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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 
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t  aika 

U  jännite 
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1 JOHDANTO 

 
Järvi-Suomen Energia Oy on yhdessä emoyhtiön kanssa ennakkoluulottomasti etsinyt 

keinoja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi verraten laajalla jakelualueella. 

Toimintaympäristöstä johtuen tutkimuksen painopiste on ollut vikaherkillä haja-

asutusalueen verkko-osilla, joille on onnistuneesti kehitetty käytännössä toimivia 

luotettavuutta parantavia ratkaisuja. Haja-asutusalueen sähkönjakelua on parannettu 

mm. 20/1/0,4 kV jakelujärjestelmällä, kevyillä sähköasemilla sekä maakaapelointia 

lisäämällä. Sähkömarkkinoiden uuden valvontajakson alkaessa uusi valvontamalli 

kannustaa keskeytysten aiheuttamien kustannusten kautta kehittämään verkkoa edelleen. 

Huomio kiinnittyy muutamiin jakelualueella sijaitseviin tiheämpiin taajamiin, missä 

energiankulutus on suurempaa. 

 

1.1 Järvi-Suomen Energia Oy 

Järvi-Suomen Energia Oy on viiden maakunnan alueella toimiva Suur-Savon Sähkö 

Oy:n omistama verkkoyhtiö. Sen toiminta-ajatuksena on tarjota sähkönkuluttajille 

sähkön siirtopalveluja ja huolehtia sähkönjakeluverkon ylläpidosta. Vuoden 2006 

lopussa liittymiä JSE:llä oli 94 653 kpl ja jakeluverkkoa oli 23 968 km. Sähkön 

nettosiirto vuonna 2006 oli 1 170 GWh. /1/ 

 

1.2 Savonlinna 

Suur-Savon Sähkö Oy osti Savonlinnan energialaitoksen 1992. Savonlinnan 

sähköverkko oli rakentunut kaupungin mukana ja verkon kunnossapito oli lähinnä 

korjaavaa kunnossapitoa. Omistajanvaihdoksen jälkeen jakeluverkkoon on tehty 

muutamia suurempia investointeja parantamaan verkon käyttövarmuutta, mutta 

niilläkään ei voida poistaa sitä tosiasiaa, että verkko alkaa olla teknisen käyttöikänsä 

lopussa. Koska Savonlinnan keskustaajama on nyt lähes täysin kaavoitettu, 

sähköjakeluverkkoon tehtävät investoinnit voidaan suunnitella ja mitoittaa tarkemmin 

kuin alun perin verkkoa rakennettaessa. 
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1.3 Tutkimuksen tarkoitus ja sen rajaus 

Tämän työn tarkoituksena on tehdä kartoitus Savonlinnan kaupungin alueen 

jakeluverkon tilasta ja esittää ne toimenpide-ehdotukset, joilla verkko saadaan 

vastaamaan sille asetettuihin vaatimuksiin. Tarkastelun alle otetaan keskijänniteverkon 

topologia ja sen vastaavuus nykyiseen kaavoitustilanteeseen sekä verkon käytettävyys 

mahdollisissa vikatilanteissa. Tarkoituksena on löytää keskijänniteverkolle kehityksen 

suuntaviivat, joiden mukaan verkon suunnittelu voidaan tehdä. Esimerkkinä työssä 

tehdään suunnitelma Miekkoniemi-Nojanmaan alueesta. 

 



 

2 KESKIJÄNNITEVERKON K

Keskijänniteverkon kehittämiselle merkittäviä ominaispiirteitä ovat pitkä aikajänne ja 

investointien voimakas riippuvuus toisistaan. Keskijänniteverkon kehittäminen 

tapahtuukin verkkokokonaisuus kerrallaan. Lisäksi verkoston kehittäminen on jatkuva 

muuttuva prosessi joka ei koskaan tule v

kuvaava kaavio on esitetty kuvassa 1.

 

Kuva  1 Kehittämissuunnittelua kuvaava malli

 

Kehittämissuunnittelussa tulee siis 

muuttuminen: jakeluverkossa tapahtuvilla muutoksilla, kuten sähkönkulutuksella 

suuri merkitys suunnitteluperusteisiin. 

käyttöiän aikana. /2/ 

 

2.1 Suunnittelun tavoitteet

Sähkönjakeluverkon tarkoituksena on siirtää tuotantolaitoksissa tuotettu sähkö 

kulutuspisteeseen tiettyjen rajaehtojen sisällä mahdollisimman turvallisesti, luotettavasti 

ja tehokkaasti. Turvallisuuden ja luotettavuuden tasoa voidaan teoriassa kasvattaa l

rajatta, mutta taloudellinen tehokkuus määrää käytännössä näille tietyn tason.

 

Suunnittelu

•Suunnittelun 
tavoitteet

•Rahoitus-
mahdollisuudet

•Kehitystekijät
•Sähkönkulutus
•Tekniikat
•Toiminta-
ympäristön 
muutokset

•Toimenpiteiden 
valinta

•Toimenpiteiden 
toteutus
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KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITTELU 

Keskijänniteverkon kehittämiselle merkittäviä ominaispiirteitä ovat pitkä aikajänne ja 

investointien voimakas riippuvuus toisistaan. Keskijänniteverkon kehittäminen 

kerrallaan. Lisäksi verkoston kehittäminen on jatkuva 

prosessi joka ei koskaan tule valmiiksi. Kehittämissuunnittelun dynaamisuutta 

kuvaava kaavio on esitetty kuvassa 1. 

Kehittämissuunnittelua kuvaava malli 

tulee siis ottaa huomioon koko prosessin osatekijöiden 

jakeluverkossa tapahtuvilla muutoksilla, kuten sähkönkulutuksella 

suuri merkitys suunnitteluperusteisiin. Sähköverkon tilaa tuleekin seurata sen koko 

Suunnittelun tavoitteet 

Sähkönjakeluverkon tarkoituksena on siirtää tuotantolaitoksissa tuotettu sähkö 

kulutuspisteeseen tiettyjen rajaehtojen sisällä mahdollisimman turvallisesti, luotettavasti 

ja tehokkaasti. Turvallisuuden ja luotettavuuden tasoa voidaan teoriassa kasvattaa l

rajatta, mutta taloudellinen tehokkuus määrää käytännössä näille tietyn tason. 

Jakeluverkko

• Kehittyvä 
verkosto

Suunnittelu

Toteutus

Toimenpiteiden 

Toimenpiteiden 
toteutus

Keskijänniteverkon kehittämiselle merkittäviä ominaispiirteitä ovat pitkä aikajänne ja 

investointien voimakas riippuvuus toisistaan. Keskijänniteverkon kehittäminen 

kerrallaan. Lisäksi verkoston kehittäminen on jatkuva 

almiiksi. Kehittämissuunnittelun dynaamisuutta 

 

osatekijöiden 

jakeluverkossa tapahtuvilla muutoksilla, kuten sähkönkulutuksella on 

seurata sen koko 

Sähkönjakeluverkon tarkoituksena on siirtää tuotantolaitoksissa tuotettu sähkö 

kulutuspisteeseen tiettyjen rajaehtojen sisällä mahdollisimman turvallisesti, luotettavasti 

ja tehokkaasti. Turvallisuuden ja luotettavuuden tasoa voidaan teoriassa kasvattaa lähes 

 

Kehittyvä 
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2.1.1 Turvallisuus 

Yleisohje turvallisuudesta on kirjailtu sähköturvallisuuslaissa seuraavasti: 

”Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava 

niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että: 

 

- niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; 

- niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; sekä 

- niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.” /3/ 

 

Sähköturvallisuuslaissa on tarkoin määritelty mm. kosketusjännitteille sekä sähkö- ja 

magneettikenttien maksimiarvoille raja-arvoja, joilla edellä mainittu yleisohjeen 

määräys turvallisesta verkosta täyttyy. 

 

Käytännössä turvallisuusnäkökulma täyttyy selektiivisesti ja luotettavasti toimivalla 

suojauksella ja ehjillä, käytännössä toimiviksi todetuilla pylväs-, muuntamo-, kaapeli- 

ym. rakenneratkaisuilla. 

 

2.1.2 Luotettavuus 

Luotettavuudelle ei ole lainsäädännössä tai asetuksissa määrätty täsmällisiä raja-arvoja, 

vaan annetut asetukset ohjaavat löyhästi verkkoyhtiöitä keskeytyksettömään ja 

suunnitelmalliseen toimintaan. Sähkömarkkinalaissa sanotaan seuraavasti: 

”Verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä 

toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan 

riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille (verkon kehittämisvelvollisuus).”  

 

Virheen määrittely on kuvattu seuraavasti: ”Sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön 

laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, 

sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia 

standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä 

keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.”. 

Riittävän hyvälaatuisen sähkön määrittelee standardi SFS 50160, jossa määritellään 

sähkönjakelun keskeytys ja raja-arvot mm. jännitteelle sekä taajuudelle. /4/ 
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Sähkömarkkinalain lisäksi sähkönjakelun luotettavuudella on osansa verkkoyhtiön 

pääomalle laskettavan sallitun tuoton määrittämisessä. 

 

Tavoitteena luotettavan sähkönjakelun suhteen on siis luonnollisesti minimoida 

keskeytysten lukumäärä sekä keskeytysten pituus. Käytännössä tähän päästään 

vikavarmoilla kaapelointiratkaisuilla ja/tai riittävillä kaukokäyttölaitteilla. 

 

2.1.3 Tehokkuus 

Sähkömarkkinaviranomaisella on oma sanansa sanottavana jakeluverkkoyhtiön 

tehokkuuteen, mutta tässä työssä ei oteta yhtiön toiminnan tehokkuuteen vaan 

keskitytään jakeluverkon tehokkuuteen. 

 
Sähkönjakeluverkon tehokkuuteen on kaksi näkökulmaa: teknisesti tehokas ja 

taloudellisesti tehokas verkko. Teknisesti on mahdollista rakentaa melko häviötön 

verkko, mutta sellainen verkko ei ole taloudellisesti tehokas. Tavoitteena on siis löytää 

teknisen ja taloudellisen maksimin kompromissi minimoimalla samanaikaisesti 

investointi- ja häviökustannukset. 

 

Sähkömarkkinalaki on tehokkuuden osalta suurpiirteinen. Lain tavoitteissa sivutaan 

asiaa sanomalla: ”Sähkömarkkinoilla toimivien yritysten tehtäviin kuuluu … edistää 

omassa ja asiakkaittensa toiminnassa sähkön tehokasta ja säästäväistä käyttöä.” /4/ 

 

Sähkömarkkinalakia tarkemmin tehokkuuteen ottaa kantaa Euroopan Yhteisöjen ns. 

energiapalveludirektiivi, jonka toteuttamisesta vastaa kansallisesti kauppa- ja 

teollisuusministeriö. Elinkeinoelämän energiakäytön tehostamiseen tähtäävän 

puitesopimuksen lähtökohdissa sanotaan seuraavaa: ”Energian loppukäytön tehokkuutta 

ja energiapalveluja koskeva direktiivi (32/2006/EY) edellyttää vuosina 2008 – 2016 

toimia, joilla pyritään yhdeksän prosentin ohjeelliseen energiansäästötavoitteeseen 

vuonna 2016 Euroopan unionin päästökauppaan kuulumattomilla aloilla laskettuna 

vuosien 2001 – 2005 keskimääräisestä energiankulutuksesta. 

Energiatehokkuussopimukset ovat keskeisessä asemassa sekä säästötavoitteemme 

saavuttamisessa että tulostemme raportoinnissa.” Suur-Savon Sähkö Oy on osaltaan 
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mukana tässä puitesopimuksessa, joten energiankäytön tehostamistavoite koskee siten 

myös Järvi-Suomen Energia Oy:tä. Yksi merkittävä toimenpide energiankäytön 

tehostamiseksi on onnistunut verkostosuunnittelu, jolla voidaan vähentää jakeluverkon 

siirtohäviöitä. /5/ 

 

2.2 Suunnitteluun vaikuttavat kehitystekijät 

Kehitystekijöillä käsitetään tässä verkoston käyttöön ja rakentamiseen liittyviä 

toimintaympäristön muutoksia. Suunnitteluun vaikuttavia kehitystekijöitä ovat mm. työ-

, laite- ja häviökustannukset ja niiden keskinäisten suhteiden muutokset. Yleensä 

merkittävin toimintaympäristön muutos on sähkön kulutuksen muuttuminen, joko 

kulutuspisteiden määrän tai olemassa olevien kulutuspisteiden sähkönkulutuksen 

muutosten takia. 

 

Suorien toimintaympäristön muutosten lisäksi välillisenä kehitystekijänä voidaan 

käsittää myös viranomaisten määräykset, jotka voivat ohjata verkkoyhtiön toimintaa 

määrättyyn suuntaan. Esimerkkinä tästä on keskeytyskustannusten pienentäminen tai 

edellisessä kohdassa mainittu tavoite energian säästämiseen. 

 

2.3 Suunnitelman rahoitusmahdollisuudet 

Suunnitelman rahoitusmahdollisuuksiin vaikuttaa ensisijaisesti yhtiön investointeihin 

käytettävissä oleva oma tai vieras pääoma ja suunnitelmien priorisointi. Välillisesti 

yksittäisten suunnitelmien rahoitusmahdollisuuksiin vaikuttavaa myös 

sähkömarkkinoiden regulaatio, joka vaikuttaa verkkoon tehtävien investointien 

prioriteettiin. 

 

Vuosille 2005 – 2007 laskettiin vuosittainen sitoutuneelle pääomalle sallittu tuotto, joka 

riippui voimakkaasti verkkoon valvontajakson alussa sitoutuneesta pääomasta. Vuonna 

2008 alkavalla valvontajaksolla sitoutuneelle pääomalle laskettavan sallitun tuoton 

määrään vaikuttaa uutena elementtinä myös sähkönjakelun keskeytykset. /6/ 
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Järvi-Suomen Energian linjauksen mukaan valvontajaksot ovat liian lyhyitä 

suunnitteluperiaatteiden muuttamiseksi, vaan toiminnassa pyritään kokonaisvaltaisesti 

keskeytyksettömään sähkönjakeluun. /7/ 

 

Tämän selvitystyön yhteydessä tuotetaan kuitenkin materiaalia, jonka perusteella 

voidaan arvioida verkkoon tehtävien muutosten vaikutusta vikamääriin ja verkkoon 

sitoutuneeseen pääomaan.  

 

2.4 Yhteenveto suunnittelun perusteista 

Suunnittelun perusteista voidaan tehdä johtopäätös, että sähköverkon suunnittelu on 

optimointitehtävä monen tekijän suhteen. Optimointitehtävä voidaan kirjoittaa 

investointi-, häviö, keskeytys- ja kunnossapitokustannusten avulla yhtälömuotoon: 

 

( )

∑

∫

=

+++≈

+++

T

t

T

tKtKtKtK

dttKtKtKtK

1
kunkeskhävinv

0

kunkeskhävinv

)()()()(min

)()()()(min

 (1) 

 

eli tavoitteena on löytää määrättyjen reunaehtojen puitteissa sellainen teknisesti toimiva 

ratkaisu, jonka kokonaiskustannukset ovat mahdollisimman pienet. Reunaehtoina 

käytetään määräyksistä ja fysikaalisista ominaisuuksista johtuen tyypillisesti 

jännitteenalenemaa, termistä kestoisuutta, oikosulkukestoisuutta, suojauksen 

toimivuutta ja sähköturvallisuuteen perustuvia esim. maadoitusjännitevaatimuksia. /4/ 

 

Toimintaympäristö vaikuttaa kustannuskomponentteihin koko verkon käyttöiän ajan, 

joten myös suunnitteluprosessin tulisi pysyä aktiivisena koko verkon käyttöiän. 

Verkkoa ei saa rakentamisen jälkeen unohtaa, vaan kustannusten muodostumista 

loppupitoajalla tulee tarkastella jatkuvasti. 
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2.5 Tiedonkeruu ja vertailumetodit 

Sähkönjakeluverkon kehittämiseen ja käyttöön liittyviin tehtäviin kuuluu keskeisesti 

verkon sähköteknisen tilan ja käyttövarmuuden arviointi. Arviointi perustuu 

lähtökohtaisesti fyysisiin ominaisuuksiin, mutta tehokkaaseen vaihtoehtojen vertailuun 

tarvitaan mittareita, joilla ratkaisujen todellisia taloudellisia vaikutuksia voidaan 

arvioida. Tässä työssä laskenta perustuu verkko-omaisuuden hallintajärjestelmästä 

kerättyyn verkkovolyymiin ja käytöntukijärjestelmästä kerättyihin vikatietoihin. 

Verkkovolyymin ja vikatietojen pohjalta on käsin tehty euromääräiset laskelmat, joiden 

perusteella eri toimenpiteiden kannattavuutta voidaan arvioida. 

 

2.6 PowerGrid 

Suuren ja kompleksisen jakeluverkon sähköteknisten ominaisuuksien laskemiseen on 

aikojen myötä kehitetty yhä monipuolisempia ja kehittyneempiä työkaluja. 

Suomalaisissa verkkoyhtiöissä on tuotantokäytössä kolmea erilaista 

verkkotietojärjestelmää – Tietoenatorin tekemä PowerGrid, ABB:n Integra ja Teklan X-

Power. Järvi-Suomen Energia Oy käyttää verkkotietojärjestelmänä Tietoenatorin 

valmistamaa verkko-omaisuuden hallintajärjestelmäksi ristittyä PowerGridiä. 

PowerGrid on monipuolinen ja graafisesti edustava työkalu, jonka perusominaisuuksiin 

kuuluvat luonnollisesti verkkokuvien piirto ja monipuoliset laskennat. Laskennan 

tuloksista ja tietokantaan tallennetuista tiedoista voidaan muodostaa ns. teemakarttoja, 

jotka helpottavat varsinkin strategisten päätösten tekemistä. Tyypillisiä esimerkkejä 

teemakartasta ovat vaikkapa pylväiden kyllästysvuodet tai johtojen oikosulkuvirrat. 

 
PowerGrid tallentaa sähköverkon objektien tiedot tietokantaan, josta niitä voidaan hakea 

joko graafisesti verkkokuvasta tai erityisen hakutyökalun avulla. Ohjelman suljetun 

rakenteen vuoksi käyttäjä ei pääse tekemään suoria hakuja tietokannasta, vaan ohjelma 

toimii aina rajapintana käyttäjän ja tietokannan välillä. Myöskään sähköverkon vienti 

tietokantatiedostoksi ei ole mahdollista. 
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2.6.1 Verkkotietojen kerääminen ja lajittelu 

Järvi-Suomen Energiassa aiemmin tehtyihin selvityksiin kaapelitiedot on haettu 

paikkatiedon perusteella rajaamalla esimerkiksi yhden johtolähdön syöttämä verkko 

karttapohjalta. Menetelmä olisi ollut tässä työssä liian hidas ja epätarkka, koska 

kaupunkialueella samalla alueella on useita rinnakkaisia ja risteileviä johtolähtöjä.  

 
Johtotietojen nopeampaa ja luotettavampaa selvittämistä varten 

verkkotietojärjestelmään hankittiin lisäosa, jolla verkon komponentit saatiin haettua 

johtolähdöittäin. Järjestelmän suljettu luonne ei auttanut tietojen keräämistä, sillä haetut 

tiedot jouduttiin ensin muokkaamaan yleisesti käytössä olevan taulukkolaskimen 

ymmärtämään muotoon, josta ne jouduttiin edelleen viemään tiedoista koottavaan 

omaan tietokantatiedostoon analysoitaviksi. Johtotiedot saatiin lopulta kun sopivien 

taulukoiden avulla suodatetut tiedot ristiintaulukoitiin. 

 

2.6.2 Vikamäärät 

Vikatiedot kerättiin osin aiemmin muodostetuista vikatilastoista ja osin sähköverkon 

hallintajärjestelmän reletietoihin perustuvista vikaraporteista. Vikaraportteihin on 

tallennettu kaikki tapahtuneet keskijänniteverkon kytkentätapahtumat joten niitä 

jouduttiin suodattamaan. Suodattamisessa noudatettiin energiamarkkinaviranomaisen 

suosittelemaa tapaa, joka on esitetty taulukossa 2. /6/ 

 
Taulukko 2 Vikojen tilastointitapa. 

Vikatyyppi Katkaisijatoiminnot Tilastointitapa 
pysyvä pjk - ajk - laukaisu - paikannuskytkennät 1 pitkä keskeytys 
pysyvä pjk- laukaisu - paikannuskytkennät 1 pitkä keskeytys 
pysyvä laukaisu - paikannuskytkennät 1 pitkä keskeytys 
ohimenevä pjk - ajk 1 ajk 
ohimenevä pjk 1 pjk 

 

Vikamääristä laskettiin viiden viimeisen vuoden keskiarvo, jota käytettiin laskennassa. 

Näin tiedoissa on tasoitettu tilastopoikkeamia, mutta ne vastaavat mahdollisimman 

tarkasti nykyisten olosuhteiden mukaisia vikamääriä. Vikamääristä muodostettiin myös 

vertailuarvot, vikojen määrät sataa kilometriä kohden. 

 
Todellisen vikatilaston lisäksi uusien rakenneratkaisujen arvioimiseksi laskettiin myös 

johdon sijoitusympäristöön perustuvan keskimääräisen vikataajuuden mukaiset viat 
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sataa kilometriä kohden. Sijoituspaikan mukaiset vikataajuudet eri rakennetyypeille on 

esitetty taulukossa 3. Vikataajuuksina on käytetty Järvi-Suomen Energian aiempien 

selvitysten kanssa yhteneviä arvoja, jotka perustuvat löyhästi Sener ry:n 

keskeytystilastoon. 

