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Tiivistelmä
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää hyvin kattavasti erilaisia tapoja ja
menetelmiä sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Diplomityön
päämotivaationa ja tärkeimpänä menetelmien arviointikriteerinä toimi sähkömarkki-
nalain (588/2013) pykälän 51 toimitusvarmuusvaatimus, joka määrittää jakeluverkon
sähkönjakelun keskeytyksen enimmäiskestoksi asemakaava-alueella kuusi tuntia ja
asemakaava-alueen ulkopuolella 36 tuntia. Kyseiselle säävarman sähköverkon tavoit-
teelle määritetään siirtymäjakso sähkömarkkinalain (588/2013) pykälässä 119, joka
määrittää, että asteittaisesti vuosina 2019 – 2028 jakeluverkkojen asiakkaiden tulee
olla säävarman jakeluverkon piirissä. Tämä tarkoittaa jakeluverkkoyhtiölle verkkonsa
toimitusvarmuuden suunnitelmallista kehitystä, jonka toteutustavat ovat vapaat.

Yleisesti kaikkia jakeluverkkoyhtiöitä ohjaavien arviointikriteerien lisäksi tämän
diplomityön toisena tärkeänä arviointikriteerinä toimi tämän diplomityön toimeksian-
tajan Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tavoitteet, tarpeet ja arvot. Sähkömarkkinalain
toimitusvarmuusvaatimukset määrittävät vain tavoitteet, mutta kukin jakeluverkko-
yhtiö on sallittu kehittämään toimitusvarmuuttaan vapaasti Energiaviraston valvon-
tamallin sallimissa rajoissa. Täten yhtiökohtaiset kriteerit vaikuttavat voimakkaasti
menetelmien arviointiin.

Diplomityön päätelmien taustatiedon hankinta toteutettiin tutustumalla alan
oppikirjoihin, uusiin ja vanhoihin Suomea koskeviin sekä kansainvälisiin tutkimuk-
siin, kyselemällä alan asiantuntijoiden näkemyksiä sekä tutustumalla jakeluverkon
komponentteja valmistavien yhtiöiden esitteisiin. Näin pyrittiin saamaan luotettava
ja ajan tasalla oleva kuva mahdollisuuksista toimitusvarmuuden kehittämiseksi.

Diplomityön tuloksena esitettiin Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle sopivia menetel-
miä toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Useimmat menetelmät ovat hyvin riippuvaisia
käyttökohteesta riippuvista tekijöistä, joten näiden käytön ehdotonta suosimista ei
voida esittää. Tuloksena kuitenkin pystyttiin perustellusti esittämään tarkempaa jat-
koselvitystä vianrajausautomaation implementoinnista, kauko-ohjattujen erottimien
määrän ja sijaintien optimoinnista sekä vikaindikoinnin kehityksestä Nurmijärven
jakeluverkossa.
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Abstract
Objective of this thesis was to provide comprehensive analysis of different means and
methods to improve electric power distribution reliability in the distribution grid
of the employer of this thesis, Nurmijärven Sähköverkko Oy. The main motivation
to write this thesis came from the Finnish Electricity Market Act (588/2013) that
demands Finnish electric power distribution network companies to systematically
improve the supply security of their distribution networks. Section 51 of Electricity
Market Act (588/2013) demands that distribution companies has to restore power
to their customers within six hours in urban areas and within 36 hours in rural
areas. Section 119 of Electricity Market Act (588/2013) states that distribution grid
companies have to achieve this so called weatherproof distribution grid incrementally
by 2028.

Suitability assessments of different methods to improve supply security of electric
power distribution in the distribution network managed by Nurmijärven Sähköverkko
Oy provided more precise and therefore more important level to the evaluation
process. Electricity Market Act (588/2013) only states the goal for the improvement
process of electric power distribution reliability, however the means to achieving
this are free to be determined by distribution companies themselves as long as they
follow the regulate model of Energiavirasto that monitors electric grid companies in
Finland.

A list of suitable means and methods for improving electric power distribution
security in the distribution network of Nurmijärven Sähköverkko Oy was able to
be determined as a result of this thesis. Suitability of most means and methods
were highly dependent on the project specific requirement and features. Therefore
only consideration and assessment of a use of these means and methods could
be recommended. However, grid automation was found to be interesting option
to improve overall distribution reliability. Therefore this thesis recommends the
further assessment of possible implementation of automated fault isolation system,
optimization of the number and locations of remote controlled disconnectors as well
as improving fault indication in the distribution network of Nurmijärven Sähköverkko
Oy.
Keywords Power distribution grid, Security of supply, Electricity Market Act,

Regulation model, Overhead line, Underground cable, Grid automation,
Automatic fault isolation, FLIR, Automatic circuit reclosers
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Lyhenteet ja käsitteet
AC engl. Alternating Current; Vaihtosähkö
AJK Aikajälleenkytkentä
ALV Arvonlisävero
CAIDI engl. Customer Average Interruption Duration Index;

Toimitusvarmuusindeksi. Kuvaa tapahtuneiden sähkön-
jakelun keskeytysten keskimääräistä kestoa.

CAPEX engl. Capital Expenditure; Investointi, joka jatkossa tuot-
taa tuloja. Investointi voi olla esimerkiksi tontteja, kiin-
teistöjä tai laitteistoa.

CENS engl. Costs of Energy Not Supplied; Toimitusvarmuusin-
deksi. Kuvaa keskeytysten keskiarvoista kustannusta.

DC engl. Direct Current; Tasasähkö
FLIR engl. Fault detection, Location, Isolation and supply Res-

toration; Vianrajausautomaatio
IoT engl. Internet of Things; Esineiden internetti. Lait-

teiden mittausten luentaan ja ohjaukseen tarkoitettu
tiedonsiirtoverkko.

JHA Jälleenhankinta-arvo
KAH Keskeytyksestä aiheutunut haitta (sähköverkon

asiakkaalle)
KJ Keskijännite
Kohtuullinen tuotto Tämän työn yhteydessä tällä tarkoitetaan sähköverkko-

yhtiöille määritettyä valvontaparametria, joka määrittää
sähköverkkoyhtiön sille sallitun tuoton rajan.

Korvausinvestointi Tarkoitetaan verkon kapasiteettia lisäävää tai verkon
käyttöikää jatkavaa investointitoimintaa.

Laajennusinvestointi Uuden sähköverkon osan rakennusinvestoinnit
NKA Nykykäyttöarvo
Nordpool Pohjoismaiden ja Baltian maiden kantaverkkoyhtiöiden

omistama sähköpörssi
OPEX engl. Operating Expenses; Tarkoittaa yritystoiminnan

operatiivisia kuluja, joita ovat esimerkiksi palkat ja
valmistusmateriaalit.

PJK Pikajälleenkytkentä
PJ Pienjännite
SAIFI engl. System Average Interruption Frequency Index; Toi-

mitusvarmuusindeksi. Kuvaa sähkönjakelun keskeytysten
keskimääräistä taajuutta.
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SAIDI engl. System Average Interruption Duration Index; Toi-
mitusvarmuusindeksi. Kuvaa sähkönjakelun keskeytyk-
sen keskimääräistä pituutta

StoNED engl. Stochastic Nonsmooth Envelopment of Data; Malli,
jolla voidaan suhteellisesti verrata verkkoliiketoimintoja
ja näin asettaa yrityskohtaisia tehostamistavoitteita.

Taloudellinen pitoaika Kirjanpidossa aika, jona omaisuuden katsotaan tuottavat
yritystoiminnassa tuloja.

Tasapoistot Yksi kirjanpidon poistomenetelmä. Omaisuuserä pois-
tetaan yrityksen kirjanpidosta tasasummin määritetyn
taloudellisen pitoajan aikana.

Tekninen pitoaika Tässä diplomityössä tarkoitetaan verkkokomponenttikoh-
taista käyttöikää, jonka jälkeen komponentti on uusit-
tava eristyksen kunnon tai mekaanisten ominaisuuksien
heikkenemisen takia.

Teknistaloudellinen pitoaika Tässä diplomityössä tarkoitetaan arvioita komponentin
todellisesta keskimääräisestä pitoajasta. Jää yleensä ly-
hyemmäksi kuin tekninen pitoaika, koska tähän voivat
vaikuttaa muun muassa tulevaisuuden muuttuva verkko-
kapasiteetin tarve sekä normaalista poikkeavat sääilmiöt.

TOTEX Verkonhaltijan toteutuneet tehostamiskustannukset
Verkonhaltija Sähköverkkoluvan haltija, joka voi olla yhteisö tai lai-

tos ja joka harjoittaa hallinnassaan olevalla verkolla
sähköverkkotoimintaa.
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1 Johdanto
Modernin yhteiskunnan toiminta on hyvin kriittisesti nojautunut keskeytyksettömään
sähkönsiirtoon ja -jakeluun. Mikäli sähkönjakelun keskeytys tapahtuu, yhteiskunnan
toiminnot lamautuvat enemmän tai vähemmän jakelunkeskeytyksen ajaksi. Tästä
syystä keskeytyksettömän sähkönjakelun tärkeyden kehittyessä on sähkönsiirtoa
ja -jakelua ohjaavaa sähkömarkkinalakia täytynyt kiristää toimitusvarmuusvaati-
musten osalta toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Sähkömarkkinalain säädännöt ja
vaatimukset toimivatkin peruspilarina muun muassa jakeluverkkotoiminnalle. Näis-
tä syistä vuonna 2013 voimaan astuneen sähkömarkkinalain (588/2013) asettamia
toimitusvarmuusvaatimuksia tulevaisuuden säävarmoille jakeluverkoille pidettiin
päämotivaationa tämän diplomityön kirjoittamiselle.

Sähkömarkkinalaki (588/2013) määritti, että portaittaisesti vuoden 2028 loppuun
mennessä sähköverkkoyhtiöiden on täytynyt kehittää omistamansa sähköverkon toi-
mitusvarmuutta niin, että myrskyn, lumikuorman tai minkään muunkaan tekijän
seurauksena sähköverkon jakelunkeskeytys ei kestä asemakaava-alueella enempää
kuin kuusi tuntia ja haja-asutusalueella enempää kuin 36 tuntia. Koska näitä 6 ja
36 tunnin määreitä pidettiin tämän diplomityön tärkeimpinä motivaattoreita, ne
myös toimivat tärkeimpinä arviointi kriteereinä toimitusvarmuutta kehittäville mene-
telmille. Tällä diplomityöllä pyrittiinkin luomaan kaiken kattava näkemys kaikista
jakeluverkon toimitusvarmuutta lisäävistä menetelmistä. Menetelmien ja ratkaisu-
jen kehittämän toimitusvarmuuden vaikutus perustui hyvinkin moneen erilaiseen
tekijään, kuten sähköverkon rakenteeseen, sähkölinjojen rakenteisiin, sähköverkon
komponentteihin tai verkostoautomaatioon. Kaikki toimitusvarmuuden kehitysvaih-
toehdot kattavalla ja laajasti vaihtoehtojen tekijöitä ja vaikutuksia tarkastelevalla
vertailulla saavutetaan pitävä argumentointi vaihtoehdon tehokkuudesta toimitusvar-
muuden kehittämiseksi ja juuri sen sopivuudesta tämän diplomityön toimeksiantajan,
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n, jakeluverkkoon. Täten toisena, ellei jopa ensimmäis-
tä tärkeämpänä, arviointikriteerinä olikin toimitusvarmuutta kehittävän menetelmän
sopivuus juuri Nurmijärven Sähköverkko Oy:n omistamaan jakeluverkkoon ja yhtiön
ajamaan toimintastrategiaan.

Nurmijärven Sähköverkko Oy on Suomen mittakaavassa suhteellisen pieni ja-
keluverkkoyhtiö. Se on osa Nurmijärven Sähkö -konsernia, joka on Nurmijärven
kunnan omistama. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toiminta-alue on noin Nurmijär-
ven kunnan alue, joka tekee jakeluverkosta suhteellisen suppean ja tiheään asutun,
sillä alueen jakeluverkossa on hieman päälle 25000 asiakasta ja verkkokilometrejä
kaikki jännitetasot yhteenlaskettuna noin 2110 kilometriä. Jakeluverkon suppeus,
asiakastiheys, rakenne ja toimintaympäristö vaikuttavat hyvin paljon jakeluverkon
toimitusvarmuutta kehittävien toimintojen arvioinneissa ja valintapäätöksissä.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n kuntaomisteisuus näkyy muun muassa yhtiön
arvoissa, sillä tärkeimpänä arvona pidetään edullisten palveluiden tuottamista asiak-
kailleen. Täten jakeluverkon arvoa ei haluta tietoisesti nostaa, joka sallisi Ener-
giaviraston valvontamallissa korkeamman tuoton asteen. Kuntaomisteisuus näkyy
myös Nurmijärven Sähköverkko Oy:n vuotuisessa tuoton alijäämäisyydessä Energia-
viraston valvontamallin yhtiökohtaiseen kohtuulliseen tuottoon verrattuna. Tästä
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syystä yhtiön omistajuus, arvot ja tavoitteet vaikuttavat arviointiin ja valintoihin
jakeluverkon toimitusvarmuutta kehitettäessä.

Kolmantena valintakriteerinä olisi toivottu menetelmistä pystyttävän arvioimaan
niiden elinkaarikustannuksia. Tämä kuitenkin koettiin ongelmalliseksi, sillä kaikkia
menetelmiä ei pystytä vertailemaan toisiinsa niiden erilaisten käyttötarkoitusten
ja -kohteiden takia. Elinkaarikustannuksia oli muutenkin hyvin vaikea arvioida,
sillä lähes aina ne riippuivat hyvin voimakkaasti käyttökohteen tekijöistä, kuten
toimintaympäristöstä ja jakeluverkon rakenteesta. Täten menetelmien elinkaarikus-
tannuksista esitettiin vain suuntaa antavia arvioita, jotka perustuivat menetelmän
investointikustannuksiin, kunnossapitokustannuksiin, käyttöiän tai uusimisvälin pi-
tuuden vaikutukseen sekä muihin mahdollisiin kustannuseriin.

Sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimusten toteutumista valvoo Energia-
virasto, joka muutenkin valvoo sähköverkkoyhtiöitä niiden monopoliaseman takia.
Sähköverkkoyhtiöitä Energiavirasto valvoo valvontamallin avulla, johon vaikutta-
vat jakeluverkkoyhtiökohtaiset tekijät, joita ovat muun muassa yhtiön toiminnan
tehokkuus ja sähkönjakelun luotettavuus. Valvontamalli määrittää jakeluverkkoyh-
tiölle sallitun tuoton rajan, jota suurempaa tuottoa yhtiö ei saa tavoitella. Vaikka
sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuusvaatimukset ja Energiaviraston val-
vontamallin laskentakaavat ovat samat kaikille jakeluverkkoyhtiöille, on jokaisella
jakeluverkkoyhtiöllä vapaus kehittää oman jakeluverkkonsa toimitusvarmuutta ha-
luamallaan tavalla. Täten tässä diplomityössä esitetyt ratkaisut toimitusvarmuuden
kehittämiseksi Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkossa eivät välttämättä sovi
suoraan laajamittaisesti käytettäviksi jonkin toisen jakeluverkkoyhtiön alueella ja ver-
kossa. Näistä syistä lukijan tulee muistaa tässä diplomityössä käytetyt arviointikritee-
rit, joita olivat yleiset kaikkia jakeluverkkoyhtiöitä ohjaavat lainsäädännöt ja valvonta
sekä tämän diplomityön toimeksiantajan Nurmijärven Sähköverkko Oy:n näkökul-
ma menetelmien sopivuudesta jakeluverkkoonsa. Esimerkkejä tässä diplomityössä
esitellyistä ja arvioiduista menetelmiä ovat maakaapelointi, ilmajohtojen rakentami-
nen säävarmaksi, tehostettu vierimetsänhoito, kunnossapitostrategiat, kauko-ohjatut
erottimet, vikaindikointi, vianrajausautomaatio ja verkkokatkaisijat.

Automaation mahdollisuuksista muodostui diplomityön aikana mielenkiintoisin ja
tärkein kokonaisuus, jonka mahdollisuuksia ja sopivuutta Nurmijärven jakeluverkon
toimitusvarmuuden kehittämiseksi haluttiin arvioida tarkkaan sekä näin verrata
vaikutusta muiden menetelmien mahdolliseen vaikutukseen. Sähköverkkotoiminnan
automaation ratkaisujen viimeisen 10 vuoden suhteellisen nopean kehityksen ta-
kia ne tarjoavat uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia jakeluverkkotoiminnan ja
toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Viimeaikainen nopea kehitys tarkoittaa, että
verkostoautomaation ratkaisujen vaikutuksista on vain joko teoreettista tai hyvin
lyhytaikaista konkreettista näyttöä. Tästä huolimatta tulokset ovat lupaavia, jonka
takia juuri osasta automaation mahdollisuuksista tuli tämän diplomityön tuloksis-
sa ratkaisuja, joita voidaan kaikista voimakkaimmin suositella toimitusvarmuuden
kehittämiseksi Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkossa.

Tämän diplomityön aihealueet pyrittiin jakamaan selkeästi menetelmittäin ja ko-
koamaan samankaltaisia menetelmiä aihekokonaisuuksiksi. Ennen toimitusvarmuutta
kehittävien menetelmien esittelyä lukijan täytyy tietää ja ymmärtää jakeluverkkotoi-
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mintaa ohjaavia ja vaikuttavia tekijöitä. Tästä syystä tämän diplomityön aloittaa
pääluku 2 Jakeluverkkotoimintaa ohjaavia tekijöitä, joka luo kuvan yleisesti kaikkia
jakeluverkkoyhtiöitä ohjaavista tekijöistä, joita ovat muun muassa sähkömarkkinalain
vaatimukset jakeluverkkotoiminnalle ja Energiaviraston toteuttama sähköverkkotoi-
minnan valvonta. Nämä tekijät muodostivat yleisen arviointia ohjaavan ylätason
tämän diplomityön selvityksille ja tulkinnoille.

Seuraava pääluku 3 Tutkimustuloksien näkökulma esittää yleistä tarkastelutasoa
tarkemman näkökulman tason, joka ohjasi hyvin voimakkaasti tämän diplomityön
lopussa tehtyjä päätelmiä ja esitettyjä ratkaisuja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n
jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Tästä syystä kyseisessä pääluvussa
kerrotaankin, mitkä muut jakeluverkkoyhtiökohtaiset tekijät voivat vaikuttaa jakelu-
verkkotoiminnan ratkaisujen valintaan sekä luodaan kuva tämän diplomityön toimek-
siantajasta Nurmijärven Sähköverkko Oy:stä. Luvussa kuvataan lyhyesti Nurmijärven
Sähköverkko Oy:n jakeluverkon nykyistä rakennetta ja yhtiön jakeluverkkotoiminnan
ja sen kehityksen strategiaa.

Näkökulman luonnin jälkeen tässä diplomityössä esiteltiin tarkasteltavat menetel-
mät toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Tarkastelu jaettiin seuraaviin päälukuihin: 4
Jakeluverkkokomponentti-investoinnit, 5 Operatiiviset kustannukset ja 6 Automaa-
tio. Jakeluverkkokomponentti-investoinnit -luvussa käydään läpi toimitusvarmuutta
parantavia menetelmiä, jotka toteutetaan jakeluverkon rakenteeseen tai komponent-
teihin tehtävin investoinnein. Näitä ovat esimerkiksi maakaapeloinnin, päällystettyjen
avojohtojen, tasasähköjärjestelmien ja silmukoidun sähköverkon mahdollisuudet ja
vaikutukset. Myös automaation ratkaisujen ja komponenttien tarkastelu kuuluisi
tähän aihealueeseen, mutta tärkeytensä takia automaatio nostettiin omaksi päälu-
vukseen.

Pääluku 5 Operatiiviset kustannukset esittää operatiivisin menetelmin kehitettä-
vän toimitusvarmuuden mahdollisuuksia. Jakeluverkkoyhtiöitä valvovan ja ohjaavan
Energiaviraston valvontamalli pyrkii kannustamaan jakeluverkkoyhtiöitä minimoi-
maan operatiivisia kustannuksia, mutta tästä huolimatta ne tulevat aina olemaan
osa jakeluverkkotoimintaa, sillä muun muassa kaikki sähköverkon korjaustoiminta
käsitetään operatiivisiksi kustannuksiksi. Yksi kyseisen luokan toimitusvarmuutta
kehittävistä menetelmistä on ylileveät johtokadut, joiden avulla ilmajohtoverkoissa
pystytään saavuttamaan korkea toimitusvarmuus hyvinkin alhaisin kokonaiskustan-
nuksin.

Automaatiota käsittelevässä luvussa 6 käydään läpi automaation tarjoamia rat-
kaisuja toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Pääosin tarkastelu painottuu vianra-
jausautomaation, FLIR:in, ja sen toimintaa tehostavien kauko-ohjattujen erottimien
ja vikaindikaattorien tarjoamaan toimitusvarmuuden kehitykseen. Tämä koettiin
yhdeksi tehokkaimmista tavoista jatkokehittää Nurmijärven Sähköverkko Oy:n valit-
semaa toimitusvarmuuden kehitysstrategiaa, jossa muun muassa alueen jakeluverkon
etäkäyttöä on lisätty asentamalla kauko-ohjattuja erottimia. Tämän lisäksi tässä
luvussa selvitettiin lyhyesti myös verkkokatkaisijoiden ominaisuuksia ja vaikutusta,
huolto- ja kunnossapitotoiminnan tehostusta Internet of Things (IoT) -konseptin
tarjoamin ratkaisuin tai muiden automaation ratkaisujen avulla.

Menetelmien ominaisuuksien ja vaikutuksien hyvin kattavat esittelyt pidettiin
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yleisellä tasolla, jonka takia esittelyluvuissa ei esitetty suuremmin arvioita kyseisten
menetelmien sopivuudesta Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkossa. Nämä
arviot ja mielipiteet koottiin lukuun 7 Toimitusvarmuuden kehittäminen Nurmijärven
Sähköverkko Oy:ssä, jotta lukijan on helpompi ymmärtää eri menetelmien sopivuus
Nurmijärven toimitusvarmuuden kehitysstrategiaan, mutta myös ymmärtää mene-
telmät, jotka koetaan toisiaan poissulkeviksi. Tässä arvioita esittelevässä luvussa
tarjotaan myös lyhyt kaikista tärkeimpiä tekijöitä kertaava esittely menetelmistä
arvioiden perusteluksi.

Menetelmät jaettiin kolmeen luokkaan sen perusteella sopivatko ne käytettäväksi
Nurmijärvellä jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Kyseiset luokat olivat
Nurmijärvellä sopiviksi todetut, tulevaisuudessa seurattavat ja epäsopiviksi todetut
menetelmät. Sopiviksi listattuja menetelmiä suositellaan laajamittaisesti käytettäviksi
toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Niiden ehdotonta käyttöä ei kuitenkaan voida
suositella, vaan jokainen jakeluverkon projekti tulee arvioida erikseen, jolloin sopiviksi
todetut menetelmät muodostavat työkalupakin toimitusvarmuuden kehittämiseksi.

Tulevaisuudessa seurattavilla menetelmillä tarkoitetaan menetelmiä, jotka näh-
tiin mielenkiintoisiksi tulevaisuuden menetelmiksi toimitusvarmuuden kehittämiseksi,
mutta niiden sopivuutta juuri nyt Nurmijärven jakeluverkkoon tai niiden tehokkuutta
tulevaisuudessa ei pystytty vielä arvioimaan. Täten näitä menetelmiä ehdotetaan seu-
rattavaksi ja pohdittavaksi tulevaisuudessa. Näistä menetelmistä selvästi tärkein oli
vianrajausautomaatio ja siihen liittyvä verkostoautomaatio, jonka takia tämän diplo-
mityön tuloksena suositellaan aiheesta tehtävän jatkoselvitys, jossa arvioidaan sen
tarkempi vaikutus ja täten sopivuus Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkossa.

Epäsopiviksi todettuja menetelmiä ei ehdoteta laajamittaisesti käytettäväksi toi-
mitusvarmuuden kehittämiseksi Nurmijärvellä. Kyseisen näkemyksen ei myöskään
odoteta muuttuvan lähitulevaisuudessa, joten niitä ei ehdoteta seurattavaksi tulevai-
suudessa. Syy voi olla esimerkiksi menetelmän käyttökohteiden olevan niin rajoitetut,
koska jokin toinen menetelmä on melkein aina parempi. Tämä pätee muun muassa
riippukierrejohtojen tapauksessa, joilla johtimien päällä oleva eristys ehkäisee linjalle
osuvien puiden oksien ja runkojen aiheuttamia sähkönjakelun keskeytyksiä, mutta
riippukierrejohtojen suhteellisen korkeiden investointikustannusten takia paremman
toimitusvarmuuden omaavat maakaapelit ovat melkein kaikissa tapauksissa parempi
vaihtoehto.

Viimeisenä päälukuna on tämän diplomityön päättävä yhteenveto käsitellyistä
aiheista ja tuloksista. Tämän lisäksi pääluvun alaluvussa esitetään lyhyt yhteenveto
toiminnan kehitysehdotuksia sekä ehdotuksia tulevaisuudessa hyödyllisistä jatkosel-
vityksistä. Tämän diplomityön tärkeimpänä tuloksena perustellaankin Nurmijärven
Sähköverkko Oy:ssä tehtäväksi jatkoselvitys vianrajausautomaation FLIR:in toteut-
tamiseksi vaadittavista tekijöistä ja mahdollisesti saavutettavissa olevista tuloksista.
Samaisen jatkoselvityksen yhteydessä arvioitaisiin Nurmijärven jakeluverkon opti-
maalista kauko-ohjattavien erottimien lukumäärää sekä niiden optimaalista sijaintia
verkossa. Arviointia vaatisi myös jakeluverkon vikaindikoinnin aste ja sen vaikutus
vianrajausautomaation toiminnan tehokkuuteen ja sen varmuuteen. Muita sopiviksi
todettuja menetelmiä toimitusvarmuuden kehittämiseksi Nurmijärven jakeluverkossa
suositellaan pohdittavaksi projektikohtaisesti.
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2 Jakeluverkkotoimintaa ohjaavia tekijöitä
Sähköverkkotoiminta on Suomessa valvottua toimintaa kantaverkkoyhtiön Fingridin,
alueverkkoyhtiöiden sekä jakeluverkkoyhtiöiden monopoliasemien vuoksi. Suomes-
sa sähköverkkoyhtiöitä valvoo Energiavirasto, joka myös myöntää nämä alueelliset
sähköverkkotoimintaluvat. Energiavirasto kattavammin myös valvoo kaikkien kansal-
listen ja Euroopan unionin (EU) maakaasu- ja sähkömarkkinalain noudattamista.
Nämä käsittävät sähkömarkkinalain, sen nojalla tehdyt säädökset, EU:n asettamat
sähkökauppa-asetukset sekä kaikki muut lainsäädännöt, jolla ohjataan sähkömarkki-
noiden toimintaa sekä niihin osallistuvia tahoja, kuten sähköntuottajia, sähköyhtiöitä,
jakeluverkkoyhtiöitä ja muita. Valvonnalla pyritään siis tekemään toimintaympä-
ristöstä toiminnan tehokkuutta ja laatua kannustava, ja viime kädessä pakottava,
ympäristö. Näin turvataan toimialan kehitys »keinotekoisesti», koska alan puuttuva
kilpailutoiminta ei kyseistä kehitystä ole turvaamassa. [1]

Energiavirasto aiemmin vuosina 1995–2000 tunnettiin Sähkömarkkinakeskuksena
ja vuosina 2000–2014 Energiamarkkinavirastona. Nimeä on muutettu Energiaviraston
vastuualueiden laajentuessa. Se on valvonut Suomessa sähkömarkkinoita vuodesta
1995, jolloin sähkömarkkinat avattiin kilpailulle ensimmäisellä sähkömarkkinalail-
la [2]. Suomi oli tällöin mukana muodostamassa Pohjoismaita kattavaa yhteistä
sähköjärjestelmää ja siinä toimivaa sähköpörssiä Nordpoolia. Pohjosmainen sähkö-
markkinamalli on ollut myös näyttämässä tietä sähkömarkkinoiden avautumiselle
Euroopan unioinin alueella. Tämä EU-alueen sähkömarkkinoiden avautuminen ja
kehittyminen kohti alueen kattavaa yhteistä energiamarkkinaa on tapahtunut vai-
heittain Euroopan parlamentin ja -neuvoston vuosina 2003 ja 2009 tekemillä toisella
ja kolmannella energiamarkkinapaketilla. Nämä Euroopan Unionin energiamarkkina-
paketit ovat toimineet ja toimivat edelleen ohjaajina ja määrittelijöinä kansallisille
lainsäädännöille. Näin myös viimeisin Suomen, vuonna 2013 voimaan tullut, säh-
kömarkkinalaki (588/2013) pohjautuu kolmanteen EU:n energiamarkkinapakettiin.
[1]

Yksi Energiaviraston valvonnan alaisista jakeluverkkotoimintaan liittyvistä teki-
jöistä on jakeluverkkoyhtiöiden toimitusvarmuuden seuranta. Vuoden 2013 sähkö-
markkinalaki (588/2013) toi suuria muutoksia toimitúsvarmuusvaatimuksiin. Lain-
säädännön mukaan koko Suomen sähköverkon on oltava vuoteen 2028 mennessä
täysin säävarma. Kyseinen lainsäädäntö tarkoittaa jakeluverkkojen näkökulmasta
suuria investointeja verkkoon ja sen toimitusvarmuuteen. On arvioitu, että tarkaste-
lujaksolla 2014 – 2019 jakeluverkonhaltijat käyttävät vuosittain 581 miljoonaa euroa
korvausinvestointeihin ja verkon kunnossapitoon 52 miljoonaa euroa [22].

Korvausinvestoinnit käsittävät muun muassa maakaapelointi asteen nostamista tai
muilla tavoin jakeluvarmuuden turvaamista, esimerkiksi ylileveiden johtokatujen avul-
la. Niin kuin mainittu, yhtä ainutta oikeaa tapaa toimitusvarmuuden kehittämiseksi,
joka kävisi kaikille jakeluverkkoyhtiöille ei ole olemassa. Jokainen jakeluverkkoyhtiö
määrittelee itse omat toteutustavat, jotka parhaaksi näkevät lainsäädäntöjen, valvon-
tamallin ja yhtiön omien tavoitteiden näkökulmista. Tämän pääkappaleen tavoite
on kuvata lukijalle sähkömarkkinalain (588/2013) asettamat toimitusvarmuusvaati-
mukset kappaleessa 2.1 Sähkömarkkinalain vaatimukset, Energiaviraston Suomessa
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toteuttama sähköverkkoyhtiöiden valvontamallin kappaleessa 2.2 Sähköverkkotoimin-
nan valvonta, jakeluverkkoyhtiöiden arvojen vaikutus toimintaan kappaleessa 2.3
Jakeluverkkoyhtiön arvot sekä muut sähköverkkoyhtiöiden toimintaan vaikuttavat
tekijät kappaleessa 2.4 Muut jakeluverkkotoimintaa ohjaavat tekijät. Tämän pää-
kappaleen tarkoitus on siis kuvata jakeluverkkotoimintaa rajoittavista ja ohjaavista
tekijöistä, kun taas kappale 3 Tutkimustulosten näkökulma antaa lukijalle ymmärryk-
sen tämän diplomityön tarkastelunäkökulmasta ja näin enemmän perustelee tässä
työssä tehtyjä päätelmiä ja valintoja.

2.1 Sähkömarkkinalain vaatimukset
Niin kuin mainittu, diplimomityön kirjoitushetken sähkömarkkinalain (588/2013)
yhtenä eniten alaa ohjaavana lainsäädäntönä voidaan pitää tulevaisuuden säävarman
sähkönjakelun toimitusvarmuutta koskevia vaatimuksia. Tässä kappaleessa selitet-
tävät sähkömarkkinalain määrittämät tulevaisuuden sähkönjakelun keskeytysajat
asemakaava-alueella 6 tuntia ja sen ulkopuolella 36 tuntia ohjaavat hyvin paljon
jakeluverkkoyhtiöiden verkon suunnittelua, rakentamista sekä sen ylläpitoa. Säh-
kömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimukset ovat kehittyneet sen historian aikana
vastaten kokoajan sen aikaisen yhteiskunnan sähkön toimitusvarmuuden tarpei-
ta. Tämän takia sähkömarkkinalain vaatimukset toimitusvarmuuden osalta ovat
kiristyneet asteittain sen historian aikana, sillä modernin yhteiskunnan toiminta
on kriittisesti tukeutunut tiedon digitaaliseen siirtoon ja sähkön lähes täydelliseen
jakeluvarmuuteen.

Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten kehityksen jaksonaisuuden tai niin
sanotun aallottaisuuden pystyy näkemään sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaati-
musten kehityksestä. Vuonna 2003 sähkömarkkinalakiin lisättiin vakiokorvausmenet-
tely, jonka seurauksena jakeluverkkoyhtiöt olivat velvollisia maksamaan asiakkailleen
korvauksia sähkönjakelun keskeytyksistä. Vakiokorvauksien suuruus on prosentuaali-
nen osuus asiakkaiden maksamista vuotuisista siirtotariffeista sekä portaittaisesti
riippuvainen sähkönjakelun keskeytyksen pituudesta. Vuonna 2013 sähkömarkki-
nalain vakiokorvauksiin lisättiin vielä kaksi suurinta korvausporrasta ja nostettiin
korvauksen suuruutta rajoittavaa enimmäiskorvausrajaa 700 eurosta 2000 euroon.
Nämä sähkömarkkinalain vakiokorvausportaat loppukäyttäjän vuotuisesta siirtopal-
velumaksusta ovat esitettynä alla.

• »10 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 h, mutta vähemmän kuin 24 h
(vuoden 2003 sähkömarkkinalaki);

• 25 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 h, mutta vähemmän kuin 72 h
(vuoden 2003 sähkömarkkinalaki);

• 50 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 h, mutta vähemmän kuin 120 h
(vuoden 2003 sähkömarkkinalaki);

• 100 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 h, mutta vähemmän kuin 192
h (vuoden 2003 sähkömarkkinalaki);
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• 150 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 h, mutta vähemmän kuin 288
h (vuoden 2013 sähkömarkkinalaki);

• 200 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 h (vuoden 2013 sähkömarkki-
nalaki).

• Korvaus enintään 2000 e/asiakas/keskeytys (nousi 700 eurosta 2013 vuoden
sähkömarkkinalaissa)» [3]

Voidaan arvioida, että vakiokorvauksien kiirehtiminen sähkömarkkinalakiin vuon-
na 2003 turvaamaan sähköverkon toimitusvarmuutta olivat seurausta Janika ja Pyry
myrskyistä vuoden 2001 marraskuussa ja Unto myrskystä vuoden 2002 heinäkuussa.
Kyseiset myrskyt osoittivat sen aikaisen sähköverkon haavoittuvuuden myrskyjen
laajoille vikatilanteille sekä sähkönjakelun toimitusvarmuuden kriittisyyden kehit-
tyvälle digitaaliselle yhteiskunnalle, joiden takia oli perusteltua vaatia parempaa
sähkönjakelun toimitusvarmuutta. [3]

Voidaan myös spekuloida, että vuoden 2010 elokuussa tapahtuneet Asta ja Veera
myrskyt sekä 2011 joulukuussa tapahtuneet Tapani ja Hannu myrskyt vaikuttivat
vuoden 2013 sähkömarkkinalaissa vaadittuihin uudistuksiin sähköverkon toimitus-
varmuudesta. Laajimmillaan 400 000 sähkönkäyttäjää oli ilman sähköjä Hannu
myrskyssä ja pisimmillään Asta myrskyssä oli yhtäjaksoisesti sähköttömiä asiakkaita
yli kuukauden ajan. Arvioidut maksetut vakiokorvaukset on esitetty kuvassa 1, josta
nähdään vuosina 2005-2010 maksettujen, noin 18 miljoonan euron, vakiokorvauk-
sien olevan pieniä vuonna 2011 maksettuihin 47 miljoonan euron vakiokorvauksiin
verrattuina. [3] [5]

Kuva 1: Vuosien 2005-2010 maksetut vakiokorvaukset ja vuoden 2011 epäviralliset
arvioidut maksetut vakiokorvaukset. [5]
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Voidaankin arvioida, että sähkömarkkinalain (588/2013) tiukat sähkönjakelun toi-
mitusvarmuuden kehitysvaatimukset asetettiin, jotta yhä kriittisemmin katkeamatto-
maan sähkönjakeluun nojautuvassa tulevaisuudessa ei tämän kaltaisia sähkönjakelun
keskeytyksiä tarvittaisi kokea. Sähkömarkkinalain (588/2013) pykälä 51 Jakeluverkon
toiminnan laatuvaatimukset määrittelee jakeluverkolle tavoite toimitusvarmuuden
jakautuen asemakaava-alueiden ja haja-asutusalueiden omiin toimitusvarmuusvaati-
muksiin. Kyseinen pykälän ensimmäinen momentti vaatii, että jakeluverkkoa suunni-
teltaessa, rakennettaessa ja ylläpidettäessä varmistetaan seuraavat tekijät:

1. »verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon
käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;

2. jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta
asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun
keskeytystä;

3. jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta
muulla kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia
kestävää sähkönjakelun keskeytystä» [4]

Poikkeuksen näihin sallittuihin maksimi sähkönjakelun keskeytysaikoihin tekevät
käyttöpaikat, jotka sijaitsevat saaressa, jonne ei ole siltaa tai säännöllisesti liikennöi-
tävää lauttaa, tai käyttöpaikat, joiden kulutus on ollut enintään 2500 kilowattituntia
viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana ja investointien kustannukset kyseisen
käyttöpaikan säävarmuuden turvaamiseksi olisivat poikkeuksellisen suuret. Näissä ta-
pauksissa jakeluverkkoyhtiö voi itse määrittää sovellettavan tavoitetason pisimmälle
sallitulle sähkönjakelun keskeytysajalle.

Puolestaan sähkömarkkinalain (588/2013) pykälässä 119 määritellään pykälän
51 toimitusvarmuusvaatimusten portaittainen siirtymäsäännös. Niin sanotun sää-
varman sähköverkon toteuttamista seurataan Energiaviraston toimesta välietapeilla.
Vuoden 2019 loppuun mennessä 50 % sähköverkon asiakkaista tulee olla säävarman
sähköverkon piirissä. Vuoden 2023 loppuun mennessä 75 % asiakkaista ja viimeisenä
vuoden 2028 loppuun mennessä 100 % täytyy olla säävarman verkon piirissä. Tähän
osuuteen ei lueta vapaa-ajan asuntoja. [4]

Pykälän 51 momentissa 1 kohtien 2 ja 3 määrittelemien sähkönjakelun keskey-
tysten maksimi kestot 6 h asemakaava-alueelle ja 36 h sen ulkopuolelle asettavat
tiukat tavoitteet jakeluverkkoyhtiöille saavutettaviksi. Nämä toimintavarmuuden
vaatimukset ovat esillä lähes jokaisessa keskustelussa, jossa pohditaan tulevaisuuden
jakeluverkkotoimintaa ja siksi näitä vaatimuksia pidettiin myös pääkannustimina
tämän diplomityön toteuttamiselle niiden merkittävyyden takia.

Sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuusvaatimukset asettavat investointi-
paineita osalle jakeluverkkoyhtiöistä, sillä nykyisellä jakeluverkollaan osa jakeluverk-
koyhtiöstä ei pystyisi toimitusvarmuusvaatimuksia täyttämään. Näistä mahdollisesti
hyvinkin mittavista investointikustannuksista johtuen sähkömarkkinalain (588/2013)
siirtymäjaksoa käsittelevässä pykälässä 119 sanotaan, että Energiavirasto voi jatkaa
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jakeluverkkoyhtiön vuoden 2023 75 % asiakkaita koskevan säävarmanverkon täytän-
töönpanoaikaa painavista syistä vuoden 2025 lopulle tai erittäin painavista syistä
vuoden 2028 lopulle. Myös viimeisintä 2028 vuoden 100 % säävarman verkon täytän-
töönpanoaikaa Energiavirasto voi jatkaa vuoden 2032 lopulle painavista syistä ja
erittäin painavista syistä vuoden 2036 lopulle. Kyseisiä siirtymäjaksoja jatkavia syitä
ovat muun muassa jakeluverkon pieni asiakkaille siirretty energiamäärä suhteessa
suuriin toimitusvarmuuden turvaamiseen tarvittaviin investointikustannuksiin, jotka
asettavat jakeluverkonhaltijan keskimääräistä tilannetta selvästi haastavampaan ta-
loudelliseen tilanteeseen tai jos jakeluverkonhaltija joutuisi uusimaan merkittävän
osan jakeluverkosta ennen suunnitellun käyttöiän loppumista. Vuoteen 2018 mennes-
sä 11 jakeluverkkoyhtiötä oli hakenut siirtymäjakson pidennystä Energiavirastolta,
joista viisi oli saanut pidemmän ja kaksi lyhyemmän siirtymäajan jatkon [3]. [4]

Sähköverkon investoinnit voidaan tiettyyn rajaan asti suorittaa jakeluverkkoyh-
tiön omalla pääomalla, mutta on todennäköisintä, että suuri osa jakeluverkkoyhtiöstä
joutuu etsimään vierasta pääomaa, kuten velkaa, saavuttaakseen säävarman sähkö-
verkon rajapyykit 2019, 2023 ja 2028 vuosien lopuilla. Jakeluverkkoyhtiö kohtaisen
vieraan pääoman suuruus ja suhde yhtiön omaan pääomaan lähitulevaisuuden verk-
koinvestoinneissa ovat voimakkaasti riippuvaisia yhtiön omistaman jakeluverkon
laajuudesta, toimintaympäristöstä, verkon nykyisestä iästä, nykyisestä verkon toimi-
tusvarmuuden tasosta ja yhtiön tavoitteista. Esimerkiksi joidenkin harvaan asuttujen
ja laajojen jakeluverkkoyhtiöiden alueilla toimitusvarmuusvaatimusten täyttäminen
tulee olemaan muihin jakeluverkkoyhtiöihin verrattuna hyvin paljon haastavampaa
ja näin vaatii huomattavasti suurempia investointeja. Nämä investoinnit näinkin
lyhyellä aikavälillä kuin 15 vuotta olisivat tulleet hyvin kalliiksi jakeluverkkoyhtiöille
ja lopulta tulleet asiakkaiden maksettaviksi suurin siirtohinnan nousuin, huolimatta
jakeluverkkoyhtiön tavoitteista ja arvoista. Tästä syystä haastavan tilanteen edessä
olevia jakeluverkkoyhtiöitä helpotetaan Energiaviraston myöntämillä säävarman säh-
köverkon siirtymäjakson jatkoajoilla, jotka rajoittavat alueen asukkaiden kohtaamia
sähkönjakelun siirtomaksuja.

2.2 Sähköverkkotoiminnan valvonta
Aiemmin tässä luvussa mainittiin Energiaviraston valvovan jakeluverkkotoimintaa
sen luvanvaraisuuden ja sitä harjoittavien yhtiöiden monopoliaseman vuoksi. Aiem-
massa luvussa esitetyn säävarman sähköverkon toimitusvarmuuden toteuttamisen
seurannan lisäksi Energiavirasto valvoo jakeluverkkoyhtiöiden saavuttaman tuoton
suuruutta, eli kohtuullista tuottoa. Tämä valvontamalli määrittelee raamit sähköverk-
koyhtiöiden toiminnalle talouden näkökulmasta. Tämä kappale pyrkii kuvaamaan
Energiaviraston toteuttaman jakeluverkkoyhtiöiden taloudellisen valvonnan. Kyseis-
tä Energiaviraston valvontamallia auttaa ymmärtämään kuva 2, jossa on esitetty
valvontajaksoissa 2016 – 2019 ja 2020 – 2023 käytettävä valvontamenetelmä. Kuvassa
esitettyjä vaiheita yksittäin arvioitaessa ja verrattaessa pitää harjoittaa varovaisuutta,
sillä valvontamalli on tarkoitettu toimimaan kokonaisuutena [6]. Valvontamallin teki-
jät vaikuttavat toisiinsa hyvin vahvasti, joten muuttamalla yhtä tekijää muutetaan
koko valvontamallin tasapainoa.
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Verkkoyhtiöiden talouden valvontaa toteutetaan neljän vuoden jaksoissa. Näil-
le valvontajaksoille Energiavirasto määrittelee käytetyt valvontamenetelmät ja -
periaatteet etukäteen ja ne ovat aina samat kahdelle perättäiselle valvontajaksolle.
Näin tapahtuu myös neljännellä (2016 – 2019) ja viidennellä (2020 – 2023) valvon-
tajaksolla. Ennen neljättä valvontajaksoa Energiavirasto on uudelleenarvioinut ja
muuttanut tiettyjä valvontamallin laskentaparametreja. Pääosin valvontamalli on
pysynyt jaksojen aikana samana, mutta esimerkiksi Energiaviraston käyttämiä sähkö-
verkon komponenttien yksikköhintoja ja sallitun tuoton prosenttiosuutta on muutettu
silloin, kun on nähty tarpeelliseksi. Nämä mainitut tekijät selitetään tarkemmin

Kuva 2: Energiaviraston käyttämä valvontamalli valvontajaksolle 2016 – 2019 ja
2020 – 2023. [6]
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myöhemmin tässä kappaleessa. [3]
Seuraavat kaksi alalukua käyvät tarkemmin läpi kuvaa 2. Luku 2.2.1 Kohtuullinen

tuotto selittää valvontamallin kuvan vasemman puolen, joka käsittelee kohtuullisen
tuoton eli verkkoyhtiön taseen oikaisun laskennan. Luku 2.2.2 Toteutunut oikaistu
tulos vuorostaan käy läpi sähköverkkoyhtiön toteutuneen oikaistun tuloksen lasken-
nan, johon vaikuttavat muun muassa erinäiset kannustimet. Jälkimmäisen luvun
lopussa vedetään yhteenveto kohtuullisen tuoton ja toteutuneen oikaistun tuloksen
vaikutuksesta verkonhaltijan tuoton ali- tai ylijäämäisyyteen ja sen menettelystä
seuraavan valvontajakson valvontaan.

2.2.1 Kohtuullinen tuotto

Jakeluverkkoyhtiön laskettu taseen oikaisu tarkoittaa sen kohtuullisen tuoton tai
sallitun tuoton rajan laskentaa. Tämän vaiheet ovat esitetty kuvassa 2 vasemmalla reu-
nassa olevilla laatikoilla ja niiden välisillä toimituksilla. Prosessi alkaa määrittämällä
jakeluverkkoyhtiön omaisuus, joka kuuluu verkkotoimintaan. Mikäli omaisuuden ei
katsota kuuluvan verkkotoimintaan, sitä ei lasketa valvontamallissa huomioitavan
omaisuuden joukkoon. Verkkotoimintaan sitoutuneen oikaistun omaisuuden ja siihen
kuulumattoman omaisuuden määritelmät jaetaan seuraaviin luokkiin:

• »oikaistu pysyvien vastaavien sähköverkko-omaisuus,

• oikaistu pysyviin vastaaviin kuuluva muu omaisuus,

• oikaistu vaihtuviin vastaaviin kuuluva omaisuus.» [6]

Oikaistulla pysyvällä vastaavalla sähköverkko-omaisuudella tarkoitetaan
sähköverkon komponenteista muodostuvaa verkonhaltijan omaisuutta. Tämä on ylei-
sesti suurin verkontoimintaan sitoutuneista oikaistuista omaisuus ryhmistä. Sähköverkko-
omaisuudeksi lasketaan sähköjohdoista, sähköasemista ja sähköverkon käyttöä ja
sen palveluita tuottavista järjestelmistä, ohjelmistoista sekä sähkölaitteista ja -
laitteistoista koostuva kokonaisuus. [6]

Oikaistulla pysyvällä vastaaviin kuuluvalla muulla omaisuudella tarkoi-
tetaan sähköverkkoyhtiön muuta omaisuutta, jota ei huomioida sähköverkon arvon
laskennassa. Tälläisiä ovat muun muassa keskeneräiset hankinnat. Tähän ryhmään
kuuluuvat myös liikearvon, eli yrityskaupoista syntyneen aineettoman erän, elimi-
nointi sekä pysyvien vastaavien sijoituksien eliminointi. Pysyvillä vastaavilla sijoituk-
silla tarkoitetaan sijoituksia, joilla tavoitellaan voittoa joka ei liity verkkotoiminnan
voittoihin tai liiketoiminnan laajentamiseen. [6]

Oikaistulla vaihtuvilla vastaaviin kuuluvalla omaisuudella vuorostaan
tarkoitetaan rahoitusomaisuutta ja vaihto-omaisuutta. Taseesta eliminoitavaksi rahoi-
tusomaisuudeksi määritellään pankkisaamiset ja rahat sekä näihin rinnastettavissa
olevat erät, lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset sekä rahoitusarvopaperit. Nämä eliminoi-
daan taselaskennasta sen takia, että ne eivät kuulu rahoitusteoreettisestikaan verk-
kotoimintaan. Vaihto-omaisuudella puolestaan tarkoitetaan aineiden, tarvikkeiden,
tavaroiden ja energian ostoihin käytettyjä varoja [10]. [6]
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Sähköverkon arvoa määrittettäessä verkolle lasketaan sen jälleenhankinta-arvo
(JHA). Jälleenhankinta-arvo kertoo paljonko samanlaisen verkon rakentaminen uute-
na kustantaisi ja se lasketaan käyttämällä Energiavirasto määrittelemiä verkkokom-
ponenttikohtaisia keskimääräisiä yksikköhintoja. Yksikköhintojen arvoille ei ole
tehty inflaatiokorjausta, koska tämä on otettu jo huomioon myöhemmin esitettävässä
kohtuullisessa tuottoasteessa. Energiavirasto voi muuttaa käytettäviä yksikköhintoja
mikäli näkee tämän tarpeelliseksi. Kolmannen valintajakson jälkeisen muutoksen
jälkeen Energiavirasto ilmoitti yksikköhintojen pysyvän muuttumattomina neljänte-
nä (2016 – 2019) ja viidentenä (2020 – 2023) valvontajaksona. Tällä Energiavirasto
haluaa ennakoitavuutta investointehin, sillä tämän diplomityön kirjoitushetkellä
verkkoyhtiöt joutuvat tekemään normaalia mittavampia korvausinvestointeja eli
investointeja, joilla pidennetään verkon käyttöikää tai parannetaan sen kapasiteettia.

Sähköverkon oikaistuihin jälleenhankinta-arvoihin vaikuttavat myös ympäristö-
suhdeluokat, jotka Energiavirasto myöntää pien- ja keskijännite maakaapeliverkon
ojille, 110 kV maakaapeliverkon ojille, 110 kV ilmajohtojen johtoaluekorvauksille
ja 110 / 20 kV sähköasematonteille. Ympäristösuhdeluokat on määritelty Suomen
Ympäristökeskuksen CLC-aineistossa. CLC-aineistolla tarkoitetaan Corine Land Co-
ver -aineistoa, joka on osa Euroopan laajuista Copernicus Land -ohjelmaa. Aineisto
on koko Suomen kattava satelliittikuvamosaiikki ja paikkatietoaineisto, joka kertoo
maankäytön tarkoituksesta ja maanpeitteen tyypistä [11]. Ympäristöolosuhdeluokkia
ovat helppo (esimerkiksi haja-asutusalue), tavallinen (esimerkiksi asemakaava-alue),
vaikea (esimerkiksi kaupungin keskusta) ja erittäin vaikea olosuhde (esimerkiksi
Helsingin keskusta). Ympäristösuhdeluokat siis vaikuttavat verkkokomponentien
yksikköhintoihin arvoa nostaen ja näin ollen kompensoivat vaikeaan ympäristöön
rakennetun sähköverkon korkeampia rakennuskustannuksia. Tästä hyvä esimerkki
on Energiaviraston määrittelemät yksikköhinnat maakaapeliojille, jotka on esitetty
kuvassa 3. [6]

Kuva 3: Esimerkki CLC-aineiston ympäristösuhdeluokkien vaikutuksesta Energiavi-
raston käyttämiin yksikköhintoihin. Tämä kuva on maakaapeliojien yksikköhinnoista.
[7]

Oikaistulla sähköverkko-omaisuudella ei siis tarkoiteta verkonhaltijan sähköverk-
koa vastaavan verkon jälleenhankinta-arvoa, vaan tällä hetkellä toiminnassa olevan
sähköverkon tämänhetkistä nykykäyttöarvoa (NKA). Verkkokomponenttien nyky-
käyttöarvoon vaikuttaa jälleenhankinta-arvon lisäksi komponenttiluokkakohtainen
suunniteltu pitoaika ja komponenttikohtainen sen hetkinen käyttöikä. Pitoajat
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tarkoittavat aikaa, jonka verran kyseisten verkkokomponenttien ajatellaan olevan
käytössä verkkotoiminnassa ja ne ovat verkonhaltijoiden itsensä määriteltävissä.
Energiavirasto on kuitenkin määritellyt minimi- ja maksimiarvot verkkokomponent-
tien pitoajoille, joiden välissä verkonhaltijoiden valitsemien verkkokomponenttien
pitoaikojen tulee olla.

