumisrakenteen muu-

toksia. Taajama-asteet ovat nousseet eniten viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana niissä 

Kainuun pienissä kunnissa, joissa myös väestön väheneminen on ollut suurinta. Taajama-

asteella tarkoitetaan taajamissa asuvan väestön suhdetta koko kunnan väestöön, joiden asuin-

paikat ovat koordinaatein määritettävissä. Taajamaksi lasketaan vähintään 200 asukkaan ra-

kennusryhmät, joissa etäisyydet rakennusten välillä eivät yleisesti ole yli 200 m (SVT 

2020b). Väestön vähenemisen sekä taajamoitumisen yhteydestä suurimmassa osassa kuntia 

voisi päätellä, että väestön väheneminen on tapahtunut varsinkin maaseutualueilla.  
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Kuntien väestönkehitystä voidaan tarkastella lisäksi väestön keski-ikien mukaan. Taulu-

kossa 4.2 on esitetty koko maan, Kainuun sekä Kajaven verkkoalueen kuntien väestöjen 

keski-ikien kehitys vuosina 1990–2019. 

Taulukko 4.2 Alueiden väestöjen keski-ikien kehitys 1990–2019 (SVT 2020c) 

 Alue Keski-ikä 1990 Keski-ikä 2019 Muutos [a] 

Koko maa 37,5 43,2 5,7 

Kainuu 36,6 47,2 10,6 

Hyrynsalmi 37,7 54,8 17,1 

Kajaani 35,1 43,5 8,4 

Kuhmo 36,3 52,4 16,1 

Paltamo 38,3 50,6 12,3 

Puolanka 39,2 54,6 15,4 

Ristijärvi 41,6 54,2 12,6 

Sotkamo 37,8 46,2 8,4 

Suomussalmi 37,3 52,9 15,6 

Pyhäntä 32,2 41,8 9,6 

Siikalatva 37,9 48,3 10,4 

Vaala 38,8 52 13,2 

Keski-iät ovat korkeimmillaan samoissa kunnissa, joissa väestön väheneminen sekä taa-

jama-asteiden nousu on suurinta, kuten Ristijärvi, Puolanka, Hyrynsalmi sekä Suomussalmi. 

Tämä vahvistaa oletusta siitä, että väestön väheneminen näissä kunnissa johtuu nuorten sekä 

työikäisten poismuuttamisesta, jolloin jäljelle jää enenemissä määrin varttuneempaa väestöä. 

Yleisesti ottaen kuntien väestöjen keski-ikien nähdään olevan huomattavasti koko maan 

keski-ikää korkeammalla. Pyhännän kunta erottuu joukosta keski-iän ollessa jopa koko maan 

arvoa matalammalla. Kajaanin keski-iän kehityksen nähdään olevan hyvin samankaltainen 

koko maahan verrattuna.  

4.2.1 Energiankulutuksen kehittyminen 

Asiakasliittymien määrä on ollut hienoisessa kasvussa viimeisen vuosikymmenen aikana, 

mutta se on tasoittunut viimeisinä vuosina. Vuosi 2018 olikin ensimmäinen vuosi, kun liit-

tymien määrä kääntyi laskuun. Kuvassa 4.5 on esitetty Kajaven liittymien määrän, sekä 
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asunnoiksi luokiteltujen liittymien yhteenlaskettujen vuosienergioiden muutokset kymme-

nen vuoden ajalta. Vuosienergioita on lämpötilakorjattu kertoimilla, jotka määritettiin ver-

tailupaikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluvun sekä vuosittaisten Ilmatieteenlai-

toksen ilmoittamien lämmitystarvelukujen osamääränä (Ilmatieteenlaitos 2020, Motiva 

2020). Vertailupaikkakuntana käytettiin Kajaania, jonka arvioitiin edustavan koko Kajaven 

verkkoaluetta. 

 

Kuva 4.5 Liittymämäärän kehitys sekä asunnoiksi luokiteltujen liittymien vuosienergioiden muutos 2009–2018 

Vuoteen 2009 verrattuna vuonna 2018 Kajaven verkossa on noin 1000 liittymää enemmän, 

mutta energian käyttö on pysynyt samassa tasossa. Vuosittaiset vaihtelut energiamäärissä 

ovat suuria, jopa 10 %:n luokkaa. Liittymien määrän nousulla tai laskulla ei näyttäisi olevan 

suurtakaan merkitystä energiankäyttöön, ainakaan toistaiseksi. Tosin kyseisessä kymmenen 

vuoden otoksessa vuosien 2009–2018 välillä muutos liittymämäärässä on alle 3 %, joten sen 

perusteella ei pysty tekemään suuria johtopäätöksiä. 

Kajaven verkkoalue on jaoteltu toiminta-alueisiin kuvan 4.6 mukaisesti. Toiminta-alueet ja-

oteltiin kaupunki-, taajama- ja maaseutualueiksi, sekä lisäksi niiden sijaintikuntiensa mu-

kaan. Kuvassa 4.7 on esitetty maaseutumaisten toiminta-alueiden vuosienergioiden keskiar-

vojen kehitykset kunnittain aikaväliltä 2008–2019. 
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Kuva 4.6 Kajaven verkkoalue jaoteltuna toiminta-alueisiin 

 

Kuva 4.7 Maaseutumaisten toiminta-alueiden keskiarvoenergioiden muutos vuosina 2008–2019 

Maaseutumaisilla alueilla energiankäytön nähdään pysyneen useissa kunnissa samalla ta-

solla otosvuosien ajan. Suurimpana erona Kajaanin seudun maaseutualueilla energiankäyttö 

on ollut vahvassa kasvussa. Useiden kuntien alueilla on huomattavissa, että energian käyttö 
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on lähtenyt kasvuun otosajan viimeisinä vuosina. Energiakäyrissä ei ole havaittavissa väes-

tönlaskun vaikutuksia. Energiankäytössä ei ole siis odotettavissa suuria muutoksia ainakaan 

lähitulevaisuudessa. 

4.2.2 Käyttöpaikkamäärän kehittyminen 

Kajaven verkkoalueelle on vuosina 2015–2019 liittynyt 652 uutta liittymää, sekä verkosta 

on irtisanottu 616 liittymää. Kuvassa 4.8 on esitetty kyseisten liittymien sijainnit kartalla 

siten, että turkoosilla on korostettu uudet sekä keltaisella irtisanotut liittymät.  

 

Kuva 4.8 Kajaven verkkoalueen puretut (keltainen) ja uudet liittymät (turkoosi) 2015–2019 

Uudet liittymät ovat pääsiassa liittyneet taajama-alueille, ja suurimmat turkoosit ryppäät 

ovatkin keskittyneet kartan eteläosaan Oulujärven läheisyyteen sekä Kajaanin, Sotkamon ja 

Kuhmon taajamiin. Irtisanotut liittymät ovat hajaantuneet paljon tasaisemmin ympäri verk-

koa. 

Kuvassa 4.9 on esitetty tarkemmin perimmäisistä haaraverkoista irtisanotut sekä niihin lisä-

tyt liittymät aikavälillä 2015–2019.  Perimmäisillä haaraverkoilla tarkoitetaan pienitehoisia 
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ja säteittäisiä verkonosia, joilla ei nähdä olevan kasvupotentiaalia tulevaisuudessa. Turkoo-

seja uusia liittymiä perimmäisessä haaraverkossa on 19 kappaletta sekä keltaisella korostet-

tuja purettuja liittymiä 67 kappaletta. 

 

Kuva 4.9 Perimmäisen haaraverkkojen puretut (keltainen) ja uudet (turkoosi) liittymät 2015–2019 

Perimmäisen haaraverkon irtisanottuja liittymiä on hyvin vähän verkkoalueen länsipuolella, 

ja ne ovatkin jakaantuneet verkon keski- sekä itäosiin. Uusia liittymiä on hyvin harvaksel-

taan ympäri verkkoa. Jos koko verkon otoksessa uusien ja irtisanottujen liittymien määrät 

vastasivat toisiaan (652–616), perimmäisessä haaraverkossa irtisanottuja liittymiä on moni-

kerroin enemmän. 

Irtisanottujen liittymien määrän kehitystä voidaan tarkastella tarkemmin. Kuvassa 4.10 on 

esitetty Kajaven verkosta irtisanotut liittymät vuosittain niiden käyttötarkoituksien perus-

teella. Vuodesta 2018 jaottelua ei ole saatavilla, joten kaikki liittymät ovat luokiteltu kohtaan 

”muu”. 
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Kuva 4.10 Kajaven verkosta irtisanotut liittymät 2009–2018 

Irtisanottujen liittymien määrän nähdään olevan kasvussa viimeisinä vuosina. Varsinkin va-

paa-ajan asuntojen irtisanomiset ovat lisääntyneet. Tähän yhtenä syynä on varmastikin au-

rinkosähköjärjestelmien halventuminen. Kuvasta on myös huomioitava, että osa omakotita-

loiksi lasketuista liittymistä on voinut oikeasti olla vapaa-ajan käytössä, mikäli sen käyttö-

tarkoitusta ei ole Kajavelle päivitetty. 

Asukasluvun muutoksen ja liittymämäärien välillä ei ollut havaittavissa selvää yhteyttä. 

2000-luvulla liittymämäärä on ollut kasvussa, mutta kasvu on tukahtunut viimeisten viiden 

vuoden aikana sadoista kymmeniin. Vuosi 2018 olikin ensimmäinen vuosi, kun liittymä-

määrä lähti laskuun. Näyttää siis siltä, että taitekohta on saavutettu ja liittymämäärä tippuisi 

tulevaisuudessa. Väestön vähentymisellä on väistämättä vaikutuksensa liittymämäärän vä-

henemiseen, mutta menneeseen kehitykseen vedoten ei liittymämäärän laskemisen odoteta 

seuraavan asukasluvun laskun mukaisia määriä. Vakituisten asuinpaikkojen muuttuessa va-

paa-ajan asunnoiksi, voi suurempi merkitys olla off grid-aurinkosähköjärjestelmien yleisty-

misellä. 

4.3 Sähkönkysynnän muuttuminen tulevaisuudessa 

Yksi tulevaisuuden sähkönkäyttöä muokkaava trendi on liikenteen sähköistyminen. Ilmas-

tonmuutoksen hillitsemiseksi hallituksen tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomessa olisi 

yhteensä 250 000 sähkökäyttöistä autoa (Kajaanin liitto 2019). Liikenteen ilmastopolitiikan 
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työryhmän tavoitteena vuodelle 2030 on 670 000 sähköautoa, sekä vuodelle 2045 noin 2 

miljoonaa sähköautoa (LVM 2018). Tämä tarkoittaisi, että suuri osa yksityisautoilusta ta-

pahtuisi sähköllä jo parinkymmenen vuoden päästä, jolloin sen vaikutukset tulee huomioida 

saneeraus- ja komponenttipäätöksiä tehdessä. Kuvassa 4.11 on esitetty hybridi- sekä sähkö-

autojen osuuksia ensirekisteröitävistä henkilöautoista eri alueilla vuosina 2015–2019 (SVT 

2020d). 

 

Kuva 4.11 Sähkö- ja hybridiautojen prosenttimääräinen osuus ensirekisteröitävistä ajoneuvoista 2015–2019 

Kainuun sähkö- ja hybridiautojen rekisteröintimäärä on huomattavasti koko maan arvoa al-

haisempi. Vertailuksi esimerkiksi Uudellamaalla, jossa yleisiä latauspisteitä on runsaammin 

sekä välimatkat pienempiä, sähkö- ja hybridiautojen osuuden kasvu on huomattavasti nope-

ampaa. Myös Kainuussa sähköautojen markkinaosuudessa on nähtävissä selvää kasvua, 

mutta muuta Suomea hitaammalla tahdilla. 

Kainuussa sähköautojen yleistymisen haasteiksi nähdään latauspisteiden vähyys sekä ikään-

tyvä väkirakenne (Kainuun liitto 2019). Vanhemmalla ikäpolvella suhtautuminen uuteen 

tekniikkaan on ainakin toistaiseksi negatiivisempaa. Vuonna 2019 Kainuussa oli 45 julkisilla 

kartoilla näkyvää latauspistoketta. Näistä suurin osa (40) sijaitsee Kajaanissa sekä Sotka-

mossa. Muualla Kainuussa latauspisteitä on hyvin niukasti, ja moni niistäkin on sijoitettu 

valtatie 5:n varteen ohikulkijoita silmällä pitäen. (Kainuun liitto 2019)  

Keväällä 2019 sähkökäyttöisiä autoja Kainuussa oli 61 kappaletta (Kainuun liitto 2019). Ak-

kuteknologian kehittyessä sähköautojen hinnat tippuvat sekä niiden toimintasäde kasvaa, 
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joka tulee tekemään sähköautoista kilpailukykyisempiä myös Kainuussa. Sähköautojen li-

sääntymisen aiheuttama kasvanut tehontarve on syytä huomioida aluksi varsinkin Kajaanin 

ja Sotkamon läheisillä haaraverkko-osilla, sekä muilla taajamien läheisillä haaraosilla, koska 

ne tulevat säilyttämään elinvoimaisuutensa todennäköisesti parhaiten. Pitkien välimatkojen 

takia kaikkein kaukaisimpien itärajalle ylettyvien haaraverkko-osien asukkailla sähkökäyt-

töisiin autoihin vaihtaminen voi olla vähäisempää, mutta verkko-osat ovat pituutensa puo-

lesta haavoittuvaisia tehon kasvun aiheuttamalle jännitteenaleneman nousulle. 

Kajaven verkkoon oli vuoden 2019 lopussa liitetty yhteensä 332 pientuotantolaitosta. Pien-

tuotantolaitoksista suurin osa on aurinkosähköjärjestelmiä, sillä biokaasu, diesel, tuuli ja vesi 

pientuotantojärjestelmiä on vain yksi kutakin. Liittymisteholtaan pientuotantolaitokset ovat 

yleisesti pieniä, sillä aurinkosähköjärjestelmistä 85 % on kooltaan 2–6 kVA. Yhteensä kaik-

kien pientuotantolaitosten liittymistehot ovat 2,33 MVA. Kuvassa 4.12 on esitetty Kajaven 

verkkoon liitetyt pientuotantolaitokset vuosittain.  

 

Kuva 4.12 Kajaven pientuotantolaitoksien määrä vuosittain 2012–2019 

Pientuotantolaitosten määrä on ollut viime vuosina selvässä kasvussa ja onkin oletettavaa, 

että kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Kuvassa 4.13 on havainnollistettu verkkoon liitet-

tyjen pientuotantolaitosten sijoittumista maantieteellisesti. Kuvassa oranssilla on korostettu 

perimmäisiin haaraverkkoihin liitetyt pientuontalaitokset, joita on yhteensä 19 kappaletta. 
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Kuva 4.13 Pientuotantolaitosten sijoittuminen Kajaven verkkoalueella 

Suurin osa pientuotantolaitoksista sijaitsee Oulujärven läheisyydessä, sekä Kajaanin, Sotka-

mon ja Suomussalmen taajamissa. Taajamien ulkopuolella eniten laitoksia on verkon länsi-

osassa. Syrjäisemmillä alueilla pientuotantolaitokset eivät näytä saaneen suurta suosiota, ja 

perimmäisillä haaraverkkoalueilla pientuotantolaitoksia onkin hyvin vähän. 

Asuinrakennusten lämmitystapojen muuttumisella tulee olemaan vaikutuksia myös tulevai-

suuden energiankulutukseen. Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut, että kiin-

teistöjen öljylämmityksestä luovuttaisiin 2030-luvun alkuun mennessä (Valtioneuvosto 

2019). Kainuun ELY-keskuksen mukaan vuonna 2011 öljylämmitteisiä kiinteistöjä Kai-

nuussa arvioitiin olevan noin 2000 kappaletta (Kainuun ELY-keskus 2017). Kajaven kan-

nalta arvioon täytyy lisätä myös Kainuuseen kuulumattomien alueiden öljylämmitteiset kiin-

teistöt, joita karkeasti pinta-aloja suhteuttamalla voisi arvioida olevan muutamia satoja. Toi-

saalta kuluneen vajaan vuosikymmenen aikana osa näistä kiinteistöistä on jo vaihtanut läm-

mitystapaansa esimerkiksi öljylämmityslaitteiston käyttöiän loppuessa.  
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Lämmitystapaansa vaihtavissa kiinteistöissä sähköenergian kulutus sekä -tehon tarve tulee 

mitä todennäköisimmin lisääntymään, muutoksen riippuessa uudesta valitusta lämmitysta-

vasta. Suoraan sähkölämmitykseen vaihdettaessa kiinteistön vuosittainen sähkönkulutus 

kasvaa tuhansilla kilowattitunneilla. Muilla vaihtoehdoilla, kuten maalämmöllä tai lämpö-

pumppujärjestelmillä, lämmitykseen käytettävä sähköenergian määrä on maltillisempaa. 

Maalämpöpumpulla sähköenergiankäyttö on vain noin kolmannes suoraan sähkölämmityk-

seen verrattuna (Maalämpö 2020).  

Vastaavasti yleistyneet lämpöpumppujärjestelmät laskevat ennestään sähkölämmitteisten 

kiinteistöjen sähköenergian kulutusta, jolloin se kompensoisi uusien sähkölämmittäjien ai-

heuttamaa vaikutusta.  Lämpöpumput ovatkin lisääntyneet räjähdysmäisesti 2000-luvulla, ja 

vuonna 2019 niitä on myyty Suomessa jo yli miljoona kappaletta (SULPU 2020). Näistä 

suurin osa on ilmalämpöpumppuja.  
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5. JAKELUVERKKO 

Kajavella 1–70 kV keskijänniteverkkoa on noin 7440 km, josta suurin osa (n. 7200 km) on 

20 kV jännitetasossa. Kajaanin keskustassa sekä sen lähialueilla käytetään pääosin 10 kV 

jännitetasoa, jota on noin 40 km verran. Lisäksi käytössä on noin 140 km 45 kV ilmajohtoja 

sekä 70 km 1000 V johtoja. Pienjännitteistä 0,4 kV verkkoa on 5670 km. Verkkoa syötetään 

20 kappaleella 110/20 kV sähköasemia, neljällä 110/10 kV sähköasemalla sekä kolmella 

45/20 kV sähköasemalla. Kuvassa 5.1 on esitetty Kajaven keskijänniteverkosto sekä sitä 

syöttävät sähköasemat. 

 

Kuva 5.1 Kajaven keskijänniteverkosto 

Liittymiä Kajaven verkossa vuonna 2017 oli 37380 kappaletta ja käyttöpaikkoja 58329 kap-

paletta. Asiakkaille siirretty sähköenergia oli yhteensä 780 GWh, joka tarkoittaa keskimäärin 

13,4 MWh käyttöpaikkaa kohden, Suomen sähkönjakeluyhtiöiden keskiarvon ollessa 14,4 

MWh (Energiavirasto 2017). 

Harvaan asuttu toimintaympäristö näkyy laajana sähköverkostona käyttäjämäärään verrat-

tuna. Vuonna 2017 Kajaven verkon pituus käyttöpaikkaa kohden oli noin 229 m, keskiarvon 
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ollessa noin 113 m (Energiavirasto 2017). Tilastoihin perustuen Kajave on siis hankalassa 

asemassa tuottaessaan sähkömarkkinalain vaatimaa kohtuuhintaista sähköverkkopalvelua, 

koska se ylläpitää keskiarvoon nähden kaksinkertaista verkostopituutta keskiarvoa pienem-

mällä energiansiirrolla alueella, joka on tunnettu lumisuudestaan ja metsäisyydestään. 

