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Tämän työn tavoitteena oli löytää tekijöitä jotka vaikuttavat keskijänniteverkon maakaapeloinnin 

kannattavuuteen. 1950–1970 luvuilla verkkoa rakennettiin halvimmalla mahdollisella tavalla, eikä 

sähkönjakelun luotettavuuteen kiinnitetty huomiota. Tämä tuo verkkoyhtiöille haasteen vanhoja 

verkkoja saneerattaessa, sillä keskeytyskustannusten arvostus on noussut merkittävään asemaan. 

Työssä tarkoituksena oli vertailla avojohdon sekä maakaapeloinnin elinkaarikustannuksia kahden 

erilaisen johtolähdön avulla. Toisella johtolähdöllä oli suuri julkinen kuorma ja toinen johtolähtö oli 

pitkä maaseutulähtö jolla esiintyi paljon vikoja. Työssä tarkastellaan myös sähkönjakeluverkon 

käyttövarmuutta ja maakaapeloinnin ominaisuuksia. Elinkaarikustannuksiin vaikuttavia tekijöitä 

olivat investointikustannukset, keskeytyskustannukset sekä ylläpitokustannukset. 

Tuloksista voidaan huomata, että keskeytyskustannuksilla voi olla joissain tapauksissa hyvinkin 

suuri vaikutus johtolähdön elinkaareen. Pitkillä ja pienitehoisilla johtolähdöillä 

keskeytyskustannusten merkitys pienenee, eikä kaapeloinnilla saavuteta yhtä suurta hyötyä kuin 

suuritehoisemmilla lähdöillä. 
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The aim of this work was to find factors that have a great effect on profitability of underground 

cables compared to normal overhead lines. From 1950’s to 1970’s medium-voltage electricity 

distribution network was built in the cheapest possible way and distribution wasn’t so reliable. 

Nowadays reliability of electricity distribution has increased. One big reason to this is outage costs. 

The focus of this thesis is to compare lifecycle costs of overhead lines and underground cables with 

two different example cases. This work also compares the reliability of electricity distribution of 

overhead lines and underground cables with reliability calculation and determining outage costs. 

From the results it is easy to see that in some cases outage costs are in a big role in medium-voltage 

networks lifecycle costs. In long outputs that have only a small load underground cables are rarely 

profitable. Lifecycle costs have to be determined in case by case basis.  
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pjk pikajälleenkytkentä 

v vaihe 

vy vyöhyke 

f vika 

Käyttövarmuutta kuvaavat tunnusluvut 

CAIDI  (Customer Average Interruption Duration Index), keskeytysten keskimääräinen 

keskipituus tietyllä aikavälillä 

MAIFI (Momentary Average Interruption Freguency Index), lyhyiden keskeytysten 

keskimääräinen lukumäärä tietyllä aikavälillä 

SAIDI  (System Avetage Interruption Duration Index), keskeytysten keskimääräinen 

yhteenlaskettu kestoaika tietyllä aikavälillä 

SAIFI  (System Average Interruption Frequency Index), keskeytysten keskimääräinen 

lukumäärä jollain tietyllä aikavälillä 
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1. JOHDANTO 

Sähkönjakeluverkot ovat hyvin näkyvä osa Suomen infrastruktuuria. Suomessa onkin noin 85 

jakeluverkkoyhtiötä. Suuri osa näistä on pienten kaupunkien omistuksessa olevia yhtiöitä, joiden 

jakelualue koostuu kaupunkialueista, taajamista ja maaseudusta. Kaupungeissa ja taajamissa 

jakeluverkko on pääosin maakaapeloitu. Maaseudulla puolestaan valtaosa jakeluverkosta on 

avojohtoa.   

Jakeluverkkoyhtiöt toimivat omalla alueellaan monopolina, jonka vuoksi niitä koskee taloudellinen 

ja tekninen viranomaisvalvonta energiamarkkinaviraston puolesta. Yhdeksi suureksi valvonnan 

kohteeksi on tullut sähkönjakelun luotettavuus sekä toimitusvarmuus. 

Viime vuosien suurhäiriöiden ja myrskyjen ansiosta sähkönjakelun luotettavuuden ja 

toimitusvarmuuden parantamiselle on tullut suuria paineita. Pitkäkestoisista vioista tulee 

verkkoyhtiölle suuret KAH-kustannukset sekä yli 12 h keskeytyksistä syntyvät asiakkaalle 

hyvitettävät vakiokorvaukset. 

Keskijänniteverkon maakaapelointi on tehokkain vaihtoehto tehdä jakeluverkosta säävarma, jolloin 

myrskyt eivät aiheuta suurhäiriöitä. 20 kV maakaapelin rakentaminen on vielä hyvin paljon 

kalliimpaa kuin ilmajohdon rakentaminen. Maakaapeloinnilla saadaan kuitenkin huomattavat 

säästöt KAH-kustannuksissa. Verkkoyhtiöille onkin tärkeä tietää millä tavoin verkon rakentaminen 

ja ylläpito on kaikista kustannustehokkainta. 

Työssä vertaillaan maakaapeloinnin ja ilmaan rakennettavan avojohdon elinkaarikustannuksia sekä 

käyttövarmuutta KSS Verkko Oy:n kahdella eri 20 kV johtolähdöllä. Tarkoituksena on keskittyä 

investointi-, ylläpito sekä keskeytyskustannusten vertailuun. Tavoitteena on löytää tekijöitä, jotka 

vaikuttavat maakaapeloinnin kannattavuuteen, kahden erilaisen esimerkin kautta. Muita 

käyttövarmuutta parantavia tekniikoita ei tässä työssä käsitellä. Työssä käytetty tarkastelutapa on 

tietyllä tapaa yksinkertaistettu, mutta se antaa suunnittelijalle kohtuullisella työmäärällä arvion 

maakaapeloinnin vaikutuksista sähkönjakelun luotettavuuteen ja kustannuksiin. 

Työssä keskitytään ainoastaan keskijänniteverkkoon, sillä noin 90 % sähkönkäyttäjän kokemista 

keskeytyksistä aiheutuvat keskijänniteverkon vioista. Loput 10 % vioista tapahtuu pääosin 

pienjänniteverkossa. (Lakervi & al. 08) Tämän perusteella pienjänniteverkon viat eivät aiheuta 

merkittäviä eroja keskeytyskustannuksia laskettaessa. 
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1.1 Esimerkkilähtöjen esittely 

Esimerkkeinä käytettävät johtolähdöt on valittu KSS Verkko Oy:n puolesta. Toinen johtolähtö on 

Vahteronmäen sähköaseman lähtö 12 (VHTL 12), sillä on pituutta noin 29 km. Lähdöllä VHTL 12 

on suuri julkinen kuorma, jonka vuoksi se on kriittinen kohde luotettavuuden kannalta. Toinen 

johtolähtö on Kausalan sähköaseman lähtö 05 (KSAL 05). Se on noin 68 km pitkä sekä vikaherkkä 

johtolähtö ja tämän vuoksi toinen esimerkkikohteista. Esimerkkilähtöjen karttakuvat on esitetty 

liitteessä 1. Johtolähtöjen asiakasjakaumat on esitetty kuvassa 1.1.  

 

Kuva 1.1 Johtolähtöjen asiakasjakaumat asiakasmäärän mukaan. 

 

Lähdöllä VHTL 12 on asiakkaita yhteensä 183 ja niistä 163 on kotitalousasiakkaita. KSAL 05:llä 

on yli 500 asiakasta ja sielläkin 65 % asiakkaista on kotitalousasiakkaita. Vaikka molemmilla 

lähdöillä on kotitalousasiakkaita eniten, saattaa energiankulutus olla aivan toisin jakautunut. 

Kuvassa 1.2 on esitetty asiakasryhmien osuudet energiankulutuksesta.  
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Kuva 1.2  Asiakasryhmien osuudet vuotuisesta energiankulutuksesta. 

Kuten aiemmin on mainittu, lähdöllä VHTL 12 on erittäin suuri julkinen kuorma, joka on 65 % 

koko johtolähdön vuotuisesta energiankulutuksesta. Suuritehoiset julkiset kuormat aiheuttavat 

korkeita KAH -kustannuksia, jolloin etenkin pitkät keskeytykset tulevat verkkoyhtiölle hyvin 

kalliiksi. Lähdöllä KSAL 05 on puolestaan energiankulutus jakaantunut asiakasmäärien mukaan. 

Johtolähtö VHTL 12 on jo hyvin silmukoitu, jolloin vian erottaminen ja sähkönpalauttaminen 

suurimmalle osaa asiakkaista onnistuu suurella todennäköisyydellä. Vian ollessa epäedullisella 

kohdalla on mahdollista, että johtolähdön päädyssä olevat suuret kuormat jäävät pitkäksi aikaa 

ilman sähköjä. Johtolähdön VHTL 12 topologia on esitetty kuvassa 1.3. 

• Pituus 29,2 km

• Asiakasmäärä 183 kpl

• Muuntamot 18 kpl

• Erottimet 18 kpl

• Keskiteho 943 kW

 

Kuva 1.3  Johtolähtö VHTL 12 
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Pitkillä maaseutulähdöillä on usein paljon lyhyitä haarajohtoja. Lähdöllä KSAL 05 on noin 20 alle 

kilometrin pituista haarajohtoa sekä noin kuusi tätä pidempää haaraa. Kuvassa 1.4 nähdään 

johtolähdön KSAL 05 topologia. 