Pitoajan tulee olla lyhyempi kuin komponentin tekninen pitoaika. Tekninen pitoai-
ka määrittelee komponenttin teknisen maksimi käyttöiän, jonka jälkeen komponentti
on uusittava mekaanisen tai eristysrakenteiden kunnon heikkenemisen takia. Yleensä
verkonhaltijan määrittelemät pitoajat ovat lähellä komponentien teknistaloudel-
lisia pitoaikoja. Teknistaloudellinen pitoaika on komponentin todellisen pitoajan
odotusarvo, joten se on pienempi kuin komponentin tekninen pitoaika. Teknistalou-
dellisessa pitoajassa otetaan huomioon kaikki komponentin mahdolliseen käyttöikään
vaikuttavat tekijät, esimerkiksi mahdollinen verkon laajentaminen, kapasiteetin nosto,
verkon siirtäminen ja alueen mahdolliset sääilmiöt, kuten myrskyt, ukkonen, runsas
lumi ja niin edelleen. Verkkoyhtiön omassa kirjanpidossa taloudellinen pitoaika voi
olla eri kuin verkkoyhtiön Energiavirastolle määrittelemänsä verkkokomponentin
teknistaloudellinen pitoaika. Pitoaikojen perusteella myös määritetään verkonhalti-
jan omistamista verkkokomponenteista tehtävät vuotuiset kirjanpidon tasapoistot.
Tasapoistoja käsitellään toistamiseen myöhemmin tässä alaluvussa. [8]

Verkkokomponenttien nykykäyttöarvon laskemiseksi tulee pitoajan lisäksi tietää
laitekohtaiset ikätiedot. Komponenttikohtaisen nykykäyttöarvon laskemiseksi täytyy
tietää komponentin ikä ja komponenttiryhmän suunniteltu taloudellinen käyttöikä.
Nykykäyttöarvo on siis laitteen jäljellä oleva arvo siitä jälleenhankinta-arvosta, kun
laite oli uusi. Jälleenhankinta-arvosta on siis poistettu vuotuinen tasapoiston suurui-
nen summa niin monta kertaa kuin komponentti on ikä vuosina. Nykykäyttöarvo
voidaan ilmoittaa sähköverkkokomponentille seuraavasti

NKA = JHA − tlaitteen_ikä
JHA

tpitoaika

(1)

Niin kuin aiemmin mainittu, arvoa JHA/tpitoaika, jonka verran nykykäyttöar-
vo pienenee vuodessa, kutsutaan verkkokomponentin tasapoistona. Tasapoisto on
yksi kirjanpidon poistomenetelmistä ja siinä omaisuuserä poistetaan yrityksen kir-
janpidosta tasasummin laitteen määritetyn pitoajan aikana. Verkkokomponentin
nykykäyttöarvo voi mennä nollaan, jolloin se tulisi normaalissa tilanteessa uusia.
Mutta vaikka komponentin nykykäyttöarvo menisi nollaan, sen tasapoistoerien mak-
samista jatketaan kirjanpidossa niin pitkään kuin komponentti on käytössä. Tilanteen
ajatellaan olevan teoriassa tasapainossa, sillä jokin toinen komponentti saatetaan
poistaa käytöstä ennen kuin sen nykykäyttöarvo menee nollaan. Tällöin näiden
summien ajatellaan kompensoivan toisiaan ja tilanne on tasapainossa. Teoriassa ra-
havirtojen nykyarvot eivät ole tasapainossa, sillä saamatta jäävät tasapoistot tulevat
verkonhaltijan kirjanpidossa käyttöön vasta jopa vuosikymmenen jälkeen. Korvausin-
vestoinnista johtuvan jäljellä olevan nykykäyttöarvon siirtämisen komponentilta
toiselle -menetelmän lisäksi verkonhaltija saa ennen käyttöikänsä loppua uusittavien
verkkokomponenttien korvaamisesta kompensaatiota oikaistun tuloksen laskennassa
toimitusvarmuuskannustimen kautta. Toimitusvarmuuskannustin osana toteutuneen
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oikaistun tuloksen laskentaa on selitetty sivulla 28. [8]
Mikäli verkonhaltija haluisi pitää jakeluverkkonsa jälleenhankinta-arvon ja nykykäyttö-

arvon vuodesta toiseen muuttumattomina, tulisi verkonhaltijan vuotuiset investointi-
kustannukset verkkoon olla yhtä suuret kuin verkkoyhtiön tasapoistot. Tämä takaisin
verkon muuttumattoman kunnon ja toimitusvarmuuden tilanteissa, jossa verkon
kapasiteetti, asiakasmäärät ja toimitusvarmuus haluttaisiin pitää muuttumattomana.
Toisin sanoen kaikki investoinnit olisivat korvausinvestointeja, eli elinkaaren loppuun
tulleiden sähköverkonkomponenttien korvaamista uusilla. Tämä ei ole useimmil-
la jakeluverkkoyhtiöllä realistista, sillä jakeluverkon asiakasmäärät ja tehontarpeet
muuttuvat kokoajan, joten verkon jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvotkin tulevat
muuttumaan. Kuitenkin suurimpana tekijänä tämän diplomityön kirjoitushetkellä
sähköverkkoyhtiöiden laajaan investointikustannusten nousuun on sähkömarkkina-
lain (588/2013) kiristyneet toimitusvarmuusvaatimukset säävarman sähköverkon
toteutuksesta. Tästä johtuen suurimmalla osalla jakeluverkkoyhtiöistä vuotuiset kor-
vausinvestoinnit ovat huomattavasti suuremmat kuin vuotuiset tasapoistomäärät,
sillä tasapoistojen suuruisilla investoinneilla ei pystyttäisi saavuttamaan säävar-
maa sähköverkkoa aikamääreisiin mennessä. Kuvassa 4 on esitetty maan laajuisesti
sähköverkkoyhtiöiden kokonaisinvestoinnit, tasapoistot, korvausinvestoinnit ja verk-
korakenteiden purut. Korvausinvestoinnit ja vanhojen sähköverkkojen purkamiset
on esitetty vasta vuodesta 2011 lähtien, sillä tätä ennen Energiavirasto ei kyseisiä
tietoja niin tarkkaan kerännyt [22]. Kuvasta nähdään kuinka jakeluverkkoyhtiöiden
korvausinvestoinnit ovat kasvaneet sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuus-
vaatimusten voimaantulon jälkeen ja kuinka paljon suuremmat korvausinvestoinnit
ovat olleet tasapoistoihin verrattuna viime vuosien aikana. Esimerkiksi vuonna 2016
kokonaisinvestointien on arvioitu olleen 158 % suhteessa sen vuoden tasapoistoihin
[3].

Kuva 4: Sähköverkkoyhtiöiden investointien, tasapoistojen ja puretun sähköverkon
suuruudet vuosina 2008 - 2016. Huomataan kuinka korvausinvestoinnit kehittyivät voi-
makkaasti vuonna 2013, kun sähkömarkkinalain (588/2013) säävarman sähköverkon
toimitusvarmuusvaatimusten toteutus aloitettiin. [22]

Sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu omaisuus saadaan, kun määritettyyn
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oikaistuun sähköverkko-omaisuuteen lisätään muu oikaistu omaisuus tasearvossaan.
Niin kuin aiemmin mainittu, nämä käsittävät esimerkiksi keskeneräiset hankin-
nat. Muuta oikaistua omaisuutta ei pidä olla otettu huomioon nykyisen verkon
jälleenhankinta-arvossa. Hyvä esimerkki tästä on varastoidut sähköverkkotoimin-
taan liittyvät laitteet ja materiaalit. Muu oikaistu omaisuus ei kuitenkaan sisällä
liikearvoa, sijoituksia tai muuta rahoitusomaisuutta, sillä nämä tulee eliminoida pois
taselaskennasta niiden verkkotoimintaan konkreettisesti kuulumattomuuden takia.
[6]

Yllä esitetty oikaistu omaisuus muodostui, kun eriytetyn taseen vastaavaa -puoli
oikaistiin pysyvien vastaavien sähköverkko-omaisuuden, pysyviin vastaaviin kuuluvan
muun omaisuuden ja vaihtuviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden määrittelemien
omaisuuksien mukaan verkkotoimintaan sitoutuneen omaisuuden selvittämiseksi.
Tämän jälkeen eriytetyn taseen vastattavaa -puoli tulee oikaista, jonka lopputulemana
saadaan verkkotoimintaan sitoutunut pääoma. Tämä muodostuu eristä, jotka ovat
oikaistu oma pääoma, oikaistu korollinen vieras pääoma, oikaistu koroton vieras
pääoma ja tasauserä. [6]

Nimensä mukaisesti oikaistulla omalla pääomalla tarkoitetaan verkkoyhtiön omaa
käytössä olevaa varallisuutta, johon luetaan myös mahdollinen konserniavustus mikäli
verkkoyhtiö on osa isompaa konsernia. Oikaistuun omaan pääomaan kirjataan myös
mahdollinen tasaurerä. Tasauserällä tasataan ero, joka on oikaistun omaisuuden ja
oikaistun pääoman välillä. Tasauserä voi olla negatiivinen mikäli verkkotoimintaan
sitoutuneen oikaistun omaisuuden arvo on pienempi kuin eriytetyn taseen vastattavan
-puolen arvo. [6]

Vieras oikaistu pääoma jaetaan kahteen luokkaan, korolliseen ja korottomaan
vieraaseen pääomaan. Korollinen vieras pääoma tarkoittaa kaikkia velkoja lyhytai-
kaisista pitkäaikaisiin. Korottomalla vieraalla pääomalla tarkoitetaan muun muassa
liittymismaksuilla rahoitettuja verkkokomponentteja. Nämä vuorostaan jaetaan pa-
lautettaviin ja ei-palautettaviin liittymismaksuihin. [6]

Määritetyn verkkotoimintaan sitoutuneen oikaistun pääoman sekä kohtuullisen
tuottoasteen avulla pystytään laskemaan verkonhaltijan kohtuullinen tuotto. Täs-
sä diplomityössä ei tarkemmin selvitetä kohtuullisen tuottoasteen määritystä, joka
suoritetaan käyttäen pääoman painotetun keskikustannuksen eli Weighted Average
Cost of Capital (WACC) -mallia. Energiavirasto on tämän esitellyt vuonna 2018
antamassa neljännen ja viidennen valvontajakson valvontamenetelmiä esittelevässä
dokumentissa sivuilla [6, s. 40-47]. WACC-malli siis kertoo käytetyn pääoman keski-
määräisen kustannuksen yritykselle, jossa painotuksina ovat suhteelliset arvot oman
ja vieraan pääoman välillä. Tällä tavoin voidaan arvioida koko pääoman kustannus.
[6]

Kohtuullinen tuotto lasketaan kertomalla verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu
pääoma kohtuullisen tuottoasteen WACC-prosentilla. Verkonhaltija saa kohtuullista
tuottoa omalle ja korolliselle vieraalle pääomalle, mutta ei korottomalle vieraalle
pääomalle sillä tämän tavoite tuottoaste on nolla. Näin ollen yhteisöveroja edeltävä
kohtuullinen tuotto voidaan ilmaista seuraavasti
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Rk, pre−tax = WACCpre−tax · (E + D) (2)
, jossa
Rk, pre−tax = kohtuullinen tuotto ennen yhteisöveroja, euroa
WACCpre−tax = kohtuullinen tuottoaste, prosenttia
E = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma, euroa
D = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras

pääoma, euroa [6]
Kohtuullinen tuotto näin määrittää verkkoyhtiön tuotolle katon, jota suurempaa

tuottoa se ei saa tehdä. Tätä verrataan toteutuneeseen oikaistuun tulokseen (laskenta
selitetään seuraavassa luvussa 2.2.2), jolloin toteutunut tulos on joko alijäämäinen tai
ylijäämäinen verrattuna kohtuulliseen tuottoon. Kuitenkin kohtuullisesta tuotosta
täytyy ymmärtää, että korkeampi verkon arvo sallii suuremmat verkonhaltijan tulot,
eli suuremman siirtohinnan perimisen asiakkailta. Tässä kuitenkin täytyy miettiä
syy-seuraus -suhdetta, sillä kumpi tekijöistä on mahdollistaja kummalle? Mahdollis-
taako asiakkailta perittävä korkeampi siirtohinta paremman toimitusvarmuuden, jota
sähkömarkkinalaki (588/2013) vaatii? Vai mahdollistaako verkon arvon nostaminen
korkeampien siirtohintojen muodostamisen ja näin paremman toimitusvarmuuden
saavuttamisen ja mahdollisesti paremman tuoton saamisen? Esimerkiksi jos pellolla
tien vieressä olevalla ilmajohdolla päästään lähes samaan toimitusvarmuuteen kuin
maakaapeloinnilla, niin täytyy maakaapelin käytölle olla muita perusteluja, kuten
mahdollisesti pidemmän käyttöiän saavuttaminen. Valintoihin vaikuttavat myös
verkkoyhtiöiden omat tavoitteet ja toimintatavat, joita tarkastellaan kappaleessa 2.3.

2.2.2 Toteutunut oikaistu tulos

Kuvassa 2 oikeassa laidassa on esitetty toteutuneen oikaistun tuloksen laskenta eri
vaiheineen. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään yrityksen tulolaskun liikevoitto tai
-tappio. Verkkoyhtiön mahdollisiin tuottotoimintoihin kuuluvat verkkopalvelumak-
sujen tuotot, muut verkkotoiminnan palveluihin liittyvät tuotot, liittymismaksut,
jotka eivät ole palautuskelpoisia, ja vuokratulot yhteiskäyttöpylväistä. Tuloja voidaan
oikaista seuraavilla palautuvilla korjauserillä, jotka ovat verkonosuuden myynnistä
aiheutunut tappio, sähköverkko-omaisuuden suunnitelman mukaiset poistot ja arvon-
alentumiset, liikearvosta tehdyt suunnitelman mukaiset poistot, verkkovuokrat ja
palautuskelpoiset liittymismaksujen nettomuutos. [6]

Verkkoyhtiön liikevoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä verkkoyhtiön tuotoista
verkkotoiminnan kustannukset. Verkkotoiminnan kustannukset liittyvät asiakkaiden
liittämiseen verkkoon, sähkön mittaukseen, sähköverkon suunnittelluun, rakentami-
seen, ylläpitoon sekä sen käyttöön. Näiden »varmojen» kulujen lisäksi verkkoyhtiön
sähkönjakelun keskeytyksistä maksamat vakiokorvaukset ja muut korvaukset ovat
verkkotoiminnan kustannuksia. [6]

Yhtenä nykyisen valvontamallin kannalta olennaisimmista kustannusten osista
voidaan pitää operatiivisa kustannuksia. Operatiiviset kustannukset (OPEX) voidaan
jakaa kontrolloitaviin (KOPEX) ja kontrolloimattomiin operatiivisiin kustannuksiin.
Energiavirasto kannustaa verkkoyhtiöitä pienentämään kontrolloitavia kustannuksia
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tehostamiskannustimella, jotta verkkoyhtiöt tehostaisivat toimintaansa kustannus-
tehokkaasti kuitenkin säilyttäen sähkönjakelun hyvän laadun. Energiavirasto mää-
rittelee sähköverkkoyhtiön KOPEX-kustannuksiksi kuvan listaamat kulut. Kaikki
Energiaviraston valvontamallin kannustimet esitellään seuraavaksi tässä alaluvussa.

Kuva 5: Energiaviraston määrittelemät kontrolloitavat operatiiviset kustannukset
(KOPEX) sähköverkkoyhtiöille. [6]

Eriytetyn tulolaskelman liikevoittoon lisätään mahdolliset palautettavat eriytetyn
tulolaskelman erät. Näitä ovat muun muassa palautuskelpoisten liittymismaksujen
nettomuutos, maksetut verkkovuokrat ja kirjanpidon suunnitelman mukaiset tasa-
poistot. Tämän jälkeen tulolaskelman oikaisun seuraavassa vaiheessa verkkoyhtiön
tulolaskelmiin lisätään Energiaviraston määrittelemät erinäiset kannustimet. Kan-
nustimilla on vaikutuksensa tulolaskelman oikaisussa, jolla pyritään ohjaamaan
verkkoyhtiöiden toiminnan kehityksen suuntaa ja nopeutta. Erinäiset kannustimet
ovat nähtävissä kuvassa 2 oikealla. Kannustimet voivat toimia niin nimensä mukaan
kannustavina palkkiona hyvästä tuloksesta tai sanktioina mikäli toiminnan tulos
on ollut heikko. Ne eivät siis ole suoranaisia palkkioita, jotka Energiavirasto tai
joku muu taho maksaisi verkkoyhtiöille, vaan kannustimet sallivat sähköverkkoyhtiön
suuremman tuoton saannin.

Investointikannustin pyrkii kannustamaan verkkoyhtiötä tekemään investoin-
teja kustannustehokkaasti alle Energiaviraston määrittämien yksikköhintojen. Kan-
nustin syntyy todellisten investointikustannusten ja Energiaviraston määrittelemien
yksikköhintojen erosta sekä liikevaihdossa hyväksyttävistä jälleenhankinta-arvoista
ja regulaatiomallin poistoajoilla lasketuista tasapoistoista. Mikäli verkkoyhtiö pystyy
tekemään investointeja yksikköhintoja keskimääräisesti alemmalla tasolla ja näin
löytämään kustannustehokkaita tapoja kehittää toimintaansa, verkkoyhtiö saa siitä
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mittavamman kannustimen. Koska Energiaviraston määrittelemät verkkokompo-
nenttien yksikköhinnat ovat korkeammat kuin todelliset toteutuneet kustannukset,
verkon oikaistuksi jälleenhankinta-arvoksi tulee toteutuneita investointikustannuksia
korkeampi arvo. [6]

Oikaistusta verkon jälleenhankinta-arvosta ja laskettavat kirjanpidolliset tasapois-
tot ja nykykäyttöarvot kannustavat verkonhaltijaa ylläpitämään kyseistä verkkoa
koko sen teknistaloudellisen pitoajan mukaisen ajan. Investointikannustin myös
mahdollistaa verkonhaltijaa tekemään riittäviä korvausinvestointeja, sillä pitoajan
ylittäneille komponenteille verkonhaltija saa tasapoistoja yhtä paljon kuin kompo-
nenteilla joilla on ollut jäljellä olevaa nykykäyttöarvoa ja jotka on uusittu ennen
täyden pitoajan saavuttamista. [6]

Voidaan arvioida, että suuret verkkoyhtiöt pystyvät saavuttamaan suhteellisesti
suuremman investointikannustimen verrattuna pieniin verkkoyhtiöihin niiden mit-
takaavaedun ansiosta. Jos kaapeloitavaa verkkoa on kymmenkertainen pituus ver-
rattuna pienen verkkoyhtiön tarpeisiin, ovat urakointiyrityksen kiinnostuneempia
kilpailemaan suuremmasta projektista. Saavutettava investointikannustin on kui-
tenkin enemmän riippuvainen verkonhaltijan ja urakointiyrityksen muodostaman
organisaation tehokkuudesta, joka laskee tehtävien investointien keskiarvoista hintaa.

Maakaapeloinnin kannattavuuten vaikuttaa myös minkätyyppiseen maastoon
kaapelia kaivetaan. Edellisessä kappaleessa 2.2.1 käsiteltiin maakaapelointiin liittyvä
ympäristösuhdeluokka, joka kompensoi haastavaan ympäristöön kaivettavaa maakaa-
pelia sallimalla tällaiselle maakaapeliojalle korkeamman yksikköhinnan. Kuitenkin
luokkien sisällä voi olla eroja ja näin voi syntyä tilanteita, joissa maakaapelointi voi
olla hyvin tuottavaa kaapeliojan kaivamisen helppouden johdosta.

Laatukannustin kannustaa sähköverkkonyhtiöitä kehittämään sähkönsiirron
ja -jakelun varmuutta ja laatua. Jakeluverkonhaltioille määritetään verkkoyhtiö-
kohtainen asiakkaille keskeytyksistä aiheutunut haitta -arvo (KAH-arvo) referenssi,
johon jakeluverkonhaltijan vuoden toteutunutta KAH-arvoa sitten verrataan. Jake-
luverkkoyhtiön referenssi KAH-arvoon vaikuttaa keskijänniteverkon suunniteltujen
ja suunnittelemattomien keskeytysten lukumäärä ja keskeytysaika sekä pika- ja
aikajälleenkytkentöjen lukumäärä. Jokaiselle listatulle vaikuttavalle tekijälle on Ener-
giavirasto määrittänyt yksikköhintojen rakenteet, joihin vaikuttaa suunniteltujen ja
suunnittelemattomien keskeytysten keskeyttämän tehon jakelun suuruus ja keskey-
tyksen aikana jakelematta jäänyt energia. Nämä laskentaan vaikuttavat keskeytyneen
sähkönjakelun teho ja energia arvot eivät ole asiakas kohtaisesta kulutusdatasta
laskettuja arvoja, vaan arvioita tehon käytön ja energian kulutuksen arvoista tietylle
asiakastyypille tiettyyn aikaan päivästä. Aikajälleenkytkennöistä peräisin olevaan
KAH-arvoon vaikuttaa katkaistu teho. [6]

Tästä syystä, mikäli sähköverkkoyhtiö pystyy saavuttamaan paremman laatuta-
son kuin kyseiselle sähköverkkoyhtiölle määritetty referenssi KAH-arvo määrittelee,
saa se hyvitystä tulolaskelmassa laatukannustimen kautta. Näin laatukannustimella
pyritään kannustamaan verkonhaltijoita saavuttamaan säävarman verkon määrit-
telemät laatutasot aikamääreissä. Se myös kannustaa parantamaan jakelun laatua
minimitasoa paremmaksi, sillä toteutuneita keskeytyskustannuksia verrataan verkon-
haltijan keskiarvoisiin keskeytyskustannuksiin kahdella edellisellä Energiaviraston
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valvontajaksolla, eli nyt neljännen valvontajakson arvoja verrataan vuosien 2008 –
2015 arvoihin. Jottei laatukannustin tai -sanktio kasva rajatta, on sille määritelty
lattia- ja kattotaso. Laatukannustin voi näin olla enintään 15 % verkonhaltijan saman
vuoden lasketusta kohtuullisesta tuotosta. [6]

Tehostamiskannustimella pyritään kannustamaan verkonhaltijoita pienentä-
mään heidän, kuvassa 5 esiteltyjä, kontrolloitavia operatiivisia kustannuseriä. Näin
pyritään varmistamaan yhtiöiden kustannustehokas toiminta ja sen kehitys keinote-
koisesti alalta puuttuvan kilpaillun markkinatoiminnan takia. Tehostamiskannusti-
men laskennassa on kuusi eri vaihetta, jotka ovat yleinen tehostamistavoite, yritys-
kohtaiset tehokkuuden mittaamisen muuttujat, yrityskohtaiset tehostamistavoiteet,
yrityskohtainen tehostamiskustannusten vertailutaso, yrityskohtaiset toteutuneet
tehostamiskustannukset ja tehostamiskannustimen toteutuneen oikaistun tuloksen
laskennassa. Tämä on esitetty tarkemmin Energiaviraston 2018 antamassa neljännen
ja viidennen valvontajakson valvontamallia esittelevässä dokumentissa sivuilla [6, s.
40 – 47]. Kannustin syntyy, kun lasketusta referenssiarvosta vähennetään toteutuneet
toiminnan kehitykseen käytetyt kustannukset ja tällä erotuksella sen jälkeen oikais-
taan vuotuista tulolaskentaa. Tehostamiskannustin tai -sanktio voi olla korkeintaan
20 % verkonhaltijan saman vuoden kohtuullisesta tuotosta. [6]

Innovaatiokannustimen avulla tuetaan verkonhaltijoita kehittämään ja käyt-
tämään uusia innovatiivisia verkkotoiminnan ratkaisuja. Näin verkkoyhtiö voi saada
oikaistua kohtuulliset tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetyt kustannukset tulolas-
kelmassa kannustimina. Nämä kustannukset täytyvät olla toimialan uuden tiedon,
toimitavan, tuotteen tai teknologian tutkimus- tai kehitystoiminnasta seurannei-
ta kustannuksia. Innovaatiokannustin vähennetään toteutuneen oikaistun tuloksen
laskennassa ja voi olla korkeintaan 1 % verkonhaltijan kyseisen valvontajakson eriy-
tetyn tulolaskelmien liikevaihtojen summasta. Tämä siis sallii vaihtelun vuotuisella
tasolla ja näin ollen tämän 1 % rajan ylityksen kyseisen vuoden verkkotoiminnan
liikevaihdosta. [6]

Toimitusvarmuuskannustimen avulla turvataan tasavertaisesti verkonhalti-
joille mahdollisuus saavuttaa sähkömarkkinalaissa (588/2013) määritetyt toimitus-
varmuusvaatimukset määräajoissa. Nämä toimitusvarmuusvaatimukset tarkoittavat
joillekkin verkonhaltijoille suuria korvausinvestointeja uuteen verkkoon tai kunnossa-
pito kustannuksia nykyiseen verkkoon toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Verkonhal-
tija pystyy toimitusvarmuuden avulla alaskirjauksilla kompensoimaan purkamiaan
laitteita, jotka on purettu ennen niiden suunnitellun teknistaloudellisen käyttöiän saa-
vuttamista, jotta verkko saavuttaisi säävarman verkon toimitusvarmuuden. Näin ver-
konhaltija saa korvauksen puretun verkkokomponentin jäljellä olleesta NKA-arvosta.
Toimitusvarmuuskannustimen voi myös saada kunnossapito ja varautumistoimenpi-
teille, jotka parantavat verkon toimitusvarmuutta. Tälläisiä töitä ovat muun muassa
vierimetsän hoidon tason nostaminen poistamalla riskipuita johtokadun ulkopuolel-
ta, harvennushakkuut tai jopa leveämpien johtokatujen hakkaaminen. Mikäli taas
verkkoyhtiö pystyy saavuttamaan toimitusvarmuusvaatimukset normaalin verkon
korvausinvestointien sekä kunnossapitotoimien avulla, toimitusvarmuuskannustimen
käyttöä ei katsota hyväksyttäväksi tällaiselle verkkoyhtiölle. [6]

Kun erinäiset kannustimet on laskettu eriytetyn tulolaskelmaan, tiedetään ver-
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konhaltijan toteutuneen oikaistun tuloksen suuruus. Kun vähennetään luvussa 2.2.1
esitelty kohtuullinen tuotto toteutuneesta oikaistusta tuloksesta, saadaan tietää on-
ko verkonhaltijan oikaistu tuotto ollut alijäämäinen (negatiivinen) eli kohtuullisen
tuoton rajoissa vai onko se ollut ylijäämäinen (positiivinen) ja näin ollen ylittänyt
kohtuullisen tuoton rajan. Tuloksia tarkastellaan valvontajaksoittain, joten vuosit-
taistasolla nämä eivät haittaa. Valvontajaksolla kertynyt ali- tai ylijäämä siirtyvät
seuraavalle tarkastelujaksolle. Mikäli verkonhaltijan valvontajakson ylijäämä ylittää
kohtuullisen tuoton rajan yli 5 %:lla, lisätään seuraavassa jaksossa huomioon otetta-
valle ylijäämälle maksettavaa korkoa. Näin verkonhaltijat tulee seurata kohtuulisen
tuoton asettamia rajoja, eikä näin ollen voi periä perutelemattomia siirtohintoja
asiakkailtaan. [6]

Vuonna 2018 julkaisemassaan raportissa Energiavirasto julkaisi tilastoja aiem-
pien vuosien jakeluverkkoyhtiöiden yli- ja alijäämäisyydestä. Kuvassa 6 on listattu
vuosien 2005 – 2016 jakeluverkkoyhtiöiden yli- ja alijäämä summia. Vuosien 2005 –
ja 2009 välillä tulos kehittyi alijäämäisenä, mutta toisen valvontajakson lopulla 2010
ja 2011 tapahtuneiden myrskyjen aiheuttamien sähköverkkojen taloudelliset vahingot
pysäyttivät tämän kehityksen. Vaikuttavina tekijöinä olivat muun muassa myrskyjen
aiheuttamien jakelunkeskeytysten ja niiden laajojen korjausoperaatioiden pienen-
tämät laatu- ja tehostamiskannustimet, joiden pienentäminä sähköverkkoyhtiöiden
kohtuullisen tuoton -rajat olivat pienempiä. Vuosi 2011 oli myös toisen valvontajak-
son viimeinen vuosi, joka tarkoitti viimeistä mahdollisuutta käyttää ensimmäisen
valvontajakson mahdollinen jäänyt alijäämä. [22]

Kuva 6: Jakeluverkkoyhtiöiden vuosien 2005 – 2016 yli- ja alijäämä. [22]

2.3 Jakeluverkkoyhtiön arvot
Tässä alaluvussa selitetään yleisellä tasolla verkonhaltijoiden mahdollisten arvojen
ja tavoitteiden vaikutus verkkotoimintaan ja arvioidaan niiden näiden vaikutusten
mittavuutta. Näiden vaikutusta tämän työn pohdintaan ja ehdotettuihin toiminta-
malleihin esitellään pääkappaleessa 3 Tutkimustuloksien näkökulma, jossa esitellään
muun muassa Nurmijärven Sähköverkon arvot ja sen itselleen asettamat tavoitteet.
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Niin kuin aiemmin mainittu, sähköverkonhaltija on omistamansa sähkökeluver-
kon täyttää sähkömarkkinalain (588/2013) määrittelemät säävarman sähköverkon
toimitusvarmuusvaatimukset porrastetusti vuosien 2019, 2023 ja 2028 loppuihin men-
nessä. Tästä aikataulusta tietenkin poiketen, mikäli sähköverkkoyhtiö on hakenut
Energiavirastolta siirtymäjakson pidennystä. Nämä toimitusvarmuusvaatimukset
eivät kuitenkaan määrittele toimintatapoja verkkotoiminnalle ja toimitusvarmuuden
kehittämiselle. Myöskään kappaleessa 2.2 Sähköverkkotoiminnan valvonta esitelty
Energiaviraston harjoittama siirto- ja jakeluverkkotoiminnan valvonta ei sanele näitä.
Valvontamalli vain määrittelee verkonhaltijalle sen maksimin kohtuullisen tuoton
määrän, jonka verkonhaltija on sallittu saavuttavan liiketoiminnallaan. Tietenkin
valvontamalli kannustimillaan ohjaa jakeluverkonhaltijoita kohti kustannustehokkain
investoinnein toteutettavaa, uusia innovaatioita hyväksi käyttävää, harvoja ja lyhyitä
sähkönjakelun keskeytyksiä omaavaa ja pienin operatiivisin kustannuksin ylläpidet-
tävää jakeluverkkoa. Näin lainsäädäntö ja Energiaviraston valvontamalli ei määrää
tiettyjä strategioita sähköverkkotoiminnan ja sähköverkon toimitusvarmuuden kehit-
tämisen toiminnoille. Täten jakeluverkkoyhtiön on mahdollista sallituissa rajoissa
määrittää parhaiten oman verkkoonsa sopivat menetelmät jakeluverkkotoiminnan
harjoittamiseksi, joihin vaikuttavat myös yhtiön omat arvot ja tavoitteet.

Niin kuin kappaleen 2.2.2 lopussa kerrottiin, Energiaviraston valvontamalli mää-
rittelee onko jakeluverkkoyhtiön oikaistu tuotto alijäämäinen vai ylijäämäinen. Liial-
lisesta ylijäämästä verkkoyhtiö joutuu maksamaan korkoa seuraavalla valvontajak-
solla, mutta periaatteena ei voi sanoa yhtiön tuleksen olevan liiallisen alijäämäinen.
Tietenkin liiallinen alijäämä vaikuttaa rajoittavasti verkkoyhtiön mahdollisuuteen
harjoittaa toimintaansa ja näin mahdollisesti säävarman jakeluverkon tavoittelu voi
vaikeutua. Jos jakeluverkkoyhtiö pystyy täyttämään jakeluverkkoyhtiöille asetettu-
jen lainsäädäntöjen vaatimukset sen tuoton alijäämäisyydestä huolimatta, mikään
ei estä sitä tarjoamasta edullisempia sähkönsiirtopalveluita asiakkaillensa. Tähän
valintaan vaikuttavat muun muassa voimakkaasti jakeluverkkoyhtiön omistajuus ja
täten jakeluverkkoyhtiön arvot ja tavoitteet.

Jakeluverkkoyhtiö voi olla esimerkiksi sijoitusyhtiöiden omistamana, jolloin kysei-
sen jakeluverkkoyhtiön päätavoite on mitä todennäköisimmin maksimoida yhtiön
tuotto ja näin maksaa omistajilleen osinkotuloja. Tälläisessä tapauksessa sijoitusyh-
tiöiden omistama jakeluverkkoyhtiö voi esimerkiksi maksimoida lasketun kohtuullisen
tuoton rajan nostamalla jakeluverkkonsa arvoa mahdollisimman korkealle, minimoi-
malla uuden jakeluverkkonsa rakennuskustannuksia ja veloittamalla asiakkailtaan
korkeaa sähkönsiirtohintaa, joka kuitenkin pysyy sallituissa rajoissa.

Toinen ääripää on, että jakeluverkkoyhtiön omistaa kokonaan tai suurimmaksi
osin jokin julkisen sektorin toimija, esimerkiksi kunta tai kaupunki itse tai omistaja-
na on muuten jokin kyseisen jakeluverkon asiakkaista koostuva yhtymä. Tällaisen
omistajan omaava jakeluverkkoyhtiö mitä todennäköisimmin ei halua tavoitella
maksimaalista liikevoittoa, vaan pyrkii tuottamaan asiakkailleen edullisia sähkönsiir-
topalveluja kuitenkin täyttäen jakeluverkkoyhtiöille asetetut lainsäädännöt. Tällaisen
jakeluverkkoyhtiön tuotto olisi todennäköisimmin aina edes jonkin verran alijäämäi-
nen. Tämän lisäksi tällaisten jakeluverkkoyhtiöiden omistajille maksettamia osinkoja
käytetään esimerkiksi julkisten palveluiden tuottamiseen ja tukemiseen.
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2.4 Muut jakeluverkkotoimintaa ohjaavat tekijät

Sähkömarkkinalain (588/2013), Energiaviraston toteuttaman valvonnan ja jakelu-
verkkoyhtiöiden arvojen ja tavoitteiden lisäksi jakeluverkkotoimintaan liittyviä stra-
tegioita ja valintoja ohjaa muun muassa verkonhaltijan jakeluverkon maantieteellinen
sijainti Suomessa, jakeluverkon rakenne, esimerkiksi jakeluverkon asemakaava-alueen
ja haja-asutusalueen osuudet, sekä ajatus jakeluverkkokomponenttien kokonaiskus-
tannusten, eli elinkaarikustannusten, minimoinnista. Tietenkin osa näistä tekijöistä
liittyy aiemmin tässä pääluvussa esitettyihin ajatuksiin jakeluverkkoyhtiöitä ohjaa-
vista tekijöistä, mutta niiden vaikutusta arvioidaan tässä alaluvussa tarkemmin.

Jakeluverkkoyhtiöiden maantieteellisten vastuualueiden välillä Suomessa löytyy
hyvin paljon eroja niin verkkoalueen maaston rakenteessa ja maapeitteen tyypissä.
Esimerkiksi Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa asutus on paikoin hyvin hajanaista, jo-
ten jakeluverkon haarat venyvät paikoin hyvin pitkiksi. Pitkillä ilmajohto-osuuksilla
todennäköisyydet puuston aiheuttamalle vialle kasvavat verkkokilometrien lisääntyes-
sä. Metsäalueita Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa onkin muuta maata enemmän ja
kasvava puusto on paikoin hyvinkin pitkää ja tiheään kasvavaa. Tällainen maanpeite
vaatisi erityisesti tehostettua vierimetsänhoitoa, jota esimerkiksi Pohjois-Karjalassa
on harjoitettu johtokadun vierimetsien kaistalehakkuin, josta tarkemmin myöhemmin
tässä diplomityössä luvussa 5.2 Raivaus. Tilannetta hankaloittaa edelleen, mikäli
ilmajohto ei ole tienvarressa tai muuten helppo kulkuisessa maastossa, johon kor-
jausorganisaatio ei pääse nopeasti vikaa korjaamaan. Näin hankalat maastonmuodot
ja maapeitteen laatu lisäävät jakeluverkon elinkaarikustannuksia, jotka puolestaan
näkyvät kyseisen alueen asiakkaiden kohtaamissa siirtomaksuissa.

Myös jakeluverkkoja koettelevissa sääilmiöissä, rajuilmoissa ja myrskyissä on
eroja maantieteellisten alueiden välillä. Itä-Suomen alueet, kuten Kainuu ja Pohjois-
Karjala, ovat Suomen lumisimpia alueita [12]. Runsaan lumen, tiheän puuston ja
harvaan asutun laajan jakeluverkon yhteisvaikutus tekevät kyseisen alueen verk-
kotoiminnasta haastavampaa kuin esimerkiksi Etelä-Suomessa tai Pohjanmaalla.
Rannikolla myrskyluokasta riippuen voidaan odottaa myrskytuulenpuuskien kor-
keampia nopeuksia, mutta alueelliset syöksy syöksyvirtaukset sisämaassa voivat olla
hyvinkin voimakkaita, jonka takia tuulenpuuskien aiheuttamia sähköverkon taloudel-
lisia tuhoja voi tapahtua missä päin Suomea vain. Syöksyvirtauksilla siis tarkoitetaan
ukkospilvistä laskeutuvan kylmän ilman voimakkaan laskuvirtauksen kohdatessa
maan syntyvää voimakasta puuskittaista tuulta [13].

Sähkömarkkinalain (588/2013) sähkönjakelun toimistusvarmuusvaatimusten täyt-
tämiseksi tehtävien sähköverkkoinvestointien suuruus riippuu myös alueen sähköver-
kon lähtötilanteesta sekä tulevaisuuden kehityksen näkymästä. Yhtenä vaikuttava-
na tekijänä verkkotoimintastrategioissa on asiakkaiden jakautuminen asemakaava-
alueiden ja haja-asutusalueiden asukkaiksi. Vaikutusta selittää muun muassa sähkö-
markkinalain asemakaava-alueiden toimistusvarmuusvaatimuksen salliman maksimi
kuuden tunnin keskeytysajan, kun vastaava aika haja-asutusalueilla on 36 tuntia.
Toimitusvarmuuden turvaamisen kannalta tällä on suuri ero, sillä kuuden tunnin mak-
simi jakelukeskeytys on hyvin tiukka ja täten tarkoittaa melkein kaikissa tajaamissa
pien- ja keskijänniteverkon maakaapelointia. Mikäli kuitenkin suhteutamme alueiden



32

investointikustannukset asiakasmääriin, ovat tiheästi asuttujen taajamien asiakas-
kohtaiset investointikustannukset suhteellisen pienet verrattuna haja-asutusalueiden
jakeluverkkojen pitkiin siirtoetäisyyksiin.

Suomen laajuisesti asemakaava-alueilla asuu noin 85 % suomalaisista, joka tar-
koittaa 2,2 % Suomen pinta-alasta [9]. Tällöin 85 %:lle asiakkaista tulee turvata
sähkönjakelun toimitusvarmuus, jossa sähkönjakelun keskeytys kestää korkeintaan 6
tuntia. Vaikka 85 % Suomessa asuvista asuukin asemakaava-alueilla, tulevat haja-
asutusalueiden sähköverkkojen toimitusvarmuuden kehittämiseksi käytetyt inves-
tointikustannukset olemaan asemakaava-alueita korkeammat. Täten toimitusvar-
muuden kehittämiseksi eniten vastinetta investoinneille sähköverkkoyhtiöt saavat
painottaessaan alussa toimitusvarmuuden kehitystä asemakaava-alueille. Siksi haja-
asutusalueiden toimitusvarmuuden kehitys tuleekin painottumaan enemmän siirty-
mäjakson loppupuolelle.

Suomessa verkkoyhtiön asiakas maksaa sähkönsiirrosta hintaa saman verran kuin
kaikki muutkin saman jakeluverkon asiakkaat. Kuitenkin suurin osa tähän mennessä
tehdyistä investoinneista verkon toimitusvarmuuden kehittämiseen on kohdistunut
taajama-alueisiin ja täten suurin osa taajamissa asuvista pääsee nauttimaan sää-
varman jakeluverkon tarjoamasta sähkönsiirrosta jo näin alkuvaiheessa. Kuvasta 7
nähdään, että noin 81 % asemakaava-alueille sijoittuvista käyttöpaikoista on 2018
keväällä ollut säävarman sähköverkon piirissä, kun kaava-alueen ulkopuolella sama
luku oli vain 31 %. [22]

Kuva 7: Energiaviraston jakeluverkonhaltijoilta keräämä arvio säävarman sähköver-
kon piiriin kuuluvista käyttöpaikoista [22]

Niin kuin mainittu, ensin toimitusvarmuuden kehitys investoinnit tulevat pai-
nottumaan asemakaava-alueille ja vasta tämän jälkeen haja-asutusalueille. Vielä
tehokkaammin investoinnit tulisi käytettyä, mikäli uusittaisiin verkko-osuuksia säh-
köasemien lähdöistä eteenpäin. Tässä syntyy ongelmaksi joidenkin verkko-osuuksien
suhteellisen korkea jäljellä oleva nykykäyttöarvo, joka johtuu näiden osuuksien nuo-
resta iästä. Kuitenkin diplomityön kirjoitushetken investointien epätasainen jakau-
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tuminen asemakaava-alueille ja haja-asutusalueille kompensoituu tulevaisuudessa,
sillä tällöin taajamissa asuvat asiakkaat sublementoivat suuresti haja-asutusalueen
verkon investointeja sekä ylläpitokustannuksia [3].

Verkkotoimintastrategioihin sekä varsinkin valintoihin verkkosuunnittelussa ja
-komponenttivalinnoissa vaikuttaa verkko-osuuden kokonaiskustannus, eli sen kustan-
nukset koko verkko-osuuden eliniän ajalta. Elinkaarikustannusten muodostuminen
on esitetty kaavassa 3. Niihin vaikuttavat siis verkko-osuuden investointi-, käyttö-,
kunnossapito- ja keskeytyskustannukset. Mallia käytetään arvioidessa eri investoin-
tivaihtoehtojen kokonaiskustannusten suuruutta koko verkko-osuuden elinkaaren
ajalla.

Ctot = min
∫︂ T

0
(Cinv(t) + Copex(t) + Ckeskeytys(t))dt (3)

, jossa
Ctot = kokonaiskustannukset
Cinv = investiointikustannukset
Copex = käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Ckeskeytys = keskeytyskustannukset

Uutta jakeluverkon osuutta tai vanhan kunnostamista suunniteltaessa olisi vii-
sainta pyrkiä elinkaarikustannuksiltaan edullisimpaan ratkaisuun. Näihin kuitenkin
vaikuttavat niin monet tekijät, jonka takia tarkkoja lukuja on vaikea esittää. Täten
on tyydyttävä nykyisen tilanteen ja tulevaisuuden näkymän perusteella tehtäviin
arvioihin. Myös tässä diplomityössä olisi eri toimitusvarmuutta kehittävistä menetel-
mistä haluttu esittää tarkkoja laskelmia elinkaarikustannuksista, mutta jouduttiiin
esittämään suuntaa antavia arvioita käyttäen Energiaviraston sähköverkkokompo-
nenttikohtaisia yksikkökustannuksia ja asiantuntemukseen perustuvia näkemyksiä
käytön aikaisista kustannuksista.
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3 Tutkimustuloksien näkökulma
Kun edellisen pääluvun 2 Jakeluverkkotoimintaa ohjaavia tekijöitä tarkoitus oli esi-
tellä yleisesti jakeluverkkotoimintaa ohjaavia ja rajoittavia tekijöitä, tämän luku
pyrkii kuvaamaan lukijalle tämän diplomityön näkökulman sekä sen vaikutus tässä
työssä tehtäviin päätelmiin ja valintoihin. Koska tämä diplomityö tehtiin Nurmi-
järven Sähköverkko Oy:lle, näkökulmaksi valittiin Nurmijärven Sähköverkko Oy:n
tarpeet. Näkökulma täten tukeutuu luvussa 2 esiteltyihin raameihin, mutta muo-
dostaa Nurmijärven Sähköverkko Oy:n arvoja, tavoitteita ja tarpeita kuvastavan
kokonaisuuden. Jotta lukija pystyy ymmärtämään tämän diplimityön arvioinnin
argumentointia jakeluverkon toimitusvarmuutta lisäävistä menetelmistä, tulee hällä
olla ymmärrys niin yleisistä alaa ohjaavista tekijöistä, mutta myös tarkempi kuva
arvioinnin näkökulmasta.

Niin kuin tämän diplomityön otsikko kertoo, tämän diplomityön tarkoitus oli
arvioida tapoja, menetelmiä ja komponentteja jakeluverkon toimitusvarmuuden ke-
hittämiseksi tehokkaasti mahdollisimman pienin elinkaarikustannuksin, jotka sopivat
juuri Nurmijärven Sähköverkko Oy:n kaltaiselle jakeluverkkoyhtiölle. Siksi laajasta
ja tarkasta tarkastetusta huolimatta tärkein menetelmien ja komponenttien arvioin-
tikriteeri oli niiden kyky kehittää jakeluverkon toimitusvarmuutta. Tästä johtuen,
jos jokin aihealue on esitetty lyhyesti tai vain mainittu tekstistä, kyseistä aihealuet-
ta ei koettu diplomityön kirjoitushetkellä tehokkaaksi ja mielenkiintoiseksi tavaksi
kehittää Nurmijärven jakeluverkon toimitusvarmuutta. Kuitenkin kattavan ja pi-
tävän argumentoinnin saavuttamiseksi on työssä pyritty esittelemään suurin osa
tärkeimmistä jakeluverkon toimitusvarmuutta kehittävistä menetelmistä.

Toimitusvarmuuden kehittämisen vaihtoehtojen valinnat ja niiden arivointi suo-
ritettiin sähköverkon keskijänniteverkossa. Tähän toiminnan valintaan päädyttiin
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta, joissa koettiin
keskijänniteverkossa toimintavaihtoehtoja olevan runsaammin ja näillä vaihtoehdoilla
pystytään saavuttamaan huomattavasti laajempia ja tehokkaampia tuloksia toimi-
tusvarmuuden kehittämiseksi. Tätä valintaa, Nurmijärven Sähköverkko Oy:tä ja
sen omistaman jakeluverkon tilaa tämän diplomityön kirjoitushetkellä on enemmän
kuvattu seuraavassa kappaleessa 3.1 Nurmijärven Sähköverkko Oy. Näistä syistä,
mikäli menetelmien tarkastelun yhteydessä ei ole erikseen mainittu, on tarkastelu
suoritettu keskijänniteverkon toteutuksista.

Menetelmät toimitusvarmuuden kehittämiseksi ovat esitelty sisältörakenteessa,
joka on jaettu menetelmäkokonaisuuksien ja menetelmien arvioiti tekijöiden mukaan.
Tämä rakenne esiteltiin lyhyesti kappaleessa 1. Diplomityön rakenne on valittiin
siten, että aihealueet käydään yleisesti läpi pääluvuissa 3 – 6, jonka jälkeen menetel-
mien sopivuutta Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkon toimitusvarmuuden
kehittämiseen arvioidaan pääluvussa 7.

Tämän diplomityön yhdeksi tärkeimmistä aihealuekokonaisuuksista valikoitui
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toiveista automaation ratkaisut toimitusvarmuu-
den kehittämiseksi. Tarkasteltavia automaation mahdollisuuksia ovat muun muassa
vikailmaisimet ja vian automaattinen paikantaminen sekä erottaminen, eli vianra-
jausautomaatio FLIR. Pelkillä verkostoautomaation ratkaisuilla ei todennäköisesti
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säävarmuutta jakeluverkoissa pystytytä saavuttamaan, joten automaation käytön
rinnalla jakeluverkkoyhtiöltä vaadittaisiin muitakin toimia toimitusvarmuuden kehit-
tämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaiden kannustaminen yhteistoimintaan tehos-
tetussa vierimetsänhoidossa sekä ilmajohtojen käyttö vain säävarmoiksi luokitelluilla
paikoilla, kuten tien vieressä. Näistä tarkemmin myöhemmissä luvuissa.

Sähköverkkotoimintaa arvioitaessa yleensä voidaan tukeutua toimintaa ja sen
tehokkuutta kuvaaviin indekseihin, jotka auttavat kuvaamaan ja vertaamaan eri
tekijöitä toisiinsa. Sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaavat indeksi olivat tämän
diplomityön aiheen kannalta hyvin tärkeitä. Yksi tällaisista tärkeistä keskeytysindek-
seistä on System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), joka kertoo verkon
asiakkaan kokemien pitkien keskeytysten lukumäärän ajan jaksolla, joka on tyypilli-
sesti yksi vuosi. Se lasketaan jakamalla kaikkien asiakkaiden kokemien keskeytysten
summa kaikkien asiakkaiden lukumäärällä. Puolestaan System Average Interruption
Duration Index (SAIDI) kuvaa sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräistä pituutta
asiakasta kohden. Se lasketaan jakamalla kaikkien asiakkaiden kokemien kaikkien
sähkökatkojen kestojen summa asiakkaiden kokonaismäärällä. Kolmas tärkeä indeksi
on Customer Average Interruption Duration Index CAIDI, joka kuvaa tapahtuneiden
keskeytysten keskimääräistä kestoa, eli se lasketaan jakamalla kaikkien keskeytysten
kestojen summa näiden keskeytysten lukumäärällä. Sähköntoimituksen keskeytyksille
voidaan myös laskea Costs of Energy Not Supplied (CENS), joka kertoo keskeytysten
keskiarvoisen kustannuksen. [14] [15]

Eri toimitusvarmuuden investointistrategiat kehittävät eri keskeytysindeksejä
erilailla, joten pitävän argumentoinnin saavuttamiseksi tämän diplomityön alus-
sa tuli määritellä tavoiteltavan kehityksen suunta. Sähkömarkkinalain (588/2013)
toimitusvarmuusvaatimusten sanelemana tässä diplomityössä pyrittiin löytämään
tehokkaita menetelmiä sähkönjakelun keskeytysten kestojen lyhentämiseksi. Kus-
tannustehokkuus syistä myös vikataajuuden pienentäminen koettiin tärkeäksi ja-
keluverkon pienenpien KAH-kustannusten takia, mutta sen kehittämisen arviointi
kuului eri arviointikriteerin piiriin. Sähkömarkkinalain (588/2013) pykälän 51 mää-
rittelemien asemakaava-alueiden 6 tunnin ja haja-asutusalueiden 36 tunnin maksimi
sähkönjakelun keskeytyskestojen määrittelemänä tämän diplomityön tärkeämpi ta-
voite oli lyhentää sähkönjakelun keskeytysten kestoja, kuin pienentää jakeluverkon
vikataajuutta.