Pitkien, harvaan asuttujen johtolähtöjen jännitteenalenemat nousevat korkeiksi verkostoalu-

een reunoilla. Suurella osalla verkosta jännitteenalenemat pysyvät maltillisena alle 6 %:ssa, 

mutta korkeimmillaan ne nousevat jopa 10 %:iin. Keskijänniteverkoston jännitteenalenemat 

ovat esitetty kuvassa 5.2. 

 

Kuva 5.2 Kajaven keskijänniteverkoston jännitteenalenemat 

5.1 Verkostosegmentit 

Kajave on jaotellut keskijänniteverkkonsa erilaisiin segmentteihin. Verkon runkojohdot ovat 

jaettu solmupisteitä yhdistäviin tärkeimpiin primääriosiin sekä sekundääriosiin. Taajama-

alueiden verkko-osat lukeutuvat taajamasegmenttiin, sekä haaraosien perimmäiset osat on 

jaoteltu vielä erikseen perimmäiseen haaraverkkoon. Keskijänniteverkon pituudesta reilu 60 
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% (4500 km) lasketaan haaraverkoiksi. Tästä määrästä kolmasosa on luokiteltu perim-

mäiseksi haaraverkoksi. Haaraverkko-osien johtoalkioiden keski-iät ovat esitetty kuvassa 

5.3. 

 

Kuva 5.3 Verkostosegmenttien johtoalkioiden keski-iät 

Verkon nähdään olevan vanhinta sen haaraosissa. Segmenttien keski-ikätiedoista on päätel-

tävissä verkon saneerauksien painotus, joka on selvästi kohdistunut verkon toimitusvar-

muusvaatimusten kannalta tärkeimpiin taajama- ja runko-osiin. Toimitusvarmuusvaatimus-

ten täysimääräisen toteuttamisen lisäksi varsinkin perimmäiselle haaraverkolle tulee lähi-

vuosina suorittaa mittavissa määrin saneeraustoimenpiteitä jo pelkästään verkon teknisen iän 

tullessa vastaan.  

Keskijänniteverkossa kaapelointiprosentti vuoden 2019 lopussa oli 10,4 %, pienjännitepuo-

lella kaapeloinnin osuus oli vastaavasti 50,0 %. Verkkosegmentittäin tarkasteltuna taaja-

missa keskijänniteverkko on pääosin kaapeloitu, kaapelointiprosentin ollessa 75 %. Tär-

keimmiksi luokitelluista runkojohdoista noin 8 % on kaapeloitu, toissijaisista noin 2 %. Haa-

raverkoissa kaapelointiosuus on 2 %, josta perimmäisen haaraverkko-osan osuus on suoras-

taan olematon. 

1000 V:n haarajohtoja oli vuoden 2020 keväällä 44 kappaletta, ja pituudeltaan ne vaihtelevat 

0,5 ja 3,5 km:n väliltä. Suurin osa 1000 V:n haaroista on kuitenkin 1,0–2,5 km pituisia. Haa-

rojen keskitehot ovat keskimäärin muutamia kymmeniä kilowatteja. Haaroista noin kolme 

neljäsosaa on rakennettu ilmajohtona.  
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5.2 Verkostostrategia 

Kappaleessa 3.2 esitetyn vuoden 2018 kehittämissuunnitelman mukaisesti Kajave on pyrki-

nyt saneeraamaan taajama-alueiden keski- ja pienjänniteverkot kaapeloimalla. Mahdolli-

suuksien mukaan suunnitelmiin kuuluu niitä syöttävien johtojen kaapelointi. Runkojohtojen 

osalta suunnitelmana on käyttää ilmajohtoratkaisuja, siirrettynä tien varsille tai muuten toi-

mitusvarmuuden kannalta suotuisiin paikkoihin. Haaraverkkojen osalta vaihtoehtoina kehit-

tämissuunnitelmassa oli esitetty johtojen siirtämistä teiden varsille tai paikalleen saneerausta 

vierimetsänhoidolla. Lyhyissä haarajohdoissa voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää 

1000 V tekniikkaa. Myös verkostoautomatiikan käyttöön panostetaan, kuten esimerkiksi 

katkaisijoiden lisäämistä pitkien haarajohtojen alkuun, niiden erottamiseksi runkoverkosta. 

Vuodenvaihteen 2017–2018 aikaan valtavat lumikuormat aiheuttivat Rauha ja Henna nimi-

set suurhäiriöt. Lunta satoi poikkeuksellisen paljon pitkin joulukuuta. Lämpimän sään takia 

lumi ja räntä olivat painavaa ja ne kerääntyivät ilmajohdoille sekä vierimetsien puustolle. 

Ennakoivasta toimenpiteistä huolimatta johdot rasittuivat lumimäärästä sekä päälle kaatu-

neista vieripuista aiheuttaen satoja häiriöitä. (Reinikka 2018) 

Suurhäiriöt sattuivat kahtena aaltona, ensimmäinen niistä sattui uuden vuoden taitteessa, 

sekä seuraava viikon kuluttua loppiaisen tienoilla. Ensimmäinen suurhäiriö aiheutti yhtäai-

kaisia keskeytyksiä jopa 6600 käyttöpaikalle ja seuraavakin peräti 5500 käyttöpaikalle. Pi-

simmillään keskeytykset olivat toisessa suurhäiriössä noin 4 vuorokauden mittaisia. Yh-

teensä sähkökatkoksista kärsi noin 20 % asiakkaista, joka tarkoittaa noin 12000 käyttöpaik-

kaa. Korjaustyöt olivat mittavia ja niissä auttoivat niin pelastuslaitos kuin puolustusvoimat-

kin. Työstä aiheutuneita kuluja suurhäiriöt aiheuttivat noin 8 M€ sekä vakiokorvauksia asi-

akkaille noin 2 M€. (Reinikka 2018) 

Tapaukseen liittyen Energiavirasto käynnisti tutkinnan tarkastaakseen, onko verkonhaltija 

laiminlyönyt sähkömarkkinalain vaatimaa kehittämisvelvollisuutta. Energiavirasto totesi 

päätöksessään, ettei verkonhaltija ole syyllistynyt kehittämisvelvollisuuden laiminlyöntiin, 

mutta huomautti päätöksessään Kajavea kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota verkon 
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rakenteellisen käyttövarmuuden parantamiseen. Suurhäiriötilanteiden hillintä perustui kehit-

tämissuunnitelmaa suurempien viankorjausresurssien käyttöön. Energiavirasto huomautti, 

että jos vastaavanlainen häiriötilanne sattuisi jatkossa yhtäaikaisesti useammallekin verkko-

yhtiölle, ei vastaavan viankorjausmiehistön käyttö olisi välttämättä mahdollista, joten raken-

teellista käyttövarmuutta ei voi paikata ylimääräisellä viankorjausmiehistöllä. (Energiavi-

rasto 2020b) 

Kajave on päätynyt muuttamaan verkostostrategiaansa enemmän kaapelipainotteiseksi vas-

taavilta suurhäiriötilanteilta suojautuakseen. Asemakaava-alueiden lisäksi myös sähköase-

mien väliset runkoverkot tullaan jatkossa pääosin kaapeloimaan. Myös haaraverkkojen sa-

neeraustapavalintoja tullaan arvioimaan entistä tarkemmin. 

5.3 Perimmäiset haaraverkot 

Perimmäisiksi haaraverkoiksi on luokiteltu syöttötopologialtaan säteittäiset verkon osat, joi-

den huipputeho on maksimissaan noin 100 kW sekä haaraosalla ei oleteta olevan kasvumah-

dollisuuksia. Perimmäisiksi haaraverkoiksi luokiteltuja johtohaaroja on verkossa yhteensä 

114 kappaletta, ja ne sijoittuvat pääosin verkon harvaanasuttuihin pohjois- ja itäosiin. Kuvan 

5.3 mukaisesti perimmäiset haaraverkot ovat verkon vanhinta osuutta, keski-iältään noin 40 

vuotta. Kuvassa 5.4 on esitetty johtoalkioiden keski-iät tarkemmin jaoteltuna johtohaaroit-

tain. 

 

Kuva 5.4 Perimmäisten haaraverkko-osien keski-iät 
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Vain pieni osa haarajohdoista on saneerattu tähän mennessä, vanhimmat haarajohdot ovat jo 

ylittäneet 50 vuoden pitoajan. Uusimmat, keskimäärin 10 vuoden ikäiset haarajohdot ovat 

suurimmaksi osaksi pylvästetty uudelleen paikalleen, pienen osan ollessa siirrettynä teiden 

varsille. Uudelleenpylvästettäessä johtimia ei usein miten ole vaihdettu. Jos myös johdin on 

uusittu, on johtimena käytetty pääasiassa Sparrowia. Alkuperäiset johtolinjat kulkevat pää-

osin suoria linjoja metsissä, johtokadun ollessa 10 m leveä. Jos linjat ovat rakennettu teiden 

läheisyyteen, on tien ja linjan välissä usein puustoa. 

Perimmäisistä haaraverkoista suurin osa on jo niin ikääntynyttä, että se osuu Energiaviraston 

antamiin komponenttien pitoaikaväleihin. Tällöin Energiavirasto katsoo investointien kuu-

luvan verkon normaaleihin kehittämistoimenpiteisiin. Haaraverkkosegmentti ei siis suurilta 

osin kuuluisi toimitusvarmuuskannustimen piiriin investointien osalta.  

Kuvassa 5.5 on esitetty perimmäisten haaraverkko-osien metsässä kulkeva pituus suhteessa 

kokonaispituuteen. Johdinalkioille on määritetty Corine Land Cover (CLC) 2012 aineiston 

mukaisesti ympäristöluokat. Metsäksi on laskettu luokituksen 3.1 ”sulkeutuneet metsät” saa-

neet ympäristöt, joissa puusto on yli 5 m pitkää sekä latvuston peitto yli 20 %. 

 

Kuva 5.5 Perimmäisten haaraverkko-osien metsäympäristöjen osuus  

Metsäympäristöjen osuuden nähdään yleisesti olevan noin 50–70 %:n luokkaa. Metsäympä-

ristön osuuden laskentaan ei otettu huomioon esimerkiksi harvapuustoisia metsäalueita tai 

suoalueita, joten myrskyille tai tykkylumelle haavoittuvaa johtoaluetta on todellisuudessa 

vielä esitettyä enemmän. Kuvassa 5.6 on esitetty haaraverkko-osien pituudet.  
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Kuva 5.6 Perimmäisten haaraverkko-osien pituudet  

Perimmäisiksi haaraverkoiksi laskettavat haarajohdot ovat keskimäärin 5–15 km:n mittaisia. 

Pisimmillään ne ovat verkon itäosassa, jossa itärajalle ylettyvät johdot ovat monen kymme-

nen kilometrin mittaisia.  

Perimmäisistä verkkohaaroissa tehot ovat pieniä ja suurin osa haaroista on rakennettu käyt-

täen Fersemal (AlMgSi/Fe 3x21/4) -johdinta. Muita yleisimmin käytetty johtolajeja ovat 

Sparrow (Al/Fe 3x34/6) sekä Bantam (Al/Fe 3x7/9). Kuvassa 5.7 on esitetty perimmäisten 

haaraverkkojen huipputehot haaroittain. Huipputehot ovat määritetty haarojen vuosienergi-

oista haarojen energiankäyttöä kuvaavan huipunkäytönajan, 3500 h, avulla.  

 

Kuva 5.7 Perimmäisten haaraverkkojen huipputehot  
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Perimmäisissä haaraverkkojen alueella asutus ja sähkönkäyttö on pääosin vähäistä, mikä nä-

kyy alhaisina tehoina sekä energiankulutuksena. Haaraverkkojen huipputehot ovat keski-

määrin muutamia kymmeniä kilowatteja, pidemmissä johdoissa noin 100 kW verran. 

Pitkien siirtomatkojen sekä kohtuullisen pienten johtimien pinta-alojen takia perimmäisten 

haarajohtojen oikosulkuvirrat jäävät pieniksi, joka hankaloittaa suojauksen toteuttamista. 

Kaksivaiheiset oikosulkuvirrat ovat pienimmillään noin 80 A luokkaa idän pitkien johtoläh-

töjen päissä. Tämä aiheuttaa ongelmia suojauksen kannalta, sillä johtolähtöjen alkupäiden 

kuormitusvirrat voivat olla muutamissa tapauksissa samaa luokkaa kuin pienimmät vikavir-

rat.  
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6. SANEERAUSTAVAT 

Tässä kappaleessa käsitellään erilaisia sähkönverkon saneeraus- sekä kehitystoimenpiteitä, 

joita voitaisiin soveltaa haaraverkkoihin. Toimenpiteiden osalta käsitellään niiden etuja ja 

haittapuolia sekä vaikutuksia verkon käyttövarmuuteen ja kustannuksiin.  

6.1 Uudelleenpylvästäminen 

Uudelleenpylvästämisellä tarkoitetaan, että johtolinja saneerataan paikalleen vaihtamalla 

vain pylväsrakenteet. Uudelleenpylvästys ei varsinaisesti vaikuta verkon vikatiheyteen, 

koska verkko on yhtä haavoittuvainen vioille ympäristöllisten muuttujien pysyessä samana. 

Toisaalta verkon komponenttien vanhetessa ne ovat alttiimpia vikaantumaan, esimerkkinä 

puupylväiden lahoaminen. 

Kajave on linjannut, että jos johtolinja päätetään saneerata paikalleen, pyritään johdin pitä-

mään mahdollisuuksien mukaan samana vaihtamalla vain pylväsrakenteet. Johtimen vaihto 

tulee kuitenkin ajankohtaiseksi, johtimen ollessa rakenteellisesti huonossa kunnossa, esimer-

kiksi runsaiden johdinliitosten takia tai sähköteknisistä syistä, kuten jännitteenaleneman pie-

nentämisen takia.  

Pylväsrakenteiden uusimiskustannus on noin 40–50 % uuden johdon kokonaiskustannuk-

sista (Lakervi & Partanen 2008). Regulaation kannalta katsottuna uudelleenpylvästäminen 

ilman johdinten uusimista olisi kannattavaa, koska ilmajohtojen nykykäyttöarvo määräytyy 

pylvästysvuoden mukaan. Nykykäyttöarvo kasvaisi siis huomattavasti investointikustan-

nusta enemmän. 

Toimitusvarmuusvaatimusten kannalta pelkkä uudelleenpylvästys on itsessään riittämätön 

saneeraustoimenpide ainakin laajasti toteutettuna metsäisessä toimintaympäristössä. Vika-

taajuuteen pystytään vaikuttamaan varsinkin vierimetsänhoitotoimenpiteillä tai päällystetty-

jen avojohtojen käytöllä. 
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Huonona puolena haaramaisten verkkojen paikalleensaneeraamisessa on asiakkaille sanee-

raustöistä aiheutuva haitta, koska uudelleenpylvästysoperaatio vaatii johtolinjan jännitteet-

tömyyttä esimerkiksi Kajaven verkossa käytettyjen Bantam ja Fersemal -johdinten osalta. 

KAH-kustannusten sekä asiakastyytyväisyyden kannalta haitta pitäisi pystyä minimoimaan. 

Keskeytysaikaa voidaan lyhentää lisäämällä työvoimaa tai asiakkaiden sähkönsaanti voi-

daan turvata esimerkiksi sähköä KJ- tai PJ-verkkoon syöttävillä varavoimageneraattoreilla. 

Keskeytysten minimointi voi nostaa investoinnin kustannuksia huomattavasti. 

6.2 Vierimetsien hoito 

Metsässä kulkevan johtolinjan toimitusvarmuutta voidaan parantaa johtokadun vierimetsän-

hoidolla. Vierimetsänhoidolla tarkoitetaan johtokatujen ympärillä olevan puuston harven-

nustoimenpiteitä. Käsitteenä vierimetsänhoito on kuitenkin laaja. Se voi sisältää niin yksit-

täisten vaarapuiden poiston kuin molemminpuolisen kaistaleiden poistamisen eli johtokadun 

leventämisen. Vierimetsänhoitoa voidaan toteuttaa myös tien varsilla oleviin johtolinjoihin, 

jolla saadaan niiden vikataajuutta pienennettyä entisestään. Yleisesti vierimetsille ei tehdä 

erillistä maankäyttösopimusta, vaan puunhoidosta aiheutunut vahinko korvataan muilla ta-

voin maanomistajalle. (Liukkonen 2018) 

Johtokadun leventämistoimenpiteillä voidaan vaikuttaa johdon vikataajuuteen. Mitä le-

veämpi johtokatu on, sitä epätodennäköisempää on, että vieripuut kaatuisivat linjan päälle. 

Riskiin vaikuttaa tietenkin oleellisesti vierimetsän korkeus. Linja on puuvarma, jos sitä ym-

päröivä vierimetsä ei ylety vaurioittamaan linjaa kaatuessaan. Kajavella keskijännitejohto-

kadun leveys on yleisesti 10 m. Johtokatua on suunniteltu levennettävän joko 20 tai 30 m:iin 

riippuen vierimetsän korkeudesta. Johtokatu ei kuitenkaan olisi puuvarma, vaan puilla olisi 

vielä mahdollisuus vahingoittaa johtolinjaa. 

Vierimetsän kasvaessa puiden aiheuttamat riskit kasvavat. Vierimetsänhoidolla voidaan saa-

vuttaa hyötyä noin 10–20 vuodeksi riippuen alueesta ja harvennustavasta (Ranta & Niemelä 

2013). Ylileveiden johtokatujen osalta hakkuun on todettu auttavan noin 15–30 vuodeksi, 

kunnes vieripuut ovat kasvaneet taas uhaksi johtolinjalle (Liukkonen 2018). Riskin mini-

moimiseksi tulisi linjalle suorittaa uusi hakkuu.   
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Jos johtolinja on tarkoitus saneerata lähitulevaisuudessa maakaapeliksi tai siirtää tien var-

teen, johtokadun leventämistoimenpiteet eivät todennäköisesti ole taloudellisesti kannatta-

via, koska muutaman vuoden viankorjaus ja KAH-säästöt eivät ylitä hakkuuinvestointia. 

Esimerkiksi PKS Sähkönsiirto Oy ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy pyrkivät tekemään 

vierimetsähoidot johtolinjoille, joilla käyttöikää on vielä noin 20–30 vuodeksi (Liukkonen 

2018). Näin metsänhoitotoimista saatu hyöty vastaa johdon odotettua jäljellä olevaa elinikää. 

Johtokadun leventämistä kannattaa siis hyödyntää metsässä kulkevan, vielä teknistä käyt-

töikää omaavan ilmajohdon käyttövarmuuden parantamiseen esimerkiksi tilanteessa, jossa 

halutaan lisäaikaa toimintaympäristön muutoksien seuraamiselle ennen suurempia sanee-

rauspäätöksiä.  