• Pituus 68,3 km

• Asiakasmäärä 519 kpl

• Muuntamot 61 kpl

• Erottimet 15 kpl

• Kauko-ohjatut erotinasemat 3 kpl

• Keskiteho 558 kW

 

Kuva 1.4  Johtolähtö KSAL 05 
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2. VERKON NYKYTILA LUOTETTAVUUDEN NÄKÖKULMASTA JA LASKENNASSA 

KÄYTETTÄVÄT PARAMETRIT 

Sähkönjakelun luotettavuuden ja toimitusvarmuuden merkitys korostuu yleisesti. Tämä voidaan 

huomata asiakkaille keskeytyksistä aiheutuvan haitan eli KAH–arvojen kaksin- 

kolminkertaistumisena 10 viime vuoden aikana. Kehityksen ei kuitenkaan voida olettaa jatkuvan 

aivan samalla tavalla, vaan eri asiakasryhmillä haitan arvostus kehittyy eritavalla. On asiakkaita 

joille nykyinen käyttövarmuus on täysin riittävä ja asiakkaita, joille käyttövarmuuden merkitys tulee 

vielä korostumaan entisestään. (Partanen 06)  

 

Maakaapelointi parantaa pääsääntöisesti verkon käyttövarmuutta. Maakaapelien vikataajuus on 50–

80 % pienempi kuin avojohtojen vikataajuus. Maakaapeloinnin haittana on vikojen tarkan 

paikallistamisen ja korjaamisen hitaus verrattuna avojohtoon. (Partanen 06)  

 

Suurhäiriöiden ja suurien lumikuormien aikana maakaapelointi vähentää vikaantuneiden kohteiden 

määrää ja nopeuttaa näin koko jakeluverkon kuntoon saamista. Verkkoyhtiön näkökulmasta haja-

asutusalueiden maakaapelointi ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa. Eli normaalin käyttötilanteen 

keskeytyskustannus säästöt eivät yleisesti ottaen ole olleet tarpeeksi suuria. Maakaapelointi on 

yleensä ollut haja-asutusalueilla kannattavaa vain hyvin vikaherkillä alueilla tai jos suurhäiriöriskin 

pienenemistä käytetään investoinnin perusteena. Tällöin maakaapeli-investoinnit ovat niin sanottuja 

käyttövarmuusinvestointeja. (Lohjala 05) 

 

Maakaapelointia käsitellään tässä kappaleessa pääasiassa luotettavuuden näkökulmasta. 

Maakaapeloinnin aiheuttama maasulkuvirta on myös huomioitava. Sillä se voi aiheuttaa vaarallisen 

kosketusjännitteen. Kompensoimalla maasulkuvirta voidaan kosketusjännitettä pienentää. 

2.1 Vikataajuudet ja viankestoajat 

Vikataajuuksina käytetään KSS Verkko Oy:n keräämiä johtolähtöjen todellisia vikataajuuksia. 

Keskimääräiset vikataajuudet määritetään vuosina 2005–2010 olleista vioista. Nämä vikataajuudet 

soveltuvat ilmajohdon tapaukselle, sillä alkuperäiset johtolähdöt ovat pääasiassa avojohtoa. 

Maakaapelin vikataajuus on arvio, joka perustuu muusta kirjallisuudesta löytyneisiin 

vikataajuuksiin ja niiden perusteella tehtyihin päätelmiin. Käytettävät vikataajuudet on esitetty 

taulukossa 2.1. 
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Taulukko 2.1 Vikataajuudet lähdöllä KSAL 05, lähdöllä VHTL 12 sekä maakaapelille. 

  
  Vikataajuus PJK AJK 

    Pituus [km] kpl/100km,a kpl/a kpl/100km,a kpl/a kpl/100km,a kpl/a 

A
vo

jo
h

to
 

KSAL 05 68,3 4,1 2,8 13,2 9 2,3 1,6 

VHTL12 29,2 4,8 1,4 18,5 5,4 2,7 0,8 

M
aa

ka
ap

el
i 

KSAL 05 68,3 1 0,68 - - - - 

VHTL12 29,2 1 0,29 - - - - 
 

Kaapeloidussa verkossa esiintyy selvästi vähemmän vikakeskeytyksiä kuin avojohdolla 

rakennetussa, eikä kaapeliverkossa käytetä jälleenkytkentöjä. Toisaalta kaapeliverkon 

vianpaikannus- ja – korjausajat ovat suuremmat kuin avojohdolla. Pitkien keskeytysten varalta on 

myös selvittävä varasyöttömahdollisuudet tai kartoitettava mahdollisten dieselgeneraattoreiden 

käyttö. Varavoiman käyttö on erityisesti huomioitava maaseudulla jossa verkko on säteittäistä, eikä 

vikaa voida erottaa niin, että kaikille asiakkaille saataisiin palautettua jännite kohtuullisen ajan 

kuluessa. 

Vian erotus- ja kestoajat riippuvat vian sijainnista ja ajankohdasta. Vian kytkentä- ja kestoaikoina 

käytetään KSS Verkko Oy:n käyttöpäällikön kanssa käydyn keskustelun ja aikaisemman 

tilastoinnin perusteella taulukon 2.2 mukaisia arvoja. 

Taulukko 2.2 Kytkentä- sekä viankorjausajat Kausalan lähdölle 5 ja Vahteronmäen lähdölle 12 sekä maakaapelille. 

Avojohdolle 

Kytkentäaika 
käsin ohjattava 
erotin [h] 

Kytkentäaika 
kauko-ohjattava 
erotin [h] 

Viankorjausaika 
[h] 

KSAL 05 1,5 0,33 2,3 

VHTL 12 1 - 2,0 

Maakaapelille 
   KSAL 05 1,5 - 5 

VHTL 12 1 - 5 

2.2 KAH -arvot  

Maakaapelointi on yleistä ja taloudellisesti kannattavaa taajamissa. Jos taajamien käyttövarmuus 

olisi huono, nousisivat keskeytyskustannukset korkeiksi suurien siirtotehojen takia. Tämän lisäksi 

taajamien puutteellisen tilan takia, maakaapelointi voi olla ainut toteutettavissa oleva ratkaisu. Uutta 
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johtoreittiä suunniteltaessa voi sen esteettisyys nousta myös esiin. Avojohto voi pilata kauniin 

maiseman, kun taas maakaapeli on piilossa katselijoiden silmistä. (Eskelinen 08) 

Keskeytykset aiheuttavat kuluja ja haittaa niin asiakkaille kuin verkkoyhtiöillekin. Keskeytykset 

aiheutuvat vika- ja työkeskeytyksistä sekä pika- ja aikajälleenkytkennöistä. Asiakkaan kokema 

haitta on kuluttajaryhmäkohtaista. Keskeytyksistä aiheutuu yleensä asiakkaalle tuotannonmenetystä 

sekä erilaisten laitteiden sammumista.(Partanen 06) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi teollisuusasiakas kärsii suhteellisesti enemmän sähköttömästä ajasta kuin 

kotitalousasiakas. Johtolähdön asiakasryhmät vaikuttavat siis olennaisesti maksettaviin 

keskeytyskustannuksiin toimittamatta jääneen sähkön osalta. Asiakkaan kokeman haitan 

kuluttajaryhmäkohtaisuus huomioidaan keskeytyskustannuksia laskettaessa KAH-arvoilla. 

Käytettävät KAH-arvot on esitetty taulukossa 2.3. 

Taulukko 2.3 KAH-arvot asiakasryhmittäin. (Partanen 06) 

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

kotitalous 0,36 4,29 0,11 0,48 

maatalous 0,45 9,38 0,2 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 

 

Koska keskeytyksestä aiheutunut haitta arvostetaan eri tavalla eri asiakasryhmille, on 

keskeytyskustannuksia laskettaessa selvitettävä johtolähdön asiakkaiden kuormituskäyrät. 

Kuormituskäyrien perusteella voidaan määrittää asiakkaiden keskimääräiset vuosienergian 

kulutukset ja keskitehot kuluttajaryhmittäin. Kuluttajaryhmien keskitehoja käytetään laskettaessa 

energiapainotettuja keskeytyskustannuksia. 

Johtolähtö voidaan jakaa erottimien määrän mukaan vyöhykkeisiin. Vyöhykkeellä tarkoitetaan 

aluetta erottimien välissä, joka voidaan vikaantuessa erottaa muusta verkosta ja näin jatkaa 

sähkönjakelua muille alueilla. Yhden vyöhykkeen keskimääräinen keskeytysaika voidaan laskea 

seuraavasti 

        

     

    
 

 
                                                 

                                

 
      

      (2.1) 
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jossa  KAHvy  = vyöhykkeen keskeytyksistä aiheutuva haitta vuodessa (€/a) 

 W(ar) = vyöhykkeen asiakasryhmän ar vuorienergia (kWh) 

 arlkm  = asiakasryhmien lukumäärä 

 kv(ar)  = pysyvien vikojen KAH-arvo asiakasryhmälle ar (€/kWh) 

 kvm(ar)  = pysyvien vikojen KAH-arvo asiakasryhmälle ar (€/kW,vika) 

 kpjk(ar) = pikajälleenkytkentöjen KAH-arvo asiakasryhmälle ar (€/kW,vika) 

 kajk(ar)  = aikajälleenkytkentöjen KAH-arvo asiakasryhmälle ar (€/kW,vika) 

 tv  = keskimääräinen keskeytysaika pysyville vioille (h) 

 tk = keskimääräinen kytkentäaika (h) 

 λ = vikataajuus (1/km,a) 

 lvy = vyöhykkeen pituus (km) 

 lj = johtolähdön muiden osien pituus (km) 

lkmpjk = pikajälleenkytkentöjen kokonaismäärä vuodessa 

lkmajk = aikajälleenkytkentöjen kokonaismäärä vuodessa 

 

Työkeskeytyksiä ei huomioida tässä tarkastelussa, koska niitä on oletettavasti yhtä paljon 

riippumatta saneerausvaihtoehdosta. Koko johtolähdön vuotuiset KAH-kustannukset saadaan 

summaamalla yhteen jokaisen vyöhykkeen keskeytyksistä aiheutunut haitta vuodessa. 