Vaikka menetelmien tehokkuutta arvioidaan paljon niiden teknisten ominai-
suuksien perusteella, mutta myös kustannustehokkuus tunnettiin hyvin tärkeäksi.
Kustannustehokkuudella tarkoitetaan kappaleen 2.4 lopussa esiteltyä ajatusta ver-
kon elinkaarikustannusten minimoimisesta. Vaikka tarkkoja laskelmia menetelmien
elinkaarikustannuksista ei pystytty tämän diplomityön tuloksissa antamaan, koettiin
tärkeaksi antaa niistä suuntaa antavia arvioita, jotka pohjautuivat Energiaviras-
ton muodostamiin sähköverkkojen yksikköhintoihin ja näkemyksiin sähköverkon
komponenttien elinkaaren aikaisista kustannuksista.
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3.1 Nurmijärven Sähköverkko Oy

Nurmijärven kunta on yksi Keski-Uudenmaan kunnista, joka sijaitsee Espoon ja
osin Vantaan pohjoispuolella. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n omistama jakeluverk-
ko kattaa koko Nurmijärven alueen ja pieniä alueita ympäryskuntien maa-alasta.
Nurmijärven Sähköverkko Oy on kokonaan Nurmijärven Sähkö-konsernin omistama
tytäryhtiö. Nurmijärven Sähkö-konserni on energiapalveluyritys, joka on täysin Nur-
mijärven kunnan omistama. Enegiapalveluyritykseksi Nurmijärven Sähkö luokittuu
sen tarjoamien kaukolämpö liittyvien palveluiden takia. Kaikkiaan Nurmijärven
Sähkö-konsernilla on hieman yli 25 000 asiakasta ja kaukolämpöasiakkaita hieman
vajaa 500 kappaletta. [16]

Kuntaomisteisuudella on selviä vaikutuksia Nurmijärven Sähköverkko Oy:n it-
selleen asettamiin arvoihin ja tavoitteisiin, jotka sitten vaikuttavat verkkotoimin-
tastrategioihin. Tärkeimpänä tavoitteena Nurmijärven Sähköverkko Oy pitää edul-
listen sähkönjakelupalveluiden tuottamista kunnan asukkaille. Tämä tavoite näkyy
Nurmijärven Sähköverkon toiminnassa, sillä sen vuotuinen tuotto on pitkään ol-
lut alijäämäinen, kun todellista tuottoa verrataan laskettuun kohtuullisen tuottoon.
Tuoton alijäämäisyydestä huolimatta Nurmijärven Sähköverkko on pystynyt har-
joittamaan jakeluverkkotoimintaa velatta hyvällä jakeluverkon toimitusvarmuudella.
Toinen Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle tärkeä tavoite on olla osinkomaksukykyinen.
Konsernirakenteen takia sähköverkko maksaa konserniavustusta emoyhtiölle Nur-
mijärven Sähkölle, joka taas maksaa osinkoa omistajalle eli Nurmijärven kunnalle.
Täten osingoista syntyy tuki kunnan palveluille.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tärkeimpänä tavoitteenaan pitämä edullisten
siirtohintojen tarjoaminen asiakkailleen näkyy Energiaviraston vuosien 2007 – 2019
aikana keräämässä jakeluverkkoyhtiö kohtaisessa siirtohinta datassa [17]. Energiavi-
raston tallentamissa jakeluverkkoyhtiö kohtaisissa siirtohinnoissa on laskettu mukaan
kaikki verot (arvonlisävero ja sähkövero) ja huoltovarmuusmaksu. Siirtohintadata on
jaettu Energiaviraston käyttämien tyyppikäyttäjäryhmien mukaan, jotka on esitel-
ty kuvassa 8. Kuva 9 esittää L1 tyyppikäyttäjäluokan siirtohintoja vuosien 2007 –
2019 välillä. Nurmijärven Sähköverkon siirtohintoja on verrattu Suomessa toimivien
jakeluverkkoyhtiöiden siirtohintadatan maksimi-, minimi- ja keskiarvoisiin siirtohin-
toihin. Kuvaajasta 9 näkee Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tärkeimmän tavoitteen
toteutumisen eli edullisten ja maan keskiarvoa alempien siirtohintojen tarjoamisen
asiakkailleen. Nurmijärven Sähköverkon siirtohinnat eivät ole nousseet viimeisen
kolmen vuoden aikana samalla tavalla kuin on valtakunnan siirtohinnan keskiarvo.

Kuntaomisteisuudella on myös toinen vaikutus, joka näkyy hyvinä väleinä Nur-
mijärven kuntaan. Hyvät välit tarkoittavat vaivatonta yhteydenpitoa ja hyvää yhteis-
työtä kunnan toimijoiden kanssa, joka helpottaa yhteisiä projekteja ja esimerkiksi
molemmin puolista infrastruktuurin suunnittelua ja rakennusta.

Vuonna 2017 Nurmijärven Sähköverkko Oy oli 26. suurin jakeluverkkoyhtiö asiak-
kaille siirretyn energian perusteella [18]. Sen omistama ja hallinnoima sähkönjake-
luverkko on kokonaispituudeltaan noin 2110 kilometriä pitkä. Pienjänniteverkkoa
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n hallinnoimasta jakeluverkosta on noin 1370 kilomet-
riä eli 65 % verkosta, keskijänniteverkkoa noin 716 kilometriä eli noin 34 % verkosta
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Kuva 8: Energiaviraston käyttämät tyyppikäyttäjäluokat sähkönjakeluverkoissa. [19]

ja 110 kV:n linjaa 25 kilometriä eli noin 1 % verkosta. Koska asiakkaita Nurmijärven
jakeluverkolla on noin 25 000 kappaletta, tarkoittaa tarkoittaa noin 11,79 asiakasta
verkkokilometriä kohden. Maakaapelointiaste Nurmijärven Sähköverkon keskijän-
niteverkossa oli vuonna 2017 noin 26 % luokkaa ja maltillisesti kasvamassa. Tämä
on vuoden 2017 valtakunnallista 22,5 % keskiarvoa hieman korkeampi, joka selittyy
Nurmijärven asemakaava- ja haja-asutusalue alueiden suhteella. Nurmijärven Sähkö-
verkon pienjännitteisen jakeluverkon maakaapelointiaste oli vuonna 2017 vuorostaan
noin 58 %. Tämä osuus on kuitenkin keskijänniteverkon maakaapelointiastetta voi-
makkaammin nousemassa, sillä pienjänniteverkossa maakaapelointi nähdään selvästi
parempana vaihtoehtona kuin aiemmin suosiossa ollut riippukierrekaapeli AMKA.

Asemakaava-alueiden keskijänniteverkkoakin on päätetty maakaapeloida, sillä
sähkömarkkinalain vaatiman 6 tunnin maksimi sähkönjakelun keskeytysajan tunne-
taan olevan niin tiukka raja, ettei sitä voida oikein muuten tavoittaa. Nurmijärven
Sähköverkko Oy pyrkii kuitenkin pitämään kiinni asettamastaan verkkotoiminta-
strategiasta, jonka mukaan jakeluverkon arvoa ei haluta tietoisesti nostaa. Tämä
tarkoittaa muun muassa sitä, että kallista maakaapelointia ei haluta toteuttaa syyttä,
mikäli ilmajohtolinja pystytään toteuttamaan säävarmaksi maakaapelointia pienem-
millä elinkaarikustannuksilla. Näitä toimitusvarmuutta kehittäviä ilmajohtoverkon
menetelmiä ovat muun muassa tien viereen rakentaminen ja vierimetsän tehostettu
kunnossapito.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n asiakkaiden kokemat keskeytysajat ovat diplomi-
työn kirjoitushetkeä ennen olleet vuosittain noin 0,6 tunnin luokkaa. Keskimääräisesti
asiakkaat ovat kokeneet noin 1,2 kappaletta sähkönjakelun keskeytyksiä vuodessa.
Yksi tyypillisimpiä vikoja ovat olleet lumisien talvien lumikuormien aiheuttamat viat
keskijännitteisillä ilmajohtolinjoilla. Jos tarkastellaan keskijänniteverkon odottamat-
tomia pysyviä vikoja, vuoden 2017 Energiaviraston julkaisemissa jakeluverkkoyhtiöitä
koskevissa tilastoissa Nurmijärven Sähköverkko Oy:n keskijänniteverkon odottamat-
tomien pysyvien vikojen keskeytysaika jakeluverkon siirtämällä vuotuisella energialla
painotettuna oli 0,53 tuntia vuodessa, joka oli Suomen 48. pienin. Vastaava luku pien-
jänniteverkon vioille oli 0,014 tuntia vuodessa, joka oli 39. pienin Suomessa. Lukujen
suuruudesta, suuruuden valtakunnallisesta sijoituksesta sekä lukujen keskinäisestä
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Kuva 9: Energiaviraston jakeluverkkoyhtiö kohtaisesta siirtohinta datasta muodos-
tettu kuvaaja sähköjakeluverkko tyyppikäyttäjäluokalle L1.

suhteesta voidaan esittää hyvin karkea arvio keskijänniteverkon toimitusvarmuuden
kehityksen tarpeesta Nurmijärvellä verrattuna pienjänniteverkkoon ja sen vikoihin.
Tämä arvioi on hyvin karkea, sillä näihin tilastoihin vaikuttavat hyvin monet tekijät,
joista yksi on hyvin paikalliset sääilmiöt. [18]

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkon vikojen tilastointia olisi haluttu
tehdä tarkemmin tässä diplomityössä, muun muassa Nurmijärvellä käytettyjen eri
sähkölinjarakenteiden vikataajuuksien selvittämiseksi. Nurmijärvellä toteutettu vika-
tilanteiden raportointi ei kuitenkaan ollut tarpeeksi tarkkaa ja kattavaa laajemman
ja tarkemman vikatilastoinnin suorittamiseksi, jonka seurauksena toimitusvarmuuden
kehittämisen menetelmien arviointia Nurmijärven jakeluverkon vikojen näkökulmasta
ei tässä diplomityössä voitu suorittaa. Jatkokehitysehdotuksena esitetäänkin, että
jakeluvekron vikaraportointia voitaisiin tarkentaa vikasijainnilla, josta selviäisi mille
sähkölinjarakenteelle tai komponentille vika on tapahtunut, sekä jokin kuvaus tapah-
tuneesta viasta ja sen aiheuttajasta. Näin tiedoista ja niiden muodostamasta tilastos-
ta voitaisiin mahdollisesti hahmottaa muita kehityskohteita jakeluverkkotoiminnan
kehittämiseksi.

Nurmijärven Sähköverkko Oy jakeluverkon investointitarve on tiukentuneiden
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toimitusvarmuusvaatimusten lisäksi kasvussa kunnan väkiluvun kehityksen seurauk-
sena. Niin kuin muutkin Uudenmaan kunnat ja kaupungit, Nurmijärvikin on hyvin
muuttovoittoinen kunta, josta johtuen verkon laajentamisesta seuraa kasvavia laa-
jennusinvestointien kuluja [20]. Esimerkiksi vuonna 2017 Nurmijärven Sähköverkko
Oy:n kokonaisinvestoinnit olivat noin 5,2 miljoonaa euroa, joka oli 19. suurimmat
Suomen jakeluverkkoyhtiöistä, vaikka yhtiö on Suomen 26. suurin siirretyn energian
perusteella. Näistä kokonaisinvestoinneista kuitenkin noin 3,1 miljoonaa euroa oli
laajennusinvestointeja, jonka perusteella Nurmijärven Sähköverkko Oy oli vuonna
2017 Suomen 8. suurin jakeluverkkonsa laajentamiseen investoiva jakeluverkkoyh-
tiö. Nämä tilastot osoittavat alueen muuttovoittoisuuden vaikutuksen tehtyihin
verkkoinvestointeihin. [18]

Sähköverkon toiminnan kannalta haastavimmat olosuhteet ovat verkkoyhtiöillä,
joiden jakeluverkon asiakkaiden määrä verkkopituutta kohden on alhainen, joiden
asiakkaiden keskimääräinen sähkönkäyttö on alhainen ja joiden jakeluverkkopituus
siirrettyä energiaa kohden on korkea [3]. Näin ollen tilastoista voidaan verkkoyhtiöt
järjestää asiakasta verkkopituutta kohden (kpl/km) energia per asiakas (kWh/a) ja
verkkopituus per energia (m/MWh), ja näin ollen arvioida jakeluverkkoyhtiöiden
maantieteellisten vastuualueiden vaativuutta. Aiemmin tässä luvussa kerrottu tilasto
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n noin 11,79 asiakasta verkkokilometriä kohden on
Suomen jakeluverkoista 26. tiheimmin asutettu jakeluverkkoalue. Tiheimmät jake-
luverkot, joissa on asiakasta verkkokilometriä kohden on 30 - 60 välillä toimivat
pääosin kaupunkien asemakaava-alueilla. Harvan asiakastiheyden omaavilla jakelu-
verkoilla on noin 2 - 3 asiakasta verkkokilometria kohden ja he toimivat laajoilla
haja-asutusalueilla Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n
vuotuinen siirretty energia oli vuonna 2017 noin 423,6 GWh, jonka jakamalla Nurmi-
järven Sähköverkon Oy:n noin 25 000 asiakkaalla saadaan noin 17 MWh/asiakas,
joka on Suomen 19. suurin. Verkkopituus siirrettyä energiaa kohden Nurmijärven
Sähköverkko Oy:llä on puolestaan noin 4,98 m/MWh, joka on Suomen 24. pienin.
[18]

Yllä esitettyissä Energiaviraston kokoamissa vuoden 2017 tilastotiedoissa Nur-
mijärven Sähköverkko Oy sijoittuu 77 tilastoissa listattujen Suomessa toimivien
jakeluverkkojen joukossa toiminnan haastavuutta kuvaavissa suureissa tasaisesti
mediaania korkeammalle. Näiden tilastojen perusteella voidaan arvioida, että Nur-
mijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkotoiminnan haasteellisuus on Suomen kes-
kiarvoa alhaisempi. Sen ei kuitenkaan voida katsoa lukeutuvan 20 »helpoimman»
jakeluverkkoalueen joukkoon vaan olevan juuri tämän ulkopuolella esiteltyjen suu-
reiden perusteella. Tietenkin verkkotoiminnan haasteellisuutta on eri tyyppisissä
ympäristöissä erilaisia, sillä esimerkiksi, vaikka Helen Sähköverkko Oy:n asiakasta
verkkopituutta kohden on Suomen suurin, ovat sen verkonrakennushankkeet haas-
tavia suurkaupunkiympäristön takia. Tietenkin suuren asiakasmääränsä ansiosta
Helen Sähköverkko Oy:llä on mitä todennäköisimmin riittävä taloudellinen tilanne
suhteellisen lyhyiden siirtoyhteyksien toteuttamiseksi olivatpa ne miten haastavassa
kaupunkiympäristössä.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tavoite tietoisen verkonarvon nostamisen välttämi-
seksi ilman painavaa syytä näkyy muun muassa haja-asutusalueella ilmajohtolinjojen
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käytössä. Nurmijärven haja-asutusalueilla on tähän asti ja aiotaan tulevaisuudes-
sakin käyttää ilmajohtolinjoja paikoissa, missä sen käyttö on koettu säävarmaksi
ratkaisuksi. Diplomityön kirjoitushetkellä ilmajohdot nähdään hyvinä verkkoraken-
teina esimerkiksi pelloille tai tien varsille rakennettuina. Tätä näkemystä voidaan
joutua arvioimaan uudestaan, mikäli sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimuk-
set kiristyvät entisestään tulevaisuudessa. Joitain haja-asutusalueiden sähköverkon
metsämaa osuuksia on maakaapeloitu toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Kyseisiä
korvausinvestointiprojekteja on kuitenkin tehty vain käyttöikänsä päähän tulleille
ilmajohtolinjoille säilyttäen toimivat ja vielä käyttöikää omaavat ilmajohtoverkkolin-
jat ilmajohtoina. Tarvetta metsämaa osuuksien maakaapeloinnille myös pienentää
Nurmijärven suhteellisen vähälumiset talvet Suomen mittakaavassa, joiden takia
vierimetsien puiden oksat ja rungot taipuisivat linjoille.

Pienjänniteverkon maakaapelointia Nurmijärven haja-asutusalueilla on vuoros-
taan harjoitettu jo 1980-luvulta lähtien. Pienjänniteverkossa tätä ennen hyvin paljon
suosiossa olleet ilmakaapelit, eli riippukierrejohdot, syrjäytettiin ja käyttö tämän
jälkeen on ollut hyvin vähäistä. Nurmijärven haja-asutusalueiden maisemassa AMKA-
riippukierrejohtoa voi nähdä edelleen, mutta uusien AMKA-linjojen rakentaminen
on vähäistä. Valtakunnan laajuisestikin verkossa on riippukierrejohtoa vielä jonkun
verran, mutta sen prosenttiosuus on hyvin pieni.

Näillä Nurmijärven sähköverkon haja-asutusalueilla tehtiin myös muita saneeraus
projekteja ennen vuosituhannen vaihdetta, joissa korvausinvestoinnein uusittiin
vanhoja verkko-osuuksia. Vuoden 2005 aikoihin vuorostaan ilmajohto-osuuksien
johtokatuja levennettiin vaadittuun 10 metrin leveyteen, joka paransi ilmajohtojen
toimitusvarmuutta. Samalla johtokatujen viereltä kaadettiin ongelmapuita, jotka
katsottiin olevan vaaraksi johdon toimitusvarmuudelle myrskyn sattuessa.

Verkostoautomaation osalta Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkosta löytyy
noin 110 kappaletta radioyhteyksin ohjattavaa kauko-ohjattavaa erottinta. Tämä
tarkoittaa yhtä kauko-ohjattua erotinta jokaisella noin 19 kilometrillä jakeluverkkoa.
Vuosittain näiden kaukokäyttöisten erottimien määrä on kasvanut noin viiden kappa-
leen verran. Määrän kasvun toivotaan kasvavan tulevaisuudessa, mutta Nurmijärven
Sähköverkko Oy ei pysty vielä tarkemmin määritellä vielä mikä on tulevaisuuden ta-
voiteltu tilanne verkostoautomaation suhteen. Kauko-ohjatut erottimet ovat todettu
hyväksi tavaksi vikojen vaikutus alueen nopeaan rajaukseen. Asiantuntevan käyttö-
henkilökunnan toimesta vika saadaan erotettua terveestä verkosta nopeasti ja näin
selvitettyä karkea vian sijainti jakeluverkossa. Nurmijärven jakeluverkon suhteellisen
pienen koon ja asiantuntevan käyttöhenkilöstön avulla vika-ajat ja vika-alueet on
saatu pidettyä rajallisina. Tämän takia vikapaikan automaattisen paikantamisen ja
eristämisen algoritmin implementoinnille ei ole vielä tunnettu pakottavaa tarvetta.
Tämän diplomityö kuitenkin pyrki tarjoamaan näkemystä FLIR-algoritmin hyö-
dyistä ja heikkouksista, joiden pohjalta esittää mielipide FLIR:in tarpeellisuudesta
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkossa.

Nurmijärvellä automaation mahdollisuuksia on ryhdytty selvittämään erinäisin pi-
lottihankkein, kuten lisäämällä vikaindikoinnin määrää jakeluverkossa. Vikaindikoin-
tinnin määrää lisätään asentamalla mittalaitteita ja mahdollisesti niiden ohjaamien
erottimien ja katkaisijoiden ohjausyksiköitä muuntamoiden yhteyteen. Vikaindikaat-
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torit mittaavat ja ilmoittavat muun muassa vaiheiden jännitteitä sekä vikavirtoja.
Automaatioinvestoinneissa täytyy pohtia, mitkä ratkaisuista ovat kustannustehokkai-
ta tapoja lisätä jakeluverkon toimitusvarmuutta ja mitkä turhaan monimutkaistavat
verkon käyttöä ja toimintaa. Automaatiosta lisää kappaleessa 6 Automaatio.
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4 Jakeluverkkokomponentti-investoinnit
Investointilajit voidaan sähköverkkotoiminnassa jakaa laajennus- ja korvausinvestoin-
neiksi. Laajennusinvestoinneiksi voidaan lukea investointeja, jotka pääasiassa liittyvät
sähkömarkkinalain määrittämään verkonhaltijan liittämisvelvollisuuteen. Nimensä
mukaisesti laajennusinvestoinneilla verkonhaltija rakentaa uutta verkkoa, jotta uudet
asiakkaat pystyvät verkkoon liittymään. Nämä käsittävät muun muassa uudet liitty-
mät jakeluverkkoon ja uusien asutusalueiden sähköistämiseksi rakennettavat uudet
jakeluverkkojen haarat. Asiakkaat maksavat liittymisestä jakeluverkkoon liittymis-
maksun, joiden avulla verkonhaltija sitten rahoittaa verkkonsa laajennusinvesointeja.
[21]

Korvausinvestoinnit puolestaan ovat investointeja, jotka liittyvät sähkömarkkina-
lain määräämien verkonhaltijan siirtovelvollisuuden ja toiminnankehittämisvelvolli-
suuden täyttämiseen. Nämä puolestaan on tarkoitettu verkonhaltijan rahoittavan
perimillään verkkopalvelumaksuilla. Toisin sanoen verkonhaltija perii asiakkailtaan
siirtotariffista maksua, jotta tämä voisi ylläpitää ja kehittää jakeluverkkoaan. Näin
ollen perusteena korvausinvestoinneille voi olla verkon kapasiteetin muutostarve,
toimitusvarmuuden parantaminen, verkkokomponentin käyttöiän päättyminen. Kai-
kista listatuista tekijöistä voidaan päätellä, että alueilla, joilla asukasmäärä ei kasva,
ei myöskään tapahdu paljoa laajennusinvestointeja vaan suurin osa investoinneista
on korvausinvestointeja. Maan laajuisesti tehtävistä verkkoinvestoinneista tämän
diplomityön kirjoitushetkellä suurin osa investoinneista on korvausinvestointeja, sillä
verkonhaltijat pyrkivät nostamaan omistamansa verkon toimitusvarmuutta sähkö-
markkinalain (588/2013) vaatimalle tasolle. [21]

Koska tämä diplomityö tarkasteli jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämistä,
suuri osa tarkastelluista investointien vaihtoehdoista luokitellaan korvausinvestoin-
neiksi. Kuitenkin muun muassa automaation lisääminen sähköverkossa voidaan kat-
soa olevan laajennusinvestointeja, sillä verkkoa ja sen käyttöä »laajennetaan». Tästä
syystä toimitusvarmuuden kehittämisen tarkastelua on jaettu verkkokomponent-
tiratkaisuihin ja operatiivisiin menetelmiin. Tämä pääluku pyrkiikin esittelemään
verkkokomponentti-investointien vaikutusta jakeluverkon toimitusvarmuuteen niin
teknisestä, mutta ennen kaikkea kustannustehokkuutta tarkkailevasta näkökulmasta.
Kyseisten komponenttien huolto- ja kunnossapitokustannusten vaikutus elinkaari-
kustannuksiin ja täten kustannustehokkuuteen on arvioitu tässä kappaleessa, mutta
selitetty tarkemmin kappaleessa 5 Operatiiviset kustannukset, jossa tarkastellaan kaik-
kia operatiivisin menetelmin sähköverkon toimitusvarmuutta kehittäviä menetelmiä,
kuten vierimetsän hoitoa. Omaksi kappaleeksi 6 Automaatio nostetut sähköverkon au-
tomaatio ratkaisut ovat myös tässä kappaleessa vain lyhyesti mainittuna, koska niiden
tärkeyden takia tarkempi tarkastelu on suoritettu mainitussa omassa kappaleessa.

Niin kuin tämän diplomityön luvuissa 2 Jakeluverkkotoimintaa ohjaavia teki-
jöitä ja 3 Tutkimustulosten näkökulma kuvailtiin, verkkoinvestointisuunnitelmiin
vaikuttavat useat tekijät, joiden perusteella jakeluverkkoyhtiö pyrkii tavoitteisiinsa
unohtamatta kustannustehokkuutta. Näitä kyseisissä luvuissa esiteltyjä tekijöitä
olivat muun muassa sähkömarkkinalain lainsäädännöt, Energiaviraston suorittama
jakeluverkkoyhtiöiden toiminnan valvontamalli, jakeluverkkoyhtiöiden arvojen ja ta-
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voitteiden vaikutus toimintaan. Koska nämä vaikuttavat tekijät ovat esitetty näissä
kappaleissa, niitä ei kerrata tässä pääluvussa.

Mainituista tekijöistä sähköverkkokomponenttien elinkaarikustannusten mini-
mointi on hyvin tärkeä kriteeri. Se määrittelee verkon suunnittelulle ja toteutukselle
perimmäisen ajatuksen, jota koko prosessi seuraa. Tietenkin investointitilanteissa
on lähes mahdotonta tarkkaan arvioida komponenttien koko elinkaaren kustannuk-
sia, jonka takia näissä tilanteissa vaikuttaa myös hyvin suuresti eri vaihtoehtojen
investointikustannukset. Kustannusten minimointia ei kuitenkaan yksinomaan voida
tavoitella, sillä verkon tämänhetkinen käyttö ja tulevaisuuden järjestelmän näky-
mät, muun muassa siirrettävän sähköenergian määrästä, luovat verkon kustannusten
minimoinnille omat reunaehtonsa, jotka tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Myös sähkönlaatustandardit asettavat omat rajat, joita jakeluverkkojen suun-
nittelun täytyy seurata. Esimerkiksi koko jakeluverkon alueelle jaettavan sähkön
on täytettävä standardin SFS-EN 50160 määrittelemän sähkönlaadun vaatimusta-
sot. Vaatimustasot määrittelevät prosentuaaliset rajat eri jännitetasojen sallituille
jännite ja taajuusmuutoksille. Täten esimerkiksi suunniteltaessa pitkiä ja laajoja
jakeluverkko-osuuksia, tulee suunnittelussa erityisesti ottaa huomioon pituuksien
kasvaessa kasvava jännitteen alenema. [23]

Muita tyypillisiä sähköverkon elinkaarikustannusten minimoinnin reunaehtoja
ovat johtojen ja kaapelien riittävien termisten kestoisuuksien sekä oikosulkukestoi-
suuksien varmistaminen. Näin pyritään välttymään verkkokomponenteilta, jotka
eivät kestäisi niille suunniteltua käyttöä ja näin aiheuttaisi lisäkustannuksia. Vii-
meisinä reunaehtoina jakeluverkkotoiminnassa on riittävän ja turvallisen suojauksen
toteuttaminen. Sähköverkkoyhtiö on vastuussa sähköverkkonsa sähkönjakelun turval-
lisuudesta ja näin on vastuussa sähköturvallisuusmääräysten täyttymisestä. [23]

4.1 Avojohto vai maakaapeli
Sähkölinjarakenteiden nimiä ja ominaisuuksia käsiteltäessä tulee olla tarkkana mi-
tä rakennetta milläkin nimikkeellä tarkoitetaan. Sähköenergian siirron ja jakelun
rakenteet voidaan jakaa ilmajohtoihin ja kaapeleihin, joilta löytyvät vielä omat ala-
luokkansa. Ilmajohdoilla sähköenergian siirrossa ja jakelussa tarkoitetaan pylväiden
varassa ilmassa kulkevia sähköverkkorakenteita. Nämä voidaan jakaa vielä avo-,
riippukierre- ja riippukierrekaapelijohdot alaluokkiin. Avojohdoilla tarkoitetaan ilma-
johtorakenteita, joissa jokainen johto on kiinnitetty omaan eristimeensä tai johonkin
muuhun kiinnikkeeseen pylväällä, ja avojohtoja on niin päällystämättömiä kuin pääl-
lystettyjä. Päällystetystä avojohtorakenteesta on esimerkkikuva 10a, jossa 20 kV
verkon PAS-johtotekniikalla toteutettu rakenne. [24]

Kaapelit puolestaan ovat sähkönsiirrossa ja -jakelussa kaapelikanaviin sijoitettavia
verkkorakenteita. Ulkona tämä tarkoittaa veden pohjaan tai maalle tehtyjen kaapelio-
jien pohjalle laskettuja kaapelointeja. Maalla kaapeliojat tietenkin peitetään kaapelin
asennuksen jälkeen sähköturvallisuuden takia. Sisätiloissa kaapelilla tarkoitetaan
seiniin tai kaapelihyllyille asennettuja kaapelointeja, mutta rakennussähköratkaisut
eivät kuuluneet tämän diplomityön tarkasteltaviin aihealueisiin. [24]

Tämän diplomityön tarkastelun tarkoitus ei ollut tutkia sähköverkko suunnitte-
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(a) 20 kV päällystetty avojohto, PAS-johto.
[25] (b) Riippukierrejohto, AMKA. [26]

Kuva 10: Ilmajohdot voidaan jakaa päällystettyihin ja päällystämättömiin avojohtoi-
hin sekä riippukierre- ja riippukierrekaapelijohtoihin.

luun ja rakentamiseen vaikuttavia yleisiä tekijöitä, vaan tarkastelu pidettiin sähkö-
verkon toimitusvarmuuteen vaikuttavissa tekijöissä kuitenkin arvioiden laajasti eri
menetelmien hyötyjä ja haittoja. Tästä syystä ilmajohto- ja kaapelirakenneratkai-
suita tarkasteltiin ja verrattiin toisiinsa niiden toimitusvarmuuden kannalta, mutta
myös niiden kustannustehokkuuksiin vaikuttavien tekijöiden pohjalta. Tarkastelu ja
vertailu on pyritty jakamaan selkeisiin aihealueisiin ja, mikäli ei erikseen ole mainittu
toisin, tarkastelu on toteutettu keskijänniteverkon ratkaisuja ja toteutuksia tarkastel-
len. Keskijänniteverkon vikojen ehkäisy tunnistettiin tärkeimmäksi tavoitteeksi, sillä
yksittäiset kyseisen jännitetason viat vaikuttavat huomattavasti suurempaan osaan
asiakkaista kuin yksittäisen pienjänniteisen sähkölinjan vika. Tästä syystä myös
ratkaisuja toimitusvarmuuden kehittämiseksi keskijänniteverkossa on huomattavasti
enemmän, jonka takia menetelmien vertailu onkin tärkeätä.

4.1.1 Maakaapeli

Suomessa maakaapelointia käytetään 110 kilovoltin jännitteen ja tätä pienenpien
jännitteiden linjoilla. Maakaapelit ovat upotettuna maahan niille kaivetuissa ojissa
tai kanavissa, jotka suojaavat kaapelia mekaanisen rasituksen aiheuttamilta vaurioil-
ta. Kaapeli voi kuitenkin olla vaurioitunut jo valmistusvaiheessa tai se voi vaurioitua
asennusvaiheessa, esimerkiksi kaapelia laskettaessa ojaan terävä kivi saattaa vau-
rioittaa kaapelin eristystä, joka siinä hetkessä tai ajan kuluessa aiheuttaa kaapelin
eristymisen vioittumisen kokonaan. Mikäli on odotettavissa, että maakaapeliin kohdis-
tuu voimakasta mekaanista rasitusta, voidaan se armeerata eli vahvistaa esimerkiksi
teräsnauhoilla ja -langoilla. Maakaapelit ovat kuitenkin nykyään pääsääntöisesti
muovieristeisiä, sillä ympäristö syistä öljypaperieristeisiä kaapeleita Suomessa ei ole
tehty sitten 1980-luvun. [24]

Maakaapeloinnilla on lukuisia hyviä puolia, joiden takia maakaapelointiaste on
noussut kokoajan viimeisen vuosikymmenen aikana. Suurimpana hyötynä voidaan
pitää maakaapeloinnin hyvää toimitusvarmuutta. Maakaapelointi ei ole samanlailla
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altis sääilmiöille, kuten lumelle, jäälle, sateelle tai myrskyn kaatamille puille, kuin
ilmajohto. Maansisällä kaapelilla on myös ilmajohtoon verrattuna parempi lyhytai-
kaisten ylikuormitusten kestokyky, koska kaapelin ympäröimän maan lämmitykseen
kuluu paljon energiaa. Ongelmaksi tulee maakaapelien pitkäaikaisilla ylikuormituk-
silla, maan lämpeäminen ja hidas jäähtyminen, jonka maakaapelit ovat ilmajohtoja
huonompia kestämään pitkäaikaista pientä ylikuormitusta. Ilmajohdoilla ylikuormi-
tuksien kestokyky on parempi johdon lähellä olevan ilman vaihtuvuuden ansioista.
Tämä on myös yksi syy sille, miksi maakaapeleilla on pienempi kuormitettavuus avo-
johtoihin verrattuna. Esimerkiksi taajamissa, joissa tehotiheys on haja-asutusalueita
korkeampi, tarvittava maakaapelin poikkipinta-ala siirtokapasiteetin tyydyttämiseksi
on riittävää ilmajohdon poikkipinta-alaa selvästi suurempi. [27] [24]

Maakaapeloinnin etuna voidaan pitää myös sen huomaamattomuutta ympäris-
tössä. Siitä ei aiheudu samanlaista häiröitä ympäristölle kuin ilmajohdoista, eikä se
samanlailla tarvitse tilaa kuin ilmajohtojen johtokadut. Maakaapelointi ei siis estä
linjan ympäristön käyttöä, joka asemakaava-alueilla vapautuu rakennuksille ja haja-
asutusalueilla muun muassa puuston kasvua varten. On arvioitu, että koko keskijänni-
teverkon maakaapelointi vapauttaisi Suomessa noin 60 000 – 70 000 hehtaaria vanhaa
ilmajohtokäytävää puuston kasvatukseen [3]. Tämän saavuttaminen ei kuitenkaan
ole realistinen tavoite lyhyessä ajassa, sillä koko keskijänniteverkon maakaapelointi
vaatisi hyvin mittavia korvausinvestointeja. Lyhyellä aikavälillä kyseiset mittavat
investointikustannukset eivät olisi perusteltuja edes toimitusvarmuuden kehittymisen
nimissä. Maakaapeloinnin investointikustannuksia selvennetään myöhemmin tässä
luvussa.

Maakaapelointi tarjoaa toimitusvarmuuden kehityksen ja visuaalisten hyötyjen
lisäksi sähkö- ja ympäristöturvallisuutta. Maakaapelin ollessa peitettynä maan alla
johtimia ei pääse kukaan vaurioittamaan ja näin koskemaan muuten kuin etsimällä
kaapelin ja kaivamalla kaapelin esiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteivätkö ilma-
johdot olisi sähköturvallisia, sillä ovathan ne syystä sijoitettu tarpeeksi korkealle
maasta, jotta ilman ponnisteluja niihin ei päästäisi koskemaan tai niitä vaurioitta-
maan. Ympäristöystävällisyyden voidaan puolestaan katsoa tulevan maakaapeloinnin
kanssa käytettävien koppimuuntamoiden rakenteesta. Koppimuuntamoissa, tai niin
sanotuissa puistomuuntamoissa, muuntajat ovat sijoitettuina suoja-altaaseen, jonne
mahdollisen vian sattuessa öljy pääsee valumaan, eikä näin sotke ympäristöä. Vaikka
muuntajien vaurioituminen on suhteellisen harvinaista, on muuntajaöljyjen päätymi-
nen luontoon huomattava ympäristöriski, jonka tapahduttua sähköverkkoyhtiö on
velvollinen maa-aineksen vaihtoon. [3]

Voidaan arvioida, että sähkömarkkinalain (588/2013) tultua voimaan maakaape-
lointiasteen kasvu on kiihtynyt useimmilla jakeluverkkoyhtiöiden alueilla. Taulukossa
1 esitetään maakaapelointiasteet keski- ja pienjänniteverkoissa tätä diplomityötä edel-
täviltä vuosilta sekä ennusteet maakaapelointiasteista sähkömarkkinalain (588/2013)
määrittämän säävarman sähköverkon vaatimustasojen välimääräajoille 2019 ja 2023
sekä lopulliselle 100 % säävarman sähköverkon määräajalle 2028. Kyseisen taulukko
on Energiaviraston kokoama, jonka data on koottu suoraan jakeluverkkoyhtiöiden
Energiavirastolle toimittamista yhtiökohtaisista kehittämissuunnitelmista. Huoma-
taan, että vaikka maakaapelointi lisää verkon toimitusvarmuutta ja muun muassa
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pienentää verkonhaltijoiden operatiivisia huolto- ja ylläpitokuluja ja joiden pienentä-
miseen myös Energiavirasto kannustaa valvontamallinsa tehostamiskannustimella,
verkonhaltijat arvioivat keskijänniteverkon 47 % ja pienjänniteverkon 65 % maakaa-
pelointiasteiden riittävän 100 % säävarman sähköverkon saavuttamiseksi. [22]

Taulukko 1: Maakaapelointiasteen kehitys viimevuosina ja sen ennustettu kehitys
sähkömarkkinalain (588/2013) vaatiman säävarman sähköverkon siirtymäajanjaksolla.
[22]

Vuosi Keskijänniteverkon
maakaapelointiaste %

Pienjänniteverkon maa-
kaapelointiaste %

2009 10,9 35,3
2010 11,6 36,3
2011 12,3 37,5
2012 13,2 38,6
2013 14,5 39,0
2014 16,4 40,8
2015 17,6 41,4
2016 18,8 42,0
2017 22,5 44,5
2019 28 49
2023 37 57
2028 47 65

Syy Suomen jakeluverkon 100 % maakaapelointiasteen kannattamattomuuteen
näin lyhyellä ajan jaksolla, edes täydellisen säävarman verkon nimissä, löytyy maakaa-
peloinnin investointihinnasta. Maakaapeloinnin rakennus- ja materiaalikustannukset
ovat ilmajohtolinjojen kyseisiä kustannuksia selvästi korkeampia. Tietenkin on jake-
luverkkoja ympäristöissä, jotka vaativat korkean lähes 100 % maakaapelointi asteen.
Tällaisia ympäristöjä ovat muun muassa suurkaupunkien alueet, kuten Helsingin
kaupunkialue ja sen jakeluverkko. Maakaapelin rakentamisen tekee kalliiksi kaivetta-
van kaapeliojan tai -kanavan tekeminen kaikkine työvaiheineen, jonka hinta nousee
edelleen ympäristön haastavuuden myötä. Esimerkiksi suurkaupunkien keskustoissa,
kuten mainitussa Helsingin-kaupungin alueella, rakentaminen on kaikista hintavin-
ta, sillä kaapeli saatetaan joutua vetämään pitkältä matkalta kaapeleille tehdyissä
kaapelitunneleissa. Itse maakaapeli on myös kalliimpaa kuin ilmajohdot ja mittavan
kustannuserän muodostavat myös itse kaapelien varusteet, jatkokset ja päätteet. [24]

Vaikka maakaapeliverkkojen investointikustannukset ovat hyvin korkeat, tarjoavat
ne toimitusvarmaa sähkönjakelua alhaisin elinkaarikustannuksin tietyin edellytyksin.
Eri vaihtoehtojen elinkaarikustannuksia esitellään tarkemmin luvussa 4.1.4 Yhteen-
veto maakaapeli ja ilmajohto vertailusta. Kyseisessä luvussa kerrotaan kuinka maa-
kaapelointi tarjoaa alhaisia elinkaarikustannuksia korkeista investointikustannuksista
huolimatta, kun sähkölinjan siirrettävät tehot kasvavat.

Vuoden 2018 lopussa Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi dokumentin Suo-
mi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi - Digitaalisen infrastruktuurin strategia 2025.
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Kyseisessä strategiassa esitetään Suomen teknologianeutraalit laajakaista tavoitteet
vuodeksi 2025. Yhtenä tavoitteena esitetään sähköverkon maakaapeloinnin ja tele-
kaapelien yhteisrakentamisen lisäämistä. Tietoliikenneyhteyksienkin rakentamisessa
itse rakentamisesta aiheutuvat kulut ovat noin 60 – 80 % kaikista kustannuksista, jo-
ten yhteisrakentamisella saavutettaisiin säästöjä rakennuskustannuksissa molemmin
puolin. Tästä syystä yhteisrakentamista on edistetty lainsäädännöllä vuodesta 2016.
[28]

Edistämistä on muun muassa tehty Verkkotietopiste.fi palvelun kautta, jonka
kautta jakeluverkkoyhtiöt ja televerkkoyhtiöt ovat pystyneet tekemään yhteisraken-
tamishankkeiden hakuja ja niiden sopimisia. Yleisempää kuitenkin on, että sähkö-
verkkoyhtiöt ovat olleet yhteydessä televerkkoyhtiöihin suoraan kontaktien kautta
ja näin yhtiöt ovat voineet harjoittaa molempia hyödyttävää yhteisrakennustoimin-
taa. Ponnisteluista huolimatta yhteisrakentaminen ei ole vielä halutulla tasolla, sillä
televerkkoyhtiöllä on erilainen rakennushankkeiden aikataulu sähköverkkoyhtiöihin
verrattuna. Sähköverkkoa on maakaapeloitu nopeampaa tahtia siitä lähtien, kun
sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuusvaatimuksia suunniteltiin, mutta
televerkkoyhtiöt ovat heränneet toimintaan vasta myöhemmin. Oman haasteensa
tilanteeseen luo televerkkotoiminnan kilpailu, sillä televerkkoa kannattaa rakentaa
vain silloin kun kysyntää on tarpeeksi. Täten kilpailtu markkina asettaa hyvin eri-
laiset edellytykset verkkotoiminnalle kuin jakeluverkkotoiminnan monopoliasemat.
[29]

Investointikustannukset ovat yksi syy, miksi pitkien verkko-osuuksien maakaape-
lointia haja-asutusalueilla pohditaan enemmän kuin taajamissa, mutta toinen suuri
ongelma yksittäisen maakaapeliosuuden pidentyessä on varausvirran vaikutus kaa-
pelissa. Maakaapelin pidentyessä korkeillakin käyttöjännitteillä kaapelin tuottama
kapasitiivinen loisteho kasvaa nopeasti ja näin ollen käyttää suuren osan kaapelin
siirtokyvystä. Tästä syystä on olennaista, että maakaapelin tuottamaa varaustehoa
kompensoidaan, jotta kaapelin kyky siirtää pätötehoa ei rajoitu ja näin tee kaapelista
käyttökelvotonta. Kompensointi aiheuttaa haja-asutusalueiden pitkillä etäisyyksillä
lisää investointikustannuksia. [24]

Jakeluverkkoyhtiöiden omasta loissähkön kompensoinnista on kuitenkin tullut
hyvin tärkeä osa toimintaa, sillä kantaverkkoyhtiö Fingrid on nostanut voimakkaasti
kantaverkossa tapahtuvan loissähkön kompensoinnin hinnoittelua. Näin se pyrkii
kannustamaan jakeluverkkoyhtiöitä ja muita asiakkaitaan, jotka ovat suoraan kiinni
Suomen kantaverkossa, huolehtimaan oman toimitetun tai vastaanotetun loistehon
kompensoinnista. Fingrid on määrittänyt loissähköikkunan, jonka sisällä kantaverk-
koon liittyvän asiakkaan ei tarvitse maksaa toimitetun tai vastaanotetut loiste-
hon kompensoinnista. Loissähköikkuna on liittymäpistekohtainen ja se tarkistetaan
Fingridin toimesta kerran vuodessa. Loissähköstä Fingrid laskuttaa loistehomaksua
suurimman ylityksen mukaisesti keskituntitehona sekä loisenergiamaksua koko kuu-
kauden ylitysenergia kerrottuna sähkön yksikköhinnan verran. Tästä seuraa, että
kantaverkon asiakkaan on selvästi kannattavampi investoida omaan loistehon kom-
pensointiin, kuin maksaa Fingridille loissähkön kompensoinnista. Niin kuin mainittu,
jakeluverkkoyhtiöiden oma loistehon kompensointi on erityisen tärkeää niin linjojen
siirtokapasiteetin maksimoimiseksi kuin kalliiden loissähkömaksujen välttämiseksi
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pitkillä jakeluverkonlinjoilla sekä maakaapeliverkoissa. [30]
Kalliista rakennuskustannuksiksista huolimatta maakaapeli on kustannustehokas

ratkaisu asemakaava-alueiden keskijänniteverkoissa, joissa keskeytyvä keskimääräinen
teho on yli 500 kW [3]. Tällaisissa taajamissa ilmajohtoverkon elinkaarikustannukset
voisivat olla maakaapeliverkon elinkaarikustanuksia korkeammat, sillä verkonhaltijan
keskeytyksistä maksamat hyvitykset (KAH-arvot) voisivat nousta maakaapeliverkon
rakennuskustannuksia korkeammiksi. Tietenkin ilmajohtoverkon KAH-arvot ovat
hyvin riippuvaisia muista toimitusvarmuutta kehittävistä kustannuksista, joten koko-
naiskustannuksia voidaan minimoida löytämällä optimaalinen tasapaino esimerkiksi
raivauskustannusten ja KAH-arvojen välillä. Yksittäisen sähkönjakelun keskeytyksen
KAH-arvo on yleisesti asemakaava-alueilla suurempi, sillä tiheästi asutun taajaman
katkeavan sähkönjakelun teho ja katkon aikana toimittamatta jäänyt energia ovat
huomattavasti suuremmat kuin haja-asutusalueilla. Yhteenlaskettuja KAH-arvoja
haja-asutusalueilla kuitenkin nostaa muun muassa pitkillä siirtoyhteyksillä ja il-
majohtoverkon käytöllä selittyvä korkeampi vikataajuus. Näistä tekijöistä johtuen
maakaapeloinnin elinkaarikustannukset ovat suhteellisen pienet, mikäli käyttökoh-
teena kyseessä tiheään asuttu asemakaava-alue tai jonkin lyhyehkön ja korkean
vikataajuuden omaavan jakeluverkon kohdan maakaapelointi.

Oman ongelmansa elinkaarikustannusten vertailulle luo epävarmuus maakaape-
lien eristeen teknisestä pitoajasta. Maakaapelien teknisen pitoajan maksimia maa-
kaapelien normaalissa käytössä osana sähköverkkoa ei oltu saavutettu vielä tämän
diplomityön kirjoitushetkellä, sillä yksikään maakaapeliosuus ei ollut tullut vielä
teknisen käyttöikänsä päähän. Myöskin tämän testaus laboratorio-olosuhteissa Aalto-
yliopistossa oli osoittautunut haastavaksi ja tästä syystä mitään luotettavia tuloksia
maakaapelien eristyksen teknisestä käyttöiästä ei oltu saavutettu [31].

Yhtenä nykyisen sähköjärjestelmän toimivuuden ja rajoitettujen vikatilanteiden
kestojen edellytyksenä on ollut tehokkaan korjausorganisaation säilyttäminen. Vuoden
2012 Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekemässä selvityksessä sähkömarkkina-
lain (588/2013) säävarman sähköverkon toimitusvarmuusvaatimusten pohjustukseksi
arvioitiin muun muassa korkean maakaapelointiasteen vaikutusta vikatilanteiden
korjausorganisaatioon sekä ilmajohtojen uudisrakentamistoiminnan riittävyyteen.
Niin kuin aiemmin tässä kappaleessa esitettiin, Energiaviraston valvontamalli kan-
nustaa pienentämään verkonhaltijoiden operatiivisia kustannuksia. Tämä kannustaa
maakaapeloimaan verkkoa ja näin ollen pienentämään korjausorganisaatioiden kokoa.
Myös mittavat investoinnit maakaapeleihin ohjaavat urakoitsijoita erikoistumaan
maakaapelirakentamiseen, joka voisi mahdollisesti rajoittaa tekijöitä ilmajohtojen
uudisrakentamistoiminnassa. Tämä kuitenkin vaatisi erittäin korkean maakaapeloin-
ti asteen toteutumisen, jota ei nähdä taloudellisesti järkeväksi päämääräksi tällä
hetkellä näin lyhyellä ajanjaksolla. Näin tämän näkemyksen toteutumista ei nähdä
todennäköiseksi vielä lähitulevaisuuden aikana. [5]

Maakaapeloinnille voidaan huonoksi puoleksi myös mainita vikakohdan paikallis-
tamisen vaikeuden, korjaamisen hitauden ja korjaustoiminnan hintavuuden. Maakaa-
pelin vikakohdan visuaalinen havaitseminen on lähes mahdotonta kaapelin sijaitessa
maan alla paitsi tapauksessa, jossa kaapelin lähellä on kaivettu ja kaapeli on tällöin
vioittunut. Mikäli kaapelin sijaintia ei tiedetä, kaapeli joudutaan etsimään kaa-
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pelikartan ja etsintälaitteiden avulla. Vian sattuessa vika havaitaan sähköverkon
vikaindikoinnilla ja suojausjärjestelmän laukeamisella. Mittauksien avulla pystytään
laskemaan arvioitu kaapelin vikasijainti verkossa. Kattavan vikaindikointijärjestel-
män avulla vian sijainti voidaan tarkemmin, nopeammin ja luotettavammin selvittää.
Kaapelin viat ovat aina pysyviä ja joiden korjaaminen voi viedä jopa päiviä. Tästä
syystä on hyvä, että esimerkiksi asemakaava-alueilla jakeluverkko on tyypillisesti
rakennettu silmukoiduksi, joten verkkotopologiaa muuttamalla asiakkaiden ei tarvitse
kärsiä hyvin pitkiä keskeytysaikoja.

Vaikka maakaapeliverkot nähdään parhaiten turvaamassa asemakaava-alueiden
maksimissaan 6 tuntia kestävä sähkönjakelun keskeytys, on maakaapelointia käytetty
verkonhaltijan verkkotoimintastrategiasta riippuen haja-asutusalueilla hyvin laajasti
eri periaattein. Esimerkkinä Nurmijärven Sähköverkon maakaapeloimat osuudet
haja-asutusalueilla, kun haastava ympäristö kuten metsämaa on näin vaatinu. Suo-
messa on ehdotettu, että haja-asutusalueilla, joissa asiakastiheys on todella harvaa
ja kyseisen verkonhaaran toimittama energia ja teho ovat pieniä, voitaisiin miet-
tiä keskijänniteverkkojen muuttamista 1 kilovoltin pienjännitekaapeleiksi. Jokainen
tällainen vioille altis vanha keskijänniteverkon haara, joka olisi muutettu 1 kV:n
osuudeksi, olisi oma suojausalueensa, jolloin toimitusvarmuus erillisen suojausalueen
edellä paranisi. Myös pienjännitekaapelin hinta on selvästi halvempi kuin keskijänni-
teisen maakaapelin hinta. Pienjännitemaakaapelin rakennuskustannukset ovat usein
jopa halvempia kuin keskijänniteisen ilmajohtoverkon rakennuskustannukset, johon
menetelmän kannattavuus perustuukin. Keskijännitteiseen ilmajohtoon verrattuna
pienjännitteisellä kaapelilla myös saataisiin maakaapeloinnin parempi toimitusvar-
muus. Täytyy kuitenkin muistaa saman poikkipinta-alan omaavien maakaapelien
ilmajohtoja pienemmät kuormitettavuudet. [23]

1 kV:n sähköverkolla voitaisiin hyödyntää myös jo olemassa olevia vielä käyt-
töikää omaavia vanhoja keskijänniteverkon ilmajohtorakenteita, mutta uudet maa-
kaapeloinnit olisivat se todennäköisempi vaihtoehto. Perinteisellä 400 V verkolla
asiakkaan ja muuntamon maksimietäisyys on noin kilometrin luokkaa ennen kuin
jännitteenalenema on muodostunut liian isoksi. 1 kV:n järjestelmä toimisi täten käyt-
tökohteissa, joiden haarajohtojen asiakkaiden ja muuntamoiden väliset etäisyydet
ovat 1 - 5 kilometrin väliltä ja siirtotehot ilmajohtoverkossa alle 60 kW luokkaa
tai maakaapeliverkon siirtoteho 100 kW:n luokkaa. On myös arvioitu, että 1 kV:n
pienjänniteverkkojen mahdollisesti yleistyessä voitaisiin laajemminkin korvata kes-
kijänniteverkkojen ilmajohto-osuuksia myös 1,5 kV:n tasajänniteyhteyksin. Lyhyt
tasasähköjärjestelmien tarkastelu on tehty kappaleessa 4.4.1 Tasasähköjärjestelmä.
[3] [23]

Keskijännitelinjojen korvaamista 1 kV:n pienjännitelinjoilla vastaan on myös
esitetty vasta argumentteja. Tulevaisuuden sähköjärjestelmässä uusiutuvien energia-
lähteiden ja hajautetun tuotannon seurauksena kulutuksesta tulee nykyistä vaihtele-
vampaa, jonka seurauksena kulutuspiikit verkossa kasvavat. Kulutuspiikit verkossa
kasvavat edelleen sähköautojen yleistyessä, sillä näiden mukana yleistyvät suurite-
hoiset sähköautojen nopeat latauslaitteet. Kulutuspiikkien kasvu herättää huolen
pienjännitteisen 1 kV:n järjestelmän riittävyydestä kulutuspiikin aikana. Tästä syystä
keskijänniteverkon korvaamista 1 kV:n verkolla täytyy arvioida hyvin tarkkaan. Tie-
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tenkin alueilla, joissa suurin osa käyttökohteista on kesämökkejä, 1 kV:n järjestelmä
voi olla hyvin käyttökelpoinen ratkaisu toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Kesämök-
kien sähkön käytön voidaan olettaa olevan kesäisin hyvin tasaista ja suhteellisen
vähäistä matalan sähkölaitteiden määrän takia. [31]

4.1.2 Avojohto

Niin kuin aiemmassa kappaleessa määriteltiin, avojohdot käsittävät niin päällystetyt
kuin päällystämättömät ilmajohdot. Ainoa määritelmä on, että yksittäiset vaihejoh-
dot ovat kiinnitettyinä omiin eristimiinsä tai muihin pylvään kiinnityksiin. Täten
erotetaan ilmajohtoihin myös kuuluvat riippukierrejohdot perinteisestä avojohdoista.
Riippukierrejohtojen ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin keskittyvä lyhyt tarkastelu
on tehty niiden omassa kappaleessa 4.1.3.