Vierimetsän kustannukset koostuvat hakkuulupien hankkimisesta, hakkuukustannuksista ja 

korvauksista maanomistajille. Jos vierimetsänhoito suoritetaan uudelle ilmajohtolinjalle, 

jonka pitoajan odotetaan olevan 40–50 vuotta, voi olla järkevää hankkia maankäyttöluvat 

leveälle johtokadulle, koska pitoajan aikana raivaustoimenpiteitä pitäisi suorittaa uudestaan 

(Liukkonen 2018). Näin uusintahakkuu helpottuisi, kun vältyttäisiin uusien lupahakemusten 

teolta.  

6.3 Johtokadun siirto tien varteen 

Johtokadun siirtäminen tien varsille parantaa käyttövarmuutta sekä helpottaa huoltotoimen-

piteitä ja viankorjausta metsäympäristöön verrattuna. Johtoreitin tienvarteen siirtämisen on 

huomattu laskevan johdon vikataajuuden noin puoleen verrattuna metsässä kulkevaan ilma-

johtoon. Tien varteen sijoittamalla saadaan johdon toinen puoli automaattisesti puuvar-

maksi. Siksi käyttövarmuutta voidaan parantaa entisestään ottamalla suunnittelussa tuulen 

suunnat huomioon. (Lassila et al. 2007) 

Vanhat johtoreitit ovat rakennettu pääosin suoria reittejä metsien halki. Reittien siirtäminen 

teiden varsille todennäköisesti pidentää johdon pituutta sen kulkiessa mutkittelevia teitä pit-

kin. Johtolähdön kokonaispituuteen tällä ei välttämättä ole niin suurta vaikutusta, koska asu-

tus sijaitsee pääosin teiden varressa, joten pituussäästöä syntyy, kun vältytään metsäreittien 

pidemmiltä haarajohdoilta asutuksen luo. (Lakervi & Partanen 2008) 
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Johtokatujen tienvarsiin sijoittaminen saattaa aiheuttaa vastustusta muun muassa tienpitäjien 

osalta, koska tien varressa oleva johto saattaa hankaloittaa tien kunnossapitoa. Hankaluuksia 

voi lisäksi aiheuttaa maanomistajien suhtautuminen uuteen johtoreittiin, sekä teiden varsilla 

olevat rakennukset. Tien varteen siirrettynä johtolinjat tulevat myös näkyville, jos ne ovat 

ennen olleet huomaamattomina metsän siimeksessä. (Lassila et al. 2007) 

Lisäkustannuksia paikalleensaneeraukseen verrattuna syntyy uusien maankäyttösopimusten 

tekemisestä, korvauksista, uuden johtoreitin raivaamisesta sekä mahdollisesti pidemmän 

johtoreitin aiheuttamista kustannuksista. 

6.4 PAS/BLL-johto 

PAS ja BLL-johdot ovat muovikuorella päällystettyjä avojohtoja. Muovisen eristyskerrok-

sen avulla johtimien hetkellinen toisiinsa koskettaminen tai puun lyhytaikainen nojaaminen 

johdinta vasten ei aiheuta läpilyöntiä. Pitkiä aikoja nojatessa puu kuitenkin vaurioittaa eris-

tystä aiheuttaen keskeytyksen. BLL-johdot ovat PAS-johtoihin nähden paremmin eristetty 

sekä rakenteeltaan kestävämpiä, joten ne kestävät esimerkiksi puun nojaamisen paremmin 

(Simonen 2006). Eristyksen ansiosta johdon käyttövarmuus paranee siis varsinkin nopeasti 

ohimeneviä vikoja vastaan, koska esimerkiksi lintujen tai risujen aiheuttamat hetkelliset kes-

keytykset ja uudelleenkytkennät vähenevät. Eristys mahdollistaa myös lyhyemmän vai-

hejohdinten välisen etäisyyden, jota voidaan hyödyntää tiivistämään kaksois- tai kolmois-

johtojen tarvitsemaa tilaa. (Lakervi & Partanen 2008)  

Negatiivisena puolena PAS-johdolle kaatuneet puut voivat aiheuttaa suuri-impedanssisen 

maasulun, joka voi olla maasulkusuojauksen kannalta vaikea huomattava. Maasulku aiheut-

taa vikapaikalle vaarallisien askel- ja kosketusjännitteiden nousun. Tämän takia myrskyjen 

jälkeen olisi suositeltavaa käydä tarkistamassa, että nojaako linjaa vasten puita, joita suojaus 

ei ole havainnut. Tästä syystä PAS-johtojen sijoituspaikkana suositaan teiden varsia. (La-

kervi & Partanen 2008) 

PAS-johdon käytön kannattavuus riippuu johtolähdön tehosta, rakenteesta sekä vaikutuk-

sesta vikataajuuteen. Suuremmilla tehoilla jälleenkytkentöjen vähenemisestä aiheutuva 
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KAH-säästö on suurimmillaan. Yleisesti PAS- johdon investointikustannukset ovat noin 30 

% korkeammat verrattuna vastaavaan ilmajohtoon. (Lassila et al. 2007) 

6.5 Kaapelointi 

Kaapeloinnilla saavutetaan avojohtoja parempi käyttövarmuus. Ilmajohtoihin verrattuna 

kaapeloinnin vikataajuus on vain noin 20–50 %:n tasolla (Lassila et al. 2007). Kaapeloinnin 

avulla saadaan rajattua pois kaikki ilmajohtojen yleisimmät vikatilanteet, kuten myrskyjen, 

lumikuorman, salamoiden sekä eläinten aiheuttamat tuhot. Verkon vikataajuuden pienenty-

essä saavutetaan säästöjä niin korjauskustannuksissa, KAH-kustannuksissa kuin mahdolli-

sissa vakiokorvauksissakin. 

Kaapeliverkossa viat ovat tyypillisesti pitkäaikaisia, eikä nopeasti jälleenkytkennällä ohime-

neviä vikoja synny kuten ilmajohdoilla. Kaapelijohdon vian paikantaminen sekä korjaami-

nen on kuitenkin ilmajohtoa hitaampaa. Pitempiin keskeytyksiin voidaan kuitenkin varautua 

varayhteyksien tai varavoiman avulla. (Lassila et al. 2007) 

Kaapelointi nostaa verkon maasulkuvirtoja, johtuen kaapeleiden korkeammasta maakapasi-

tanssista. Karkeasti arvioituna maakaapelin tuottama maasulkuvirta on noin 60 kertainen 

avojohtoon verrattuna (LUT-yliopisto 2019). Maakaapelointi lisää myös verkon loistehon 

tuottoa. Kajave on arvioinut käyttämiensä KJ-kaapeleiden tuottavan loistehoa noin 30 

kVAr/km. Maasulkuvirtojen sekä loistehon kompensointi voidaan toteuttaa keskitetysti säh-

köasemille asennettuna tai verkkoon hajautetusti sijoittamalla.  

Investointina keskijännitetasolla kaapelointi on ilmajohtorakenteita kalliimpaa. Investointi-

kustannus on riippuvainen varsinkin kaapelin asennuskustannuksista. Yleisimmin käytetty 

asennustapa on kaivuutekniikka, jonka kustannus riippuu kohteen maaperästä. Myös enem-

män pienjännitetasolla käytetty auraustekniikka on yleistynyt johtuen sen edullisuudesta 

sekä asennusnopeudesta (Konttinen 2017). Maakaapelitekniikan hintakehitys on ollut kui-

tenkin laskeva, ilmajohtojen hintojen noustessa (LUT-yliopisto 2019). Tähän yhtenä syynä 

on varmasti ollut kaapeloinnin yleistyminen syrjäyttäen samalla ilmajohtorakentamista.  
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6.6 Jännitetason muutos 

Lyhyiden ja pienitehoisien haarajohtojen kohdalla jännitetason muutos pienjännitteiseksi 

1000 V:iin voi tulla potentiaaliseksi. 1000 V:n johtohaara muodostaa oman suojausalueensa, 

jolloin siellä tapahtuvat viat eivät vaikuta keskijänniteverkon puolelle. Haaraosien jännite-

tasoa muuttamalla saadaan siis pienennettyä keskijänniteverkon pituutta ja sitä kautta viko-

jen vaikutusaluetta. 1000 V:n verkko voidaan rakentaa ilmajohtona tai kaapeloituna. (Lassila 

et al. 2007) 

Suojausteknisen edun lisäksi pienjännitteiseksi saneeraaminen on investointikustannuksil-

taan edullisempaa. Ilmajohtona rakennettuna 1000 V:n jakelutekniikan käyttö mahdollistaa 

halvempien pienjännitejohtojen käytön. Kaapeloidessa materiaalikustannukset sekä auraus-

tekniikan käyttö laskevat investointikustannuksia. (Lohjala 2005) 

1000 V:n pienjännite mahdollistaa sähkönsiirron usean kilometrin päähän, riippuen johdon 

kuormasta. Sen teknillistaloudellinen käyttöalue on yleisesti noin 0,5–5 km:n pituiset haara-

johdot, joiden siirtotehot ovat maksimissaan ilmajohdoille 60 kW ja maakaapeleille 100 kW. 

(Lassila et al. 2007) 

Keskijännitteeseen verrattuna 1000 V:n käytön negatiivia puolia ovat kasvavat jännitteena-

lenemat sekä häviöt. Lisäksi lisätty jänniteporras tarkoittaa yhtä lisämuuntajaa ja sen aiheut-

tamia häviöitä jänniteportaiden väliin. Tämän takia 1000 V:n tekniikka ei sovellu liian ly-

hyille haaroille, koska investointikustannukset ovat saatuja hyötyjä suuremmat (Jääskeläi-

nen 2010). 

6.7 LVDC-tekniikka 

Haarajohtoja voisi saneerata tulevaisuudessa uudemmalla LVDC-tekniikalla, eli pienjännit-

teisillä tasavirtajärjestelmillä. DC-tekniikalla toimiva verkonosa voidaan toteuttaa myös 

älykkäänä smart gridinä. DC-järjestelmä koostuu vaihtosähkön tasasähköön muuttavasta ta-

sasuuntaajasta, tasasähköllä toimivista jakelulinjoista sekä asiakkaiden käyttöpaikkoihin ta-
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kaisin vaihtosähköksi muuttavista vaihtosuuntaajista. DC-verkko voidaan toteuttaa unipo-

laarisena 1500 V jännitteellä tai bipolaarisena ±750 V jännitteellä, ja se korvaisi verkonosan 

20/0,4 kV muuntopiirin kokonaisuudessaan. (LUT-yliopisto 2019) 

LVDC-järjestelmän etuna on, että se mahdollistaa vaihtosähköjärjestelmää (1000 V) korke-

amman pienjännitteen käytön. Tämä pienentää häviöitä sekä mahdollistaa suuremman te-

honsiirtokapasiteetin. Tasasähköjärjestelmässä voidaan hyväksyä myös AC-verkkoa paljon 

suurempi jännitteenalenema, jopa 25 % (LUT-yliopisto 2019). Reaktiivisten komponenttien 

puuttumisen takia tasasähköjärjestelmässä tehokerroin on aina 1, joka myös kasvattaa tehon-

siirtokapasiteettia vaihtosähköön verrattuna. DC-järjestelmän tehoelektroniikan, kuten tasa- 

ja vaihtosuuntaajien häviöiden takia järjestelmän häviöt muodostuvat kuitenkin perinteistä 

vaihtosähköverkkoa suuremmiksi. Lisäksi suuntaajien eliniät ovat huomattavasti pienempiä 

perinteisen verkon komponentteihin verrattuna. (Porkola 2018) 

Tasasähköjärjestelmä muodostaa uudenlaisen alustan verkolle, joka on kehitettävissä paljon. 

Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat esimerkiksi sähköverkon tilan tarkkailun ja ohjailun, 

sekä kysynnänjouston toteuttamisen. Jatkuvasti yleistyvät pientuotantolaitokset, kuten au-

rinkopaneelijärjestelmät ovat liitettävissä verkkoon helpommin ilman vaihtosuuntaajia sekä 

niiden häviöitä. Samoin akkujärjestelmät voidaan kytkeä osaksi verkkoa. (LUT-yliopisto 

2019) 

DC-verkkohaara voidaan erottaa sitä syöttävästä verkosta omaksi mikroverkokseen muun 

verkon vikaantuessa. Muun verkon lyhyet sähkökatkot eivät vaikuttaisi haaraan, ja pidem-

missä katkoissa energiavarastoista/pientuotantolaitoksista riittäisi käyttöpaikoille virtaa nii-

den ehtymiseen saakka. Näin haaraa syöttävän verkon korjaamiseen saataisiin lisäaikaa toi-

mitusvarmuusvaatimukset silmällä pitäen. Tämä olisi hyödyllinen ominaisuus syrjäisissä 

verkonosissa, joiden syöttävien runko-osien saneeraustarve voitaisiin toimitusvarmuusvaa-

timusten näkökulmasta uudelleenmitoittaa. (LUT-yliopisto 2019) 
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6.8 Verkostoautomaation lisääminen 

Sähkönjakeluverkon käyttövarmuutta voidaan parantaa lisäämällä verkkoon verkostoauto-

maatiota, kuten kauko-ohjattavia erotinasemia tai katkaisijoita. Automaation lisäämisellä ei 

ole suoranaista vaikutusta tapahtuvien vikojen määrään, mutta niillä pystytään vaikuttamaan 

asiakkaiden kokemien sähkökatkojen määriin sekä sähkökatkosten pituuksiin. Kun vikati-

lanteita pystytään selvittämään etänä kaukoyhteyden avulla, säästetään aikaa sekä vapaute-

taan korjausresursseja muihin tehtäviin. 

Kauko-ohjatuilla pylväskatkaisijoilla voidaan vähentää asiakkaiden kokemia sähkökatkoja, 

sillä katkaisijan takana tapahtuvat viat eivät aiheuta keskeytystä katkaisijaa edeltävälle osalle 

johtolähtöä. Katkaisijan avulla saadaan pienennettyä KAH-kustannuksia, ja sen kannatta-

vuus määräytyykin siitä, että kuinka paljon vikoja katkaisijan takana tapahtuu ja kuinka suu-

reen määrään asiakkaita viat vaikuttaisivat katkaisijan etupuolella. (Lassila et al. 2007) 

Kauko-ohjattavilla erotinasemilla voidaan nopeuttaa kytkentätilanteiden muutoksien teke-

mistä minuutteihin. Näin voidaan lyhentää asiakkaiden kokemia keskeytysaikoja huomatta-

vasti, kun vikapaikan rajaaminen sekä varayhteyksien kytkeminen onnistuvat nopeasti. (La-

kervi & Partanen 2008) 
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7. VAIHTOEHTOISET KÄYTTÖVARMUUTTA PARANTAVAT METODIT 

Regulaatiomalli kannustaa monelta osaltaan investointipohjaiseen käyttövarmuuden paran-

tamiseen. Regulaatiomallin mukaisesti jakeluverkkoyhtiön kannattaa pyrkiä minimoimaan 

sekä operatiivisia että KAH-kustannuksiaan. Tähän päästään esimerkiksi käyttövarmemman 

maakaapeloinnin lisäämisellä. 

Toimitusvarmuusvaatimukset voitaisiin täyttää myös muilla keinoin kuin investointipohjai-

silla rakenteellista käyttövarmuutta parantavilla strategioilla. Tällaisia ratkaisuita voisivat 

olla esimerkiksi verkkoon sijoitettavat energiavarastot. Energiavarastopalveluiden ostami-

nen näyttäytyy kuitenkin nykyregulaation näkökulmasta rasitteena. 

Akkuvarastojen tai generaattoreiden avulla toimitusvarmuusvaatimuksien täyttyminen voi-

taisiin taata myös verkon kaukaisimpiin haaraosiin, jos haaraosaa syöttävän runkojohdon 

saneerauskustannukset olisivat suuret saatavaan hyötyyn nähden. Näin saneerauspäätöstä 

saataisiin lykättyä ja seurattua haaraosien sähkönkäytön kehitystä. Samalla saataisiin pie-

nennettyä myös KAH-kustannuksia.  

EU-direktiivin 2019/44 mukaan sähköverkonhaltijat eivät saisi omistaa energiavarastoja, 

kuten akkuja. Tällä pyritään estämään energiavarastomarkkinoiden vääristyminen ja mah-

dollistamaan energiavarastopalveluiden markkinapohjaisuus. Täysin integroitujen energia-

varastokomponenttien omistaminen on kuitenkin tietyin ehdoin verkonhaltijalle sallittua 

sääntelyviranomaisen sen hyväksyessä. Energiavarastoja on luvallista käyttää verkon luotet-

tavuuden parantamiseen, mutta ei esimerkiksi tasehallintaan tai kaupankäyntiin sähkömark-

kinoilla. Ei-integroitujen energiavarastojen tapauksessa pitää sääntelyviranomaiselle edelli-

sen ehdon lisäksi pystyä todistamaan varastojen tarpeellisuus sekä ensisijaisesti suoritetun 

tarjouskilpailun tarjousten kannattamattomuus. (Nouicer & Meeus 2019, EUR-Lex 2019) 

Direktiivin määräykset tekevät akkuteknologian käytöstä käytännössä kannattamatonta, 

koska integroitavien akkujen sijoittaminen verkon häntäosiin vain vikatilanteita varten jät-

täisi ne hyvin vähälle käytölle. Toimitusvarmuusvaatimusten näkökulmasta energiavaras-

tosta olisi hyötyä vain korjauskapasiteettia koettelevissa suurhäiriötilanteissa, joita tapahtuu 

kuitenkin harvoin. Esimerkiksi kesäkuussa 2020 Kajaven verkkoa koetelleet Uuno- ja Päivö 
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myrskyt aiheuttivat suurta mutta vain rajalliselle alueelle kohdistuvaa tuhoa. Saattaisi siis 

olla, ettei integroiduista akuista saataisi mitään hyötyä useissa suurhäiriötilanteissakaan. 

Sähkönjakeluyhtiö Elenia Oy sekä energiayhtiö Fortum Oyj ovat yhteistyössä kehittäneet 

toimintamallin akustojen ympärille. Fortum omistaa sekä ylläpitää akuston, ja tarjoaa sen 

joustopotentiaalia kantaverkonhaltijan reservimarkkinoille säätövoimaksi. Akusto on asen-

nettu osaksi Elenian verkkoa ja verkonhaltija ostaa varavoimapalveluna akkuvaraston käyt-

töönsä häiriötilanteita varten. Akkuvaraston avulla pystytään muodostamaan saarekealue ja 

syöttämään yli sataa asiakasta turvaten heidän sähkönsaantinsa useaksi tunniksi viankor-

jauksen aikana. Energiavarastoja on ajateltu hyödynnettävän jatkossa käyttövarmuuden pa-

rantamiseen alueilla, missä ilmajohdoilla on vielä käyttöikää jäljellä, eikä kaapelointisanee-

raus ole vielä ajankohtaista. Akustohanketta on havainnollistettu kuvassa 7.1. (Elenia 2020) 

 

Kuva 7.1 Akuston toimintaperiaate Fortumin ja Elenian toimintamallissa (Elenia 2020) 

Fortumin ja Elenian toimintamallissa akuston kapasiteettia voidaankin siis käyttää täysimää-

räisesti. Osapuolet ovat arvioineet, että akusto on energiayhtiön käytettävissä noin 99 % 

ajasta (Elenia 2018).  