 

           
 
         (2.2) 

 

missä  κ  on kapitalisointikerroin keskeytyskustannuksille 

  

Keskeytyskustannusten kapitalisointikerroin määritetään seuraavasti 

   
    

   
     (2.3) 

 

missä ε määritellään seuraavasti 

  
       

       
    (2.4) 

missä  r  on tehonkasvu vuodessa [%] 

 p on käytetty korkokanta [%]  

(Lakervi & al. 08) 
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2.3 Verkon käyttövarmuutta kuvaavat tunnusluvut 

Käyttövarmuudella tarkoitetaan sähköntoimitusvarmuutta. Tätä sähköntoimitusvarmuutta kuvataan 

kansainvälisesti usein IEEE 1366-2011 standardin mukaisilla tunnusluvuilla. Näitä tunnuslukuja 

ovat 

 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), joka kertoo vikojen keskimääräisen 

määrän asiakasta kohden 

 SAIDI (System Avetage Interruption Duration Index), joka kertoo keskeytysten 

keskimääräisen yhteenlasketun kestoajan asiakasta kohden 

 CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), kertoo keskeytysten keskipituuden 

tietyllä aikavälillä asiakasta ja vikaa kohden 

 MAIFI (Momentary Average Interruption Freguency Index), kertoo jälleenkytkentöjen 

keskimääräisen määrän asiakasta kohden 

Edellä kuvatut tunnusluvut ovat käytössä ympärimaailman. Näitä tunnuslukuja käytetään 

esimerkiksi Yhdysvalloissa, Uudessa-Seelannissa, Kaukoidässä ja monissa Euroopan maissa. 

(Partanen 06) 

SAIFI, SAIDI ja CAIDI voidaan laskea seuraavasti 

      
    

  
    (2.5) 

jossa  nj on asiakkaan j kokemien keskeytysten määrä 

 Ns on asiakkaiden lukumäärä 

      
       

  
    (2.6) 

jossa  tij on asiakkaalle j keskeytyksestä i aiheutunut sähkökatkon aika 

Ns on asiakkaiden lukumäärä 

      
       

    
 

     

     
    (2.7) 

jossa  tij on asiakkaalle j keskeytyksestä i aiheutunut sähkökatkon aika 

 nj on asiakkaan j kokemien keskeytysten määrä 

(Partanen 06) 
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2.4 Toimitusvarmuuskriteeristö 

Toimitusvarmuuskriteeristöllä tarkoitetaan jakeluverkon suunnittelussa tavoiteltavaa 

käyttövarmuuden tavoitetasoa. Siinä tarkastellaan sähkönjakeluverkossa tapahtuvien vikojen 

aiheuttamia keskeytyksiä. Toimitusvarmuuskriteeristö ohjaa luotettavuutta parantavia investointeja 

yksittäisen asiakkaan näkökulmasta. Edellä mainitut keskimääräistä käyttövarmuutta kuvaavat 

tunnusluvut auttavat kehittämään sähkönjakelujärjestelmää kokonaisuutena. (Partanen & al. 10) 

 

Toimitusvarmuuskriteeristö perustuu aluejaotteluun. Eri alueilla on omat vaatimuksensa 

toimitusvarmuudelle. Näitä alueita ovat city, taajama ja maaseutu. Jokainen verkkoyhtiön asiakas 

määritetään kuuluvaksi johonkin näistä alueista. Toimitusvarmuuskriteeristöön ehdotetut 

tavoitetasot on esitetty taulukossa 2.4. (Partanen & al. 10) 

 

Taulukko 2.4 Toimitusvarmuuskriteeristön tavoitetasot cityyn, taajamaan ja maaseudulle. (Partanen & al. 10) 

Alue 

Kokonaiskeskeytysaika 

(h) 

Lyhyiden keskeytysten määrä (< 3min) 

(kpl) 

City 1 0 

Taajama 3 10 

Maaseutu 6 60 

 

Verkoston suunnittelukriteerinä tavoitetasot saadaan ylittää vain kerran kolmessa vuodessa. 

Lähtökohtana toimitusvarmuuskriteeritön tavoitetasoille on se, että laajan suurhäiriön tai todella 

vaikean yksittäisen vian aiheuttama pitkä keskeytys on sallittu. Normaalissa käyttötilanteessa 

tapahtuvat toiminnot tai pienet viat eivät saa kuitenkaan aiheuttaa tavoitetasojen ylittymistä. 

(Partanen & al. 10) 

Vikataajuuksia ja todellisia viankorjausaikoja on hyvin vaikea ennustaa ja ne voivat vaihdella 

hyvinkin rajusti vuosittain Tällöin on hyvin todennäköistä, että avojohtoverkossa tulisi 

tavoitetasojen ylityksiä ajoittain enemmän kuin sallittu. Toisaalta maakaapeliverkossa oleva 

yksittäinen vika voi hyvin aiheuttaa tavoitetason ylittämisen joidenkin asiakkaiden kohdalla. Tämän 

vuoksi verkkoyhtiöllä tulee olla varavoimaa riittävästi käytettävissä. 
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2.5 Maasulkuvirran kompensointi 

Maasulkuvirran sammutus on melkein välttämätöntä maakaapeliverkossa, mutta sillä voidaan myös 

vähentää jälleenkytkennöistä aiheutuvia reletoimintoja avojohtoverkossa. Tällöin maasulkuvirran 

sammutusta voidaan pitää myös käyttövarmuutta parantavana investointina. 

 

Yksivaiheinen maasulku aiheuttaa vikapaikassaan maadoitusjännitteen. Tästä maadoitusjännitteestä 

aiheutuu puolestaan kosketusjännite joka on ihmisten ja eläinten ulottuvissa. Standardissa SFS 6001 

on määritelty sallitut kosketusjännitteet, jotka ovat riippuvaisia maasulun kestoajasta. Maakaapelit 

aiheuttavat suuren maakapasitanssinsa vuoksi maasulkuvirtaa 2,7-4 A km, tämä on huomattavasti 

enemmän kuin avojohdoilla. Tämän vuoksi maakaapeloidussa verkossa on käytettävä 

maasulkuvirran kompensointia. (Lakervi & al. 08) Maasulkuvirran kompensoinnilla pienennetään 

maasulkuvirtaa ja maadoitusjännitettä. Tämä voidaan toteuttaa joko keskitetysti tai hajautetusti. 

 

Keskitetyssä kompensoinnissa käytetään reaktoria, joka asennetaan sähköasemalle 

keskijänniteverkon tähtipisteen ja maan väliin. Sammutuskelan induktanssi mitoitetaan niin, että 

induktiivinen vikavirta, joka kulkee sammutuskelan kautta, vastaa johtokapasitanssien kautta 

kulkevaa kapasitiivista maasulkuvirtaa. Tällöin maadoitusjännitettä aiheuttava 

kokonaismaasulkuvirta pienenee merkittävästi, koska kelan induktiivinen ja johtokapasitanssien 

kapasitiivinen virta kumoavat toisensa. Hajautetussa kompensoinnissa kytketään 

keskijännitejohtolähdölle hajautetusti 5 tai 10 A maadoitusmuuntajia. (Partanen 06) 

 

Maasulkuvirta voidaan laskea seuraavan yhtälön mukaan 

 

   
     

         
      (2.8) 

jossa  Im  on maasulkuvirta 

 C0 on johtimen maakapasitanssi 

 Uv  on vaihejännite 

ja  Rf on vikaresistanssi. 
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3. ELINKAARI JA KÄYTTÖVARMUUS 

Keskijänniteverkon maakaapeloinnin kannattavuutta avojohtoon verratessa on suurempien 

investointikustannuksien lisäksi otettava huomioon muitakin tekijöitä. Maakaapelointi parantaa 

huomattavasti käyttövarmuutta ja näin myös pienentää keskeytyskustannuksia. Maakaapeloinnilla 

on myös maasulkuvirtoja kasvattava vaikutus. Tällöin joudutaan lisäämään maasulkuvirtojen 

sammutusta. Maakaapeliverkko on myös hankalammin muunneltavissa kuin avojohtoverkko. 

Keskijänniteverkossa tarvitaan haarajohdoille erityiset kytkentäkojeistot ns. RMU-yksiköt (ring 

main unit) tai jakelumuuntamolta lähtevä haaroitus. (Partanen 06) 

 

Jotta taloudellista kannattavuutta voidaan vertailla, on huomioitava koko elinkaaren kustannukset. 