Kaikki ilmajohdot, mutta erityisesti avojohdot ovat olleet vuosikymmenet suo-
situin sähköverkon rakenne. Suuri osa sähköverkkoa, jota on uusittu voimakkaasti
tätä diplomityötä edeltävinä kahtena vuosikymmenenä, on peräisin maaseudun säh-
köistämisen huippuvuosilta 50- ja 60-luvuilta. Kyseiset linjat ovat pääosin sijainneet
metsissä, jonka takia näiden osuuksien vikataajuudet ovat olleet muuta verkkoa
korkeammat. Tällöin eivät niinkään painaneet toimitusvarmuuden kysymykset, vaan
tärkeimpinä kriteereinä olivat materiaalikustannusten minimointi sekä lyhyemmän
verkon minimoiva jännitteen alenema. Sähkölinjoja rakennettiin metsiin myös siitä
syystä, että maanomistajan lupa linjan rakentamiselle oli helppo saada maanomista-
jien halutessa omaa taloaan sähköjärjestelmän piiriin. Sähkölinjojen käyttö metsien
keskellä myös tuotti vähiten visuaalista haittaa asutusalueille. [23]

Maanomista saa hänen maansa käytöstä kertakorvauksen sähkölinjahankkeen
suunnitteluvaiheen jälkeen. Suunniteluvaiheessa maanomistaja voi esittää toiveita
linjahankkeeseen liittyen esimerkiksi pylväiden sijainnista. Maankäyttösopimuksen
solmimisen jälkeen sähköverkkoyhtiöllä on johtoalueen käyttöoikeudet, joka on lupa
johdon rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Tällä alueella maanomistajalla on
rajoitettu käyttöoikeus alueella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että johtoalueella
maanomistaja ei saa kasvattaa puita. Myös 6-10 metriä leveän johtokadun reunoilla
olevien reunavyöhykkeiden puuston pituutta voidaan rajoittaa. [32]

Näistä vanhoista linjan sijainnin valintaperiaatteista on kuitenkin siirrytty toimi-
tusvarmuus keskeiseen rakentamiseen. Ilmajohtolinjat ovat tästä syystä jo hetken
aikaa rakennettu niille otollisiin ympäristöihin, kuten teiden varsille tai peltojen
reunoille. Otollisissa ympäristöissä ilmajohtojen vikataajuudet pienenevät ja kes-
kimääräiset vikojen kestot lyhenevät. Otollisissa ympäristöissä myös ilmajohtoihin
liittyvät huolto- ja kunnossapitokustannukset pienenevät. Tärkeimpänä ilmajohtojen
toimitusvarmuutta lisäävänä tekijänä on tienvarteen rakentaminen, jota Nurmijärven
Sähköverkonkin alueella on harjoitettu jo reilun kahden kymmenen vuoden ajan.
Teiden varsiin rakennetut ilmajohdot ovat varsin säävarmoja verkkorakenteita, joiden
kunnossapitokustannuksetkin ovat edullisempia kuin metsässä kulkevien ilmajoh-
tolinjojen. Teiden varsilla toinen johtoaukean reunoista on tien ja sen pientareiden
levyinen aukea, jolloin vierimetsänhoito jää tehtäväksi vain yhdelle puolen johtoka-
tua. Tien varressa sijaitsevan ilmajohdon vikatilanteiden korjauskustannukset ovat
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myös halvemmat sekä korjaus ajat lyhyemmät, koska korjausorganisaation henki-
löstö pääsee vikasijaintiin helpommin työvälineineen. Tietenkin suurvikatilanteissa
vikasijainteihin pääseminen ja vikojen korjaus on yhtä hidasta, mikäli kova myrsky
on kaatanut lukuisia puita esteeksi teille.

Myös pelloille rakennetut ilmajohdot ovat hyvin säävarmoja rakenteita. Pelloilla ei
ole puita kaatumassa myrskyn takia linjalle, eikä ole puiden oksia notkumassa linjalle
lumikuorman tai minkään muunkaan takia. Tietenkin pelloilla saattaa myrskytuulet
yltyä paljon kovemmiksi puuskiksi kuin metsän suojassa, jonka seurauksena pienikin
metsäkaistale puita muodostaa suuremman uhan linjalle, kuin metsämaan puusto
aiheuttaa sen läpi kulkevalle ilmajohtolinjalle [33]. Pelloilla kulkevat sähkölinjat
voivat aiheuttaa pienen haitan pellon omistaville maanviljelijöille, joiden on varottava
pylväitä ja pylväiden haruksia peltotöissään. Tästä johtuva alueellinen hävikki on
kuitenkin pientä. Linjat ovat tästä syystä pyritty sijoittamaan teiden varsille, eikä
niinkään peltoalueelle paitsi 110 kV, 220 kV ja 400 kV linjoilla, jotka vaativat hyvin
leveän johtoalueen.

Ilmajohtojen sijoitus otollisiin ympäristöihin, kuten teiden varsille sekä pelloille,
tarkoittaa pylväiden ja johtojen olevan osa sen alueen maisemaa. Perinteinen puinen
sähköpylväs on tietenkin osa perinteistä suomalaista maisemaa, mutta esimerkik-
si asutusalueille avojohtonäkymä ei ole kovin toivottu. Puupylväitä on Suomessa
käytetty aina 220 kV jännitetason verkkoon asti, mutta suurjänniteverkoissa käyttö
on siirtynyt metallipylväisiin, sillä puun rakenteellinen jäykkyys ei usein kestäisi
pylvääseen kohdistuvaa arvioitua rasitusta. Ongelma on myös, että 220 kV:n ja 400
kV:n sähköverkkoja varten puut eivät kasva riittävän pitkiksi. Nykyään rakennettavat
voimajohtorakenteet tehdään täten pääasiassa metallipylväin. Keski- ja pienjän-
niteverkoissa puupylväät ovat kuitenkin muita pohdittuja pylvästyyppejä, kuten
betonipylväitä, metalliputkia sekä lasikuituisia pylväitä selvästi suositumpi ratkaisu
niiden edullisuuden takia. Myös betonisten pylväiden ja metalliputkien ongelmana
ovat niiden suuret massat, jotka vaikeuttavat linjan rakennustoimintaa. Keskijännite
verkoissa puupylväät tarjoavat verkolle myös eristävän vaikutuksen ilmastollisille
ylijännitteille, kuten salamoiden aiheuttamille, mikäli avojohtojen eristimet eivät ole
kiinnitetty yhteiselle metalliselle orrelle, joka on maadoitettu. Salaman seurauksena
johtimiin on indusoitunut lähes yhtä suuri jännite, jonka seurauksena virta ei pyri
lyömään johtimelta toiselle, vaan pyrkii maahan. [24] [31]

Johtokatujen kuntoa verkkoyhtiöt havainnoivat usein helikopteria käyttäen. Täl-
lä toiminnalla toistoväli on noin 5 vuotta, mutta se on tarkemmin määriteltävissä
jakeluverkkoyhtiön toimesta. Sähköjohtolinjojen havainnoinnin ja tarkastamisen vä-
liaikojen pituus on riippuvainen verkonhaltijan kunnossapitostrategiasta. Lennoilla
havaittuja johtokadulle kasvavia oksia ja puunrunkoja kirjataan ylös myöhempää
raivausta varten. Johtokatuja voidaan raivata joko helikopterista roikkuvien sahan
terien avulla tai maastakäsin metsäkoneella tai jalan riippuen millaista metsää ollaan
harventamassa tai raivaamassa. Myös yksittäisiä havaittuja liian pitkiksi kasvaneita
puita voidaan käydä kaatamassa maasta käsin, mikäli ne pystyvät mahdollisesti
kaatumaan linjan päälle myrskyn sattuessa. Johtokatuja voidaan myös hakata nor-
maalia leveämmiksi, joiden avulla voidaan saavuttaa 20 – 30 vuoden raivausvälit
sekä puuvarman ilmajohtolinjan parantunut toimitusvarmuus [33]. Tämä sopii eri-
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tyisesti verkoille, joilla käyttöikää on tämän verran jäljellä ja verkon tulevaisuuden
käytön kapasiteetista on epävarmuuksia. Johtokatujen vierimetsien hoidosta on kui-
tenkin sovittava aina erikseen maanomistajan kanssa. Vierimetsän hoitoa käsitellään
tarkemmin kappaleessa 5.2 Raivaus. Samaisessa kappaleessa on tarkasteltu ja selvi-
tetty vaikuttavia tekijöitä puuston aiheuttamiin vikoihin muun muassa myrskyillä,
tuulenpuuskissa ja runsaan lumitilanteen aikaan.

Nurmijärvellä johtokatujen reunojen kopteriraivausta toteutetaan noin 10 vuoden
välein. Tämä on todettu riittäväksi, sillä ilmajohtojen johtokatujen pohjia raivataan
vesakoista noin 6 vuoden välein, jolloin samaan aikaan raivaajat havainnoivat ilma-
johtoverkon kuntoa. Ilmajohtoverkon kunnon havainnointiin kuuluu muun muassa
silmämääräisen kunnon arviointi puupylväille ja johtoa kannatteleville eristimille.
Mikäli kunnossa on huomautettavaa, tai havaitaan vierimetsän jonkin puun run-
gon tai oksien aiheuttavan vaaran ilmajohtolinjan toiminnalle, ilmoittavat raivaajat
asiasta Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle. Helikopteria Nurmijärven Sähköverkko Oy
käyttää myös myrskyjen jälkeiseen päällystettyjen avojohtojen tilan havainnointiin.

Päällystetyt avojohdot täytyy havainnoida aina myrskyjen jälkeen sen takia, että
linjalla makaavat puunrungot ja oksat eivät näy sähköverkon suojauksen laukeamise-
na, sillä avojohdon eristys estää maa- tai oikosulun syntymisen. Puunrunko linjalla
voi kuitenkin aiheuttaa vakavamman sähkölinjan rakenteiden tai johdon eristuksen
vaurioitumisen ajan kuluessa, mikäli puunrunkoa ei poisteta mahdollisimman pian
linjan päältä lepäämästä. Nurmijärven kokemuksista puunrunko ei kuitenkaan vau-
rioita johtimen eristystä niin helposti kuin linjalle tippunut puunrunkoa kapeampi
oksa. Vaikka verkon havainnointi helikopterilla on tuntihinnaltaan hyvin kallista,
on Nurmijärven Sähköverkko Oy saavuttanut päällystettyjen johtojen helikopteri-
havainnoinnilla niin ajallisia kuin kustannuksellisia säästöjä, kun vertailukohteena
on maastopartioilla toteutettu havainnointi. Tulevaisuuden kehitysideana voitai-
siin pohtia sopisivatko miehittämättömät kauko-ohjatut quadrokopterit eli dronet
korvaamaan täysikokoisella helikopterilla lennettävät havainnointilennot.

Päällystetyt avojohdot, kuten PAS- ja BLL-johdot, tarjoavat muun muassa ka-
peamman johtokadun sekä päällystämätöntä avojohtoa paremman toimitusvarmuu-
den. Päällystetyillä avojohdoille sallitaan päällystämättömiä avojohtoja pienempi
johtokadun leveys. Päällystetyn avojohtolinjan johtokadun leveys saa olla kuusi
metriä normaalin kymmenen metrin sijasta. Tästä huolimatta Nurmijärvellä raken-
nettavat uudet päällystetyt avojohtolinjat rakennetaan omaamaan kymmenen metriä
leveä johtokatu paremman toimitusvarmuuden takia. Vanhempia päällystettyjä avo-
johtolinjoja löytyy kuitenkin kuuden metrin levyisin johtokaduin. Kapeammalla
johtokadulla ilmajohtolinja varaa vähemmän maastoa käyttöönsä, joka voi esimer-
kiksi helpottaa maanomistajan suostumista maankäyttösopimuksen solmimiseen
jakeluverkkoyhtiön kanssa.

Päällystettyjen avojohtojen ominaisuutta parantaa jakeluverkon toimitusvarmuut-
ta kuitenkin pidetään huomattavasti tärkeämpänä ominaisuutena kuin kapeampien
johtokatujen saavuttamista. Niin kuin yllä mainittu, päällystettyjen avojohtojen
eristyksen takia kovan tuulen tai lumikuorman takia johtimiin osuvat oksat tai ohuet
puunrungot eivät aiheuta pika- ja aikajälleenkytkentöjä. Päällystetyt avojohdot kes-
tävät jopa puun kaatumisen linjalle ja voivat toimia tämän jälkeenkin jännitteisenä
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päiviä. Mikäli siis johdon eristys kestää oksan tai puunrungon osumisen tai makaa-
misen linjalla, jakeluverkon linjalle ei synny maa- tai oikosulkua, jonka johtolähdön
suojaus huomaisi. Näin kyseisen johtolähdön vikataajuus on pienempi, jonka seu-
rauksena sähkönjakelun keskeytyksistä maksettavat KAH-arvot ovat pienemmät.
Pienemmät KAH-arvot »maksavat takaisin» päällystettyjen avojohtojen perinteisiä
avojohtoja kalliimpia rakennuskustannuskia. [24]

Päällystetyille avojohdoille on kuitenkin tyypillistä johtimen poikkipalaminen,
kun niiden eristys on vaurioitunut linjalle pudonneen oksan, kaatuneen puunrungon
tai jonkun muun tekijän seurauksena. Johtimella kulkeva vikavirta voi sytyttää
vaurioituneen eristyksen kohdassa valokaaren, joka ei pääsekkään eristyksen takia
etenemään johdinta pitkin. Tilanteessa, jossa salama iskee ilmajohtolinjaan tai sen
lähelle ja vaihejohtimille indusoituu suurin piirtein yhtä suuri jännite, johtimien ja
maan välillä saattaa olla useiden satojen kilovolttien jännite. Tämä ylijännite voi
purkautua lähimmän pylvään luona sytyttäen valokaaren johtimen ja orren välille,
mikäli orsi on maadoitettu. Valokaaren sytyttyä sähköverkko syöttää oikosulkuun
käyttötaajuista oikosulkuvirtaa. Eristeettömässä johtimessa valokaaren johtimen
puoleinen pää pyrkii liikkumaan kohti sähkön syöttösuuntaa ja näin sammuu pois,
mutta päällystetyillä johtimilla päällyste estää vapaan etenemisen. Sähköasemilla
oleva suojaus ei reagoi tarpeeksi nopeasti, joten palava valokaari vaurioittaa päällys-
tetyn johtimen tai polttaa sen poikki. Tilanteessa, jossa yhdelle johtimista indusoituu
korkeampi jännite kuin muille johtimille, voi valokaari syttyä johtimien välille ja myös
näin polttaa päällystetyn johtimen poikki. Johtimen poikkipalamisen seurauksena
vaihejohdin voi tippua maahan ja synnyttää maasulun. Mikäli maassa makaavan
johtimen vikaimpedanssi on tarpeeksi suuri ja näin maasulun vikavirta rajoitettu,
automaattisella suojauksella on hyvin vaikeata huomata kyseistä maasulkua. Maas-
sa makaava vaihejohdin aiheuttaa vaaran sähkölinjan ympäristössä, ja epätasainen
vaiheiden kuormitus altistaa asiakkaiden laitteet mahdolliselle vaurioitumiselle. [31]
[35]

Tämän tapahtumista voidaan ehkäistä valokaarisuojilla, joita ovat valokaari-
sarvet, kipinävälit, ylijännitesuojat tai virtaa rajoittavat suojat. Valokaarisuojat ja
kipinävälit ovat tehokkaita, yksinkertaisia ja edullisia tapoja päällystettyjen avo-
johtojen suojaamiseen. Puolestaan ylijännitesuojat ja virtaa rajoittavat suojat ovat
kyllä tehokkaita menetelmiä suojaamaan linjoja valokaarilta, mutta ovat hieman
hintavampia kuin valokaarisuojat ja kipinävälit. Kipinävälin toimintaperiaate pe-
rustuu siihen, että paikallaan palava valokaari palaa kipinävälin piikkien välissä
eikä johtimen ja orren välillä. Näin johdin ei pääse palamaan poikki ja valokaari
sammuu, kun johtolähdön suojaus sähköasemalla havahtuu johtolähdön vikavirtaan.
Valokaarisuoja puolestaan ohjaa valokaaren riittävän kauaksi itse johtimesta ja sitä
kannattelevasta eristimestä. Kun valokaari syttyy eristimen yli johtimesta orteen,
valokaari kulkeutuu johtimien päälle kiedottua valokaarisuojaa pitkin etäämmälle
eristimestä, jonka jälkeen se pelaa kahden vaihejohtimien valokaarisuojien välissä.
Turvallisesti näiden kahden valokaarisuojan välillä palaessa johtolähdön suojaus
kerkeää havahtumaan vikavirtaan ja sammuttaa valokaaren. [35]

Nurmijärven Sähköverkko Oy:llä on huonoja kokemuksia niin sanotun »mustan
PAS-johdon» käytöstä, jonka ongelmat ovat liittyneet sen eristeen heikkouteen. Ky-
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seisen päällystetyn avojohdon eristys usein vaurioituu jo linjalle tippuvan oksan
seurauksena, joka sitten polttaa johtimen poikki. Tämän takia päällystetyt avojohto-
linjat Nurmijärvellä havainnoidaan helikopterilla jokaisen myrskyn jälkeen ja näin
varmistutaan ettei oksia tai puunrunkoja ole jäänyt linjalle makaamaan. Nurmijärven
jakeluverkossa on kyseistä mustaa PAS-johtoa käytössä, mutta uudet päällystetyt
avojohtolinjat rakennetaan käyttäen »vihreätä BLL-johtoa». BLL-johdon eriste on
PAS-johtoa paksumpi ja valmistettu siten, että se kestäisi hankausta paremmin [34].
Nurmijärvellä BLL-johto on todettu käytössä selvästi paremmaksi johtotyypiksi kuin
PAS-johto, jonka takia uusien sähköjohtolinjojen rakennus käyttäen BLL-johtoa on
mahdollista myös tulevaisuudessa.

Aiemmin päällystettyjen avojohtojen käyttöön Suomessa tarvitsi viranomaisen
luvan, mutta nykyään rakentamista ja käyttöä ei niin seurata [24]. Suomen keski-
jänniteverkosta kuitenkin vain noin 6 % on toteutettu päällystetyin avojohdoin [40].
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n alueella puolestaan sama luku on noin 21 %, sillä
716 kilometrin pituisesta keskijänniteisestä jakeluverkosta 149 kilometriä on päällys-
tettyä avojohtoa. Päällystettyjen avojohtojen tarjoamien ominaisuuksien hyötyjen
vastapainona ovat niiden materiaalikustannukset, sillä esimerkiksi PAS-johto on noin
30 % kalliimpi kuin vastaava avojohto [23] [35]. Tämä on kuitenkin pienempi kuin
maakaapeloinnilla, jonka materiaalikustannuksien kertoimeksi päällystämättömään
avojohtoon verrattuna Ensto arvioi olevan noin 1,4 kertainen [35]. Tässä kustannusar-
viossa ei kuitenkaan ole otettu huomioon maakaapeliverkon puistomuuntamoiden
ilmajohtoverkon pylväsmuuntamoita kalliimpia investointihintoja eikä kaapeliojien
kustannuksia.

Ilmajohdoilla on maakaapeleihin verrattuna parempi pitkäaikainen ylikuormi-
tuksen kestokyky, sillä johdon lämmittämä ilma johdon lähellä pääsee vaihtumaan.
Toisaalta ilmajohdoista aiheutuva ympäristöön tunkeutuva sähkö- ja magneettikentät
ovat voimakkaammat kuin maakaapeleilla [24]. Ihmisille altistumisesta sähkö- ja
magneettikentille ei pitäisi olla vaikutuksia, kun vasta voimajohtoverkon jännitteillä
110 kV, 220 kV ja 400 kV. Tällöinkin altistuminen pitää olla pitkäkestoista, jolloinkin
näiden vakavuudesta kertoo se, että suuremmat riskitekijät sähköasemien ja -linjojen
työntekijöille ovat liukastuminen, kompastuminen, kaatuminen ja sähkötapaturmat.
[38] [39]

Pyypylväs rakenteisten avojohtojen käyttöikä Suomessa on yleensä ollut noin 40
- 50 vuotta. Jotta puupylväät kestäisivät näin pitkän käyttöiän, on ne suojattava
lahoutumista vastaan kyllästysaineilla. Tämän diplomityön kirjoitushetkellä käytössä
olevista pylväistä suurin osa on kyllästetty suolakyllästeellä, eli CCA-kyllästeellä
(Chromated copper arsenate), joka sisältää kromia, kuparia ja arseenia. Tämän kyl-
lästeen käyttö on kuitenkin kielletty, koska arseeni aiheuttaa syöpää ja on muutenkin
ympäristölle vaarallinen alkuaine. Myös kromin tiedetään aiheuttavan syöpää. Suo-
lakyllästeisen pylvään tunnistaa sen vihertävä väristä. Suolakyllästeen rinnalla on
käytetty kreosootti kyllästeisiä pylväitä. Näitä on Suomen puupylväistä noin 10 %
osuus, jonka suhteellisen pieni osuus selittyy kreosootin ominaisuuksilla. Kreosootti
on hyvin sotkevaa ja haisevaa ainetta, joka antaa pylväälle tummanruskean värin.
Kreosootti liukenee ja haihtuu ajan kuluessa ympäristöön, joka on ympäristöriski
sen sisältämien syöpävaarallisien aineiden takia, jonka syystä kreosoottipylväätkin
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saatetaan tulevaisuudessa kieltää. Kreosootin haitallisuuden ja sotkevuuden takia
työntekijät joutuvat käsittelemään pylväitä suojavarustein, joka tekee rakennusu-
rakoista haasteellisempia. Suolakyllästeen ja kreosootin myrkyllisyyden takia verk-
koyhtiöt ovat joutuneet siirtymään käyttämään kuparikyllästeisiä pylväitä. Näillä
pylväillä ongelmaksi muodostuu lyhyemmäksi arvioitu tekninenpitoaika, jonka ar-
vioidaan olevan vain 30 vuotta mikäli näiden pylväiden asennustapa on samanlainen
kuin vanhemmilla suolakyllästeisillä puupylväillä. Mikäli kuparikyllästeisillä pylväillä
saavutettaisiin vain 30 vuoden käyttöikä, kärsisivät ilmajohtoverkkojen elinkaari-
kustannukset. Tähän kuitenkin pystytään vaikuttamaan muun muassa asennus- ja
kunnossapitomenetelmillä. [14] [36]

Lahoaminen tapahtuu yleensä pylvään tyvestä, jossa puu on kosketuksissa maan-
pinnan kanssa. Pylväiden tyvessä voidaan kumminkin käyttää betonijalkaa, teräksistä
juuritukea tai komposiittivahviketta ehkäisemään lahoamista sekä samalla vahvista-
maan pylvään mekaanisen rasitteen kestävyyttä. Betonijalan ongelmana on kuitenkin
sen paino, sillä esimerkiksi Onnisen myymä yli 20 cm korkea betonijalka painaa 450
kg/kpl, joka lisää voimakkaasti rakennuskustannuksia. Komposiittivahvike pylvään
juuressa ongelmana vuorostaan on sen heikko iskun- ja kolhunkestävyys. Tämä muo-
dostuu ongelmaksi varsinkin rakennusvaiheessa, sillä vaurioituessaan se ei ehkäise
lahoamista pylvään vanhetessä. Näistä syistä voidaan arvioida perinteisen teräksisen
juurituen olevan paras ratkaisu pylvään juurilahon ehkäisyyn ja sen vaikutusten
minimointiin. Puupylväs juuritukineen kuintenkin häviää kustannustehokkuudessa
kreosoottilla kyllästetyille pylväille, mutta kreosootin mahdollisen kiellon jälkeen se
on kustannustehokkain vaihtoehto Suomen ympäristössä metalli-, komposiitti- ja
betonipylväisiin verrattuna. [37]

Toisin sanoen, huolimatta puupylväiden lahontorjuntakyllästeiden muutoksista ja
pylväiden mahdollisesti lyhentyneistä teknisistä käyttöajoista, on ilmajohtojen raken-
nuskustannukset halvemmat kuin maakaapelien. Tästä syystä elinkaarikustannuksiin
vaikuttavat suuresti valittu tarkastelujakson pituus. Ilmajohtolinjoja teiden varsilla
ja pelloilla voidaan pitää lähes yhtä säävarmoina ratkaisuina kuin maakaapeleita.
Ilmajohtojen vierimetsän hoidon ratkaisuilla voidaan saavuttaa verkolle parempi
sähkön toimitusvarmuusaste sekä pidempiä kunnossapitotoimien aikavälejä. Näin
nykyisien, vielä käyttöikää omaavien, ilmajohtoverkko-osuuksien käyttöikää voidaan
jatkaa perustellusti käyttöikänsä loppuun. Myös uusien ilmajohtoverkkojen raken-
taminen on perusteltua, koska varsinkin haja-asutusalueilla ilmajohdot tarjoavat
alhaisia elinkaarikustannuksia ja säävarmaa toimitusvarmuutta oikein toteutettuna.

4.1.3 Riippukierrejohdot

Riippukierrekaapeli kuuluu ilmajohtoihin, sillä sitä kannatellaan ilmassa pylväiden
varassa. Suomessa yleisesti käytetty pienjänniteverkkojen AMKA-riippukierrejohto
on yleisin riippukierrejohdoista ja riippukierrekaapelijohdoista [24]. Varsinkin haja-
asutusalueiden teiden varsilla tai esimerkiksi lenkkipolkujen valaistuksien toteutuksis-
sa AMKA-riippukierrejohto on hyvin tuttu näky. Keskijänniteverkoissa MultiWiski
on yleisin riippukierrejohto. Riippukierrejohdot ja -kaapelit ovat kuitenkin saaneet
vastustusta varsinkin taajamissa niiden varaaman johtoalueen ja ilmajohdoille tyy-
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pillisen näkyvyyden takia, kun ratkaisua verrataan maakaapeloinnin hyötyöhin.
Riippukierrejohto sallii kuitenkin saman johdon käyttämisen verkon rakentamiseen
maakaapelointina tai ilmajohtona.

Näistä syistä, ja tietenkin toimitusvarmuus tekijöistä johtuen, riippukierrejohto
rakentaminen taajamissa on oikeastaan kokonaan korvattu maakaapelirakentamisella.
Niin kuin aiemmin tässä työssä mainittu, Nurmijärven Sähköverkko Oy:n alueella
maakaapelointia on ruvettu tekemään taajaamissa jo 1980-luvulla. Diplomityön
kirjoitushetkellä Nurmijärven haja-asutusalueilla riippukierrejohtorakentaminen on
huomattavasti korvattu maakaapeloinnilla, mutta sen rakentamista pidetään edelleen
paikoin mahdollisena

AMKA-johdossa vaihejohtimet ovat päällystetty polyeteenillä, jotka ovat sitten
pyöritetty kannatusköytenä toimivan paljaan nollajohtimen päälle. Rakenne on
nähtävistä kappaleessa 4.1 esitetystä kuvasta 10b. Riippukierrejohto on kiinnitetty
tästä paljaasta kannatusköydestä pylväiden kiinnityksiin, jotta kaikki mekaaniset
rasitteet kohdistuisivat siihen eikä vaihejohtimiin tai niiden eristeisiin. Kannatusköysi
on valmistettu yleensä seosalumiinista, kun taas vaihejohtimet ovat pelkästään
alumiinia. [24]

Päällystettyjen avojohtojen tapaan, eriste riippukierrejohdon päällä estää tuulen
ja lumen linjalle tiputtamien tai taivuttavien oksien ja puunrunkojen aiheuttamat
pika- ja aikajälleenkytkennät. Välttämättä edes linjalle kaatunut puunrunko ei
aiheuta sähkökatkoa alueen asiakkaille, vaan linjan syöttö jatkuu kunnes puunrunko
havaitaan linjalla. Tämä voidaan havaita visuaalisesti ennen vian syntymistä tai
linjan vioituttua jakeluverkon suojauksen laukeamisella.

Yksikköhinnaltaan pienjänniteverkoissa riippukierrejohtolinjan rakentaminen on
lähes yhtä kallista tai jopa kalliimpaa kuin maakaapeli ja kaapelioja yhteenlasketut
kustannukset [7]. Kustannusten yhtäsuuruden, maakaapelin paremman toimitus-
varmuuden, maakaapelin pienemmän ympäristön tilan varauksen ja pienemmän
näkyvyyden sekä riippukierrejohdon kannatteluun käytettyjen puupylväiden uusien
kyllästeaineiden epävarma vaikutus pylväiden käyttöikään tekevät maakaapeloinnista
selvästi riippukierrejohtolinjoja mielenkiintoisemman ratkaisun.

4.1.4 Yhteenveto maakaapeli ja ilmajohto vertailusta

Yhteenvetona, maakaapelointi tarjoaa sähköverkolle paremman toimitusvarmuuden
kuin ilmajohto rakenteet. Tämä voidaan nähdä Energiaviraston keräämistä vikati-
lastoista. Kuvassa 11 on esitetty vuoden 2017 vikaryhmiä ja niiden vikataajuuksia
avojohto-, päällystetty avojohto-, ilmakaapeli- ja maakaapeliverkoissa. Vikaryhmiä
tilastoissa ovat luonnonilmiöt, tekniset syyt (esimerkiksi komponenttiviat), muut
syyt ja suunnitellut keskeytykset. Kuvassa 11 on siis alareunassa taulukko, jossa
verkkotyyppien lasketut vikataajuudet per 100 kilometriä sähköverkkoa. Näistä vi-
kataajuuksista on kuvan 11 ylärivillä verkkotyyppien vikaryhmien vikataajuuksista
rakennetut ympyrädiagrammit.

Tämän diplomityön kannalta oli olennaisempaa tarkastella vain vikakeskeytysten
taajuuksia eikä niinkään kaikkia jakelunkeskeytyksiä, joiden luvuissa mukana on
myös suunniteltujen keskeytysten taajuudet. Taulukosta nähdään, että maakaape-



57

Kuva 11: Keskeytysten syyt luokiteltuna ryhmiin eri tyyppisille verkkorakenteille
sekä näiden verkkorakenteiden vikataajuudet vikaryhmittäin Energiateollisuuden
vuoden 2017 selvityksestä. [40]

loinnin vikataajuus on vain noin seitsemäsosa perinteisen avojohdon vikataajuudesta
ja myös päällystettyjen avojohtojenkin vikataajuus on noin 4,5 kertainen verrattu-
na maakaapeloinnin vikataajuudesta. Maakaapelien kaikista keskeytyksistä, joka
sisältää suunnitellut keskeytykset vain 1 %, eli noin 5 % vikakeskeytyksistä, on luon-
nonilmiöstä aiheutunut. Tilastoinnista siis nähdään, että maakaapelointi on erittäin
säävarma ratkaisu ja täten hyvä rakenne varsinkin taajamissa, joissa tulee täyttää
sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuusvaatimus 6 tunnin sähkönjakelun
keskeytyksen maksimi kestosta.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston professorin Jarmo Partasen vuonna 2018
työ- ja elinkeinomenisteriölle tekemässä selvityksessä Sähkönsiirtohinnat ja toimitus-
varmuus arvioitiin sähkönsiirtohintojen kehitystä ja sen oikeellisuutta sekä jakelu-
verkkojen toimitusvarmuusvaatimuksia ja niiden toteuttamistapoja. Selvityksessä
oli laskettu ja arvioitu esimerkkitapauksia eri jakeluverkon toimitusvarmuutta kehit-
tävien tapojen elinkaarikustannuksista. Kyseiset listatut toimintatavat ovat verkon
maakaapelointi, ilmajohdon rakentaminen tienvarteen, ilmajohdon rakentaminen
metsän läpi ja ilmajohdon rakentaminen leveällä johtokadulla. Laskelmissa on oletet-
tu, että rakennusinvestoinnit verkkoon on tehty vuonna nolla ja vanhalla verkolla
ei ole enää nykykäyttöarvoa. Rakennuskustannusten lisäksi elinkaarikustannuksissa
on otettu huomioon alkuhetken rahanarvoon 5 % korolla diskontatut vuosittaiset
operatiiviset kustannukset sekä keskeytyksistä aiheutuneet kustannukset. Kaikkien
laskettujen verkkorakenteiden pitoajaksi on oletettu 50 vuotta, vaikka nykyisten
ilmajohtoverkkojen kuparikyllästettyjen puupylväiden teknisestä pitoajasta ollaankin
epävarmoja. Leveää johtokatua esitellään tarkemmin kappaleessa 5.2, mutta Par-
tasen laskujen selventämiseksi mainittakoon, että leveällä johtokadulla pystytään
nostamaan ilmajohtojen noin 5 – 10 vuoden johtokadun raivausväli 20 – 30 vuoteen.
Laskelmissa on käytetty 20 vuoden johtokadun raivaus väliä. [3]
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Kuva 12: Tapaus A, jossa alueen keskijännitelähdon keskiteho 800 kW, kuormituksen
kasvu 1,5 % vuodessa ja kaapeliverkon jakelumuuntamoiden keskihinnaksi on arvioitu
15 750 e/kpl. [3]

Kuva 13: Tapaus B, jossa alueen keskijännitelähdon keskiteho 300 kW, kuormituk-
sen kasvu -1,0 % vuodessa ja kaapeliverkon jakelumuuntamoiden keskihinnaksi on
arvioitu 8600 e/kpl. [3]

Laskelmissa käytetyt arvot ovat valtakunnallisia keskiarvoja, joten todelliset
elinkaarikustannukset voisivat olla hyvin erilaisia verrattuna esiteltyihin laskelmiin.
Elinkaarikustannuksiin vaikuttaa hyvin paljon ympäristö (ilmasto, maaston raken-
ne) sekä rakennus-, huolto- ja ylläpito-organisaatioiden tehokkuudet. Valitut kuvat
12 ja 13 ovat tarkoituksella ääripäät toisistaa, jotta erot verkkorakenteiden elin-
kaarikustannuksissa eri verkoissa olisivat selkeämmin erotettavissa. Tapauksessa A
nähdään, että mikäli sähköverkon lähdön katkaistava teho on suuri, voivat vuotuiset
KAH-arvot kasvaa hyvin suuriksi verkon elinkaaren aikana. Kuvasta 12 nähdään,
että 800 kW keskeytyvällä teholla, 1,5 % vuotuisella kulutuksen kasvulla ja 15 750
ejakelumuuntamoiden keskihinnalla laskettuna, maakaapeliverkon ja tienvarteen
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rakennettavan ilmajohtoverkon elinkaarikustannukset ovat yhtäsuuret. Mikäli verk-
korakenteiden elinkaarikustannusten lisäksi arvioitaisiin vaikutusta verkonhaltijan ta-
louden laskennassa Energiaviraston valvontamallin tehostamis- ja laatukannustimien
kautta, olisi maakaapeliverkko vielä kannattavampi vaihtoehto pienempien operatii-
visten kustannusten sekä harvempien jakelukeskeytysten ansiosta. Tietenkin samasta
tapauksen A kuvasta nähdään, että normaalia leveämpi johtokatu olisi elinkaarikus-
tannuksiltaan vielä edullisempi vaihtoehto, mutta esimerkiksi asemakaava-alueilla
näin suuren alueen varaaminen johtokadulle olisi hyvin haastavaa. Taajamissa ky-
seinen alue halutaan varata rakentamiselle, eikä ilmajohto leveällä johtokadulla ole
myöskään haluttu näkymä taajamassa.

Vuorostaan kuvasta 13 löytyvät elinkaarikustannusten arviot keskijännitelähdölle,
jolla keskeytyvä teho on 300 kW, kuormituksen vuotuinen muutos on -1,0 % ja jake-
lumuuntamoiden keskihinnaksi on arvioitu 8600 ekappaleelta. Kyseisestä tapauksen
B kuvasta näkee, kuinka suuret maakaapeloinnin elinkaarikustannukset olisivat, vaik-
kahuomioon otettaisiin ilmajohtojen vioista aiheutuneet KAH-arvot. Tulee kuitenkin
muistaa, että maakaapeli tarjoaa paremman toimitusvarmuuden, mutta korkeammat
investoinnit näkyisivät asiakkaiden sähkölaskuissa siirtohintojen korottumisena. Täs-
tä syystä pienempiä tehoja siirtävillä haja-asutusalueiden jakeluverkoilla voitaisiin
käyttää ilmajohtoja teiden varsiin rakennettuina tai metsäisillä osuuksilla tehostaa
johtokadun vierimetsänhoitoa raivaamalla normaalia leveämpiä johtokatuja. Par-
tanen arvioi, että maakaapeli on hänen määrittämillään parametreillä laskettuna
elinkaarikustannuksiltaan edullinen vaihtoehto, mikäli keskijännitelähdön keskey-
tyvä teho on yli 500 kW. Hän kuitenkin painottaa selvityksessään, että jokaisen
verkonhaltijan on tehtävä omat verkkorakennevalinnat, jotka sopivat parhaiten heille.
[3]

4.2 Investoinnit automaatioon
Verkostoautomaation laitteet, laitteistot ja osakomponentit ovat osa jakeluverkko-
komponenttien investointeja, mutta ne nostettiin omaan pääkappaleeseen 6, jossa
niiden tarjoamaa toimitusvarmuuden kehitystä arvioidaan elinkaarikustannusten
näkökulmasta. Nykyistä Nurmijärven Sähköverkko Oy:n sähköverkon automaatio- ja
kauko-ohjaustilannetta on arvioitu vuorostaan kappaleessa 3.1. Toiston välttämiseksi
tässä diplomityössä tarkastelu automaation nykyiseen tilanteeseen tai automaation
avulla saavutettavaan mahdolliseen tilanteeseen ei tehty tässä kappaleessa, muuten
kuin viittaamalla kappaleisiin missä kyseisten aihealueiden selvitykset ovat kirjoitet-
tuna.
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4.3 Älyverkko

Tämän diplomityön kirjoitushetkellä älyverkko tai smart grid oli näkemys joustavasta
ja asiakaskeskeisestä sähköjärjestelmäkonseptista. Sen toteuttamista ei ole ainakaan
vielä ajettu eteenpäin lainsäädännöillä, sillä se on ollut enemmän pohdintaa tulevista
tarvittavista sähköjärjestelmän muutoksista tulevaisuuden näkymien ja tarpeiden
siihen kohdistamien muutospaineiden perustelemana. Älyverkkoihin liitettyjä konsep-
teja tarkasteltiin tässä diplomityössä hyvin yleisellä tasolla, kun verrataan konseptien
todelliseen laajuuteen. Tiettyjen konseptien toteutumisen katsottiin olevan hyvin
epävarmaa ja osan toteutumisen katsottiin olevan niin kaukana tulevaisuudessa nii-
den vaatiman alan mittavan muutoksen takia, että näiden ei katsottu olevan oleellisia
diplomityön kirjoitushetkellä.

Jakeluverkkoyhtiöillä ja toimitusvarmuuden kehittämisellä on älyverkkokonsep-
tissa hyvin pieni merkitys. Siirto- ja jakeluverkot tulevat olemaan älyverkon mah-
dollistajia, jonka toteutumisesta verkonhaltijat ovat vastuussa. Verkkojenhaltijat
eivät saa omistaa muun muassa energian varastoimiseen käytettävää teknologiaa,
eivätkä he saa osallistua kuormanohjaustoimintaan mitenkään, vaan heidän tulee
ostaa kaikki tarvitsemansa palvelut tasapuolisilta ja syrjimättömiltä markkinoilta.
Näistä syistä älyverkon tarkastelu tässä diplomityössä jätettiin rajatuksi näkökul-
miin, joilla on merkitystä tulevaisuuden verkon toimitusvarmuuden kannalta. Tämän
diplomityön näkemyksiä on perusteltu paljon työ- ja elinkeinoministeriön teettämän
vuonna 2018 valmistuneen Älyverkkotyöryhmän loppuraportin näkemyksillä Suomen
tulevaisuuden sähköjärjestelmästä.

Älyverkolla tarkoitetaan älykästä sähköjärjestelmää, joka yhdistää perinteisen säh-
könsiirto ja -jakelu järjestelmän sekä sähköjärjestelmien mittauksen ja automaation
ohjauksen. Älyverkon katsotaan olevan mahdollistajana ympäristö ystävällisemmäl-
le ja kestävää kehitystä luovalle sähköjärjestelmälle. Lisääntyvä uusiutuva energia
tuotanto, muun muassa aurinkoenergia ja tuulisähkö, tuovat sähköjärjestelmään
kasvavan epävarmuuden sähköntuotannon hetkellisen tuotannon riittävyydestä. En-
simmäinen keino, jolla sähköntuotannon epävarmuutta pystytään pienentämään, on
uusiutuvien energialähteiden energiantuotantolaitosten rakentaminen laajalle ver-
kon alueelle. Näin hajautetulla sähköntuotannolla parannetaan sähköntuotannon
varmuutta, sillä paikalliset säänvaihtelut eivät halvauta koko järjestelmää. Myös
energian varastointi ja käyttö myöhemmin ovat ratkaisuja, jotta suurempi osa sähkö-
järjestelmässä käytetystä energiasta voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä.
Hajautettu sähköntuotantonon ja energiavarastojen sekä jakeluverkon välissä käy-
tettävät tehoelektroniikan komponentit mahdollisesti tuottavat käyttötaajuuden
moninkertoja, eli yliaaltoja, sähköverkkoon, joka voi heikentää sähkön laatua. Myös
hajautetun sähköntuotannon ja varastoimisen myötä verkon vikavirrat pienenevät,
jonka takia verkon suojauksen toimivuus voi heikentyä, koska vikoja ei pystytä
havaitsemaan samanlailla.

Älyverkkojen avulla voidaan harjoittaa asiakkaiden kulutuksen siirtämistä kal-
liin sähkön ajalta ajalle, jolloin sähkön hinta on alhaisempi paremman uusiutuvan
energian saatavuuden ansiosta. Tämä on kuitenkin vain mahdollista asiakkaiden
kuormilla, joiden kulutusta voidaan siirtää ajankohdalta toiselle tuottamatta vahin-
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koa asiakkaille. Yhteistä näille tekijöille on niiden tarvitseman tiedon välityksen ja
automaation ohjauksen tarve. Tätä kulutusjousto ajatusta avataan myöhemmin tässä
kappaleessa tarkemmin.

4.3.1 Energiayhteisöt ja mikroverkot

Koska jakeluverkoilla ja verkonhaltijoilla on vain pieni asema älyverkkokonseptissa, ei
älyverkolla ole merkittävää vaikutusta nykyisen sähköjärjestelmän sähkön toimitus-
varmuuteen muuten kuin näkemyksellä hajautetun sähköntuotannon kasvamisesta.
Älyverkkoihin hyvin paljon liitetään uusiutuvien energialähteiden rinnalla ajatus
energiayhteisöistä ja/tai mikroverkoista. Energiayhteisöt ja mikroverkot voivat tar-
koittaa samaa sähköverkon rakennetta, mutta määrityksiltään eivät ole sama asia.
Mikroverkko on kuin pieni paikallinen jakeluverkko, jonka jäseniä ovat sen vaiku-
tusalueella asuvat tai toimivat asukkaat, yritykset ja muut toimijat. Mikroverkko
on mitä todennäköisimmin energiayhteisö, mutta energiayhteisö ei välttämättä ole
saman mikroverkon asiakkaista koostuva yhteisö. Energiayhteisöt jakavat yhteisesti
oman hajautetun energiantuotannon hyötyjä ja kustannuksia, ja näin voivat teoriassa
sijaita maantieteellisesti etäällä toisistaan. Mikroverkkojen hajautetun sähköntuo-
tannon ansiosta tuotanto olisi lähempänä kulutuskohteita näin lisäten sähköverkon
toimitusvarmuutta, sillä paikallisilta sähköntuotantolaitoksilta olisi lyhyet siirtoetäi-
syydet lähellä sijaitseviin kulutuskohteisiin, jonka takia vikataajuus olisi pienempi.
Näin ollen hajautetun sähköntuotannon tuotantoasemat ja näiden läheiset asiakkaat
voivat muodostaa niin sanottuja saarekkeita, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti
huolimatta paikallisen jakeluverkon tilasta.

Saarekkeen sähköverkon, sähköntuotannon ja sähkön varastointiteknologian omis-
tajuudet määrittelevät onko saarekkeeseen osallistuvat osa energiayhteisöä vai toimi-
vatko osana »perinteistä» sähköjärjestelmää. Energiayhteisökonseptissa asiakkaat
yhdessä omistavat sähköntuotantoa, jonka hyödyt ja tuotot he jakavat keskenään.
Älyverkkotyöryhmä jakaisi energiayhteisöt kiinteistön sisäisiin yhteisöihin, kiinteis-
tön rajat ylittäviin yhteisöihin ja hajautettuihin yhteisöihin. Kiinteistön sisäiset
energiayhteisöt olisivat esimerkiksi kerrostalo asunto-osakeyhtiöt, jotka haluaisivat
esimerkiksi katolleen aurinkopaneeleja, joiden tuottamaa sähköä kerrostalon asuk-
kaat voisivat hyödyntää kotonaan. Kiinteistön rajat ylittävä energiayhteisö voisi olla
muutamia saman alueen naapureita, jotka haluavat pystyttää pienen aurinkovoima-
lan yhden yhteisöön osallistuvan pellolle, jonka tuotantoa kaikki energiayhteisön
osallistujat voisivat hyödyntää. Hajautettu energiayhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä,
jonka jäsenten kiinteistöt eivät olisi edes rajanaapureita. Diplomityön kirjoitushetken
Suomen lainsäädäntö ei ainakaan tämän diplomityön kirjoitushetkellä salli kiinteis-
töjen rajoja ylittävää toimintaa, sillä sen katsotaan olevan jakeluverkkotoiminnan
harjoittamista, joka on luvan varaista toimintaa, sillä lainsäädäntö ei katso rinnak-
kaisten jakeluverkkojen olevan yhteiskunnan kannalta kustannustehokasta toimintaa.
Mikroverkot tuovat myös monimutkaisuutta verkkotoimintaan ja siihen kuuluviin
vastuu alueisiin. Esimerkiksi verkon suojauksesta tulisi mikroverkon omistaja vastaa-
maan, mutta vastuusta suoriutumisesta voi tulla mikroverkon omistajille haastavaa
mikäli tarvittava tieto ja taito puuttuvat. Huolimatta olivatpa mikroverkot ener-
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giayhteisöitä tai eivät, on mikroverkoilla teoriassa mahdollista kehittää sähkönjakelun
toimitusvarmuutta. Kuitenkaan näin järjestelmällinen toimintatavan muutos suhteel-
lisen toimintavarmaksi kehitetyssä sähköjärjestelmässä ei tulisi olemaan nopea, vaan
vaatisi aikaa toteutuakseen. Energiayhteisöjä ja mikroverkkoja ei myöskään enem-
pää selvitetty tässä työssä sen takia, että jakeluverkkoyhtiöiden asema konsepteissa
ja niiden kehityksessä on vähäinen, jonka takia ne eivät koskettaneet tämän työn
aihealuetta.

4.3.2 Kulutusjouston ja sähköautojen vaikutus kulutuspiikkeihin

Yksi älyverkkoihin liittyvä tekijä, joka koskettaa myös jakeluverkkoyhtiöitä ja vaa-
rantaa verkon toimitusvarmuuden mahdolliselle taantumiselle, on kulutuspiikkien
lisääntyminen. Mikäli kulutuspiikit kasvavat liian suuriksi, sähköverkon komponen-
teista, jotka toimivat tavallisen kulutuksen aikana jo korkein kuormitusastein, syntyy
sähköverkon siirtokapasiteettia rajoittavia pullonkauloja, jotka mahdollisesti rikkoon-
tuvat kulutuspiikin aikana. Kulutuspiikkien odotetaan lisääntyvän, kun uusiutuvin
energialähtein tuotettu energia sähköjärjestelmässä lisääntyy, jonka seurauksena
lisääntyvät sähkön hinnan vaihtelut ja näin asiakkaiden kulutuksia tullaan kasaa-
maan hetkille, jolloin edullista sähköä on tarjolla. Tietenkään tämän ei pitäisi olla
yleistä, sillä sähköverkon komponenttien täyden siirtokapasiteetin käyttöä pyritään
välttämään ja näin varaamaan siirtokapasiteettia tilanteisiin, joissa verkkotopologian
muutokset muuttavat komponenttien kuormitusastetta. Esimerkiksi sähköasemien
muuntajien normaalikuormitusaste on 60 – 80 % välillä [23].

Älyverkkoon ja uusiutuvien energialähteiden käytön yleistymiseen sidotaan ajatus
käyttäjien sähkön kulutuksen säätelyn toteutumisesta. Tätä kutsutaan kulutuksen
joustoksi, jossa asiakkaiden tehonkäyttöä ohjataan ajanhetkeltä toiselle. Tämä voi
olla joko asiakasta hyödyttävää ohjausta, kuten kulutuksen siirtämistä kalliin sähkön
hetkeltä hetkelle jolloin se on edullisempaa, tai sähkömarkkinan toinen osapuoli,
sähköverkkoyhtiö, ostaisi asiakkaan kulutusjoustokykyä palveluna, jotta vältyttäisiin
verkon ylikuomitustilanteelta. Energiayhtiö voi ostaa asiakkaan kulutuksen joustoky-
kyä energia mikäli sähkömarkkinoiden sähkön spottihinta on huomattavan korkea tai
jakeluverkkoyhtiö voi ostaa asiakkaan säätökykyä kulutuspiikin aiheuttaman verkon
ylikuormitustilanteen ehkäisyksi. Kulutusjoustoa voitaisiin ostaa suoraan asiakkaal-
ta, mutta mitä todennäköisimmin se tapahtuisi välikäden, aggregaattorin kautta.
Aggregaattori voi olla energiayhtiö tai jokin kolmas osapuoli sähkömarkkinoilla, joka
kokoaa muun muassa tavallisten kuluttajien kuormia kuten kylmälaitteita, saunojen
kiukaita, liesiä ja lämmityslaitteita kokonaisuudeksi, jonka säätökykyä aggregaattori
tarjoaa markkinoilla. Yksittäiset kotitaloudet eivät reservi- tai säätömarkkinoilla suo-
raan herättäisi kiinnostusta niiden hyvin pienen säätökyvyn takia, joten aggregaattori
toiminta katsotaan lähes välttämättömäksi.