Yhtenä mahdollisuutena sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen olisi verkkoon 

keskitettyjen energiavarastojen sijaan sijoittaa energiavarastoja/varavoimaa suoraan kulu-

tuskohteisiin. Esimerkiksi maatilat hyödyntävät varavoimageneraattoreita sähkönjakelun 

keskeytyksien varalta. Koska kyseessä on oma-aloitteista lisävarautumista sähkökatkojen 



 

64 

 

varalle, kohteet näkyvät verkkoyhtiölle sähköttöminä asiakkaina ja ne ovat yhtä lailla oikeu-

tettuja vakiokorvauksille sähkönjakelun keskeytyksien ajalta.  

Verkkoyhtiö voisi mahdollistaa varavoiman käytön käyttöpaikoille, joita syöttävä verkko ei 

rakenteellisesti täyttäisi toimitusvarmuusvaatimusten 36 tunnin rajaa. Verkkoyhtiö voisi os-

taa varavoimapalvelua suoraan asiakkaaltaan tai varavoimapalvelua tuottavalta kolmannelta 

osapuolelta. Varavoimapalvelun ostokustannukset näkyisivät yhtiölle kasvaneina operatiivi-

sina kustannuksina, joka on ristiriidassa kustannusten vähentämiseen pyrkimisen kanssa. 

(Partanen, 2018) 

Yhtiön näkökulmasta varavoimapalveluilla voisi olla potentiaalia varsinkin verkon kaukai-

simmissa johtohaaroissa, joissa on enää muutamia pienikulutuksisia käyttökohteita. Jos 

verkkohaaralla on liittymien irtisanomisuhan takia todennäköistä tulla puretuksi kokonaan 

ennen kalliin saneerausinvestoinnin pitoajan loppua, voisi olla turvallisempaa turvautua va-

ravoimapalveluihin. 

Varavoiman käyttö asettaisi asiakkaat hieman eriarvoiseen asemaan toisten nauttiessa toimi-

tusvarmasta sähköstä ja toisten joutuessa näkemään lisävaivaa turvautumalla varavoimaan 

aika-ajoin. Toisaalta sähkökatkot näillä asiakkailla kestäisivät vain varavoiman kytkentä-

ajan, kun muilla asiakkailla katkot venyisivät maksimissaan 36 tunnin mittaisiksi. Olisi siis 

syytä miettiä, miten asiakkaiden välistä eriarvoisuutta kompensoitaisiin. Varavoiman avulla 

yhtiö pystyisi kuitenkin tiputtamaan investointitasoaan, joka laskisi siirtohintojen korotus-

painetta. 

Yhtenä äärimmäisenä vaihtoehtona voisi olla jakeluyhtiön oikeus irtisanoa liittymiä, jos ne 

ovat olleet käyttämättä sähköä pitkään ja vain niitä syöttävän johdon saneerauskustannukset 

nousisivat suuriksi. Näin vältyttäisiin aiheettomalta investoinnilta johtohaaraan, jolla on 

suuri todennäköisyys tulla puretuksi jatkossa. Samalla saataisiin lyhennettyä keskijännite-

johtopituuksia, ja siten pienennettyä verkon vikaherkkyyttä. Lievempänä vaihtoehtona säh-

könjakeluyhtiö voisi tarjoutua ulosostamaan asiakkaidensa liittymiä. 
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8. KUSTANNUSVERTAILU 

Kustannusvertailu toteutettiin kolmelle perimmäisiä haaraverkonosia parhaiten kuvaavalle 

johtohaaralle. Jokaiselle haaralle suunniteltiin neljä erilaista saneeraussuunnitelmaa, joiden 

elinkaarikustannukset määritettiin. Lisäksi yhtiön käyttöön investointien kannattavuuksia ar-

vioitiin laskemalla saneerausvaihtoehtojen regulaatiomallin kautta tuottamat kassavirtojen 

nykyarvot. Laskennassa regulaatiomallin oletettiin pysyvän nykyisen viidennen valvonta-

jakson mukaisena koko pitoajan. 

8.1 Kustannusvertailun toteutus 

Saneeraustapavaihtoehtoina käytettiin haaran uudelleenpylvästämistä paikalleen, tien vie-

reen siirtämistä, tien viereen siirtämistä 1000 V:n tekniikkaa hyödyntäen sekä kaapelointia. 

Kustannusvertailussa otettiin huomioon investointikustannukset, investoinnin aiheuttamat 

muut kulut, mahdolliset vierimetsänhoidon kustannukset, KAH-kustannukset, operatiiviset 

kustannukset sekä arvioidut suurhäiriöiden aiheuttamat kustannukset. 

Investointikustannukset määräytyvät saneerausvaihtoehtojen vaatimien komponenttien mu-

kaan. Laskennassa komponenttihintoina käytettiin yhtiön omia investointihintoja. Muina in-

vestointikustannuksina huomioitiin uusien johtoreittien luvitus-, maankäyttö- ja puustonkor-

vauskustannukset, jotka arvioitiin olevan KJ-ilmajohtolinjalle 5000 €/km, maakaapelille 

1500 €/km sekä PJ-ilmajohtolinjalle 2000 €/km. 

Vierimetsänhoidon kustannuksiksi arvioitiin 5000 €/km, joka huomioi johtokadun molem-

minpuolisen leventämisen 10 m:n matkalta. Uusimisväliksi vierimetsäkäsittelylle arvioitiin 

15 vuotta. Jos johtolinja saneerattiin paikalleen, saneerausajan varavoiman käytön aiheutta-

miksi kustannuksiksi arvioitiin 1500 €/km. Vanhan verkon purkukustannuksiksi arvioitiin 

3000 €/km. Kyseiset kustannukset arvioitiin kilometrikohtaisiksi yhtiön toteutuneiden kus-

tannusten perusteella. 

Haarojen KAH-kustannuksien arvioimisessa oletettiin, että kauko-ohjattavien erottimien toi-

minta-aika vian alusta olisi 15 minuuttia ja käsikäyttöisten 1 tunnin. Vian korjausajaksi ar-

vioitiin ilmajohdolle 2 tuntia sekä maakaapelille 8 tuntia. Kaapelivian tapauksessa todellinen 



 

66 

 

korjausaika voi olla huomattavasti pidempi, mutta mainitussa ajassa asiakkaiden sähkön-

saanti pystyttäisiin turvaamaan varavoiman avulla. Ilmajohtoverkon reitin vaikutusta vian-

korjausaikaan ei huomioitu sen tapauskohtaisuuden vuoksi. Keskeytyskustannuksissa huo-

mioitiin pysyvien vikojen sekä pikajälleenkytkentöjen aiheuttamat kustannukset. 

Taulukossa 2.2 esitettyjä KAH-yksikkökustannuksia korjattiin vuoden 2019 kuluttajahin-

taindeksin mukaisesti, joka vuoteen 2005 verrattuna on 1,2325. Korjatut KAH-yksikkökus-

tannukset ovat esitetty taulukossa 8.1. 

Taulukko 8.1 Kustannusvertailussa käytetyt KAH-yksikköhinnat 

Odottamaton  
keskeytys 

Aikajälleen- 
kytkentä 

Pikajälleen- 
kytkentä 

hE,odot. hW,odot. hAJK hPJK 

€/kWh €/kW €/kW €/kW 

13,56 1,36 1,36 0,68 

Vikataajuuksia arvioitiin verkkoyhtiön kokemusten sekä kirjallisuudessa esitettyjen arvojen 

perusteella. Taulukossa 8.2 on esitetty KAH-kustannusten laskennassa käytetyt vikataajuu-

det sekä jälleenkytkentätaajuudet per 100 km. 

Taulukko 8.2 Kustannusvertailussa käytetyt pysyvien vikojen sekä jälleenkytkentöjen parametrit 

 

Pysyvät viat 
kpl/100 km,a 

Pikajälleenkytkennät 
kpl/100 km,a 

Aikajälleenkytkennät 
kpl/100 km,a 

  fvika,[olosuhde] fPJK,[olosuhde] fAJK,[olosuhde] 

Ilmajohto, metsä  
f[keskeytystyyppi],metsä 10 36 12 

Ilmajohto, metsä 
levennetyllä johtokadulla  
f[keskeytystyyppi],vierihoidettu 7,5 27 9 

Ilmajohto, tien varsi  
f[keskeytystyyppi],tienvarsi 5 18 6 

Ilmajohto, puuvarma 
 f[keskeytystyyppi],puuvarma 2,5 9 3 

Maakaapeli  
f[keskeytystyyppi],kaapeli 1,5 - - 
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Johtohaaroissa tapahtuvien vikojen KAH-kustannukset ovat laskettu yhtälön 8.1 mukaisesti 

𝐾𝐴𝐻 = (𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡. + 𝐸𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠 ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡.) ∗ 𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎 + 

𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ (ℎ𝑃𝐽𝐾 ∗ 𝑓𝑃𝐽𝐾 + ℎ𝐴𝐽𝐾 ∗ 𝑓𝐴𝐽𝐾 )   (8.1) 

missä Pjohtolähtö = johtolähdön teho 

Ekeskeytys = keskeytyksen aikainen energia 

fvika  = johtohaaran vikataajuus 

fPJK  = johtohaaran pikajälleenkytkentätaajuus 

fAJK  = johtohaaran aikajälleenkytkentätaajuus 

hW,odot.  = KAH-tehoparametri 

hE,odot.  = KAH-energiaparametri 

hPJK.  = KAH-pikajälleenkytkentäparametri 

hAJK  = KAH-aikajälleenkytkentäparametri 

Ekeskeytys tarkoittaa toimittamatta jäänyttä energiamäärää vian aikana. Se voidaan laskea syöt-

tämättä jääneen tehon sekä vika-ajan tulona. Vika- sekä jälleenkytkentätaajuuksien osalta 

laskentataulukko ottaa huomioon verkkohaaran johto-olosuhteet ilmajohdoille. Johtohaaran 

vikataajuus fvika on laskettu yhtälön 8.2 mukaisesti 

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎 =
𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎

100 𝑘𝑚
(

𝑙𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎𝑚𝑒𝑡𝑠ä

+
𝑙𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

+
𝑙𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

) (8.2) 

missä lhaara  = haaran johtopituus 

 lmetsä  = metsäympäristöä haaran johtopituudesta 

 ltienvieri  = tienvieriympäristöä haaran johtopituudesta 

 lpuuvarma  = puuvarmaa ympäristöä haaran johtopituudesta 

 fvika,metsä = metsäympäristön vikataajuus per 100 km 

 fvika,tienvieri = tienvieriympäristön vikataajuus per 100 km 

 fvika,puuvarma = puuvarman ympäristön vikataajuus per 100 km 
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Jälleenkytkentätaajuudet fPJK ja fAJK ovat laskettu yhtälön 8.2 mukaisesti vaihtamalla yhtä-

löön jälleenkytkentätaajuusparametrit taulukosta 8.2. Liitteessä 1 on esitetty laskenta-

esimerkki KAH-kustannusten määrittämisestä. 

1000 V:n jännitetasoa hyödyntävissä suunnitelmissa 1000 V:n haarojen keskeytyskustan-

nukset lisättiin keskijännitepuolen kustannuksien päälle. Laskuissa AMKA-rakenteista PJ-

johtoa pidettiin keskijänniteavojohtoa käyttövarmempana rakenteena, joten taulukon 8.2 vi-

kataajuuksista vähennettiin 2 kpl/100km,a, riippuen johtoreitin olosuhteista. Jos 1000 V:n 

jännitetasossa käytettiin PJ-maakaapelia, oli vikataajuus sama kuin KJ-maakaapelilla. 1000 

V:n jännitetaso muodostaa oman suojausalueensa, joten tehona KAH-kustannuksien las-

kuissa käytettiin 1000 V:n haarojen keskitehoa.  

Operatiivisista kustannuksista huomioitiin viankorjaus- ja, häviökustannukset, huollon ja 

kunnossapidon kustannukset sekä johtokatujen raivauskustannukset. Johtokatujen raivaus-

kustannuksena käytettiin 200 €/km, ja sen oletettiin tapahtuvan kuuden vuoden välein. Vuo-

sittaiset viankorjauskustannukset arvioitiin vikataajuuden fvika sekä verkkoyhtiön arvioiman 

yksittäisen vian korjauskustannuksen K1vika perusteella. Haarajohtojen vuosittaiset viankor-

jauskustannukset Kviankorjaus ovat laskettu yhtälöllä 8.3 

𝐾𝑣𝑖𝑎𝑛𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠 = 𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎 ∗ 𝐾1𝑣𝑖𝑘𝑎          (8.3) 

Yhden vian korjauskustannukseksi ilmajohtoverkossa arvioitiin 1100 €/kpl sekä maakaape-

liverkossa 10000 €/kpl. Maakaapelisummasta puolet on arvioitu kuluvan viankorjauskustan-

nuksiin sekä puolet viankorjauksen aikaisiin varavoimakustannuksiin. Ilmajohtosuunnitel-

missa vuosittaiseen viankorjauskustannukseen lisättiin myös ympäristöllisistä syistä, kuten 

salamaniskuista johtuvien muuntajavikojen kustannus. Kustannuksen määrityksessä muun-

tajien vikatiheyden vuodessa fmuuntaja arvioitiin olevan 0,4 %; vikakustannuksen Kmuuntajakorjaus 

7000 €/kpl, sekä keskimääräisen muuntajatiheyden ilmajohtoverkossa xmuuntaja 0,7 kpl/km. 

Ulkoisista syistä aiheutuneiden muuntajavikojen kustannus Kmuuntajaviat on laskettu yhtälöllä 

8.4  

𝐾𝑚𝑢𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎𝑣𝑖𝑎𝑡 = 𝐾𝑚𝑢𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠 ∗ 𝑓𝑚𝑢𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 ∗ 𝑥𝑚𝑢𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 ∗ 𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎     (8.4) 
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Häviökustannuksissa otettiin huomioon johtimissa aiheutuvat häviöt sekä maakaapeliverkon 

kompensointilaitteiston häviöt. Haaraosan johtimen häviökustannuksen laskemiseksi tarvit-

see aluksi ratkaista haarassa kulkeva virta I. Virta on ratkaistu yhtälöllä 8.5 

𝐼 =
𝑃ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎

√3∗𝑈∗𝑐𝑜𝑠𝜑
,       (8.5) 

missä Phaara  = haaran keskiteho 

U  = jännite 

cosφ  = tehokerroin 

Jännitteen arvona käytettiin 21 kV sekä tehokertoimena arvoa 0,95. Johtimien häviöt Ph,johdin 

ovat laskettu yhtälöllä 8.6 

𝑃ℎ,𝑗𝑜ℎ𝑑𝑖𝑛 = 3 ∗ 𝐼2 ∗ 𝑅,     (8.6) 

missä R   = johtimen resistanssi 

Kaapeliverkossa hajautetun kompensoinnin häviötehona Ph,kompensointi Petersen-kelalliselle 

shunttireaktorille käytettiin 2520 W (KKM, 2020). Suunnitelmissa reaktoreita sijoitettiin 

puistomuuntamoiden yhteyteen yhden reaktorin kompensoidessa noin 5 km maakaapelipi-

tuutta. Häviöiden hintana hhäviö käytettiin arvoa 40 €/MWh. Tehohäviöistä aiheutuvat vuo-

sittaiset kustannukset on laskettu yhtälöllä 8.7 

𝐾ℎä𝑣𝑖ö = (𝑃ℎ,𝑗𝑜ℎ𝑑𝑖𝑛+𝑃ℎ,𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖) ∗ 𝑡𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 ∗ ℎℎä𝑣𝑖ö,   (8.7) 

missä tvuosi   = vuoden tuntimäärä 

Huollon ja kunnossapidon kustannuksia arvioitiin edellisvuosien toteutuneiden huolto- ja 

kunnossapitokulujen mukaan, jolloin kilometrikohtaiseksi kustannukseksi tuli noin 120 

€/km. Kuntotarkastuksia oletettiin tehtävän kuuden vuoden välein. Ilmajohtojen osalta kus-

tannukseen huomioitiin pylväiden, pylväsvälien sekä muuntajien tarkistuskustannukset. 

Kustannukseksi arvioitiin 200 €/km. Maakaapeliverkossa otettiin huomioon puistomuunta-

moiden kuntotarkastuskustannukset, joiden arveltiin olevan 40 €/km 
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1000 V:n jännitetason osalta operatiivisiin kustannuksiin lisättiin viankorjauskustannukset, 

häviöt, johtokadun raivauskustannukset puolitettuna, sekä huolto-, kunnossapito sekä kun-

totarkastuskustannukset määritettynä samoin kuin KJ-verkolle. Häviölaskuissa laskentajän-

nitteenä käytettiin 1000 V. 

Suurhäiriötilanteen aiheuttamia viankorjauskustannuksia arvioitiin viimeisimmän lumikuor-

masuurhäiriön perusteella. Elinkaarikustannusten laskennassa vastaavanlaisten suurhäiriöti-

lanteiden oletettiin tapahtuvan kahdeksan vuoden välein. Vikakustannuksia, kuten viankor-

jaus ja vakiokorvauskustannuksia arvioitiin syntyneen noin 9 M€.  

Suurhäiriön aiheuttama kokonaisvikakustannus Ksh,vika,verkko jaettiin silloisella KJ-ilmajohto-

verkonpituudella lverkko, joka oli noin 6660 km. Suurhäiriötilanteen vauriot painottuivat 

johto-osuuksille, joille ei ollut vielä tehty saneeraustoimenpiteitä toimitusvarmuusvaatimus-

ten näkökulmasta. Kustannuksen ajateltiin siten kuvaavan metsäisen olosuhteen kilometri-

kohtaista suurhäiriöviankorjauskustannusta Ksh,vika,metsä, joka on laskettu yhtälöllä 8.8 

𝐾
𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä=

𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑒𝑟𝑘𝑘𝑜
𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑘𝑜

            (8.8) 

Metsäisen johto-olosuhteen kilometrikohtaiseksi suurhäiriöviankorjauskustannukseksi saa-

tiin 1350 €/km. Tulosta muokattiin taulukon 8.2 muille johto-olosuhteille pysyvien vikojen 

vikatiheyksien suhteen mukaan. Jaottelu tehtiin siten, että tien vieressä kulkevan linjan kus-

tannukset verrattuna metsässä kulkevaan olisi puolet, vierimetsäkäsitellyn kolme neljäsosaa 

sekä puuvarman neljäsosan. Kilometrikohtaiset suurhäiriöiden viankorjauskustannukset 

ovat esitetty taulukossa 8.3. 
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Taulukko 8.3 Suurhäiriötilanteiden kilometrikohtaiset suurhäiriöviankorjauskustannukset johto-olosuhteille 

Johto-olosuhde Suurhäiriöviankorjauskustannus 

Metsä  
Ksh,vika,metsä 

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä
∗ 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä =

10

10
∗ 1350 €/𝑘𝑚 = 1350 €/𝑘𝑚 

Vierihoidettu  
Ksh,vika,vierihoidettu 

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä
∗ 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä =

7,5

10
∗ 1350 €/𝑘𝑚 = 1013 €/𝑘𝑚 

Tienvieri  
Ksh,vika,tienvieri 

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä
∗ 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä =

5

10
∗ 1350 €/𝑘𝑚 = 675 €/𝑘𝑚 

Puuvarma  
Ksh,vika,puuvarma 

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä
∗ 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä =

2,5

10
∗ 1350 €/𝑘𝑚 = 338 €/𝑘𝑚 

Kustannukset johtohaarojen suurhäiriötilanteiden viankorjauskustannuksille haarojen johto-

olosuhteet huomioituna määritettiin yhtälöllä 8.9 

𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎 = 𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎 ∗ (
𝑙𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢 +

𝑙𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖 + 

𝑙𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎)        (8.9) 

missä Ksh,vika,vierihoidettu = vierihoidetun ympäristön suurhäiriöviankorjauskustannus 

 Ksh,vika,tienvieri  = tienvieriympäristön suurhäiriöviankorjauskustannus 

 Ksh,vika,puuvarma  = puuvarman ympäristön suurhäiriöviankorjauskustannus 

Suurhäiriötilanteen aiheuttamia KAH-kustannuksia arvioitiin laskemalla kullekin haara-

osalle KAH-kustannus, kun vika-aika olisi toimitusvarmuusvaatimuksen enimmäisaika 36 

tuntia. Suurimmassa osassa perimmäisiä haaraverkkoja haaran alussa on kauko-ohjattava 

erotinasema, joten KAH-kustannusten laskussa yleistettiin, että kaikki haarat ovat erotetta-

vissa muusta johtolähdöstä toiminta-ajassa 0,25 h. Viankorjauksessa oletettiin menevän 

enimmäisaika tvika.max 36 h, koska pienitehoisimmat haarajohdot ovat suurhäiriötilanteissa 

viankorjaustärkeysjärjestyksessä vähäisimpinä. Lisäksi ajateltiin, että suurhäiriö tekisi tuhoa 

pitkin johtohaaraa, joten johtohaaroissa olevien erottimien vaikutusta ei laskennassa huomi-

oitu. 