Tässä työssä elinkarikustannuksiin on huomioitu investointikustannukset, keskeytyskustannukset 

sekä ylläpitokustannukset. Investointikustannukset ovat kertaluontoisia joista suurin osa syntyy 

rakennuskustannuksista. Keskeytyskustannukset ja ylläpitokustannukset ovat puolestaan enemmän 

jaksollisia sekä vaikeasti ennustettavia. Verkon käyttövarmuus vaikuttaa välillisesti edellä 

mainittuihin keskeytys- ja ylläpitokustannuksiin. Mitä parempi verkon käyttövarmuus on, sitä 

pienemmät ovat myös keskeytys- ja ylläpitokustannukset. 

3.1 Maasulkuvirran kompensointi 

Käytettävien kaapeleiden maakapasitanssi on 0,2 µF/km, poikkipinta 90-120 mm
2
. Tällöin 

maasulkuvirtaa syntyy noin 2,15 A/km. Maasulkuvirran sammuttaminen maksaisi noin 2340 €/km, 

jos sammutettava virta on yhtä suuri kuin käytettävän laitteiston koko. Maakaapeloinnista 

aiheutuvat maasulkuvirrat ja niiden sammuttamisesta aiheutuvat kustannukset on esitetty taulukossa 

3.1. Avojohdon maasulkuvirtaa ei kompensoida, jolloin siitä ei aiheudu avojohtoratkaisulle 

lisäkustannuksia. 

Taulukko 3.1  Johtolähtöjen maasulkuvirrat sekä tarvittavien sammutuslaitteistojen koot ja hinnat. 

  KSAL 05 VHTL 12 

Maasulkuvirta [A] 146,7 63,2 

Hinta [€/km] 2 339,5 2 339,5 

Johtolähdön pituus [km] 68,3 29,2 

Yhteensä [€] 159 790 68 314 
 

Maasulkuvirran kompensointikelat on valittava siten, että koko maasulkuvirta on mahdollista 

kompensoida. Maasulkuvirran sammutus toteutettaisiin todellisuudessa sähköasemakohtaisesti. 

Tällöin yhtä johtolähtöä koskevat kustannukset pienenisivät, sillä ohjauslaitteiston kustannukset 

jakautuisivat kaikkien sähköaseman johtolähtöjen kanssa tasan. 
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3.2 Maakaapeloinnin vaikutus käyttövarmuuden tunnuslukuihin 

Käyttövarmuutta kuvaavat tunnusluvut on laskettu yksinkertaistaen verkon topologiaa niin, että 

johtolähdön oletetaan olevan yksi jana joka on jaettu vyöhykkeisiin. Laskennassa on myös oletettu, 

että vioittunut vyöhyke voidaan erottaa ja sähkönjakelu palautuu muille vyöhykkeille kytkentäajan 

puitteissa. Tämä ei ole todellisuudessa aina mahdollista, mutta työn puitteissa tarkempaa laskentaa 

ei voitu suorittaa. 

Maakaapeliverkossa on huomattavasti vähemmän vikoja kuin avojohdolla ja se myös näkyy 

käyttövarmuutta kuvaavissa tunnusluvuissa. Taulukossa 3.2 on esitetty käyttövarmuutta kuvaavat 

tunnusluvut johtolähdöille.  

Taulukko 3.2 Käyttövarmuutta kuvaavat tunnusluvut johtolähdöille molemmilla saneerausvaihtoehdoilla. 

Käyttövarmuuden VHTL 12   KSAL 05   

tunnusluvut Ilmajohto Maakaapeli Ilmajohto Maakaapeli 
SAIFI 
 [kpl/asiakas, a] 1,40 0,29 2,80 0,68 
SAIDI  
[t/ asiakas, a] 1,47 0,35 2,16 0,65 
CAIDI  
[t/vika] 1,05 1,22 0,77 0,95 

MAIFI  
[kpl/ asiakas, a] 6,2 - 10,6 - 

 

Keskimääräinen vikojen määrä sekä yhteenlaskettu keskimääräinen vikojen kestoaika asiakasta 

kohden ovat maakaapeloidussa vaihtoehdossa huomattavasti pienemmät. Toisaalta CAIDI, eli 

keskimääräinen viankestoaika on maakaapeliverkossa suurempi. Tämä johtuu siitä, että 

maakaapeliverkon viat on yleisesti ottaen vaikeampi paikantaa ja niiden korjaaminen kestää 

kauemmin kuin avojohtoverkossa. MAIFI on tunnusluku, jota voidaan käyttää kuvaamaan 

ainoastaan avojohtoverkon käyttövarmuutta, koska maakaapeliverkossa ei käytetä 

pikajälleenkytkentöjä. 

3.3 Investointikustannukset 

Sähkönjakeluverkon investointikustannukset muodostuvat verkon rakenteiden 

tarvikekustannuksista sekä rakentamisesta aiheutuvista työkustannuksista. Rakentamisen 

työkustannukset aiheuttavat noin puolet investointikustannuksista. Työssä keskitytään vertailemaan 

ainoastaan keskijänniteverkon eri ratkaisuja, joten pienjänniteverkon investointikustannuksia ei 

huomioida. Johtojen aiheuttama kustannus yksinkertaistetaan niin, että koko johtolähtö 
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rakennettaisiin samalla johtomateriaalilla ja poikkipinnalla. Investointikustannuksien laskennassa 

käytetään Energiamarkkinaviraston verkostokomponenttien yksikköhintoja vuodelle 2012. 

Verkostokomponenttien hintatiedot on esitetty liitteessä II.  

Keskijänniteverkossa avojohdon rakentamiskustannuksen yksikköhinnoissa on huomioitu 

suunnittelu, tarvikkeet sekä rakentaminen. Maakaapelin rakentamiskustannuksen yksikköhinnassa 

on huomioitu suunnittelu, maakaapeli ja sen asennustyö. Asennustapana käytetään kaivua, koska 

maakaapelin auraustekniikka ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt 20kV kaapelin auraamiseen 

laajamittaisemmin. Jos kaapeli voitaisiin asentaa auraamalla, tippuisivat kaapeloinnin 

investointikustannukset merkittävästi.  

Maakaapeliverkon investointikustannuksia laskettaessa on myös huomioitu puisto- ja 

satelliittimuuntamoiden aiheuttamat lisäkustannukset. Maakaapeloinnin kustannuksiin on näiden 

lisäksi huomioitava kustannukset, jotka muodostuvat maasulkuvirran kompensoinnista. Varavoiman 

tarvetta ei huomioida investointikustannuksissa, sillä KSS Verkolla on dieselgeneraattoreita jo 

olemassa ja varavoiman käyttöön täytyy varautua myös säteittäisessä avojohtoverkossa.  

Johdot edustavat suurinta osaa investointikustannuksista. Maakaapelin asennustyö tuo merkittävän 

lisän maakaapeliverkon hintaan. Asennustyön kustannus on laskettu olettaen sen tapahtuvan 

karttakuvien mukaisessa helpossa ympäristössä. Johtolähtöjen investointi kustannukset eri 

saneerausvaihtoehdoilla on esitetty kuvassa 3.1. Investointikustannuksissa on huomioitava se, ettei 

varsinaista maastosuunnittelua ole tehty, vaan kaapelikustannukset on määritelty sillä perusteella, 

että kaapeli asennettaisiin nykyiselle avojohtoreitille. Yksityiskohtaisemmat tiedot 

investointikustannuksista on esitetty liitteessä III. 



18 

 

 

Kuva 3.1  Johtolähtöjen investointikustannukset avojohdolle sekä maakaapelille, kustannustekijöihin eriteltynä. 

Lähdöllä KSAL 05 maakaapeliverkon johtona on käytetty 95-120 mm
2
 poikkipintaista kaapelia ja 

avojohtoverkon johtona Ravenia. Tällöin investointikustannusten erotus on noin 1 576 000 €. Jos 

maakaapelina käytettäisiin poikkipinnaltaan alle 70 mm
2
 kaapelia, pienenisi investointikustannusten 

erotus noin 1 064 000 €.  

Toisella lähdöllä käytetään avojohtona Pigeonia ja maakaapeliverkossa 95-120 mm
2
 poikkipintaista 

kaapelia. Investointikustannusten erotukseksi tulee tällöin noin 586 000 €. Johtojen lisäksi 

maasulkuvirransammutus sekä maakaapelin asennustyö aiheuttavat merkittävän eron 

investointikustannuksiin. 

Maakaapeloinnin lisääntymien tulee väistämättä pienentämään kaapelin investointikustannuksia 

sekä parantamaan asennustekniikoita. Tällöin maakaapelointi tulee halpenemaan kokonaisvaltaisesti 

samaan aikaan kun avojohdon rakentaminen kallistuu, jolloin avojohdon sekä maakaapelin väliset 

kustannuserot pienenevät. 

3.4 Keskeytyskustannukset (KAH) 

Keskeytyskustannuksista on tullut verkkoyhtiöille merkittävä kustannustekijä, jotka voivat nousta 

niin suuriksi, että niitä pienentävien investointien teko on usein taloudellisesti hyvinkin 

kannattavaa. Vuotuiset KAH-kustannukset antavat myös kuvan asiakasryhmien energiankulutuksen 

ja keskitehon vaikutuksesta johtolähdön keskeytyskustannuksiin. Johtolähtöjen vuotuiset KAH-

kustannukset yhtälön (2.1) mukaisesti laskettuna on esitetty kuvassa 3.2. 
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Kuva 2.2 Vuotuiset KAH-kustannukset esimerkkilähdöille avojohto- sekä maakaapeliverkoissa. 