 
Taulukko 3 Sijoituspaikan vikataajuudet eri kaapelityypeille 

[kpl/a, 100 km] Pysyvät viat PJK AJK 
Avojohto keskimäärin 4 40 16 

metsä 7 50 20 
tienvarsi 3 40 16 
pelto 1 30 12 

PAS keskimäärin 2 10 4 

metsä 4 10 4 
tienvarsi 2 10 4 
pelto 1 10 4 

Kaapeli/AMKA 1 - - 

 

Laskennassa ei huomioitu suunniteltujen keskeytysten aiheuttamia vikoja, koska 

tarkastelualueella sähkönsyöttö voidaan korvata joko toisella syöttöyhteydellä tai 

varavoimalla. 

 

2.6.3 Keskeytyksen aiheuttama haitta 

Lyhyiden johtolähtöjen laskennallinen vikataajuus sataa kilometriä kohden voi kasvaa 

hyvinkin suureksi, joten vikataajuutta ei suoraan voida käyttää vertailuindeksinä. 

Johtolähtöjen luotettavuuden vertailua varten johtolähdöille laskettiin myös 

keskeytysten aiheuttamat haittakustannukset. Kokonaiskustannus voidaan laskea 

kuluttajaryhmäkohtaisesti energiankulutuksella painotettuna tai 

energiamarkkinaviranomaisen esittämällä tavalla yhdistämällä kaikki kuluttajaryhmät 

saman haittakorvauksen alle.  

 
Laskentatavalla on suuri vaikutus keskeytyskustannuksiin. Molemmilla laskentatavoilla 

haittakorvaus muodostetaan vikamäärien ja energiankulutuksen tulona, mutta 

energiamarkkinaviranomaisen laskentatapa ei huomioi asiakasryhmää, jolloin 

laskennassa paino on suoraan energiankulutuksella. Tämän seurauksena tiiviin lähiön 

keskeytyskustannukset nousevat helposti teollisuusalueen tasolle. Teollisuusalueella 

haitat realisoituvat helposti pilalle menneen materiaalin seurauksena, mutta 

kotitaloudelle tai vapaa-ajan asukkaalle aiheutuneen haitan realisoituminen on 
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kyseenalaista. Pidempien vikojen toimittamatta jäänyt sähkö ja korvaukset pitkistä 

vioista realisoituvat aina, mutta pikajälleenkytkennöistä aiheutunut korvauksiin johtava 

haitta vaikka materiaalitappioiden muodossa on kotitalouden osalta vaikea osoittaa 

toteen.  

 
Keskeytysten aiheuttama kokonaiskustannus koostuu keskeytyksen aiheuttamasta 

haitasta, toimittamatta jääneen sähkön arvosta sekä vian korjauksesta. Keskeytyksen 

aiheuttama haitta lasketaan seuraavasti /2/ : 

 

 ( )i_pyspysi_ajkajki_pjkpjkkesk
8760

knknkn
E

K i ++= , (2) 

 
missä Ei on indeksin mukaisen kuluttajaryhmän vuosittainen energiankulutus, npjk 

pikajälleenkytkentöjen määrä, najk aikajälleenkytkentöjen määrä, npys pysyvien vikojen 

määrä, ki_pjk on indeksin mukaisen kuluttajaryhmän kustannus pikajälleenkytkennästä, 

ki_ajk indeksin mukaisen kuluttajaryhmän kustannus aikajälleenkytkennästä ja ki_pys 

indeksin mukaisen kuluttajaryhmän kustannus pysyvästä viasta. 

 
Toimittamatta jääneen sähkön arvo lasketaan seuraavasti /2/: 

 

 ( )korji_pyspyskesk
8760

tkn
E

K i ⋅⋅= , (3) 

 
missä uutena muuttujana tkorj on sähkönjakelun palauttamiseen kuluva aika. 

 

Viankorjauskustannus lasketaan seuraavasti: 

 

 korjpyskesk knK ⋅= ,  (4) 

 

missä kkorj on viankorjauksen kustannus.  

 

Keskeytysten aiheuttama haitta lasketaan näiden summana: 

 

 korjtjsakesk KKKK ++= , (5) 
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jolloin kokonaiskustannuksille voidaan kirjoittaa: 

 

 ( )( )korjvikai_tjsi_pyspysi_ajkajki_pjkpjki ktkknknknPK ++++= . (6) 

 

Vikaraporteista sähkönjakelun palauttamiselle on laskettu keskiarvo 1,5 h, jossa ajassa 

sähkönjakelu voidaan varavoimakoneella tai varayhteyksin palauttaa.. 

 

Asiakasryhmäkohtaisessa laskennassa käytetyt parametrit kuluttajaryhmien KAH-

arvoille on esitetty taulukossa 4. Taulukon arvoja on käytetty myös aiemmin Järvi-

Suomen Energian omissa selvityksissä. 

 

Taulukko 4 KAH-arvot eri kuluttajaryhmille 

Kuluttajaryhmä Vikakeskeytys PJK AJK 
  €/kW €/kWh €/kW €/kW 

Kotitalous              0,36               4,29             0,11              0,48     
Maatalous              0,45               9,38             0,20              0,62     
Teollisuus              3,52             24,45             2,19              2,87     
Julkinen              1,89             15,08             1,49              2,34     
Palvelu              2,65             29,89             1,31              2,44     

Keskiarvo              1,77             16,62             1,06              1,75     

 

Energiamarkkinaviranomaisen esittämällä tavalla laskien keskeytyskustannusten 

laskenta yksinkertaistuu ja kokonaiskustannukset saadaan yhtälön n.n avulla /6/: 

 

 ( )( )korjvikatjspyspysajkajkpjkpjk
tot

8760
ktkknknkn

E
K ++++= , (7) 

 

missä kpjk on pikajälleenkytkentöjen, kajk on aikajälleenkytkentöjen ja kpys pysyvien 

vikojen aiheuttama kustannus. Keskeytysten aiheuttamien haittojen arvostus on sama 

kuin energiamarkkinaviranomainen on esittänyt ja ne on esitetty taulukossa 5: 

 

Taulukko 5 Kuluttajaryhmien yhdistetyt KAH-arvot. 

Kuluttajaryhmä Vikakeskeytys PJK AJK 
  €/kW €/kWh €/kW €/kW 

Kaikki              1,57             14,74             0,89    1,53 
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Vertaamalla  energiamarkkinaviranomaisen ja eri kuluttajaryhmille käytettyjen arvojen 

keskiarvoa nähdään, että keskiarvot ovat hyvin samansuuntaiset. 

 

2.6.4 Häviöiden laskenta 

Häviöteho kolmivaihejohdolle lasketaan seuraavasti /2/ 

 

 2
h 3RIP = ,  (8) 

 

Missä Ph on johdon häviöteho huipputehon aikana, R johdon resistanssi ja I johdon 

virta.  

 

Vuosittainen häviöenergia lasketaan häviötehon ja häviöiden huipunkäyttöajan 

perusteella /2/: 

 

 hhh PtE = , (9) 

 

missä Eh on vuosittainen häviöenergia, th häviöiden huipunkäyttöaika ja Ph häviöteho 

huipputehon aikana. Vuosittainen häviöenergian kustannus saadaan laskettua 

seuraavasti /2/: 

 

 hhh kEK = , (10) 

 

missä Kh on kokonaishäviökustannus, Eh häviöenergia ja kh häviöenergian 

yksikkökustannus. 

 

Johtojen häviöiden laskennassa hyödynnettiin suuren verkkovolyymin vuoksi suoraan 

verkkotietojärjestelmän laskemia arvoja. Verkkotietojärjestelmä laskee häviöt samalla 

tavalla kuin edellä on esitetty ja verkkotietojärjestelmän laskemia häviötehoja verrattiin 

muutaman muuntopiirin ja keskijännitejohtojen osalta käsin laskettuihin arvoihin ja 

niiden todettiin olevan riittävällä tarkkuudella yhtenevät. 
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Muuntajan häviötehon katsotaan tässä muodostuvan tyhjäkäyntihäviöistä ja 

kuormitushäviöistä. Tyhjäkäyntihäviöt muodostuvat jatkuvasti muuntamon ollessa 

kytkettynä verkkoon ja niiden katsotaan pysyvän vakiona, mutta kuormitushäviöt 

muuttuvat kuormituksen mukaan /2/: 

 

 k

2

n

h P
S

S
P 








=   (11) 

 

Tarkastelualueella on kolmatta sataa muuntopiiriä, joten kaikkien muuntamoiden 

tarkkoja arvoja ei todennettu. Verkkotietojärjestelmään on tallennettu kustakin 

muuntajan kilpiarvot, joiden perusteella kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviöt lasketaan ja 

niistä lasketut kokonaishäviöt vastasivat niiltä osin kuin niitä pystyttiin todentamaan 

käsin laskettuja arvoja. Koska verkkotietojärjestelmän antamat arvot oli todennettu 

oikean suuruisiksi, muuntamoiden häviöille laskettuja arvoja käytettiin suoraan. 

 

2.6.5 Jännitteenalenema 

Jännitteenalenema johdolla saadaan riittävällä tarkkuudella seuraavasti: 

 

 )sincos(h ϕϕ xrlIU +⋅⋅= , (12) 

 

missä I on johdon virta, l on johdon pituus, r on johdon ominaisresistanssi, x on johdon 

ominaisreaktanssi ja ϕ on johdon tehokerroin. 

 

Myös jännitteenaleneman laskemisessa luotettiin verkkotietojärjestelmän laskemiin, kun 

ne oli todennettu oikean suuntaisiksi. Pienjänniteverkon jännitteenalenemarajoiksi 

valittiin 7 % ja Keskijänniteverkon jännitteenalenemarajaksi 3 %. 

 

2.6.6 Perusteet taloudellisuuden arvioimiseen 

Korvausinvestoinnin kannattavuuden tarkasteleminen perustuu koko pitoajalta 

laskettujen kustannusten vertailuun eri rakenneratkaisujen välillä. Haasteena on löytää 

menetelmä, jolla kaikki investointiin liittyvät tekijät saatetaan samaan matemaattiseen 
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lausekkeeseen yhteismitallisina. Perinteinen lähestymistapa on jakaa 

kokonaiskustannukset esim. seuraavalla tavalla /8/ : 

 

 kunhävkäyinv KKKKK +++= ,  (13) 

 

missä K on kokonaiskustannukset, Kinv on investointikustannukset, Kkäy on 

käyttökustannukset, Khäv häviökustannukset ja Kkun kunnossapitokustannukset. Vioista 

johtuvat keskeytys- ja viankorjauskustannukset luetaan käyttökustannuksiin.  

 

Kokonaiskustannusten komponentit muodostuvat vuosittaisista kustannuksista ja 

vakiosuuruiset kustannukset diskontataan koko pitoajalta seuraavasti /2/: 

 

 
t

t

pp

p








 +

−






 +
=

100
1

100

1
100

1

κ , (14) 

 

missä t on pitoaika ja p on käytetty laskentakorko.  

 

Johtojen häviöt sekä muuntamoiden kuormitushäviöt kasvavat pitoajalla 

energiankulutuksen kasvaessa. Pitoajalla kasvavat häviöt lasketaan käyttämällä 

geometrisen sarjan kautta johdettua kapitalisointikerrointa /2/: 

 

 
1

1

1

1
1h −

−
=

ψ
ψ

ψκ
t

, (15) 

 

missä κh on kapitalisointikerroin, t on pitoaika ja ψ1on korkokannasta ja tehonkasvusta 

laskettu osamäärä /2/ : 

 

 

100
1

100
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2

p
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 +
==
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β

ψ , (16) 
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missä r on kulutuksen kasvuprosentti, p on laskentakorko β ja α ovat edellisistä 

laskettuja välimuuttujia, joiden avulla kapitalisointikerroin voidaan muodostaa, kun 

oletetaan kulutuksen kasvun tapahtuvan eri ajanjaksoina eri suuruisena. Tällöin 

häviöiden kapitalisointikerroin muodostuu seuraavasti /2/: 

 

 
1

1

1

1

2

2
2

2

1

1
1h −

−
⋅+

−

−
=

−

ψ
ψ

ψ
α
β

ψ
ψ

ψκ
tT

t

tt

,  (17) 

 

missä κh on häviöiden kapitalisointikerroin, ψ1 viittaa ensimmäisen jakson 

kapitalisointikertoimeen ja ψ2 viittaa jälkimmäisen vaiheen kapitalisointikertoimeen, t 

on ensimmäisen jakson kestoaika ja T on investoinnin koko pitoaika.  

 

Keskeytyskustannukset κKESK lasketaan pitoajalta vuosittaisiin kustannuksiin perustuen 

samalla tavalla kuin häviökustannukset /2/ : 

 

 
1

1

−
−

=
ψ
ψ

ψκ
t

KESK , (18) 

 

mutta koska keskeytyskustannukset eivät kasva neliöllisesti, kasvukerroin 

ψ määritellään /2/ : 

 

100
1

100
1

p

r

+

+
==

α
β

ψ  (19) 

 

2.6.7 Taloudellisimman johdinvaihtoehdon valinta 

Teknistaloudellisesti optimaalisen kaapelin valintaan voidaan johtaa vuosittaisista 

häviökustannuksista sekä investointikustannuksista rajatehon lauseke /2/: 

  

 
( )21hh

12

rrk

kk
US

−⋅⋅

−
=

κ
, (20) 
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missä S on johdinvaihdon rajateho, U on jännite, k1 on johdon 1 investointikustannus 

(€), k2 johdon 2 investointikustannus (€), κh on häviöiden diskonttauskerroin, kh on 

häviöiden hinta (€/kW), r1 on johdon 1 ominaisresistanssi (Ω/km) ja r2 on johdon 2 

ominaisresistanssi (Ω/km). 
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3 VERKON NYKYTILA 

Saimaan kanava antoi lähtölaukauksen Savonlinnan kehitykselle 1856-luvulta lähtien. 

Uuden sysäyksen antoi uusi Saimaan kanava avatessaan uudelleen vuosikymmeniä 

suljettuna olleen yhteyden Itämerelle vuonna 1968. Tämä edesauttoi teollisuuden 

kehittymistä itäiseen Savonlinnaan, mikä taas merkitsi sähkönkulutuksenkin kasvua. 

Kaupungin väkiluvun kasvua mukaillen kaupunki on levinnyt lännen suuntaan – tämä 

vastaa myös sähköverkon rakentumista. Osia verkosta on uudistettu myöhemmin, mutta 

suurelta osin sähköverkko on edelleen alkuperäisessä kuosissaan. Myös väestön kasvu 

taantui 1970-luvun tasolle, joskin Savonlinnan kaupunki kärsii nykyisin lievästä 

muuttotappiosta ja asutus keskittyy yhä enemmän haja-asutusalueilta keskustan 

tuntumaan. /3/ 

 

3.1 Sähköverkko sähköasemittain 

Savonlinnan sähkönjakelun perusta on 110 kV:n siirtoverkko, joka lähestyy kaupunkia 

kahdesta suunnasta - idästä ja lännestä. Kaupungin keskijänniteverkkoa syötetään 

neljältä sähköasemalta, joiden lisäksi verkon suojausta on hajautettu kahdelle 

kytkinasemalle. Sähköasemien sijainti on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva  2 Siirtoverkko ja sähköasemat. 

 

Kuvassa näkyy punaisella viivalla 110 kV:n siirtoverkko, sähköasemat punaisina 

neliöinä ja kaksi kytkinasemaa vihreinä ympyröinä. 
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3.1.1 Savonlinnan sähköasema 

Savonlinnan sähköasemalta syötetään kaupunkitaajaman keskijänniteverkkoon noin 

neljännes (28 %) Savonlinnassa käytetystä sähköstä. Asema on vankka vuonna 1951 

rakennettu kivitalo ja se on sinne johtavine rautatiekiskoineen vaikuttava näky 

verrattuna nykyisin käytettyihin peltikoppeihin. 

 

Sähköasemalla on kymmenen 20 kV:n johtolähtöä, joita syötetään päämuuntajilla, 

joiden koot ovat 16 ja 25 MVA. Johtolähdöt on jaettu päämuuntajille siten, että pitkät 

haja-asutusalueen lähdöt ja kaupunkialueen lähdöt ovat omissa kiskoissaan. Tarkastelun 

alle otetaan suuremman päämuuntajan syöttämät viisi taajamajohtolähtöä. 

 

3.1.2 Kyrönniemen sähköasema 

Kyrönniemen sähköasema on rakennettu niemellä sijaitsevien tuotantolaitosten 

sähköhuoltoa varten. Sähköasemalla on yksi 25 MVA:n päämuuntaja, joka syöttää 

yhteensä kuutta johtolähtöä. 

  

Kyrönniemellä sijaitsee kaksi tuotantolaitosta, jotka tukevat toinen toistensa tuotantoa. 

Suur-Savon Sähkön osittain omistama vastapainevoimalaitos tuottaa sähkön ja lämmön 

lisäksi prosessihöyryä vieressä sijaitsevalle vaneritehtaalle. Voimalaitos taas polttaa 

vaneritehtaan ylijäämä-biomassaa ja osittain myös turvetta. Verkkoon syötetyn sähkön 

tuotanto vaihtelee paljon, ollen kesällä 2…3 MW ja talvella 15…17 MW. Volyymin 

vähäisyyden ja suuren vaihtelun vuoksi saarekekäyttö ei käytännössä ole mahdollista. 

Keväällä 2008 valmistuva lauhdutin kasvattaa kesäisin tuotetun sähkötehon arviolta 7 

MW tasolle, jolloin myös osittainen saarekekäyttö mahdollistuu. 

 

Vaneritehdas kuluttaa prosessihöyryn lisäksi luonnollisesti myös sähköä ja on 

Kyrönniemen sähköaseman syöttämästä verkosta selvästi suurin sähkönkuluttaja. 
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3.1.3 Aholahden sähköasema 

Aholahden sähköasema on toisella puolen Savonlinnaa kuin edelliset asemat ja sitä 

syötetään eri 110 kV:n haarasta kuin edellisiä. Asemalla on yksi 15 MVA:n 

päämuuntaja, joka syöttää viittä johtolähtöä. Lähemmän tarkastelun alle on otettu kolme 

johtolähtöä. Aholahden syöttämä verkko poikkeaa muiden asemien syöttämästä 

verkosta siten, että sen syöttämästä verkosta yli kaksi kolmasosaa on ilmajohtoa, kun 

muiden asemien maakaapelointiaste on noin 50 %. 

 

3.1.4 Kuusniemen sähköasema 

Kuusniemen sähköasema sijaitsee läntisen 110 kV siirtojohdon päässä lähellä 

Savonlinnan keskustaa. Sähköasemalla on kaksi 16 MVA:n päämuuntajaa, jotka 

syöttävät yhteensä seitsemää johtolähtöä. Parin taajamalähdön lisäksi Kuusniemen 

sähköasemalta syötetään kaupungin keskustaa syöttävää kytkinasemaa. 

 

3.1.5 Ilmarisenkadun kytkinasema 

Sähköverkkoa suunnitellessa tarkoituksena oli jatkaa sähkönkulutuksen kasvaessa 110 

kV:n johto Savonlinnan sähköasemalta Ilmarisenkadulle, mutta talouden taantumisen 

seurauksena vankka sähköasemarakennus poistettiin käytöstä ja rakennuksen pihalle 

tuotiin peltikoppinen 16-kennoinen kytkinasema. 

 

Ilmarisenkadun kytkinasema on vahva solmupiste, jota voidaan syöttää kahdesta 

suunnasta, Kyrönniemeltä tai Savonlinnasta. Molemmat syöttöyhteydet on rakennettu 

vahvoina kaksoisjohtoina, jolloin kytkinaseman kaksoiskiskojärjestelmää voidaan 

hyödyntää erilaisissa käyttötilanteissa. Normaalitilanteessa kytkinasema syöttää kuutta 

johtolähtöä, jotka on jaettu kahteen eri kiskoon siten, että pääosin avojohtoverkkoa 

sisältävät johtolähdöt ovat omassa kiskossaan ja maakaapeliverkko vastaavasti toisessa 

kiskossa. 

 

Kytkinaseman syöttämien johtolähtöjen sijoittuminen Savonlinnan keskustaajaman 

alueelle on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva  3 Ilmarisenkadun kytkinaseman syöttämä verkko. 

 

3.1.6 Pappilankadun kytkinasema 

Pappilankadun kytkinasema syöttää Savonlinnan viidellä johtolähdöllä ydinkeskustaa ja 

on siten tärkeä lenkki kaupungin sähkönjakelussa. Kytkinasemaa voidaan syöttää 

kahdesta eri suunnasta, Kuusniemen sähköasemalta tai Kyrönniemen sähköasemalta. 

 

Kytkinasemalla on käytössä kaksi kiskoa, mutta jännitemuuntajat sijaitsevat vain toisen 

kiskon yhteydessä, joten kiskoja ei voida käyttää erillisinä maasulkusuojauksesta 

johtuen. Pappilankadun johtolähtöjen sijoittuminen Savonlinnan taajaman alueelle on 

esitetty kuvassa 4. 
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Kuva  4 Pappilankadun syöttämät johtolähdöt ja sitä syöttävät syöttöjohdot. 