Myös laajempi sähköautojen yleistyminen Suomessa voi mahdollisesti lisätä
kulutuspiikkien lisääntymistä, mikäli sähköautoja ladataan samanaikaisesti ilman
mitään latauksen ohjausta ja näin ottaen täyden mahdollisen tehon verkosta. Täten
on ehdotettu, että sähköautot ladattaisiin portaittain älylatauksen mahdollistamana.
Näin vältyttäisiin suurilta kulutuspiikeiltä, esimerkiksi kun työssä käyvät ihmiset
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tulevat kotiin ja laittavat autonsa lataukseen. Näin vältyttäisiin mahdolliselta verkon
ylikuormitus tilanteelta [41] [42]. Sähköautojen akkuja on myös kaavailtu käytettävän
tulevaisuuden älyverkossa paikkaamaan uusiutuvien energialähteiden vaihtelevia
sähköntuotanto määriä ja näin tasamaan sähkön hinnasta johtuvia kulutuspiikkejä.
Niin kuin muutkin älyverkkoon liittyvät konseptit, tämäkin on vielä tässä vaiheessa
teoriassa pohdittu mahdollisuus, sillä ei ole varmuutta kuinka sähköautojen akut
kestäisivät latausta ja purkamista sähköjärjestelmän osana. Akkujen kesto kyky
riippuu käytettävästä akkuteknologiasta ja käytettävästä lataus ja purku kierrosta
(eng. charge cycle), jossa suurimpana vaikuttavana tekijänä akun purun ja latauksen
»syvyys» (eng. depth of discharge). Tiedetään kuitenkin, että akun tiheä lataaminen
ja purkaminen osana sähköjärjestelmää heikentää sähköauton akun käyttöikää. [43]

4.3.3 Akut ja niiden omistaminen

Akkujen käyttämistä sähköverkon toimitusvarmuuden lisäämiseksi on tutkittu ja
testattu pilottihankkein. Akustot ladattaisiin kun uusiutuvan energiatuotannon säh-
köä olisi saatavilla ja tätä energia käytettäisiin korkean sähkön hinnan aikana tai
sähkönjakelun keskeytysten aikaan syöttämään lähellä sijaitsevia talouksia. Tästä
syystä isojen akustojen ajatellaan parantavan toimitusvarmuutta syöttämällä hajau-
tetun sähköntuotannon tavoin akustojen lähellä olevia kulutuspaikkoja tai paikallisia
mikroverkkoja, mikäli alueen jakeluverkkon ja sitä syöttävän sähköaseman välillä
tapahtuu vika, joka keskeyttää normaalin tilanteen sähkönsiirron. Niin kuin kaikki
muutkin energian varastointi menetelmät, ovat akut kehityksestä huolimatta kallis
investointi ja tästä syystä takaisinmaksuajat venyvät hyvin pitkiksi. Selvästi suo-
situimman akkutyypin litiumioniakkujen hinnat ovat tulleet alaspäin noin 5 – 10
%/vuosi luokkaa, mutta edelleen niitä pidetään heikkoina investointeina. Niitä kui-
tekin pidetään välttämättömyytenä turvaamaan tulevaisuuden sähköjärjestelmän
toimitusvarmuus, jossa suurempi osa sähköstä tuotetaan uusiutuvin energialähtein.
Mutta kuten aiemmin mainittu verkkoyhtiöt eivät saa omistaa akustoja muuten
kuin tilanteessa, jossa kyseisiä palveluita ei heidän alueelle ole saatavilla kilpailluilta
markkinoilta. Näissä tilanteissa verkkoyhtiö voisi saada erityisen luvan akkujen omis-
tamiseen, jonka seurauksena yhtiö voisi kehittää oman verkkonsa toimitusvarmuutta.
Kuitenkin tilanteessa, jossa verkkoyhtiö voisi ostaa palveluna akkuja verkkoonsa, pal-
velusta syntyvät kustannukset kuuluvat verkkoyhtiön kirjanpidossa Energiaviraston
valvontamallin mukaan operatiivisiin kustannuksiin, jonka seurauksena verkkoyhtiö
saisi sanktion valvontamallin tehostamiskannustimen kautta. Lainsäädännön ollessa
tämän laisena jakeluverkkoyhtiöt näkevät toimitusvarmuuden kehittämisen akkuja
käyttäen rangaistuksena, joka lannistaa mahdollista menetelmää kehittävää toimin-
taa. Tästä syystä on ehdotettu, että energiavarastot ja varavoimakoneet lisättäisiin
osaksi valvontamallin toimitusvarmuuskannustinta. [3][44]

Nämä tulevaisuuden tarpeet määrittävät älyverkkokonseptia ja mahdollisesti sen
toteutumista. Niin kuin todettu, konseptissa verkonhaltijan asema on suhteellisen
pieni muihin sähkömarkkinatoimijoihin verrattuna. Esimerkiksi mahdollisissa verkon
kulutuspiikin aikaisissa ylikuormitustilanteissa verkkoyhtiön tulisi ostaa kysynnän-
jouston palveluita omistavansa verkon asiakkailta suoraan tai ohjattavien kuormien
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yhteenkokoajalta aggregaattorilta. Nykyisessä sähköjärjestelmässä jakeluverkkoyh-
tiöt harjoittavat yösähkön kulutuksen ohjausta, joka nähdään markkinatoimiselta
kilpaillulta toiminnalta, jota jakeluverkkoyhtiöt eivät saisi tulevaisuuden älyverk-
kokonseptissa harjoittaa. Verkonhaltijan öisen kulutuksenohjauksen takana ovat
olleet pääsääintöisesti kiinteistöjen lämminvesivaraajat. Tästä luopumista 30.4.2021
mennessä ehdotettiin Älyverkkotyöryhmän vuoden 2018 loppuraportissa. [41]

Älyverkot eivät suoraan tarjoa selkeästi ja nopeasti saavutettavia sähköverkon toi-
mitusvarmuutta lisääviä konsepteja. Mielenkiintoisimpina vaihtoehtoina älyverkkojen
tarjoamista toimitusvarmuuden kehitys menetelmistä todettiin olevan energiavarastot
ja hajautettu sähköntuotanto, joiden avulla sähkön kulutuskohteet ovat lähempänä
energian syöttöä. On arvioitu, että älyverkkojen tarjoamat mahdollisuudet eivät ole
suuressa mittakaavassa vaihtoehtoja sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuus-
vaatimusten täyttämiseksi. Niillä saatavat toimitusvarmuuden kehitykset nähdään
pieninä toissijaisina ja pieninä verrattuina muihin perinteisen sähköjärjestelmän ke-
hitys menetelmiin sekä niiden täyden asteen toimivuuden saavuttamiseen katsotaan
kuluvan aika, jona 100 % säävarman sähköverkon vaatimus vuoden 2028 loppuun
mennessä on pantu jo täytäntöön. Älyverkkoon liittyvien konseptien avulla kuitenkin
voitaisiin täydentää nykyisiä toimituvarmuutta lisääviä menetelmiä.

4.4 Muut toimitusvarmuutta lisäävät investoinnit
Seuraavat tekijät ovat lyhyitä katsauksia sähköverkon toimitusvarmuuden lisäämi-
seksi muilla tavoin kuin aiemmin tässä pääkappaleessa esitettyjen aihepiirien avulla.
Kyseiset rakenteet ja menetelmät eivät välttämättä ole vaihtoehtoja, joihin pystyt-
täisiin pyrkimään ilman laajempaa koko alaa kattavaa toiminnan muutosta. Näillä
tekijöillä on kuitenkin jakeluverkon toimitusvarmuutta kehittävä vaikutus, joten
niiden tarkastelu koettiin tarpeelliseksi. Tarkastelu tietyistä aiheista jätettiin ly-
hyeksi tilanteissa, jossa todettiin kyseisen menetelmän tai rakenteen sopimattomuus
Nurmijärven jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi, jos konseptin toteu-
tus oli hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa tai ylipäätään konseptin toteutuminen oli
epävarmaa.

Tässä kappaleessa käydään läpi mahdollisten tasasähköjärjestelmien toiminta-
periaate ja niiden tarjoamien hyötyjen mahdollisuus sovitettuna nykyiseen sähkö-
järjestelmään. Tietyin edellytyksin tasasähköjärjestelmät voivat olla kehittämässä
jakeluverkkojen toimitusvarmuutta. Tasasähköjärjestelmän jälkeen tarkastellaan sil-
mukoidun sähköverkon tarjoamia mahdollisuuksia toimituvarmuuden kehittämiseen.
Tämän kappaleen lopussa vielä luodaan katsaus kevytsähköasemiin. Niiden käyttö-
tarkoitus ei kuitenkaan katsottu sopivan Nurmijärven sähköverkon tarpeisiin, jonka
takia tarkastelu jätettiin lyhyeksi.

4.4.1 Tasasähköjärjestelmä

Niin kuin aiemmin kappaleessa 4.1.1 Maakaapeli kerrottiin, 1,5 kV tasajännitteen
maakaapeliverkkoja on pohdittu käytettävän muun muassa haja-asutusalueilla pieni-
tehoisten jakeluverkkojen korvaamiseen. Perinteisellä vaihtovirtajärjestelmässä on
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tiettyjä heikkouksia, jotka voivat korostua tulevaisuudessa nykyisen sähköjärjestel-
män kohtaamien muutospaineiden myötä. Tasasähköjärjestelmä (Direct Current eli
DC ) ei ole uusi idea sähkönsiirron toteuttamiseksi, sillä 1800-luvun lopulla käydyn
taistelun sähkönsiirtojärjestelmän toteutuksesta vaihto- tai tasasähköjärjestelmänä
voitti vaihtosähköjärjestelmä. Kiinnostus on nyt uudemmin herännyt uusiutuvien
energialähteiden vaatiman hajautetun sähköntuotannon lisääntyessä sekä tehoe-
lektroniikan kehityksen ja hintojen tippumisen luomien uusien mahdollisuuksien
muodostumisen myötä. Mahdollisia tulevaisuuden sähköntuotannon ja -käytön säh-
köjärjestelmään kohdistavia muutospaineita on kuvailtu kyhyesti kappaleessa 4.3
Älyverkko, mutta niitä kuvataan myös lyhyesti tässä kappaleessa, kun selitetään
tasasähköjärjestelmien tarjoamia hyötyjä.

Kun tarkastellaan tasa- ja vaihtosähköjärjestelmien ominaisuuksia toisiinsa, huo-
mataan vaihtosähköjärjestelmällä olevan tiettyjä heikkouksia. Yksi heikkous vaih-
tosähköllä on jännitteen aleneman rajoittamat siirtoetäisyydet. Siirtoetäisyydet
rajoittuvat tietyihin maksimeihin, mitkä ovat teknisesti ja taloudellisesti järkevä
toteuttaa tietyin käyttöjännittein ennen kuin jännitteenalenema on niin suuri, että
sähkön laatu ei enää täytä sille asetettuja standardeja. Pitkät yhteydet vaativat lois-
tehon kompensointia, jotta siirtojohdot eivät »täyttyisi» loistehosta ja näin rajoittaisi
siirrettävän pätötehon suuruutta. Tästä syystä hiemankaan pidemmät merikaape-
liyhteydet toteutetaan tasajänniteyhteyksin, sillä vaihtojännitteinen yhteys täyttyisi
loistehosta liian suuri asteisesti. Isona tekijänä vaihtosähköjärjestelmissä on muunta-
jissa, siirtojohdoissa ja -kaapeleissa tapahtuvat muut häviöt, jotka vaativat muun
muassa enemmän tehoa kestäviä muuntajia ja suuremman poikkipinta-alan omaavia
siirtojohtoja. Varsinkin vaihtosähköjärjestelmän maakaapeleilla on huonompi pitkä-
aikaisien ylikuormituksien kestokyky ja yleisesti pienempi kuormitettavuus saman
poikkipinta-alan omaaviin avojohtoihin verrattuna. Taajamissa sähkömarkkinalain
(588/2013) vaatimana tarvitaan korkeaa maakaapelointiastetta turvaamaan sähkön
toimitusvarmuusvaatimukset. Yhdistettynä taajamien haja-asutusalueita suurempiin
tehotiheyksiin, taajamissa tarvittavien maakaapelien poikkipinta-alojen täytyy olla
haja-asutusalueiden maakaapeleiden poikkipinta-aloja suurempia tai aivan yleisesti
tarvittavaan siirtokykyyn riittävien avojohtojen poikkipinta-aloja suurempia. Tästä
syystä tasasähköjärjestelmien yhtenä parhaimmista eduista voidaan pitää niiden
vaihtosähköjärjestelmiä pienempiä johtohäviöitä. Varsinkin taajamissa tämä sallisi
pienempiä johdin poikkipinta-aloja omaavien maakaapelien käytön tarvittavan siirto-
kapasiteetin täyttämiseksi. Näin tasasähköjärjestelmässä voitaisiin taajamissa saman
siirtokyvyn tarpeisiin käyttää pienemmän poikkipinta-alan omaavaa maakaapelia,
josta seuraisi säästöjä, niin häviöenergian ostokustannuksissa kuin itse kaapeliverkon
materiaalikustannuksissa.

Tasasähköverkon pitkien johtosegmenttien tuottamaa loistehoa ja sen kokonaisuu-
den tasapainoa tasasähköjärjestelmässä ei tarvitse miettiä. Sähkön siirtohäviöt ovat
muun muassa pienemmät sen takia, että johtosegmentillä ei tuoteta kapasitiivista
loistehoa, jonka siirto vaatisi osan johtosegmentin siirtokapasiteetista. Vuonna 2005
koko Suomen sähkönsiirron häviöt olivat noin 3,5 % luokkaa. Samainen siirto- ja jake-
luhäviöiden energia vielä vuonna 2017 oli 2,768 TWh, joka Suomen sähköjärjestelmän
85,449 TWh kokonaissähkönkulutuksesta oli noin 3,25 % [45]. Sähköjärjestelmän
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pienenevien häviökustannusten lisäksi tasasähköjärjestelmän investointikustannukset
olisivat pienemmät tasasähköverkossa tarvitsemattomien loistehon kompensointiin
käytettävien komponenttien verran. Investointikustannukset voisivat pienentyä myös
loistehon pienentymisen johdosta pienenevän siirrettävän kokonaistehon sallimien
pienempien ja halvempien muuntajien käytön myötä. Pitää myös muistaa loiste-
hon kompensoinnista, että se on jakeluverkoissa kantaverkkoihin verrattuna pienen
asteikon toimintaa, mutta kuitenkin huomioitavaa varsinkin tämän diplomityön kir-
joitushetkellä ja sen jälkeen, sillä Suomen kantaverkon omistama ja sitä ylläpitävä
Fingrid on asteittain vuosina 2017 ja 2018 kiristänyt kantaverkon liittymispistei-
den kantaverkkosopimuksien loissähkön hinnoitteluperiaatetta. Tämä johtuu koko
sähköverkon lisääntyneen loistehon määrästä, joka sitä myötä nostaa kantaverkon
jännitettä [46]. Tämä kannustaa kantaverkon liittymäpisteen sopimuksen omaavia
osapuolia oman loistehokompensoinnin harjoittamiseen. [27]

Vaihtosähkön yksi heikkous on verkossa esiintyvät sähkön perustaajuuden mo-
ninkerrat, eli yliaallot. Yliaallot ovat yksi yleisimpiä sähköverkossa esiintyviä häi-
riöilmiöitä jännitekuoppien, ylijännitteiden, transienttien, taajuuden muutoksien ja
tasajännitekomponenttien kanssa. Nämä kaikki vaikuttavat sähkönlaatua heikentä-
västi, joten näiden vaikutukset tulisi minimoida sähkönsiirrossa- ja jakelussa, jotta
sähkönlaatu täyttäisi sille asetetut standardit. Yliaaltoja ja taajuuden muutoksia ei
esiinny tasasähkönverkossa, jotka voidaan lukea tasasähköjärjestelmän vahvuuksiksi.
Yliaallot johtuvat sähköverkossa olevista epälineaarisista kuormista, jotka ottavat
verkosta ei sinimuotoista virtaa. Yliaaltovirta reagoi verkon impedanssin kanssa,
joka muodostaa jännitteeseen epäsymmetriaa ja joka tunnetaan jännitesärönä (Total
Harmonic Distortion, THD). Epäsymmetrisiä ja täten yliaaltoja sähköverkkoon tuot-
tavia laitteita ovat tehoelektroniikan laitteet, kuten taajuusmuuttajat, tietokoneet
ja hakkuriteholähteet. Tehoelektroniikan lisäksi myös muuntajissa rautasydämen
kyllästyminen ja pyörivät koneet aiheuttavat verkkoon jännitteen säröytymistä. Te-
hoelektroniikan teknillisen kehitykset ja hintojen putoamisen seurauksena sähköver-
kossa olevat tehoelektroniikan komponentit ovat yleistyneet samanlailla kuin ovat
yleistyneet sähkönlaadun vaihtelulle alttiina olevat elektroniikan laitteet. Esimerkiksi
toimistojen tietotekniikan laitteet ovat herkkiä sähkönlaadun heikkenemiselle, joten
tulevaisuudessa suuret toimistokiinteistöt voitaisiin nähdä suoraan tasasähköverkko-
jen jakelupiirissä. Mutta vaikka yliaallot eivät vaikuttaisi tasasähköjärjestelmässä,
tuottaisi vaihto- ja tasasähköjärjestelmien toteuttaminen rinnan vaihtosähköpuolelle
yliaaltoja verkkoon vaadittavien tehoelektroniikan komponenttien (muun muassa
vaihto- ja tasasuuntaajat) myötä. Tehoelektroniikan määrä ja käyttökohteet ovat
kuitenkin riippuvaisia toteutetusta sähköjärjestelmän rakenteesta, johon on monia
vaihtoehtoja. [27]

Vuonna 2007 valtion omistama teknologian tutkimuskeskus VTT Oy julkaisu
raportin Tasajännite taajaman sähkönjakelussa ja mikroverkoissa osana sen aikaisen
Tekes:in (vuonna 2018 vaihtoi nimeä Business Finland) projektia Energiavaras-
tot hajautetun sähkönjakelun hallinnassa. Raportissa arvioitiin DC-verkon hyötyjä
taajamissa, mutta ennen kaikkea sen mahdollisuuksista mikroverkkojen toteutusta
helpottavana tekijänä. Tätä DC-mikroverkko ajatusta on myös tuettu professori
Jarmo Partasen vuonna 2018 työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässä raportissa Säh-
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könsiirtohinnat ja toimitusvarmuus. DC-mikroverkkojen tarjoamat tulevaisuuden
koko sähköjärjestelmän toimintaa helpottavat ja toimitusvarmuutta tukevat hyödyt
perustuvat yleistyvien uusien teknologioiden murrokseen. Kappaleessa 4.3 Älyverkko
esitettiin tulevaisuuden älyverkkojen järjestelmän näkemyksiä, joiden toteutumisen
suurimpina tarjottavina mahdollisuuksina ovat uusiutuvien energialähteiden hajaute-
tun sähköntuotannon ja ylimääräisen uusiutuvan energiantuotannon varastointiin
käytettävien energiavarastojen yleistyminen. [3] [27]

Tästä syystä tasasähköverkkojen toimitusvarmuutta kehittävät tekijät perustuvat
samoihin ideoihin kuin älyverkkojen mikroverkot. On arvioitu, että tasasähköverkot
yleistyisivät ensin mikroverkkojen kautta, joita onkin jo tämän diplomityön kirjoitus-
hetkellä kokeiltu erinäisin pilottihankkein [3]. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen
yliopisto ja Suur-Savon Sähkö Oy ovat testanneet tasasähköjärjestelmän toimivuutta
yhteisellä pilottihankkeella, jossa toteutettiin maailman ensimmäinen jatkuvassa
sähkönjakelukäytössä oleva pienjännitteinen tasasähkömikroverkko pienellä mää-
rällä sähkönkäyttökohteita [51]. Hajautettu sähköntuotanto sekä energiavarastot
nähdään olevan välttämättömyyksiä tulevaisuuden sähköjärjestelmässä sähköntuo-
tannon suuren uusiutuvien energialähteiden osuuden takia. Niin kuin kappaleessa 4.3
kerrottiin, jakeluverkon toimitusvarmuutta voidaan kehittää hajauttamalla jakelu-
verkkoon uusiutuvien energialähteiden sähköntuotantoa sekä energiavarastoja. Näin
todennäköisyys kasvaa, että jokaisella asiakkaalla olisi jokin energialähde lähellä, joka
voisi jatkaa sähkönsyöttöä asiakkaalle paikallisen jakeluverkon haaran sähkönsyötön
katketessa johtolähdön alkupään vian takia. Hajautetun sähköntuotantolaitoksien
ja energiavarastojen kyky turvata alueen sähkönjakelu alueen asukkaille riippuisi
paikallisen sähköntuotannon tehosta ja energiavaraston kapasiteetista.

Tasasähköverkko helpottaa uusiutuvien energialähteiden sähköntuotannon liit-
tämistä sähköverkkoon, sillä liittämisessä ei ole vaihtosähköverkon tahdistuksen
vaikeutta. Uusiutuvien energialähteiden sähköntuotannosta tasasähköverkkoon voitai-
siin liittää »suoraan» muun muassa aurinkokennot ja polttokennot. Aivan suoraan ei
voitaisi liitäntää tehdä, sillä käyttöjännite laitteen ja verkon välillä täytyy muodostaa
samaksi. Myös yllä esitetty ajatus mikroverkkojen toimimisesta saarekkeena paikal-
lisen jakeluverkon sähkönjakelun keskeytyksen aikana helpottuu, sillä siirtyminen
saareke tilasta normaali tilaan kiinni paikalliseen jakeluverkkoon on helpompi toteut-
taa, kun liitetään tasajännitteinen mikroverkko vaihtojännitteiseen jakeluverkkoon
kuin tilanne, jossa liitettäisiin vaihtojännitteinen mikroverkko vaihtojännitteiseen
jakeluverkkoon. Tässä vaadittaisiin mikroverkon tahdistaminen alueen jakeluverkon
kanssa samaan tahtiin. [27]

Tasasähköyhteyksien rakenne mahdollisuudet ovat esitettyinä kuvassa 14. Tasa-
jänniteverkon rakenteen perustana on tasajännitekisko, joka on kytketty yhtenäiseksi
kiskoksi. Kaksi johtimisessa mallissa tämä tasajännitekisko koostuu käytännössä
kahdesta rinnakkain kulkevasta kaapelista, joiden välillä on jännite-ero toisen ollessa
positiivinen ja toisen negatiivinen napa. Kolme johtimisessa mallissa vuorostaan
on kolme johdinta, jotka ovat positiivinen, negatiivinen ja nolla johdin. Kyseistä
mallia käytetään vain hyvin korkeilla jännitteillä ja silloinkin kuormat liitetään
positiivisen tai negatiivisen johtimen ja nolla johtimen väliin. Kaksi johtimisessa
mallissa kolmijohtimiseen tasajänniteyhteyteen sekä perinteiseen kolmivaihdejär-
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jestelmään verrattuna saavutetaan noin kolmanneksen säästö johdinmateriaalien
investointikustannuksissa kolmannen johtimen puuttuessa. [27]

Kuva 14: Havainnointi kaksi- ja kolmejohtimisista malleista. Kaksijohtiminen malli
yllä ja kolmejohtiminen malli alla. [27]

Niin kuin yllä mainittu, tasajänniteverkko voitaisiin toteuttaa usealla eri tavalla.
Tasajänniteverkko voisi jäädä yllä esitettyyn tapaan pelkästään pieniksi mikroverkoik-
si, jotka ovat yhteyksissä paikalliseen jakeluverkkoon. Tasajänniteverkoksi voitaisiin
muuttaa osa keskijänniteverkkoa, pienjänniteverkkoa tai yhdistelmä molempia. Nor-
maalille kuluttajille tekniikka ja verkon toteutus ei niinkään näkyisi, sillä perus
talouksissa olisi vaihtosuuntaaja verkon ja talouden kuormien välillä. Aiemmin tässä
kappaleessa 4.4.1 mainittiin, että erityisesti taajamien haja-asutusalueita korkeam-
milla tehotiheyksillä saavutetaan tasajänniteyhteyksin sama siirtoteho pienemmillä
kaapelien poikkipinta-aloilla kuin vaihtojännitteisillä kaapeliyhteyksillä.

Tasajänniteverkkoja syötettäisiin kantaverkon liittymispisteistä muuntajan ja
tasasuuntaajan läpi. Toisin kuin tavanomaisia vaihtosähköisiä silmukoituja keski- ja
pienjänniteverkkoja, joita käytetään kuitenkin säteittäisesti, voitaisiin tasajännite
toteutuksella sähköverkkoja käyttää silmukoidusti sekä syöttää jopa kahdestakin eri
sähköasemalta. Vaihtojännitteisien pien- ja keskijänniteverkkojen käyttö silmukoi-
dusti ja syöttäminen kahdelta eri asemalta ei ole kannattavaa verkossa syntyvien
verkkoontahdistus- ja taajuusero-ongelmien takia.

Niin kuin kappaleen 4.1.1 lopussa mainittiin, haja-asutusalueiden pienitehoisien
keskijänniteyhteyksien korvaamista on mietitty 1,5 kV:n tasajännitelinjoilla. Pienjän-
nite tasasähkötekniikkaa verrattuna keskijännite vaihtosähkötekniikkaan verrattuna
on perusteltu tasajänniteyhteyksien pienempien investointikustannuksien takia. Ku-
vassa 15 on esitetty tasa- ja vaihtojänniteisten linja toteutuksien maksimi tehonsiir-
tokykyjä eri jännitetasoilla siirtomatkan funktiona samalle kaapelille. Kuvassa ovat
esitettyinä jännitteet 400 VAC, 1000 VAC, bipolaarinen ± 750 VDC ja unipolaarinen
1500 VDC. Bipolaarisessa tasasähkökaapelissa maan ja positiivisen tai negatiivi-
sen johtimen välinen potentiaaliero on 750 V, mutta positiivisen ja negatiivisen
johtimen välinen potentiaali ero on 1500 V. Vuorostaan unipolaarisessa tasasäh-
kökaapelissa johtimen ja maan välinen potentiaaliero on 1500 V. Kuvassa esitetyt
jännitetasot täyttävät kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin
2014/35/EU 1 artiklan määrittämän pienjännitejärjestelmän määrityksen. Pienjänni-
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Kuva 15: Kuvassa saman kaapelin maksimi tehonsiirtokyky tasa- ja vaihtojännittein
eri jännitetasoilla siirtomatkan funktiona. [47]

te direktiiviä sovelletaan sähkölaitteisiin, jotka toimivat vaihtojännitealueella 50 –
1000 V ja tasajännitealueella 75 – 1500 V [52]. Täten 1,5 kV:n tasajänniteyhteydet
käsitellään pienjänniteverkkoina, jotka vaikuttavat verkkorakenteiden komponenttien
täytettäviin standardeihin.

Kuvasta 15 nähdään, että saman poikkipinta-alan kaapelilla tasasähköyhteyksin
pystytään siirtämään huomattavasti suurempi maksimi teho, kun kaapelin pituus
kasvaa. Esimerkiksi bipolaarisella ± 750 V tasajänniteverkolla voidaan saavuttaa
noin 15 kertainen sähkönjakelun teho 400 V vaihtosähköverkkoon verrattuna [47].
Yksi lisä tekijä tasajänniteyhteyksien hyvään tehon siirtokykyyn tulee tasajännite-
verkossa sallitusta prosentuaalisesti suuremmasta jännitteenalenemasta. Kuvassa 15
on mainittukin, että tasajänniteyhteyksille on sallittu 25 % maksimi jännitteenale-
nema. Tämä perustuu vaihtosuuntajien kykyyn tuottaa vaihtojännite alhaisillakin
tasajännitteillä [48].

Vaikka unipolaarisen 1500 VDC järjestelmän maksimi tehon siirtokyky on pa-
rempi kaikilla siirtoetäisyyksillä kuin bipolaarisen ± 750 VDC järjestelmän, on
bipolaarinen järjestelmä nykyisen sähköjärjestelmän kannalta mielenkiintoisempi.
Pienjännitekaapelien on täytettävä kaapelin valmistuksessa ja testauksessa Suo-
men standardisoimisliiton SFS:n asettamat standardit, jotta niitä voitaisiin käyttää
sähköverkossa. Esimerkiksi 0,6/1 kV PEX- tai PVC-vaipan ja alumiiniset tai kupa-
riset johtimet omaavien voimakaapelien, tulee täyttää standardi SFS 4879, ennen
kuin niiden käyttö on sallittu [49]. Kyseinen standardi tukeutuu monien muiden
pienjännitetekniikkaa koskevien standardien tavoin tärkeään SFS 6000 pienjänni-
tesähköasennukset standardeihin. SFS 6000 standardin osan 8-801 liitteessä 801C
määritellään standardeja tasasähköjärjestelmien käytöstä jakeluverkoissa. Kyseinen
SFS 6000-8-801 standardi sanelee, että pienjännitteisessä tasasähkönjakelujärjestel-
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mässä käytetään joko unipolaarista järjestelmää kaksijohtimisen mallin mukaisesti
tai bipolaarista tasasähköjärjestelmää kolmejohtimisen mallin mukaisesti. Kyseinen
standardi sallii unipolaarisessa kaksijohdin mallissa napojen välisen potentiaalieron
olevan 1500 VDC, mutta navan ja maan välinen potentiaaliero saisi olla vain 900 VDC.
Kolmejohtimisen bipolaarisen pienjänniteisen tasasähköjärjestelmän nollajohtimen
ja napojen välinen potentiaali ero standardin mukaan saisi olla korkeintaan ± 750
VDC. Tästä syystä 1500 VDC unipolaarista kahdenjohtimen mallia ei voida toteut-
taa nykyisen sähköverkon kaapeleilla, jotka täyttävät vain kyseisen SFS 6000-8-801
standardin. Täten bipolaarinen kolmejohtiminen ± 750 VDC malli on kiinnostavam-
pi näistä kahdesta mallista, sillä nykyisiä pienjännitekaapeleita voitaisiin käyttää
tämän toteutuksessa. [50]

4.4.2 Silmukoitu sähköverkko

Suomessa kantaverkkoa käytetään N-1 -periaatteella, eli silmukoitu kantaverkko
toimii tavanomaisesti yhdestä sähköjärjestelmän komponentin vioittumisesta huo-
limatta [55]. Tämä komponentti voi olla kantaverkon komponentti tai suurempi
sähköntuotantolaitos. Verkko jatkaa toimintaa pienillä muutoksilla viasta huolimat-
ta, sillä sähköenergia pystytään siirtämään sijaintien välillä vaihtoehtoista verkon
reittiä käyttäen. Silmukoidulla verkolla on siis parempi käyttövarmuus säteittäiseen
sähköverkkoon nähden, sillä yhden johdon vikaantuminen ei vielä estä sähkönsiirtoa
ja -jakelua. Silmukoidun sähköverkon heikkouksia ovat kuitenkin suuremmat oikosul-
kuvirrat sekä monimutkaisempi suojauksen toteutus. Näiden haasteiden takia jakelu-
verkkoja Suomessa käytetäänkin säteittäisesti, vaikka ne ovat pyritty rakentamaan
jollakin tavalla silmukoiduiksi verkon varasyöttöreittien toteuttamiseksi. Vikatilan-
teissa verkon topologiaa muutetaan sähkönjakelun keskeytysalueen minimoimiseksi
ja näin silmukoitua jakeluverkkoa käytetään edelleen säteittäisesti. [56]

Suojaus silmukoidulla sähköverkolla on monimutkaisempi, koska vikasijantiin voi-
daan syöttää vikavirtaa kummastakin verkon suunnasta. Tästä johtuen esimerkiksi
kantaverkon 110 kV, 220 kV ja 400 kV voimajohdot ovat pääsääntöisesti suojattu
kahdennetulla pääsuojauksella tai pääsuojareleellä ja varasuojareleellä. Kahdenne-
tulla pääsuojauksella tarkoitetaan yhdistelmiä, jossa on joko kaksi distanssirelettä
tai distanssi- ja johtodifferentiaalirele. Pääsuojarele ja varasuojareleen yhdistelmässä
suojauksesta vastaa distanssireleen apuna ylivirta- ja maasulkureleet. Distanssirele
on siis tärkeä osa silmukoidusti käytettävän sähköverkon suojausta, sillä se kykenee
perinteisen verkon ylivirtareleistä poiketen havaitsemaan myös vian suunnan. Dis-
tanssirele mittaa suojattavalla johdolla kulkevan virran virtamuuntajan avulla ja
saman johdon alkupään jännitteen jännitemuuntajan avulla. Näistä distanssirele las-
kee johdon impedanssin, josta virran suuruus ja kulma määräytyvät lähes kokonaan
impedanssista johdon pienen resistanssin takia. Vaihesiirtokulmasta distanssirele
pystyy täten päättelemään vian suunnan. [24] [57]

Kantaverkon lisäksi alue- ja jakeluverkkoja on Suomessa niin suur- ja keskijänni-
teverkkoina rakennettu mahdollisuuksien mukaan silmukoiduiksi verkoiksi, mutta
myös taajamissa pienjänniteverkkoja on hyvin laajasti silmukoitu tiheän asutuksen
tarjoaman silmukoinnin helppouden ja pienellä investoinnilla saavutettava suuri vai-
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kutus toimitusvarmuuden kehitykseen suurelle määrälle asiakkaita taajamien tiheästi
asutuilla alueilla. Kuitenkin normaalitilanteessa jakeluverkkojen silmukoita pidetään
avoimina yksinkertaisemman suojauksen tähden. Rengasmuotoa käytetään myös
hyväksi, kun etsitään verkossa tapahtunutta vikaa tai jostain muusta syystä muute-
taan verkon topologiaa. Vian aikana verkon topologiaa muuttamalla silmukoidun
jakeluverkon vian vaikutusaluetta pystytään minimoimaan.

Silmukoidun jakeluverkon toteutuksen kokonaiskustannusten voidaan ajatella
laskevan sitä mukaa, kun jakeluverkon alueen asukkaiden tiheys kasvaa. Tästä syys-
tä tiheään asutuilla asemakaava-alueilla läheikkäin tai jopa limittäin sijaitsevia
muuntopiirejä liitetään yhteen muodostaen silmukoita. Kuitenkin muuntopiirejä
käytetään normaaliin tapaan säteittäisesti. Myös säävarman sähköverkon toimitus-
varmuusvaatimusten takia taajamien pienjänniteverkkojen korkea maakaapeloin-
tiaste tarkoittaa, että pienjänniteverkon vikataajuus on hyvin pieni. Tästä syystä
asemakaava-alueiden pienjänniteverkon silmukointia voidaan pitää eräällä tavalla
hieman redundanttisena verkkorakenteena. Maakaapeliverkon vian paikannuksen ja
korjaamisen hitauden takia tämä näkemys ei ole toimitusvarmuuden sekä jakeluver-
kon kustannustehokkuuden kannalta paikkaansa pitävä. Mahdollisesti päivien ajan
kestävä maakaapeliverkon vian korjaaminen kasvattaisi tiheään asutuilla asemakaava-
alueilla keskeytyksen KAH-kustannukset hyvin korkeiksi. Taajamien ulkopuolella
puolestaan pienjänniteverkon muuntopiirien etäisyydet kasvavat niin suuriksi, että
silmukoidun pienjänniteverkon rakentaminen täällä ei ole taloudellisesti järkevää.
[56]

Silmukoitu verkkorakenne osoittaa myös hyödyllisyyden luvussa 6 Automaatio,
sillä vianrajausautomaation omaavan verkon vikaindikointia ja FLIR-algoritmin
ohjaamia kauko-ohjattavia erottimia käyttämällä verkon sähkönjakelun keskeytysten
kestoja voidaan tehokkaasti pienentää ja näin jakeluverkkoyhtiön KAH-kustannukset
pienenevät voimakkaasti. Kyseisessä luvussa kerrotaan kuinka vianrajausautomaation
toimitusvarmuuden kehittämisen tehokkuus on voimakkaasti riippuvainen verkon
silmukoidusta rakenteesta.

4.4.3 Kevytsähköasemat

Kevytsähköasemat ovat toiminnaltaan aivan samanlaisia kuin muutkin normaalit
sähköasemat. Kevytsähköasemilla on aivan normaaliin sähköasemien tapaan tulevia
ja lähteviä linjoja kytkettyinä muuntajan ja kytkinkenttien välityksellä. Erona on,
että kevytsähköasemien rakenne ja kokoonpano seuraavat tiettyä samaa mallia, jota
on helppo monistaa moneen erilaiseen käyttökohteeseen ilman mitään tai pieniä muu-
toksia sisältäen. Niiden rakenteet ja komponentit ovat yksinkertaisia valmistaa, jotta
niiden rakennuskustannukset olisivat alhaisia. Myös niiden käyttämä maa-alue on
perinteisiä juuri käyttökohteisiin räätälöityjä sähköasemia pienempi. Työmaalle ke-
vytsähköasemat toimitetaan valmiina kokonaisuuksina, joiden työmaalla tapahtuvien
asennus- ja käyttöönottotyöt ovat minimoitu. Vaikka kevytsähköasemat noudatta-
vat tiettyä mallia, voidaan asemat tehtaalla varustaa asiakkaan toivomin laittein ja
kokoonpanoin. [54]

Sähköasemien tavoin kevytsähköasemat lisäävät jakeluverkkoon yhden ohjatta-
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van solmukohdan ja näin tarjoavat hyvän keinon verkostoautomaation toteutuk-
seen »syvemmällä» jakeluverkkoa. Näin pystytään lisäämään verkon vikatilanteiden
selektiivisyyttä, jolloin vikojen vaikutusalueet pienenevät ja asiakkaiden kokema
verkon toimitusvarmuus paranee. Yksi tehokkaimmista toimitusvarmuutta lisäävis-
tä käyttökohteista kevytsähköasemille on asemakaava-alueen ja haja-asutusalueen
rajapinnassa. Kevytasemien käytöllä saavutettava hyöty on siis verrattavissa saman-
laiseen rajapintaan sijoitettaviin kauko-ohjattuihin erottimiin tai verkkokatkaisijoihin.
Kevytsähköasemaa pohdittaisiin tilanteissa, jossa rajapinnasta lähtisi useampia joh-
tohaaroja. Kauko-ohjattuja erottimia ja verkkokatkaisijoita rajapinnoissa esitellään
tarkemmin luvussa 6. Käyttötarkoituksen eroksi voidaan kuitenkin jo nyt määrittää
kevytsähköasemien käyttötarkoitus kohdistuu enemmän laajojen haja-asutusalueiden
verkkojen rakenteeseen, joissa muun muassa keskijännitteisen ilmajohtoverkon runko-
ja haaralinjat ovat pitkiä ja näin aiheuttavat keskimääräisesti enemmän vikoja. [54]

Kevytsähköasemat tarjoavat siis toimitusvarmuutta perinteisiä sähköasemia pie-
nemmin tilavaatimuksin ja rakennusinvestoinnein. Nurmijärven Sähköverkko Oy:ssä
kevyt sähköasemat nähdään selvästi toimitusvarmuutta parantavina verkonrakenne-
ratkaisuina, mutta käytön sopivan paremmin Nurmijärven jakeluverkkoa laajempiin
verkkohin, joissa hyvin pitkiä keskijänniteverkon yhteyksiä lukuisine johtohaaroineen.
Tästä syystä tässä diplomityössä tehty aihealueen tarkastelu pidettiin lyhyenä pinta-
puolisena tarkasteluna, silti tiedostaen kevytsähköasemien mahdollinen potentiaali
toimitusvarmuuden kehittämiseksi.
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5 Operatiiviset kustannukset
Edellisessä pääkappaleessa esiteltyjen verkon komponenttien ja rakenteiden inves-
tointien lisäksi jakeluverkon toimitusvarmuutta voidaan edistää ja vikatilanteiden
kestoa voidaan lyhentää operatiivisin menetelmin. Vaikka Energiaviraston valvon-
tamalli kannustaakin pienentämään verkonhaltijoiden operatiivisia kustannuksia
tehostamiskannustimella, ovat tässä kappaleessa esiteltävät tekijät niin teknisesti
kuin kustannuksellisesti hyvin tehokkaita ratkaisuja. Osa siteltävistä tekijöistä on
edellytettyjä toimia sähköverkon käytön turvaamiseksi.

Tässä kappaleessa käydään ensimmäisenä läpi sähköverkon huolto ja kunnossapi-
don menetelmät ja niiden strategioita. Strategioiden vaikutus jakeluverkkotoimintaan
pyritään kuvaamaan yleisellä tasolla, jonka jälkeen pyritään kuvaamaan ennakoivan
kunnossapidon tarvitseman kunnon havainnoinnin erinäisiä menetelmiä. Tämän jäl-
keen käydään ilmajohtolinjojen johtokatujen vierimetsien vaikutus verkon ylläpitoon.
Tarkasteltavana on vierimetsän aiheuttamat tyypillisimmät viat, niiden syyt ja miten
niihin voidaan vaikuttaa muun muassa raivaamalla. Viimeisenä käydään verkon
toimivuuden kannalta tärkeä vikatilanteiden selvittäminen ja korjaus. Kyseisessä
alaluvussa pyritään kuvaamaan vikavalmiuden tekijöitä ja niiden vaikutusta vikojen
kestoon.

5.1 Huolto ja kunnossapito
Kuten aiemmin tässä työssä on esitetty, sähköverkkorakenteille investointivaiheessa
asetettavat käyttöikä tavoitteet ovat hyvin pitkiä aikoja, jotka voivat olla jopa 30
– 40 vuotta. Näin pitkää käyttöikää ei voida saavuttaa ilman verkon suunniteltua
huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa. Verkon komponentit ja rakenteet vaativat väliajoin
suoritettavia kunnossapito- ja huoltotoimenpiteitä. Näin saavutetaan kyseiset pitkät
käyttöiät, jolloin tehdyllä investoinnilla saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty.
Verkonhaltija myös minimoi äkillisistä ja arvaamattomista verkkokomponenttien
vaurioitumisista johtuvista sähkönjakelun keskeytyksistä maksettavia korvauksia.

Yksi tekijä, joka tuo sähköverkon komponentin tai rakenteen käyttöikänsä päähän,
on eristyksen vanhentuminen ja heikentyminen tasolle, jossa se ei enää täytä sille
asetettuja sähköisien, mekaanisten ja kemiallisten ominaisuuksien vaatimustasoja.
Eristys, joka ei enää täytä sille asetettuja sähköisten ominaisuuksien vaatimuksia,
on sähköturvallisuusriski, joka voi olla vaaraksi niin ihmiselle kuin järjestelmän toi-
mintavarmuudelle. Kattavasti kaikkien sähkölaitteiden vaurioiden ajallinen jakauma
painottuu voimakkaammin aivan uusiin laitteisiin ja käyttöikänsä loppua lähene-
viin tai sen jo ylittäneisiin laitteisiin. Sama jakauma pätee eristyksiin. Käyttöiän
lopussa olevien laitteiden todennäköisempi vaurioituminen on ymmärrettävää, sillä
vaikka kyseenomaisten komponenttien kunnossapito- ja huolto-ohjelma olisi kuinka
hyvä, sillä ei laitteiden rakenteet voi kestää ikuisesti käyttöä. Komponenttiryhmä-
kohtaiset tavoiteet teknistaloudellisille pitoajoille ovat määritetty laitevalmistajien
ja -toimittajien kokemukseen perustuvan tiedon avulla, jossa on otettu huomioon
oikeanlaisen ylläpitotoiminnan vaikutus. Uusien laiteiden ja verkon komponenttien
korkea vauriotiheys on lähes aina seurausta huonosti käyttötarkoitukseen sopivien
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valinnasta tai jo valmistusvaiheessa vioittuneiden komponenttien vaurioitumisesta
heti niiden käyttöönoton jälkeen. Voidaan kuitenkin olettaa, että suurin osa käyttö-
tarkoitukseen sopimattomista komponenteista karsiutuu jo suunnittelu vaiheessa ja
valmistusvialliset laitteet huomataan valmistusprosessin jälkeisissä testeissä. [58]

Kunnossapitostrategioita on useita, joiden yhdistelmiin verkonhaltijoiden sähkö-
järjestelmän ylläpitotoiminta yleisesti pohjautuu. Kyseisiä verkonhaltijoilla käytössä
olevia kunnossapitostrategioita voidaan jakaa ja luokitella seuraavanlaiseen rakentee-
seen:

• Korjaava kunnossapito (Corrective Maintenance, CM)

– Run-To-Failure (RTF) -mallin kunnossapito
– Suunnittelematon korjaava kunnossapito

• Ehkäisevä kunnossapito (Preventative Maintenance, PM)

– Aikaan perustuva kunnossapito (Time-Based Maintenance, TBM)
– Käyttöön perustuva kunnossapito (Usage-based Maintenance, UBM)

• Ennakoiva kunnossapito (Predictive maintenance, PDM)

– Kuntoon perustuva kunnossapito (Condition-Based Maintenance, CBM)

• Luotettavuus keskeinen kunnossapito (Reliability-Centered Maintenance, RCM)

• Parantava kunnossapito (Improvement maintenance, IM) [61] [62].

Run-To-Failure -mallin kunnossapito on yksinkertaisin kunnossapidon malli.
Kyseisessä mallissa päätetään ennen omaisuuden vaurioitumista tai kokonana rik-
koontumista, että omaisuutta käytetään niin pitkään kuin jompikumpi esitetyistä
tapahtumista tapahtuu. Tämän jälkeen omaisuus, joko korjataan ja otetaan uudes-
taan käyttöön tai vanha omaisuus korvataan uudella. Omaisuuden vioittumisen
varalle on kuitenkin tehty suunnitelma tilanteen korjaamiseksi, jolla pyritään mini-
moimaan omaisuuden vioittumisesta ja tilanteen korjaamisesta johtuvien toiminnan
keskeytysten kustannukset. Run-to-failure -mallia voidaan siksi käyttää vain omai-
suuksilla, joiden vioittumisella on merkityksettömän pieni vaikutus koko prosessiin.
Tästä syystä Run-to-failure -malli ei ole sähköverkkotoiminnassa kestävä kunnossapi-
to malli, sillä kaikilla sähköverkkokomponenteilla on liian merkittävä asema koko
verkon toiminnassa [61]. [62]

Run-to-failure -mallia ei kuitenkaan tule ymmärtää täysin samaksi korjaavan kun-
nossapidon mallin kanssa. Korjaavassa kunnossapidossa kyllä korjataan tai uusitaan
vioittunut omaisuus, mutta run-to-failure -mallin voidaan katsoa olevan enemmän
korjaavan kunnossapitomallin alaluokka. Korjaava kunnossapito on siis run-to-failure
-mallin »pääluokka», joka voidaan jakaa suunniteltuun (run-to-failure -malli) ja
suunnittelemattomaan korjaavaan kunnossapitoon [62]. Äkillisesti ja odottamat-
ta korjattavan tai uusittavan omaisuuden kunnossapitotoiminta katsotaan olevan
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suunnittelematonta korjaavaa kunnossapitoa. Tästä syystä suunnittelematon korjaa-
va kunnossapito tulee aina olemaan osa verkonhaltijoiden kunnossapitostrategiaa.
Korjaavakunnossapito ei kuitenkaan sovi pääsääntöiseksi kunnossapitostrategiaksi
sen hintavuuden sekä lainsäädönnön asettamien sähkönjakelun toimitusvarmuusvaa-
timusten takia. Korvaavankunnossapidon kustannukset verkonhaltijalle riippuvat
pääosin mitoitetusta materiaalista ja henkilöresursseista. Pääosin korjaavasta kun-
nossapidosta koostuvasta toimintastrategiasta on kuitenkin hyvin vaikea toteuttaa
kustannustehokasta mallia.

Korjaavaan kunnossapitotoimintaan verrattuna ehkäisevällä kunnossapitotoimin-
nalla pyritään ehkäisemään laitteiden vioittuminen ja vikatilanteista aiheutuva pro-
sessin keskeytys ennen kuin nämä pääsevät tapahtumaan. Ehkäisevä kunnossapito
tunnetaan myös jaksotettuna kunnossapitona, sillä tarkastuksien ja huoltojen tasaiset
aikavälit voivat olla sidottuna aikaan, laitteen ikään, käyttötunteihin tai johonkin
muuhun parametriin. Tasaisin aikavälein tehtävillä tarkastuksilla ja huolloilla py-
ritään ehkäisemään sillä hetkellä toimivan verkon komponenttien vioittuminen ja
vikatilanteen aiheutuminen. Aikaan perustuvassa kunnossapidossa omaisuudelle teh-
tävät tarkastukset ja huollot tapahtuvat laiteryhmäkohtaisesti määritetyin tasaisin
aikavälein, kun taas käyttöön perustuvassa kunnossapidossa aikavälit ovat sidottu
laitteen käyttötunteihin tai jonkin muun laitteen käyttöä mittaavan atribuutin mu-
kaan. Kaikkiaan ehkäisevä kunnossapitomalli toimii korjaavaa kunnossapitomallia
paremmin laitteille, joilla on kriittinen merkitys koko sähköjärjestelmän toimin-
nan kannalta. Tietenkin malli vaatii, että laiteella, jolle tarkastuksia tehdään, on
mahdollisesti jotain tyypillisiä iän ja käytön tuomia vikoja joiden tapahtumista voi-
daan ehkäistä tarkastuksin ja huolloin. Mikäli tämmöisiä tyypillisiä vioittumisia ei
laitteelle ole tiedettävissä tai sattuman varaiset vioittumisien määrään ei vaikuta
kunnossapitotoiminnan intensiivisyys, ei ehkäisevällä kunnossapitotoiminnalla voida
saavuttaa toimitusvarmuutta kehittävää vaikutusta ja täten se aiheuttaa turhia vain
kustannuksia. [62]

Ehkäisevä kunnossapito toiminta on siis hieman monimutkaisempi kuin kor-
jaava kunnossapito, mutta monimutkaisemman kunnossapitostrategian vaativien
lisäkustannuksien avulla saavutetaan huomattavia säästöjä kokonaiskustannuksissa,
sillä osalla verkkokomponenteista on hyvin korkeat investointikustannukset sekä
kriittinen asema verkon toiminnassa, joka vian sattuessa aiheuttaa huomattavia
keskeytyskustannuksia. Ehkäisevää kunnossapitomallia hieman vielä kompleksimpi
toimintamalli on ennakoivan kunnossapidon malli. Mallin tarkoitus on ensimmäiseksi
ennustaa milloin omaisuuden vioittuminen voisi tapahtua ja toiseksi ehkäistä se
kunnossapitotoiminnalla. Verkon komponenttien tarkastuksia ja huoltoja ei suoriteta
aikasidonnaisesti, vaan laitteen kunnon ja toimintaympäristön tiloja tarkkaillaan
väliajoin tai reaaliajassa erilaisin sensorein. Ennakoivalla kunnossapitomallilla pyri-
tään välttämään korjaavan kunnossapidon kalliiden jakelukeskeytysten kustannuksia
sekä uusien laitteiden investoinneista syntyviä kustannuksia, mutta myös välttämään
ehkäisevän kunnossapidon mahdollisia turhan tiheitä tarkastus ja huolto syklejä sekä
näistä aiheutuvia kustannuksia. Ennakoivalla kunnossapidolla saavutettavia säästöjä
kuitenkin pienentää tarvittavan kuntotilojen tarkkailujärjestelmän monimutkaisuus
ja tästä syystä kalleus. Verkkokomponentteja ja niiden ympäristöolosuhteita tark-
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kailtaisiin laiteryhmistä riippuen sensoreilla, jotka perustuvat näköön, ääneen tai
hajuun, joista osa voi olla suhteellisen suuria investointeja [61]. [62]

Luotettavuus keskeisessä kunnossapidossa jokaiselle sähköverkon huollettavalle
laitteelle määritetään yksilöity kunnossapito- ja huolto-ohjelma. Ohjelmien määrityk-
sessä otetaan huomioon komponentin kunnon lisäksi sen tärkeys verkon toiminnan
kannalta ja tästä syystä mahdollisen vian aiheuttavien kustannuksien mittavuus.
Luotettavuus keskeisellä kunnossapidolla on täten neljä periaatetta, joita malli seuraa.
Ensimmäinen periaate mallilla on säilyttää järjestelmän toimivuus. Toisena mallissa
pyritään tunnistamaan mahdolliset vioittumiset, jotka voisivat vaikuttaa järjestelmän
toimintaan. Kolmantena nämä vikatilanteet arvioidaan niiden kohdistaman uhan
jäjestelmän toimintavarmuudelle perusteella. Kun mahdolliset vikatilanteet ja nii-
den vakavuudet on tunnistettu, neljäntenä määritellään tehokkaimmat sovellettavat
menetelmät kullekin mahdolliselle vikatilanteelle. Kuvassa 16 on esitetty esimerkki
laitekohtaisesta tarkastus- ja huoltotarpeiden arvioinnista. Kuvassa vaaka-akselilla on
esitetty laitteen tärkeys sähköverkossa tärkeysindeksillä ja pystyaksellilla on laitteen
kunto esitettynä kuntoindeksin avulla. Näin verkkokomponentin voidaan ryhmitellä
tarvittavien kunnossapito- ja huoltotoimenpiteiden mukaan. Näin ollen luotettavuus
keskeisellä kunnossapitostrategialla pystytään ennakoivaan kunnossapitostrategiaan
verrattuna paremmin tekemään kustannustehokkaita kunnossapitotoimintoja laite-
kohtaisesti. Tietenkin molemmissa malleissa tehtävä laitteiden kunnon mittaamisen
ja diagnosoinnin varmuus ja täten koko mallin tehokkuus riippuu laitteille tehtävän
kunnon tarkkailun aikavälistä ja laajuudesta. [23] [61] [62]

Kuva 16: Luotettavuus keskeisen kunnossapitostrategian laitekohtaisen tarkastus- ja
huoltotarpeen arviointi kunto- ja tärkeysindeksin mukaan. [23]

Parantava kunnossapito ei muiden kunnossapitostrategioiden tapaan määrittele
aikaväleja tai yksittäisten laitteiden kriittisyyksiä kunnossapito- ja huolto-ohjelmille.
Parantava kunnossapidon huolto- ja korjaustoiminnalla pyritään kehittämään laitteen
suorituskykyä, käytettävyyttä, toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Parantamalla
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laitteen toimintavarmuutta ja helpottamalla laitteen tulevaisuuden käytettävyyttä ja
huoltotoimenpiteitä, pystytään tarvittavaa huolto- ja kunnossapitotoiminnan aikavä-
liä kasvattamaan sekä lyhentämään huoltoon vaadittua toiminnan keskeytystä. Myös
kokonaisien laitteiden uusiminen tai modernisointi voidaan katsoa olevan parantavaa
kunnossapitoa, mikäli muutostyöllä pyritään parantamaan verkon luotettavuutta ja
käytettävyyttä. [64]

Vaikka verkonhaltija määrittää toteuttamansa huolto- ja kunnossapitostrate-
giansa, luo muun muassa lainsäädäntö rajoja, joita verkonhaltijan tulee noudattaa.
Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 määrittää sähköverkonhaltijan tulee omistamalleen
jakelu-, siirto- tai muulle vastaavalle sähköverkolle luoda sähköturvallisuutta ylläpi-
tävä kunnossapito-ohjelma. Verkonhaltija on myös vastuussa, että tätä kunnossapito-
ohjelmaa noudetaan. Laki määrittelee, että ohjelmassa tulee ottaa huomioon laittei-
den käyttöympäristöt, jotka vaikuttavat laitteiden toimintaan. Sähköturvallisuuslain
pykälä 49 myös vaatii, että sähköverkon komponenttien määräaikaistarkastukset tulee
tehdä ainakin viiden vuoden välein. Sähköturvallisuuslaissa määritellään, että sähkö-
verkkokomponenttien määräaikaistarkastuksissa pistokokein tai muilla tavoilla tulee
varmistua, että sähköverkon komponentin käyttö on turvallista, sen kunnossapito-
ohjelma on riittävä ja kunnossapito-ohjelmaa on noudatettu. Määräaikaistarkistuk-
sissa tulee myös varmistua, että laitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat ohjeet,
välineet, piirustukset ja kaaviot ovat käytettävissa ja että laitteiston laajennus- ja
muutostöistä on olemassa asianmukaiset dokumentaatiot. [63]

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n sähköasemilla tarkastuksien ohjelma on raken-
nettu aikaan perustuvan kunnossapitostrategian pohjalle. Suoritettavia tarkastuk-
sia jaetaan kuukausi-, puolivuotis, vuosi-, kolmevuotis- ja kuusivuotistarkastuksiin.
Kuukausittaiset tarkastukset käsittävät muun muassa viestiyhteyksien, hälytyksien,
jännitteenkoettimien, rikosilmoitusjärjestelmän, paloilmoitusjärjestelmän toimintatar-
kastukset, releindikointien kuittaus ja ilmoitus tarvittaessa valvomoon tarkastukset
sekä akkuhuoneen eri tarkastukset. Kolmevuostistarkastuksia ovat esimerkiksi relei-
den tarkastukset. Nurmijärven sähköasemilla on kolmevuotistarkastuksilla huomattu,
että yhden relemallin virtalähteessä on ollut ongelma, joka olisi voinut vaikuttaa
releen apuvirran saantiin vikatilanteessa. Releissä ei ole oman toiminnan vikaindi-
kointia, jonka seurauksena ne on tarkistettu kolmen vuoden välein ja Nurmijärven
Sähköverkko on vaihdattanut tämän relemallin virtalähteitä ennen kuin niille on
sattunut toimintahäiriöitä. Vuorostaan kuusivuotistarkastuksia toteutetaan muun
muassa päämuuntajille, jossa niiden kunto ja toimivuus testataan.