 

Lähdön VHTL 12 KAH-kustannukset noin 32 000 €/a ja tästä 66 % aiheutuu julkisen kuorman 

keskeytyksistä. Tämä on erittäin paljon, jos KAH-kustannusten osuus suhteutetaan asiakasmäärään. 

Käytettäessä maakaapelia KAH-kustannukset tippuvat vain 15 % avojohdon KAH-kustannuksista. 

Teollisuus on toisiksi suurin KAH-kustannusten aiheuttaja ja vaikka asiakasmärältään suurin ryhmä 

oli kotitaloudet, on sen osuus hyvin pieni.  

Lähdöllä KSAL 05 keskeytyskustannukset ovat kolmasosa lähdön VHTL 12 

keskeytyskustannuksista, noin 10 000 €/a. Maa- ja kotitaloudet ovat merkittävimmässä asemassa 

laskettaessa KAH-kustannuksia. Niistä aiheutuvat kustannukset eivät muodostu kovin suuriksi, 

johtuen niiden pienistä KAH-arvoista. KSAL 05:llä maakaapelin KAH-kustannukset ovat 25 % 

avojohdon kustannuksista. Tämä on suhteellisesti vähemmän kuin lähdöllä VHTL 12.  

Keskeytyskustannuksia tarkasteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota myös jälleenkytkentöjen 

osuuteen. Jos jälleenkytkennät aiheuttavat paljon kustannuksia, kannattaa verkkoyhtiön miettiä 

myös muita avojohdon käyttövarmuutta parantavia investointeja. Jälleenkytkentöjen osuudet 

näkyvät kuvassa 3.3. 
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Kuva 3.3 KAH-kustannukset jaoteltuna vikatyyppeihin. 

Lähdöllä VHTL 12 jälleenkytkentöjen osuus on noin 27 % eli noin 8600 €/a ja lähdöllä KSAL 05 

sama osuus on noin 15 %, joka on noin 1500 €/a. Lähdöllä VHTL 12 jälleenkytkentöjä vähentävää 

tekniikkaa kannattaisi jo tarkastella, jos lähdön pitää avojohtona. Maakaapeliverkossa ole 

jälleenkytkentöjä, jolloin maakaapelilla saadaan jo suoraan jälleenkytkentöjen verran säästöä KAH-

kustannuksiin. 

Kustannusrakenne ja maakaapeloinnin tuomat säästöt pysyvät suhteellisesti yhtä suurina koko 

elinkaaren ajan. Taulukossa 3.3 on esitetty koko elinkaaren keskeytyskustannukset. 

Kapitalisointikertoimeksi saatiin yhtälön (2.3) mukaan κ = 19,9, kun taloudellinen pitoaika T = 40 a, 

kuormituksen kasvu r = 2 % ja laskentakorko p = 5 %. 

Taulukko 3.3  KAH-kustannukset 40 vuoden ajalta. 

  Ilmajohto Maakaapeli Säästö 

VHTL 12 639 658 € 100 130 € 539 528 € 

KSAL 05 203 125 € 51 295 € 151 829 € 
 

Lähdöllä VHTL 12 saadaan maakaapeloinnilla KAH-säästöjä noin 0,54 M€ edestä. Tämän 

suuruinen säästö on jo hyvin merkittävä, kun sitä verrataan esimerkiksi johtolähdön 

investointikustannuksiin.  Tässä tapauksessa maakaapeloinnin tuomat säästöt KAH-kustannuksissa 

ovat noin kolmasosa sen investointikustannuksista. Toisella johtolähdöllä säästöt ovat 

huomattavasti pienemmät, mutta kuitenkin merkittävät.  
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Näistä tuloksista voidaan huomata kuinka merkittävä vaikutus asiakasryhmien energiankulutuksella 

on KAH-kustannuksiin. Lähtö KSAL 05 on noin 2,4 kertaa pidempi, sillä on melkein kolme kertaa 

enemmän asiakkaita ja sen vuotuinen vikataajuus on kaksinkertainen lähtöön VHTL 12 verrattuna. 

Suurempi keskiteho ja julkisen kuorman keskeytyksestä aiheutuneen haitan arvostus ovat suurin syy 

lähdön VHTL 12 korkeampiin keskeytyskustannuksiin. Pitkillä maaseutulähdöillä joilla on pienet 

kuormat, ei keskeytyskustannuksiin saada kovin suurta säästöä maakaapeloinnilla. 

Yksinkertaistettu laskentatapa, jossa oletetaan, että vioittumattomille vyöhykkeille saadaan 

palautettua sähköt kytkentäajan puitteissa, antaa jokseenkin optimistisen tuloksen KAH-

kustannuksista. Todellisuudessa verkontopologia voi aiheuttaa tilanteita joissa useampi vyöhyke on 

ilman sähköjä koko viankorjaukseen vaadittavan ajan. Kuormitus ei ole myöskään todellisuudessa 

jakautunut tasaisesti, jolloin jonkin vyöhykkeen sähkötön aika on huomattavasti halvempaa 

verkkoyhtiölle kuin toisen vyöhykkeen, jolla on enemmän kuormaa. Yksinkertaistettu laskenta 

antaa kuitenkin hyvin suuntaa siitä, mitä KAH-kustannukset voisivat olla. 

3.5 Ylläpitokustannukset 

Taulukossa 3.4 on esitetty Tompurin vuonna 2007 määrittämät yksikkökohtaiset 

ylläpitokustannukset, jotka perustuvat todellisiin kunnossapito- ja viankorjauskustannuksiin. 

Ylläpitokustannukset ovat maakaapelin kohdalla osittain arvioita pienen kaapelointiasteen sekä 

vikataajuuden vuoksi. Tilastoinnin puutteellisuus oli myös aiheuttanut haasteita 

ylläpitokustannusten määrittämisessä. (Tompuri 07) 

 

Taulukko 3.4  Ylläpitokustannukset avojohdolle sekä maakaapelille (Tompuri 07) 

  
Kunnossapitokustannukset 
[€/km,a] 

Viankorjauskustannukset 
[€/km,a] 

Avojohto 253 150 

Maakaapeli 10 60 
 

Kun vuotuiset kunnossapito- ja viankorjauskustannukset on määritetty, voidaan ne kertoa 

kapitalisointikertoimella κy, jotta saadaan kustannukset koko elinkaaren ajalle.  

Ylläpitokustannusten kapitalisointikerroin κy lasketaan kuten keskeytyskustannuksille yhtälössä 

(2.3), kuitenkin niin, että tehonkasvu r ei vaikuta kasvukertoimeen ε. Ylläpitokustannukset koko 

elinkaaren ajalta on esitetty taulukossa 3.5.  

 



22 

 

Taulukko 3.5  Ylläpitokustannukset elinkaaren ajalta (T = 40 a, p = 5 %) 

 Ylläpitokustannukset KSAL 05   VHTL 12   

 koko elinkaaren ajalta Avojohto Maakaapeli Avojohto Maakaapeli 
Kunnossapito- 
kustannukset [€] 296 507 11 719 126 764 5 010 
Viankorjaus- 
kustannukset [€] 175 794 70 317 75 156 30 062 

 

Kunnossapitokustannuksissa saadaan molemmilla johtolähdöillä huomattavat säästöt. 

Kunnossapitokustannukset muodostuvat enimmäkseen johtokatujen raivaamisesta sekä verkon 

muista tarkastuksista. Maakaapelilla ei ole varsinaista johtokatua joko tarvitsisi jatkuvaa 

kunnossapitoa. Verkkoon tehtävät tarkastukset, kuten muuntamoiden määräaikaistarkastukset, 

aiheuttavat saman verran kustannuksia molemmille ratkaisuille. Avojohtoverkossa on kuitenkin 

lahopylvästarkastuksia ja muita johtokatujen kunnossapitoon liittyviä tarkastuksia jotka luovat eroa 

maakaapelin ja avojohdon kunnossapitokustannuksien välille. 

Viankorjauskustannuksissa tulevat säästöt johtuvat täysin maakaapeliverkon pienemmästä 

vikataajuudesta. Maakaapelin viankorjauskustannukset ovat vikaa kohden huomattavasti suuremmat 

kuin avojohdolla, mutta vikojen vähäisempi määrä tekee maakaapelin elinkaaren aikaisista 

viankorjauskustannuksista pienemmät kuin avojohdolla. 
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4. ELINKAARIKUSTANNUSTEN VERTAILU 

Mietittäessä erilaisten saneerausvaihtoehtojen kannattavuuksia, nousevat niiden 

elinkaarikustannukset merkittävään asemaan. Pelkkä investointikustannuksiin perustuva 

päätöksenteko ei ole enää nykyaikana kannattavaa esimerkiksi viranomaisten valvonnan ja KAH-

kustannusten takia. Tämän vuoksi taloudellisesti kannattavin vaihtoehto on valittava 

elinkaarikustannusten perusteella.  Johtolähtöjen elinkaarikustannukset on esitetty lähdölle VHTL 

12 kuvassa 4.1 sekä lähdölle KSAL 05 kuvassa 4.2. 