 

Kuvassa kytkinaseman syöttöjohdot näkyvät vesistöä halkovina erivärisinä lähtöinä 

Kyrönniemeltä ja Kuusniemeltä.  

 

3.2 Verkon analyysi 

Sähkönjakeluverkon tilaa analysoidaan kohdassa 2.1 esitettyjen tavoitteiden pohjalta. 

Sähkönjakeluverkon tulisi olla turvallinen, luotettava ja tehokas. Kun keskijännitejohdot 

järjestetään kerätyistä lähtötiedoista laskettujen käyttökustannusten mukaan 

järjestykseen, saadaan esille kohteet joissa parannettavaa löytyy. 

 

3.2.1 Analyysi - Turvallisuus 

Sähköverkko on turvallinen, mikäli se on lain ja asetusten mukaisesti rakennettu ja 

ylläpidetty. Käytännössä riskin muodostavat esim. kaivu- tai kuljetustöissä tapahtuvat 

rikkoontumiset sekä mekaanisesti heikentyneet rakenteet. Mekaanisesti heikentyneet 

rakenteet taas käytännössä ovat huonokuntoisia pylväitä tai muuntamoita. 
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Savonlinnan ydinkeskustassa koko sähköverkko on maakaapeliverkkoa ja muuntamot 

ovat kiinteistömuuntamoita, jolloin niistä ei normaalitilanteessa aiheudu vaaraa 

ulkopuolisille.  

 

Keskustan reuna-alueilla sekä pienjännite- että keskijänniteverkot ovat lähes kokonaan 

ilmajohtoa, joista osa on jopa teknisen pitoaikansa loppupäässä. Verkon rakenne ja sen 

ikä näkyy hyvin kuvassa 5. 

 

 
Kuva  5 Keskijänniteverkon pylväiden kyllästysvuosi-teemakartta. 

 

Kuvassa näkyy keltaisena vuoden 1970-1975-lukujen välillä kyllästetyt pylväät, siitä 

edelleen pylväiden ikä kasvaa punaiseen päin taittaen. Vihreään päin taittuvat värit 

kuvaavat 1980-luvun ja sitä nuorempia pylväitä. Kuvasta nähdään pylvästyksen olevan 

keskimäärin 30 vuoden ikäistä. 

 

Voidaan todeta, että turvallisuuden kannalta Savonlinnan keskustaajaman heikoimmat 

kohdat ovat taajaman reuna-alueiden vanhentuneet avojohtorakenteet tai komponenttien 

satunnaiset rikkoontumiset tarkastelualueella. 
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3.2.2 Analyysi - Luotettavuus 

Sähkönjakelun luotettavuutta arvioidaan laitteiden ja rakenteiden mekaanisen kunnon 

sekä keskijänniteverkon vikojen perusteella. Keskijänniteverkon vioille voidaan 

muodostaa keskeytyksen aiheuttamista haitoista, toimittamatta jääneestä sähköstä ja 

viankorjauskustannuksista euromääräiset arvot, joiden mukaan kohteiden tilaa 

arvioidaan. Viankorjauskustannuksille on käytetty Järvi-Suomen Energian vuoden 2006 

omista tilastoista kerättyjä rakennuskustannusindeksillä korjattuja 

viankorjauskustannuksia. 

 

Keskijänniteverkon keskeytyksistä aiheutuneet kustannukset Savonlinnan 

keskustaajamassa on esitetty lähdöittäin taulukossa 6. 
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Taulukko 6 Savonlinnan keskustaajaman johtolähtöjen kaapelitietoja, tilastoidut vikamäärät sekä 

laskennalliset vuosittaiset keskeytyskustannukset. 

Asema Lähtö KJ-
pituus 

Energian- 
kulutus 

PJK AJK Viat Keskeytys- 
kustannukset 

  km MWh/a kpl/100 km,a €/a 
Aholahti Tienpolvi 14,1 15742 50 23 11 83826 
Ilmarisenkatu Miekkoniemi 10,3 9340 17 4 24 65483 
Aholahti Kellarpelto 11,6 14632 12 22 6 38390 
Ilmarisenkatu Mertala 4,2 5564 5 0 47 30192 
Savonlinna Haka-alue 5,5 9408 4 22 14 21236 
Savonlinna Kaartilantie 7,5 6571 5 16 13 19367 
Kuusniemi Peruskoulu 5,8 5968 48 10 13 14422 
Kuusniemi Poukkusilta 4,7 7026 64 21 11 12866 
Kuusniemi Koivula 4,6 9933 48 4 5 9280 
Pappilankatu Pohjolan liiketalo 3,2 8895 12 25 8 7615 
Pappilankatu Pilkkakoski 1,4 5417 0 70 18 4607 
Savonlinna Nätki 10,1 1033 6 6 15 4361 
Pappilankatu Pappilankatu 2,6 2763 38 45 9 2727 
Savonlinna Pääskylahti etelä 2,0 1453 0 31 25 2115 
Kuusniemi Kaukaanranta 3,1 5528 104 7 0 1990 
Kyrönniemi Schaumann 0,1 80718 400 0 0 1640 
Pappilankatu Puistokatu 2,0 9307 0 10 0 325 
Kuusniemi Jätevesilaitos 0,1 1366 1277 142 0 298 
Pappilankatu Kirkkolahti 2,9 5589 7 0 0 114 
Kyrönniemi Pienteollisuusalue 1,6 2236 12 0 0 45 
Aholahti Ensola 0,3 422 0 131 0 30 
Savonlinna Nojanmaa 6,7 9875 0 0 0 0 
Ilmarisenkatu Muurikinkuja 6,3 6872 0 0 0 0 
Kyrönniemi Pappilankatu 3,7 913 0 0 0 0 
Ilmarisenkatu Olavinlinna 2,8 908 0 0 0 0 
Kuusniemi Pappilankatu 1 2,2 0 0 0 0 0 
Kuusniemi Pappilankatu 2 2,2 0 0 0 0 0 
Savonlinna Pääskylahti pohj 2,0 0 0 0 0 0 
Ilmarisenkatu Ammattikoulu 1,4 2708 0 0 0 0 
Ilmarisenkatu Ahlström 1,3 15125 0 0 0 0 
        Kyrönniemi Ilmarisenkatu 1 0,5 0 0 0 0 0 
Kyrönniemi Ilmarisenkatu 2 0,5 0 0 0 0 0 

   
KAH yhteensä €/a 320929 

 

Taulukosta nähdään, että ongelmat painottuvat odotetusti taajaman reuna-alueiden 

avojohtoverkon alueelle. Näiden alueiden keskeytysten aiheuttamat kustannukset ovat 

kaksi kolmasosaa koko taajaman keskeytyskustannuksista. Listan kärjessä oleville 

johtolähdöille ominaista on selvästi suuri energiankulutus yhdistettynä matalampaan 

kaapelointiasteeseen. Kyrönniemen vaneritehdasta syöttävä Schaumann-niminen lähtö 

on ylivoimaisesti energiankulutukseltaan suurin, mutta lähdön lyhyydestä ja 

kaapelointiasteesta johtuen sen keskeytyskustannukset ovat vain nimelliset. 
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Nyt tehtävien investointien pitoaika voidaan arvioida olevan vähintään 20 - 30 vuotta, 

jona aikana jo maltillinen 1 % tehonkasvu kasvattaa tehon 1,2…1,3 – kertaiseksi. 

Tehonkasvu lisää keskeytyskustannuksia lineaarisesti, joten laskennalliset kustannukset 

ovat jatkuvassa kasvussa ilman viranomaisen toimenpiteitäkin. Edellisestä 

keskeytyskustannustaulukosta nähdään, että suuri maakaapelointiaste selvästi pienentää 

keskeytysten määrää ja siten myös keskeytyskustannuksia. Taulukossa 7 on esitetty 10 

km pitkän johtolähdön keskeytyskustannukset eri kaapelitekniikoilla toteutettuna 

käyttäen tarkastelualueen keskimääräistä 9 GWh energiankulutusta. 

 

Taulukko 7 Kaapelitekniikan vaikutus 10 km pitkän johdon keskeytyskustannuksiin. 

   Viat PJK AJK  KAH 
   kpl/a  €/a 

Avojohto  0,4 4 1,6  15904 

Päällystetty avojohto  0,2 1 0,4  6409 

Maakaapeli  0,1 0 0  2433 

 

Taulukossa esitetyistä arvoista nähdään, että maakaapelin käyttövarmuus pienentää 

keskeytyskustannukset murto-osaan kaupungin energiankulutustiheydellä, joten 

maakaapelointi on käytännössä se tekniikka, jota kaupungissa tulee käyttää. 

 

3.3 Analyysi - Tehokkuus 

Savonlinnan sähkönjakeluverkon häviöt ovat kokonaisuudessaan vuosittain 4,5 GWh eli 

n. 2 % kokonaisenergiankulutuksesta ja jakautuvat verkkokomponenttien kesken kuvan 

8 mukaisesti. Sähköasemien päämuuntajien tai 110 kV siirtojohtojen osuutta ei ole 

huomioitu, sillä ne syöttävät kaupunkiverkon lisäksi vaihtelevasti myös ympäröivän 

haja-asutusalueen sähkönjakeluverkkoja. Häviöenergian jakaantuminen eri verkonosien 

kesken on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva  6 Häviöenergiajakauma. 

 

Kuvasta nähdään, että merkittävä osuus häviöistä muodostuu tarkastelualueen n. 230 

muuntamossa. Jakaumaan vaikuttaa osaltaan Kyrönniemen vaneritehdas, sillä se ottaa 

tarvitsemansa energian – kolmanneksen koko kaupungin alueella käytetystä energiasta – 

suoraan keskijänniteverkosta. Mikäli häviöt suhteutetaan muun kaupungin 

sähkönkulutukseen, saadaan realistisempi kuva jakeluverkon häviöistä. Kokonaishäviöt 

kulutukseen nähden ovat tällöin kahden prosentin sijaan kolmen prosentin tasolla. 

 

Mikäli häviötehon syöttämiseen tarvittavaa kapasiteettia ei huomioida erikseen 

tehotariffin muodossa ja häviöille käytetään kiinteää arvoa 35 €/MWh, 

häviökustannukset ovat vuositasolla 160 k€. 

 

3.4 Kehitystekijät 

Savonlinnan sähköverkkoa suunnitellessa ollaan siinä mielessä onnellisessa asemassa, 

että kaupungin keskusta on suurelta osin kaavoitettu, eikä sähkönkulutuksessa siten ole 

odotettavissa suuria mullistuksia. On silti otettava huomioon, että pitoaika ja siten myös 

suunnittelujänne on hyvin pitkä, esim. maakaapelin kohdalla puhutaan vähintään 

20…30 vuoden pitoajoista, mutta myös 40 - 50 vuoden pitoajat ovat täysin realistisia. 

Tällaisessa aikakehyksessä toimintaympäristö voi talouden ja/tai tekniikan myötä 

muuttua täysin, mutta toisaalta toimintaympäristön muutoksia ei voida spekuloida 

53 %

32 %

15 %

Muuntamot

Pienjänniteverkko

Keskijänniteverkko
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loputtomiin, vaan päätösten on perustuttava tämänhetkisiin faktoihin perustuvaan 

parhaaseen näkemykseen toimintaympäristön kehittymisestä. 

 

3.4.1 Sähkönkulutus 

Sähkönkulutukseen ei ole kaavamuutosten tai uusien kaava-alueiden muodossa 

odotettavissa mullistavia muutoksia. Uusia kaava-alueita on odotettavissa vain läntisen 

Savonlinnan Kellarpellon alueelle ja/tai itäisen Savonlinnan Nojanmaahan. Lisäksi 

joitakin muutaman rakennuksen kohteita saattaa olla lähellä ydinkeskustaakin, mutta 

pienten hankkeiden muutokset sähkönjakeluun eivät ole tällä suunnittelutasolla 

merkitseviä. 

 

Kaava-alueiden toteutuminen asuinalueiksi riippuu voimakkaasti Savonlinnan 

ohitustien kaltaisista tulevista investoinneista. Todennäköistä kuitenkin on, että edellä 

mainituista kaava-alueista vain toista kehitetään aktiivisesti ja se kumpaa puolta 

Savonlinnasta lähdetään kaavoittamaan, riippuu rakentajien aktiivisuudesta. /9/ 

 

Sähkön ominaiskulutus sen sijaan vaikuttaa verkon suunnitteluun edelleen. 

Laskennallisella 40 vuoden pitoajalla jo maltillinenkin sähkön ominaiskulutuksen kasvu 

on merkittävä – prosentin vuotuinen kasvu merkitsee noin 1,5-kertaista tehoa pitoajan 

lopussa. Taulukossa 8 on esitetty eri kasvuprosenttien ja pitoaikojen vaikutus 

tehonkulutuksen maksimiin komponenttien pitoajalla. 

 

Taulukko 8 Sähkön kulutuksen kasvu pitoajalla. 

Kulutuksen kasvu Pitoaika 
Kasvu alkuperäiseen 

nähden 

Kasvaa 1 % 40 1,48 
Kasvaa 1,5 % 40 1,81 
Kasvaa 2 % 40 2,21 
Kasvaa 1 % 30 1,35 
Kasvaa 1 % 50 1,64 
Kasvaa 15 vuotta 1 %, pysyy sillä tasolla 40 1,16 
Pienenee 1 % 40 0,67 

 

Johtolähtöjä saneerattaessa sähkönkulutustilanne tulee tarkastella tapauskohtaisesti. 

Ominaiskulutuksista voidaan sanoa, että kotitalouksien sähkönkulutus kasvaa 

maltillisesti 1 % vuosittain, mutta julkinen sektori sekä palvelu kasvattavat kulutustaan 
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jopa 3 % vuosittain. Teollisuuden ominaiskulutus riippuu voimakkaasti 

teollisuudenalasta: hyvin energiaintensiivisten alojen ominaiskulutus jopa pienenee, kun 

vähemmän energiaintensiivisten teollisuuskuluttajien sähkönkulutus kasvaa 

kotitalouksien tapaan. Tästä seuraa, että koko tarkastelualueen sähkönkulutuksen 

kasvaessa tasaisesti 1 % vuodessa, yksittäisen johtolähdön asiakasjakaumasta voidaan 

tehdä päätelmiä myös toiseen suuntaan: taajama-alueen omakotitaloaluetta syöttävän 

johtolähdön sähkönkulutusennuste voi olla täysin toisenlainen kuin energiaintensiivisen 

teollisuusaluetta syöttävän johtolähdön kulutusennuste. /10/ 

 

Energiapalveludirektiivin kaltaisten energiankäytön tehostamiseen ja vähentämiseen 

tähtäävien ohjesääntöjen noudattaminen saattaa vaikuttaa voimakkaasti 

energiankulutukseen. Todennäköisintä lienee, että energiankäyttö tulee kasvamaan vielä 

jonkin aikaa, mutta jää sille tasolle. Savonlinnan tapauksessa voidaan jopa olettaa 

sähkönkulutuksen pienentyvän muuttotappiosta johtuvasta väestön vähenemisestä. 

Sähkönkulutus riippuu voimakkaasti elinkeinoelämän ja väestörakenteen 

kehittymisestä, jolloin ennusteesta poikkeaminen positiiviseen tai negatiiviseen 

suuntaan voi olla radikaaliakin. Esimerkiksi vaneritehtaan poistuminen Kyrönniemeltä 

pienentäisi sähkönkulutusta kerralla yhden kolmanneksen. 

 

Sähkönjakeluverkon uudelleenrakentaminen on kuitenkin niin suuri investointi, että 

alimitoittaminen voi olla tietyssä mielessä taloudellinen riski. Tässä työssä oletetaan 

sähkönkulutuksen kasvavan maltillisesti ja tasaisesti 1 % vuositahtia, joka asettuu 

keskiarvoksi sähkönkulutuksen voimakkaan kasvun ja taantumisen väliin. 

 

Kuvassa 7 on esitetty karttapohjalla ne alueet, joiden sähkönkulutuksen 

todennäköisimmin poikkeaa keskiarvosta 1 %. 
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Kuva  7 Sähkönkulutuksen ennusteesta (1 %) todennäköisesti poikkeavia alueita. 

 

Kuvassa 7 on punaisella merkitty alueet, joille on tehty yleiskaavassa varaukset ja joita 

todennäköisimmin tullaan seuraavaksi kaavoittamaan. Sinisellä on merkitty 

Kyrönniemellä sijaitseva vaneritehdas, jonka energiankulutus tullee pysymään melko 

vakiona. Vihreällä sävytetyllä alueella sijaitsee palvelulaitoksia, mm. Savonlinnan 

kaupunginsairaala, jonka sähkönkulutus voi kasvaa nopeammin kuin tarkastelualueella 

keskimäärin. 

 

3.4.2 Sähkön hinta 

Sähkön hinnalla on tässä tarkastelussa kahden tyyppisiä vaikutuksia. Sähkön hinnan 

voimakas kasvaminen voi vähentää sähkönkulutusta tai ainakin taannuttaa 

sähkönkulutuksen kasvun. Toisaalta sähkön hinnan nousu lisää tarkastelualueen 

häviökustannuksia. 

 

Häviökustannukset ovat nykytasolla noin puolet verkon vuosittaisista kustannuksista, 

joten se on merkittävä kustannuserä ja kustannusten mahdolliset muutokset tulee 

huomioida myös uutta verkkoa suunniteltaessa. 
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Skenaarioita sähkön kulutukselle sähkön hinnalle ja niiden väliselle yhteydelle voidaan 

muodostaa rajattomasti, mutta tässä tarkastelussa sähkönkulutuksen ei oleteta riippuvan 

sähkön hinnasta. Tällöin sähkön hinta vaikuttaa häviökustannuksiin lineaarisesti. 

 

Häviöistä maksettava sähkön hinta riippuu pörssisähkön hinnasta, joka määräytyy 

kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pörssisähkön hinnan taas on oletettu nousevan 

päästökaupan alkaessa ohjaamaan sähkön tuotantoa ja kysynnän lähestyessä 

tuotantorajoja. Kuvassa 8 on esitetty markkinahinnan kehittymistä sähkökaupan 

avautumisesta alkaen /11/. 

 

 
Kuva  8 Elspot-hinnan kehittyminen vuodesta 1998 lähtien /11/. 

 

Kuvasta 8 nähdään, että päästökaupan alkaminen yhdessä hyvän vesitilanteen kanssa 

vuoden 2007 alusta alkaen on sekoittanut pakan täysin. Marraskuun 2007 Suomen 

aluehinta pörssisähkölle oli 45,59 €/MWh, mutta vuoden keskihinta on edelleen 28,75 

€/MWh, mikä on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Vuoden 2006 selvästi 

korkeampi keskihinta 48,57 € tulkitaan tuotanto-ongelmista johtuvaksi 

poikkeukselliseksi markkinahäiriöksi. 

 

Sähkön hinnan kuvaajasta voidaan poimia häviöiden hinnaksi 35 €/MWh. Tätä hintaa 

käytetään myös tulevaisuuden hintana, koska parempaa tietoa ei ole käytettävissä eikä 

tässä työssä ole tarkoituksenmukaista arvioida energiapolitiikan aiheuttamia muutoksia 

ilmastoon ja sähkön hintaan. 
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3.4.3 Ympäristöolosuhteet 

Ilmastonmuutokseen ei tässä työssä oteta kantaa, mutta jo vikatilastoista voidaan 

havaita, että myrskyt ovat jossakin määrin Itä-Savossa lisääntyneet ja maan routimisen 

väheneminen voi aiheuttaa yhä enemmän puiden kaatumista johdoille.  

 

Lämpötilan nousu pienentää lämmitystarvetta talvisin, mutta se voi lisätä vastaavasti 

jäähdytystarvetta kesäisin. Lämpötilan noususta johtuva kasvukauden pidentyminen 

aiheuttaa myös jossain määrin tihentynyttä johtokatujen raivaustarvetta. 

 

3.4.4 Kaapelien vanheneminen 

Savonlinnan keskustaajaman sähkönjakeluverkko on kehittynyt voimakkaimmin 

vuosina 1950 - 1980. Tässä aikakehyksessä on laskettu maahan suurin osa myös 

keskustan keskijännitemaakaapeleista. Suuri osa kaapelien asennusvuosista ym. 

oheistiedoista on hävinnyt omistajanvaihdoksen ja tietojärjestelmien muuttumisen 

vuoksi. Vaikka tarkkaa asennusvuotta ei enää ole tiedossa läheskään kaikkien kaapelien 

osalta, voidaan kaapelien vanhenemista arvioida sen rakenteen perusteella. 

 

Petri Hyvösen lisensiaatintyössä ”Keskijännitteisten maakaapelijärjestelmien 

osittaispurkausmittaukset käyttöpaikalla” on tutkittu yleisten käytössä olevien kaapelien 

vanhenemista ja asennusvirheiden vaikutusta kaapelien vikaantumisiin. Työssä kävi 

ilmi, että vanhemman rakenteen omaavat kaapelit ovat yleensä heikkokuntoisempia 

kuin uudemmat kaapelit. Vaikka otanta ei ollut suuri, voitiin osoittaa, että yleisesti 

öljypaperieristeisten kaapelien kunto vaihteli enemmän, kuin uudempien 

muovieristeisten kaapelien. Otoksen (H)PLKVJ- ja APAKM-kaapelit olivat 

heikommassa kunnossa kuin APYAKMM-kaapelit. Polymeerieristeisten kaapelien 

mittaustuloksissa ei havaittu kaapelieristyksen heikentymistä. 