Enimmäisajan mukainen KAH-kustannus haaroille suurhäiriötilanteissa KAHsh laskettiin 

yhtälöllä 8.10 
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𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ = 𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡 + 𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ 𝑡𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜−𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠 ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡. +    

𝑃ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎 ∗ (𝑡𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜−𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠) ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡.            (8.10) 

Lasketun kilometrikohtaisen kustannuksen ajateltiin olevan vierihoidetulle metsä-olosuh-

teelle, jolla on suurin vikatiheys (7,5 kpl/100km,a) millä toimitusvarmuusvaatimusten rajat 

arvioitiin pystyvän saavuttamaan. Kilometrikohtaista hintaa muokattiin muille taulukossa 

8.2 esitetyille johto-olosuhteille pysyvien vikojen vikatiheyksien mukaan ja ne ovat esitetty 

taulukossa 8.4. 

Taulukko 8.4 Suurhäiriötilanteiden KAH-kustannusten määritystavat erilaisille johto-olosuhteille 

Johto-olosuhde Kerroin 

Metsä  
KAHsh,metsä 

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ =

10

7,5
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ = 1,33 ∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ 

Vierihoidettu  
KAHsh,vierihoidettu 

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ =

7,5

7,5
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ = 1 ∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ 

Tienvieri  
KAHsh,tienvieri 

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ =

5

7,5
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ = 0,67 ∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ 

Puuvarma  
KAHsh,puuvarma 

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ =

2,5

7,5
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ = 0,33 ∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ 

Kustannukset haaran suurhäiriötilanteiden KAH-kustannuksille huomioiden haaran johto-

olosuhteet määritettiin yhtälöllä 8.11. 

𝐾𝑠ℎ,𝐾𝐴𝐻 = 𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎 ∗ (
𝑙𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢 +

𝑙𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖 + 

𝑙𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎)       (8.11)  

missä Ksh,KAH   = haarajohdon suurhäiriö KAH-kustannus 

KAHsh,vierihoidettu  = vierihoidetun ympäristön suurhäiriö KAH-kustannus 

KAHsh,tienvieri  = tienvieriympäristön suurhäiriö KAH-kustannus 

 KAHsh,puuvarma  = puuvarman ympäristön suurhäiriö KAH-kustannus  

Summaamalla suurhäiriötilanteiden viankorjaus- sekä KAH-kustannukset saatiin kunkin sa-

neeraussuunnitelman kokonaissuurhäiriökustannus Ksh yhtälön 8.12 mukaisesti 
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𝐾𝑠ℎ = 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎 + 𝐾𝑠ℎ,𝐾𝐴𝐻           (8.12) 

Esimerkki suurhäiriökustannusten määrityksestä on esitetty liitteessä 2. 1000 V:n jänniteta-

son osalta suurhäiriöiden viankorjaus- ja KAH-kustannukset määritettiin samoilla menetel-

millä kuin KJ-verkossa. Kustannuksia muokattiin kuitenkin pienemmäksi perustuen 

AMKA-rakenteen käyttöön sekä vian aiheuttaman haitan rajautumiseen. 1000 V:n osuuk-

sien viankorjauskustannuksiksi arvioitiin 75 % KJ-verkon kilometrikustannuksista sekä 

KAH-kustannukseksi kolmasosa KJ-verkon kilometrikustannuksista. 

8.1.1 Kannattavuuslaskelmien toteutus 

Regulaation salliman liikevaihdon määrittämisessä huomioitiin nykykäyttöarvosta määri-

tetty sallittu tuotto sekä jälleenhankinta-arvosta määritettävä komponenttien yhteenlaskettu 

tasapoisto. WACC-arvona koko pitoajalla käytettiin vuoden 2019 arvoa 6,2 %. Nykykäyttö-

arvon sekä tasapoiston määritystä varten saneeraussuunnitelmien jälleenhankinta-arvot las-

kettiin yhtälön 2.1 avulla. Sallittu tuotto ST määritettiin laskemalla aluksi saneeraussuunni-

telmille nykykäyttöarvot yhtälön 2.2 mukaisesti sekä kertomalla ne WACC-arvolla yhtälön 

8.13 mukaisesti  

𝑆𝑇 = 𝑁𝐾𝐴 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶      (8.13) 

Laskelmissa nykykäyttöarvo laski vuosittain tasapoiston verran. Saneeraussuunnitelmien 

yhteenlasketut tasapoistot JHATP laskettiin yhtälöllä 8.14 

𝐽𝐻𝐴𝑇𝑃 = ∑
𝐽𝐻𝐴𝑖

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖
𝑖=1 ,      (8.14) 

missä JHAi  = komponentin jälleenhankinta-arvo 

pitoaikai = komponentin suunniteltu pitoaika 

Kannustimista regulaation sallimaan liikevaihtoon huomioitiin laatu-, investointi- sekä toi-

mitusvarmuuskannustimet. Saneerausten aikaansaamat vuosittaiset KAH-kustannusten pie-

nenemiset ajateltiin näyttäytyvän laatukannustimessa LK positiivisena yhtälön 8.15 mukai-

sesti.  
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𝐿𝐾 = 𝐾𝐴𝐻𝑠𝑎𝑛𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢 − 𝐾𝐴𝐻𝑎𝑙𝑘𝑢𝑝.         (8.15) 

missä KAHsaneerattu = johtohaaran KAH-kustannus saneerauksen jälkeen 

 KAHalkup. = saneerattoman johtohaaran KAH-kustannus 

Toimitusvarmuuskannustin huomioitiin vierimetsäkäsittelyn osalta saneerauksen yhtey-

dessä tehdyille toimenpiteille. Vierimetsänhoitokustannuksia vastaava summa lisättiin regu-

laation sallimaan liikevaihtoon. Investointikannustin huomioitiin siten, että sallitun tuoton 

sekä tasapoistojen määrittämisessä käytettiin Energiaviraston yksikköhintoja todellisten in-

vestointihintojen sijaan.  

Eri investointivaihtoehtojen vuosittaiset kustannukset sekä regulaation kautta lasketut liike-

vaihdot diskontattiin verkon suunnitellun pitoajan, 50 vuotta, ajalta nykyaikaan 4 %:n kor-

kokannalla. Korkokannan arvossa ei ole huomioitu sitä korottavaa inflaatiota, koska inflaa-

tiota ei ole huomioitu elinkaaren aikaisissa kustannuskomponenteissa. Elinkaarikustannuk-

sen vuosittaiset komponentit laskettiin yhteen rahan aika-arvo huomioiden yhtälön 8.16 mu-

kaisesti.  

𝐾𝑘𝑜𝑘 = ∑ 𝐾𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖,𝑖 ∗ (1 − 𝑝)𝑖50
𝑖=1       (8.16) 

missä p  = korkokanta 

 Kkok  = pitoajalta diskontattu kustannus 

 Kvuosi  = vuosittainen kustannus 

Regulaation sallimat vuosittaiset liikevaihdot Tvuosi, laskettiin summaamalla vuosittaiset tu-

lokomponentit. Pitoajalta diskontattu liikevaihto Tkok laskettiin samalla yhtälöllä 8.16 vaih-

tamalla kustannuskomponentit tulokomponenteiksi. Jokaiselle saneeraussuunnitelmalle las-

kettiin regulaatiomallin kautta laskettujen kassavirtojen nykyarvo NPV, jossa vuosittaisista 

regulaatiomallin sallimista liikevaihdoista vähennettiin verkkohaaran vuosittaiset kustan-

nukset yhtälön 8.17 mukaisesti. 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑇𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖,𝑖
50
𝑖=1 − 𝐾𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖,𝑖    (8.17) 
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Kaikille investoinneille määritettiin IRR eli sisäiset korkokannat niiden kannattavuuksien 

arvioimiseksi. Sisäinen korkokanta kertoo, millä korkokannalla investoinnin nettonykyarvo 

on 0. Mitä korkeampi korkokanta on, sitä kannattavammaksi investointi osoittautuu. IRR on 

ratkaistu yhtälöstä 8.18 

∑
𝑃𝑉𝑖

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑖 = 050
𝑖=1       (8.18) 

missä PV  = kassavirran nykyarvo 

8.2 Valitut haarat 

Perimmäisistä johtohaaroista valittiin kustannusvertailua varten kolme koko haaramassaa 

parhaiten kuvaavaa haaraa. Esimerkkihaaroiksi päätettiin valita yksi johtohaara kuvaamaan 

suurta määrää noin 5–10 km:n pituisia verkkohaaroja, yksi keskipitkä johtohaara kuvaamaan 

noin 10–20 km:n pituisia johtohaaroja sekä yksi pitkä johtohaara kuvaamaan kaikkein pi-

simpiä haaraosia. Esimerkkitapauksien valinnassa huomioitiin johtohaarojen pituudet, huip-

putehot, keskimääräiset etäisyydet tieverkostoon sekä metsäisyysasteet. 

Kuvassa 8.1 on esitetty haaraverkonosien huipputehot pistekuvaajassa haarojen pituuksien 

suhteen. Valitut esimerkkihaarat ovat esitetty pistekuvaajissa punaisella, turkoosilla sekä 

violetilla värillä. Kuvaan on myös hahmoteltu alueet, joiden sisällä oleviin haaraverkkopis-

teisiin tuloksia voitaisiin soveltaa. Aluemäärittelyssä valittujen esimerkkihaarojen paramet-

rejä verrattiin kuhunkin haara-alkioon. Haara jätettiin alueen ulkopuolelle, jos yksi parametri 

erosi esimerkkihaaran arvoista huomattavasti. Ulkopuolelle jätettiin myös haaroja, joissa 

useat parametrit erosivat esimerkkihaaran arvoista. Aluemäärittelyssä eniten painoarvoa an-

nettiin verkkohaaran keski-iälle ja huipputeholle, sekä vähiten keskimääräiselle etäisyydelle 

tieverkkoon. 
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Kuva 8.1 Perimmäisten haaraverkkojen huipputehot pituuden suhteen sekä tulosten hyödynnettävyysarviot 

Kuvasta 8.1 nähdään, että valittuja johtohaaroja pystyttäisiin hyödyntämään suurelle osalle 

haaraverkkomassaa. Alueiden ulkopuolelle jääneet johtohaarat ovat pääosin iältään joko 

nuoria tai eroavat teholtaan reilusti esimerkkikohteista. Kuvassa 8.2 on esitetty haaraverko-

nosien keski-iät pistekuvaajassa haarojen pituuksien suhteen. 

 

Kuva 8.2 Perimmäisten haaraverkkojen keski-iät pituuden suhteen 

Kuvasta 8.2 voidaan nähdä, että suurin osa haaraverkkomassasta sijoittuu keski-iältään 40–

50 vuoden väliin. Valitut esimerkkihaarat sijoittuvat kyseisen ikähaitarin keskelle, koska ne 
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kaikki ovat iältään noin 45-vuotiaita. Kuvassa 8.3 on esitetty haaraverkonosien keskimää-

räiset etäisyydet tieverkostoon pistekuvaajassa haarojen pituuksien suhteen. 

 

Kuva 8.3 Perimmäisten haaraverkkojen keskimääräiset etäisyydet tieverkostoon pituuden suhteen 

Keskimääräisestä etäisyydestä tieverkostoon voidaan tehdä pieniä johtopäätöksiä johtolinjan 

kulkureitistä. Suuria johtopäätöksiä arvosta ei kuitenkaan pysty tekemään, koska keskiarvo-

lukemasta ei nähdä kulkeeko johtohaara kauttaaltaan samalla etäisyydellä tieverkosta vai 

onko etäisyydessä suuriakin eroja haaran osien välillä. Lyhyimmän ja pisimmän esimerkki-

haaran nähdään olevan lähellä pituusluokkansa keskiarvoa. Keskipitkä haara sijoittuu ar-

vonsa puolesta poikkeuksellisesti yläpäähän verrokkihaaroihin nähden. 

Metsäisyysasteet ovat määritetty Corine Land Cover (CLC) 2012 -aineiston avulla. Metsäksi 

on laskettu luokituksen 3.1 ”sulkeutuneet metsät” saaneet ympäristöt, joissa puusto on yli 5 

m pitkää sekä latvuston peitto yli 20 %. Kuvassa 8.4 on esitetty haaraverkonosien metsäi-

syysasteet pistekuvaajassa haarojen pituuksien suhteen. 
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Kuva 8.4 Perimmäisten haaraverkkojen metsäisyysasteet pituuden suhteen 

Valituissa esimerkkihaaroissa metsäisyysasteet olivat noin 60–70 %, koko haaraverkkomas-

san sijoittuessa suurimmalta osalta noin 50–80 % väliin. Kuvassa 8.5 on esitetty valittujen 

esimerkkihaarojen sijoittuminen maantieteellisesti sekä topologisesti Kajaven verkkoalu-

eelle. 

 

Kuva 8.5 Valittujen esimerkkihaarojen sijoittuminen Kajaven verkkoalueella 
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8.2.1 Sammakkovaara, Puolanka 

Keskivertoista lyhyttä johtohaaraa kuvaamaan valittiin Sammakkovaaran haara Puolangalta, 

joka yllä olevissa, kappaleen 8.2 kuvaajissa on havainnollistettu violetilla värillä. Haara on 

pituudeltaan 7,9 km ja sen huipputeho on 23 kW, joten se sijoittuu näiden arvojen perusteella 

kuvaajan 8.1 mukaisesti keskelle suurta, alle 10 km mittaisten johtohaarojen massaa. Suuri 

osa haaraosista on kauko-ohjattavien erottimien takana, jolloin vikaantuessaan ne saadaan 

nopeasti erotettua muusta verkosta. Tämän takia tarkastelussa keskityttiin vertailemaan haa-

rojen tehoja johtolähtöjen tehojen sijaan. Sammakkovaaran haara sijoittuu myös kuvaajien 

8.2–8.4 mukaisesti keskelle suurinta massaa muidenkin parametrien mukaan, haaran keski-

iän ollessa 46,6 vuotta, keskimääräisen etäisyyden tieverkkoon ollessa 66 m sekä metsäi-

syysasteen 69 %. Sammakkovaaran haara on esitetty kuvassa 8.6. 

 

Kuva 8.6 Sammakkovaaran haara 

Johtolinja kulkee pääosin teiden suuntaisesti sekä niiden lähettyvillä, mutta kuitenkin met-

säisissä olosuhteissa. Täysin puuvarmaa johtokatua on vain pelto-osuuksilla muutamien sa-

tojen metrien verran. Muuntopiirejä haaralla on yhteensä 8 kappaletta, ja liittymiä yhteensä 

14 kappaletta. Liittymistä neljässä kulutus on hyvin vähäistä, käytännössä olematonta, ja ne 

sijoittuvat haaran runko-osuudelle. Muissa liittymissä kulutus vaikuttaa vakaalta. Haara si-

jaitsee lähellä Puolangan taajamaa, joten se voisi vaikuttaa asukkaiden ja kulutuksen pysy-

vyyteen positiivisesti. Kuvassa 8.7 on esitetty haaran tehokuvaaja viimeisen kymmenen vuo-

den ajalta, joka osoittaa haaran kulutuskäyttäytymisen pysyneen ennallaan. Tehokuvaajaa ei 

ole lämpötilakorjattu. 
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Kuva 8.7 Sammakkovaaran haaran tehokuvaaja 

Kaikissa saneeraussuunnitelmissa johto saneerattiin kokonaisuudessaan lukuun ottamatta 

muutamaa käyttöpaikkaa kuvassa 8.6 näkyvän pitkän punaisella merkityn PJ-linjan varrella. 

Kyseisen linja on uusittu 2000-luvun puolella, joten sen saneeraamiselle ei ole perusteita. 

Muuten verkko on iältään pitoajan ylittänyttä. Kaikilla johtohaaroilla ilmajohtosuunnitel-

missa uutena johdinlajina käytetään Ravenia. Maakaapeloidessa käytetään AHXAMK-WP 

95 mm2 -kaapelia. 

Saneeraussuunnitelmiin laskettiin mukaan PJ-verkon uusimiskustannukset, jos vielä käyt-

töikää jäljellä olevaa PJ-linjaa piti KJ-saneerauksen takia uusia. Lisäksi mukaan laskettiin 

kustannukset, mikäli PJ-verkko pidentyi alkuperäiseen tilanteeseen nähden, esimerkiksi 

muuntamopaikkaa vaihdettaessa tai muuntopiirejä yhdisteltäessä. Jos PJ-verkko oli jo muu-

tenkin uusimisiässä, eikä KJ-verkon saneeraus tuonut PJ-puolelle muutoksia, ei pienjänni-

teinvestointikustannuksia huomioitu. 

Uudelleenpylvästettäessä haara saneerattaisiin kokonaisuudessaan paikalleen, sekä johtoka-

tua levennettäisiin 10 m puoleltaan. Johtimia ei ole tarpeen vaihtaa verkon vahvistuksen tai 

suojauksen kannalta. Haaran sijaitessa melko lähellä sähköasemaa, jää jännitteenalenema 

maltilliseksi eikä haaralla näyttäisi olevan kasvupotentiaalia. Muuntamopaikat pysyvät en-

nallaan lukuun ottamatta kahden muuntopiirin yhdistymistä haaran loppuosassa. Kaikissa 

ilmajohtosuunnitelmissa johtohaaran alkuun sijoitetaan yksi käsinohjattava erotin. Sanee-
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raussuunnitelma on esitetty kuvassa 8.8. Saneeraussuunnitelmissa sinisellä on esitetty suun-

niteltu KJ-linja, punaisella PJ-linja, violetilla 1000 V -linja sekä vihreällä poistuvat kom-

ponentit. 