Tämä Nurmijärven Sähköverkko Oy:n harjoittama kunnossapito-ohjelma on to-
dettiin tämän diplomityön kirjoitushetkellä toimivaksi ja hyvin riittäväksi. Mahdolli-
sesti tulevaisuudessa voidaan tarkemmin arvioida uudestaan kunnossapitotoiminnan
aikavälejä laitetyyppikohtaisesti. Tällöin voitaisiin arvioida myös mahdollisten kehi-
tettyjen automaation ratkaisuiden ja anturien käyttöä verkkokomponenttien kunnon
mittaamisessa ja näin aikaan perustuvan kunnossapitotoiminnan muuttamista kun-
toon perustuvaksi.
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5.1.1 Kunnon havainnointi ja mittaaminen

Tämä alaluku pyrkii kuvaamaan menetelmiä sähköverkon komponenttien kunnon ha-
vainnointiin ja mittaamiseen. Yksi tärkeimmistä komponenttien kunnon tarkkailusta
kohdistuu komponenttien eristyksiin. Eristysten mittaus menetelmät ovat olleet en-
nen hyvin kalliita ja hankalia toteuttaa mittaukseen tarvittavan laitteiston järeyden
takia. Mittauslaitteiston kehitys on kuitenkin sallinut helpomman kunnon mittauk-
sen samalla laskien menetelmien hintaa. Tästä huolimatta kunnon havainnoinnin
ja mittaamisen järjestelmällinen toteutus ja käyttö ennakoivan kunnossapitostrate-
gian toteuttamiseksi on vain teoriassa todettu toimivaksi, mutta käytännön toteutus
on todettu edelleen vaikeaksi. Näistä syistä tämän alaluku pyrkii vain tarjoamaan
hyvin rajallisen kuvauksen menetelmistä ja niiden käyttömahdollisuuksista osana
kunnossapitostrategioita.

Erityyppisten verkkokomponenttien kunnon tarkastusmenetelmien ja -ohjelmien
lukuisuuden takia tässä diplomityössä kaikkia verkon kunnon havainnointiin käy-
tettyjä menetelmiä ei voitu käydä läpi tai menetelmät koettiin diplomityön aiheen
jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämisen kannalta hyvin merkityksettömiksi,
jonka takia tarkastelu jäi lyhyeksi. Esitellyt verkon kuntoa selvittävät menetelmät
ovat yleisimpiä muun muassa eristysten kuntoa mittaavia menetelmiä. Niin kuin
aiemmin mainittu, mikäli eristyksen kunto on heikentynyt sen mekaaniset ja kemial-
liset ominaisuudet ovat muuttuneet, joiden seuraukena sen sähköiset ominaisuudet
heikkenevät ja vaarantavat koko järjestelmän vioille.

Verkkokomponentin eristyksen käyttöikää voimakkaasti lyhentää komponentin
pitkäaikainen rasitus korkeissa lämpötiloissa. Tämä on ongelma varsinkin orgaanisilla
eristyksellä, joiden pitkät molekyyliketjut alkavat pilkkoutumaan. Molekyyliketjujen
pilkkoutuminen aiheuttaa eristyksen sähköisten, kemiallisten ja eristyisesti mekaanis-
ten ominaisuuksien heikkenemistä. Tätä ominaisuuksien heikkenemistä kiihdyttävät
myös sähköiset ja kemialliset rasitukset. [58]

Orgaanisten aineiden tapaan öljyn hapettuminen tapahtuu väistämättä ajan
myötä. Ketjureaktiona tapahtuva hapettumisessa öljyn hiilivetymolekyylit muuttuvat
hapettuessa vetyperoksideiksi. Kyseiset vetyperoksidit edelleen hajoavat helposti
vapaiksi radikaaleiksi, jotka kiihdyttävät muiden radikaalien muodostumista niiden
erittäin reaktiivisten ominaisuuksien takia. Hapettumis ketjureaktiota kiihdyttää
korkeat lämpötilat, jotka johtuvat komponentin korkeasta kuormituksesta, sekä
öljyyn päässeet metalliepäpuhtaudet, kuten kupari, rauta ja lyijy. Öljyssä jo valmiiksi
löytyvät ja siihen mahdollisesti lisättävät inhibiitit hidastavat ketjureaktiota ja täten
öljyn kunnon nopeaa heikkenemistä.[58]

Öljystä otetaan aikavälein näyte, jonka avulla voidaan selvittää muun muassa
öljyn läpilyöntilujuus, happamuusaste ja vesipitoisuus. Muuntajien vikojen aikana
syntyy kaasuja, jotka liukenevat öljyyn. Öljyssä nämä kaasut jakautuvat tasaisesti,
joten otettu näyte kuvastaa koko muuntajan öljyn tilannetta. Kaasuja öljyssä on
aina jonkin verran, mutta vian sattuessa kaasupitoisuuden nousevat huomattavasti.
Näytteen kaasukoostumuksesta voidaan arvioida minkä tyyppinen vika on kyseessä.
[58]

Öljystä mitattava vesipitoisuus ei kuitenkaan välttämättä kuvasta täysin koko
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eristyksen tilaa. Suurin osa vedestä sitoutuu paperiin, jonka vesipitoisuutta analysoi-
daan öljyn vesipitoisuudesta. Öljyyn syntyneitä johtavia saostumia ja muuntajaöljyn
vesipitoisuutta voidaan parantaa suodattamalla ja kuivaamalla öljyä. Tämä prosessi
kuitenkin voi kestää viikkoja, kun vesi siirtyy paperista öljyyn. Tästä syystä koko
muuntajan eristyksen kuivaus tapahtuu muuntajan perushuollon yhteydessä, joka
keskimäärin tapahtuu kerran muuntajan elinkaaren aikana. [58]

Mahdollisuuksien mukaan muuntajan paperieristeestä voidaan ottaa näyte, sillä
muuntajaöljyn laatu ei välttämättä kuvaa tarkasti paperin vesipitoisuutta ja yleis-
tä kuntoa. Paperieristeen kuntoa tarkkaillaan muun muassa DP-luvun (Degree of
Polymerisation) perusteella. Paperin ketjumaiset selluloosamolekyylit rakentuvat
glukoosirenkaista. DP-luku kuvaa paperin keskimääräisen glukoosirenkaiden luku-
määrän selluloosamolekyyliä kohden. Uudella paperilla DP-luku on 1000 – 1300 ja
käyttöikänsä päässä olevalla paperieristyksellä tämä on 150 – 200. Paperin kemialliset
muutokset, kuten pitkien molekyyliketjujen pilkkoutuminen, eivät vaikuta suoraan
vaikuta paperin sähköisien ominaisuuksien heikentymiseen. Kemialliset muutokset
kuitenkin heikentävät paperin mekaanisien rasitusten kestävyyteen. Hauras pape-
ri vaurioituu täten helpommin mekaanisen rasitteen alla. Paperin vaurioituminen
mekaanisen rasitten seurauksena aiheuttaa sähköisten ominaisuuksien heikentymis-
tä ja täten tarpeeksi vaurioituneessa öljypaperieristyksessä esimerkiksi läpilyönnin
tapahtuminen oikosulkuvirtojen vaikutuksesta on mahdollista. [58]

Muuntajien öljypaperieristerakennetta käytettiin aiemmin myös kaapelien eris-
teinä. Öljypaperieristeisiä kaapeleita ei kuitenkaan enää saa valmistaa eikä käyttää
mahdollisen ympäristövahingon takia, joten kaikki nykyään asennettavat kaapelit
ovat muovieristeisiä. Samanlailla kuin öljypaperieristyksellä, muovieristeisten kaape-
lien eristysten sähköiset, mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet heikkenevät ajan
kuluessa ja kovan rasituksen alaisena. Eristyksen mekaanisten ominaisuuksien heiken-
tyessä eristyksen muoto, koko ja paksuus muuttuu helpommin ja täten vaurioituminen
on todennäköisempää rasituksen alaisena. Eristykseen voi syntyä myös onteloita,
joissa osittaispurkauksia syntyy ja jotka kasvattavat onteloita edelleen heikentäen
eristyksen sähköisiä ominaisuuksia. Osittaispurkaukset ovat sähköpurkauksia, jotka
tapahtuvat paikallisen sähkökentän ylittäessä eristyksen sähkölujuuden, mutta eroa-
vat läpilyönneistä sillä ne eivät sulje elektrodiväliä. Läpilyönnin kehittyminen voidaan
jakaa kolmeen vaiheeseen. Osittaispurkaukset aluksi aiheuttavat eristeen onteloiden
hidasta vaurioitumista. Vaurioituneiden onteloiden seinissä osittaispurkaukset alka-
vat keskittymään tiettyihin kohtiin kaivertaen syvennyksiä seinämiin. Syvennyksien
kasvaessa ajan kuluessa, onteloista muodostuu koko eristeen läpi kulkevia puumaisia
muodostelmia, joiden seurauksena läpilyönnit tapahtuvat. Vaikka osittaispurkauksien
määrää eristyksissä voidaan mitata on vaikea määrittää mitkä osittaispurkaukset
ovat vaarallisia eristerakenteelle ja mitkä eivät. Myös kaapelivian sijainti on vaikea
selvittää, sillä visuaalisesti sitä ei voida nähdä ja laskemista varten tarvitaan hyvin
tarkkoja mittauksia. [58]

Pitkäaikainen kaapelin rasitus voi heikentää eristyksen pitkäaikaisten rasitusten
kestokykyä, vaikka eristyksen lyhytaikainen rasituksen kestokyky säilyisikin ennallaa.
Tästä syystä kaapelien lyhytaikaisten ominaisuuksien testaus ei välttämättä kerro
kaapelieristyksen todellista kuntoa. Kaapelien eristysten kuntoa kuitenkaan ei ole
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ainakaan tämän diplomityön kirjoitushetkellä kustannustehokasta tarkemmin mitata,
vaan eristyksen kunto tarkastetaan esimerkiksi vasta tilanteessa, kun epäilty kaapeli-
vika toistuvasti laukaisee verkon relesuojauksen. Kaapelien eristyksen kuntoa voidaan
analysoida häviökerroin, eli tanδ, -mittauksella tai osittaispurkausmittauksella.

Tanδ-mittaus tehdään vaihtojännitteellä ja se kertoo mitattavan kaapelin tai
muun rakenteen eristyksen häviökertoimen. Kuvassa 17 on esitetty esimerkin omai-
sesti eräiden tilanteiden häviökerroinkäyrät jännitteen funktiona. Käyrä 1 kuvas-
taa ideaali johtimen ideaalia tanδ-käyrää. Käyrä 2 on vuorostaan kuvaa terveen
eristyksen lähes vakio tanδ-käyrää. Käyrän muodosta ja jyrkkyydestä pystytään
esittämään arvio viasta. Käyrä 4 voi kertoa eristyksen liiallisesta heikentymisestä,
kun taas käyrän 3 äkillinen nousu jännitteen noustessa kertoo laajasta osittaipur-
kausten syttymisestä eristyksen rakenteessa. Vaikka tanδ-mittauksella pystytään
havaitsemaan eristyksessä tapahtuvat osittaispurkaukset, on osittaispurkausmittaus
osittaispurkauksien paikallisuuden takia herkempi ja täten parempi ilmaisija erityk-
sessä tapahtuvien osittaispurkauksien varalta. On myös mahdollista että tanδ-käyrä
laskee jännitettä nostettaessa, joka kertoo eristyksen puutteellisesta impregnoinnista
tai eristemateriaaliin päässeistä epäpuhtauksista. [58]

Kuva 17: Esimerkki häviökerroin- tai Tanδ-käyriä eräillä eri kuntoisilla eristyksillä.
[58]

Jännitteen lisäksi taajuudella on oma vaikutuksensa häviökertoimeen. Mittauk-
seen käytettävän vaihtojännitteen taajuutta muuttamalla saadaan erilaisten polarisaa-
tioprosessien vaikutus eristyksen häviökertoimeen selvitettyä. Kapasitanssi ja häviöt
mittauksessa riippuvat mittaus taajuudesta, joiden mittaus taajuuden funktiona
on yksi dielektrisen vasteen mittaustapa. Dielektristä vastetta muuttaa eristyksessä
olevat vesipuut ja mahdollinen kastuminen, jotka sitten näkyvät häviökertoimen
minimiarvon muuttumisena eri mittaustaajuuksin. [58]

Osittaispurkaus mittaus tunnetaan myös PD-mittauksena (Partial Discharge).
Testauksia voidaan toteutetaan pienellä taajuudella (Very Low Frequency, VLF,
0,1 Hz), käyttö taajuudella (50 Hz), muutaman sadan hertsillä ja vaimenemalla
vaihtojännitteellä (Damped AC, DAC). Eri taajuisilla ja tyyppisillä mittauksilla
saavutetaan eristyksen onkaloissa tapahtuvien osittaispurkauksien eri syttymis- ja
sammumisjännitteiden arvoja. Myös mittauksen aikainen lämpötila, eristyksen raken-
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ne ja vikatyypit vaikuttavat PD-mittauksien tuloksiin. Niin kuin aiemmin mainittu,
osittaispurkaukset vaurioittavat eristystä syventämällä onkaloiden seinämiä ja joiden
vauriovaikutus kasvaa käytettävän jännitteen ja taajuuden kasvaessa. [58]

Häviökertoimen tanδ-mittaukset onnistuvat samanaikaisesti järjestelmä kokonai-
suuteen integroidulla testaus piirillä. Osittaispurkauksien havaitsemiseen voidaan
myös käyttää akustisia sensoreita. Osittaispurkaukset aiheuttavat ääntä ja lähettävät
sähkömagneettista säteilyä, jotka kummatkin pystytään havaitsemaan. Näiden käyttö
toimii varsinkin suurikokoisten metallikuoristen rakenteiden osittaipurkausten ilmai-
suun. Tälläisiä käyttökohteita ovat muun muassa suuret muuntajat ja SF6-eristeiset
kytkinlaitokset. [58]

Järjestelmien eristykset mitataan käyttöönoton yhteydessä, joiden mittaustulokset
toimivat myöhemmin referenssinä myöhemmille mittauksille. Käyttöpaikkamittauk-
silla ennen käyttöönottoa tai heti sen jälkeen varmistutaan, että kaapelieristettä ei
ole vaurioitettu valmistuksen, siirron tai asennuksen aikana. Kuitenkin vioittuminen
voi tapahtua heti näiden mittauksien jälkeen, joka voi jäädä havaitsematta. Käyttö-
paikkamittaukset ovat ennen olleet hyvin rajoittettuja tiettyihin käyttötarkoituksiin,
mutta ovat nostaneet suosiotaan testauslaitteiston kehittyessä. Testauslaitteet ovat
tulleet helpommin siirreltäviksi, joka on tarkoittanut niiden helpompaa asentamista
käyttösijainteihin. Myös testaukseen vaadittava käyttöenergia on pienentynyt ja
testauksien standardointia on parannettu. [59]

Osittaispurkausmittaukset ovat kehittyneet signaalinkäsittelytekniikan ja mittaus-
laitteiston asennustekniikan kehittyessä. Käytönaikainen osittaispurkausmittaukset
ovat olleet haastavia verkoissa, joissa on esiintynyt häiriöitä lähellä käyttötaajuut-
ta, kuten teollisuusalueiden jakeluverkoissa. Tämä on johtunut osittaispurkausten
verkkoon synnyttämien signaalien vaikeasta erottamisesta korkeasta häiriökohinasta.
Kehitys on kuitenkin tarkoittanu, että mitattavat osittaispurkaussignaalit voidaan
suodattaa kohinasta paremmin ja näin parantaa myös signaalin analysointia. [59]

On myös esitetty, että sähköverkon käyttökohteissa olevia AMR-mittareita pystyt-
täisiin käyttämään pienjännitteisen sähköverkon kaapelivikojen ennakointiin. Ehdote-
tussa menetelmässä muuntamolle asennettaisiin lähetin, joka lähettää kerran päivässä
signaalin AMR-mittarille, joka sitten vastaa signaalin vastaanotettuaan. Mikäli sig-
naalin kulkuaika poikkeisi toistuvasti terveen kaapelin vastaavan matkan kulkuajasta,
hälyttäisi järjestelmä mahdollisesta alkavasta kaapeliviasta. Järjestelmän käytännön
toteutuksesta on vielä avoimia kysymyksiä, esimerkiksi miten määritettäisiin tämä
terveen kaapelin kulkuaika. Jos käytettäisiin kaapelin asennuksen jälkeen tehtyä
mittausta, voisi tämäkin olla virheellinen, sillä tyypillinen kaapelivika on syntynyt
kaapelin asennuksessa. Täten tämäkin menetelmä on vasta kehitysvaiheessa. [60]

Vaikka kaapelien kunnon mittaamista on tämän diplomityön kirjoitushetkellä
pystytty toteuttamaan hyvin pitkään, ei sen toteuttaminen järjestelmällisesti ole ollut
kannattavaa. Mittaus järjestelmät ja itse mittaustoiminta on ollut hyvin kallista, sillä
taustakohinan poistamiseksi mittauksia on toteutettu verkon käyttökeskeytyksen
vaativin mittausmenetelmin. Aiemmin tässä luvussa esitelty mittausmenetelmien
ja -laitteistojen kehitys on luonut mahdollisuuden käytönaikaisten mittauslaittei-
den kehittämiselle. Näin on pystytty kehittämään esimerkiksi jatkuvia reaaliaikaisia
mittauksia sähköverkon kunnon tarkkailemiseksi. Jatkuvan reaaliaikaisen kunnon
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mittauksen lisäksi kunnon tarkkailua ja mittausta voidaan suorittaa säännöllisin
aikavälein. On kuitenkin huomattu, että kaikki osittaispurkauslähteet eivät akti-
voidu tällä tavoin, joilloin jopa kaksi kolmesta jatkuvassa tarkkailussa näkyvästä
osittaispurkauslähteestä jää havaitsematta. Käytön aikainen mittaaminen perustuu
kaapeliin syötetyn pulssin osittaispurkauspisteen ja kaapelin loppupäästä heijastu-
neen kulkuaallon aikaeron mittaamiseen. Ideaalitapauksessa osittaispurkauspisteitä
on vain yksi kappale ja mitattavassa sähkölinjassa häiriökohina on pientä. Automaat-
tisen mittausjärjestelmän hyvä puoli olisi sen kyky kerätä mittausdataa useista eri
lähteistä samanaikaisesti. [59]

Näistä esitellyistä syistä määräajoin toteutettavan järjestelmällisen kaapelien
kunnon tarkkailun ratkaisut eivät ole kehittyneet tarpeeksi, jotta ne olisivat talou-
dellisesti kannattavia. Tulevaisuudessa sähköverkon maakaapeliasteen kasvaessa ja
tämän maakaapeliverkon ikääntyessä on verkon toimivuuden kannalta tärkeä tietää
verkon kunnontila ja paikallistaa mahdolliset tulevat vikasijainnit tarkasti, ennen kuin
kaapeli vaurioituu kokonaan ja aiheuttaa sähkönjakelun keskeytyksen. Tämä vaatii
kuitenkin diplomityön kirjoitushetkisten mittauslaitteistojen ja menetelmien kehitty-
misen. Tätä kehitystä ennen toiminta tulee todennäköisemmin pysymään kaavassa,
jossa kaapelien kuntoa mitataan vasta kun kaapelilinjalla tapahtuvat suojauksien
laukeamiset ovat toistuvia.

5.2 Raivaus
Niin kuin aiemmin tämän diplomityön luvussa 4.1.2 mainittiin, avojohtoverkoille ta-
pahtuvista jälleenkytkennöistä ja keskeytyksistä suuri osa liittyy jollain tapaa linjan
vierimetsään ja sen kunnossapidon valintoihin. Vikojen syinä voivat olla esimerkiksi
vierimetsän oksien makaaminen linjalla lumikuorman alla tai rajuilmojen tuulen-
puuskien linjalle kaatamat puut. Johtokatuna tai johtoalueena tunnettu kaistale
avojohtolinjan reunoilla on keskijänniteverkoilla yhteensä 6-10 metriä leveä riippuen
ovatko johdot päällystettyjä vai eivät. Johtoalueen reunoista alkavaa kaistaletta
metsää nimitetään vierimetsäksi. Vierimetsä hoitamattomana voi muodostaa uhan
sähkölinjan toiminnalle, sillä voimakkaan tuulen, lumikuorman tai muun vastaavan
tekijän seurauksena vierimetsän puuston oksat ja puiden rungot voivat päästä koske-
tuksiin sähköjohtimen kanssa. Vierimetsäalueen leveyden täten katsotaan olevan noin
10 - 20 metriä johtokadun reunasta. Käytännössä vierimetsän hoitotoimenpiteet ovat
kuitenkin yleensä kohdistuneet 10 metrin levyiselle kaistaleelle johtokadun reunasta
ja tämän ulkopuolelta on kaadettu vain hyvin pitkiä puita, jotka ovat muodostaneet
riskin johtolinjalle. [65]

Vierimetsänhoito on välttämätön osa ilmajohtolinjojen kunnossapito-ohjelmaa.
Tyypillisiä johtoaukean ja vierimetsän kunnossapitoon käytettäviä menetelmiä on
monia. Vierimetsien puiden johtokaduille työntyviä puiden oksia raivataan yleisesti
helikopterin puomista roikotettavalla juuri tähän käyttötarkoitukseen kehitetyllä
raivaussahalla. Nuorille kasvatusmetsiköille suoritetaan taimikko- ja ensiharvennuk-
sia, jotta taimikko linjan päällä ei kasvaisi liian pitkäksi ja vierimetsissä puilla olisi
tarpeeksi kasvutilaa kasvaa vahvoiksi puiksi, joka ehkäisisi puiden »riukuuntumista»
ja näin kehittäisi ilmajohtolinjan toimitusvarmuutta. Vierimetsäkaistaleelta voidaan
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myös poistaa yksittäisiä ilmajohtolinjalle vaaran muodostavia puita. Johtokadun
pohjaa voidaan raivata pienistä puista ja taimikoista, jotta ne eivät pääse kasvamaan
lähelle johtimia. Nämä vierimetsänhoidon ja johtokadun eri keinoin saavutettavat
sähköverkon toimitusvarmuuden kehitysvaikutukset nopeita ja laajoja, joiden kus-
tannukset verkonhaltijalle ovat toimitusvarmuutta lisäävien menetelmien sarjassa
hyvin kohtuulliset [65].

Vuonna 2013 Tapio Oy määritti Suomen keskijänniteverkon sähkölinjapituu-
det maankäyttöluokittain, jotka on nähtävissä. Tällöin 56,4 % keskijänniteisistä
sähkölinjoista kulki metsäisen maan lävitse. Kaikki keskijänniteverkon osuudet maan-
käyttöluokittain näkyvät kuvassa 18, jossa metsätalousmaiksi luokiteltavat luokat
metsämaa, kitumaa ja joutomaa muodostavat 59,9 %. Puolestaan vuonna 2012 Ener-
giateollisuus arvioi, että Suomen keskijänniteverkon avojohtolinjoista 54 % kulki
metsämaan läpi ja vuonna 2013 vastaava luku oli 48 % [66][67]. Laskeva metsä-
maiden läpi kulkevien ilmajohtojen osuus pienenee pien- ja keskijänniteverkkojen
kasvavan maakaapeloinnin seurauksena. Kaapeliasteen kehitys kuvattiin aiemmin
tässä diplomityössä luvun 4.1.1 taulukossa 1. [65]

Kuva 18: Suomen keskijänniteverkon pituudet maankäyttöluokittain ja niiden %
osuudet koko keskijänniteverkosta vuonna 2013. [65]

Yksi tehokkaimmista vierimetsänhoidon menetelmistä on nuoren kasvavan met-
sän taimikko- ja/tai ensiharvennusvaiheissa tehtävät hoitotoimenpiteet. Tehostetuilla
harvennuksilla pyritään antamaan kasvaville puille kasvua edellyttävä oma tila, jota
toiset puut eivät rajoittaisi. Harvennukset nopeuttavat puiden oksien ja rungon jä-
reytymistä, joka tehokkaasti ehkäisee puiden riukuuntumista. Riukuuntuneilla puilla
tarkoitetaan puita, joiden rungon halkaisijan suhde puun pituuteen on normaalia
pienempi. Riukuuntuminen on seurausta muun muassa muiden puiden rajoittamasta
elintilasta, jota siis tehostetuin taimikko- ja ensiharvennuksin ehkäistään. Riukuun-
tuneiden puiden on todetty olevan hyvin tuhoalttiita kovasti puhaltavien tuulten tai
painavien lumikuormien seurauksena.

Metsämaalla kulkevien ilmatolinjojen osuus koko keskijänniteverkosta on hyvin
korkea Keski-, Itä ja Pohjois-Suomen alueilla. Näillä alueilla vuoden 2013 Tapio
Oy:n tutkimuksessa oli kunta-alueita, joiden keskijänniteverkosta jopa 80 % kul-
ki metsämaalla. Keskiarvollisestikin kyseisien alueiden keskijänniteverkot kulkivat
huomattavasti suuremmin prosenttiosuuksin metsämaalla, kuin esimerkiksi Etelä-
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Suomen ja Pohjanmaan alueilla. Itä-Suomen tilannetta vaikeuttaa metsämaiden läpi
kulkevien pitkien sähkölinjojen lisäksi runsas lumiset talvet ja suhteellisen pitkä
puusto. Näillä alueilla puiden riukuuntumisen ehkäisy on erityisen tärkeää. [65]

Nuoret kasvatusmetsiköt ilmajohtolinjojen vierellä ovat tilastollisesti kaikista on-
gelmallisimpia. Nuoret ohuet puut ja niiden oksat taipuvat helpommin lumikuorman
alla. Tilastollisesti lumikuormat aiheuttavatkin enemmän vikoja kuin kovat myrsky-
tuulet. Tyypillinen vian aiheuttava puu on rungon halkaisijaltaan 7 - 11 cm paksu
ja noin 11 - 12 metriä korkea. Vuorostaan tyypillisin sähköverkon vian aiheuttava
puulaji on koivu, mutta mäntyjenkin osuus vikatilanteista on myös huomattava,
sillä männyt aiheuttavat noin 25 % kaikista vierimetsien puuston aiheuttamista
vioista. Männyille oli myös muita lajeja tyypillisempää kaatua kokonaan linjalle.
Hies- ja rauduskoivujen, lepän ja mäntyjen latvuksen rakenne tekee näistä puula-
jeista tuhoalttiimpia kuin kuusi ja haapa. Talvisin haavan latvukseen lumi ei pysty
kertymään samanlailla kuin muilla mainituilla puulajeilla ja näin lumi ei pääse syn-
nyttämään puun latvaan suurta vääntömomenttia. Kuusella puolestaan lumikuorman
painopiste kertyy hyvin alas kuusen alaspäin levenevien oksien takia, jonka takia
vääntömomenttia ei myöskään kohdistu latvaan. Tästä syystä mikäli sähkölinjan
vierimetsässä halutaan kasvattaa puustoa, kannattaisi suosia kuusta sekä huolehtia
taimi- ja ensiharvennusvaiheiden hoitotoimenpiteistä, jotka keskittyisivät lehtipuiden
harvennushakkuisiin. Kuusi ei välttämättä kuitenkaan sovi kaikkiin ympäristöihin
ilman tiettyjä edellytyksiä, sillä kuusen juuristo on pääosin maan pinnalla ja tuuheat
kuusen oksat luovat suuren ilmanvastuksen. Näiden yhdistelmänä kuusi on kesäisin
puulaji, joka kovilla tuulen puuskilla voi mahdollisesti kaatua juurineen. Todennä-
köisyys kaatumiseen voi kasvaa, jos kuusen ympäriltä, joka ei ole tottunut olemaan
tuulisella paikalla, hakataan pois kuusta tuulelta suojannut muu puusto ja näin
kyseinen suojattu kuusi altistuukin koville tuulen puuskille. Karuissa ja kuivemmissa
olosuhteissa kannattaisi vuorostaan suosia mäntyä kasvatuspuuna. [65]

Suomessa keskijänniteiset ilmajohdot ovat kannateltuina pylväissä alle 10 metris-
sä. Vuorostaan metsiköissä pisimmät niin sanotut valtapuut ovat yleensä noin 1 -
2 metriä metsikön puuston keskipituutta pidempiä. Näistä syistä voidaan arvioida,
että keskipituudeltaan 10 metriä tai enemmän oleva vierimetsän puusto muodostaa
uhan ilmajohtolinjalle. Vuonna 2013 tämä tarkoitti noin 60 prosenttia metsämailla
kulkeneista sähkölinjoista ja noin 33,8 prosenttia koko Suomen keskijännitesähköver-
kosta eli noin 40500 kilometriä sähkölinjaa. Vaikka vierimetsien valtapuiden pituudet
ovat yksi tärkeimmistä tutkittavista kriteereistä arvioitaessa vierimetsien ilmajoh-
tolinjoihin kohdistamaa riskiä, riskin suuruuteen vaikuttavat myös useat tekijät,
jotka kaikki eivät edes ole riippuvaisia vierimetsän puuston tekijöistä. Kuvassa 19 on
esitettynä vierimetsiin liittyviä eri ominaisuuksia, jotka vaikuttavat vierimetsien säh-
köverkkoihin kohdistamaan uhkaan ja tästä syystä vaikuttavat jakeluverkkoyhtiöiden
muodostamiin vierimetsien kunnossapidon kriittisyyden arvioihin. [65]

Verkkoyhtiöt käyttävät johtokadun raivaustarpeen määrittämiseen ja linja-alueen
vierimetsien riskipuiden määrittämiseen pääsääntöisesti maastopartiointia sekä nä-
köhavainnointia ilma-aluksesta. Verkon tarkastaminen ja kuvaaminen kopterilla on
kuitenkin yleisin menetelmä kyseisen tehtävän toteuttamiseksi. Helikopterilla tuo-
tettava havainto- ja kuva-aineisto tunnetaan myös nimellä kaukokartoitusaineisto.
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Kuva 19: Vierimetsien eri ominaisuuksia, jotka vaikuttavat niiden jakeluverkoille
muodostamaan uhkaan (rakenne Tapio Oy:n vuoden 2013 tutkimuksesta, josta kuva
muodostettu). [65]

Vierimetsän raivaustarpeen ja riskipuiden havaitsemisen lisäksi kaukokartoitusaineis-
toa voidaan käyttää johtokomponenttien kunnon havainnointiin ja verkon muiden
riskikohteiden kuten rakennuksien havainnointiin. Kaukokartoitusmateriaalin käytet-
tävyys näihin tarkoituksiin riippuu kartoitusmateriaalin laadusta. Mikäli havainnointi
on tehty nopeasti ja epätäsmällisesti tai otetun kuvan laatu on huono, voi verkko-
komponenttien kuntotilan arviointi tai vierimetsän valtapuiden latvojen tunnistut
olla epävarmalla pohjalla. Kaukokartoitusmateriaalia pystytään tuottamaan niin
korkea laatuisena kuin verkonhaltija tämän materiaalin haluaa, mutta aineiston
laadulle rajan asettaa kustannukselliset kysymykset. Korkeampi laatuisen aineiston
tuottaminen kustantaa huomattavasti enemmän, sillä käytettävien laitteiden hinnat
sekä materiaalin tuottamiseen käytetty aika nousevat eksponentiaalisesti laadun
parantuessa lineaarisesti. [65]

Vaikka maakaapelointiaste on kasvanut kattavasti koko Suomen sähköverkos-
sa, tulee helikopterilla tuotettu kaukokartoitusmateriaalilla olemaan hyvin vahva
asema jatkossakin haja-asutusalueiden sähköverkkojen kunnossapitotoiminnassa. He-
likopterista otettavia perinteisiä ilmakuvia on kuitenkin haluttu kehittää, jonka
seurauksena toiminnan tehostamiseksi kuvien lisäksi on alettu ottamaan laserkei-
lauksia (Airborne Laser Scanning, ALS) helikopterilennon aikana. Laserkeilauksessa
valon, infrapunan tai ultraviolettisäteilyn allonpituuksia heijastamalla kuvattavasta
kohteesta muodostetaan kolmiulotteinen kaukokartoitusmalli. Laserkeilauksella pys-
tytään mallintamaan verkon rakennetta sekä määrittämään sen sijainti kartalla ilman
maan mittausta. Laserkeilaimessa on oma satelliittipaikannuksella toimiva GPS-laite,
jonka avulla laserkeilain määrittää oman sijaintinsa kartalla. Tarkan verkon sijainnin
määrittämiseksi laserkeilain tarvitsee Inertia Navigation System eli INS-laitteiston.
Tämän avulla tallennetaan keilaimen asennot ja sen muutokset, joiden avulla pys-
tytään laskemaan keilaimen sijainnin avulla verkon tarkka sijainti kartalla, niin
vaaka kuin pysty suunnassa. Laserkeilauksella siis saavutetaan kolmeulotteinen malli
verkosta, johtokadusta ja vierimetsästä ilman perinteistä hidasta maanmittausta,
joiden malleja voidaan käyttää esimerkiksi verkon ylläpidon ja vierimetsänhoidon
suunnitteluissa. [65][68]
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Tehostetulla vierimetsän harvennuksella pystytään vähentämään tuulten ja lu-
men vaikutusta ilmajohtolinjan sähkönjakelun keskeytyksiin, mutta itsessään se ei
vielä tarjoa täydellistä puuvarmuutta ilmajohtolinjalle esimerkiksi kovien myrsky-
jen aikaisille tuhoille. Mikäli tehostetuin metsänhoidollisin menetelmin haluttaisiin
ehkäistä myrskyjen aiheuttamia laajoja vikatilanteita, tulisi ilmajohtolinjojen johto-
kadut leventää normaalia leveämmiksi johtokaduiksi hakkaamalla johtolinjan vieri-
metsää kaistalehakkuin. Kummaltakin puolelta johtokatua hakattaisiin 15 metriä
leveä kaistale vierimetsää pois, jonka seurauksena johtokatu leventyisi 40 metrin
levyiseksi. Normaalia leveämpien johtokatujen toteutus vaatii jakeluverkkoyhtiöltä
leveämpien maakaistaleiden maankäyttösopimuksia maanomistajien kanssa. Mikäli
maanomistaja ei anna lupaa kaistalehakkuille tai ei muuten halua solmia uutta
maankäyttösopimusta, voi jakeluverkkoyhtiön koko projektin toteutus kaatua. Tästä
syystä luvitusvaihetta voidaan pitää prosessin kriittisimpänä vaiheena. [33]

Mikäli verkonhaltija pystyy luvittamaan toimenpiteet leveämmän johtokadun
toteuttamiseksi, tarjoaa leveä johtokatu selvän kehityksen ilmajohtolinjan toimi-
tusvarmuudelle. Lähimmät puut kasvavat noin 20 metrin päästä linjasta, jonka
takia oksien tai runkojen taipuminen tai puunrunkojen kaatuminen linjalle on lähes
mahdotonta. Normaalia leveämpien johtokatujen ilmajohtojen toimitusvarmuus on
verrattavissa pelloilla kulkeviin ilmajohtoihin ja täten lähentelee maakaapelien toi-
mitusvarmuutta. Puolestaan tilanteessa, jossa johtolinja on rakennettu tienvarteen
toimitusvarmuuden kehityksen ja huollon helppouden takia, vaatii leveän johtokadun
toteutus vain metsämaan puoleisen vierimetsän kaistalehakkuun, joka tarkoittaa
verkonhaltijalle säästöjä. [33]

Normaalia leveämmillä johtokaduilla pystytään saavuttamaan ilmajohtolinjan
säävarmuus 15 – 30 vuodeksi. Tästä syystä normaalia leveämmät johtokadut ovat erit-
täin hyvä vaihtoehto ilmajohtolinjoille, joilla on käyttöikää jäljellä suunnilleen tämän
verran. Kyseistä ilmajohtolinjaa voidaan käyttää sen käyttöiän loppuun ja linja toimii
puuvarman sähkölinjan toimitusvarmuudella. Näin myös saadaan lisäaikaa tulevaisuu-
den verkon rakenteen valinnalle, mikäli alueen tulevaisuuden sähkön käytön kehitys
on epävarmaa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa investoitaisiin maakaapeliverkkoon, jon-
ka tieltä raivattaisiin pois vielä käyttöikää omaava ilmajohtoverkko ja tulevaisuudessa
alueen sähkönkäyttö vähentyisi huomattavasti, tehty verkkoinvestointi olisi voitu
nähdä turhan järeänä. Tämä näkemys on tietenkin riippuvainen jakeluverkkoyhtiön
tavoitteista, jotka sanelevat sen verkkotoimintastrategian. Ylileveiden johtokatujen
hyötyjen takia ne nähdään erittäin toimivina ratkaisuina verkoissa, jotka ovat hyvin
laajoja, jonka verkkopituus sisältää suuren osan metsämaalla kulkevia ilmajohtoja ja
joiden sähkölinjat ovat suhteellisen matalalla kuormituksella. Tällaisia jakeluverk-
koalueita ovat erityisesti Kainuu ja Pohjois-Karjala. Kyseisien alueiden jakeluverkot
kannattaa tietenkin jakaa vyöhykkeisiin, joissa sähköverkon rakenne ja kunnossapito-
ohjelma seuraavat eri strategioita. Esimerkiksi taajamissa vaaditaan korkeampaa
maakaapelointiastetta sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuusvaatimusten
täyttämiseksi, kun taas haja-asutusalueiden jakeluverkon haarojen latvoissa kaistale-
hakkuut eivät ole taloudellisesti järkeviä latvan sähkölinjojen liian vähäisen siirretyn
tehon takia. [33]

Pohjois-Karjalassa toimiva jakeluverkkoyhtiö PKS Sähkönsiirto Oy on toteut-
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tanut vierimetsien kaistalehakkuita vuodesta 2014 lähtien. PKS Sähkönsiirto on
kannustanut jakeluverkkonsa asiakkaita tehostetun vierimetsänhoitoon maksamalla
korvauksia harvennetusta tai kaistalehakatusta puustosta. Harvennushakkuissa kaa-
detuista puista PKS Sähkönsiirto on maksanut maanomistajille korvausta 1 e/m3

ja kaistalehakkuissa kaadetuista puista vuorostaan 5 e/m3 maanomistajan saaman
puun markkinahinnan päälle. Tämän lisäksi PKS Sähkönsiirto on maksanut 1200
e/ha uudistamiskorvausta hakkuiden jälkeen tehtävistä maanmuokkaus ja uusien
taimien istutus tehtävistä. PKS on myös maksanut korvauksia maanomistajille, joi-
den maalta on harvennettu tai hakattu puita, jotka eivät olleet kerenneet kasvaa
täyteen pituuteensa. Tästä mahdollisesta tulojenmenetyksestä PKS Sähkönsiirto on
maksanut odotusarvokorvausta. Maksettavien korvauksien lisäksi voidaan yhteistyö-
hön kannustamista tehostaa asiakkaita tiedottamalla tehostetun vierimetsänhoidon
tarkoituksista. [33]

Niin kuin ylileveiden johtokatujen yhteydessäkin, ennen täyteen pituuteensa
kasvaneiden puiden kaatamisesta harvennuksien yhteydessä voidaan myös katsoa
syntyvän tulonmenetyksiä maanomistajille. Tapio Oy vuoden 2013 tutkimuksessa
pyrki laskemaan maanomistajalle harvennushakkuista tapahtuvien tulonmenetysten
suuruutta eri maatyypeillä, puulajeilla, puuston valtapituuksin ja harvennus tiheyk-
sin. Esimerkki laskelma kyseisestä tutkimuksesta on nähtävissä kuvassa 20. Kuvan
laskelmassa on Etelä-Suomen laskennoissa käytetty kolmen prosentin laskentakor-
kokantaa hakkuutulojen diskonttausta nykyarvoon varten. Tulonmenetykset ovat
euroa hehtaarilta, joka tarkoittaa 10 metriä leveää vierimetsäkaistaa 1 kilometrin
matkalla. Jos vierimetsää on molemmin puolin johtokatua 10 metrin leveydeltä on
tulonmenetys kilometriltä kaksin kertainen. Esimerkiksi tilanteessa, jossa harven-
netaan lehtomaisen kankaan kuusimetsää, jonka kuusien valtapituus on 10 metriä,
maanomistalle koituu noin 600 etulonmenetys hehtaarilta. Tästä syystä on ymmär-
rettävää, miksi maanomistajat eivät välttämättä suhtaudu suotuisasti tehostetun
vierimetsänhoidon toimenpiteisiin. [65]

Maksettavista korvauksista huolimatta ylileveät johtokadut tarjoavat nopeita
ilmajohtolinjan toimitusvarmuutta kehittäviä vaikutuksia, joilla voidaan kehittää
olemassa olevien ilmajohtoverkkojen toimitusvarmuuksia suhteellisin pienin kustan-
nuksin. PKS Sähkönsiirto on arvioinut, että heidän normaalin vierimetsänhoidon
kustannukset ovat noin 5000 e/km, kun taas johtokadun molemmin puolinen kaista-
lehakkuu kustantaa noin 6000 – 8000 e/km. Jos ilmajohto sijaitsee rakennettuna
tienvarteen, riittää ylileveän johtokadun tekemiseksi vain metsämaan puoleisen vie-
rimetsän kaistalehakkuu. Täten kustannukset laskevat noin 4000 – 5000 e/km.
Verkonhaltijalla on mahdollisuus saavuttaa säästöjä, vaikka kaistalehakkuilla saavu-
tettaisiinkin vain 15 vuoden hakkuiden aikaväli, sillä kokonaisylläpitokustannukset
viiden vuoden välein uusittavalla normaalin 10 metrin levyisen johtokadun raivausoh-
jelmalla kasvavat ylileveiden johtokatujen raivauskustannuksia korkeammiksi. Nämä
arvioit ovat kuitenkin keskiarvollisia ja täten todellinen kannattavuus riippuu useasta
tekijästä, joista tärkeimmät ovat ilmajohtolinjalla siirrettävän tehon suuruudesta
ja sen jäljellä olevasta käyttöiästä. Mikäli siirrettävä teho on pieni ja/tai ilmajoh-
tolinjalla on selvästi alle 15 vuotta käyttöaikaa jäljellä, ei ylileveät johtokadut ole
kannattava ratkaisu. Harvennushakkuut ja ongelmapuiden poistaminen vierimetsistä
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Kuva 20: Esimerkki laskelma erikoishakkuiden tuottamasta tulonmenetyksestä maa-
nomistajalle Etelä-Suomessa 3 % vuotuisella korolla eri maatyypeillä, puulajeilla,
puuston valtapituuksin ja harvennustiheyksin. [65]

tarjoaa yksinkertaisemman tavan parantaa toimitusvarmuutta vielä pienemmin kus-
tannuksin. Myös mikäli vierimetsän puusto on nuorta ja kasvavaa puustoa, kannattaa
näissä kohteissa suosia harvennusta ja ongelmapuiden poistamista, kun taas täyteen
pituuteen kasvaneissa metsissä kaistalehakkuu on kustannustehokkaampi vaihtoehto.
[33]

5.2.1 Myrskyjen vaikutus sähköverkkoihin ja vierimetsiin

Myrskyjen aiheuttamat vauriot eivät niinkään ole seurausta suuresta keskimääräi-
sestä tuulen voimakkuudesta jollain ajanjaksolla, vaan vierimetsän tuohoihin ja
näiden aiheutamiin sähköverkon vaurioihin syynä ovat voimakkaiksi yltyvät tuu-
lenpuuskat. Tuulen puuskaisuuteen vaikuttaa useampi asia, kuten tuulen nopeus,
maanpinnan muoto ja maatyyppi. Gregow et. al. vuonna 2008 tekemässä tutkimuk-
sessa kerrotaan, että Tammelinin vuonna 1991 esittämänä tuulen puuskaisuutta
on kuvattu puuskakertoimen (G) avulla, joka on tuulen maksiminopeuden otosajal-
la (Umax) suhde otosajan keskiarvoiseen tuulen nopeuteen (U). Tämä on esittetty
kaavassa 4. Taulukossa 2 vuorostaan Gregow et. al. vuoden 2008 tutkimuksessakin
esitetyt, alunperäisin vuonna 1993 U.K. Met. Officen määrittämät, puuskakertoimet
eri alustan rosoisuuksille. Taulukosta huomataan, että alustan rosoisuus kasvattaa
puuskakerrointa, eli tuulten puuskien voimakkuudet ovat voimakkaampia verrattuna
keskiarvoiseen tuulennopeuteen. Tämä on kuitenkin perusteltavissa tiedolla, että
keskimääräinen tuulen nopeus on matalampi [70]

G = Umax

U
(4)
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Taulukko 2: Alunperin U.K. Met. Officen määrittämät puuskakertoimet alustasta
riippuen. [70]

Sijainti Puuskakertoimen
vaihteluväli

Keskimääräinen
puuskakerroin

Avomeri 1,3 1,3
Yksittäiset mäet 1,4 - 1,5 1,4
Tasainen avomaa 1,4 - 1,8 1,6
Maaseutu, jossa vähän tuuliesteitä 1,5 - 2,0 1,7
Maaseutu, jossa paljon tuuliesteitä 1,7 - 2,1 1,9
Suuren kaupungin keskusta 1,9 - 2,3 2,1

Myrskyjen aiheuttamien tuhojen mittavuutta ei kuitenkaan pystytä pelkästään
tuulenpuuskien nopeudella, vaan tuhot riippuvat useiden tekijöiden summasta. Láng
(2017) pro gradu -työssään kokoaa myrskytuhoihin vaikuttaviksi tekijöiksi seuraavan-
laisia tekijöitä. Myös muut myrskyjen aikaiset sääolosuhteet ja -ilmiöt kuin kovat
tuulenpuuskat ja myrskyjen aikana vaikuttavat sääolosuhteet vaikuttavat vaurioiden
vakavuuteen ja laajuuteen. Talvisin johdoille kertyvä tykkylumi, ukkosten vierimetsiin
tai sähkölinjoihin iskevät salamat sekä rajuilmojen rankkasateet vaikuttavat myrs-
kytuhoihin. Niin kuin taulukko 2 kertoo, myös maastotyyppi sekä ilmajohtolinjan
sijainti vaikuttavat myrskytuhoihin. Maan pinnanmuodot eli topografia sähkölinjan
läheisyydessä sekä etäisyydet aukeisiin alueisiin, kuten järviin, peltoihin tai mereen,
määrittelevät raameja sähkölinjan kohtaamiin sääilmiöihin, kuten puuskanopeuteen.
Vierimetsien ominaisuudet myös vaikuttavat myrskytuhoihin. Vierimetsien ominai-
suuksia ovat niissä kasvavat puulajit, vierimetsässä vallitseva maaperän laatu sekä
puuston juuriston syvyys ja laajuus. Esimerkiksi aiemmassa luvussa mainittu kuusi
on yksin tuulisella paikalla seistessään altis kaatumaan kesäisten myrskyjen kovien
tuullenpuuskien aikana. Yksi suurimmista tekijöistä myrskytuhojen tyyppeihin vai-
kuttava tekijä on vuoden aika. Vuodenajasta riippuen tapahtuu erilaisia myrskyjä
sekä ne ehkäisevät tai lisäävät tietyn tyyppisiä myrskytuhoja. Kesäisin lehtipui-
den lehdet lisäävät näiden latvustojen ilmanvastusta, jonka seurauksena lehtipuut
ovat todennäköisemmin kesäisin kaatumassa kovien tuulenpuuskien seurauksena.
Vuorostaan talvisin routainen maa ehkäisee puiden juurineen kaatumista. [69]

Láng (2017) pro gradu -työssään luokitteli Suomeen 2005 – 2016 rantautuneet
myrskyt niiden rantautumialueen ja -suunnan perusteella. Myrskyjen aiheuttamia
tuhoja vertailtiin ja analysoitiin näiden myrskyluokkien välillä. Myrskyt luokiteltiin
kuuteen eri luokkaan: A-SW, A-SE, A-NW, B-SW, B-NW ja B-NE. Ensimmäinen
luokitus kertoi myrskyn rantautumissijainnin, jossa A tarkoittaa Suomen eteläistä
osaa ja B tarkoittaa Suomen pohjoista osaa. Toinen luokitus taas kertoi myrskyn
tulosuunnan Suomeen, jotka oli jaettu neljään sektoriin koillinen (NE), kaakko (SE),
lounas (SW) ja luode (NW). Vikatilastojen ja myrskytietojen analysointia varten
Láng jakoi Suomen viiteen eri tarkastelualueeseen, jotka olivat 1. lounais-, 2. kaakkois-
, 3. itä-, 4. länsi- ja 5. pohjoisosa. Tämän diplomityön kannalta alue 1. lounaisosa on
tärkein tarkasteltava alue, sillä Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkko sijoittuu
tämän alueen sisälle. [69]



90

Kuvassa 21 on esitettynä myrskyluokkien kovien tuulenpuuskien nopeudet ja
näiden vaikutusalueet. Seuraavassa kuvassa, kuvassa 22, on esitetty luokiteltujen myrs-
kyjen aiheuttamien jakeluverkkojen käyttökatkosten sähköttömien käyttöpaikkojen
summa jaettuna luokituksen omaavien myrskyjen määrällä. Näin eri myrskyluokkien
yhteenlaskettuja tuhoja pystytään vertaamaan toisiinsa. Kaiken kaikkiaan lounaasta
saapuneet myrskyt A-SW ja B-SW kattoivat 60 % kaikista myrskyistä, luoteesta päin
tulleet A-NW ja B-NW myrskyt kattoivat 20 % myrskyistä ja kaakosta saapuneita
A-SE myrskyjä oli 12 %.