 

Hyvösen tutkimus vahvisti myös perimätiedon, jonka mukaan vanhojen 

öljypaperieristeisten kaapelien ongelmana ovat kuivuneet kaapelipäätteet tai 

vahingoittumisen takia kuivunut eriste /13/. 
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Savonlinnan keskustaajamalle voidaan värittää teemakartta perustuen 

kaapelityyppeihin. Teemakartan perusteella ei voida arvioida suoraan kaapelien kuntoa, 

mutta sen perusteella voidaan arvioida riskiä kaapelin vikaantumiseen. 

 

 

Kuva  9 Keskikaupungin maakaapeliverkko väritettynä eri kaapelityyppien mukaan. 

 

Kuvasta 9 nähdään, että keskikaupungilla on jonkin verran riskialttiimpia 

öljypaperieristeisiä kaapeleita, mutta suuri osa kaapeleista kuitenkin on keltaisella ja 

sinisellä merkittyjä APYAMMK- ja AHXAMK-tyyppisiä kaapeleita. 

 

3.4.5 Työ- ja materiaalikustannukset 

Työ- ja materiaalikustannukset kasvavat tällä hetkellä voimakkaasti. Työ- ja 

materiaalikustannusten yhdistetty indeksi on kasvanut vuoden 2005 alkutasosta 

heinäkuun 2007 tasoon verrattuna 11,6 %. Voimakas globaali talouskasvu, 

rakentamisen lisääntyminen ja raaka-aineen hinnankasvu ovat nostaneet erityisesti 

materiaalikustannuksia. Materiaalikustannukset ovat kasvaneet vuoden 2005 

tammikuun tasosta heinäkuuhun 2007 mennessä 14,4 %. Kuvassa 10 on esitetty 
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rakennuskustannusten kehittyminen tammikuusta 2005 heinäkuuhun 2007. 

Vertailuindeksinä on vuoden 2005 rakennuskustannusindeksien keskiarvo /14/. 

 

 

Kuva  10 Rakennuskustannusten kehittyminen, 2005 keskiarvo = 100 /14/. 

  

Materiaalikustannusten kasvulla on suuri merkitys investointien 

kokonaiskannattavuudessa ja se tulee huomioida erityisesti suurten 

verkostoinvestointien suunnittelussa, joissa suunnittelujänne on useita vuosia. 

Teollisuuden raaka-aineiden hinnan kasvu vaikuttaa suoraan jakeluverkon 

komponenttien hintoihin, eikä raaka-aineiden hintojen voida olettaa lähitulevaisuudessa 

laskevan. Investointiohjelmia suunnitellessa tulee siten varautua kustannusten kasvuun. 

  

3.5 Tavoitteet - yleistä 

Järvi-Suomen Energian tavoitteet perustuvat luonnollisesti aiemmin mainittuihin 

viranomaissäädöksiin turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta verkosta. Yhtiössä on 

laadittu verkostostrategia, jossa on mainittu tavoitteet ja menetelmät, joilla siihen 

pyritään. 

 

Verkostostrategiassa todetaan, että lähtökohtina rakentamiseen ovat mm. tilanteeseen 

sopiva ja luotettava tekniikka, verkko-omaisuuden hallinnan tehostaminen, riskien 

hallinta ja asiakastarpeiden huomioiminen. Yhteiskunnan vaatimus nykyistä 
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varmemmasta tekniikasta aiheuttaa ennenaikaisia investointeja ja lisää maakaapelointia 

/15/. 

 

Taajamajohdot rakennetaan maakaapelilla. Rakentamisessa huomioidaan, että 

integroiduilla sähkö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenneverkostoilla saavutetaan merkittäviä 

hyötyjä. Kaapelitekniikkaa käytettäessä pitää taata riittävät rengassyöttömahdollisuudet. 

Kaapelointiasteen kasvaessa maasulkuvirtoja ja maasulkuvirtojen kompensoinnin 

tarvetta tulee tarkastella jatkuvasti /15/.  

 

Teollisuus- ja taajamajakelu erotetaan haja-asutusalueen sähkönjakelusta ja edelleen 

näissä hyödynnetään erillisiä päämuuntajia, jotta valtaosalle asiakkaista saadaan 

turvattua häiriöttömämpi sähkönjakelu /15/. 

 

Energianmittauksessa siirrytään taajamissa 2015 mennessä mittareiden kaukolukuun 

/15/. 

3.6 Johtopäätökset nykytilaselvityksestä 

Siirtoverkon osalta Savonlinnan sähkönjakelu on kohtuullisen turvattu, kaupunkia 

lähestyy kaksi käytännössä toisistaan riippumatonta 110 kV:n haaraa, joista kumpikin 

on korvattavissa poikittaisella siirrolla kaupungin läpi keskijänniteverkon kautta. On 

kuitenkin huomioitava, että sähkönkulutuksen kasvaessa lähestytään jo täyden 

korvattavuuden rajaa.  

 

Keskijänniteverkko on jaettu selvästi rakenteidensa mukaan omiin suojausalueisiin, 

jotta keskeisimpien sähkönkuluttajien sähkönjakelu voitaisiin turvata. Samoin 

kytkinasemien keskeiset syöttöyhteydet ovat myös varasyöttötilanteissa riittävät sekä 

kapasiteetiltaan että luotettavuudeltaan.  

 

Jakeluverkko on kuitenkin ikääntynyt ja korvausinvestointeja tarvitaan siinä määrin, 

että topologiaa voidaan tarkastella laajemmalti kuin yhden johtolähdön osalta 

kerrallaan. Taajaman reuna-alueilla keskijänniteverkko on suurelta osin avojohtoa ja 

rakentunut lähes muuntamo kerrallaan, mikä ei ole omiaan yksinkertaistamaan 

topologiaa.  
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Pienjänniteverkko on keskijänniteverkon tapaan ydinkeskustan osalta lähinnä 

maakaapeloitu ja taajaman reuna-alueilla ilmakaapelia – osittain jopa avojohtoa. 

Pienjänniteverkkoa on siellä täällä yhdistetty viereisiin muuntopiireihin vikatilanteiden 

korvattavuutta ajatellen, mistä johtuen myös muuntajakapasitettia on reilusti. 

Esimerkiksi Nojanmaan alueella käytännössä ainoa käytetty muuntamokoko on 500 

kVA. Vikatilanteissa verkon korvaaminen pienjänniteverkon kautta vaatisi kuitenkin jo 

ennalta tarkastelun käytettävissä olevista varasyöttöyhteyksistä, sillä vikatilanteessa 

sulakesuojauksesta huolimatta on hidasta ja jopa tuhoista alkaa arpomaan 

korvausyhteyksien riittävyyttä. 

 

Sähköverkon nykyisiin vuotuisiin kustannuksiin perustuva tila-analyysi voidaan 

muodostaa nykyverkon tiedoista seuraavasti: 

 
 €4880008000321000160000kunkeskhäv =++=++= KKKK   (20) 

 

Vaikka priorisointi toki aloitetaan lakien, asetusten ja yhtiön strategian mukaisesti 

turvallisuutta parantavista investoinneista, edellä olevasta esitysmuodosta voidaan 

päätellä, mistä kustannuksia kannattaa yrittää pienentää edelleen. On selvää että 

käyttökustannuksia voidaan yrittää pienentää loputtomalla koulutuksella ja 

työmenetelmien kehittämisellä, mutta toiminnon tuotto eli kustannusten pieneneminen 

ei voi parantua kuin nimeksi. Kahdessa muussa komponentissa on siten käytännössä se 

potentiaali, joihin panos tulee kohdentaa. Näidenkin osalla on muistettava, että sikäli 

kun täysin toimintavarmoja ja häviöttömiä johtoja ei ole käytettävissä, kustannuksia ei 

voida kokonaan poistaa vaan niillä on aina määrätty perustaso. 

 

Turvallisuutta parantavilla investoinneilla tarkoitetaan lähinnä mekaanisesti 

huonokuntoisten tai viallisien rakenteiden ja järjestelmien korjaamista. Mekaanisesti 

huonokuntoisimpiin alueisiin kuuluu Miekkoniemi-Nojanmaan alue, jossa osa 

pienjänniteverkosta on avojohdoin toteutettua erittäin vanhaa ja heikkokuntoista 

verkkoa 
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Keskeytysten osalta suurin hyöty investointipanokselle saadaan turvaamalla 

suuritehoisten johtolähtöjen keskeytyksettömyys. Suuritehoisimmat johtolähdöt 

tarkastelualueella ovat kytkinasemia syöttävät johtolähdöt, jotka ovat riittävän 

luotettavat. Suurimmat keskeytyskustannukset ovat oletetusti taajaman reuna-alueiden 

avojohtoverkon alueella ja Miekkoniemi-Nojanmaan alueelle kohdistuu noin neljännes 

koko taajaman keskeytyskustannuksista. 

 

Häviökustannukset ovat kokonaissähkönkulutukseen nähden hyvin kohtalaiset, mikä 

johtuu osittain oikeasta sähköaseman paikasta Savonlinnan Kyrönniemellä. Lisäksi 

kytkinasemien syöttöyhteydet ovat verrattain vahvoja, eikä niillä siten synny suuria 

häviöitä. Toimenpiteitä suunnitellessa on muistettava, että häviökustannusten 

absoluuttinen pienentäminen on vaikeaa, sillä häviöt kasvavat neliöllisesti virran 

kasvaessa ja sähkön kulutuksen oletetaan kuitenkin jatkuvasti kasvavan. 

 

Nykytilan määrityksen keskeinen tulos on, että keskijänniteverkkoa pystytään 

syöttämään riittävästi ja luotettavasti, mutta taajaman reuna-alueilla on heikkokuntoista 

ja vikaherkkää verkkoa. Ydinkeskustan maakaapeliverkko on tällä hetkellä luotettava 

mutta pitoaikansa loppupuolella, joten myös niiden saneeraukseen tulee varautua. 

Jakeluverkon saneerauksessa ei voida rakentaa uudelleen olemassa olevaa verkkoa, 

vaan jakeluverkon joustavuus ja tarkoituksenmukaisuus edellyttävät 

topologiamuutoksia ja automaation lisäämistä.  

 

3.6.1 Keskeytyskustannukset energiakulutuksen funktiona 

Pelkästään suuri energiankulutus tai pieni kaapelointiaste ei automaattisesti merkitse 

suuria keskeytyskustannuksia, vaan kustannukset muodostuvat vikamäärien ja 

keskimääräisen tehon tulona. Kuvassa 11 on esitetty keskeytyskustannukset 10 km 

pitkälle avojohtolähdölle energiankulutuksen funktiona. 
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Kuva  11 Keskeytyskustannukset energiankulutuksen funktiona, kun vikamäärä pysyy 

vakiona. X-akselilla on energiankulutus suhteessa keskiarvoon, 100 % 

vastaa tarkastelualueen keskiarvoa 9 GWh. 

 

Kuvasta 11 nähdään, että taajaman keskimääräisellä energiankulutustiheydellä 

avojohdon keskimääräiset vikamäärät (40/16/4 per 100 km) aiheuttavat noin 25 000 € 

Keskeytyskustannukset. Kuvan pienin palkki, 10 %:n energiankulutus vastaa 

energiankulutukseltaan lyhyehköä maaseudun johtolähtöä ja tällaisen lähdön 

keskeytyskustannukset ovat keskimääräiseen taajamalähtöön nähden marginaaliset. 

 

Keskeytyskustannukset muuttuvat lineaarisesti myös vikamäärien kasvaessa. 

Keskeytyskustannukset vikamäärien funktiona 10 km pitkälle avojohtolähdölle 9 GWh 

vuosienergialla on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva  12 Keskeytyskustannukset vikamäärien funktiona, kun energiankulutus on 

vakio. X-akselina ovat jälleenkytkentöjen sekä pysyvien vikojen määrä 

suhteessa keskiarvoihin. 100 % vastaa taulukon 7 mukaisia keskiarvoja 

avojohdolle (40 pjk/16 ajk/4 pysyvää vikaa per 100 km, a) 

 

Kuvasta 12 nähdään, että kaikkien vikojen vähentäminen puoleen tuo vuosittain 

esimerkkilähdöllä 10 k€ säästön ja vikamäärien kasvaminen esimerkiksi epäonnistuneen 

kunnossapidon takia koituu vastaavasti kalliiksi. Pienellä taloudellisella panoksella on 

siten mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä, mutta yhdenkin puunoksan aiheuttamat 

toistuvat jälleenkytkennät kasvattavat kustannuksia nopeasti.  

 

Kuvassa 13 on vertailtu vikamäärien muuttumisen vaikutusta keskeytyskustannuksiin 

eri energiankulutustiheyksillä. 
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Kuva  13 Vikamäärien vähentämisen vaikutukset eri energiakulutuksen omaaviin 

lähtöihin. X-akselilla on vikamäärä suhteessa alkuperäiseen vikamäärään. 

 

Kuvasta 13 nähdään vikamäärien vaikutus eri tehoisilla johtolähdöillä. Vaikka esim. 

johtokadun raivauskustannus on vakio muuten identtisillä johtolähdöillä, suuritehoisella 

lähdöllä saatu hyöty on moninkertainen. Taloudelliset panokset kannattaa osoittaa niille 

johtolähdöille, joiden tehot ovat suuria. 

 

Kaupungissa, tiheän energiakulutuksen alueella, vähäisetkin viat aiheuttavat siis 

merkittäviä kustannuksia. Johtolähdöillä aiemmin ilmenneet viat näkyvät laskennassa 

kasvaneina Keskeytyskustannuksina, mutta vasta verkossa piilevät ongelmat eivät anna 

keskeytyskustannusten kautta riittävää signaalia toimenpiteiden aloittamiseen. 

Haittakustannuksille tulisikin siten tehdä niiden kuntoa arvioidessa herkkyysanalyysi, 

miten kustannukset tulevat kehittymään vikamäärien kasvaessa. Näin löydetään 

verkosta mahdolliset riskitekijät. 

 

3.6.2 Syöttöyhteyksien merkitys  

Edellä todettiin, että suurimmat keskeytyskustannukset syntyvät suuritehoisilla 

johtolähdöillä. Suuritehoisimpia johtolähtöjä Savonlinnan keskustaajamassa ovat 

kytkinasemia syöttävät johtolähdöt, joten niiden luotettavuus on ratkaisevassa asemassa 

koko kaupungin sähkönjakelun luotettavuuden kannalta. Käyttövarmuutta voidaan 
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parantaa mahdollisissa vikatilanteissa myös varayhteyksin, jolloin vikojen pituudet 

jäävät käytännössä jälleenkytkentöjen tasolle. 

 

Pappilankadun kytkinaseman kautta syötetään n. 32 GWh kahdella johtolähdöllä 

Kuusniemen sähköasemalta. Molemmat lähdöt ovat lähes kokonaan maakaapeloituja, 

joten lähdöillä ei ole jälleenkytkentöjä ollenkaan ja myös pysyviltä vioilta on säästytty. 

Mahdollisia vikoja varten on varauduttu korvaavalla yhdellä maa/vesikaapeliyhteydellä, 

joka tulee Kyrönniemen sähköasemalta. Yhteydet näkyvät kuvassa 14. 

 

 

Kuva  14 Pappilankadun syöttöyhteydet kuvattuna vaaleanpunaisella ja vihreällä 

värillä. Keltaisella viivalla on kuvattu aseman syöttämä verkko. 

 

Mittauksen perusteella suurin yhteenlaskettu kuormitusvirta Pappilankadun 

kytkinasemalla on noin 180 A ja varayhteytenä toimivan kaapeliyhteyden heikoin 

lenkki on AHX185, jonka suurin kuormituksen kesto on normaalilämpötilassa 330 A. 

Varayhteys riittää siten korvaamaan normaalin syöttöyhteyden kokonaisuudessaan. 

 

Voidaan siis todeta, että Pappilankadun kytkinaseman syöttöyhteydet ovat luotettavat, 

riittävät ja toisistaan riippumattomat. 
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Ilmarisenkadun kytkinaseman kautta syötetään 41 GWh energia vuosittain. Normaalissa 

käyttötilanteessa kytkinaseman toista kiskoa syötetään Savonlinnan sähköasemalta ja 

toisen syöttö tulee Kyrönniemeltä. Syöttöyhteyksinä toimii molemmissa tapauksissa 

päällystetyt avojohdot. Syöttöyhteydet on rakennettu 110 kV:n siirtojohdon viereen, 

joten ne ovat käytännössä puuvarmoja. Yhteydet näkyvät kuvassa 15. 

 

 

Kuva  15 Ilmarisenkadun syöttöyhteydet kuvattuna vaaleanpunaisella ja vihreällä. 

Keltaisella on kuvattu asemaa syöttävä verkko. 

 

Ilmarisenkadun syöttöyhteydet ovat varmoja, niillä ei ole ilmennyt pysyviä vikoja ja 

jälleenkytkennät on poistettu kokonaan käytöstä. Varayhteydet voidaan ohjata käyttöön 

käyttökeskuksesta, jolloin pysyvän vian ilmetessä varayhteys saadaan toimintaan 

lyhyessä ajassa.  

 

Voidaan todeta, että myös Ilmarisenkadun solmupisteen syöttöyhteydet ovat luotettavat 

ja tehonkasvukin huomioon ottaen riittävät. Solmupisteen molemmat syöttöyhteydet 

ovat saman 110 kV:n solmupisteen takana, joten ne eivät ole täysin toisistaan 

riippumattomat, mutta keskijänniteverkon osalta ne ovat toisistaan riippumattomat. 

 



48 
 

3.7 Toimenpiteet 

Nykytilaselvityksestä ja yhtiön tavoitteista saadaan selkeät suuntaviivat, joiden mukaan 

verkkoa tulee kehittää. Keskeytyskustannuksia vähennetään turvaamalla suuritehoisten, 

solmupisteiden syöttöyhteydet, saneeraamalla nykyinen taajaman reuna-alueiden 

avojohtoverkko maakaapeliverkoksi sekä lisäämällä verkkoon kauko-ohjattavia kytkin- 

ja erotinlaitteita. Häviökustannuksia pienennetään keskijänniteverkon jakorajojen 

optimoinnilla, vähentämällä muuntamoiden määrää ja yksinkertaistamalla sekä 

keskijännite- että pienjänniteverkon topologiaa. Käyttökustannuksiin ei voida paljoa 

vaikuttaa, todetaan käyttökustannusten pienentyvän maakaapelointiasteen lisääntyessä.  

 

Verkon turvallisuuteen tähtäävät investoinnit tehdään ensin, mikä tarkoittaa mm. itäisen 

Savonlinnan avojohtoverkon saneeraamista. Tällaisen kohteen saneeraamisessa voidaan 

hyödyntää kaikkia edellä mainittuja periaatteita, jolloin verkon ylläpidon kaikkia 

kustannuskomponentteja voidaan pienentää. Topologian yksinkertaistaminen tuo 

säästöjä myös investointikustannuksiin verrattuna vanhan verkon 

uudelleenrakentamiseen maakaapelitekniikalla. 

 

Savonlinnan länsipuolelle on odotettavissa - toisin kuin muun kaupungin alueelle - 

sähkönkulutuspaikkojen lisääntymistä, joten tutkitaan mahdollisuuksia Aholahden 

sähköaseman siirtämiseksi uuteen paikkaan lähemmäs kulutuspistettä. 

 

Tyhjälle karttapohjalle on näiden näkemysten pohjalta helppoa suunnitella optimaalinen 

tavoiteverkko, mutta haasteena on löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu optimaalisen 

tavoiteverkon ja nykyverkon välille – puhumattakaan sellaisesta kompromissista, jossa 

panos-tuotto-suhde on kohdillaan. 

 

3.7.1 Panos-tuotto-suhteen mukaiset esitykset 

Toimenpiteet jaotellaan suuruusluokaltaan erilaisiin projekteihin, joissa hahmotellaan 

panos-tuotto-suhdetta. Pienimpiä projekteja ovat käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet, 

seuraavana pienet investoinnit, kuten yksittäiset maastokatkaisijat ja suurimpina 

projekteina kokonaisen kaupunginosan saneeraamiset, joita joudutaan paloittelemaan 

useampiin osaprojekteihin. Kaupunginosan saneeraamista on käsitelty luvussa 4. 
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3.7.2 Käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet 

Ennen suuria investointeja on syytä tarkastella, voidaanko tehokkuutta ja 

käyttövarmuutta parantaa ilman suuria investointeja. Savonlinnan keskustaajaman 

käyttövarmuutta voidaan selvästi parantaa avojohtoverkon osalta, sillä vikamäärät lähes 

koko alueella ovat selvästi suurempia kuin johtotyypeille ominaiset keskimääräiset viat. 

Taulukoiduista keskeytyskustannuksista nähdään, että pelkästään Aholahden 

sähköaseman Kellarpellon johtolähdön keskeytyskustannuksissa voidaan säästää n. 40 

k€ vuosittain, mikäli vikamäärät saadaan pudotettua keskimääräiselle tasolle. 

 

Häviöiden pienentäminen käyttötoimenpitein nykyisessä verkossa on käytännössä 

mahdotonta. Kytkentätilanteen muutos häviöiden kannalta optimaaliseksi johtaisi 

tilanteeseen, jossa vikaherkkä avojohtoverkko on yhdistettynä luotettavaan 

maakaapeliverkkoon.  

 

Pappilankadun kytkinasemalla jännitemuuntaja on sijoitettu vain toisen kiskon 

yhteyteen, joten kytkinaseman maasulkusuojauksen takia kiskoja on käytettävä yhdessä, 

mikä vähentää verkon joustavuutta. 