 

Kuva 8.8 Sammakkovaaran saneeraussuunnitelma, uudelleenpylvästys  

Tien viereen saneerattaessa haara pitenee muutamalla sadalla metrillä. Tien varteen siirret-

tynä muuntamopaikat ovat monessa tapauksessa vanhoja paikkoja lähempänä, joka taas ly-

hentää PJ-puolen pituuksia. Suunnitelmassa yhdistetään samaiset muuntopiirit haara loppu-

osasta. Suunnitelma on esitetty kuvassa 8.9. 

 

Kuva 8.9 Sammakkovaaran saneeraussuunnitelma, ilmajohto tien varteen 

1000 V:n jännitetasoa hyödyntävä suunnitelma on identtinen tien viereen sijoitettavan suun-

nitelman kanssa, mutta haaran reilun kilometrin mittaiset sivuhaarat syötetään 1000 V:lla. 

Tämä ei lisää muuntamotarvetta, sillä haarakohdissa voidaan käyttää kolmikäämimuuntajia. 

1000 V:n tekniikkaa hyödyntävä suunnitelma on esitetty kuvassa 8.10. 
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Kuva 8.10 Sammakkovaaran saneeraussuunnitelma, haarajohdot 1000 V:n tekniikalla 

Maakaapelointisuunnitelmassa reitti siirretään tien varteen loppuosaa lukuun ottamatta. 

Muuntopiirejä yhdistetään loppuosan lisäksi myös haaran alkuosassa. Haaran alkuun sijoi-

tetaan kauko-ohjattava erotinlaitteisto, sekä kahden puistomuuntamon yhteyteen kompen-

sointireaktorit. Maakaapelointisuunnitelma on esitetty kuvassa 8.11. 

 

Kuva 8.11 Sammakkovaaran saneeraussuunnitelma, maakaapelointi 

8.2.2 Hiisijärvi, Ristijärvi 

Keskipitkiä haaroja kuvaavaksi johtohaaraksi valittiin Hiisijärven haara Ristijärveltä. Johto-

haara on 14,5 km pitkä sekä sen huipputeho on noin 80 kW. Kuvan 8.1 mukaisesti haaralla 

on pituutensa verrattuna keskiarvoa enemmän kulutusta. Haaraa on rakennettu vuosina 

1965–1975, ja se on keski-iältään 47,4 vuotta. Muiden parametrien osalta alkuosan metsässä 

kulkeva osuus kasvattaa keskimääräistä etäisyyttä tieverkkoon 136 m:iin, vaikka muuten 

johtokatu kulkee tien mukaisesti. Metsäisyysaste haaralla on 70 %, loppuosan ollessa harva-

puustoisia alueita sekä peltoa. Hiisijärven johtohaara on esitetty kuvassa 8.12. 
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Kuva 8.12 Hiisijärven haara 

Kuvan 8.12 vasemmassa laidassa kulkeva runkojohto on suunniteltu siirrettävän tien varteen 

kulkevaksi, mikä suosii haaran alkupään siirtämistä tien viereen. Johtohaaran alussa on 

kauko-ohjattu erotinasema, jonka lisäksi haaralla on 2 käsikäyttöistä erotinta. Hiisijärven 

haaralla on 11 muuntopiiriä, joissa on yhteensä 44 liittymää. Liittymistä 6 on nollakulutus-

kohteita, sekä useat järvien rannoilla olevat oletetut vapaa-ajan kohteet ovat satunnaisella ja 

vähäisellä kulutuksella. Kuvassa 8.13 on esitetty Hiisijärven haaran tehokuvaaja viimeisen 

kymmenen vuoden ajalta, josta nähdään kulutuksen pysyneen samankaltaisena. Tehokuvaa-

jaa ei ole lämpötilakorjattu. 

 

Kuva 8.13 Hiisijärven haaran tehokuvaaja 
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Uudelleenpylvästyssuunnitelmassa haaran runko-osuus uudelleenpylvästetään sekä johtoka-

tua levennetään 10 m puoleltaan koko haaran matkalta. Haaran jännitteenalenema on kor-

keimmillaan noin 6 %, ja liittymien ollessa pääasiassa vapaa-ajankäytössä voidaan johdin 

pitää samana. Haaran keskivaiheilla olevat kolme etelän/kaakon suuntaista sivuhaaraa jäte-

tään entiselleen, sillä ne ovat rakennettu vasta 1990- ja 2000-luvuilla. Ennen Hiisijärveä 

oleva, luoteeseen suuntaava sivuhaara muutetaan pienjännitteiseksi. Myös Hiisijärven kylää 

syöttävät kaksi lähekkäistä muuntopiiriä yhdistetään. Molemmat käsikäyttöiset erottimet uu-

sitaan, sekä niistä ensimmäisen paikkaa muutetaan. Kuvassa 8.14 on esitetty Hiisijärven uu-

delleenpylvästyssuunnitelma. Kuvassa vasemmalla on myös nähtävillä suunniteltu uusi run-

kolinja tien viereen siirrettynä. 

 

Kuva 8.14 Hiisijärven saneeraussuunnitelma, uudelleenpylvästys 

Tien varteen saneerattaessa haaran alkuosa siirretään liittyväksi kauko-ohjattavaan puisto-

muuntamoon uusitulla runkolinjalla. Reittimuutoksen avulla haaran kokonaispituus laskee 

12,8 km:iin. Johtoreitti kulkee vanhaa johtokatua reilun kilometrin verran haaran lopussa, ja 
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sinne uusitaan myös johdin. Ainoastaan etelään suuntaava sivuhaara jätetään ennalleen. Joh-

tokadut levennetään 10 m puoleltaan niiltä osin, kun johtoreitti kulkee vanhaa johtokatua 

pitkin. Kuten edellisessä suunnitelmassa, myös luoteeseen suunnannut sivuhaara muutetaan 

pienjännitteiseksi sekä Hiisijärven kylän muuntopiirit yhdistetään. Tien varteen saneerattava 

vaihtoehto on esitetty kuvassa 8.15.  

 

Kuva 8.15 Hiisijärven saneeraussuunnitelma, ilmajohto tien varteen 

1000 V:n jännitetasoa hyödyntävässä saneeraussuunnitelmassa haaran loppuosa saneerataan 

vanhalle johtokadulle 1000 V:lla, muun haaran ollessa identtisesti toteutettu tienvarsisuun-

nitelman kanssa. 1000 V:n jännitetason osuus on noin 3 km pitkä, joten haaran KJ-pituus 

kutistuu 9,5 km:iin. Suunnitelmassa muuntamomäärä ei lisäänny käytettäessä kolmikäämi-

muuntajaa. 1000 V:n tekniikkaa hyödyntävä suunnitelma on esitetty kuvassa 8.16. 
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Kuva 8.16 Hiisijärven saneeraussuunnitelma, haarajohdot 1000 V:n tekniikalla 

Maakaapelointisuunnitelmassa haara uusitaan kauttaaltaan. Uusi kaapelireitti kulkee tien 

viertä aivan haaran loppua lukuun ottamatta. Hiisijärven kylän muuntopiirit yhdistetään ja 

ne syötetään kauko-ohjattavalta puistomuuntamolta. Myös kaapelointisuunnitelmassa koil-

lisen sivuhaara muutetaan pienjännitteiseksi. Kolmen puistomuuntamon yhteyteen sijoite-

taan kompensointireaktorit. Maakaapelointisuunnitelma on esitetty kuvassa 8.17. 

 

Kuva 8.17 Hiisijärven saneeraussuunnitelma, maakaapelointi 
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8.2.3 Kuivajärvi, Suomussalmi 

Pitkiä haaroja kuvaavaksi johtohaaraksi valittiin Kuivajärven haara Suomussalmelta. Haara 

on 31,0 km pitkä, ja sen huipputeho on noin 100 kW. Haaran kulutus on keskittynyt haaran 

loppuosaan Kuivajärven kylälle. Muihin pitkiin haaroihin verrattuna Kuivajärven haara si-

joittuu tehon ja metsäisyyden suhteen lähelle keskiarvoa. Metsäisten olosuhteiden lisäksi 

johtohaaralla on paljon harvapuustoisia alueita sekä avosoita. Verkon keski-ikä on 44,5 

vuotta sekä keskimääräinen etäisyys tieverkkoon 80 m. Arvot ovat verrokkihaaroihin nähden 

keskiarvoa korkeammat. Kuivajärven johtohaara on esitetty kuvassa 8.18. 

 

Kuva 8.18 Kuivajärven haara 

Kuivajärven johtohaaralla on yhteensä 15 muuntopiiriä ja 48 liittymää. Liittymistä suuri osa 

on vapaa-ajan käytössä, joista monessa sähkönkäyttö on satunnaista. Saneeraussuunnitel-

missa saneeraamatta jätettiin sivuhaaroja, joissa on vain yksittäisiä vähäkulutteisia liittymiä. 

Saneerattomaksi jäävien sivuhaarojen käyttöikää pyritään jatkamaan kulutuksen kehittymi-

sen seuraamiseksi. Kuvassa 8.19 on esitetty Kuivajärven johtohaaran tehokuvaaja viimeisen 

kymmenen vuoden ajalta, josta voidaan nähdä kulutuksen laskevan vuosikymmenen alkuun 

verrattuna. Toisaalta kulutus on pysynyt viime vuosina ennallaan. Tehokuvaajaa ei ole läm-

pötilakorjattu. 
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Kuva 8.19 Kuivajärven haaran tehokuvaaja 

Uudelleenpylvästyssuunnitelmassa johtohaara uudelleenpylvästetään lukuun ottamatta poh-

joisen sivuhaaraa, sekä pientä etelään suuntaavaa sivuhaaraa Kellonkylän lähellä. Haaran 

jännitteenalenema on korkeimmillaan alle 5 %, ja liittymien ollessa pääasiassa vapaa-ajan-

käytössä voidaan johdin pitää samana. Johtokatua levennetään uudelleenpylvästyksen yh-

teydessä 10 m puoleltaan. Haaran alussa on kauko-ohjattava erotinasema, joka on uusittu 

vasta hiljattain, joten se säilytetään kaikissa suunnitelmissa. Etelään, Veihtivaaralle suuntaa-

van sivuhaaran risteykseen sijoitetaan toinen kauko-ohjattava erotinasema.  Haaralla on kä-

sikäyttöisiä erottimia haarakohdissa sekä kulutuskeskittymien lähellä, jotka uusitaan. Kui-

vajärven uudelleenpylvästyssuunnitelma on esitetty kuvassa 8.20.  

 

Kuva 8.20 Kuivajärven saneeraussuunnitelma, uudelleenpylvästys 
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Tien varteen saneerattuna johtohaara pitenee vain muutaman sata metriä 31,2 km:iin. Kuten 

uudelleenpylvästyssuunnitelmassa, pohjoisen sivuhaara sekä Kellonkylän pikkuhaara jäte-

tään saneerauksen ulkopuolelle. Uusittu johtolinja kulkee tien vartta pitkin lukuun ottamatta 

johtohaaran lopussa olevaa, Venäjän rajalle suuntaavaa sivuhaaraa, joka kulkee vanhaa joh-

tokatua pitkin. Veihtivaaralle suuntaavan sivuhaaran risteykseen sijoitetaan kauko-ohjattava 

erotinasema. Lisäksi käsikäyttöisiä erottimia sijoitetaan muualle verkon haarakohtiin sekä 

kulutuskeskittymien taakse. Tien varteen saneerattava vaihtoehto on esitetty kuvassa 8.21.  

 

Kuva 8.21 Kuivajärven saneeraussuunnitelma, ilmajohto tien varteen 

1000 V:n jännitetasoa hyödyntävässä saneeraussuunnitelmassa Veihtivaaralle sekä Venäjän 

rajalle suuntavat sivuhaarat saneerataan 1000 V:lla. Muuten suunnitelma on samankaltainen 

tienvarsisuunnitelman kanssa. Eroina 1000 V:n suunnitelmassa yhden erottimen kauko-oh-

jattu erotinasema sijoitetaan haaran runko-osaan Kellonkylän jälkeen. 1000 V:n käyttö ei 

lisää muuntamotarvetta, sillä haarakohdissa voidaan käyttää kolmikäämimuuntajia. 1000 

V:n tekniikkaa hyödyntävä suunnitelma on esitetty kuvassa 8.22. 

 

Kuva 8.22 Kuivajärven saneeraussuunnitelma, haarajohdot 1000 V:n tekniikalla 
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Maakaapelointisuunnitelmassa reitti siirretään tien varteen. Pohjoisen sivuhaara jätetään il-

majohdoksi, mutta Kellonkylän pieni sivuhaara korvataan PJ-johdolla. Venäjän rajalle suun-

taavan sivuhaaran maaston ollessa lähinnä suota, kaapeloidaan haarasta sivutien osuus, sekä 

saneerataan loppuosuus PJ-ilmajohtona. Suurempien sivuhaarojen, Veihtivaaran sekä Kaa-

riahon risteyskohtiin sijoitetaan puistomuuntamoihin kauko-ohjauslaitteistot. Puistomuunta-

moiden yhteyteen sijoitetaan hajautetusti yhteensä 6 kappaletta kompensointireaktoreita. 

Kuivajärven maakaapelointisuunnitelma on esitetty kuvassa 8.23. 

 

Kuva 8.23 Kuivajärven saneeraussuunnitelma, maakaapelointi 

8.3 Elinkaarikustannukset 

Esitellyille esimerkkihaarojen saneeraussuunnitelmille määritettiin niiden pitoajan aikaiset 

elinkaarikustannukset. Elinkaarikustannukset esitettiin pylväskuvaajana, jossa kustannukset 

eroteltiin investointeihin, investoinnin aiheuttamiin kuluihin, häviöihin, KAH-, vika-, johto-

kadun raivaus-, huolto ja kunnossapito-, kuntotarkastus-, vierimetsänhoito-, sekä suur-

häiriökustannuksiin. Investointihintojen salaamiseksi saneeraussuunnitelmissa käytettyjä 

komponenttimääriä sekä niiden kustannuksia ei julkaista. 

Investointikustannuksen lisäksi investoinnin aiheuttamat kulut sekä vierimetsänhoitokustan-

nukset osoittautuivat merkittäviksi elinkaarikustannuskomponentiksi. Muiksi saneeraus-

vaihtoehtoja enemmän erottavaksi tekijöiksi tunnistettiin KAH-, viankorjaus- sekä suur-

häiriökustannukset. 
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Huollon ja kunnossapidon sekä kuntotarkastuksien kustannukset eivät vaihdelleet juurikaan 

eri suunnitelmien välillä. Häviöitä tarkastellessa huomattiin, ettei johdinvalinnalla ole hävi-

öiden kannalta suurta merkitystä. Pienitehoisissa haarajohdoissa vuosittaiset häviökustan-

nukset johdinten osalta jäivät pieniksi. 1000 V:n käyttö haarajohdoissa ei myöskään kasvat-

tanut häviömäärää merkittävästi. Maakaapeloinnin osalta hajautetun kompensoinnin aiheut-

tama häviö oli suuri, jolloin sen aiheuttama häviökustannus oli merkittävä. Häviökustannuk-

siin pystyttäisiin vaikuttamaan esimerkiksi käyttämällä keskitettyä kompensointia. 

8.3.1 Sammakkovaara 

Sammakkovaaran, kuten muidenkin esimerkkihaarojen tulokset laskettiin kappaleessa 8.1 

esitetyillä parametreillä sekä laskentalogiikoilla esitetyille saneeraussuunnitelmille. Sam-

makkovaaran elinkaarikustannukset kullekin saneeraustapavaihtoehdolle ovat esitetty ku-

vassa 8.24. 

 

Kuva 8.24 Sammakkovaaran saneerausvaihtoehtojen elinkaarikustannukset 

Lyhyellä ja matalatehoisella Sammakkovaaran haaralla elinkaarikustannuksiltaan parhaim-

maksi vaihtoehdoksi osoittautui 1000 V:n tekniikkaa hyödyntävä saneeraussuunnitelma, 

jossa runkojohto siirrettiin tien varteen. Kustannussäästöero tienvieri-saneerausvaihtoehtoon 

syntyi lähinnä noin 30 % lyhentyneen KJ-pituuden ansiosta.  
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Investointikustannuksia vertaillessa huomattiin uudelleenpylvästysinvestoinnin olevan lähes 

samalla tasolla muiden ilmajohtoinvestointien kanssa. Pelkästä pylväsrakenteiden vaihdosta 

ei siis saa merkittävää kustannushyötyä. Vanhalle johtokadulle saneeraamalla säästetään sel-

västi investoinnin aiheuttamissa kuluissa, kuten uuden johtokadun tekokustannuksissa sekä 

lupa-asioissa. Elinkaarikustannuksia kuitenkin nostavat johtokadun leventämistoimenpiteet 

sekä korkeamman vikataajuuden aiheuttamat kasvaneet viankorjaus- sekä KAH-kustannuk-

set. 

Maakaapeloinnin osalta investointikustannukset ovat ilmajohtoratkaisuihin verrattuna mel-

kein kaksinkertaiset. Ilmajohtoja käyttövarmemman rakenteensa vuoksi maakaapeloinnin 

elinkaaren aikaiset kustannukset ovat vähäisemmät, jolloin elinkaaren kokonaiskustannus 

on noin 30 % enemmän halvimpaan ilmajohtoratkaisuun verrattuna. Vähätehoisissa haara-

johdoissa käyttökustannuksista saatavat säästöt eivät siis riitä korvaamaan korkeamman in-

vestoinnin kustannuksia, jolloin maakaapelointi ei vaikuttaisi olevan elinkaarikustannuksil-

taan järkevä vaihtoehto.  

Maakaapeli-investoinnissa on myös suuruutensa vuoksi paljon suuremmat riskit haaraverk-

koalueilla, koska verkko-osalla on uhka tulla puretuksi kesken pitoajan. Näin suuren alkuin-

vestoinnista saatavia käyttökustannussäästöjä ei pystyttäisi hyödyntämään koko pitoajan 

ajalta sekä haarasta regulaation kautta saatava liikevaihto menetettäisiin. 

Metsäisissä olosuhteissa vikatiheyden sekä KJ-pituuden laskeminen osoittautuisi siis kaik-

kein kannattavimmaksi toimintatavaksi lyhyille johtohaaroille. Lyhyissä johtohaaroissa KJ-

verkon korvattavuus 1000 V:lla voi olla myös käytettyä esimerkkihaaraa paljon suurempaa, 

joka myös suosisi sen käyttöä. Johtolinjan uudelleenpylvästäminen vanhalle johtokadulle 

voisi nousta potentiaaliseksi vaihtoehdoksi Sammakkovaaraa vähämetsäisemmillä tai vähä-

tehoisemmilla johtohaaroilla, jolloin metsänhoitotoimenpiteistä sekä käyttökustannuksista 

ei koituisi niin suuria kustannuksia. Uudelleenpylvästystä suosisi myös johtohaaran mahdol-

linen suuri riski tulla puretuksi kesken sen pitoajan, koska sen elinkaarikustannusten kulu-

rakenne koostuu pienemmästä alkuinvestoinnista sekä suuremmista käyttökustannuksista. 
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8.3.2 Hiisijärvi 

Keskipitkän ja keskiarvoa korkeampitehoisen Hiisijärven haaran on tarkoitus kuvastaa noin 

10–20 km mittaisia johtohaaroja. Hiisijärven haaran elinkaarikustannukset ovat esitetty ku-

vassa 8.25. 