 

Kuva 4.1  Lähdön VHTL 12 elinkaarikustannukset 

 

Lähdöllä VHTL 12 avojohdolla noin puolet elinkaarikustannuksista muodostuu 

investointikustannuksista ja loput muista kuluista. Avojohdolla keskeytykset aiheuttavat KAH-

kustannusten ja viankorjauskustannusten muodossa 40% elinkaarikustannuksista. Tämä on 

merkittävä tekijä mietittäessä käyttövarmuusinvestointeja. Maakaapelilla ovat 

investointikustannukset puolestaan moninkertaiset verrattuna elinkaaren muihin kustannuksiin. 

Tässä tapauksessa maakaapeloinnin elinkaarikustannukset ovat noin 120 000 € pienemmät kuin 

avojohdolla. Säästöä elinkaarikustannuksiin syntyisi siis noin 7 %. Mahdollisen maakaapeloinnin 

halpenemisen sekä KAH-kustannusten arvostuksen kasvaessa tulevat maakaapeloinnin säästöt vielä 

kasvamaan. 
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Kuva 4.2  Lähdön KSAL 05 elinkaarikustannukset 

 

Lähdön KSAL 05 tapauksessa maakaapelointi noin 1 M€ kalliimpaa elinkaarikustannuksiltaan kuin 

avojohto. Kuten kuvasta 4.2 nähdään, ovat KAH-, viankorjaus- sekä kunnossapitokustannukset vain 

25 % avojohdon koko elinkaarenkustannuksista. Pitkillä maaseutulähdöillä investointikustannukset 

ovat yleisesti muutenkin hyvin dominoivassa asemassa verrattuna muihin kustannuksiin. 

Maakaapeloinnin investointikustannukset ovat itsessään jo suuremmat kuin avojohdon 

elinkaarikustannukset. Tällöin lähdöllä KSAL 05 maakaapelointi ei voi mitenkään olla 

kannattavampaa nykyisillä kustannuksilla kuin avojohto. Edes pienemmällä poikkipinnalla 

maakaapelin rakentaminen ei ole taloudellisempaa kuin avojohdon. Alle 70 mm
2
 poikkipintaisella 

kaapelilla rakennettaessa olisi maakaapelointi elinkaarikustannuksiltaan vieläkin noin 540 000 € 

kalliimpi ratkaisu. 
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5. HERKKYYSANALYYSI 

Jotta saisi paremman kuvan siitä, miten jokin parametri vaikuttaa johtolähdön elinkaaren aikaisiin 

kustannuksiin, on sen vaikutusta hyvä testata. Tässä työssä herkkyysanalyysiin on sisällytetty KAH-

kustannusten mahdollinen nousu, samalla on tutkittu maakaapeloinnin investointikustannusten 

pienenemistä maaseutulähdölle. Maakaapelin viankorjausaika on myös asia jonka vaikutusta 

elinkaaren kustannuksiin on hyvä testata. 

5.1 KAH-kustannusten nousu ja maakaapeloinnin halpeneminen. 

Viimeaikaisten suurmyrskyjen jälkeisten selvittelyjen sekä mediassa olleen keskustelun perusteella 

on helppo olettaa, että toimittamatta jääneen sähkön sekä keskeytyksestä aiheutuneen haitan 

arvostus tulee kasvamaan. Tämä tulisi tarkoittamaan verkkoyhtiöille suurempia KAH-kustannuksia. 

Kuvassa 5.1 tarkastellaan KAH-kustannusten kasvamisen vaikutusta esimerkkilähtöjen 

elinkaarikustannuksiin vertailtavilla tekniikoilla. 

 

Kuva 5.1 KAH-kustannusten kasvun vaikutus maakaapeloinnin ja avojohdon elinkaarikustannuksiin 

esimerkkilähdöillä, missä 100% vastaa nykytilannetta (2012) 

KAH-kustannusten kasvu vaikuttaa positiivisesti maakaapeloinnin kannattavuuteen verrattuna 

avojohtoon maakaapelin pienemmän vikataajuuden vuoksi. Kuvasta 5.3 voidaan huomata, ettei 

KAH-kustannusten viisinkertaistuminenkaan aiheuta suurta muutosta maakaapelivaihtoehtojen 

elinkaarikustannuksiin. Lähdöllä VHTL 12 maakaapelointi on jo lähtökohtaisesti kannattavampaa, 

kuin avojohdolla rakentaminen ja KAH-kustannusten kasvu ainoastaan lisää avojohdon 

elinkarikustannuksia erittäin paljon. Lähdöllä KSAL 05 maakaapelointi tulee juuri ja juuri 
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kannattavaksi 70 mm
2
 poikkipintaisella kaapelilla, kun KAH-kustannukset kasvavat 

viisinkertaisiksi. 

5.2 Maakaapelin viankorjausaika 

Avojohtoverkon viankorjausajat perustuvat aikaisempaan tilastointiin ja sen perusteella laskettuihin 

keskiarvoihin. Maakaapeliverkolle ei ollut mahdollista saada vastaavanlaisia tilastoja KSS Verkko 

Oy:n alueelle. Maakaapeliverkossa viankorjausajat ovat yleensä suuremmat kuin avojohdolla ja 

aikaisemmin käytetty viankorjausaika tv = 5 h voi joissain tapauksissa olla liian optimistinen arvio. 

Taulukossa 5.1 on esitetty suuremman viankorjausajan vaikutus KAH-kustannuksiin. 

Taulukko 5.1 Maakaapelin vuotuiset ja kokoelinkaaren aikaiset KAH-kustannukset eri viankorjausajoilla. 

  Viankorjausaika 5 h 8 h 10 h 

V
H

TL
 

1
2

 Vuotuinen KAH-kustannus [€/a] 5 583 6 272 6 731 

Kustannukset elinkaaren ajalta [€] 111 093 124 807 133 950 

K
SA

L 
0

5
 Vuotuinen KAH-kustannus [€/a] 2 576 3 079 3 415 

Kustannukset elinkaaren ajalta [€] 51 270 61 279 67 951 
 

Jos maakaapelin keskimääräinen viankorjausaika olisikin kaksinkertainen, nousisi lähdöllä VHTL 

12 elinkaaren aikaiset kustannukset noin 22 800 €. Tämä ei kuitenkaan muuttaisi lopputulosta, sillä 

neljännessä kappaleessa huomattiin maakaapeloinnin elinkaarikustannusten olevan noin 120 000 € 

pienemmät. Kaksinkertaisella viankorjausajalla maakaapelointi olisi silti noin 97 200 € 

avojohtoratkaisua halvempi. 

Johtolähdöllä KSAL 05 maakaapeloinnin kannattavuus heikkenee entisestään suurempien 

viankorjausaikojen takia. Viankorjausajan ollessa 10 h nousee maakaapelin elinkaarikustannukset 

tässä tapauksessa 16 700 €. Tämän vuoksi voidaan todeta, KSAL 05 maakaapeloinnin 

elinkaarikustannusten ollessa noin 3 750 000 €, ettei maakaapelin viankorjausaika vaikuta 

kovinkaan paljoa elinkaarikustannuksiin kyseisellä lähdöllä. 

5.3 Julkisen kuorman KAH-kustannus lähdöllä VHTL 12 

Johtolähdöllä VHTL 12 julkinen kuorma edustaan noin 65% sähkön kulutuksesta. Tämän lisäksi 

kuorma sijaitsee johtolähdön päässä. Vaikka johtolähtö on osittain renkaassa, voi sähkönjakelu 

johtolähdön loppupäähän olla hyvinkin haasteellista jolloin loppupään asiakkaat saattavat olla koko 

viankorjausajan ilman sähköä. Tällöin on syytä miettiä minkälaisia KAH-kustannuksia suuri 
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julkinen kuorma aiheuttaa ollessaan ilman sähköä. Johtolähdöllä VHTL 12 olevan julkisen kuorman 

yksittäisen vian aiheuttama KAH-kustannus keskeytysajan funktiona on esitetty kuvassa 5.2.  

 

Kuva 5.2  Johtolähdön VHTL 12 julkisen kuorman aiheuttama KAH-kustannus yksittäisessä viassa keskeytysajan 

funktiona. (Keskiteho: P= 610,7 kW, KAH-arvot: kv(julkinen) = 1,89 €/kW ja kvm(julkinen) = 15,08 

€/kWh) 

Julkisen kuorman suuren keskitehon P= 610,7 kW sekä keskeytyksestä aiheutuvan haitan 

arvostuksen vuoksi jo tunnin vikakeskeytys tuo yli 10 000 € KAH-kustannuksia verkkoyhtiölle. 

KAH-kustannukset kasvavat lineaarisesti keskeytysajan kasvaessa. Johtolähdön kehittämistä 

kannattaa tarkastella julkisen kuorman aiheuttamien keskeytyskustannusten kannalta, sillä jo yksi 

viiden tunnin vikakeskeytys aiheuttaa noin 47 000 € KAH-kustannukset. Tämä on noin 3% 

avojohdon elinkaarikustannuksista. Jos julkinen kuorma on useammin tai pidempään ilman sähköä, 

kasvaa KAH-kustannusten osuus merkittävästi. Tämä antaa syyn tarkastella kokonaisvaltaisen 

maakaapeloinnin lisäksi muitakin vaihtoehtoja johtolähdön kehittämiseksi. Esimerkiksi pelkän 

runkojohdon kaapelointi ja maastokatkaisijoiden käyttö siten, että julkisen kuorman sähkönjakelu 

voidaan turvata, voi olla riittävä ratkaisu elinkaarikustannusten minimoimiseksi. 
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6. YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli löytää tekijöitä jotka vaikuttavat maakaapeloinnin kannattavuuteen. Avojohdon 

ja maakaapeloinnin väliseen kannattavuusvertailuun valittiin kaksi erilaista johtolähtöä, joista 

toinen oli pitkä maaseutulähtö ja toisella lähdöllä oli suuri julkinen kuoma. Johtolähdöt on pyritty 

rakentamaan mahdollisimman lyhyinä 1950–1970 luvuilla. Tämä on johtanut siihen, että 

lähiaikoina tulee olemaan paljon saneerausta vaativia kohteita sekä siihen, että johtojen reitit on 

rakennettu mahdollisimman suoriksi ja ne kulkevat usein metsässä. Sähkön toimitusvarmuuden 

sekä kasvaneiden keskeytyskustannusten takia on tärkeää tarkastella luotettavuutta parantavien 

investointien kuten maakaapeloinnin kannattavuutta.  