 

3.7.3 Hovinmäen sähköasema 

Kellarpellon ja Aholahden alueella ei ole suuria tuotantolaitoksia, mutta paljon asutusta. 

Tätä aluetta syötetään Aholahden sähköasemalta vain kahdella johtolähdöllä. 

Molempien johtolähtöjen suurin teho on yli 3 MW mikä on koko tarkastelualueen 

suurimpia. Tästä syystä avojohtoverkon viat nostavat keskeytyskustannuksilla mitattuna 

tätä aluetta syöttävät Kellarpellon ja Tienpolven johtolähdöt huonoimpien johtolähtöjen 

joukkoon. 

 

Kuten alueen sähkönkulutusennusteessa todettiin, kaavoitukseen perustuvan arvion 

mukaan läntisen Savonlinnan sähkönkulutus voi kasvaa jonkin verran. Kasvava 

sähkönkulutus sekä kasvanut automaation tarve ovat peruste keskijänniteverkon 

syöttöpisteiden lisäämiselle tai muuttamiselle. Sähköaseman tarvitsema tila edellyttää 

suunnittelun kulkemista kaavoituksen edellä, joten tarkastellaan uuden sähköaseman 
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lisäämistä Tienpolven maastoon. Vaihtoehtoisena ratkaisuna tarkastellaan kytkinaseman 

sijoittamista samaan paikkaan. 

 

Ideana on lisätä Hovinmäki EA:n tilalle kevyt sähköasema ja muuttaa Aholahden 

sähköasema kytkinasemaksi. Nykyiset Tienpolven suuntaan syöttävät johtolähdöt 

hyödynnettäisiin toisinpäin, eli ne käännettäisiin syöttämään kytkinasemaa ja 110 kV:n 

kenttä purettaisiin kunnossapitokustannuksiin vedoten Aholahdesta kokonaan pois. 

Järjestelyt on esitetty kuvissa 16-17. 

 

 

Kuva  16 Aholahden sähköaseman kytkentäjärjestelyt alussa. 
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Kuva  17 Aholahden kytkentäjärjestelyt saneerauksen jälkeen 

 

Kun sähköasema siirretään Hovinmäkeen ja lähdöt ryhmitellään sopivasti, voidaan 

käytöstä poistaa muutama kilometri metsässä sijaitsevaa keskijänniteverkkoa ja johtojen 

siirtohäviöt pienenevät 35 %. Taulukossa 9 on esitetty vikamäärät ja keskeytysten 

aiheuttamat kustannukset lähtötilanteessa. Laskennassa on käytetty vaihtoehtojen 

vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi laskennallisia sijoitusympäristön mukaisia 

vikatiheyksiä jotka esiteltiin laskentamenetelmien yhteydessä taulukossa 3. Taulukkoon 

9 on merkitty myös johtolähtöjen kuormat ja häviöenergiat. 

 

Taulukko 9 Vika- ja häviömäärät lähdöillä alkutilanteessa. 

Asema Lähtö KJ-pituus PJK AJK Pysyvät 
Häviö-
energia 

Huippu-
teho KAH 

    km kpl/100 km,a kWh/a kW €/a 

Aholahti Kellarpelto 11,6 2,7 1,1 0,3 139 000 3 373 16 899 
Aholahti Tienpolvi 14,1 4,2 1,7 0,4 67 760 4 710 26 401 
Aholahti Ensola 0,3 0,0 0,0 0,0 6 144 15 
Aholahti Aholahti 9,2 3,6 1,5 0,3 564 448 2 714 
Aholahti Vuohimäki 13,3 6,6 2,6 0,9 2 223 515 4 557 

     KAH Yhteensä €/a 50 587 
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Taulukossa 10 on esitetty vikamäärät sekä häviökustannukset sähköaseman siirtämisen 

jälkeen. 

 

Taulukko 10 Vika- ja häviömäärät sähköaseman siirron jälkeen. 

Asema Lähtö KJ- pituus PJK AJK Pysyvät 
Häviö- 
energia 

Huippu- 
teho KAH 

    km kpl/100 km,a kWh/a kW €/a 

Hovinmäki Kellarpelto 5,2 1,8 0,7 0,1 8 788 1 691 3 907 
Hovinmäki Pöllänlahti 7,0 1,6 0,7 0,2 24 853 3 251 7 169 
Hovinmäki Laitaatsilta 10,5 2,3 0,9 0,2 122 375 3 463 14 845 
Hovinmäki Aholahti 5,6 2,8 1,1 0,4 312 264 1 605 
Hovinmäki Pullinlahti 1,9 0,7 0,3 0,1 2 932 662  
Aho_kytkin Ensola 0,3 0,0 0,0 0,0   15 
Aho_kytkin Varikko 4,8 2,4 1,0 0,3   1 249 
Aho_kytkin Vuohimäki 11,4 5,7 2,3 0,8   3 906 

      KAH Yhteensä €/a 32 696 

 

Taulukossa 10 Ensolan, Varikon ja Vuohimäen johtolähtöjen häviöt on summattu 

verkkotietojärjestelmän laskentatekniikasta johtuen kytkinasemaa syöttävälle 

Pullinlahden johtolähdölle. Taulukosta nähdään, että vuosittainen keskeytysten 

aiheuttama haitta pienenee laskennalliseen alkutilanteeseen nähden noin 17 k€. 

Keskijänniteverkon johtopituuksien pienentyessä myös säästöjä tuo pienentyneet 

ylläpito- ja häviökustannukset. Kokonaissäästö vuositasolla alkuperäiseen nähden on 19 

k€. 

 

Sähköaseman siirtoon vaaditut investoinnit on esitetty taulukossa 11. 

  

Taulukko 11 Hovinmäen sähköaseman vaatimat investoinnit. 

Artikkeli, yksikkö yksikköä yksikköhinta yhteensä 
   € € 

Aholahden 110 kV järjestelyt   30 000 
110 kV johto, km 1,3 105 000 136 500 
Kevyt sähköasema, kpl 1 364 000 364 000 
Päämuuntaja, kpl 0 364 000 - 
20 kV rakentaminen, Raven, km 0,3 19 270 5 781 
20 kV purkaminen, km 1,7 3 800 6 460 

  Yhteensä € 542 741 

 

Taulukossa ei ole huomioitu päämuuntajan hintaa, sillä päämuuntajana käytettäisiin nyt 

Aholahdessa sijaitsevaa 25 MVA:n päämuuntajaa  

 



53 
 

Hankkeen kannattavuuden vertailua vaikeuttaa eri johtolähtöjen eripituiset jäljellä 

olevat pitoajat, sillä osia tarkasteltavasta rakenteesta joudutaan uusimaan oletetun 

pitoajan puitteissa. Tulevaisuudessa käytettävä tekniikka ei todennäköisesti ole 

vikatiheydeltään samanlainen kuin nykyisin käytössä oleva. Kustannukset voidaan 

kuitenkin diskontata komponenteittain esimerkiksi 30 vuoden pitoajalle, jolloin saadaan 

aikaan vertailu nykyisen verkon uudelleenrakentamiseen. Diskontattuna vuosittaiset 

säästöt komponenteittain esimerkiksi 30 vuoden ajalle parametreilla p=5 %, r=1 %, 

saadaan säästöjen nykyarvoksi 346 k€. 

 

Sähköaseman siirto 110 kV:n johtojen rakentamisen kanssa on kohtalaisen hitaasti 

etenevä projekti ja käyttövarmuuden paraneminen tuo tuloksia vasta vuosien päästä. 

Niinpä on syytä tarkastella vaihtoehtoa, jossa jo olemassa olevaa verkkoa parannetaan 

käyttövarmemmaksi. Vaihtoehdossa rakennetaan suunnitellun sähköaseman paikalle 

kytkinasema, jota syötetään olemassa olevalla keskijänniteavojohdolla Aholahden 

sähköasemalta ja raivataan olemassa oleva johtokatu vastaavalle tasolle kuin se olisi 

110 kV johtokatuna. Vaihtoehtosuunnitelmassa säästytään kalliilta 110 kV siirtojohdon 

rakentamiselta ja sähköaseman perustamiselta. Investointiin tarvitaan katkaisija-asema 

kolmella katkaisijalla, jonka hinta EMV:n taulukon mukaan on 45 k€ ja katkaisija-

asemaa syöttävien johtokatujen kunnostustyö, johon varataan kiinteä summa 10 k€. 

Investointikustannukset ovat siten 55 k€. Ratkaisu ei vähennä häviöitä, mutta jakaa 

Tienpolven johtolähdön kahteen eri suojausalueeseen, kuten sähköasemaratkaisussakin. 

Uudet keskeytyskustannukset on esitetty taulukossa 12. 

 
Taulukko 12 Keskeytysmäärät sekä häviöt kytkinaseman lisäämisen jälkeen. 

Asema Lähtö KJ-pituus PJK AJK Pysyvät 
Häviö- 
energia 

Huippu- 
teho KAH 

    km kpl/100 km,a kWh/a kW €/a 

Kytkin Kellarpelto 5,2 2,7 1,1 0,3   3 907 
Kytkin Pöllänlahti 7,0 1,8 0,7 0,1   7 169 
Aholahti Kytkinasema 1,9 0,7 0,3 0,1 67 760 4 710 4 851 
Aholahti Kellarpelto 11,6 4,2 1,7 0,4 139 000 3 373 16 899 
Aholahti Ensola 0,3 0,0 0,0 0,0 6 144 15 
Aholahti Aholahti 9,2 3,6 1,5 0,3 564 448 2 714 
Aholahti Vuohimäki 13,3 6,6 2,6 0,9 2 223 515 4 557 

      KAH Yhteensä €/a 40 112 
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Taulukosta 12 nähdään, että suojausalueiden lisääminen kytkinaseman avulla tuo 

keskeytyskustannusten pienenemisen myötä 10,5 k€ säästöt vuosittain alkuperäiseen 

tilanteeseen nähden. 

 

Taulukossa 13 on vertailtu kytkinasema- tai sähköasemainvestoinnin kannattavuutta 

verrattuna nykytilanteeseen. Pitoajan kustannusten laskemisessa on käytetty parametreja 

p=5 %, r=1 % ja t=30 a. 

 
Taulukko 13 Kytkinasema- ja sähköasemainvestoinnin kannattavuuden vertailua. 

 
Nykyinen Kytkinasema Sähköasema 

Keskeytyskustannukset 54 122 40 112 36 363 
Häviökustannukset 7 334 7 334 5 574 

Ylläpitokustannukset 4 488 4 488 4 308 

Vuosittaiset 
kustannukset 

65 944 51 934 46 245 

Kustannukset 
pitoajalta 

1 154 433 910 996 808 283 

Säästöjen nykyarvo 
 

243 438 346 150 

 

Taulukosta 13 nähdään, että suurimman säästön annetuilla parametreilla oletetulla 

pitoajalla tuo sähköasemainvestointi. Sähköaseman investointitarve on kuitenkin niin 

suuri, ettei se pitoajan puitteissa muutu kannattavaksi. Vaihtoehtojen kannattavuus on 

esitetty taulukossa 14. 

 

Taulukko 14 Investointien kannattavuustarkastelu 

 
Kytkinasema Sähköasema 

Investointitarve -  55 000 -  542 741 
Säästöjen nykyarvo 243 438 346 150 

Tulos pitoajalta, € 188 438 - 196 591 

 

Taulukosta 14 nähdään, että vaihtoehdoista kannattavampi on ratkaisu, jossa 

solmupisteeseen lisätään katkaisija-asema ja sitä syöttävä johtokatu kunnostetaan.  

 

Investoinnin kannattavuus on monitahoinen asia, sillä sähköasemaratkaisussa 

johtolähdöt muotoutuvat selviksi haja-asutusalueen lähdöiksi, jotka ovat pitoaikansa 

ehtoopuolella. Näihin johtolähtöihin voidaan edelleen hyödyntää saneerausmenetelmiä, 

joita konsernissa on menestyksekkäästi kehitetty ja käytetty. Sähköasemainvestointia ei 

siis välttämättä kannata tulkita yksittäisenä investointina, vaan se enemmänkin avaa 
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mahdollisuuden kehittää ja saneerata selkeitä johtolähtökokonaisuuksia. Yksittäisenä 

projektina tarkasteltuna kytkinasema ja johtokadun kunnostus on kuitenkin 

kannattavampi. 
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4 SANEERAUSESIMERKKI 

Itäisen Savonlinnan alue on malliesimerkki vanhentuneesta jakeluverkosta. 

Keskijänniteverkko on lähes kokonaan avojohtoverkkoa ja pienjänniteverkko on 

toteutettu ilmakaapeleilla ja osittain vielä avojohdoin. Jakeluverkko ei vastaa nykyiseen 

tarpeeseen, joka käsitetään tässä huomaamattomina rakenteina ja tasalaatuisena sekä 

keskeytyksettömänä sähkönjakeluna. Ratkaisu tähän on esitetty jo yhtiön 

verkostostrategiassa – kaikki uudet ja saneerattavat taajamakohteet maakaapeloidaan, 

mikäli se on teknisesti järkevää. Investointistrategiassa taas on selvästi esitetty 

tarpeellisten investointien priorisointiperiaate. Yksinkertaistettuna periaate on, että ensin 

poistetaan luonnollisesti turvallisuusriskit, jonka jälkeen vikaherkimmistä osuuksista 

edetään teknistaloudellisessa kannattavuusjärjestyksessä eteenpäin. /16/ 

 

4.1 Uuden verkon periaatteet 

Tässä luvussa on esitelty miten yhtiön strategiaa hyödynnetään itäisen Savonlinnan 

sähkönjakeluverkon saneerauksessa nykyisten vaatimusten täyttämiseksi. 

 

4.1.1 Keskijänniteverkon topologia ja mitoitus 

Keskijänniteverkon topologian arviointiin on hyvin vähän tehokkaita työkaluja. Muun 

muassa Zagrebin yliopistossa on kehitetty sumeaa logiikkaa hyödyntävää menetelmää, 

jolla keskijänniteverkon topologiaa voitaisiin optimoida. Tällaisen menetelmän 

optimaalinen käyttöalue on täysin uusissa kohteissa, mutta niiden todellinen tehokkuus 

vanhan verkon optimoinnissa on kyseenalainen. /17/  

 

Käytännössä verkostosuunnittelu ei ole ainoastaan pitkän investointiohjelman tekemistä 

ja toteuttamista, vaan siihen voivat voimakkaasti vaikuttaa mm. muiden suurten 

infrastruktuuri-investointien toteuttaminen ja niiden toteuttamisaikataulu. 

 

Verkon topologiaa arvioidaan vertaamalla uutta verkkoa vanhaan verkkoon kolmella 

perusteella: verkon häviöillä, käytettävyydellä ja yhteensopivuudella olemassa olevaan 

verkkoon. Toimivuuden mittareina voidaan käyttää yksiselitteisiä verkon käyttöön 

liittyviä vuosittaisia kustannuksia uuteen verkkoon. Uuden verkon rakennevaihtoehtojen 

välillä voidaan tehdä tarkastelu koko pitoajan välillä, mutta käytettävyyden ja 
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yhteensopivuuden kanssa joudutaan arvio tekemään subjektiivisen näkemyksen 

perusteella. 

 

Nykyinen verkko on rakentunut siten, että keskijänniteverkko kulkee pääpiirteittäin 

asuinalueen reunoja pitkin ja sähkö siirretään kulutuspisteisiin pitkien 

pienjännitejohtojen kautta. Koska siirtohäviöt kasvavat neliöllisesti virran kasvaessa, on 

selvää, että sähkö tulisi siirtää mahdollisimman lähelle kulutuspisteitä 

keskijänniteverkkoa pitkin. Mikäli aluetta kiertävät kaksi keskijännitejohtoa voidaan 

korvata yhdellä kulutusaluetta halkaisevalla johdolla, kaapelimäärä teoriassa 

vähintäänkin puolittuu. Topologiaa on havainnoitu kuvissa 18–19. 

 

 

Kuva  18 Esimerkki vanhasta topologiasta 

 
Kuvassa pienjänniteverkko on esitetty vihreällä värillä ja keskijänniteverkko sinisellä 

värillä. Katkoviivat kuvaavat maakaapeliverkkoa ja yhtenäinen viiva ilmajohtoverkkoa. 

Muuntamot on merkitty sinisillä ympyröillä. 
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Kuva  19 Esimerkki uudesta topologiasta. 

 

Kuvassa 19 liittymät on merkitty oransseilla suorakulmioilla, jakokaapit sinisillä 

suorakulmioilla ja muuntamot ruskeilla ympyröillä. Pienjännitejohdot on merkitty 

vihreällä ja keskijänniteverkko sinisellä katkoviivalla. 

 

Kuvasta 19 nähdään, että uudessa verkkomallissa kulutuskeskittymä on halkaistu 

keskijännitejohdolla sen sijaan, että keskijännitejohdolla kierrettäisiin kulutusalue. 

 

Käyttövarmuuden kannalta sähkönkulutusalueita puhkovat keskijännitelinjat kannattaa 

muodostaa renkaiksi, jolloin yhden solmuvälin vikaantuessa muuntamoiden syötöt 

voidaan järjestää vikapaikan ohi. Tämä edellyttää, että jokaisella muuntamolla on tällöin 

erottimet renkaan molempiin suuntiin. 

 

Keskijänniteverkon kaapelien poikkipinnat valitaan teknistaloudellisella perusteella 70, 

120 ja 185 mm2:n poikkipintojen välillä. Tässä työssä käytetyillä parametreilla t = 30 a, 

p = 5 %, r = 1 % häviöiden diskonttauskertoimeksi saadaan κh=19,78. Tällöin 

oletuksena käytetty 70 mm2:n kaapeli kannattaa vaihtaa 120 mm2 kaapeliin, mikäli 

solmuvälin teho alussa on yli 5,11 MVA. 185 mm2:n kaapelin käyttö oletuskaapelin 
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sijaan tulee kannattavaksi alkuteholla 5,66 MVA. Rajateho riippuu voimakkaasti 

häviöenergian hinnasta, rajateho häviöenergian hinnan funktiona on esitetty kuvassa 20. 

 

Kuva  20 Rajateho häviöenergian funktiona. 

 

Kuvassa 20 tasainen kohta käyrän alussa johtuu termisestä kuormitettavuudesta. 70 

mm2:n AHXAMK-W -kaapelin terminen kuormitettavuus on 200 A, josta johtuen yli 

7,1 MVA:n tehoilla joudutaan käyttämään suurempaa poikkipintaa. 

 

4.1.2 Pienjänniteverkon topologia ja mitoitus 

Pienjänniteverkon rakenne tehdään mahdollisimman yksinkertaiseksi. Muuntamot on 

pyritty saamaan mahdollisimman keskelle kulutuspisteitä, joista pienjänniteverkko 

lähtee säteittäin joka suuntaan. Muuntamon lähdöt toteutetaan 185 mm2 runkokaapelein 

jakokaappeihin, joilta liittymäkaapelit lähtevät. Kullekin jakokaapille pyritään 

ryhmittelemään kuudesta kahdeksaan talojohtoa, jotta kaappien kalustus pysyisi 

mahdollisimman vakiona. Liittymäkaapelien poikkipinnat tyypitetään siten, että 

käytetään enintään kolmea poikkipintaa liittymäkokojen mukaan ryhmiteltynä. 

 

Sähköisen mitoituksen kohdalla huomioidaan sähkönkulutuksen kasvu pitoajalla. 

Kaapelien mitoitus tehdään siten, että niiden kapasiteetti riittää kattamaan olemassa 

olevien kulutuspisteiden sähkönkulutuksen kasvun. Reilun mitoituksen vaihtoehtona on 

2
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joustavuuden lisääminen esimerkiksi varaamalla pitkittäisputket uudelleenkaapelointia 

varten. 

 

4.1.3 Nykyverkko ja tavoiteverkko 

Topologiamalli on helppo piirtää karttapohjalle, mutta haasteena on löytää menetelmät, 

joilla tavoiteverkkoon voidaan hallitusti siirtyä. Tässä tapauksessa siirtyminen on 

teoriassa helppoa, sillä siirryttäessä ilmajohdoista maakaapelointiin verkkoja voidaan 

käyttää ja rakentaa rinnakkain. Rinnakkain käyttökään ei ole täysin murheetonta, koska 

muuntopiirijako muuttuu saneerauksen yhteydessä melko paljon. Tällöin ainut 

vaihtoehto on tehdä uuden ja vanhan suunnitelman välille sellaisia solmupisteitä, joissa 

vanha ja uusi verkko voidaan yhdistää. Tällaisia solmupisteitä voisivat olla ns. vahvat 

solmupisteet joita voivat olla johtojen risteyskohdat ja keskijänniterenkaiden alku- ja 

päätepisteet, jotka olisivat muutenkin potentiaalisia automaatiolaitteiden 

sijoituspaikkoja. 

 

Siirryttäessä nykyverkosta tavoiteverkkoon voidaan samalla vahvoihin solmupisteisiin 

lisätä joko väliaikaista tai pysyvää käyttöä varten maastokatkaisijoita tai kauko-

ohjattavia erotinlaitteita. Tällöin vanha, enemmän vikaantuva verkon osa voidaan 

erottaa nopeasti uudesta, toimivasta verkon osasta. Vanhan avojohtoverkon ja 

saneeratun maakaapeliverkon rajakohta on erityisen kannattava paikka 

pylväskatkaisijalle, sillä vanha verkko on suurella todennäköisyydellä melko 

vikaantuvaa ja se halutaan erottaa uudesta verkosta. Mikäli käytetään 

väliaikaisratkaisuja, niitä voidaan hyödyntää myös myöhemmin toisessa 

saneerauskohteessa.  