Kuva 21: Myrskyluokkien myrskyjen tuulenpuuskien maksiminopeudet sekä niiden
vaikutusalueet. [69]

Vaikka A-SW myrskyt ovat yleisimpiä myrskyjä ja joiden tuulenpuuskat saavut-
tavat korkeat nopeudet Lounais- ja Etelä-Suomen alueilla, ne eivät aiheuttaneet 2005
– 2016 välillä alueella 1 eniten tuhoja. Lounaasta lähestyvien myrskyjen radat ovat
parhaiten ennustettavissa ja kovien tuulenpuuskien puhallussuunnat ovat samoja
kuin alueella yleisimmin vallitsevat tuulien suunnat. Tästä syystä Suomen puusto
on tottunut lounaasta ja lännestä puhaltaviin tuuliin, joka vähentää tämän sektorin
suunnalta saapuvien myrskyjen tuhoja ilmajohdoilla. Tuhoja ehkäisevästä puuston
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Kuva 22: Sähköttömien käyttöpaikkojen määrä suhteutettuna myrskytapauksien
määrään myrskyluokkien mukaan lajiteltuna vuosina 2005 – 2016. [69]

tottuneisuudesta huolimatta, A-SW ja B-SW myrskyt aiheuttavat yleensä paljon
myrskytuhoja Itämeren rannikon läheisyydessä puhaltavien kovien puuskatuulien
takia. [69]

Alueella 1. Lounaisosa eniten tuhoja sähköverkoille aiheuttivat B-NW luokan
myrskyt, joita olivat muun muassa vuoden 2011 Tapani-myrsky ja vuoden 2013 Eino-
myrsky. Luoteesta saapuvan myrskyn kovat tuulenpuuskat kaatavat puita linjoille
helpommin kuin lounaasta saapuneen myrskyn puuskat. Tuulen puuskien suunnan ja
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nopeuden lisäksi myrskyn tuhoihin vaikuttaa myrskyn etenemisnopeus. B-NW myrs-
kyt ovat räjähtävästi kehittyviä ja nopeasti eteneviä myrskyjä, jotka lisäävät tämän
myrskyluokan tuhoisuutta. B-NW luokkien tuhoisuutta kaikilla tarkastelualueilla
selittää myrskyluokan räjähtävä luonne puhaltaa leveänä rintamana Suomen yli. Kun
verrataan A-NW luokan myrskyihin, A-NW luokan myrskyt rajoittuvat huomatta-
vasti pienemmälle alueelle. Luoteesta saapuvat B-NW myrskyt kuitenkin ajoittuvat
syys- ja talvikaudelle, jolloin maa ei ole välttämättä kerennyt routaantumaan. Routa
on yksi voimakkaimmin myrskytuhoja ehkäisevä tekijä. [69]

Kolmanneksi yleisimmän tulosuunnan omaavat A-SE myrskyt ovat 1. Lounaisosa -
alueella vasta viidenneksi eniten tuhoja aiheuttava myrskyluokka, mutta Itä-Suomessa
nämä aiheuttavat huomattavia tuhoja. Kaakosta saapuvien myrskyjen matalapaineen
keskukset ovat tyypillisesti hyvin hitaasti eteneviä, jolloin hieman hitaamminkin
puhaltavat tuulenpuuskat pääsevät kerryttämään vaikutusta alueen puustoon ja näin
tuhot pääsevät kumuloitumaan pitkällä aikavälillä huomattaviksi. A-SE myrskyt
ajoittuvat yleisimmin kesäaikaan, jolloin tuhoja lisääviä tekijöitä ovat lehtipuiden
lehdet sekä sula maaperä. Täten A-SE myrskyjen aiheuttamien tuhoja aiheuttavat
syyt ovat lähes päinvastaiset verrattuna B-NW luokan myrskyihin. [69]

Jakeluverkkoyhtiön valmistautuessa tulevaan myrskyyn ja mitoittaessaan valmius-
tasoaan, johon tärkeimpänä kuuluu valmiustilassa pidettävän korjausorganisaation
koon mitoittaminen, tulisi jakeluverkkoyhtiön osata arvioida myrskystä seuraavia
tekijöitä:

• odotettavat tuulenpuuskien nopeudet verkonhaltijan jakeluverkon alueella,

• tuulenpuuskien suunta,

• myrskyn matalapaineen keskuksen etenemisnopeus,

• avoimet sijainnit joilla tuuli pääsee puhaltamaan esteettä

• jakeluverkon asiakkaiden tiheys myrskyn alueella

• talvisin lumikuorman tilanne,

• routainen maaperä,

• keväisin, syksyisin ja muuten hyvin sateiseen aikaan kostea ja pehmeä maaperä
ja

• kesäisin lehtipuiden lehtien lisäämä tuulenvastus.

Mitä useampi tekijä jakeluverkkoyhtiön myrskyarvioinnissa täyttyy, sitä pahempia
tuhoja lähestyvän myrskyn voidaan arvioida aiheuttavan ja täten jakeluverkon koh-
taamat taloudelliset ovat vakavempia. Näin ollen vikatilanteiden selvittämiseksi jake-
luverkon haltija nostaa valmiustasoaan ja korjausorganisaation kokoaan vastaamaan
tulevan myrskyn odotettavaa vakavuutta.

Niin kuin kappaleessa 4.1.2 mainittiin, metsämaan lävitse kulkevan ilmajohtolin-
jan siirtäminen tienvarteen on yksi laajasti käytetyistä toimitusvarmuutta lisäävistä
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menetelmistä. Kun tiedetään, että lounaan ja luoteen väliseltä sektorilta Suomeen
rantautuu 80 % myrskyistä, jotka kuvan 22 tietojen perusteella aiheuttavat reilut
80 % myrskyjen aiheuttamista sähkönjakeluverkkojen taloudellisista vahingoista
tutkimuksen Lounais-Suomen osassa, voidaan karkeasti suositella ilmajohtojen ra-
kentamisessa tien idän puoleiselle reunalle. Mikäli tien aukea sijaitsee johtokadun
lännen puoleisella sektorilla, lukumäärällisesti pienempi määrä puita on tarpeeksi
pitkiä kaatuakseen tien toiselta puolelta ilmajohtolinjan päälle. Näin ilmajohtolinja
olisi lähes säävarma 80 % Suomeen rantautuvissa myrskyissä.

5.3 Vikatilanteiden korjaus
Vaikka Energiaviraston valvontamalli kannustaakin vähentämään sähköverkkotoi-
minnassa verkkorakenteita ja menetelmiä, jotka omaavat suurempia operatiivisia
kustannuksia, tulevat nämä olemaan aina osa sähköverkonhaltijoiden toimintastrate-
giaa. Maakaapelointia lisäämällä pystytään tehokkaasti operatiivisia kustannuksia
vähentämään, mutta vian sattuessa se vaatii korjausorganisaatiolta toimintaa samalla
tavalla kuin muutkin verkkotyypit. Sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuus-
vaatimusten täyttämiseksi olisi teknisesti ollut mahdollista verkonhaltijoiden vain
kasvattaa häiriötilanteiden korjausorganisaation kokoa niin paljon, että häiriöajat
lyhenevät vaadittuihin arvoihin. Tämä ei olisi kuitenkaan ollut pitkällä tähtäimellä
kestävää toimintaa toimintastrategian heikon kustannustehokkuuden takia. Tästä
syystä korjausorganisaation toiminta on toimintastrategiaa täydentävä menetelmä, ei
niinkään sitä määrittelevä. Tällä tarkoitetaan sitä, että se mitä jätetään investoimatta
sähköverkon toimitusvarmuutta kehittäviin menetelmiin täytyy täydentää vikati-
lanteiden korjausorganisaation sähköverkon korjauksista seuranneilla operatiivisilla
kustannuksilla.

Häiriötilanteiden kesto riippuu useasta tekijästä, kuten verkon suojauksen se-
lektiivisyydestä ja kyvystä rajata vikasijainti nopeasti pois ehjästä verkosta, mutta
ennen kaikkea siihen vaikuttavat korjausorganisaation koko ja sen tehokkuus. Kor-
jausorganisaation tehokkuus on riippuvainen muun muassa korjausorganisaation
tekijöistä, rakenteesta, verkon laajuudesta. Vian sattuessa sen sijainti verkossa pitää
paikantaa mahdollisimman pian, jotta verkon korjaava toiminta voidaan aloittaa
mahdollisimman pian. Vian sijainnin selvittämistä voidaan nopeuttaa asiantuntevalla
henkilöstöllä, joka tuntee verkon mahdolliset vikapaikat, tai verkostoautomaatiol-
la, joka käsittää vikaindikointia ja automaation toteuttamaa sähköverkon ohjausta
verkon topologian muuttamiseksi ja vikasijainnin eristämiseksi terveestä verkosta.
Vikasijainnin selvittämisen jälkeen sähkönjakelun keskeytyksen kesto riippuu enää
korjausorganisaation tehokkuudesta ja suurhäiriötilanteiden mahdollisten muiden
vikojen lukumäärästä.

Häiriötilanteiden varalla valmiudessa pidettävän korjaushenkilöstön ja verkon-
haltijan oman käyttöhenkilöstön koko on riippuvainen jakeluverkon pituudesta ja
luonnonilmiöiden odotettavasti aiheuttavien vaurioiden vakavuudesta ja laajuudes-
ta. Normaalissa tilanteessa pienehköllä jakeluverkonhaltijalla, kuten Nurmijärven
Sähköverkko Oy, on yksi käyttöhenkilö verkon valvontavuorossa ja yksi asentaja val-
miustilassa vian sattuessa. Tarvittaessa käyttöön pystytään saamaan lisää asentajia.
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Kun on säätiedotusten ja myrskyennusteiden perusteella odotettavissa laajempia
ja vakavempia myrskytuhoja, valmiustilassa olevan oman käyttöhenkilöstön ja so-
pimusteitse turvattujen asentajien määrää nostetaan. Taulukossa 3 on nähtävissä
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n varautumissuunnitelmassa esitetty häiriötilojen va-
rautumistilanteissa valmiustilaan nostettavan henkilöstön määrät.

Taulukko 3: Nurmijärven Sähköverkko Oy:n häiriötilanteiden henkilöstö varautumi-
nen [71]

Tehtävä Normaalitila Normaalitilasta poikkea-
va tilanne

Yleisjohto ja tiedotus 4 4
Käyttöhenkilöstö 6 6
Urakoitsijat 10 + 2 20 + 3
Raivaajat 2 6
VPK-avustus 6

Nurmijärven Sähköverkko Oy:llä on normaaliin jakeluverkkoyhtiön tapaan kuu-
luen erillinen verkkovalvomo, joka miehitetään vain jakeluverkon useiden saman-
aikaisten vikojen sattuessa. Vastuuvuorossa oleva päivystäjä ja mahdollisesti muu
käyttöhenkilöstö pystyvät valvomaan verkkoa ja ohjaamaan kytkentöjä etäyhteyksillä
käytössä olevan käytönvalvontajärjestelmän mahdollistamana. Käytönvalvontajärjes-
telmästä lisää kappaleessa 6 Automaatio

Nurmijärven vikatilanteisiin varautuminen ja täten henkilöstön osaaminen on
kehittynyt vuosien myötä. Tästä syystä tyypilliset vikojen karkeat sijainnit verkossa
ovat hahmotettu henkilökunnan toimesta. Tämän lisäksi olisi toiveena, että sijain-
neista löytyisi tilastoja, joiden perusteella voitaisiin kyseiset vioille altiit sijainnit
hahmottamaan todistettavasti. Kuitenkin tätä henkilöstön muistitietoa käytetään
vian tapahtuessa hyväksi, kun vikaa paikannetaan ja pyritään erottamaan verkos-
ta kaukokayttöisten erottimien ohjauksella. Kun vioittunut verkon segmentti on
saatu erotettua sähköverkosta, pystytään nopeasti paikalle lähettäämään asentajat
korjaamaan kyseisen linjasegmentin vikaa. Hyvällä tietotaidolla hallittavissa olevan
jakeluverkon suhteellisen suppeuden takia Nurmijärven Sähköverkko Oy on pystynyt
toimimaan häiriötiloissa tehokkaasti ja rajaamaan vialliset sähkölinjasegmentit pois
terveestä jakeluverkosta rajoittaen sähkönjakelun keskeytysten kestoja suurelle osalle
asiakkaistaan. Tehokkuuden uskotaan parantuvan entisestään verkkoon lisättävien
kauko-ohjattujen erottimien ja kehitettävän automaatiotason seurauksina.
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6 Automaatio
Niin kuin monella muullakin alalla, uusia kehittyneen automaation ratkaisuja käyte-
tään sähköverkoissa toimintavarmuuden ja tehokkuuden kehittämiseen. Automaa-
tiolla pyritään muun muassa pienentämään verkon vikataajuutta ja lyhentämään
asiakkaiden kokemien vikatilanteiden kestoa. Automaation avulla voidaan kehittää
vanhan jo olemassa olevan sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta ja näin jatkaa
teknistaloudellista pitoaikaa vielä omaavan ilmajohtoverkon käyttöikää. Näin vanhan
ilmajohtolinjan toimitusvarmuus kehittyy eikä sen muuttaminen maakaapelilinjaksi
mittavin korvausinvestoinnein ole välttämätön. Sähköverkkoautomaation ratkaisut
tarjoavat siis mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia jakeluverkkotoiminnan kehit-
tämiseksi ja varsinkin sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuusvaatimusten
täyttämiseksi.

Sähköjärjestelmän alussa aina 1950-luvulle asti järjestelmän valvonta- ja ohjaus-
toiminnot toteutettiin kahden pisteen välisinä langallisina yhteyksinä, joka tarkoitti
hyvin suurta määrää toisiokaapeli yhteyksiä. Esimerkiksi virtatieto täytyi saada
useaan eri kohteeseen omalla kaapelilla, jonka takia samaa tietoa kuljetti hyvin useita
kaapeleita. Tiedonsiirtotekniikan kehitys digitalisaation seurauksena on kuitenkin
tuonut helpotuksia tiedonsiirtoon ja tiedon käsittelyyn. Tiedonsiirtotekniikan ke-
hitys mahdollisti sähköverkon käytön ja valvonnan kehittymisen kaukomittauksen,
-ohjauksen ja paikallisautomaation käyttöön. Paikallisautomaatiolla tarkoitetaan
esimerkiksi sähköasemien suojareleiden katkaisijoiden laukaisutoimintaa releiden
havahtuessa sähköverkossa ilmenevään vikaan. Kaukokäyttöä, -mittausta ja varsinkin
verkon koko toiminnan automatisointia on pyritty edistämään koko järjestelmän ke-
hityksen ajan. Tätä kehitystä on kiihdyttänyt erityisesti mikroelektroniikan kehitys,
joka on mahdollistanut tiedon digitalisoinnin yhteisvaikutuksena lukuisia toimintaa
kehittäviä menetelmiä. [24]

Mikroprosessoripohjaisten laitteiden ja laitteistojen yleistyminen mahdollisti
tiedonsiirron ja -analysoinnin helpottumisen. Mikroprosessoripohjaiset laitteet muo-
dostavat verkon, jossa suuri määrä sähköverkkoa koskevaa tietoa liikkuu ja jonka
välittämän tiedon perusteella suurin osa sähköaseman toiminnoista tapahtuu auto-
maattisesti. Ennen sähköaseman ohjaus ja mittaustoiminnot toteutettiin manuaali-
sesti keskitetysti valvomosta, mutta nykyinen järjestelmäkokonaisuus sallii paljon
hajautetumman toiminnan, josta automaatio vastaa suurimmalta osin. Digitaalinen
tiedonsiirto ja mikroprosessoripohjaiset laitteistot ovat tuoneet muitakin hyötyjä.
Esimerkiksi mittaus ja mittaustiedon prosessointi ja analysointi tapahtuvat nykyään
hyvin suurelta osin digitaalisessa muodossa. Nämä tarjoavat useita hyötyjä, joita ovat
datan korruptoimattomuus prosessorin vanhetessa, tarkempi data ja sen säilyminen
tarkempana, tiedon siirron helppous sarjana yhtä tietoliikennekaapelia pitkin, datan
analysointimahdollisuuksien kehitys prosessointi- ja muistikapasiteetien kehittyessä ja
laitteiden toimintavarmuuden ja käytettävyyden kehittyminen datan monipuolisem-
man ja kehittyneemmän analysoinnin seurauksena. Mikroprosessoripohjaiset laitteet
myös sallivat niiden uudelleen konfiguroinnin järjestelmäkokonaisuuden muuttuessa
[24]

Tässä pääluvussa pyrittiin esittelemään jakeluverkkotoiminnan kehittämisen kan-
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nalta mielenkiintoisiksi mahdollisuuksiksi koetut automaation ratkaisut, jotka pääosin
liittyivät vikavalmiuteen, eli vikojen vaikutusalueen rajaamiseen ja niiden keston
lyhentämiseen. Toinen tämän pääluvun aihealue oli verkonhaltijan omaisuuden kun-
nossapito ja huoltotoiminan tehostaminen omaisuuden hallinnan ja automaattisen
kunnon seurannan datan avulla. Sähköverkon automaation aihealueiden parem-
man ymmärryksen saavuttamiseksi on tiettyjä sähköverkon käytön apuvälineiden ja
automaatiotasojen käsitteitä ja määritelmiä esitelty seuraavaksi tässä pääluvussa. Ky-
seiset käsitteet ja määritelmät ovat nähtävissä kuvassa 23, joka esittää jakeluverkon
käyttöön tarvittavia järjestelmiä ja sen automaation eri tasoja.

Kuva 23: Sähkönjakeluverkon käytön apuvälineet ja automaatiotasot. [23]

Kaikista sähkönjakeluverkon automaation apuvälineistä käytetään yhteistä nimi-
tystä sähkönjakeluautomaatio. Sähkönjakeluautomaatio voidaan jakaa kuvassakin
näkyviin sähköasema-, verkosto- ja asiakasautomaatioon. Näiden kolmen lisäksi on
vielä kaksi tasoa, jotka ovat yhtiö- ja valvomoautomaation tasot. [23]

Yhtiötasonautomaatiolla käsitetään kuvan 23 oikeasta yläkulmasta löytyvät teki-
jät. Automaation pohjan luovat erinäiset tietojärjestelmät, joita ovat verkonhaltijan
verkkotietojärjestelmä (VTJ tai AM/FM/GIS, Automated Mapping/Facilities Ma-
nagement Geographic Information System), asiakastietojärjestelmä (ATJ) ja muut
mahdolliset verkkoyhtiön käyttämät tietojärjestelmät. Nämä tietojärjestelmät kes-
kustelevat käytöntukijärjestelmän (KTJ tai DMS, Distribution Management System)
kanssa. Käytöntukijärjestelmä toimii nimensä mukaisesti tukena käytönvalvontajär-
jestelmälle, josta tarkemmin alla. Vastuutehtäviin käytöntukijärjestelmällä kuuluvat
verkon analysoitiin ja suunnitteluun kuuluvat tehtävät. Tällaisia ovat muun muas-
sa työkeskeytyksien kytkentöjen suunnittelu, varayhteyksien käytön ja suojausten
suunnittelu. DMS-järjestelmän tehtäviin kuuluu myös mahdollisen sähköverkon vian
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sijainnin laskenta verkosta mitattujen arvojen perusteella ja verkon komponenttitie-
tojen välitys verkkotietojärjestelmästä käytönvalvontajärjestelmälle. [23]

Käytönvalvontajärjestelmää (SCADA, Supervisory Control And Data Acquisi-
tion) voidaan pitää sähköverkon toiminnan kannalta tärkeimpänä järjestelmänä. Sen
päätehtävä on sähkönjakeluverkon reaaliaikainen valvonta, johon kuuluvat kauko-
ohjaukset, kaukomittaukset, kaukoasettelut, tapahtumatietojen hallinta, verkon to-
pologian hallinta ja erinäiset jakeluverkkoon liittyvät raportoinnit. Sen toteuttamien
toimintojen takia SCADA-järjestelmän katsotaan olevan osa sähkönjakeluverkon
valvomoautomaatiota. Käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmän suurimpina eroina
voidaan määritellä olevan käytöntukijärjestelmän verkon laskennan ja analysoinnin
valmiudet, kun taas käytönvalvontajärjestelmä on vähemmän verkkoa analysoiva
järjestelmä, joka vastaa verkon välittömästä ohjaus- ja raportointitoiminnasta. Reaa-
liaikaisen verkon valvonnan ja ohjauksen kriittisyyden takia SCADA-järjestelmän
toiminta tulee olla turvattua siinäkin tapauksessa, jossa kaikkien muiden järjestelmien
toiminta on häiriintynyt. Tästä syystä melkein kaikki SCADA:an liittyvä toiminta on
kahdennettua. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toisen SCADA:a pyörittävän tietokoneen
toiminta syystä tai toisesta keskeytyy, SCADA:a myös pyörittävä varatietokone ottaa
järjestelmän hallinnan välittömästi itselleen. SCADA:n käytettävyys ja muihin jär-
jestelmiin liitettävyys ovat myös tärkeitä ominaisuuksia, kun pohditaan sähköasema-
ja verkostoautomaation laajennusta ja kehitystä. Tämä tulee esiin myöhemmin tässä
pääluvussa toteutetussa vianrajausaautomaation tarkastelussa. [23]

Käytönvalvontajärjestelmä SCADA keskustelee erinäisten tietoliikennejärjestel-
mien välityksellä sähkönjakeluverkon muun automaation kanssa. Niin kuin aiemmin
mainittu, data siirretään digitaalisessa muodossa, sillä digitaalisessa muodossa tieto ei
korruptoidu niin helposti ja se on tarkempaa kuin mitä analoginen tiedonsiirto sallisi.
Tiedonsiirtoon on useita eri vaihtoehtoja, joita ovat valokuitu, muu kiinteä kaapeli,
radiolinkkiyhteys, radiopuhelinverkko, matkapuhelinverkot, sähköverkkotiedonsiirto
tai pakettiradioverkko. Valittava tiedonsiirtotekniikka riippuu niin siirrettävän tiedon
määrästä ja sen aikakriittisyydestä kuin jakeluverkkoyhtiön strategian valinnasta,
verkon laajuudesta ja koko järjestelmän tulevaisuuden kehityksen näkymistä. Esi-
merkkinä voidaan mainita sähköaseman katkaisijan toiminnasta vastaanotettava tieto
tulee olla luotettavasti ja nopeasti verkonhaltijan tietoisuudessa, joten tietoliikenne-
tekniikan valinta tulee olla sellainen, jonka tiedonsiirron onnistumisen todennäköisyys
on korkea ja tieto nopeasti prosessoituna käytönvalvontajärjestelmässä. Kuvassa 23
nähtävät RTU-komponentit tarkoittavat Remote Terminal Unit -yksiköitä. Näiden
tiedonsiirtoyksiköiden tehtävänä on huolehtia sähköasemakohtaisesti muun muassa
sähköasema-automaation liitynnöistä, tietojen kokoamisesta, tiedon koodaamisesta
oikeaan muotoon ja näiden tietojen lähettämisestä edelleen SCADA:lle [24]. [23]

Sähköasema-automaatiolla tarkoitetaan kattavasti järjestelmiä, jotka tarjoavat
pääsyn voimajärjestelmään paikallisesti tai kaukokäytön kautta, mahdollistavat
manuaaliset ja automaattiset toiminnallisuudet sekä vastaavat tiedonsiirtojärjestel-
mien toimivuudesta sähköasemalla ja molemmin suuntaisesti SCADA:an [24]. Tämä
tarkoittaa muun muassa kytkinlaitteiden ohjauksia, jännite- ja virtamittauksia, suo-
jareleiden toimintaa, jännitteen säätöä käämikytkimellä sekä valmiita sähköaseman
kytkentäsekvenssejä, joiden avulla esimerkiksi toinen sähköaseman päämuuntajista
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pystytään irroittamaan verkosta. [23]
Asiakasautomaatiolla puolestaan tarkoitetaan sähkön käyttökohteissa olevia lait-

teistoja ja järjestelmiä, joiden avulla pystytään muun muassa energiatietojen kau-
koluentaan, tariffiohjaukseen sekä muuhun automaation toimintoihin [23]. Energia-
tietojen kaukoluennan lisäksi, asiakkaiden AMR-mittarien (AMR, Automatic meter
reading) avulla jakeluverkonhaltija pystyy havainnoimaan pienjänniteverkossa tapah-
tuvia vikoja. Tulevaisuudessa AMR-mittareille on kaavailtu vielä merkittävämpää
asemaa sähköverkon toiminnassa. Älyverkkokonseptissa AMR-mittareilla toteutettai-
siin asiakkaiden kuormien ohjaus kysyntäjoustossa ja niiden käyttöä pienjännitever-
kon kaapelilinjojen ennakoivassa vianhavainnoinnissa [60]. Niin kuin mainittu luvussa
4.3, työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta teetetty Älyverkkotyöryhmän lop-
puraportin mukaan jakeluverkkoyhtiöiden on kaavailtu luopuvan harjoittamastaan
yösähkötariffiohjauksesta vuoden 2021 huuhtikuun loppuun mennessä. Myös muut
kysyntäjouston ohjaustoimintojen laajuus ja vaikutus jakeluverkkoihin tulee tar-
kentumaan tulevaisuudessa jakeluverkkojen kehittyessä kohti älyverkkokonseptin
näkemystä.

Verkostoautomaatio käsittää verkon jännite- ja virtamittauksien, vianilmaisimien
ja kauko-ohjattavien erottimien toiminnallisuudet. Verkostoautomaatiolla tarkoite-
taan myös paikallista automaatiota, esimerkiksi haaralähdön erottamista verkosta
automaattisesti aikajälleenkytkennän aikana [23]. Tähän kuuluvat myös tämän diplo-
mityön aiheen kannalta tärkeät automaation tarjoamat toimitusvarmuutta kehittävät
tekijät, kuten suojavyöhykkeitä lisäävät katkaisijat, jotka tunnetaan joko verkko-
tai maastokatkaisijoina, ja vianrajausautomaatio FLIR (Fault detection, Location,
Isolation and supply Restoration). Verkostoautomaatiolla on täten tärkein tässä 6
Automaatio pääluvussa tarkasteltavista aiheista.

6.1 Vianrajausautomaatio FLIR
Vikojen havaitsemisesta, paikantamisesta ja erottamisesta terveestä verkosta vastaa-
vasta vianrajausautomaatiosta tuli tämän diplomityön kirjoitusprosessin aikana yksi
tärkeimmistä tarkastelun aiheista. Vianrajausautomaatio tunnetaan myös FLIR tai
FDIR lyhenteillä, jotka tulevat sanoista fault detection, location, isolation and supply
restoration. Vianrajausalgoritmin omaava sähköverkko tunnetaan englanninkielisessä
kirjallisuudessa nimikkeellä self-healing grid (SHG) eli sähköverkko, jotka kykenee
omatoimiseen verkon vikatilanteiden »parantamiseen». Vianrajausautomaation to-
teutusta Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkossa oli pohdittu jo ennen tämän
diplomityön kirjoitusta, joka teki aihealueesta hyvin tärkeän. Verkon kaukokäytön
lisääntyminen jakeluverkoissa sekä laitteiden väliseen kommunikaatioon käytettyjen
viestintälaitteistojen hintojen kehitys ovat tehneet vainrajausautomaation implemen-
toinnista mielenkiintoisen vaihtoehdon jakeluverkon toimitusvarmuuden lisäämiseksi.
Nurmijärvellä oli tämän diplomityön kirjoitushetkellä noin 110 radioyhteiksin ohjatta-
vaa erotinta, joita Nurmijärven Sähköverkko Oy pyrki lisäämään jakeluverkkoon noin
5 kappaletta vuodessa. Näiden jo olemassa olevien kauko-ohjattujen erottimien valjas-
tamisella vianrajausautomaation ohjaukseen pystyttäisiin pienentämään keskiarvoista
sähkönjakelun keskeytysten kestoa ja näin saavuttamaan säävarman jakeluverkon
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toimitusvarmuusvaatimuksia. Tärkeimmäksi arviointikriteeriksi muodostui arvioida
vianrajausautomaatiolla saavutettavan hyödyn suhde investointikustannuksiin. Saa-
vutettavaa hyötyöä pienensivät muun muassa Nurmijärven jakeluverkon suhteellisen
suppea koko, jonka kauko-ohjattuja erottimia pystytään suhteellisen tehokkaasti
ohjaamaan manuaalisesti asiantuntevan henkilöstön toimesta.

Vianrajausautomaation vaikutusta tässä diplomityössä vertaillaan pääasiassa
verkkokatkaisijoiden tarjoamaan toimitusvarmuuden kehitykseen, joista tarkemmin
luvussa 6.2 Verkkokatkaisijat. Näin alussa pääerona mainittakoon, että vianrajausau-
tomaatiolla ei pystytä pienentämään jakeluverkon vikataajuutta, vaan sillä saavute-
taan keskiarvoisesti huomattavasti lyhyempiä asiakkaiden kokemien sähkönjakelun
keskeytysten kestoja kuin mitä perinteisellä manuaalisella ohjauksella saavutetaan.
Verkkokatkaisijoilla puolestaan pystytään pienentämään sähkönjakelun keskeytysten
kestojen lisäksi itse verkon vikataajuutta, sillä katkaisijan jälkeinen vika ei aiheuta
katkaisijan etupuolisessa verkossa edes jälleenkytkentöjen aikaisia sähkönjakelun
keskeytyksiä. Verkkokatkaisijat kuitenkin omaavat suuremmat investointikustannuk-
set. Kummallakin järjestelmäkokonaisuudella myös pyritään helpottamaan laajan
jakeluverkon valvomotyöntekijän toimintaa laajojen häiriötilanteiden aikana [72].

FLIR-algoritmin omaavan jakeluverkon viat edelleen laukaistaan vian omaa-
van sähköaseman johtolähdön katkaisijalla, jonka seurauksena kaikki johtolähdön
asiakkaat edelleen kokevat pika- ja aikajälleenkytkennän aikaiset sähkönjakelun kes-
keytykset. Täten itse sähkönjakelun keskeytysten määrä ei vähene, mutta automaatio
lyhentää pysyvien vikojen sähkönjakelun keskeytysten kestoja, sillä algoritmi aloittaa
kytkentöjen tekemisen heti pysyvän vian havaittuaan. Perinteisellä manuaalisella
verkon kaukokäytöllä aikaa kuluu enemmän ennen kuin jakeluverkon valvomosta
ryhdytään sähköverkon kauko-ohjattavia erottimia ohjaamaan verkkoyhtiön henki-
lökunnan toimesta. Myös ilman verkon kattavaa vikaindikointia, vikapaikan nopea
eristäminen terveestä jakeluverkosta on hitaampaa, niin manuaalisella kuin auto-
matisoidulla kytkennällä. Näistä tekijöistä tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.
On kuitenkin ymmärrettävä, että vianrajausautomaation toiminta vaikeutuu muun
muassa tilanteissa, joissa sähköverkossa tapahtuu useita samanaikaisia vikoja tai
jakeluverkko on hyvin vahvasti sekaverkko maakaapelia ja ilmajohtoa.

Vianrajausautomaation toiminta etenee portaittaisesti vaiheesta toiseen. Pika-
jälleenkytkennän jälkeisen vian havaittuaan sähköaseman suojausreleet laukaisevat
johtolähdön katkaisijan uudelleen. Tämän jälkeen järjestelmä odottaa aikajälleenkyt-
kennän. Mikäli vika pysyy aikajälleenkytkennänkin jälkeen, vianrajausautomaation
aloittaa suorittamaan algoritmia ja näin etenee ensimmäiseen vaiheeseen eli vian
indikointivaiheeseen. Algoritmi aloittaa keräämään jakeluverkon vikaindikaattorien
jännite- ja virtamittausten tiedot ja näistä laskee verkossa esiintyvän vian impedans-
sin. Näiden tietojen perusteella FLIR-algoritmi saa arvion vian sijainnista verkossa
ja sen tyypistä. Vikaindikoinnista enemmän alla seuraavassa kappaleessa. Tämän
jälkeen algoritmi etenee vian paikantamisen vaiheeseen, jossa se lasketun vikaimpe-
danssin sekä vikaindikaattorien virta- ja jännitemittauksista pääteltävissä olevan
vikavirran reitin perusteella pyrkii arvioimaan vian mahdollisen sijainnin verkossa.
Tämän jälkeen algoritmi siirtyy vian eristämisvaiheeseen, jossa se toteuttaa suunni-
tellut jakeluverkon kytkinlaitteiden kytkennät ja kytkee kiinni sähköaseman kyseisen
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johtolähdön katkaisijan takaisin kiinni, jolloin voidaan todeta onko sähköverkon vian
omaava segmentti eristetty onnistuneesti terveestä sähköverkosta. [73]

Vianrajausautomaation täytyy olla joustava kokonaisuus, jotta sen implementoin-
tia pystytään toteuttamaan eri jakeluverkoissa, jotka kaikki omaavat eri rakenteen
ja komponentti kokonaisuuden. Kyvystä toimia eri tyyppisissä jakeluverkoissa huo-
limatta FLIR-automaatio vaatii tiettyjä tekijöitä jakeluverkolta, jotta se pystyisi
paremmin tai jopa ollenkaan toimimaan. Ensimmäisenä FLIR-automaation toimin-
taan vaikuttavana tekijänä on verkon erinäisten mittausten seuranta, eli vikaindi-
kointi. Vikaindikaattorit mittaavat kyseisen pisteen jännitettä ja sen läpi kulkevaa
virtaa. Vikavirran havaitessaan vikaindikaattori ilmoittaa mitatuista arvoista käytön-
valvontajärjestelmälle ja tämä käytöntukijärjestelmälle, joka yleisessä tapauksessa
vastaisi vikasijainnin laskennasta sekä FLIR-algoritmin uuden verkkotopologian
muodostamisesta ja tämän muodostamiseen tarvittavista kaukokäyttöerottimien
kytkentäkäskyjen muodostamisesta. Käytöntukijärjestelmä olisi jo aiemmin laskenut
jokaisen vikavirran mittauspisteiden välisen verkko-osuuden vikavirrat ja näin vika-
tilanteessa vertaisi vikaindikaattorien ilmoittamaa virranarvoa laskettuihin arvoihin.
Verkon virranmittaussolmukohtien välillä, joissa laskettu ja mitattu virran arvo ovat
lähes samoja, voidaan olettaa sisätävän verkon vian. [23]

SLO:n mukaan kevyt FLIR järjestelmän vikaindikoinnilla pystytään havaitsemaan
jopa 0,5 A maasulkuviat ja oikosulkuviat 100 A ylöspäin [74]. Vikaindikaattori
mitatun jännitteen ja vikavirran avulla laskee vian vikaimpedanssin. Näiden tietojen
avulla pystytään arvioimaan vian etäisyyttä mittauspisteestä. Vikatilanteessa FLIR-
algoritmi keräisi tietoa myös muilta indikaattoreilta selvittääkseen vikavirran reitin
läpi jakeluverkon. Vikaindikaattorit ilmottaisivat virran suunnan ja näin vian suunnan
omasta havainnointipisteestään. Esimerkiksi kolme bittisenä tietona vikaindikaattorit
voisivat ilmoittaa havaitsevatko he vian »vasemmalla» vai »oikealla» puolella omasta
havainnointipisteestään sekä kulkeeko vikavirta kyseisen indikaattorin läpi. Tätä
kolmen bitin logiikkaa kyselemällä algoritmi pystyisi löytämään vian »osallisena»
olevat vikaindikaattorit ja näiden yhteydessä olevat kauko-ohjattavat erottimet. Näille
kauko-ohjattaville erottimille lähettämällä erottamiskäskyn FLIR-algoritmi pystyisi
erottamaan vian omaavan jakeluverkon linjan. Kyselyllä algoritmi pystyisi löytämään
niin sähkölinjalla kuin asemien ja muuntamoiden kiskoilla sijaitsevat viat. Tämän
sijaintitiedon perusteella algoritmi muodostaa uuden verkkotopologian suunnitelman,
jolla se pyrkii minimoimaan sähkönjakelun keskeytyksen vaikutusalueen ja tämän
saavuttamiseksi suunnittelee tarvittavien verkon kytkinlaitteiden kytkentäkomennot.
[73]

Yksi sähköverkkojen automaatioratkaisuja kehittävä ja valmistava suomalainen
yritys on nimeltään Netcontrol Oy. Netcontrol tarjoaa asiakkailleensa tietoliikenne,
verkostoautomaatio, sähköasema-automaatio ja valvomo ratkaisuja [81]. Netcontrollin
toimittat ratkaisut ovat tuttuja myös Nurmijärvellä, sillä Netrcontrol on toimittanut
Nurmijärvelle muun muassa jakeluverkon ala-asemien ratkaisuja. Yksi tunnetuimmis-
ta Netcontrollin tuotteista on Netcon 100 muuntamo- ja kytkinlaitosjärjestelmä, jota
voidaan käyttää keskijänniteverkon valvontaan ja ohjaukseen sekä valvontaan pien-
jänniteverkossa. Netcon 100 tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat jännitteen ja virran
mittaustoiminnot, sähkön laadun monitorointi, vikaindikointi, vian paikallistaminen
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sekä jännite- ja virtamittauksien datan analysointi johtolähtöjen suojauksille. Vaikka
perinteisesti keskijänniteverkon suojaus on toteutettu keskitetysti sähköasemalla, sal-
lisi Netcon 100 keksijänniteverkon suojausta syvempänä verkkoa ja näin se kehittäisi
verkon selektiivisyyttä. Nurmijärvellä käyttö olisi ennemmin sitä, että vikatilanteessa
Netcon 100 toimittaisi jakeluverkon vian mittaustietoja vianrajausautomaatiolle käy-
töntukijärjestelmään ja tämän jälkeen toteuttaisi vianrajausautomaatiolta saamiensa
paikallisten kauko-ohjattujen erottimien ohjauskomentoja. Netcon 100 on siis yksi esi-
merkki vianrajausautomaation tarvitseman verkostoautomaation ja vikaindikoinnin
toteutuksista. [82] [83]

Vianrajausautomaatiolle jakeluverkon kattava vikaindikointi ei kuitenkaan ole
välttämätön, vaikka se tehostaakin vianrajausautomaation toimintaa. Tilanteessa,
jossa verkossa ei ole muuta vikaindikointia kuin johtolähdön suojaus, vianrajausau-
tomaatio saa jakeluverkon vikavirran mittaustiedot ja lasketun vikaimpedanssin
sähköaseman johtolähdöltä. Vaikka vianrajausautomaation toiminta näin karkeiden
mittauksien perusteella on hieman epävarmempaa kuin tilanteessa, jossa se saisi
tarkat mittaustiedot ja vikavirranreitin jakeluverkon läpi, kykenee vianrajausauto-
maatio hyvinkin tehokkaasti paikantamaan ja eristämään vikasijainnin terveestä
verkosta. Algoritmi kykenee »vyöryttämällä» kokeilemaan eri sijaintien erottamista
verkosta, mikäli laskennan perusteella on johtolähdöllä useampia mahdollisia vian
sijainteja. Mikäli vika edelleen pysyy verkossa johtolähdön katkaisijan sulkemisen
jälkeen, algoritmi kokeilee eri kytkentää johtolähdölle ja kokeilee uudelleen johtoläh-
dön katkaisijan sulkemista. Näin vianrajausautomaatio kykenee suhteellisen hyvin
toimimaan myös jakeluverkossa, jossa ei ole kattavaa vikaindikointia. Uudellamaalla
toimivalla jakeluverkkoyhtiöllä Nivos Energia Oy:lla on hyviä kokemuksia heidän
käyttämän vianrajausautomaation toiminnasta niin vikaindikoinnin kanssa kuin
ilmankin sitä [75].

Manuaalisesti vikasijaintia pääteltäessä ja etsittäessä pohdinta prosessia lähde-
tään purkamaan usea eri tekijä huomioon ottaen. Nämä tekijät huomioon ottaen
vikasijainti voidaan päätellä suuremmalla todennäköisyydellä heti oikein. Yksi näistä
tekijöistä ovat verkkotiedot, esimerkiksi tieto ovatko alueen sähkölinjat maakaapelia
vai avojohtoa. Mikäli suojauksen laukaiseman johtolähdön takana olevista jakeluver-
kon haaroista toinen on ilmajohtoa ja toinen maakaapelia, voidaan suurella todennä-
köisyydellä arvata vian sijaitsevan ilmajohto-osuudella. Tästä syystä sekaverkot ovat
hyvin haasteellisia vikasijaintia etsittäessä, jonka takia niiden muodostumista pyri-
tään tietoisesti välttämään Nurmijärvellä. Tieto sähkölinjojen ympäristöstä vaikuttaa
myös päättelyyn. Mikäli tiedetään jonkun linjan osuuden kulkevan korkeita puita
kasvavan metsän läpi, jonka puiden oksat tai rungot pysty taipumaan tai katkeamaan
linjalle, voidaan hyvällä todennäköisyydellä arvioida kyseisen osuuden omaavan ja-
keluverkon vian. Jakeluverkon alueella vallitseva säätila vaikuttaa myös päättelyyn.
Esimerkiksi tuulen voimakkuuden ja suunnan perusteella voidaan arvioida, millä säh-
kölinjan osuuksilla vika pystyy sijaitsemaan. Myös salamanpaikannustietoja voidaan
käyttää hyväksi vikasijaintia arvioitaessa. Näillä tiedoilla täydennetään verkosta
mitattuja vikavirran tietoja, jolloin vian sijainnista voidaan esittää luotettavampia
arvioita. [23]

Yllä esitetyt tekijät monimutkaistavat luotettavan vianrajausautomaation toteu-
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tusta. Vianrajausautomaation tulisi yhtä tehokkaasti ja luotettavasti arvioimaan
vian sijainti verkossa kuin kokenut käyttöhenkilökunta päättelee manuaalisesti, jot-
ta voidaan ajatella järjestelmän kehittävän toimintaa. Täten tarpeeksi tiheätä ja
tarkkaa jakeluverkon vikaindikointia voidaan pitää lähes välttämättömänä vianra-
jausalgoritmin toiminnan kannalta. Vuonna 2008 Lakervi ja Partanen kirjassaan
[23] mainitsivat, että oikosulkuvirtojen laskennalla saavutetaan muutamien satojen
metrien tarkkuus vianpaikannuksessa, joka ilmajohtoverkossa on tarpeeksi erotin
vyöhykkeen määrittämiseksi. He mainitsivat myös, että tuolloin ei maasulkuvikoja
pystytty laskemaan, mutta kehitteillä oli menetelmiä, jotka perustuivat maasulun
alussa tapahtuvien transienttien arviointiin sekä viallisen johtolähdön kytkentään
renkaaksi vieressä olevan johtolähdön kanssa. [23]

Toisena vaatimuksena, mutta lähes itsestään selvyytenä vianrajausautomaation
toiminnan kannalta, jakeluverkolta vaaditaan sen kytkinlaitteiden kaukokäyttö mah-
dollisuuksia. Vikaindikaattorien mittausten perusteella laskettava vikasijainti on
aina suuntaa antava, sillä laskettavan vikaimpedanssin suuruuteen vaikuttavat monet
tekijät. Jotta voitaisiin olla varmoja vian omaavasta sähkölinjasta ja näin pystyä erot-
tamaan kyseinen sähkölinja pois terveestä verkosta mahdollisimman nopeasti, tulisi
algoritmin pystyä ohjaamaan jakeluverkon kaukokäyttöisiä erottimia. Voidaan siis to-
deta, että vianrajausautomaatiota on mahdotonta toteuttaa, mikäli jakeluverkossa ei
ole kaukokäyttöisiä kytkinlaitteita. Kauko-ohjattavat erottimet ovat siis sähköverkon
erottimia, joita voidaan ohjata kiinni tai auki käytönvalvontajärjestelmän kautta.
Näin erottimien käyttö nopeutuu huomattavasti, kun asentajan tai jakeluverkkoyh-
tiön oman käyttöhenkilöstön ei tarvitse mennä paikan päälle erotinta ohjaamaan.
Täten myös vianrajausautomaation vian rajauksen selektiivisyys on suoraan verran-
nollinen kaukokäyttöisten erottimien määrään jakeluverkossa. Myöhemmin tässä
luvussa kerrotaan kuinka vianrajausautomaation pienentää johtolähdön KAH-arvoja
jo pienellä määrällä kaukokäyttöisiä erottimia, mutta tietyn rajan jälkeen erotti-
mien lisäyksellä ei ole enää suurempaa vaikutusta jakeluverkon vikoja kuvaaviin
toimitusvarmuusindekseihin (SAIFI, SAIDI, CENS, CENS_A ja niin edelleen).

Näiden vaadittujen tekijöiden lisäksi vianrajausalgoritmin tehokkuuteen vaikut-
tavat muun muassa verkon rakenteen ratkaisut, verkon käytönjärjestelmien ominai-
suudet sekä itse vianrajausalgoritmin laitteistokokonaisuuden toteutustapa. Niin
kuin mainittu aiemmin tämän diplomityön luvussa 4.4.2, jakeluverkon silmukoitu
rakenne vaikuttaa paljon verkon toimitusvarmuuteen. Kyseinen vaikutus korostuu
entisestään vianrajausalgoritmin jakeluverkon kytkinlaitteiden nopean kytkennän ja
sähkönjakelun nopean palautuksen seurauksena. Silmukoitua jakeluverkkoa kuitenkin
käytetään säteittäisenä, sillä verkon käyttö ja suojaus vaikeutuisivat huomattavas-
ti silmukoidussa käytössä. Tämä tarkoittaa, että silmukan yksi erotin on yleensä
auki. Tämä verkon kohta tunnetaan englanninkielisessä kirjallisuudessa myös nimel-
lä normally-open point (NOP). Näin silmukasta muodostuu kaksi erinäistä verkon
haaraa, jotka voivat vian aikaan toimia toisilleen varasyöttöreitteinä.

Vianrajausautomaation toiminnan tehokkuus manuaaliseen verkon ohjaukseen
kasautuu pienistä hyödyistä huomattavan suureksi. Esimerkiksi tilanteessa, jos-
sa jakeluverkon vika tapahtuu yöllä, valvontavuorossa olevan jakeluverkkoyhtiön
käyttöhenkilön ensimmäiseen verkon ohjauskomentoon voi kulua jopa 20 – 30 mi-
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nuuttia. Tämän ajan pituuteen vaikuttavat muun muassa herääminen, mahdollinen
tietokoneen käynnistys sekä unisena ensimmäisen ohjauskomennon päättely. Vianra-
jausautomaation ensimmäiset ohjaukset toteutuvat heti aikajälleenkytkennän jälkeen.
Vianrajausautomaatio myös kykenee arvioimaan tehokkaammin lyhyessä ajassa
luotettavammin paljon enemmän tietoa, mitä käyttöhenkilö kykenisi. Esimerkiksi
vianrajausautomaatio kerkeää miettimään, mikä mahdollisista varasyöttöreiteistä on
se parhain parhaimman sähkönlaadun saavuttamiseksi ja varmistaa, että varasyöt-
töreitin kapasiteetti on riittävä. Tällaisen »ylimääräisen» tiedon pohdinta asettaa
vianrajausautomaation toiminnan varmuuden eri tasolle käyttöhenkilöstön toimin-
nan varmuuden kanssa. Ihmisen manuaalisessa ohjauksessa ohjaustoiminnot voivat
vaihdella identtisessäkin vikatilanteessa päivästä riippuen. Tämän lisäksi ihminen
on altis inhimmillisille virheille. Vianrajausautomaatio toteuttaa aina kytkentäkäs-
kyt riippuen pelkästään käsillä olevan vian tiedoista eikä se ole altis inhimmillisille
virheille, ellei automaation koodauksessa ja asettelussa ole inhimmillistä virhettä
tapahtunut ihmisen toimesta. [75]

Yhtenä vianrajausautomaation tarjoamana kehityksenä voidaan myös maini-
ta sen kehittämä henkilöstötyytyväisyys. Uudellamaalla toimiva jakeluverkkoyhtiö
Nivos Energia Oy painotti yhtenä FLIR:in käyttöönoton jälkeisenä kehittyneenä
tekijänä juuri työntekijöidensä kehittynyttä tyytyväisyyttä. Jakeluverkon vikojen
syntyminen ei ole enää niin stressaava tapahtuma, mitä se oli ennen vianrajausauto-
maatiota. Vianrajausautomaatio on osoittanut toimintavarmuutensa lähes kaikissa
tilanteissa, joten käyttöhenkilöstö on luottavainen FLIR:in kykyyn erottaa vikasijain-
ti itsenäisesti ja nopeasti vikasijainti terveestä verkosta. Näin käyttöhenkilöstölle jää
muihin tehtäviin aikaa paremmin, esimerkiksi asentajien ohjeistaminen jakeluverkon
vikapaikalle. [75]

Alankomaissa toimivan jakeluverkkoyhtiön Stedin:in ja sähköverkkokomponent-
tien valmistajan Siemens:in FLIR-vianrajausautomaation kehityksen pilottihankeesta
kertovassa raportissa käydään läpi järjestelmän implementoinnissa tehdyistä va-
linnoista. Kuvassa 24 Stedin on esittänyt verkostoautomaation määrän ja laadun
vaikutusta sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaaviin indekseihin. Kyseisen kuvan
tulokset ovat simuloidun keskijännitteisen jakeluverkkomallin tuloksia. Tässä mal-
linnetussa verkossa oli yhteensä 84 muuntamoa, joista kahdessa oli silmukoidun
sähköverkon yleensä auki olevia erottimia. Niin kuin mainittu kappaleessa 3, SAIFI
kuvaa vikojen keskimääräistä taajuutta ja puolestaan SAIDI vikojen keskimääräistä
kestoa. Kuvassa 24 Concept 0 on referenssitila, jossa kaikki kaukokäyttöiset erottimet
ovat manuaalisesti operoituja. Concept 3 verkon rakenteessa erottimet ovat auto-
maation etäohjattavissa ja Concept 6 versiossa verkkoon asennetaan autonomisia
verkkokatkaisijoita, jotka toimivat täysin samoin kuin sähköasemien johtolähtöjen
suojareleet ja katkaisijat. Näistä verkkokatkaisijoista enemmän seuraavassa alaluvus-
sa 6.2 Verkkokatkaisijat. [73]

Kuvan 24 tuloksista huomataan, että Concept 3 automaation ohjaamat kauko-
ohjatut erottimet pienentävät keskimääräistä sähkönjakelun keskeytysten kestoa,
mutta eivät vaikuta niiden taajuuteen. Kuvaajassa x-akselilla on prosenttiosuus
muuntamoista, joille automaation ohjaamia kaukokäyttöerottimia asennetaan. Esi-
merkin jakeluverkosta nähdään, että kun 84 muuntamosta neljään on asennettu
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Kuva 24: Verkostoautomaation määrän ja laadun vaikutus toimitusvarmuutta kuvaa-
viin indekseihin.[73]

vianrajausautomaation ohjaamat erottimet, sähkönjakelun keskeytysten keskimää-
räinen kesto ei enää pienene juuri ollenkaan, vaikka automaation määrää verkossa
lisättäisiinkin. Tästä syystä sijoittamalla vianrajausautomaation ohjaamia kauko-
käyttöerottimia jakeluverkon solmukohtiin, haaralähtöjen alkuihin sekä silmukoidun
verkon NOP-muuntamoille, pystytään tehokkaasti lyhentämään jakeluverkon säh-
könjakelun keskeytysten kestoja. Niin kuin aiemmin mainittu, kyseisien pisteiden
valintaan ja näiden pisteiden automatisoinilla saavutettaviin toimitusvarmuusindek-
sien kehitykseen vaikuttavat voimakkaasti verkon rakenne, kuten varasyöttöreittien
määrä.