Tässä työssä keskityttiin tutkimaan ja analysoimaan keskijänniteverkon maakaapelin kannattavuutta 

KSS Verkko Oy:n verkosta valituilla johtolähdöillä. Vertailukohtana käytettiin perinteistä 

avojohtosaneerausta. Molemmilla menetelmillä johtolähdöt saneerattaisiin nykyisille paikoilleen. 

Työssä on keskitytty avojohdon ja maakaapeloinnin elinkaarikustannusten sekä käyttövarmuuden 

vertailuun. Tekniset ominaisuudet, kuten kuormitettavuus tai oikosulkukestoisuus, on jätetty 

vertailun ulkopuolelle, koska ne tulisivat olemaan hyvin lähellä toisiaan, eikä tästä vertailusta 

saataisi merkittävää lisäarvoa tavoitteen saavuttamiseksi.  

Puutteellinen tilastointi sekä kytkentä- ja viankorjausaikojen määrittäminen aiheuttivat haasteita. 

Energiamarkkinaviraston ilmoittamat sähkönjakeluverkon komponenttien yksikköhinnat toivat 

epätarkkuutta investointikustannuksiin. Tämä on huomioitava laskemalla investointikustannukset 

mahdollisuuksien mukaan toimittajan hintatietojen perusteella. Yksinkertaistettu 

keskeytyskustannusten ja käyttövarmuutta kuvaavien tunnuslukujen laskenta aiheuttavat virhettä 

tuloksiin. Tämän vuoksi keskeytyskustannukset ja käyttövarmuuden tunnusluvut ovat suunta 

antavia, eivätkä absoluuttisia totuuksia. 

Avojohdolle on paljon erilaisia tekniikoita jotka parantavat luotettavuutta, kuten maastokatkaisijat 

tai reitin tien viereen siirtäminen. Työn rajauksen takia näitä vaihtoehtoja ei ole käsitelty, vaan 

avojohtoverkko rakennettaisiin sellaisena, kuin se on ollutkin. Tämä ei paranna verkon 

luotettavuutta, ainoastaan sen kuntoa ja nykykäyttöarvoa. 

Keskijänniteverkon kaapelointi parantaa merkittävästi verkon käyttövarmuutta ja sähkönjakelun 

luotettavuutta. Kaapeloidussa verkossa on hyvin pieni määrä vikoja verrattuna avojohtoverkkoon. 

Maakaapeloitu verkko on säävarma, eivätkä suuret myrskyt aiheuta häiriöitä siihen. 

Keskijännitekaapeli on vielä nykyään hyvin kallista, jolloin sen rakentaminen on laskennan 
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perusteella kannattavaa vain suurikuormaisilla johtolähdöillä. Suuret kuormat, varsinkin julkinen, 

teollinen ja palvelu voivat aiheuttaa merkittäviä keskeytyskustannuksia korkeiden KAH-arvojensa 

takia. Pitkillä maaseutulähdöillä kaapelointi ei ole kannattavaa pienten kuormien takia, vaikka 

verkko olisi vikaherkkää. Kaapeloinnin lisääntyessä asennustekniikat ja kaapelit halpenevat. Tämä 

sekä mahdollinen KAH-kustannusten nousu tekevät kaapeloinnista kannattavampaa myös 

pienempitehoisilla lähdöillä. Siksi onkin aiheellista tehdä vastaavia tarkasteluja säännöllisin 

väliajoin, jotta mahdolliset muutokset kustannuksissa tulevat huomioiduiksi. 

Suuri julkinen kuorma aiheutti niin merkittävät keskeytyskustannukset, että maakaapelointi olisi 

kannattavampi vaihtoehto. Pitkällä maaseutulähdöllä ei maakaapeloinnista tule kannattavaa vaikka 

keskeytysten arvostus viisinkertaistuisi. Työssä tehtyjen yksinkertaistuksien takia johtolähtöjen 

elinkaarikustannukset ja maakaapelin sekä avojohdon väliset eroavaisuudet ovat suuntaa antavia, 

eikä niiden perusteella voi tehdä todellisia investointipäätöksiä. Tämän takia elinkaarikustannusten 

vertailu on tehtävä aina tapauskohtaisesti, jotta saadaan valittua teknistaloudellisesti paras 

vaihtoehto. Avojohtoverkko sekä maakaapeliverkko ovat johtolähtöjen kehittämisratkaisujen 

ääripäitä. Todelliset kehittämissuunnitelmat voivat olla rakenteeltaan huomattavasti 

monipuolisempia, koostuen useammasta eri tekniikasta luodusta kokonaisuudesta.  
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Johtolähtöjen karttakuvat 

 

Kuva I, 1 Johtolähdön KSAL 05 karttakuva.
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Kuva I, 2 Johtolähdön VHTL 12 karttakuva. 

 

 

 



LIITE II,1 

 

Verkostokomponenttien hintatiedot (EMV) 

Muuntamot 

Yksikkö 
 Yksikköhinta  

 euroa  

1-pylväsmuuntamo kpl         4 860    

2-pylväsmuuntamo kpl         6 470    

4-pylväsmuuntamo kpl         7 440    

Kevyt puistomuuntamo kpl         8 850    

Puistomuuntamo, ulkoa hoidettava kpl       23 680    

Puistomuuntamo, sisältä hoidettava kpl       32 800    

Kiinteistömuuntamo kpl       51 710    

Erikoismuuntamo kpl       78 300    

Kaapeloitu erotinasema kpl       24 530    

1 kV suojalaitteet kpl         1 970    

   Muuntajat 

Yksikkö 
 Yksikköhinta  

 euroa  

16 kVA kpl         3 240    

30 kVA kpl         3 240    

50 kVA kpl         3 310    

100-160 kVA kpl         4 750    

200 kVA kpl         6 220    

300-315 kVA kpl         7 650    

500-630 kVA kpl         9 800    

800 kVA kpl       13 920    

1000 kVA kpl       15 820    

1250 kVA kpl       18 830    

1600 kVA kpl       18 830    

20/10 kV muuntajat kpl     242 200    

10/20 kV muuntajat kpl     245 330    

45/20 kV muuntajat kpl     269 340    

20/20 kV säätömuuntajat kpl     198 350    

   20 kV ilmajohdot 

Yksikkö 
 Yksikköhinta  

 euroa  

Sparrow tai pienempi km       20 030    

Raven km       23 750    

Pigeon km       25 640    

Al 132 tai suurempi km       28 880    

Yleiskaapeli 70 tai pienempi km       44 550    

Yleiskaapeli 95 tai suurempi km       47 200    

Päällystetty avojohto 35 - 70 km       28 970    

Päällystetty avojohto 95 tai suurempi km       31 030    

Muut km       20 030    

   



LIITE II,2 

 

 
 

  20 kV erottimet ja katkaisijat 

Yksikkö 
 Yksikköhinta  

 euroa  

Johtoerotin, 1-vaiheinen huoltoerotin kpl            310    

Johtoerotin, kevyt kpl         3 410    

Johtoerotin, katkaisukammioin kpl         4 990    

Kauko-ohjattu erotinasema, 1 erotin kpl       13 530    

Kauko-ohjattu erotinasema, 2 erotinta kpl       25 190    

Kauko-ohjattu erotinasema, 3-4 erotinta kpl       35 750    

Pylväskatkaisija, kauko-ohjattava kpl       16 570    

20 kV katkaisija-asema kpl       78 300    

20/20 kV säätöasema kpl     198 350    

   20 kV maakaapelit (asennus) 

Yksikkö 
 Yksikköhinta  

 euroa  

Enintään 70 maakaapeli km       23 660    

95 - 120 maakaapeli km       31 160    

150 - 185 maakaapeli km       36 610    

240 - 300 maakaapeli km       43 800    

400 - 500 maakaapeli km       81 950    

630 - 800 maakaapeli km     145 740    

Enintään 70 vesistökaapeli km       39 600    

95 - 120 vesistökaapeli km       41 490    

150 - 185 vesistökaapeli km       45 090    

Kojeistopääte kpl         1 220    

Pylväspääte kpl         2 290    

Jatko kpl         1 940    

 
   

0,4 ja 20 kV maakaapelit (kaivu) 