 

Maastokatkaisijoiden hyödyntäminen edellyttää, että niiden avulla verkon suojauksen 

selektiivisyys säilyy. Esimerkkikohteessa maastokatkaisijoilla toteutettu hajautettu 

suojaus on nykyisillä mikroprosessoriohjatuilla releillä myös käytännössä mahdollista 

/18/. 
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4.1.4 Muuntopiirien suunnittelusta 

Koska saneerauksen yhteydessä joudutaan kaivamaan auki käytännössä jokainen katu, 

topologiaa voidaan muokata melko vapaasti. Suunnittelu aloitettiin poistamalla kaikki 

kaapelit ja muodostamalla uudet maakaapelirenkaat yhdistämään mahdollisimman 

tarkasti olemassa olevia muuntamoita.  

 

Keskijänniteverkon muodostamisen jälkeen karttapohjaan piirrettiin muuntamoille 300 

metrin säteiset ympyrät, jotka kuvasivat sähkönkulutukseen nähden optimaalista 

pienjänniteverkon pituutta alueella. Näin saatiin muuntamoille peittoalueet, joista 

nähdään, onko tarkastelualueella muuntamoita riittävästi vai jopa liikaa. Peittoalueista 

voidaan päätellä, tarvitaanko muuntamoita lisää vai voidaanko muuntamoita jopa 

vähentää. Taantuvalla alueella myös muuntamoiden vähentäminen on reaalinen 

ratkaisu. Kuvassa 21 on kuvattu käytettyä menetelmää. 

 

 

 
Kuva  21 Muuntamoiden peittoalueita. 

 

Kuvassa 21 väritetyille alueille ulottuu vain yksi muuntamo ja värittämättömien 

ympyröiden aluetta taas voidaan syöttää useammalla kuin yhdellä muuntamolla. 

Poistettaville pylväsmuuntamoille ei ole piirretty peittoalueita. Tällöin kuvaan keskelle 

jää liittymiä, joihin muuntamoiden peittoalue ei ulotu: kolmen poistettavan 

pylväsmuuntamon tilalle tarvitaan vähintään yksi muuntamo. 
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4.1.5 Rekursiivinen ongelmanratkaisu 

Työkalujen rajoittuneisuudesta johtuen verkon optimointi ja sähköisten ominaisuuksien 

riittävyys joudutaan varmistamaan käsin. Kun verkko on ensimmäisen kerran 

muodostettu, suoritetaan alueelle verkostolaskenta, jonka tiedoista voidaan piirtää 

teemakarttoja eri aiheista, kuten kaapeleiden kuormitusasteista ja jännitteenalenemista. 

Keskijänniteverkon kuormitusastetta voidaan vähentää muuttamalla jakorajoja tai 

lisäämällä kaapeleiden määrää tai poikkipintaa. Pienjänniteverkon kuormitusta voidaan 

pienentää näiden lisäksi kasvattamalla muuntamotiheyttä. Vahvistuksia ja laskentaa 

jatketaan edelleen, kunnes päästään halutulle kuormitusten, häviöiden ja 

jännitteenalenemien tasolle. 

 

4.1.6 Vanhan maakaapeliverkon yhteensopivuus 

Ongelmana tiheästi rakennetun verkon saneerauksessa on sen liittäminen olemassa 

olevaan verkkoon varsinkin jos topologiaan on tehty suuria muutoksia. Tältä pystyttiin 

suurelta osin välttymään, koska vanha verkko on suurelta osin rakennettu ilmajohdoin. 

Tässä suunnitteluesimerkissä aiemmin kaapeloidut alueet jätettiin pääosin rauhaan, vain 

jakorajoihin on puututtu. Esimerkiksi jakokaappeihin ei tehty kalustemuutoksia, jotta 

vältyttäisiin tilanteilta, joissa olemassa olevaa kaappia ei voitaisikaan käyttää uudessa 

käyttötarkoituksessaan. 

 

4.2 Vanhan verkon analyysi 

Toimenpiteet ja menetelmät osoitetaan toimiviksi ottamalla esimerkiksi alue, joka 

muutenkin vaatii välittömästi toimenpiteitä.  

 

Miekkoniemi-Nojanmaan aluetta syöttää normaalitilanteessa neljä johtolähtöä, jotka on 

toteutettu lähinnä avojohdoin ja joiden pienjänniteverkko on toteutettu suurimmaksi 

osin ilmakaapelein. Topologian selkeyttäminen vaatii kuitenkin myös jakorajojen 

muuttamista, joten neljän johtolähdön saneeraaminen vaikuttaa yhteensä kahdeksaan 

johtolähtöön. 
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Nykyinen Miekkoniemi-Nojanmaan keskijänniteverkko on esitetty kuvassa 22. 

 
Kuva  22 Nykyinen Miekkoniemen-Nojanmaan keskijänniteverkko 

 

Kuvasta nähdään, että keskijännitejohtoa on jatkettu aina seuraavalle tarvittavalle 

muuntamolle ja että johdot kulkevat suurelta osin muualla kuin tien varressa. 

 

Johtolähtöjen alkuperäiset keskijänniteverkon kaapelitiedot on esitetty taulukossa 15. 

Mukana ovat myös syöttöyhteydet, Pääskylahti pohjoinen sekä Ilmarisenkatu 1. 
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Taulukko 15 Alkuperäiset keskijänniteverkon kaapeli- ja muuntamotiedot lähdöittäin. 

  KJ-verkkopituus, km Muuntamot, kpl 

  Yhteensä Avojohto PAS Maakaapeli Pylväs Puisto 

Johtolähtö / Yhteensä 39,8 13,8 6,5 19,4 22 44 

Haka-alue 6209 5,5 3,4 0,2 2 5 7 
Nojanmaa 6210 6,7 2,1 1,9 2,7 5 7 
Miekkoniemi 4101 10,3 5 1,4 3,9 11 8 
Mertala 4102 4,2 1,9 0,6 1,8 1 5 

Muurikinkuja 4103 6,3 
  

6,3 
 

12 

Olavinlinna 4115 2,8 1,3 
 

1,6 
 

2 
Ammattikoulu 4116 1,4 0,3 0,3 0,8 

 

3 

Pääskylahti pohj 6211 2 0 1,8 0,2 
  Ilmarisenkatu 1, 3406 0,5   0,4 0,1     

 

Taulukosta 15 nähdään, että noin puolet verkosta on ilmajohtoverkkoa. Taulukossa 16 

on esitetty pienjänniteverkon kaapelitiedot. 

 

Taulukko 16 Alkuperäiset pienjänniteverkon kaapelitiedot lähdöittäin 

 PJ-verkkopituus, km 
 Yhteensä Avojohto AMKA Maakaapeli 

Johtolähtö /yhteensä 137,3 4 37 97 
Haka-alue 6209 21,5 0,01 6,00 15,42 
Nojanmaa 6210 13,6   5,16 8,45 
Miekkoniemi 4101 44,9 0,94 11,86 32,07 
Mertala 4102 27,2 2,45 4,96 19,81 
Muurikinkuja 4103 24,8 0,52 6,81 17,49 
Olavinlinna 4115 2,6   0,72 1,92 
Ammattikoulu 4116 2,7   1,15 1,55 

Pääskylahti pohj 6211 -      
Ilmarisenkatu 1, 3406 -       

 

Kaapelitiedoista voi panna merkille, että pienjänniteverkkoon on liitettynä muutama 

kilometri avojohtoa. Maakaapelin määrä ei anna täysin oikeaa kuvaa 

maakaapelointiasteesta, sillä määrään sisältyy AMKA-linjan päässä olevia 

nousujohtoja. Nousujohtoja ei saatu säännönmukaisesti poistettua haetuista 

johtopituuksista, joten ne sisällytettiin lukemaan. 

 

Saneerattavalla alueella on nykyisin n. 3400 asiakasta ja kaikki kuluttajaryhmät 

maataloudesta kaupan alaan ovat edustettuina. Häviöiden ja keskeytyskustannusten 

laskenta perustuu energiankulutukseen ja sitä kautta tehoihin, jotka on esitetty 

taulukossa 17. 
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Taulukko 17 Asiakasryhmien energiankulutukset ja johtolähtöjen maksimitehot. 

 Energiankulutus, MWh/a       Pmax 
 Kotitalous Maatalous Teollisuus Julkinen Palvelu Yhteensä kW 

Haka-alue 6209 6 171 0 124 815 2 297 9 408       3 373    
Nojanmaa 6210 1 036 80 2 822 187 5 749 9 875       2 237    
Miekkoniemi 4101 8 102 0 4 524 710 9 340       2 704    
Mertala 4102 3 917 0 100 575 971 5 564       1 264    
Muurikinkuja 4103 3 411 0 243 698 2 520 6 872       3 008    
Olavinlinna 4115 328 0 361 29 191 908          212    
Ammattikoulu 4116 216 0 547 1 625 320 2 708          791    

 

Taulukosta nähdään, että selvästi suurimman osuuden, 52 % saneerattavan alueen 

energiankulutuksesta, kuluttavat kotitaloudet. 

 

Nykyisille johtolähdöille lasketaan vertailun vuoksi vikatilaston mukaiset ja 

laskennalliset vikatiheydet sekä keskeytyskustannukset, jotta niitä voidaan verrata 

uusiin johtolähtöihin. Laskennallisissa vikamäärissä vikataajuutena on käytetty 

johtotyyppien keskimääräisiä vikatiheyksiä huomioimatta ympäristöä, sillä osa 

johdoista kulkee taajamasta huolimatta keskellä metsäaluetta ja toisaalta myös 

puuvarmalla alueella. Keskimääräinen vikatiheys vastaa siten oikeaa tilannetta.  

Vikatiheydet on lueteltu taulukossa 18. 

 

Taulukko 18 Vikatiheydet eri johtotyypeille. 

  PJK AJK Pysyvät viat 
    [kpl/100 km,a] 

Avojohto 40 16 4 
Päällystetty avojohto 10 4 2 
Maakaapeli   1 

 

Esimerkkialueen nykyisen verkon vikataajuudet ja keskeytyskustannukset on esitetty 

taulukossa 19. 
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Taulukko 19 Nykyiset vikataajuudet ja keskeytyskustannukset. 

Johtolähtö 
KJ-
pituus PJK AJK Viat KAH 

 km kpl/a kpl/a kpl/a €/a 

Haka-alue 6209 5,54      0,20         1,20         0,75            20 177    
Nojanmaa 6210 6,68          -               -               -        
Miekkoniemi 4101 10,3      1,80         0,40         2,50            27 946    
Mertala 4102 4,23      0,20             -           2,00            19 379    
Muurikinkuja 4103 6,31          -               -               -        
Olavinlinna 4115 2,84          -               -               -        
Ammattikoulu 4116 1,39          -               -               -         

  Todellinen KAH yhteensä €/a      67 502    

 

Taulukon arvoista pistää silmään pysyvien vikojen määrät, jotka ovat suurempia kuin 

jälleenkytkentöjen määrät. Tilastointitapa on tarkistettu oikeaksi. Taulukkoon 20 on 

laskettu johtotyypin keskimääräisten vikojen mukaiset keskeytyskustannukset. 

 

Taulukko 20 Laskennalliset keskeytyskustannukset nykyiselle verkolle 

Johtolähtö KJ-pituus PJK AJK Viat KAH 
 km kpl/a kpl/a kpl/a €/a 

Haka-alue 6209 5,54 1,36 0,55 0,16 4 654 
Nojanmaa 6210 6,68 1,03 0,41 0,15 9 514 
Miekkoniemi 4101 10,3 2,13 0,85 0,27 4 395 
Mertala 4102 4,23 0,80 0,32 0,10 1 546 
Muurikinkuja 4103 6,31 - - 0,06 1 223 
Olavinlinna 4115 2,84 0,69 0,28 0,10 458 
Ammattikoulu 4116 1,39 0,14 0,06 0,02 327 

  Laskennallinen KAH yhteensä €/a      22 117     

 

Todellisen vikatilaston mukaan lasketut keskeytyskustannukset osoittautuvat 

kolminkertaisiksi laskennallisiin keskiarvoihin verrattuna. Kytkinaseman 

syöttöyhteyksien vaikutuksia vikataajuuteen ei ole laskennassa huomioitu, sillä 

keskeytyksen aiheuttama riippuu kytkentätilanteesta, eikä vikoja ole todellisuudessa 

ilmennyt. 

 

Keskeytyskustannusten lisäksi karakteristinen piirre johtolähdölle ovat sen 

häviökustannukset. Häviökustannukset esimerkkialueen nykyisille johtolähdöille on 

esitetty taulukossa 21, mukana ovat myös kytkinasemaa syöttävät johtolähdöt 

”Ilmarisenkatu 1” sekä ”Pääskylahti pohj.”. 
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Taulukko 21 Nykyisen verkon häviöt 

 Johtolähtö 
KJ-pituus 
yhteensä KJ-verkko 

PJ-verkko + 
muuntamot 

Häviöt 
yhteensä 

Kustannukset 
yhteensä 

 km MWh/a €/a 

Haka-alue 6209 5,538 11,5 240,8 252 8 829 
Nojanmaa 6210 6,682 26,1 145,6 172 6 008 
Miekkoniemi 4101 10,318 55,7 295,7 351 12 296 
Mertala 4102 4,234 8,6 160,6 169 5 922 
Muurikinkuja 4103 6,312 39,5 168,3 208 7 274 
Olavinlinna 4115 2,843 0,2 26,2 26 925 
Ammattikoulu 4116 1,39 1,1 59,8 61 2 132 

Ilmarisenkatu 1, 3406 1,99 152,1 - 152 5 325 
Pääskylahti pohj. 6211 0,46 7,0 - 7 247 

  Häviöt yhteensä €/a 48 958 

 

Taulukosta 21 nähdään, että suurin osa häviöistä tapahtuu pienjänniteverkoissa. 

Kokonaiskulutukseen nähden häviöt ovat kuitenkin kohtuulliset, 4 %. 

 

Yhteenvetona sanottakoon, että vikatilaston mukaan lasketut keskeytyskustannukset 

ovat huomattavasti keskimääräisillä vikamäärillä lasketut arvot. Yhteenlasketut häviö- 

ja keskeytyskustannukset ovat vuosittain keskiarvoilla laskien 71 000 € ja todellisilla 

arvoilla laskien 116 000 €. 

 

4.3 Uusi verkko 

Miekkoniemi-Nojanmaan alueelle laadittiin suunnitelma, jonka ominaisuuksia verrataan 

nykyverkkoon. Uusi verkko rakennetaan maakaapelein ja topologiaa selvennetään. 

Uuden topologian mukainen verkko on esitetty kuvassa 23. 
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Kuva  23 Miekkoniemi-Nojanmaan uusi keskijänniteverkko. 

 

Kuvaustekniikasta johtuen kuvassa 23 johdot eivät näytä kulkevan teillä, mutta reitit 

kulkevat teitä pitkin. Topologia puhkoo kulutuskeskittymät ja muodostaa 

keskijänniteverkosta renkaita, joita käytetään avoimina. Tällöin yksittäisen johtovälin 

korvattavuus on hyvä. 

 

Tarkastelualueen uutta verkkoa syöttää kahdeksan johtolähtöä ja uusittu verkko on 

täysin maakaapeloitu. Tässä esimerkissä saneerattavaksi alueeksi on otettu kuvassa 

keskellä vaaleanruskeana näkyvän Savonlinna-Punkaharju-tien pohjoispuoli, mutta 

uuden verkon ja tavoiteverkon yhteensovittaminen johtaa siihen, että taulukoissa näkyy 
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vähän myös nykyisen verkon ilmajohtoja. Uuden keskijänniteverkon kaapelitiedot on 

esitetty taulukossa 22. 

 

Taulukko 22 Saneeratun verkon lähtöjen keskijänniteverkon kaapelitiedot. 

  KJ-verkkopituus, km Muuntamot, kpl 

  Yhteensä Avojohto PAS Maakaapeli Pylväs Puisto 

Johtolähtö 37,2 8,6 4,7 23,9 10 55 

Haka-alue 6209 4 2,2 0,2 1,6 5 4 
Nojanmaa 6210 6,8 1,7 1,9 3,2 4 7 
Enonkoski 3204 8,2 3,2 0 5 12 
Miekkoniemi 4101 6,7 0 0,2 6,5 17 
Lypsyniemi 4102 2,5 0 0 2,5 1 6 
Muurikinkuja 4103 3,8 0 0 3,8 4 
Olavinlinna 4115 1,3 1,3 0 2 
Ammattikoulu 4116 1,4 0,3 0,3 0,8 3 

 

Taulukosta 22 nähdään, että kaapelointiaste kasvoi noin puolella. Taulukossa 23 on 

esitetty uuden pienjänniteverkon tiedot. 

  

Taulukko 23 Saneeratun verkon lähtöjen pienjänniteverkon kaapelitiedot. 

 PJ-verkkopituus, km 
 Yhteensä Avojohto AMKA Maakaapeli 

Johtolähtö / yhteensä 138,7 - 13 126 
Haka-alue 6209 21,5  6,299 15,164 
Nojanmaa 6210 16,1  3,019 13,113 
Enonkoski 3204 32,7   32,677 
Miekkoniemi 4101 43,3   43,292 
Lypsyniemi 4102 10,3  0,173 10,082 
Muurikinkuja 4103 9,0  1,435 7,531 
Olavinlinna 4115 2,6  0,721 1,905 
Ammattikoulu 4116 3,3  1,154 2,118 

 

Taulukosta 23 nähdään, että pienjänniteverkon maakaapelointiaste kasvoi neljänneksen.  

 

Kokonaisuudessaan keskijänniteverkon pituus pieneni pari kilometriä, mutta 

pienjänniteverkon kokonaispituus hiukan kasvoi. Muutokset tasasivat eri 

keskijänniteverkon johtolähtöjen nykyiset kuormat välille 2…3 MW. Johtolähtöjen 

kuormitukset on esitetty taulukossa 24. 
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Taulukko 24 Saneeratun verkon energiankulutus sekä huipputehot. 

 Energiankulutus, MWh/a       Pmax 
 Kotitalous Maatalous Teollisuus Julkinen Palvelu Yhteensä kW 

Haka-alue 6209 4 591 0 0 587 1 690 6 868       2 007    
Nojanmaa 6210 853 80 2 791 139 5 834 9 696       2 147    
Enonkoski 3204 6 685 0 0 634 983 8 302       2 402    
Miekkoniemi 4101 6 698 0 4 975 1 270 8 947       2 456    
Lypsyniemi 4102 1 221 0 8 760 79 249 10 309       2 111    
Muurikinkuja 4103 789 0 308 0 1 513 2 610          643    
Olavinlinna 4115 328 0 361 29 191 908          186    
Ammattikoulu 4116 240 0 547 1 603 279 2 669          896    

 

Jakaumassa ei ole merkittäviä muutoksia, mutta taulukossa merkillepantavaa on 

johtolähtöjen huipputehojen pieneneminen selvästi alle kolmen megawatin ja erityisesti 

kytkinasemaa syöttävien johtojen keventyminen. 

 

Asiakasryhmien kuluttamasta energiasta saadaan jälleen laskettua keskitehot, joiden 

avulla lasketaan uudet keskeytysten aiheuttamat arvot. Laskennassa käytettiin 

ilmajohtoverkon osalta eri arvoja kuin olemassa olevan verkon laskennassa, sillä jäljelle 

jäävä verkko sijoittuu vähemmän vika-alttiille alueelle. Taulukossa 25 näkyy 

laskennassa käytetyt vikatiheydet. 

 

Taulukko 25 Saneeratun verkon laskennalliset vikatiheydet. 

  PJK AJK Pysyvät viat 
    [kpl/100 km,a] 

Avojohto 40 16 4 
Päällystetty avojohto 10 4 2 
Maakaapeli   1 

 

Tästä saadaan laskettua uusille johtolähdöille uudet keskeytyskustannukset, jotka on 

esitetty taulukossa 26. 
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Taulukko 26 Saneeratun verkon laskennalliset keskeytyskustannukset. 

  
KJ-
pituus PJK AJK Viat KAH 

Johtolähtö km kpl/a kpl/a kpl/a €/a 

Haka-alue 6209 3,994 0,67 0,27 0,04 1 086 
Nojanmaa 6210 6,766 0,68 0,27 0,07 4 906 
Enonkoski 3204 8,237 0,97 0,39 0,08 1 653 
Miekkoniemi 4101 6,693 0,02 0,01 0,07 1 005 
Lypsyniemi 4102 2,539 0,00 0,00 0,03 1 084 
Muurikinkuja 4103 3,831 0,00 0,00 0,04 392 
Olavinlinna 4115 1,281 0,38 0,15 0,01 118 
Ammattikoulu 4116 1,39 0,11 0,04 0,01 202 
  KAH yhteensä €/a 10 446 

 

Taulukosta 26 nähdään, että koko alueen keskeytyskustannukset pienenevät 

alkuperäiseen verkkoon verraten keskimääräisillä vikataajuuksilla laskettuna puoleen ja 

todellisen vikatilaston mukaan laskettuna kuudesosaan lähtötilanteeseen verrattuna.  