 

Kuva 8.25 Hiisijärven saneerausvaihtoehtojen elinkaarikustannukset 

Hiisijärven johtohaaran osalta myös 1000 V:n jännitetasoa hyödyntävä suunnitelma osoit-

tautui kustannustehokkaimmaksi. Suurempi tehomäärä ei juurikaan näy maakaapeloinnin 

kannattavuudessa, sillä myös Hiisijärven osalta maakaapeloinnin elinkaarikustannus on noin 

30 % kustannustehokkainta vaihtoehtoa kalliimpi. Suurempana erona kuvaajasta voidaan 

havaita, että uudelleenpylvästys on kannattamattomampaa muihin ilmajohtoratkaisuihin ver-

rattuna kuin Sammakkovaaran tapauksessa. Tehon lisäksi tämän selittää se, että haaran joh-

dinpituus lyhenee johtokadun siirtyessä tien viereen. 

1000 V:n jännitetasoa hyödyntävässä suunnitelmassa keskijännitejohtopituutta pystyttiin 

korvaamaan noin 25 %. Kustannussäästöä muihin ilmajohtosaneerausvaihtoehtoihin syntyy, 

kun johtohaaran loppuosan vikaherkin metsässä kulkeva osuus saadaan omaksi suojausalu-

eekseen.  
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Sammakkovaaraan verrattuna Hiisijärven KAH-kustannukset ovat kokonaiselinkaarikustan-

nukseen nähden pienemmässä roolissa suuremmasta tehostaan huolimatta. Lisähuomiona 

uudelleenpylvästyssuunnitelman vierimetsähoidon kustannukset kasvavat todella merkittä-

väksi kustannuskomponentiksi.  

Uudelleenpylvästysvaihtoehdossa johtohaaran alkupään johtolinjat kulkevat vanhaa johto-

katua pitkin metsässä, kun muissa vaihtoehdoissa johtoreitti kulkee tien vartta pitkin lyhy-

empänä. Kuvan 8.3 mukaisesti Hiisijärven haaran alkuperäisen johtoreitin keskimääräinen 

etäisyys tieverkostoon oli huomattavasti keskimääräistä korkeampi. Tuloksia analysoidessa 

tulisi ottaa huomioon, että muilla haaroilla johtoreitin tien viereen siirtämisellä tuskin tullaan 

saamaan vastaavaa hyötyä johtoreitin lyhenemisestä, vaan tilanne voi kääntyä toisinpäin. 

Tämä tasoittaisi uudelleenpylvästys- sekä tien viereen siirrettävien suunnitelmien välistä 

eroa muilla sovellettavilla haaroilla. 

8.3.3 Kuivajärvi 

Haarajohtomassan pisimpään päähän sijoittuvan Kuivajärven haaran tuloksien on tarkoitus 

kuvastaa kaikkein pisimpiä yli 20 km mittaisia johtohaaroja. Kuivajärven haaran elinkaari-

kustannukset ovat esitetty kuvassa 8.26. 

 

Kuva 8.26 Kuivajärven saneerausvaihtoehtojen elinkaarikustannukset 
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Myös pisimmän Kuivajärven johtohaaran tulokset ovat samankaltaisia muiden haarojen tu-

loksiin verrattuna. Saneeraamisvaihtoehdoista 1000 V:n jännitetasoa hyödyntävä suunni-

telma on elinkaarikustannuksiltaan edullisin, mutta muut ilmajohtovaihtoehdot ovat kustan-

nuksiltaan hyvin lähellä, vain muutaman prosentin kalliimpia. Elinkaarilaskelmien epävar-

muustekijöiden vuoksi mikä tahansa vaihtoehdoista voi osoittautua todellisuudessa kannat-

tavimmaksi. 

1000 V:n jännitetasoa hyödyntävässä suunnitelmassa keskijännitejohtopituutta pystyttiin 

korvaamaan noin 17 %. Jännitetasoa olisi voitu hyödyntää myös saneeraamatta jääneeseen 

sivuhaaraan, joten 1000 V:lla korvattavaa potentiaalista KJ-johtopituutta haaralla oli yli 25 

%.  

Lyhyempiin haaroihin verrattuna maakaapelointi on suhteessa muihin tutkittuihin haaroihin 

kannattavampaa, koska kaapelointi on elinkaarikustannuksiltaan noin 20 % kustannustehok-

kainta 1000 V:n jännitetasoa käyttävää saneerausvaihtoehtoa kalliimpi. Kuivajärven osalta 

maakaapeloinnin investointikustannus on vain noin 1,5 kertainen ilmajohtosaneerauskustan-

nuksiin verrattuna. Maakaapeloinnin kalliimpi kustannus johtunee varsinkin puistomuunta-

moiden kalliimpien hintojen takia. Pituuteensa nähden Kuivajärven haaralla on vähän muun-

tamoita, jolloin ne eivät näy kokonaishinnassa niin vahvasti. 

Ilmajohtojen osalta elinkaarikustannuksien ollessa kuitenkin hyvin lähellä toisiaan, täytyy 

tuloksia sovellettaessa muihin pidempiin johtohaaroihin kiinnittää huomiota kunkin haaran 

erityispiirteisiin, kuten sähkönkäytön kehitykseen, tehoon sekä alkuperäisen johtolinjan reit-

tiin. Johtohaaroilla, jotka ovat tunnistettu hyvin vikaherkiksi, ja joiden tulevaisuuden näky-

mät sähkön käytön suhteen ovat hyvät voisi maakaapelointi nousta myös varteenotettavaksi 

saneerausvaihtoehdoksi. 

8.4 Investointimenetelmien kannattavuus 

Esimerkkihaaroille määritettiin elinkaarikustannusten lisäksi regulaation sallima liikevaihto 

yhtälöiden 8.13–8.16 mukaisesti. Liikevaihtoon huomioitiin eri investointivaihtoehtojen vai-
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kutukset sallittuun tuottoon ja tasapoistoihin sekä investointi-, laatu- ja toimitusvarmuuskan-

nustimeen. Regulaation sallimat kassavirrat määritettiin saneerausvaihtoehtojen elinkaaren 

aikaisista vuosittaisista regulaatiomallin sallimista liikevaihdoista vähentämällä verkkohaa-

ran vuosittaiset kustannukset yhtälön 8.17 mukaisesti ja diskonttaamalla ne 4 %:n korolla 

nykyhetkeen. Arkaluonteisuutensa vuoksi saadut tulokset ovat tuotettu vain yhtiön sisäiseen 

käyttöön ja työssä on kuvattu vain käytetyt määritystavat sekä tulosten pohjalta tehdyt tär-

keimmät huomiot ilman tarkempia lukuarvoja. Kuvassa 8.27 on esitetty mallikuva yhtiölle 

tuotettujen tulosten esitystavasta, joka ei pohjaudu todellisiin laskettuihin tuloksiin. 

 

Kuva 8.27 Mallikuva regulaation tuottaman kassavirran esitystavasta 

Kaikilla esimerkkihaaroilla maakaapelisaneerausvaihtoehtojen kassavirrat osoittautuivat 

suurimmiksi, ilmajohdoilla kassavirrat jäivät maltillisemmiksi mutta kuitenkin positiivisiksi. 

Ilmajohtojen välisessä vertailussa tien viereen siirrettävät suunnitelmat tuottivat uudelleen-

pylvästystä suuremmat positiiviset kassavirrat.  

Pidemmän johtohaaran aiheuttamat suuremmat investointikustannukset eivät näkyneet juu-

rikaan kassavirran arvoissa ilmajohtojen osalta. Ilmajohtovaihtoehtojen kassavirrat olivat 

hyvin samaa luokkaa toistensa kanssa eri esimerkkihaarojen suhteen. Maakaapelointiin ver-

rattuna taas erot kassavirroissa kasvoivat investoinnin kasvaessa.  
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Lisäksi kunkin esimerkkihaaran saneerausinvestoinneille laskettiin sisäiset korkokannat yh-

tälön 8.18 mukaisesti investointien kannattavuuksien arvioimiseksi. Kaikilla johtohaaroilla 

maakaapelointivaihtoehdon sisäinen korkokanta osoittautui ilmajohtoja suuremmaksi. Ilma-

johdoilla sisäiset korkokannat olivat hyvin samalla tasolla. Investointivaihtoehtojen kannat-

tavuuksien määrittämisessä yksikköhintojen oletettiin pysyvän nykyisen viidennen valvon-

tajakson mukaisina. Seuraaville valvontajaksoille on todennäköistä, että maakaapelointi-

komponenttien yksikköhinnat laskevat, joka tulee osaltaan laskemaan maakaapeloinnin kas-

savirtoja sekä sisäistä korkokantaa.  
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9. SKENAARIO- JA HERKKYYSTARKASTELUT 

Elinkaarikustannusten tuloksien ollessa hyvin samansuuntaisia, päädyttiin skenaario- sekä 

herkkyystarkastelu tekemään vain yhdelle haaralle. Haaraksi valikoitui Sammakkovaaran 

johtohaara, joka edustaa suurinta määrää haarajohtomassasta kuvan 8.1 mukaisesti.  Herk-

kyystarkasteluun valittiin neljä erilaista muuttujaa, joita olivat verkon käyttöikä, korkokanta, 

suurhäiriöväli sekä johtolähdön teho. Skenaarioiden välille asetettiin tarkoituksella suuret 

erot, jotta parametrien vaikutukset korostuisivat. Skenaarioiden avulla pystyttiin tarkastele-

maan, miten parametrien muutos vaikutti investointivaihtoehtojen välisiin voimasuhteisiin.  

Pitoaikaskenaariossa tutkittiin, kuinka verkon pitoajan muutokset vaikuttavat eri investoin-

tivaihtoehtojen elinkaarikustannuksiin. Elinkaarikustannusten laskemisessa käytetyn 50 

vuoden pitoajan lisäksi skenaarioihin valittiin yksi lyhyt sekä yksi pitkä pitoaika. Lyhyt, 25 

vuoden pitoaika kuvastaa tilannetta, jossa saneerattu verkkohaara purettaisiin etuajassa liit-

tymäasiakkaiden irtisanoessa kaikki haaran liittymät. Pitkän skenaarion pitoaikana käytettiin 

60 vuotta. Pitoaikaskenaarion tulokset ovat esitetty kuvassa 9.1. 

 

Kuva 9.1 Investointivaihtoehtojen elinkaarikustannukset erilaisilla pitoajoilla 

Lyhyen pitoajan nähdään oletetusti suosivan ilmajohtovaihtoehtoja, johtuen maakaapeloin-

nin elinkaarikustannusten investointipainokkuudesta. Pitkällä pitoajalla ei ole suurtakaan 

merkitystä elinkaarikustannuksiin. Pitkä pitoaika tuo ilmajohtovaihtoehtojen elinkaarikus-

tannuksia kuitenkin hieman lähemmäksi maakaapelointia, johtuen ilmajohtojen kalliimmista 
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käyttökustannuksista. Ilmajohtosuunnitelmien keskinäisessä vertailussa pidempi pitoaika 

puoltaa käyttövarmempia tien viereen siirrettäviä investointihankkeita, kun taas uudelleen-

pylvästys on kilpailukykyinen haaraosilla, joilla on suuri riski tulla puretuksi. 

Korkokantaskenaariossa elinkaarikustannuksissa käytetyn 4 %:n lisäksi huomioon otettiin 8 

ja 12 %:n korkokannat. Huomattavasti korkeammat korkokannat perustuvat siihen, että pe-

rimmäisen haaraverkon kohteissa investoinneissa on korkeammat riskit johtuen johtohaaran 

tulevaisuuden epävarmuudesta. Investoinnin suurempi riski korottaisi siten siihen sovellet-

tavaa korkokantaa. Kappaleessa 8 määritettyjen elinkaarikustannusten laskennassa ei kui-

tenkaan huomioitu haaraverkon aiheuttamaa lisäriskiä, vaan korkokannan ajateltiin olevan 

samalla tasolla muun verkon kanssa. Korkokantaskenaarion tulokset ovat esitetty kuvassa 

9.2. 

 

Kuva 9.2 Investointivaihtoehtojen elinkaarikustannukset erilaisilla laskentakorkokannoilla 

Korkokannan suurentaminen korostaa nykyhetken rahanarvoa sekä pienentää tulevaisuuden 

kustannuserien raha-arvoa. Näin ollen riskit huomioiva korkokanta vaikuttaa eniten uudel-

leenpylvästysvaihtoehtoon, jonka elinkaarikustannukset koostuvat vaihtoehdoista eniten 

käyttökustannuksista. Korkokannan nousu tekee uudelleenpylvästyksestä kannattavimman 

vaihtoehdon.  

Suurhäiriöväliskenaariossa tutkittiin, kuinka suuri vaikutus suurhäiriöiden esiintyvyysvälillä 

on elinkaarikustannuksiin ja sitä kautta investointipäätöksentekoon. Elinkaarikustannuksen 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

4 8 12

El
in

ka
ar

ik
u

st
an

n
u

s 
[k

€
]

Korkokanta [%]

Uudelleenpylvästys Tien viereen Tien viereen, haarat 1-kV Maakaapelointi



 

100 

 

laskennassa käytetyn 8 vuoden suurhäiriöesiintymisvälin lisäksi huomioon otettiin 4 ja 12 

vuoden esiintymisvälit. Suurhäiriöesiintyvyysskenaarion tulokset ovat esitetty kuvassa 9.3. 

 

Kuva 9.3 Investointivaihtoehtojen elinkaarikustannukset erilaisilla suurhäiriöesiintyvyyksillä 

Suurhäiriöiden esiintymisvälin muutos ei tuo suurta eroa ilmajohtovaihtoehtojen välille. 

Mitä harvemmin suurhäiriöitä esiintyy, sitä lähempänä ilmajohtosaneerausvaihtoehtojen 

elinkaarikustannukset ovat toisiaan. Suurhäiriöiden toistuessa usein ilmajohtojen elinkaari-

kustannukset alkavat vastaamaan maakaapeloinnin kustannuksia. 

Johtolähdön tehonmuutoksen vaikutusta mallinnettiin siten, että vuosittaisia tehomääriä kas-

vatettiin sekä laskettiin 2 % vuodessa. Tehon kasvu huomioitiin KAH-kustannuksien sekä 

suurhäiriökustannuksien laskuissa. Tehon kasvua ei huomioitu johdinhäviöiden laskuissa, 

sillä muutos jäi minimaaliseksi, vaikka häviöt muuttuvat tehon neliössä (LUT-yliopisto 

2019). 2 %:n vuosittainen kasvu tarkoittaisi, että pitoajan aikana keskiteho 2,7 kertaistuisi. 

Vastaavasti 2 %:n vuosittainen lasku tarkoittaisi, että keskiteho laskisi 0,36 kertaiseksi. Pa-

rametrina 2 %:n tehonkasvu ei ole kovinkaan realistinen syrjäseutujen haaraverkkojen 

osalta, mutta se tuo esille sen vaikuttavuuden. Tehonmuutos on esitetty kuvassa 9.4. 
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Kuva 9.4 Investointivaihtoehtojen elinkaarikustannukset erilaisilla tehomuutoksilla 

Maaseutualueilla johtolähtöjen tehot ovat lähtökohtaisesti matalat, joten tehon pienenemi-

sellä näyttäisi olevan vain pieni vaikutus saneerausvaihtoehtojen elinkaarikustannuksiin. Te-

hon kasvulla muutos on suurempi, mutta kuitenkin maltillinen verrattuna käytettyyn prosen-

tuaaliseen kasvuun. 

Käytetyillä skenaariotarkasteluilla pystyttiin tarkastelemaan lähinnä eri parametrien vaiku-

tusta saneerausvaihtoehtojen keskinäiseen elinkaarikustannusten vertailuun. Parametrejä 

vaihdeltiin toisiinsa nähden eri suhteessa, joten niiden keskinäisestä vaikuttavuudesta ei 

voitu tehdä suuria johtopäätöksiä.  

Parametrien keskinäisessä herkkyysvertailussa jokaista parametria muutettiin 30 % suun-

taansa. Herkkyystarkastelussa käytetyt parametrien arvot on esitetty taulukossa 9.1 sekä pa-

rametrien muutoksien aiheuttamat prosentuaaliset muutokset eri saneerausvaihtoehtojen 

elinkaarikustannuksiin ovat esitetty kuvassa 9.5. 

Taulukko 9.1 Herkkyystarkastelussa käytetyt parametrit 

 Käytetyt parametrit 

  -30 % 0 30 % 

Pitoaika [a] 35 50 65 

Korkokanta [%] 2,8 4 5,2 

Suurhäiriöväli [a] 6 8 10 

Tehonmuutos [%] -0,71 0 0,53 
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Kuva 9.5 Parametrien muutoksen (±30 %) vaikutukset elinkaarikustannukseen 

Korkokannalla nähdään olevan kaikkein suurin merkitys eri saneerausvaihtoehtojen elinkaa-

rikustannuksiin. Suurimpien käyttökustannusten takia korkokannan valinta vaikuttaa voi-

makkaimmin uudelleenpylvästyssuunnitelman kustannuksiin. Käytettävissä laskentako-

roissa voi olla suuriakin eroja, joten se pitää valita harkiten. 

Pitoajan osalta lyhentämisellä on selvästi suurempi vaikutus ilmajohtojen elinkaarikustan-

nuksiin, joten haarajohdon uhka tulla puretuksi tulisi ottaa huomioon. Suurhäiriövälillä sekä 

tehonmuutoksella nähdään olevan vain pienet muutokset elinkaarikustannuksiin, eikä niiden 

suuret 30 %:n muutokset näy elinkaarikustannuksissa kuin muutaman prosentin verran. 

Maakaapeloinnin osalta parametrien muutokset jäivät odotetusti pieniksi. Merkittävimmäksi 

parametriksi osoittautui korkokanta, jonka muutoksella oli lähemmäs 5 %:n vaikutus loppu-

tulokseen. Muiden muuttujien vaikutukset olivat hyvin pieniä, joten pienet muutokset para-

metreihin eivät vaikuta maakaapeloinnin kustannuksiin juuri ollenkaan. 
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10. YHTEENVETO 

Verkon luontaisen uudistustarpeen sekä sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimusten ai-

kaansaamat verkon laajat uudistamistoimenpiteet tulevat kohdistumaan tulevina vuosina yhä 

voimakkaammin verkon haaraosiin. Työssä vertailtiin verrokkiyhtiöiden toimintatapoja haa-

raverkonosien osalta vuoden 2018 kehittämissuunnitelmien perusteella. Käytettävät sanee-

rausvaihtoehdot vaihtelivat maakaapeloinnista paikalleen saneerattaviin ilmajohtolinjoihin. 

Vertailusta kävi ilmi, että sähköverkkoyhtiöt toimivat vähäkulutteisten haaraverkkokohtei-

den kanssa usein tapauskohtaisesti eikä yhtä ainutta oikeaa vastausta kustannustehokkaim-

maksi toimintamalliksi ole löydetty. 