Yksikkö 

Yksikköhinta 

  euroa/km 

Helppo km         9 770    

Normaali km       22 300    

Vaikea km       63 690    

Erittäin vaikea km     123 750    

   Jakokaapit ja jonovarokekytkimet 

Yksikkö 
 Yksikköhinta  

 euroa  

Haaroituskaappi kpl            640    

Kaapelijakokaappi, enintään 400 A kpl         1 340    

Kaapelijakokaappi, vähintään 630 A kpl         1 710    

Jonovarokekytkin, enintään 160 A kpl            290    

Jonovarokekytkin, 250 – 400 A kpl            420    

Jonovarokekytkin, 630 A kpl            640    
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Muut verkkokomponentit 

Yksikkö 
 Yksikköhinta  

   euroa  

Kondensaattori 2,4 Mvar kpl       37 370    

Maasulun sammutuslaitteisto, 100 A kpl     130 500    

Maasulun sammutuslaitteisto, 100 A maadoitusmuuntajalla kpl     143 020    

Maasulun sammutuslaitteisto, 140 A kpl     152 420    

Maasulun sammutuslaitteisto, 140 A maadoitusmuuntajalla kpl     170 170    

Maasulun sammutuslaitteisto, 250 A kpl     158 680    

Maasulun sammutuslaitteisto, 250 A maadoitusmuuntajalla kpl     185 830    

Kuristin, alle 50 MVA kpl       50 110    

Kuristin, yli 50 MVA kpl       67 860    

Varavoimageneraattori, 50-110 kVA kpl       30 270    

Varavoimageneraattori, 250-350 kVA kpl       60 550    

Varavoimageneraattori, 700-1000 kVA kpl     198 350    
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Laskentaparametrit sekä esimerkkilaskelmat 

 

Taulukko III,1 Lähdön KSAL 05 asiakasjakauma sekä asiakasryhmien energiankulutukset 

KSAL 05 
asiakasjakauma 

Vuosienergia 
[MWh] 

Keskiteho 
[kW] 

Asiakas 
Määrä [kpl] 

Osuus 
kokonaiskulutuksesta 

Kotitalous 3157,83 360,48 432 64,56 % 

Maatalous 1564,35 178,57 64 31,98 % 

Teollisuus 52,19 5,95 5 1,07 % 

Julkinen 50,66 5,78 8 1,04 % 

Palvelu 66,62 7,60 10 1,36 % 
 

Taulukko III,2 Lähdön KSAL 05 asiakasjakauma sekä asiakasryhmien energiankulutukset 

VHTL 12 
asiakasjakauma 

Vuosienergia 
[MWh] 

Keskiteho 
[kW] 

Asiakas 
Määrä [kpl] 

Osuus 
kokonaiskulutuksesta 

Kotitalous 1353,1 154,46 163 16,37 % 

Maatalous 65 7,42 4 0,79 % 

Teollisuus 1445,38 164,99 1 17,48 % 

Julkinen 5349,7 610,69 11 64,71 % 

Palvelu 54,3 6,19 4 0,66 % 
 

 

Taulukko III,3 KAH-arvot asiakasryhmittäin 

 KAH- Vikakeskeytys PJK AJK 
 arvot €/kW €/kWh €/kW €/kW 

kotitalous 0,36 4,29 0,11 0,48 

maatalous 0,45 9,38 0,2 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 

 

 

Keskeytyskustannusten, ylläpitokustannusten sekä maasulkuvirran esimerkkilaskelmissa käsitellään 

johtolähtöä VHTL 12. Johtolähdöllä KSAL 05 laskenta etenee samalla tavalla kuin esimerkeissä.
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Lähtötiedot VHTL 12: 

 pitoaika   T = 40 a 

 tehonkasvuprosentti  r = 2 % 

 korkoprosentti  p = 5 % 

 maakapasitanssi  C0 = 0,2 μF 

 vaihejännite   Uv = 20 000/√3 V 

 taajuus   f = 50 Hz 

 vikaresistanssi  Rf = 0 Ω 

 johtolähdön pituus  l = 29,2 km 

 vyöhykkeen pituus  lvy  = 1,62 km 

 muiden johto-osien pituus   lj  = 27,58 km 

 viankorjauskustannukset avojohdolle kva = 150 €/km.a 

viankorjauskustannukset kaapelille kvm = 60 €/km.a 

kunnossapitokustannukset avojohdolle kka  = 253 €/km.a 

 kunnossapitokustannukset kaapelille kkm = 10 €/km.a 

 kytkentä aika   tk  = 1 h 

 viankorjausaika avojohdolle  tva = 2 h 

 viankorjausaika maakaapelille tvm  = 5 h 

 vikataajuus pysyville vioille λ  = 0,0479 1/km,a 

 pikajälleenkytkentöjen vikataajuus λpjk = 0,185 1/km,a 

 aikajälleenkytkentöjen vikataajuus λajk = 0,027 1/km,a 

 maakaapelin vikataajuus  λk = 0,01 1/km,a 

 

 

Maasulkuvirta: 

   
     

         
    

                    
 
  

       

                      
 
  

       
 
       

  
 

Im = 63,2 A 
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Ylläpitokustannukset: 

 

Jotta saadaan koko elinkaaren kustannukset, ovat vuotuiset kustannukset kerrottava 

kapitalisointikertoimella. Ylläpitokustannusten kapitalisointikerroin muodostuu seuraavasti 

seuraava 

    
    

   
 

missä kasvukerroin lasketaan seuraavasti 

  
 

       
  

 

       
       

Nyt ylläpitokustannusten kapitalisointikertoimeksi saadaan 

        
         

       
       

 

Ylläpitokustannukset saadaan laskettua kertomalla viankorjauskustannuksen sekä 

kunnossapitokustannuksen yksikköhinnat johtolähdön pituudella 

 

         

Kunnossapitokustannukset: 

Avojohto: 

Kka = kka*l* κy =253 €/km.a*29,2 km * 17,16 = 126 764 € 

Maakaapeli: 

Kkm = 10 €/km.a * 29,2 km * 17,16 = 5 010 € 

Viankorjauskustannukset: 

Avojohto: 

Kva = 150 €/km.a * 29,2 km * 17,16 = 75 156 € 
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Maakaapeli: 

Kvm = 60 €/km.a * 29,2 km * 17,16 = 30 062 € 

Keskeytyskustannukset: 

Keskeytyskustannukset voidaan vyöhykettä kohden laskea seuraavasti: 

       

 
 
 

 
      

    
 

 
                                                 

                                

 
 
 
 

 
      

    

 

Laskentaa on yksinkertaistettu niin, että kuormituksen oletetaan jakautuvan tasan kaikille 

vyöhykkeille ja vyöhykkeiden oletetaan olevan yhtä pitkiä. Tässä tapauksessa vyöhykkeitä on 18 

Julkisenkuorman aiheuttamat KAH- kustannukset avojohtoverkon yhdellä vyöhykkeellä 

 

       
          

         
                

 

  
        

 

  
      

 

   
              

      
 

  
        

 

  
      

 

   
           

 

  
              

€

  
       

 

  
   

           
€

  
             

 

Laskemalla kaikille asiakasryhmille vastaavalla tavalla ja summaamalla kaikkien 18 vyöhykkeen 

KAH-kustannukset saadaan taulukon III,4 mukaiset arvot 

Taulukko III,4 Vuotuiset KAH-kustannukset lähdöllä VHTL 12 eritelty asiakasryhmittäin sekä vikatyypeittäin 

KAH [€/a] Pysyvät viat PJK AJK Avojohto 

Kotitalous 1 057 92 59 1 208 

Maatalous 108 8 4 119 

Teollisuus 6 775 1 951 379 9 105 

Julkinen 15 225 4 914 1 143 21 282 

Palvelu 357 44 12 413 

Yhteensä 23 522 7 009 1 597 32 128 
 



LIITE III,5 

 

Keskeytyskustannuksien kapitalisointikerroin 

   
    

   
 

missä  

  
       

       
  

       

       
       

Nyt kapitalisointikertoimeksi saadaan 

       
         

       
      

Keskeytyskustannukset koko elinkaaren ajalta: 

           

 

   

           
 

 
                

Investointikustannukset 

Investointikustannukset ovat laskettu taulukossa III,5 näkyvien yksikkömäärien mukaan käyttäen 

EMN:n hintatietoja. 

Taulukko III,5 Investointikustannuksiin vaikuttavat komponenttien yksikkömäärät ja -hinnat. 

Avojohtoverkko KSAL 05 VHTL 12 Yksikköhinnat 

Raven [km] 68,3 0 23750 €/km 

Pigeon [km] 0 29,2 25640 €/km 

1-pylväsmuuntamo [kpl] 61 18 4860 €/kpl 

Johtoerotin, kevyt [kpl] 15 18 3410 €/kpl 

Kauko-ohjattu erotinasema, 2 erotinta 1 0 25190 €/kpl 
Kauko-ohjattu erotinasema, 3-4 
erotinta 2 0 35750 €/kpl 

Maakaapeliverkko     
 Kevyt puistomuuntamo [kpl] 61 18 8850 €/kpl 

Johtoerotin, kevyt [kpl] 15 18 3410 €/kpl 

Kauko-ohjattu erotinasema, 2 erotinta 1 0 25190 €/kpl 
Kauko-ohjattu erotinasema, 3-4 
erotinta 2 0 35750 €/kpl 

95 - 120 maakaapeli [km] 68,3 29,2 31160 €/km 

Maakaapelin asennustyö (kaivu) €/km Helppo Helppo 9770 €/km 
Maasulkuvirran sammutusta vaativa 
pituus [km] 68,3 29,2 2339,5 €/km 

 