 

Kuormitusten tasaamisella johtojen kesken on merkittävä vaikutus tarkastelualueen 

häviöihin. Saneeratun verkon häviöt on esitetty taulukossa 27 ja mukana ovat myös 

syöttöyhteydet Ilmarisenkatu 1 sekä Pääskylahti pohj. 

 

Taulukko 27 Saneeratun verkon häviöt. 

KJ-pituus 
yhteensä KJ-verkko 

PJ-verkko + 
muuntamot 

Häviöt 
yhteensä 

Kustannukset 
yhteensä 

Johtolähtö km MWh/a €/a 

Haka-alue 6209 4,0 6 188 194 6 773 
Nojanmaa 6210 6,8 26 124 150 5 246 
Enonkoski 3204 8,2 22 254 276 9 670 
Miekkoniemi 4101 6,7 10 169 178 6 242 
Lypsyniemi 4102 2,5 18 94 112 3 908 
Muurikinkuja 4103 3,8 1 56 57 1 985 
Olavinlinna 4115 1,3 0 25 25 888 
Ammattikoulu 4116 1,4 1 58 59 2 068 
Pääskylahti pohj 6211 2,0 102 0 102 3 570 
Ilmarisenkatu 1/ 3407 0,5 10 0 10 350 

Häviöt yhteensä €/a 40 698 

 
 
Kun häviökustannukset olivat alkutilanteessa noin 50 000 €/a, taulukosta 27 voidaan 

päätellä, että saneeratun verkon vuosittaiset häviökustannukset ovat noin 9 000 € 

pienemmät. 

 



72 
 

4.4 Uuden verkon investointikustannukset 

Esimerkkialueen saneeraaminen tavoiteverkon tasolle tarkoittaa suurelta osin verkon 

uudelleenrakentamista. Koska alueella on jo olemassa paljon puistomuuntamoita ja 

jonkin verran maakaapeleita, on niitä hyödynnetty mahdollisimman paljon. 

 

Investointikustannusten laskennassa on käytetty verkostosuositus KA2:06:n hintoja 

ilman indeksikorjausta. Verkkoon lisätty materiaali on luetteloitu yksikköhintoineen 

taulukkoon 28 /19/.  

 

Taulukko 28 Verkkoon lisätty materiaali. 

Lisätyt artikkelit, yksikkö yksikköä yksikköhinta kokonaishinta 

KJ-reitit, km 4,1 19 010 78 701 
PJ-reitit, km 19,4 19 010 369 706 
PJ/KJ-reitit, km 2,8 19 010 53 494 

Jakokaapit, kpl 115 2 170 249 550 
Muuntamot, kpl 11 41 000 451 000 
PJ-kaapelit, km   - 

16 22,7 6 420 145 734 
50 0,8 8 610 6 716 
70 2,3 11 070 25 749 

185 14,3 17 240 247 360 

KJ-kaapelit, km    
-70 6,9 22 140 152 766 

  1 780 766 

 

Verkosta poistettu materiaali on luetteloitu yksikköhintoineen taulukkoon 29 /19/. 

 

Taulukko 29 Verkosta poistettu materiaali. 

Poistetut artikkelit, yksikkö yksikköä yksikköhinta kokonaishinta 

KJ-avojohto, km 10,3 3 800 39 068 
PJ-avojohto, km 2,2 3 030 6 754 
AMKA, km 22,4 3 490 78 002 

Pylväsmuuntamo, kpl 12 1 130 13 560 
Pylväiden hävittäminen, kpl 800 60 48 000 

   185 383 

 

Vanhan verkon saneerauskustannukset kokonaisuudessaan ovat siten noin 1,97 M€. 

 

Saneerauksen yhteydessä purettavasta materiaalista suurin osa on jo pitoaikansa 

lopussa, joten sillä ei ole sanottavaa merkitystä poistojen kautta. Saneerauksen 

yhteydessä poistettavan materiaalin iiksi arvioitiin keskimääräinen 25 vuotta. Kun 
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poistetun materiaalin pitoajoiksi oletetaan kiinteä 30 vuotta, sitoutunut pääoma kasvaa 

saneeraamisen yhteydessä 1,68 M€. 

 

4.5 Investoinnin kannattavuus 

Esimerkkialueen suunnitelma perustuu yhtiön verkostostrategiaan, jossa on käytännössä 

määritelty ne tekniikat, joilla tulevaisuuden investoinnit toteutetaan. Aiemmin todettiin, 

että topologian toimivuutta joudutaan arvioimaan osin pelkästään subjektiivisen 

näkemyksen perusteella ja saneerauksen yhteydessä käytettävien ratkaisujen 

kannattavuutta tarkastellaan yksittäisinä valintoina. 

  

Uuden ja vanhan verkon välillä verkon häviöt pienenevät kokonaisuudessaan 19 %. 

Keskijänniteverkon häviöiden pieneneminen perustuu johtolähtöjen tasaisempaan 

kuormitukseen, pienjänniteverkon osalta häviöiden pieneneminen perustuu suurempiin 

poikkipintoihin. Muuntajahäviöt pienenevät, kun muuntajakoko sovitetaan tarkemmin 

kuormitukseen. Uuden sekä vanhan verkkomallin häviöt sekä häviöiden muutos on 

esitetty taulukossa 30. 

 

Taulukko 30 Johtojen, muuntamoiden sekä pj-verkkojen häviöt vanhassa ja uudessa verkossa. 

 Häviöenergiat, MWh/a Yhteensä 
  KJ PJ Muuntajat MWh/a €/a 

Uusi verkko 165 315 654 1 134 39 690 

Vanha verkko 302 378 719 1 399 48 965 

Muutos, % - 45 % -17 % -9 % -19 %  

 

Taulukosta 30 nähdään, että saneerauksen jälkeen tarkasteluun liittyvien yhdeksän 

johtolähdön kokonaishäviöt pienenevät n. 19 %. 

 

Keskijänniteverkon poikkipinnan valinta suoritetaan teknistaloudellisin perustein. 

Rajatehoksi 70 mm2:n oletuskaapelin ja 120 mm2 vaihtoehdon välille saatiin 

suunnitteluperusteissa 5,11 MVA. Tarkastelualueen johtolähtöjen suurimmat tehot ovat 

luokkaa 2,5 MVA, joka on reilusti rajatehoa pienempi ja lisättävien solmuvälien tehot 

ovat 0,7…2,4 MVA. Koska pienempää poikkipintaa ei haluta käyttää 

varasyöttötilanteita silmällä pitäen, on 70 mm2:n kaapeli 70, 120 tai 185 mm2 
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vaihtoehdoista teknistaloudellisesti paras sekä muiltakin osin tehtäväänsä soveltuva 

valinta. 

 

Saneerausesimerkissä muuntamoiden määrä laski yhdellä. Näin halutessa voidaan vielä 

yksi 1 kV:n kohde muuttaa 20/0,4 kV tekniikalle jolloin, muuntajien määrää voidaan 

pienentää suunnitelmassa yhteensä kahdella. Tämä tosin lisää 20 kV kaapelipituutta 

noin kilometrillä. Muuntajien häviöihin voidaan vaikuttaa oikealla muuntajien 

mitoituksella, jota voidaan hyödyntää myös jo kaapeloitujen alueiden osalta. Tällä 

hetkellä muuntamot ovat reilusti ylimitoitettuja, keskimääräisen kuormituksen ollessa 

Miekkoniemen alueella verkkotietojärjestelmän mukaan 52 %. 

 

Miekkoniemi-Nojanmaan alueella on lähinnä 500 kVA:n muuntamoita, joista osa on 

hyvin vajaassa kuormassa. Tällainen reilussa vajaakuormassa muuntamo on teoriassa 

otollinen kohde muuntajan koon optimoinnille sillä olemassa olevan kohteen 

sähkönkulutuksen kasvu on todennäköisesti pieni.  

 

Yksittäiselle muuntamolle lasketut häviökustannukset, kun p=5 %, t=10 a, r=0 %, on 

esitetty taulukossa 31. 

 

Taulukko 31 Yksittäisen muuntajan häviökustannukset eri kuormitusasteilla. κh=7,722. 225 kVA vastaa 

500 kVA:n muuntajalla kuormitusta 45 %, 300 kVA vastaa 60 % kuormitusta. 

Muuntaja Häviöenergia Häviöt Yhteensä 
  MWh €/a € 

315 @ 225kVA 7,73 271 2 093 
500 kVA @ 225 kVA 8,91 312 2 409 
315 @ 300kVA 8,81 308 2 378 
500 kVA @ 300 kVA 9,78 342 2 640 

 

Taulukosta 31 nähdään, että lyhyehköllä aikavälillä yksittäisen muuntamon 

häviökustannusten ero ei ole merkittävä. Kustannusarvioluettelon KA2:06 mukaan 

muuntajan vaihto puistomuuntamoon maksaa 1820 €, kun kustannusten ero 

muuntajakokojen välillä on luokkaa 300 €. Toimenpiteen kannattavuutta ajatellen 

tarvitaan siten reilusti pidempi pitoaika ja/tai tehonkasvu. /19/ 

 



75 
 

Kun puistomuuntamoiksi saneerattavat pylväsmuuntamot on jo saneerauksessa 

mitoitettu uudelleen, vielä 65 % Miekkoniemi-Nojanmaan alueen muuntamoista on alle 

60 %:n kuormassa nimelliskuormaan nähden. Olettaen, että nämä muuntamot voidaan 

korvata kokoluokkaa pienemmillä muuntamoilla, tyhjäkäyntihäviöt koko 

saneerausalueella ovat pienennettävissä 28 %. Taulukossa 32 on esitetty 

tyhjäkäyntihäviöiden muutokset, kun kukin muuntaja korvataan kokoluokkaa 

pienemmällä. 

 

Taulukko 32 Miekkoniemi-Nojanmaan alueen muuntamoiden tyhjäkäyntihäviöiden muutos, kun 

muuntajakokoja pienennetään.  

  PH0 EH0 Kustannus 
  kW MWh/a €/a 

Alkutilanne 60,4 529 18 519 
Lopputilanne 43,3 379 13 276 

Erotus -17,1 -150 -5 243 

 

Kun diskonttauksen arvoina käytetään edelleen t=10, p=5 % ja r=0 %, säästetään 

oletetun loppupitoajan aikana 40 485 €. Muuntajakoon vaihtokustannus 70 

muuntamolle on 127 400 €, joten toimenpide ei ole taloudellisesti kannattava. 

 

4.5.1 Solmupisteiden kojeistus 

Maastokatkaisijan kannattavuus perustuu suojausalueen pienentämiseen ja 

saneerausesimerkin tapauksessa se tarkoittaa käytännössä vanhan avojohtoverkon 

erottamista uudesta jo saneeratusta verkosta. Kun verkko on kokonaan maakaapeloitu, 

kytkentätapahtuma keskimääräisten vikojen perusteella tulee kymmenen kilometrin 

johtolähdöllä kerran kymmenessä vuodessa. Näin ollen yhtymäkohdassa sijaitsevaa 

maastokatkaisijaa ei voida enää saneeraamisen jälkeen perustella pelkästään 

pienentyneillä keskeytyskustannuksilla. Kuitenkin jos solmupisteeseen rakennetaan 

paikalleen jätettävä kytkinasema, verkkoa sen avulla käyttää joustavasti esimerkiksi 

mahdollisessa varasyöttötilanteessa. Näin esimerkiksi vikatilanteessa voitaisiin tasata 

kuormia huomattavasti helpommin jolloin kaapeleita ei tarvitse ylimitoittaa 

varasyöttötilanteita silmälläpitäen. Muita vaihtoehtoja vahvan solmupisteen 

kalustamiseen ovat kauko-ohjattavat erotinasemat tai pistotulpin varustetut keskijännite-

jakokaapit.  
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Oikea ratkaisu solmupisteissä käytettäviin kojeisiin perustuu osin teknistaloudelliseen 

kannattavuuteen, mutta suuri merkitys on myös subjektiiviseen näkemykseen 

perustuvalla halutulla automaatiotasolla. Keskeytyskustannukset ovat hyvä peruste 

maastokatkaisijan käyttämiselle saneeraamisvaiheessa, mutta verkon joustavuutta on 

vaikea arvioida rahassa, joten laitevalintaan ja sen kannattavuuteen ei tässä oteta kantaa. 

 

4.6 Uuden verkon tekninen analyysi 

Kun olemassa olevan verkon tilalle rakennetaan kokonaan uusi verkko, pitää huomioida 

saneerauksen monipuoliset vaikutukset ympäröivään verkkoon. Esimerkiksi avojohdon 

korvaaminen maakaapelilla kasvattaa galvaanisesti yhteen kytketyn verkon synnyttämää 

maasulkuvirtaa suuremman käyttökapasitanssin vuoksi, jolloin maasulkuvirtoja voidaan 

joutua kompensoimaan. /2/ 

 

Kun haja-asutusalueen pitkillä avojohtolähtöjen karakteristiset ominaisuudet ovat 

johdon häviöt sekä jännitteenalenema, kaupunki- ja taajama-alueella keskijänniteverkon 

johtolähtöjen karakteristinen ominaisuus on johtojen kuormitettavuus. Tämä johtuu 

johtolähtöjen lyhyestä keskipituudesta ja tehotiheydestä: johdon terminen 

kuormitettavuus saavutetaan ennen jännitteenalenemarajaa. 

  

Suuri osa saneeratusta keskijänniteverkosta on toteutettu muovieristeisillä 70 mm2 

kaapeleilla, joiden kuormitettavuus on 200 A. Jokaisen solmuvälin huippukuorma 

normaalissa kytkentätilanteessa on alle puolet suurimmasta sallitusta, joten johtojen 

kuormitettavuus on riittävä myös varakytkentöjä silmällä pitäen. Myös johtojen 

oikosulkukestoisuus on normaalein suojauslaittein saavutettavissa. Johtojen kuormitusta 

kuvaava teemakartta on esitetty kuvassa 24. 
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Kuva  24 Saneerattavan alueen kuormitusta kuvaava teemakartta. 

 

Saneerauksen yhteydessä keskijänniteverkon ilmajohtoa korvataan uudella 

maakaapelilla vain noin seitsemän kilometriä. Näin pieni muutos vaikuttaa 

maasulkuvirtoihin varsin vähän – varsinkin kun lähtöjä syötetään eri sähköasemilta. 

Tällä voi olla kuitenkin merkitystä, kun ajan kuluessa koko taajaman verkko korvataan 

maakaapeleilla.  

 

Suomessa käytössä olevasta maasta erotetussa keskijänniteverkossa maasulkuvirta 

syntyy galvaanisesti yhteen kytketyssä verkossa ja synnyttää jännitteen vikapaikan 

vikaresistanssin yli. Mikäli vika- ja maadoitusresistanssit ovat suuria, kuten ne 

normaalissa suomalaisessa maaperässä usein ovat, voi vikapaikkaan syntyä vaarallisen 
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suuri kosketus/maadoitusjännite. Maadoitusjännitteiden vaikutuksia voidaan pienentää 

kytkemällä maasulkuvirta nopeasti pois tai itse maadoitusjännitteitä voidaan pienentää 

parantamalla maadoituksia tai pienentämällä maasulkuvirtoja. Maasulkuvirtoja taas 

voidaan pienentää jakamalla verkko useampaan galvaanisesti erilliseen verkko-osaan tai 

käyttämällä sammutuskuristinta. /2/ 

 

Maasulkuvirtojen perinpohjainen käsittely vaatii laskennan lisäksi laskelmien 

todentamisen, joten perinpohjainen käsittely varataan jatkotutkimuksille. Todetaan 

kuitenkin, että tarkastelualueella maasulkuvirrat kasvavat kaapelointimäärien kasvaessa 

maakaapelien suuremmasta käyttökapasitanssista johtuen. Tarkastelualueen 

kaupunkiolosuhteista kuitenkin seuraa, että maadoitusverkko on mm. yhteen kytketyistä 

maadoituksista koostuneena suhteellisen laaja, mikä pienentää maadoitusjännitteitä. 

Ongelmallisimpia kohtia ovat suurelta osin maakaapelia sisältävän verkon ilmajohto-

osuudet, joille voi syntyä huomattavan suuria maasulkuvirtoja. Suurien 

maasulkuvirtojen vaikutuksiin voidaan tosin vaikuttaa lyhentämällä maasulusta 

johtuvaa poiskytkentäaikaa. 

 

4.7 Saneerausesimerkin johtopäätökset 

Saneerausesimerkissä löydettiin topologiamalli, joka voidaan osittaa selviksi 

saneerauskokonaisuuksiksi. Saneerattu sähköverkko täyttää jännitteen laadulle asetetut 

standardit ja verkon kuormitus- ja oikosulkukestoisuudet ovat riittäviä. Maasulkuvirrat 

kasvavat maakaapelimäärän lisääntymisestä huolimatta vain vähän, koska alueen 

keskijänniteverkon kokonaispituus kuitenkin pienenee joten maasulkuvirran 

kompensointia ei tarvita. Keskeisimmät verkkoa kuvaavat ominaisuudet on koottu 

taulukkoon 33. Olemassa olevan verkon keskeytyskustannukset on laskettu käyttäen 

todellisen vikatilaston mukaisia vikamääriä. 
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Taulukko 33 Saneerauksen vaikutukset tarkastelualueella. 

 Vanha verkko Uusi Verkko Muutos 
KJ-pituus, km 39,8 37,2 - 2,6 
PJ-pituus, km 137,3 138,7 1,4 

KJ-häviöt MWh/a 302 165 - 137 
PJ-häviöt MWh/a 378 315 - 63 
Muuntajahäviöt MWh/a 719 654 - 65 
Kokonaishäviöt €/a 48 965 39 690 - 9 27 

KAH-kustannukset €/a 67 502 10 446 - 57 056 
KJ Kunnossapito €/a 2 619 € 1 994 - 625 

Yhteensä €/a 119 086 € 52 130 € - 66 956 € 

 

Taulukosta 33 nähdään, että toimenpiteet tuovat vuosittaisiksi säästöiksi 67 k€. 

 

Saneerauksen ohella tarkasteltiin muuntajakoon optimointia niillä alueilla jotka on 

maakaapeloitu jo aiemmin. Nykyisin käytössä olevat muuntajat ovat selvästi 

alikuormassa, mutta muuntajavaihto ei ole käytetyillä parametreilla kannattavaa. 

 

Saneerauksessa käytetään keskijänniteverkossa 70 mm2:n poikkipintaa. Lisätyt 

keskijännitejohdot sijoittuvat suurelta osin pienitehoisille solmuväleille, josta syystä 

näillä johdoilla syntyvät häviöt pysyvät pieninä eikä suurempi poikkipinta ole 

kannattava valinta. Valittu poikkipinta riittää myös varakytkentätilanteita varten. 

 

4.8 Toimenpiteiden ajoitus 

Edellä on selvästi osoitettu ne verkon osat, joilla toimenpiteitä eniten kaivataan. 

Keskeytyskustannuksilla mitattuna Aholahden sähköaseman Kellarpelto nousee 

toimenpidelistan kärkeen kohtalaisen suuren vikamäärän vuoksi, mutta ennen kaikkea 

siksi, että Kellarpellon lähdöllä yhdistyy kohtalaiseen vikamäärään suuri 

energiankulutus. Aluekokonaisuuksista suuremmat keskeytysten aiheuttamat haitat 

syntyvät kuitenkin itäisessä Savonlinnassa. Alueen johtolähdöillä suhteelliset 

vikamäärät ovat lähes hämmentävän suuria, mutta pienemmän energiankulutuksen 

vuoksi keskeytyskustannukset pysyvät kohtuullisuuden rajoissa. 

 

Ensisijainen toimenpidealue on suurten keskeytyskustannusten sekä teknisen iän 

loppumisen takia Miekkoniemi-Nojanmaan alue. Tällä alueella koko verkko on 
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saneerattavassa kunnossa ja väliaikaisratkaisuja kuten pylväiden tukemista on käytetty 

jo vuosia. 

  

Suurten keskeytyskustannusten takia seuraavana listalla on Tienpolven ja Kellarpellon 

alue, missä suurehko energiankulutus nostaa nopeasti keskeytyskustannuksia vielä 

nykyisestäkin tasosta. Kellarpellon alueella on myös vain muutaman vuoden vanhaa 

verkkoa, joten tällä alueella kytkinasema ja osittainen kaapelointi voi tulla kyseeseen. 

 

Nätkin alueen keskeytyskustannukset ovat melko suuret, joten se on kolmantena 

toimenpidekohteena. Nätkin alue on teknistaloudellisen pitoaikansa päässä ja osa 

johtolähdön pienjänniteverkosta on toteutettu avojohdoin. Keskeytyskustannuksia 

voidaan tilapäisesti pienentää asettamalla maastokatkaisija nykyisen Kantotien 

erotinaseman kohtaan, jolloin johtolähdön suojausalueen pituus pienenisi noin puoleen. 

Maastokatkaisijan taakse jäävällä puoliskolla on koko lähdön 24 muuntamon sijaan vain 

neljä haja-asutusaluetta syöttävää pienehköä muuntamoa. 

 

4.8.1 Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausaikataulu 

Miekkoniemi-Nojanmaan alueelle on löydetty sopiva topologiamalli ja alueelle on tehty 

teknisesti ja taloudellisesti pätevä suunnitelma. Investointistrategian ja valitun tekniikan 

perusteella tehdään Miekkoniemi-Nojanmaan alueelle saneerausaikataulu, jolla verkko 

saadaan tavoitetasolle. Aikatauluesimerkissä saneerataan esimerkkialueen 

sähkönjakeluverkko pienjänniteverkko mukaan lukien ja periaatteina noudatetaan Järvi-

Suomen Energian käytäntöjä työmaan koosta ja investointitahdista. 