Kainuun kunnissa väestönlasku on ollut suurta viimeisimpinä vuosikymmeninä, eikä ennus-

teiden mukaan suhdanne ole muuttumassa. Toimintaympäristön muutokset ovat alkaneet nä-

kyä myös Kajaven tilastoissa. Vähentyneet uudet liittymät sekä lisääntyneet liittymien irti-

sanomiset ovat saaneet nettoliittymämäärän lähtemään laskuun. Epävarmuus tulevaisuuden 

liittymämäärien kehityksestä aiheuttaa runsaasti riskitekijöitä investointipäätöksiin. Myös 

asiakaskohtaiseen sähkönkäyttöön on luvassa muutoksia tulevaisuudessa, kun tehontarpee-

seen vaikuttavat muun muassa autoilun sekä lämmitysmuotojen sähköistymiset.  

Työn tavoitteena oli tuottaa faktapohjaisia elinkaarilaskelmia erilaisista haaraverkkojen sa-

neerausmenetelmistä yhtiön investointipäätöksien tueksi. Kolmelle haaraosia parhaiten ku-

vaavalle johtohaaralle toteutettiin erilaisia saneeraussuunnitelmia. Saneerausmenetelminä 

käytettiin uudelleenpylvästämistä eli johtolinjan saneerausta paikalleen vaihtamalla vain 

pylväsrakenteet, ilmajohdon siirtämistä tien varteen, ilmajohdon siirtämistä tien varteen 

1000 V:n jännitetason käytöllä sekä maakaapelointia. Elinkaarikustannuksiin huomioitiin 

investoinnit, investoinnin aiheuttamat muut kulut, häviöt, KAH-, vika-, huolto- ja kunnos-

sapito-, kuntotarkastus-, suurhäiriö- sekä johtokadun raivaus- ja vierimetsähoitokustannuk-

set. Kustannuskomponentit laskettiin yhteen vuosittaisiksi kustannuksiksi ja diskontattiin pi-

toajan, 50 vuoden, ajalta nykyhetkeen 4 %:n korolla. 
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Yhtiön omaan käyttöön määritettiin saneeraussuunnitelmille niiden elinkaaren ajalta regu-

laation kautta laskettu kassavirta, joilla vertailtiin saneeraustapojen kannattavuuksia. Kassa-

virta muodostui regulaation kautta lasketun liikevaihdon sekä elinkaarikustannusten erotuk-

sena. Regulaation kautta laskettuun liikevaihtoon huomioitiin kunkin investointisuunnitel-

man sallitun tuoton ja tasapoiston kehittyminen sekä laatu-, investointi- sekä toimitusvar-

muuskannustimet. Lisäksi jokaiselle investoinnille määritettiin niiden sisäiset korkokannat.  

Käytetyillä laskentamenetelmillä ja -parametreilla ilmajohtosaneeraus johtoreittien tien var-

siin siirtämisellä osoittautui kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi kaikkien kolmen haa-

ran osalta. Lisäksi 1000 V:n tekniikan soveltaminen lisäsi kannattavuutta kaikissa sovellus-

kohteissa. 1000 V:n jännitetasoa käyttämällä saatiin haarojen KJ-pituutta pienennettyä kes-

kimäärin noin 25 %, joka pienensi varsinkin vika- ja KAH-kustannuksia. Suurempien käyt-

tökustannuksien sekä vierimetsähoitokustannusten takia paikalleensaneeraaminen osoittau-

tui kalliimmaksi vaihtoehdoksi, vaikka sen investointikulut olivat vaihtoehdoista pienimmät. 

Nykyinvestointihinnoilla maakaapelointi osoittautui elinkaarikustannuksiltaan ilmajohto-

vaihtoehtoja kalliimmaksi saneeraustavaksi matalatehoisilla haarajohdoilla. Elinkaaren ai-

kana saadut hyödyt ilmajohtoihin nähden eivät riittäneet kattamaan paljon suurempaa inves-

tointikustannusta. Kaapeloinnin käyttökustannukset viankorjauskustannusten sekä häviöi-

den osalta osoittautuivat merkittäviksi. Ilman rengasverkkojen varasyöttömahdollisuuksia, 

kaapelivikojen pidempiin korjausaikoihin turvauduttiin suunnitelmissa varavoiman käytöllä, 

joka nosti kustannuksia. Häviöiden osalta hajautetun kompensoinnin häviökustannusten 

osuus elinkaarikustannuksista oli huomattava. 

Haarojen erilaisista lähtökohdista huolimatta tulokset esimerkkihaarojen osalta olivat sa-

mankaltaisia. Esimerkkihaarojen välillä oli eroja niin tehossa suhteessa pituuteen, metsäi-

syydessä sekä keskimääräisessä etäisyydessä tieverkostoon, mutta kyseisten muuttujien 

muutokset eivät juurikaan näkyneet tuloksissa. Valittujen kolmen esimerkkihaaran tuloksia 

arvioitiin etukäteen pystyttävän hyödyntämään suuressa, noin 80 % osassa kaikkia vähä-

kulutteisia johtohaaroja. Johtopäätöstä vahvistaa esimerkkihaarojen tulokset, jotka lähtökoh-

distaan huolimatta olivat samankaltaisia.  
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Laskentaparametreistä korkokannalla oli huomattava merkitys varsinkin ilmajohtojen elin-

kaarikustannuksiin. Korkokannan nostaminen vastaamaan enemmän haarajohtojen inves-

tointiriskiä nosti uudelleenpylvästämisen kannattavuutta. Korkokannan lisäksi pitoajan ly-

hentäminen vaikutti merkittävästi saneerausvaihtoehtojen keskinäisiin suhteisiin, suosien 

eniten uudelleenpylvästämistä. Uudelleenpylvästys onkin kilpailukykyisimmillään verkko-

haaroilla, joilla on suurin riski tulla puretuksi kesken pitoajan. Suuren alkuinvestointinsa 

takia eri laskentaparametrien vaikutukset maakaapeloinnin elinkaarikustannuksiin jäivät mi-

nimaalisiksi. 

Kassavirtalaskelmien perusteella maakaapelointi-investointi osoittautui ilmajohtoinvestoin-

teja taloudellisesti kannattavammaksi. Käytetyillä parametreillä regulaatiota vasten lasketut 

kassavirrat ilmajohtosuunnitelmille olivat hieman positiivisia, maakaapelikassavirtojen ol-

lessa suurempia. Johtohaaran koolla, eli investointimäärällä ei ollut juurikaan vaikutusta kas-

savirran suuruuteen ilmajohtojen osalta, kun taas maakaapelin kassavirta kasvoi investointi-

määrän kanssa lähes samassa suhteessa.  

Kustannusvertailun ja varsinkin regulaation kautta laskettujen liikevaihtojen sekä sisäisten 

korkokantojen osalta suurin kehityksen kohde olisi tulevaisuuden regulaatiomuutoksien, ku-

ten yksikköhintojen kehittymisen, huomioonottamisessa, jotka olivat tästä työstä rajattu 

pois. Tulevaisuudessa yhtiön kannattaisi myös kartoittaa tarkemmin liittymien käyttötarkoi-

tuksien muutoksia, kiinteistöjen ikiä sekä eri maaseutualueiden väestön ja ikärakenteen muu-

toksia. Tällä hetkellä yhtiön tietokantaan ei päivity, jos liittymän käyttötarkoitus muuttuu, 

esimerkiksi vakituisesta asuinpaikasta vapaa-ajan kohteeksi. Tarkemmilla tiedoilla pystyt-

täisiin seuraamaan millaiset kotitaloudet irtisanovat liittymiään ja etsimään niiden avulla yh-

teneväisiä tekijöitä. Löydettyjä vaikuttavia tekijöitä voitaisiin etsiä muista haaraverkkokoh-

teista, joka auttaisi määrittämään kunkin verkkohaaran tulevaisuuden näkymiä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Hiisijärvi paikalleensaneeraus KAH-laskenta 

Pjohtolähtö 150,8 kW   Johtolähdön keskiteho 

Phaara  30,6 kW   Johtohaaran keskiteho 

P1  9,7 kW   Ensimmäisen erottimen jälkeinen keskiteho 

P2  3,8 kW   Toisen erottimen jälkeinen keskiteho 

lhaara  14,0 km   Haaran pituus 

l1  7,0 km    Johtopituus ennen haaran ensimmäistä erotinta 

l2  3,8 km    Johtopituus erottimien välillä 

l3  3,2 km    Toisen erottimen jälkeinen johtopituus 

lmetsä  12,9 km  Metsäympäristöä haaran johtopituudesta 

ltienvieri  0 km   Tienvieri -ympäristöä haaran johtopituudesta 

lpuuvarma  1,1 km   Puuvarmaa ympäristöä haaran johtopituudesta 

fvierihoidettu 7,5 kpl/100km,a  Vierihoidetun ympäristön vikataajuus per 100 km 

ftienvieri  5 kpl/100km,a   Tienvieri -ympäristön vikataajuus per 100 km 

fpuuvarma  2,5 kpl/100km,a Puuvarman ympäristön vikataajuus per 100 km 

fPJK,vierihoidettu 27 kpl/100km,a Vierihoidetun ympäristön PJK taajuus per 100 km 

fPJK,tienvieri 18 kpl/100km,a Tienvieri -ympäristön PJK taajuus per 100 km 

fPJK,puuvarma 9 kpl/100km,a  Puuvarman ympäristön PJK taajuus per 100 km 

fAJK,vierihoidettu 9 kpl/100km,a  Vierihoidetun ympäristön AJK taajuus per 100 km 

fAJK,tienvieri 6 kpl/100km,a  Tienvieri -ympäristön AJK taajuus per 100 km 

fAJK,puuvarma 3 kpl/100km,a  Puuvarman ympäristön AJK taajuus per 100 km 

tkauko-ohjaus 0,25 h   Kauko-ohjattavan erotinaseman toiminta-aika 

tkäsiohjaus 1,0 h   Käsinohjattavan erottimen toiminta-aika 

tvika,ilmajohto 2,0 h   Ilmajohdon vika-aika 

hW,odot.  1,36 €/kW  KAH-tehoparametri 

hE,odot.  13,56 €/kWh  KAH-energiaparametri 

hPJK  0,68 €/kW  KAH-pikajälleenkytkentäparametri 

hAJK  1,36 €/kW  KAH-aikajälleenkytkentäparametri 
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Hiisijärven paikalleensaneeraamissuunnitelmassa haaran alussa on kauko-ohjattava erotin-

asema. KAH-laskussa oletetaan, että vikaantunut haara saadaan kauko-ohjattavan erottimen 

avulla erottua toiminta-ajassa tkauko-ohjaus. Vian paikka vaikuttaa siihen, kuinka iso osa haa-

rasta on jännitteettömänä vian korjaukseen saakka. Jos vika on välillä l1, on koko johtohaara 

jännitteettömänä viankorjausajan tvika,ilmajohto. Jos vika on välillä l2, saadaan väli l1 jännit-

teiseksi käsinohjattavan erottimen toiminta-ajassa tkäsiohjaus, jolloin lopun vika-ajan KAH 

kustannus muodostuu erottimen loppuosan tehosta P1. Jos vika on vastaavasti välillä l3, saa-

daan haaran johto-osat l1 ja l2 jännitteiseksi toisen käsiohjattavan erottimen aukaisemisella, 

jolloin lopun viankorjausajan teho on P2. Eri johto-osuuksien pituudet l1, l2 ja l3 haaran ko-

konaispituuteen lhaara verrattuna ovat ajateltu todennäköisyyksinä kunkin johto-osan vikaan-

tumiselle. 
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Keskeytyskustannukset laskettiin yhtälöllä 8.1. Poikkeuksena yhtälöön 8.1 KAH-laskenta 

on jaoteltu alla olevassa esimerkissä kahtia pysyviin keskeytyksiin KAHvika sekä jälleenkyt-

kentöihin KAHjk, jotta laskennan kulku olisi helpommin seurattavissa. 

𝐾𝐴𝐻𝑣𝑖𝑘𝑎 = (𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡. + 𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ 𝑡𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜−𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠 ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡. +
𝑙1

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗

(𝑃ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎 ∗ (𝑡𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑖𝑙𝑚𝑎𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜 − 𝑡𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜−𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠) ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡.) +
𝑙2

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ (𝑃ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎 ∗ (𝑡𝑘ä𝑠𝑖𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠 −

𝑡𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜−𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠) ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡. + 𝑃1 ∗ (𝑡𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑖𝑙𝑚𝑎𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜 − 𝑡𝑘ä𝑠𝑖𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠) ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡.) +
𝑙3

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗

(𝑃ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎 ∗ (𝑡𝑘ä𝑠𝑖𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠 − 𝑡𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜−𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠) ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡. + 𝑃2 ∗ (𝑡𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑖𝑙𝑚𝑎𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜 − 𝑡𝑘ä𝑠𝑖𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠) ∗

ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡.)) ∗
𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎

100 𝑘𝑚
∗ (

𝑙𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢 +

𝑙𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖 +

𝑙𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎)  

= (150,8 𝑘𝑊 ∗ 1,36 
€

𝑘𝑊
+ 150,8 𝑘𝑊 ∗ 0,25 ℎ ∗ 13,56

€

𝑘𝑊ℎ
+

7,0 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ (30,6 𝑘𝑊 ∗

1,75 ℎ ∗ 13,56 
€

𝑘𝑊ℎ
) +

3,8 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ (30,6 𝑘𝑊 ∗ 0,75 ℎ ∗ 13,56 

€

𝑘𝑊ℎ
+ 9,7 𝑘𝑊 ∗ 1 ℎ ∗

13,56 
€

𝑘𝑊ℎ
) +

3,2 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ (30,6 𝑘𝑊 ∗ 0,75 ℎ ∗ 13,56 

€

𝑘𝑊ℎ
+ 3,8 𝑘𝑊 ∗ 1 ℎ ∗ 13,56 

€

𝑘𝑊ℎ
)) ∗

14,0 𝑘𝑚

100 𝑘𝑚
 ∗ (

12,9 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 7,5 

𝑘𝑝𝑙

100 𝑘𝑚,𝑎
+

0 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 5 

𝑘𝑝𝑙

100 𝑘𝑚,𝑎
+

1,1 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 2,5 

𝑘𝑝𝑙

100 𝑘𝑚,𝑎
)  

= 1276,0 €/a  
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𝐾𝐴𝐻𝑗𝑘 = ℎ𝑃𝐽𝐾 ∗ 𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ 𝑓𝑃𝐽𝐾 + ℎ𝐴𝐽𝐾 ∗ 𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ 𝑓𝐴𝐽𝐾   

= ℎ𝑃𝐽𝐾 ∗ 𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗
𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎

100 𝑘𝑚
∗ (

𝑙𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑃𝐽𝐾,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢 +

𝑙𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑃𝐽𝐾,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖 +

𝑙𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑃𝐽𝐾,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎) + ℎ𝐴𝐽𝐾 ∗ 𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎

100 𝑘𝑚
∗ (

𝑙𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝐴𝐽𝐾,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢 +

𝑙𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝐴𝐽𝐾,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖 +

𝑙𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑓𝐴𝐽𝐾,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎)  

= 0,68 
€

𝑘𝑊
∗ 150,8 𝑘𝑊 ∗

14,0 𝑘𝑚

100 𝑘𝑚
∗ (

12,9 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 27 

𝑘𝑝𝑙

100 𝑘𝑚,𝑎
+

0 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 18 

𝑘𝑝𝑙

100 𝑘𝑚,𝑎
+

1,1 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗

9 
𝑘𝑝𝑙

100 𝑘𝑚,𝑎
) + 1,36 

€

𝑘𝑊
∗ 150,8 𝑘𝑊 ∗

14,0 𝑘𝑚

100 𝑘𝑚
 ∗ (

12,9 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 9 

𝑘𝑝𝑙

100 𝑘𝑚,𝑎
+

0 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 6

𝑘𝑝𝑙

100 𝑘𝑚,𝑎
+

1,1 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 3 

𝑘𝑝𝑙

100 𝑘𝑚,𝑎
)  

= 612,2 €/a 

 

𝐾𝐴𝐻 = 𝐾𝐴𝐻𝑣𝑖𝑘𝑎 + 𝐾𝐴𝐻𝑗𝑘  

= 1276,0 €/a + 612,2 €/a  

= 1888,2 €/a 
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Liite 2. Hiisijärvi paikalleensaneeraus suurhäiriökustannuslaskenta 

Pjohtolähtö  150,8 kW 

Phaara   30,6 kW 

tkauko-ohjaus  0,25 h 

tvika,max   36 h 

hE,odot.   13,56 €/kWh 

hW,odot.   1,36 €/kWh 

lhaara   14,0 km 

fvika,metsä  10 kpl/100km,a 

fvika,vierihoidettu  7,5 kpl/100km,a 

fvika,tienvieri  5 kpl/100km,a 

fvika,puuvarma  2,5 kpl/100km,a 

Ksh,vika,vierihoidettu 1013 €/km 

Ksh,vika,tienvieri  675 €/km 

Ksh,vika,puuvarma  338 €/km   

 

Suurhäiriö KAH-kustannus KAHsh: 

𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ = (𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡 + 𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜𝑙äℎ𝑡ö ∗ 𝑡𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜−𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠 ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡. + 𝑃ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎 ∗

(𝑡𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜−𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠) ∗ ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡.)/𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎   

=
150,8 𝑘𝑊∗1,36

€

𝑘𝑊
+150,8 𝑘𝑊∗0,25 ℎ∗13,56

€

𝑘𝑊ℎ
+30,6 𝑘𝑊∗35,75 ℎ∗13,56

€

𝑘𝑊ℎ

14,0 𝑘𝑚
    

= 1111 € 

𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢 =
𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ =

7,5

7,5
∗ 1111 € = 1111 €  

𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑚𝑒𝑡𝑠ä =
𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ =

10

7,5
∗ 1111 € = 1481 €  



 

120 

 

𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖 =
𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ =

5

7,5
∗ 1111 € = 741 €  

𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎 =
𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑓𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ =

2,5

7,5
∗ 1111€ = 370 €  

𝐾𝑠ℎ,𝐾𝐴𝐻 = 𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎 ∗ (
𝑙𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢 +

𝑙𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖 +

𝑙𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗

𝐾𝐴𝐻𝑠ℎ,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎)  

= 14,0 𝑘𝑚 ∗ (
12,9 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 1111 € +

0 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 741 € +

1,1 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 370 €)  

= 14739 € 

Suurhäiriöviankorjauskustannus Ksh,vika: 

𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎 = 𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎 ∗ (
𝑙𝑚𝑒𝑡𝑠ä

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡𝑢 +

𝑙𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗ 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑡𝑖𝑒𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖 +

𝑙𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎

𝑙ℎ𝑎𝑎𝑟𝑎
∗

𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎,𝑝𝑢𝑢𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎)  

= 14,0 𝑘𝑚 ∗ (
12,9 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 1013 €/𝑘𝑚 +

0 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 675 €/𝑘𝑚 +

1,1 𝑘𝑚

14,0 𝑘𝑚
∗ 338 €/𝑘𝑚)  

= 13440 €  

Suurhäiriön aiheuttama kokonaiskustannus Ksh: 

𝐾𝑠ℎ = 𝐾𝑠ℎ,𝐾𝐴𝐻 + 𝐾𝑠ℎ,𝑣𝑖𝑘𝑎  

= 14739 € + 13440 €  

= 28179 €  

 