 

Järvi-Suomen Energian käytännön mukaan esimerkkialueelle voidaan osoittaa puolen 

miljoonan euron investointipanos vuosittain ja työmaan koko on rajoitettu tästä puoleen. 

Noin kahden miljoonan euron esimerkki-investointi tarkoittaa siten noin neljän vuoden 

aikakehystä ja kahdeksaa urakkaa. Neljän vuoden aikakehys on jo melko pitkä, jona 

aikana suuren urakan kustannukset voivat kohota rakennuskustannusten mukana 

merkittävästi. Nykyisellä 10 % kustannusten vuosittaisella kasvuvauhdilla viimeisen 

urakan hinta kasvaa noin 40 % tämänhetkisestä. Kustannusten kasvu voi siten joko 

venyttää investointiaikataulua tai kasvattaa yksittäisten urakoiden hintoja, mihin tulee 
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kiinnittää huomiota työn edistyessä. Rakennuskustannusten kasvaessa myös 

mahdollisuutta investointien aikaistamiseen tulee pohtia.  

 

Suunnitelman yhteydessä topologiasta löydettiin vahvat solmupisteet, joissa verkko 

yhdistyy toiseen renkaaseen. Vahvat solmupisteet ovat samoissa kohdissa kuin vanhan 

verkon risteyskohdatkin ja niiden avulla saneerausalueet saadaan erotettua toisistaan. 

Saneerausalueet riippuvat keskijänniteverkon koostumuksesta, mikä taas määrittelee 

muuntamot, joita saneeraus koskee.  

 

Kuvassa 25 on määritetty keskijänniteverkon rakenteeseen perustuvat 

aluekokonaisuudet, jotka toimivat saneerausalueina. Alueita yhdistävät vahvat 

solmupisteet on merkitty punaisilla ympyröillä. 

 



82 
 

 
Kuva  25 Keskijänniteverkon rakenteeseen perustuvat Miekkoniemi-Nojanmaan 

saneerausalueet sekä vahvat solmupisteet. 

 

Kuvassa 25 muita suurempi vihreällä merkitty alue on verrattain suuri, mutta se on 

suurimmalta osin jo maakaapeloitu ja sen saneeraaminen tarkoittaa lähinnä jakorajojen 

muuttamista.  

 

Saneerauksen ensimmäisessä vaiheessa uusitaan teknisen pitoaikansa lopussa olevat 

verkon osat. Toisessa vaiheessa muodostetaan uuden topologian runko ja saneerattavat 

alueet. Kolmannessa vaiheessa johtolähdöt saneerataan vyörytysmenetelmällä 

sähköasemalta lähtien. Kolmannessa vaiheessa priorisointi johtolähtöjen välillä tehdään 

vikaherkkyyden mukaan. 
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Vyörytysrajoina toimivat vahvat solmupisteet, jotka kojeistetaan katkaisijalaitteilla 

halutun automaatiotason mukaan joko pysyvästi tai saneeraamisen ajaksi 

väliaikaisratkaisulla. Automaatiolaitteiden kustannuksia ei ole tässä huomioitu, sillä 

mikäli päädytään käyttämään maastokatkaisijaa väliaikaisratkaisuna, sen kustannuksia 

ei voida kohdistaa pelkästään yhdelle saneerauskohteelle. 

 

Taulukossa 34 on esitetty saneerauksen eteneminen ja urakan vaatima investointi. 

Urakkahinnan kasvun on oletettu olevan jatkuvaa. 

 

Taulukko 34 Saneerauksen eteneminen. 

Aika Vaihe Saneerauskohde Urakan hinta, € 

1. Vuosi I 1 250 000 
I 2 262 500 

2. Vuosi II 3 275 625 
III 4 289 406 

3. Vuosi III 5 303 877 
III 6 319 070 

4. Vuosi III 7 335 024 
III 8 351 775 

Yhteensä € 2 387 277 

 

Taulukosta 34 nähdään, että teknisen pitoaikansa päässä olevan verkon saneeraaminen 

saadaan jo ensimmäisen vuoden aikana suoritettua ja uusi topologia muodostuu toisen 

vuoden ensimmäisellä jaksolla. Uuden topologian muodostumisen myötä jakorajat ja 

syöttösuunnat voidaan valita tavoiteverkon mukaisiksi, jolloin keskijänniteverkon 

kuormat tasaantuvat johtolähtöjen välillä paremmin. Näin tavoiteverkon suurimmat 

hyödyt – pienentyneet vikamäärät sekä häviöt - saavutetaan jo toisen vuoden puolessa 

välissä. Pitoaikansa loppupäässä oleva sähköverkko on silti saavutetuista eduista 

huolimatta saneerattava loppuun asti. Taulukossa 34 huomio kiinnittyy myös 

urakkahintojen kasvuun. Kuvassa 26 näkyy verkon topologia toisen saneerausvaiheen 

jälkeen. 
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Kuva  26 Keskijänniteverkon topologia projektin toisen vaiheen jälkeen, toisen 

vuoden puolessa välissä. 

 

Kuvasta 26 nähdään, että topologia on parantunut selvästi, vaikka epäloogisuuksia 

edelleen on huomattavissa. Projektin vaiheittainen eteneminen alkutilanteesta 

lopputilanteeseen on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä I. 
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5 POHDINTA 

Sähkönjakeluverkon suunnittelun perusteet ovat hyvin yksinkertaisia. Kapasiteetin 

mitoitus perustuu häviöiden ja investointipanosten tasapainoon ja käyttövarmuus 

voidaan mitata esimerkiksi keskeytysten aiheuttamien haittojen perusteella. 

Kaupunkialueen sähkönjakeluverkko ei tee tässä poikkeusta, mutta teknistaloudellisessa 

laskennassa käytetyt parametrit vaikuttavat energiatiheyden kasvaessa voimakkaammin 

kuin maaseutumaisen energiatiheyden alueella. Tiheän kaupunkisähköverkon 

tapauksessa toimintaympäristön muutokset voivat olla lyhyelläkin ajanjaksolla 

voimakkaita ja tällaisiin tilanteisiin varautuminen johtojen mitoituksessa johtaa helposti 

ylivahvaan sähkönjakeluverkkoon. 

 

Kaupunkimaisen sähkönjakeluverkon saneerauksessa tulisi pohtia suoraviivaisen 

johdinpoikkipinnan optimoinnin lisäksi vaihtoehtoisia menetelmiä kapasiteetin 

optimoimiseksi. Tällaisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi pitkittäisen putkituksen 

lisääminen, huoltokäytävien käyttö tai joustavasti muunneltavat solmupisteet. Tällaisilla 

ratkaisuilla voidaan huomattavasti pienemmin kustannuksin uusia tai muuttaa verkkoa 

kuin kaivamalla joka kerta kaupunkien katuja auki. Ratkaisuilla on oma hintansa ja 

niiden käyttöönotto vaatii strategisen päätöksen jotta hitaasti uusiutuva sähköverkko 

ehtii strategian tasolle, mutta uusien menetelmien käyttöönottoa tulee kuitenkin pohtia 

toimintaympäristön muuttuessa. 

 

Esimerkki toimintaympäristön muutoksesta on häviöenergian hinnankasvu, joka 

vaikuttaa häviökustannuksiin lineaarisesti. Mikäli sähkön hinta juuttuu talvihintojen 

tasolle, tarkastelualueen häviökustannukset kasvavat käytännössä noin 

kaksinkertaisiksi. Tällöin kuormien tasaaminen mahdollisimman pienelle tasolle 

joustavan verkon avulla muuttuu paljon kannattavammaksi. 

 

Edelleen kustannustekijäksi voi nousta jokin ympäristöön liittyvä tekijä, esim. 

maisemointimääräys jonka mukaan kaikki kaapelit tulee upottaa maahan tai että vanhat 

lyijyä sisältävät maakaapelit tulee poistaa uusia asennettaessa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Savonlinnan taajama-alueen sähköverkko on suurelta osin pitoaikansa loppupuolella. 

Verkon syöttöpisteet ovat tällä hetkellä riittävät ja kytkinasemien syöttöyhteydet ovat 

hyvät. Taajaman reuna-alueilla on paljon avojohtoverkkoa – jopa pienjänniteverkossa, 

mikä on johtanut melko suuriin vikamääriin, mutta kohtuullisista energiatiheyksistä 

johtuen suurilta keskeytysten aiheuttamilta kustannuksilta on vältytty. Vuoden 2008 

alusta alkava sähkömarkkinoiden valvontajakso yhdessä kuluttajien sähkön laadulle 

asettamien vaatimusten kanssa antaa yhä enemmän painetta sähkön laadun 

parantamiselle, mikä tarkoittaa Savonlinnan taajama-alueella ikääntyneen verkon 

saneeraamista maakaapeliverkoksi. 

 

Savonlinnassa energiankulutuksen tiheys on siinä mielessä suuri, että jo pienet 

volyymimuutokset heilauttavat yksittäisten investointien kannattavuutta merkittävästi, 

mutta toisaalta niin pieni, että yli-investointeja on tehty ja niitä helppo tehdä edelleen. 

Haasteena on löytää sellaiset rakenteet, jotka ovat toimintaympäristön muutoksista 

huolimatta teknistaloudellisia ja yhdistää nämä rakenteet nykyiseen verkkoon. 

 

Savonlinnan tapauksessa toteuttamiskelpoiseksi topologiaksi löytyi ratkaisu, jossa 

saneerattavat kohteet pilkotaan vahvojen solmupisteiden väliin. Tällä menetelmällä 

verkko saadaan pilkottua urakkakoon kannalta sopiviin osakohteisiin. Lopputuloksena 

saneerauksesta on avoimena käytettävä rengasverkko, joka halkaisee 

kulutuskeskittymät. Vahvoihin solmupisteisiin lisättyjen automaatiolaitteiden avulla 

uudet sekä vanhat kohteet saadaan saneerauksen ajaksi omien suojauksiensa piiriin. 

Valinnaisesti voidaan solmupisteissä väliaikaislaitteiden sijaan käyttää myös pysyviä 

kytkinasemia. Rengasverkon olennaisena osana ovat myös kiinteistö- ja 

puistomuuntamoilla erottimet molemmissa syöttösuunnissa. 

 

Sähköverkon nykytilaselvityksestä selvisi, että Savonlinnan keskustaajaman alueella on 

joitakin verkon osia, joiden käyttövarmuutta voidaan parantaa merkittävästi pelkästään 

kunnossapidon menetelmin. Tämä muistuttaa siitä, että saneerauksen jälkeenkin verkon 

tilaa ja käytettävyyttä tulee tarkastella jatkuvasti, sillä suuren energiatiheyden alueella 

toimintaympäristön muutosten vaikutukset voivat olla nopeita ja voimakkaita. Verkon 
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tilaa kuormitusasteineen ja vikamäärineen tulisikin tarkkailla säännöllisesti, jotta 

tarvittaviin toimiin voidaan riittävän ajoissa suunnitelmallisesti ryhtyä. 
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  Liite I, Topologian muodostuminen 

Liitteessä I esitetään Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalueen kahdeksan 

saneerausvaihetta. 

 

 

Kuva 1. Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalueen keskijänniteverkko 

lähtötilanteessa. Projektin kahdeksan vaihetta on numeroitu 

saneerausjärjestyksen mukaisesti.  



LIITE I, 2  

 

Kuva 2.  Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalue ensimmäisen vaiheen jälkeen. 



  LIITE I, 3 

 

Kuva 3. Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalue toisen vaiheen jälkeen. 

  



LIITE I, 4  

 

Kuva 4. Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalue kolmannen vaiheen jälkeen. 

  



  LIITE I, 5 

 

Kuva 5. Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalue neljännen vaiheen jälkeen. 

  



LIITE I, 6  

 

Kuva 6.  Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalue viidennen vaiheen jälkeen. 



  LIITE I, 7 

 

Kuva 7. Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalue kuudennen vaiheen jälkeen. 



LIITE I, 8  

 

Kuva 8.  Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalue seitsemännen vaiheen jälkeen. 

 



  LIITE I, 9 

 

Kuva 9. Miekkoniemi-Nojanmaan saneerausalue saneerauksen jälkeen. 

 





  Liite II, Nykytilaselvityksen tiedot 

 
Taulukko 1 Savonlinnan taajama-alueen keskijänniteverkon tiedot sekä vikamäärät johtolähdöittäin. 

  
Johtotiedot 

Keskeytykset, 
vikatilaston mukaan 

Asema Johtolähtö km kpl/100km,a 
Yhteensä Avojohto PAS Kaapeli PJK AJK VIAT 

  YHTEENSÄ: 127,3 50,3 12,0 65,0 65,9 20,3 6,9 
AHO Kellarpelto 11,603 6,712 0,41 4,481 12,1 22,4 6,5 
AHO Tienpolvi 14,087 10,223 0,961 2,903 49,7 22,7 10,6 
AHO Ensola 0,306 0 0,28 0,026 0,0 130,7 0,0 

KSN Pappilankatu 2 2,151 0 0 2,151 0,0 9,3 0,0 
KSN Pappilankatu 1 2,225 0 0 2,225 0,0 0,0 0,0 
KSN Koivula 4,585 1,542 0,25 2,793 48,0 4,4 5,5 

KYR Ilmarisenkatu 2 0,456 0 0,386 0,07 0,0 0,0 0,0 
KYR Ilmarisenkatu 1 0,46 0 0,388 0,072 0,0 0,0 0,0 
KYR Pienteollisuusalue 1,626 0 0 1,626 12,3 0,0 0,0 
KYR Pappilankatu 3,717 0 0 3,717 0,0 0,0 0,0 
KYR Schaumann 0,05 0 0 0,05 400,0 0,0 0,0 

ILKA Miekkoniemi 10,318 4,964 1,417 3,937 17,4 3,9 24,2 
ILKA Mertala 4,234 1,861 0,566 1,807 4,7 0,0 47,2 
ILKA Muurikinkuja 6,312 0 0 6,312 0,0 0,0 0,0 
ILKA Ahlström 1,292 0 0 1,292 0,0 0,0 0,0 
ILKA Olavinlinna 2,843 1,281 0 1,562 0,0 0,0 0,0 
ILKA Ammattikoulu 1,39 0,272 0,288 0,83 0,0 0,0 0,0 

PAP Pappilankatu 2,638 0,508 0 2,13 37,9 45,5 9,5 
PAP Pilkkakoski 1,424 0 0 1,424 0,0 70,2 17,6 
PAP Pohjolan liiketalo 3,209 0,272 0 2,937 12,5 24,9 7,8 
PAP Puistokatu 1,988 0 0 1,988 0,0 10,1 0,0 
PAP Kirkkolahti 2,919 0 0 2,919 6,9 0,0 0,0 

SAV Haka-alue 5,538 3,356 0,201 1,981 3,6 21,7 13,5 
SAV Nojanmaa 6,682 2,098 1,884 2,7 0,0 0,0 0,0 
SAV Pääskylahti pohj 1,99 0 1,753 0,237 0,0 50,3 0,0 
SAV Nätki 10,05 8,272 0,469 1,309 6,0 6,0 14,9 
SAV Pääskylahti etelä 1,963 0 1,734 0,229 0,0 30,6 25,5 
SAV Kaartilantie 7,484 2,98 0 4,504 5,3 15,6 13,4 

KSN Peruskoulu 5,821 3,563 1 1,258 48,1 10,3 12,9 
KSN Jätevesilaitos 0,141 0 0 0,141 1276,6 141,8 0,0 
KSN Poukkusilta 4,704 1,802 0,034 2,868 63,8 21,3 10,6 
KSN Kaukaanranta 3,07 0,585 0 2,485 104,2 6,5 0,0 

  



LIITE II, 2  

Taulukko 2 Savonlinnan taajama-alueen muuntamomäärät, pienjänniteverkon tiedot sekä vuosittaiset 

häviöt johtolähdöittäin. 

  Muuntamot PJ-verkkopituus Häviöt 
kpl km kWh/a 

Asema Johtolähtö Pylväs Koppi 
Avo-
johto AMKA 

Maa-
kaapeli kj-verkko 

pj-verkko ja 
muuntajat 

  YHTEENSÄ: 84 147 6 138 347 728 879 3 839 243 
AHO Kellarpelto 3 13 0,01 6,862 16,092 139000 308 113 
AHO Tienpolvi 20 9 0,312 19,859 41,339 67760 530 121 
AHO Ensola 1 3,128 0,461 6 18 210 

KSN Pappilankatu 2 43145 0 
KSN Pappilankatu 1 48681 0 
KSN Koivula 3 6 0,724 4,285 14,84 17100 193 732 

KYR Ilmarisenkatu 2 1 0,487 0,316 0 4 212 
KYR Ilmarisenkatu 1 7049 0 
KYR Pienteollisuusalue 2 2 0,322 1,688 497 39 160 
KYR Pappilankatu 1 2,888 4,863 31 24 153 
KYR Schaumann 1 2538 0 

ILKA Miekkoniemi 11 8 0,941 11,858 32,074 55652 295 661 
ILKA Mertala 1 5 2,452 4,961 19,81 8602 160 611 
ILKA Muurikinkuja 12 0,522 6,809 17,491 39541 168 288 
ILKA Ahlström 1 5061 0 
ILKA Olavinlinna 2 0,721 1,905 190 26 239 
ILKA Ammattikoulu 3 1,154 1,55 1102 59 825 

PAP Pappilankatu 1 5 3,631 10,955 983 72 919 
PAP Pilkkakoski 5 0,267 0,829 11,894 1237 84 995 
PAP Pohjolan liiketalo 9 3,383 10,251 10665 137 388 
PAP Puistokatu 6 0,005 0,195 47,581 19001 158 961 
PAP Kirkkolahti 9 0,344 16,024 9568 111 805 

SAV Haka-alue 5 7 0,007 6,04 15,422 11460 240 784 
SAV Nojanmaa 5 7 5,159 8,445 26050 145 604 
SAV Pääskylahti pohj 152139 0 
SAV Nätki 17 7 0,32 22,037 19,556 30670 301 536 
SAV Pääskylahti etelä 2 0,595 0,486 137 20 467 
SAV Kaartilantie 4 10 0,38 10,569 10,913 9024 171 061 

KSN Peruskoulu 8 3 7,437 24,378 7253 207 588 
KSN Jätevesilaitos 1 0,011 26 40 894 
KSN Poukkusilta 10 0,118 14,197 15,144 10630 205 301 
KSN Kaukaanranta 5 0,393 3,785 4081 111 616 

 

  



  LIITE II, 3 

Taulukko 3 Savonlinnan taajama-alueen energiankulutus käyttäjäryhmittäin sekä huipputehot 

johtolähdöittäin. 

    
Pmax 
kW 

Energian käyttö ryhmittäin, MWh 

Asema Johtolähtö 
Koti-
talous 

Maa-
talous 

Teolli-
suus Julkinen Palvelu Yht. 

  YHTEENSÄ: 62 660 81 919 160 110 082 22 088 39 250 253 500 

AHO Kellarpelto 3 373 6 191 19 676 2 039 5 706 14 632 

AHO Tienpolvi 4 710 14 593 32 118 391 608 15 742 

AHO Ensola 144 349 0 3 45 25 422 

KSN Pappilankatu 2 3893 0 0 0 0 0 0 

KSN Pappilankatu 1 3131 0 0 0 0 0 0 

KSN Koivula 2107 3 803 0 161 1 782 4 187 9 933 

KYR Ilmarisenkatu 2 34 0 0 0 0 0 0 

KYR Ilmarisenkatu 1 1793 0 0 0 0 0 0 

KYR Pienteollisuusalue 652 5 0 2 084 132 15 2 236 

KYR Pappilankatu 283 772 0 110 31 0 913 

KYR Schaumann 4971 0 0 80 718 0 0 80 718 

ILKA Miekkoniemi 2704 8 102 0 4 524 710 9 340 

ILKA Mertala 1264 3 917 0 100 575 971 5 564 

ILKA Muurikinkuja 3008 3 411 0 243 698 2 520 6 872 

ILKA Ahlström 1 001 0 0 15 125 0 0 15 125 

ILKA Olavinlinna 212 328 0 361 29 191 908 

ILKA Ammattikoulu 791 216 0 547 1 625 320 2 708 

PAP Pappilankatu 718 741 0 652 520 850 2 763 

PAP Pilkkakoski 1366 2 160 0 67 684 2 505 5 417 

PAP Pohjolan liiketalo 1773 2 659 0 104 1 396 4 737 8 895 

PAP Puistokatu 2171 3 185 0 149 2 331 3 642 9 307 

PAP Kirkkolahti 1446 2 552 0 122 1 159 1 757 5 589 

SAV Haka-alue 2611 6 171 0 124 815 2 297 9 408 

SAV Nojanmaa 2286 1 036 80 2 822 187 5 749 9 875 

SAV Pääskylahti pohj 6644 0 0 0 0 0 0 

SAV Nätki 2259 5 504 0 2 418 648 651 9 221 

SAV Pääskylahti etelä 290 5 0 1 292 0 156 1 453 

SAV Kaartilantie 1824 4 201 0 417 1 106 847 6 571 

KSN Peruskoulu 1904 4 801 30 31 754 352 5 968 

KSN Jätevesilaitos 263 0 0 1 366 0 0 1 366 

KSN Poukkusilta 2049 5 941 0 110 620 356 7 026 

KSN Kaukaanranta 985 1 277 0 156 3 998 97 5 528 

 