Useat tutkimukset ovat ehdottaneet, että vianrajausautomaation omaavia »self-
healing» -verkkojen toimitusvarmuutta voitaisiin tehostaa entisestään verkostoauto-
maation yleistyessä muodostamalla tulevaisuuden jakeluverkko pienemmistä, tässäkin
diplomityössä lyhyesti esitellyistä, mikroverkoista. Mikroverkot omaisi sähkön ha-
jautettua tuotantoa ja energiavarastoratkaisuja. Näiden avulla mikroverkot voisivat
muodostaa FLIR-algoritmin avulla

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuonna 2010 tutkittiin verkostoautomaa-
tion omaavien kytkinlaitteiden sijoituksen vaikutusta sähköverkon toimitusvarmuutta
kuvaaviin indekseihin. Samanlailla kuin Stedin:in tutkimuksessa, vertailun kohteina
olivat verkkokatkaisijoiden ja vianrajausautomaation ohjaamien erottimien vaiku-
tukset. Aiemmin jo tässä työssä mainittujen keskimääräistä vikataajuutta kuvaavan
SAIFI:n ja keskimääräistä vikojen kestoa kuvaavan SAIDI:n lisäksi tuloksia ver-
tailtiin ASIDI, CENS ja CENS_A indeksien kautta. Avarage System Interruption
Duration Index (ASIDI) kuvaa asiakkaan kokemaa sähkönjakelun keskeytysten keski-
määräistä kestoa vuodessa painotettuna energiankulutuksella. ASIDE-indeksi täten
ottaa SAIDI-indeksiä paremmin huomioon suuremmat sähkönkuluttajat sähköver-
kossa. Costs of Energy Not Supplied puolestaan kuvaa jakeluverkkoyhtiön maksamia
sähkönjakelun keskeytysten hintoja ottaen huomioon asiakasluokkakohtaiset sähkön-
jakelun keskeytysten eri hinnat. CENS_A on tästä johdannainen indeksi, joka ei ota
huomioon kyseisiä asiakasluokkakohtaisia sähkönjakelun keskeytyshintoja. [15]

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimus antoi saman tyyppisiä tuloksia
kuin alankomaalainen jakeluverkkoyhtiö Stedin:in tutkimus. Toimitusvarmuutta
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kuvaavien indeksien kehitys riippui hyvin voimakkaasti verkon rakenteesta ja tie-
tyn rajan jälkeen automaation lisäys verkossa automaation laadusta riippumatta
ei kehittänyt enää sähköverkon toimitusvarmuutta. Tietyt indeksit kehittyivät voi-
makkaammin tietyillä verkon rakenteilla. Kun taas tutkittiin saman malliverkon
verkkokatkaisijoiden tai kaukokäyttöisten erottimien mahdollisia sijoituskohteita
eri toimitusvarmuutta kuvaavien indeksien perusteella, päädyttiin eri indekseillä
eri optimaalisiin automaation sijoituskohteisiin verkossa. Tutkimuksessa mainitaan,
että on huomattavasti helpompi arvioida vikarajausautomaation kaukokäyttöisten
erottimien vaikutusta indekseihin kuin verkkokatkaisijoiden vaikutusta, sillä erot-
timien yhteydessä arvioinnista ei poistu PJK- ja AJK-keskeytyksiä, jonka takia
jäljellä olevien kaikkien vikojen sähkönjakelun keskeytysten lyhentyneiden kestojen
vaikutus on pelkästään arvioitavana. Tutkimustulokset kuitenkin antaa ymmärtää,
että vianrajausautomaation kaukokäyttöerottimilla päästään tietyillä indekseillä suh-
teellisen lähelle verkkokatkaisijoiden vaikutusta, kun muistetaan verkkokatkaisijan
investointikustannukset verrattuna vianrajaustautomaation ja kaukokäyttöerottimien
vastaaviin investointikuluihin. Tutkimuksen malliverkossa 1 saavutettiin CENS_A
indeksin 20 % kehitys yhdellä verkkokatkaisijalla, kun samaisella asetelmalla yhdellä
kaukokäyttöerottimella saavutettiin 12 % CENS_A indeksin kehitys. [15]

Vianrajausautomaation ohjaamien kytkinlaitteiden sijoittelun lisäksi SHG-verkon
toteutukseen vaikuttaa FLIR-alrogritmin toteuttavan järjestelmän ratkaisut. To-
teutukset voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan, joissa jakavana tekijänä ovat vian-
rajausautomaation ohjausyksiköiden vastuualueiden koot. Järjestelmä toteutuksia
voidaan nimetä keskitetyiksi (eng. centralized), hajautetuiksi (eng. decentralized) ja
jaetuiksi/jyvitetyiksi (eng. distributed) järjestelmiksi. Järjestelmärakenteen valinta
riippuu järjestelmäkehittäjästä sekä myös järjestelmää tilaavan asiakkaan toiveista
ja tarpeista. Keskitetyssä mallissa FLIR-algoritmin toimintaa suoritetaan käytön-
tukijärjestelmässä. Käytöntukijärjestelmä kerää verkon kaikilta vikaindikaattorien
ohjainyksiköiltä mittaustietoa ja vian havaitessaan aloittaa FLIR-algoritmin suori-
tuksen. Keskitetyssä mallissa tietoliikenneverkot voivat olla kuormitettuina suuren
määrän FLIR-algoritmin toimintaa varten tarvittavan jakeluverkkodatan siirtämisen
seurauksena. Hitaat tietoliikenneyhteydet, kuten vanhemmilla radioliikenneteknii-
koilla toteutetut tietoliikenneyhteydet, voivat muodostaa pullonkaulan keskitetyn
mallin käytölle vianrajausautomaation toteutukselle. Uusilla tietoliikenneyhteyksillä
tätä ongelmaa ei kuitenkaan tulisi syntyä. Keskitetyssä mallissa jakeluverkon data ja
ohjauskomennot joutuvat mahdollisesti kulkemaan usean tietoliikenneverkon solmun
läpi ja näin datan ja ohjauskomentojen viive voi nousta korkeaksi [76]. [73]

Hajautetussa mallissa jokaisella sähköasemalla on oma FLIR-algoritmiä suorittava
ohjainyksikkö, joka vastaa tämän aseman johtolähtöjen jakeluverkon FLIR-algoritmin
toteutuksesta. Näin kaikkea dataa ei lähetetä käytöntukijärjestelmälle, vaan sähkö-
asemalla oleva vianrajausautomaation prosessointiyksikkö vastaisi FLIR-algoritmin
toteutuksesta paikallisesti ja lähettäisi vain esimerkiksi järjestelmän tiladataa käy-
töntukijärjestelmälle. Jaetun tai jyvitetyn mallin FLIR-algoritmin vastuualueet ovat
vielä pienempiin pilkotut, sillä algoritmin kytkinlaitteiden ohjaimet ovat jaettu jo-
kaiselle automatisoidulle muuntamolle. Nämä jaetut ohjainyksiköt keskustelevat
keskenään standardoidulla tiedonsiirtoprotokollalla muodostaen verkon kattavan
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järjestelmän, joka kykenee vikatilanteiden havainnointiin, paikantamiseen ja verkosta
eristämiseen. Tästä syystä jaettu- tai jyvitettymalli voidaan ajatella olevan alaluokka
hajautetulle mallille. [73]

Vianrajausalgoritmin kehityksessä ja implementoinnissa on kuitenkin tunnistettu
tiettyjä haasteellisia tekijöitä, jotka vaikeuttavat luetettavan ja turvallisen vianra-
jausautomaation toteutusta. Tämän tyyppiset viat ovat muun muassa tuottaneet
kehitys- ja käyttöönottoprosessin aikaisia viivästyksiä Elenia Oy:n, Netcontrol Oy:n
ja Trimble Solutions Oy:n yhteistoimintana kehitetylle vianrajausautomaatiolle. Vian-
rajausautomaation toiminta perustuu Elenian käytössä oleviin Trimble:n kehittämä
DMS käytöntukijärjestelmän ja Netcontrol:in kehittämä Netcon@3000 käytönval-
vontajärjestelmän yhteistoimintaan. Järjestelmää kehitettiin yhteisesti vuosina 2010
ja 2011 ilmajohtoverkossa käytettäväksi, jonka takia toteutus vaikeutui ja kehitys
hidastui, kun Elenia ryhtyi voimakkaasti maakaapeloimaan omaa verkkoaan säh-
kömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuusvaatimusten seurauksena. Haasteeksi
FLIR-algoritmin toteutukselle ja kehitykselle syntyivät maakaapeliasteen kasvaessa
kehittyvät maakaapeli- ja ilmajohtoverkkoa sisältävät »sekaverkot». Vianrajausauto-
maation projektiraportissa Elenia on kertonut, ettei yksikään aiemmin kehitetyistä
FLIR-algoritmin toimintaperiaatteista toiminut näissä sekaverkoissa. Tämä on vai-
keuttanut algoritmin kehitystä erityisesti myrskyjen aikaisessa toiminnassa, kun
vikoja ilmenee verkossa useita. Täten Elenia on yksinkertaistanut omaa algoritmin
toimintaa, siten että se palauttaa sähköaseman johtolähtöjen alkupäiden niin sano-
tun säävarman sähköverkon osuuksien sähkönjakelun mahdollisimman pian. Tämän
jälkeistä algoritmin vianrajaustoimintaa Elenia pyrkii jatkokehittämään toimimaan
paremmin, mutta niin kuin mainittu tämä on haastavaa tarvittavan algoritmin
monimutkaisuuden takia. [72]

Alankomaalaisen Stedin:in tutkimuksessa tiedostettiin FLIR-algoritmin ohjaa-
mien kytkinlaitteiden vian aikaisten kytkentöjen aiheuttamat mahdolliset henkilöstö-
ja ympäristövaarat. Esimerkiksi vaaratilanne henkilövahingoille voisi syntyä tilantees-
sa, jossa vian havaittuaan FLIR-algoritmi ryhtyisi toteuttamaan kaukokäyttöerotti-
mien ohjauskomentoja jakeluverkon alueella, jossa asentaja olisi työskentelemässä.
Täten kytkinlaitteilla tulisi olla useampi eri käyttötila vaaratilanteiden ja sekä mah-
dollisten kommunikaatiovirheiden estämiseksi. Vianrajausautomaation ohjauksen
tilassa FLIR-algoritmillä olisi lupa ohjata erotinta, kun taas paikalliskäytössä FLIR-
algoritmi ei pystyisi kytkinlaitetta ohjaamaan, vaan se tapahtuisi paikallisesti sähkö-
asemalta. Paikalliskäyttötilaa käytettäisiin alueen jakeluverkkoa koskevien töiden
aikana. Vuorostaan etäkäyttötilassa FLIR-algoritmillä ei ole lupa ohjata kytkinlait-
teita, vaan ohjaus tapahtuisi vain etänä jakeluverkon valvomosta. Tämän lisäksi
kytkinlaitteilla olisi vielä käynnistystila, jota käytettäisiin harvoin esimerkiksi verkon
huollonjälkeen, ja testitila, jossa käytönvalvontajärjestelmässä tehtäviä kytkinlaitteen
kytkentäkomentoja ei toteutettaisi. Näillä tiloilla pystyttäisiin estämään mahdollisia
FLIR-algoritmin ohjauksien vaaratilanteita. [73]
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6.2 Verkkokatkaisijat

Verkkokatkaisijoiden käyttötarkoituksena on lisätä suojausvyöhykkeiden määrää säh-
könjakeluverkoissa viemällä suojausautomaation »syvemmälle» keskijänniteverkkoa
optimaalisiin solmukohtiin ja näin lisäten sähkönjakeluverkon suojauksen selektiivi-
syyttä. Verkkokatkaisijat tunnetaan myös joko pylväskatkaisija tai maastokatkaisija.
Pylväskatkaisija nimitys tulee katkaisijoiden käyttötarkoituksesta ilmajohtoverkkojen
suojaukseen, joissa asennus tehdään pylväsrakenteeseen. Verkkokatkaisijan toiminta-
periaate on täysin sama kuin sähköasemien johtolähtöjen suojareleiden ja katkaisijan
muodostama suojaus. Havahduttuaan vikavirtaan verkkokatkaisija katkaisee sähkön-
jakelun verkkokatkaisijan takaiselta jakeluverkon alueelta ennen kuin sähköaseman
johtolähdön suojareleet kerkeät havahtumaan. Näin ollen, kun toiminnan vaiku-
tusta verrataan vianrajausautomaation kaukokäyttöerottimiin ja vikaindikointiin,
verkkokatkaisijat kehittävät verkon toimitusvarmuutta enemmän, sillä verkkokat-
kaisijan takana tapahtuvat viat eivät aiheuta verkkokatkaisijan etupuolella olevassa
jakeluverkossa edes PJK ja AJK aikaisia sähkönjakelun keskeytyksiä. Näin ollen
ne vianrajausautomaation tapaan pienentävät jakeluverkon SAIDI-indeksiä, mutta
tämän lisäksi kehittävät myös jakeluverkon vikataajuutta kuvaavaa SAIFI-indeksiä.
Indeksien kehitys kuvastaa myös verkkokatkaisijoilla saavutettavia vianrajausauto-
maatiota pienempiä verkon KAH-kustannuksia. Tämä verkkokatkaisijoiden kyky
voimakkaammin kehittää jakeluverkon toimitusvarmuutta verrattuna vianrajausauto-
maation FLIR-algoritmiin, kaukokäyttöerottimiin ja vikaindikointiin kärsii kuitenkin
selvästi suuremmista investointikustannuksista. Tästä syystä verkkokatkaisijat näh-
dään varteenotettavina ratkaisuina toimitusvarmuuden lisäämiseen tietyn laajuisissa,
rakenteisissa sekä tietyn kokoisen kulutuksen omaavissa jakeluverkoissa.

Yksi tällaisista jakeluverkoista on Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Keski-Suomen
alueella toimivan Savon Voima Verkko Oy, jolla noin 117 000 sähkönkäyttökohdetta
kiinnittyneenä 27 000 kilometrin pituiseen jakeluverkkoon, joka tarkoittaa noin 230
metriä jakeluverkkoa per asiakas [77]. Vastaavat luvut Nurmijärven Sähköverkko Oy:n
jakeluverkolla olivat noin 25 000 asiakasta 2110 kilometrin pituisessa jakeluverkossa
tarkoittaen noin 84 metriä jakeluverkkoa per asiakas. Luvuista voidaan ymmärtää,
että Savon Voima Verkko Oy:n jakeluverkko on hyvin laaja ja sen asiakastiheys
on huomattavasti pienempi kuin Nurmijärven Sähköverkko Oy:n. Näistä syistä
Savon Voima Verkko Oy on valinnut sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittämisen
toimintatavaksi suojausvyöhykkeiden pienentämisen käyttäen verkkokatkaisijoita.

Savon Voima Verkko käyttää käytönvalvontajärjestelmänä ABB:n MicroSCA-
DA Pro -järjestelmää ja käytöntukijärjestelmänä ABB:n DMS 600 -järjestelmää,
jonka takia ABB oli vahvasti myös mukana Savon Voima Verkko Oy:n verkon
automatisoinnin projekteissa vuosina 2010 ja 2011. Pilottihankkeessa yhteispituu-
deltaan 106 kilometriä pitkälle jakeluverkon haaralle suunniteltiin kauko-ohjattava
verkkokatkaisija-asema. Kyseisen haaran kokonaiskeskiteho oli tällöin 700 kilowattia.
Sijoitus asemalle johtolähdöllä valittiin siten, että 65 % johtolähdön sähkön käytön
keskitehosta sijoittui ennen katkaisija-asemaa ja kahden aseman jälkeisen aseman
jakeluverkon haaran tehot olivat noin 18 % ja 17 % koko johtolähdön keskitehosta.
Kyseisen johtolähdön sähkölinjojen pituudet ovat nähtävissä kuvasta 25. ABB ja
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Savon Voima Verkko arvioivat, että katkaisija-aseman etupuolisen verkon vikataajuus
pienenisi 60 % ja aseman jälkeisilläkin haaroilla 30 %. Energiapainotettuina koko
johtolähdön keskeytysajat pienenivät arvioiden mukaan 20 % ja keskeytysmäärät
noin 50 %. Savon Voima Verkon arvion mukaan kyseisen johtolähdön KAH-arvojen
odotettiin pienenevän 34 % katkaisija-aseman seurauksena. Toisessa hankkeessa aiot-
tiin investoida verkostoautomaatiota toiselle 106 kilometriä pitkälle johtolähdölle,
jonka kokonaiskeskiteho oli hieman päälle 800 kilowattia. Johtolähdön kokonaiskeski-
tehosta 23 % sijoittui ennen verkkokatkaisija-asemaa ja sen jälkeisille haaroille 27 %
ja 50 % johtolähdön kokonaiskeskitehosta. Tälle Savon Voima Verkko arvioi neljän
vuoden laskennallista takaisinmaksuaikaa. [78]

Kuva 25: Savon Voima Verkko Oy:n ja ABB:n yhteistyönä rakentaman kauko-
ohjattavan verkkokatkaisija-aseman sijoitus johtolähdöllä. Ennen asemaa on 65 %
johtolähdön keskitehosta ja sen jälkeisillä haaroilla noin 18 % ja 17 % johtolähdön
keskitehosta. [78]

Savon Voima Verkon esittämistä arvioista voidaan päätellä, että tietyissä olo-
suhteissa ja tietyn tyyppisessä verkossa verkkokatkaisijoiden korkeista investoin-
tikustannuksista huolimatta ne voivat pienentää jakeluverkon elinkaarikustannuk-
sia hyvinkin tehokkaasti. Tietenkin yllä esitetyn Savon Voima Verkko esimerkin
verkkokatkaisija-asemien konseptin ja aiemmin luvussa 4.4.3 esiteltyjen kevyiden
sähköasemien konseptin välinen raja alkaa hämärtymään, kun useampia verkkokat-
kaisijoita sijoitetaan samaan jakeluverkon solmukohtaan, ja näin nimitykset alkavat
tarkoittamaan toisiaan.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkko on maantieteellisesti Suomen mit-
takaavassa suhteellisen suppea jakeluverkko. Suhteellisen suppean, mutta tiheään
asutun Nurmijärven jakeluverkon alueella ei tunnistettu diplomityön aikana kohteita,
joissa verkkokatkaisijoiden asennuksella saavutettavat hyödyt ylittäisivät järeät in-
vestointikustannukset. Niiden käyttö koettiin sopivan paremmin muun muassa hyvin
laajoille ja suhteellisen harvaan asutuille jakeluverkoille, joiden verkosta hyvin suuri
osa on metsämaalla kulkevaa ilmajohtolinjaa. Näistä syistä kauko-ohjatut erottimet
koettiin paremmaksi vaihtoehdoksi Nurmijärven jakeluverkon toimitusvarmuuden
kehittämiseksi. Tämä taas johti vianrajausautomaation FLIR:in muodostumisen
tässä diplomityössä verkkokatkaisijoita kiinnostavammaksi verkostoautomaation rat-
kaisuksi. Näiden tekijöiden vaikutuksesta verkkokatkaisijoiden tarkastelua ei tässä
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diplomityössä toteutettu tarkemmin ja tarkastelu jätettiin hyvin yleiselle tasolle.

6.3 Huolto- ja kunnossapitotoiminnan tehostus IoT:lla ja
automaatiolla

Jakeluverkkoyhtiöiden huolto- ja kunnossapito toimintaa selitettiin tarkemmin luvus-
sa 5.1 Huolto ja kunnossapito. Niin kuin kyseisessä luvussa selitettiin, sähköverkon
kunnossapitosuunnitelmia on kehitetty koko sähkönsiirron historian ajan turhien
kustannusten välttämiseksi. Tämän takia tämän diplomityön kirjoitushetkellä sähkö-
verkkoyhtiöden käytössä olleet sähköverkon kunnossapitosuunnitelmat koettiin niin
pitkälle kehitettyiksi, että niiden jatkokehitys edes vähänkään merkittävien säästö-
jen saavuttamiseksi koettiin hyvin vaikeaksi tehtäväksi ilman mitään sähköverkon
kunnon havainnointia. Tästä syystä sähköverkon kunnonhavainnointi erinäisin antu-
rein koetaan hyvin mielenkiintoiseksi ongelmaksi, jonka takia aiheesta oli kirjoitettu
muun muassa paljon opinnäytetöitä juuri ennen tämän diplomityön kirjoitushetkeä.

Yksi muutenkin hyvin laajasti tekniikan aloilla tuttu konsepti on Internet of
Things, jonka ratkaisuja on kehitetty myös sähköverkoille. Internet of Things (IoT)
eli esineiden internetti tarkoittaa tietoverkkoa, johon on kytkeytyneenä erilaisia
laitteita, yksittäisiä antureita ja suuria kokonaisuuksiakin. Esineiden internettiin
kytkettyjen laitteiden mittaustietoja voidaan lukea sekä näitä laitteita ohjata kyseisen
tietoliikenneverkon avulla. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että hyvin suuri osa
kaikista laitteista tulee tukeutumaan jollakin tasolla IoT-verkoon ja sen tiedonsiirtoon.
Tämän lisäksi IoT tulee synnyttämään uusia mahdollisuuksia erilaisten laitteiden
tilojen havainnoinnille erinäisiä uusia antureita käyttäen.

IoT tarjoaa hyvin paljon erilaisia ratkaisuja myös sähköverkkoyhtiölle. Antureita
voidaan asentaa sähköasemille tarkkailemaan sisätilojen lämpötilaa ja kosteutta sekä
sähköverkon komponenttien lämpötiloja ja äänentason voimakkuuksia. Mitattujen
tietojen perusteella pystytään esittämään arvioita ja ennakoimaan sähköverkon
komponenttien huoltotarvetta ja mahdollista vioittumista.

Yksi sähköverkkojen IoT-ratkaisuja kehittävä ja toteuttava yhtiö on Digita
Oy. Digita Oy:llä on Suomen kattava LoRaWAN tiedonsiirtoverkko kaikille IoT-
teknologioille. Tiedonsiirto LoRaWAN verkossa on erityisesti vähätehoista, nopeaa
ja langatonta [80]. Kyseinen tiedonsiirtoverkko on tarkoitettu aivan kaikille IoT-
laitteille, jonka anturiratkaisuja Digita on ryhtynyt kehittämään ja markkinoimaan
myös sähköverkkoyhtiöille. Digita tarjoaa sähköverkkoyhtiöille ainakin viittä erilaista
anturia, jotka ovat tarkoitettu ilmajohtolinjojen tykkylumen, pylväserottimen asen-
non, ilmajohtolinjojen pylväiden kallistuksen, muuntamokaapin tilan ja kaapelikelojen
sijainnin tarkkailuihin. [79]

Kaikki yllä esitetyt anturit tarjoavat mielenkiintoisia pieniä mahdollisuuksia
jakeluverkkotoiminnan varmuuden ja tehokkuuden kehittämiseksi. Nurmijärven Säh-
köverkko Oy:n henkilöstön kanssa käydyn keskustelun sekä itse anturien käyttötar-
koituksen pohdinnan pohjalta toteutetun arvioinnin perusteella kyseiset anturit ovat
hyvin mielenkiintoisia, mutta niiden tarjoama kehitys koettiin suhteellisen pieneksi.
Keskusteluissa ilmajohtoihin kiinnitettäviä tykkylumiantureita pidettiin kiinnosta-
vimpana anturityyppinä mainituista antureista. Nurmijärvellä ei kuitenkaan ole
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koettu pahoja tykkylumi talvia hyvin moneen vuoteen Nurmjärven maantieteellisen
sijainnin takia. Keskusteluissa pohdittiin myös kyseisten ilmajohdon kulmaa vaakata-
soon mittaavan anturin käyttöä havaitsemaan päällystettyjen avojohtolinjojen päälle
kaatuneita puunrunkoja. Pohdinnassa tultiin kuitenkin nopeasti siihen tulokseen,
että kyseiset anturit eivät poistaisi myrksyjen jälkeen lennettäviä päällystettyjen
avojohtolinjojen havainnointilentoja. Havainnointilennot tulisi silti lentää, sillä antu-
reiden mittauksista ei voitaisi olla varmoja lepääkö päällystettyjen johtimien päällä
kevyt oksa. Kyseinen kevyt oksa voi nimittäin aiheuttaa päällystettyjen johtimien
poikkipalamisen, niin kuin kappaleessa 4.1.2 Avojohto tarkemmin selitettiin.

Niin kuin luvussa 5.1 mainittiin, maakaapelointiasteen kasvaessa ja jo olemassa
olevan maakaapeliverkon saavuttaessa teknisen käyttöikänsä maksimin automaat-
tisesta maakaapeliverkon kunnon mittauksista tulee entistä mielenkiintoisempi ai-
healue jakeluverkkojen toimitusvarmuuden varmistamiseksi. Samaisessa kappaleessa
mainittiin, että tulevaisuudessa AMR-mittareita voitaisiin käyttää pienjänniteverk-
kojen kunnon mittauksiin. Koettiin, että kyseinen menetelmä ei ollut vielä tämän
diplomityön kirjoitushetkellä toteutettavissa, sillä suurempi uusien AMR-mittareiden
asennusaalto tulee ajankohtaiseksi viimeistään 10 vuoden sisällä. Suomessa laaja
AMR-mittarien asennus talouksiin toteutettiin vuosina 2009 – 2013. AMR-mittareille
on suunniteltu noin 15 vuoden käyttöikää, joka tarkoittaa uusien AMR-mittareiden
asennusta vuosina 2024 – 2028. Kyseiset uuden sukupolven AMR-mittarit tulevat
olemaan mitä todennäköisimmin ensimmäisen sukupolven AMR-mittareita parem-
min ohjelmoitavia ja älyverkkojen konsepteja tukevia mittareita. Kehittyneempien
AMR-mittarien voidaan olettaa viimeistään kykenevän pienjänniteverkon kunnon
mittaukseen.

Samaisessa huolto- ja kunnossapitotoimintaa käsittelevässä luvussa 5.1 kerrottiin
kuinka muun muassa reaaliaikaiset osittaispurkausmittaukset olivat tämän diplomi-
työn kirjoitushetkellä kehittyneet. Tästä huolimatta diplomityön kirjoitusprosessin
aikana ei onnistuttu löytämään uusia lupaavia tuloksia tarjoavia tutkimuksia tai
kiinnostavia uusia laitteita verkostoautomaation ratkaisuista sähköverkkojen huolto-
ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi. Tästä johtuen aihealueen tarkastelu tässä
diplomityössä jäi suppeaksi. Siitä huolimatta aihealue tunnettiin hyvin ajankohtai-
seksi, jonka merkitys tulee hyvin mahdollisesti kasvamaan tulevaisuudessa. Tästä
syystä tässä diplomityössä kehotetaan seuraamaan aihealueen uusia tutkimuksia ja
innovaatioita.
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7 Toimitusvarmuuden kehittäminen Nurmijärven
Sähköverkko Oy:ssä

Tässä pääluvussa arvioidaan aiemmissa pääluvuissa 3 – 6 esiteltyjen jakeluverkon
toimitusvarmuutta kehittävien ratkaisujen merkittävyyttä ja sopivuutta Nurmijärven
Sähköverkko Oy:n jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Ennen mene-
temien sopivuuden arviointia, menetelmien tärkeimmistä ominaisuuksista, niiden
tarjoamista hyödyistä ja niihin liittyvistä tekijöistä tarjotaan lyhyt kertaus, joiden
perusteella niiden sopivuus Nurmijärven jakeluverkkoon on arvioitu. Näin pyritään
varmistamaan lukijan ymmärrys perusteluista tämän diplomityön valinnoissa ja
kehitysesityksissä.

Jotta lukija ymmärtäisi täysin jakeluverkon toimitusvarmuutta kehittävien mene-
telmien sopivuuden perusteluita, tulee hänen ymmärtää pääluvussa 3 Jakeluverk-
kotoimintaa ohjaavia tekijöitä esitellyt jakeluverkkoyhtiöiden päätöksenteon yleiset,
kaikkia jakeluverkkoyhtiöitä koskevat, tekijät sekä pääluvussa 3 Tutkimustuloksien nä-
kökulma esitellyt tarkemmat Nurmijärven Sähköverkko Oy:n päätöksentekoa ohjaavat
tekijät, jotka toimivat tässä diplomityössä esiteltyjen menelmien tarkempina arviointi
kriteereinä. Tämän lisäksi jälkimmäisessä pääluvussa esitellään muun muassa Nurmi-
järven Sähköverkko Oy:n omistaman jakeluverkon rakenteen, toiminta-alueen ja vika-
tilastojen tekijöitä. Näistä löytyykin tarkempi selitys kyseisistä pääluvuista, mutta
tärkeimmistä tekijöistä muodostetaan lyhyt tiivistelmä alaluvun 7.1 Arvioitavat me-
netelmät alussa ennen toimitusvarmuutta kehittävien menetelmien yksityiskohtaista
tarkastelua.

Toimitusvarmuutta lisäävien menetelmien Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tarpei-
siin sopivuuden arvioinnin jälkeen tässä pääluvussa esitetään toiminnan kehitys ja
jatkoselvitys ehdotukset. Kyseiset ehdotukset ovat työn aikana ilmenneitä kehitys
ideoita sekä loppupäätelmiä toimitusvarmuutta lisäävien menetelmien tehokkuudesta
ja tärkeydestä nykyisen tai tulevaisuuden Nurmijärven jakeluverkon toimitusvarmuu-
den kehittämiseksi. Ehdotettavat toiminnot tai jatkotutkimusta kaipaavat aiheet
eivät välttämättä poikkea Nurmijärven Sähköverkko Oy:n verkkotoimintastrategiasta
tai lisää siihen mitään uutta, mutta näissä tapauksissa ehdotuksilla pyritään vahvista-
maan jo olemassa olevan toimintastrategian oikeellisuutta ja sopivuutta Nurmijärven
alueen jakeluverkko toimitusvarmuuden kehittämiseksi.

7.1 Arvioitavat menetelmät ja arvioinnin perusteet
Niin kuin mainittu aiemmin tässä diplomityössä, tämän diplomityön päämotivaationa
oli arvioida jakeluverkon toimitusvarmuutta lisääviä menetelmiä ja niiden sopivuutta
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tarpeisiin, jotta Nurmijärven jakeluverkko täyt-
täisi kappaleessa 2.1 Sähkömarkkinalain vaatimukset esitellyt sähkömarkkinalain
(588/2013) säävarmaa jakeluverkkoa määrittelevät pykälän 51 toimitusvarmuusvaa-
timukset. Kyseinen pykälä määrittelee, että tulevaisuuden säävarma verkko sallisi
asemakaava-alueilla maksimissaan vain 6 tunnin sähkönjakelun keskeytyksen, kun
haja-asutusalueella kyseinen luku olisi 36 tuntia. Sähkömarkkinalain (588/2013)
pykälä 119 määrittelee portaittaisen siirtymäjakson täysin säävarmaan verkkoon
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vuoden 2028 loppuun mennessä.
Yllä esitettyjen sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuusvaatimuksien

perusteella jakeluverkon toimitusvarmuutta kehittäviä menetelmiä arvioitaessa tär-
keimpänä argumenttina oli arvioida menetelmän tehokkuutta saavuttaa kyseiset
toimitusvarmuusvaatimukset. Tästä syystä menetelmien kykyä lyhentää sähkön-
jakelun keskeytyksien kestoa pidettiin tärkeämpänä kuin niiden kykyä pienentää
jakeluverkon kohtaamaa vikataajuutta.

Toisena tekijänä haluttiin arvioida ja verrata toimitusvarmuutta kehittävien me-
netelmien elinkaarikustannuksia ja näin määrittämään kustannustehokkain ratkaisu.
Kuitenkin toimitusvarmuutta kehittävien menetelmien elinkaarikustannusten perus-
teellinen ja kattava arviointi ja keskinäinen vertailu ymmärrettiin hyvin haastavaksi
jo tämän diplomityön alkuvaiheessa, sillä elinkaarikustannuksiin vaikuttavat voimak-
kaasti muun muassa verkon rakenne, tavoiteltatavan toimitusvarmuuden taso, eri
pitoaikojen vaikutus, inflaatio ja kattavasti Energiaviraston toteuttama jakeluverkko-
yhtiöiden valvontamalli ja sen eri kannustimet. Elinkaarikustannuksia huomattavasti
helpompi olisi ollut verrata menetelmien investointikustannuksia tai operatiivisia
kustannuksia, mutta pelkästään näiden perusteella ei mitenkään voida esittää pitäviä
arvioita. Näitä arvioita kuitenkin täydennettiin arvioilla menetelmien kustannuksiin
vaikuttavilla muilla tekijöillä, jotta elinkaarikustannuksien suuruusluokkaa pystyttiin
edes jollakin tavalla kuvaamaan.

Kolmantena arviointikriteerinä oli menetelmien sopivuus juuri Nurmijärven Säh-
köverkko Oy:n jo olemassa olevaan jakeluverkkoon ja tulevaisuuden toimintastrategi-
aan. Nurmijärven Sähköverkko Oy on osa Nurmijärven Sähkö Oy -konsernia, joka
Nurmijärven kunnan omistama. Kuntaomisteisuus vaikuttaa Nurmijärven Sähköverk-
ko Oy:n arvoihin ja tavoitteisiin, joiden vaikutus voidaan nähdä verkkotoiminnassa.
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tärkein arvo on tuottaa kunnan asukkaille edullisia
sähkönsiirtopalveluita, jonka seurauksena muun muassa jakeluverkon arvon nosta-
mista tietoisesti vältetään sekä Nurmijärven Sähköverkko Oy:n vuotuiset tuotot ovat
olleet alijäämäisiä Energiaviraston valvontamallin kohtuullisen tuoton rajoihin verrat-
tuna. Näiden perusteella muun muassa jakeluverkon voimakas maakaapelointi ei ole
kuulunut Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toimintastrategioihin toimitusvarmuuden
kehittämiseksi.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n vuonna 2017 omistaman jakeluverkon kokonaispi-
tuus oli noin 2110 kilometriä, sen asiakasmäärä noin 25 000 asiakasta ja asiakkaille
siirretyn energian määrä puolestaan noin 424 GWh. Nurmijärven jakeluverkko on
Suomen vuoden 2017 jakeluverkkotilastoissa pituuden mukaan 35. suurin ja siirretyn
energian mukaan 26. suurin. Jakeluverkkoyhtiön toiminnan haastavuutta kuvaavissa
tilastoissa energia per asiakas (kWh/a), verkkopituus per energia (m/MWh) ja verk-
kopituus per asiakas (m/asiakas) Nurmijärven Sähköverkko Oy sijoittuu Suomen noin
80 jakeluverkkoyhtiön joukossa 19., 24. ja 26. luetelluissa tilastoissa. Nurmijärven
Sähköverkko Oy on tilastollisesti suhteellisen kaukana muun muassa Pohjois-Karjalan,
Kainuun ja Lapin haastavilla alueilla toimivien jakeluverkkojen tilastoista, joissa
asiakastiheydet ja siirrettävän energian määrät verkkopituuksiin suhteutettuna ovat
matalia. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n omistaman jakeluverkon suhteellisen pienen
koon takia muun muassa kauko-ohjattujen erottimien käytön automatisointia ja
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näin vianrajausautomaation implementointia ei ole aiemmin koettu tarpeelliseksi ja
diplomityön aikana sen kannattavuutta pohdittiin tarkasti. Jakeluverkon suhteellisen
suppeuden takia muun muassa kevyitä sähköasemia tai verkkokatkaisijoita ei koettu
sopiviksi menetelmiksi toimitusvarmuuden kehittämiseksi.

Kuva 26: Nurmijärven Sähköverkko Oy:n asiakkaiden kokemien odottamattomien
sähkönjakelun keskeytysten kestojen summat alueittain vuosina 2015 – 2018.

Kuva 27: Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkon pysyvien vikojen aiheuttamien
sähkönjakelun keskeytyksien tilastoja vuosilta 2015 – 2018.

Kuvien 26 ja 27 tilastot ovat koottu Nurmijärven Sähköverkon vuosien 2015 –
2018 vikaraporteista. Tilastointi on tehty vain neljältä tätä diplomityötä edeltävältä
vuodelta, koska näitä vuosia aikaisempi vikaraportointi ei ollut riittävän tarkkaa
saman tasoisen tilastoinnin suorittamiseksi. Tilastointia olisi haluttu toteuttaa vie-
lä tarkemmin, esimerkiksi Nurmijärven alueen sähkölinjatyyppien keskimääräisten
vikataajuuksien selvittämiseksi. Tarkemmalla vikaraportoinnilla olisi myös kyetty
tutkimaan tuulen suunnan ja nopeuden korrelaatiota Nurmijärven ilmajohtoverkon
vikoihin.
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Neljän vuoden tilastot kuvissa 26 ja 27 ovat liian lyhyen aikavälin tilastot toimi-
tusvarmuuden kehittymisen arvioinniksi. Vikatilastot olisi pitänyt pystyä kokoamaan
ainakin 10 vuoden ajalta, jotta Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toteuttamaa ja-
keluverkkonsa toimitusvarmuuden kehityksen toimintaa olisi pystytty arvioimaan.
Kyseisien kuvien tilastoista nyt kuitenkin saadaan käsitys toimitusvarmuuden tasosta
diplomityön kirjoitushetkellä sekä nähdään vuotuisten vaihtelevien luonnonilmiöiden
vaikutus tilastojen sahaamisena.

Näiden yllä esitettyjen kriteerien perusteella tässä diplomityössä arvioitiin ja-
keluverkon toimitusvarmuutta kehittävien menetelmien tehokkuutta ja sopivuutta
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkossa. Menetelmät haluttiin luokitella kol-
meen ryhmään sen mukaan, että miten ne sopisivat laajamittaisesti Nurmijärven
Sähköverkko Oy:n käyttöön jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Mukaan
haluttiin lukea mahdollisimman laaja katsaus eri menetelmiä toimitusvarmuuden ke-
hittämiseksi ja tästä syystä osalla menetelmistä on selvästi toisia suurempi vaikutus
jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Toimitusvarmuuden menetelmien
sopivuuden luokat ja niihin luokitellut toimitusvarmuuden kehittämisen menetelmät
ovat nähtävistä kuvasta 28.

Kuva 28: Tutkitut toimitusvarmuutta kehittävät menetelmät ja niiden laajamittaisen
käytön sopivuus Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkossa.

Sopivilla menetelmillä Nurmijärven sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuden ke-
hittämiseksi tarkoitetaan menetelmiä, jotka olivat jo diplomityön kirjoitushetkellä
enemmän tai vähemmän osa Nurmijärven Sähköverkko Oy:n strategiaa säävarman
jakeluverkon toteutuksessa. Diplomityön aikana ei ilmennyt mitään syytä näiden me-
netelmien käytön lopettamiseksi, mutta osaa menetelmistä voidaan suositella toisia
menetelmiä enemmän käytettäväksi laajamittaisessa toiminnassa. Nämä syyt ovat pe-
rusteltuna tarkemmin myöhemmin tämän alaluvun menetelmien yksityiskohtaisessa
tarkastelussa.

Seurattavilla menetelmillä vuorostaan voidaan tarkoittaa esimerkiksi tulevai-
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suudessa mielenkiintoisia toimitusvarmuutta kehittäviä menetelmiä, joiden tarkkaa
vaikutuksen merkittävyyttä ja niiden kehityksen aikataulua varteenotettaviksi toimi-
tusvarmuutta kehittäviksi menetelmiksi ei osata tämän diplomityön kirjoitushetkellä
määrittämään tarkemmin. Tällaisiksi menetelmiksi tulkitaan ainakin energiavarasto-
jen käyttö toimitusvarmuuden kehittämiseksi sekä huolto- ja kunnossapitotoiminnan
tehostus kuntoa tarkkailevalla automaatiolla. Näiden tarkkaa todellista vaikutusta
toimitusvarmuuden kehittämiseksi on vaikea arvioida kehityksen tässä vaiheessa,
mutta mahdollisen tulevaisuuden kehityksen jälkeen kyseiset menetelmät voivat tarjo-
ta mielenkiintoisia mahdollisuuksia toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Seurattaviin
menetelmiin on myös luokiteltu vianrajausautomaatio ja sen implementointiin vaadit-
tavan verkostoautomaation lisääminen jakeluverkossa, sillä tämän todellisen tarpeen
Nurmijärven jakeluverkossa määrittämiseksi tarvitaan tarkempi laskenta ja arviointi.

Epäsopiviksi menetelmiksi on luokiteltu menetelmiä, joita Nurmijärven jakeluver-
kossa ei ole käytetty laajamittaisesti toimitusvarmuuden kehittämiseksi, eikä niiden
käyttöä ole suunniteltu käytettäväksi lähitulevaisuudessa. Niin kuin mainittu, Nur-
mijärven Sähköverkko Oy:n omistama sähkönjakeluverkko on Suomen mittakaavassa
suhteellisen lyhyt, jonka takia vianrajausautomaation toteutuksen tarvetta täytyy
arvioida tarkasti ja esimerkiksi kevyitä sähköasemia ei nähdä sopivaksi menetelmäksi
toimitusvarmuuden kehittämiseksi Nurmijärvellä. Samaisesta syystä verkkokatkaisi-
joita ei nähdä kustannustehokkaaksi ratkaisuksi toimitusvarmuuden kehittämiseksi.
Tasasähköjärjestelmät ja 1 kV:n vaihtosähköjärjestelmät nähdään mielenkiintoisilla
ratkaisuina alueilla, jossa siirrettävät sähkön tehot ovat matalia, mutta niihin liittyvät
avoimet kysymykset, hyvin rajoittuneet käyttökohteet sekä nykyiseltä jakeluverkolta
vaadittavat radikaalit muutokset tarkoittavat kyseisten menetelmien epäsopivuutta
nyt ja lähi tulevaisuudessa toimitusvarmuuden kehittämiseksi Nurmijärvellä. Mene-
telmien kehitystä seurataan kuitenkin mielenkiinnolla. Vielä radikaalimpaa jakelu-
verkon rakenteen muutosta sekä jakeluverkkoyhtiön aseman muutosta vaadittaisiin,
jotta mikroverkot nähtäisiin sopivana ratkaisuna toimitusvarmuuden kehittämiseksi.
Täten mikroverkot ja niihin liittyvät energiayhteisöt nähdään kaukaisiksi mahdolli-
suuksiksi, joiden toteutumista tai toteutumattomuutta päästään pohtimaan vasta
tulevaisuudessa.

Seuraavaksi tässä luvussa on kuvan 28 listatuista menetelmistä esitetty ensik-
si lyhyet kertaukset tärkeimmistä ominaisuuksista. Menetelmien ominaisuuksien
kertausten perään on esitetty perusteluja menetelmien sopivuuden näkemyksistä
Nurmijärven jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi.

7.1.1 Sopiviksi todetut menetelmät

Maakaapelit

Nykyaikaisilla muovieristeisillä maakaapeleilla pystytään rakentamaan pitkän käyt-
töiän omaavia ja hyvin säävarmoja jakeluverkkoja. On arvioitu, että nykyisillä maa-
kaapeleilla voidaan saavuttaa turvallisesti noin 50 vuoden käyttöiät. Maakaapeloinnin
tärkeimpänä ominaisuutena pidetään sen tarjoamaa lähes täydellistä säävarmuutta.
Maakaapelin ollessa suojattuna maanpinnan alla sen toimintaan ei vaikuta sääolo-
suhteet kuten lumi, jää ja kova tuuli, jotka aiheuttavat ilmajohtoverkoissa lukuisia
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vikoja. Näin maakaapeloinnilla saavutetaan hyvin matalia vikataajuuksia, joiden
ansiosta maakaapelointiin voimakkaasti investoineella jakeluverkkoyhtiöllä on verkon
pituuteen suhteutettuna suhteellisen pienet sähkönjakelun keskeytyksistä makset-
tavat KAH-kustannukset. Energiaviraston toteuttamassa Suomen jakeluverkkoyh-
tiöiden valvonnan mallissa laatukannustimella kannustetaan jakeluverkkoyhtiöitä
tavoittelemaan jakeluverkon pienempiä KAH-arvoja sekä tehostamiskannustimella
kannustetaan pienentämään jakeluverkkoyhtiön kontrolloitavissa olevia operatiivisia
kustannuksia, kuten vikojen korjauksesta seuraavia kustannuksia. Näin ollen maa-
kaapeloinnilla on hyvin voimakas vaikutus näiden kannustimien suuruuteen, jotka
valvontamallissa vaikuttavat jakeluverkkoyhtiön valvontamallissa saavuttamaan koh-
tuullisen tuoton suuruuteen. Näiden tekijöiden lisäksi maakaapeloinnin hyödyiksi
voidaan laskea sen huomaamattomuutta ympäristössä, joka on mielyttävä muun
muassa asemakaava-alueiden asutusalueilla, mutta myös sallii linjan ympäristön
käytön rakentamiseen tai haja-asutusalueilla puuston kasvattamiseen.

Maakaapeloinnin lukuisista hyvistä puolista huolimatta suurimmalle osalle jakelu-
verkkoyhtiöistä ei ole kustannustehokasta tavoitella hyvin korkeata maakaapelointias-
tetta, sillä maakaapeloinnin investointikustannukset ovat hyvin paljon korkeammat
ilmajohtoihin verrattuna. Tähän kustannustehokkuuteen tietenkin voivat vaikuttaa
useat tekijät, joita ovat muun muassa toimintaympäristön vaativuudesta seuraavat
tekijät, kuten Helsingin suurkaupunki alueella toimivan Helen Sähköverkon kohtaa-
mat haasteet, sekä jakeluverkkoyhtiön arvojen vaikutus yhtiön kohtuullisen tuoton
maksimoinnin tavoitteluun jakeluverkon arvoa nostamalla. Suuret investointikustan-
nukset ovat usean tekijän summa. Saman poikkipinta-alan omaavalla maakaapelilla
on pienempi kuormitettavuus kuin ilmajohdolla, joka johtuu kaapelin ympärillä ole-
van maan lämmittävästä vaikutuksesta. Täten saman tehon siirron saavuttamiseksi
täytyy käyttää paksumpaa maakaapelia, kuin mikä riittäisi ilmajohdoilla. Maakaapeli-
linjan siirtokykyä rajoittaa myös linjan pidentyessä kasvava varausvirta. Varausvirran
suuruus on riippuvainen sähkölinjan pituuden lisäksi kaapelin sisäisestä rakenteesta,
eli johtimen ja vaipan välisestä kapasitanssista [31]. Jotta kaapelin siirtokyky ei
kärsisi, tulee maakaapelin tuottama loisteho kompensoida, joka aiheuttaa jakelu-
verkkoyhtiölle lisää investointikustannuksia. Jakeluverkkoyhtiön kuitenkin kannattaa
panostaa omaan kompensointiin, sillä sähkökantaverkkoyhtiö Fingrid on voimakkaas-
ti nostanut kompensoinnin hinnoitteluaan. Näiden lisäksi investointikustannuksia
lisäävät kalliit kaapelien varusteet, jatkokset ja päätteet.

Mikäli maakaapeli on valmistettu viallisena, vaurioitunut asennuksen aikana tai
jostain muusta syystä viallinen, voi vikasijainnin löytäminen olla haastavaa. Mittaus
tulokset ovat riippuvaisia hyvin monesta tekijästä, jonka takia maakaapeli vikaindi-
kointia on vaikea toteuttaa luotettavasti. Vian korjaaminen voi täten kestää jopa
päiviä, jonka takia verkon silmukoitu rakentaminen on hyvin tärkeää. Tämä toteu-
tuu useimmin asemakaava-aluilla, joissa maakaapelointi nähdäänkin huomattavasti
kannattavampana toteutusympäristönä kuin haja-asutusalueilla. Tämä johtuu myös
siitä, että maakaapelointi on sitä kannattavampi mitä suurempi teho siirretään ja-
keluverkon haaralla, jonka sähkönjakelun vika keskeyttää. Pienentämällä suuren
tehon siirron omaavan linjan vikataajuutta maakaapeloinnilla saavutetaan huomat-
tavat säästöt maksetuissa KAH-arvoissa. Toinen tekijä, joka kannustaa korkeaan
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maaakaapelointiasteeseen asemakaava-alueilla, on sähkömarkkinalain (588/2013)
toimitusvarmuusvaatimukset. Asemakaava-alueiden sähkönjakelun keskeytysten 6
tunnin maksimikesto asettaa niin tiukan rajan, jonka tavoittamiseksi taajamien
korkea maakaapelointiaste nähdään välttämättömyydeksi. Kannattavuutta voidaan
vielä kehittää yhteisrakentamisella, jossa jakeluverkkoyhtiö rakentaa maakaapeliverk-
koaan yhteistoiminnalla televerkkoyhtiön kanssa, joka rakentaa tai kehittää omaa
kuituverkkoaan.

Nurmijärven Sähköverkko Oy toteuttaa verkon maakaapelointia asemakaava-
alueilla tavoitellessaan 100 % säävarmaa verkkoa vuoden 2028 loppuun mennessä.
6 tunnin maksimi sähkönjakelun keskeytysaika asettaa niin tiukan tavoitteen, että
korkea maakaapelointi aste nähdään välttämättömyytenä. Myös maakaapeloinnin
näkymättömyys taajamien maisemassa nähdään hyvin arvokkaana tekijänä. Puoles-
taan haja-asutusalueilla hyvin korkeata maakaapelointiastetta ei pidetä välttämättö-
mänä. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n kuntaomisteisuuden vaikutus näkyy yhtiön
arvoissa, joiden perusteella yhtiö pyrkii tarjoamaan asiakkailleen edullisia sähkön-
siirron palveluita. Tämän takia Nurmijärven Sähköverkko ei halua tietoisesti nostaa
jakeluverkkonsa arvoa, esimerkiksi voimakkaalla maakaapeloinnilla alueilla, joissa
ilmajohtolinjat tarjoavat lähes yhtä säävarman sähkönjakelun. Ilmajohdot tietyin
edellytyksin, kuten tien viereen rakentamalla, päällystetyin avojohdoin rakentamalla
tai tehostetun vierimetsänhoidon avulla nähdään hyvin säävarmoiksi ratkaisuiksi.
Näistä syistä Nurmijärven Sähköverkko Oy ei aio luopua ilmajohtoverkon rakentami-
sesta haja-asutusalueella, vaikka haastavissa kohteissa haja-asutusalueellakin se on
joutunut turvautumaan maakaapelointiin toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Tämä
diplomityö tukee tätä ratkaisua, sillä työn aikana ei löydetty tekijöitä, jotka tukisivat
koko jakeluverkon maakaapelointia sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuus-
vaatimusten sekä kustannustehokkuuden näkökulmista. Nurmijärven Sähköverkko
kuitenkin pyrkii välttämään ilmajohto- ja maakaapelilinjoja sisältävien »sekaverkko-
jen» syntymistä, sillä nämä vaikeuttaisivat monia verkkotoiminnan tekijöitä. Tästä
syystä sähkölinjarakenteen valinnassa painaa myös alueen muun verkon rakenne.

Ilmajohtojen rakentaminen tien viereen tai pelloille

Niin kuin mainittu yllä, ei nähdä perusteltuna luopua kokonaan ilmajohtolinjojen
rakentamisesta ja käytöstä. Ilmajohtoverkot tarjoavat haja-asutusalueiden pienillä
siirtotehoilla sekä pitkillä jakeluverkon haaroilla useimmissa tapauksissa maakaa-
pelointia kustannustehokkaamman toteutustavan, joka on toimitusvarmuudeltaan
tietyin edellytyksin lähes yhtä säävarma kuin maakaapeliverkko. Tien viereen ra-
kennetun ilmajohtolinjan johtokadun tien puoleisen reunan voidaan ajatella olevan
normaalia leveämpi, joka näin ehkäisee puiden oksien kasvamisen ja osumisen avo-
johtolinjalle sekä itse puun rungon taipumisen tai kaatumisen linjalle kovan tuulen
tai lumikuorman seurauksena. Mikäli johtokadun metsämaan puoleista vierimetsää
hoidetaan riittävän hyvin tai tehostetusti, on tien vieressä kulkevan ilmajohtolin-
jan vikataajuus metsässä kulkevaa ilmajohtolinjaa selvästi pienempi. Tien viereen
rakennettu ilmajohtolinja myös helpottaa vikatilanteiden korjausta, sillä korjausor-
ganisaation asentajat pääsevät korjauskaluston kanssa helposti vikasijaintiin teitä
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pitkin ja näin vikatilanteiden kestot lyhenevät. Vaikutus vähenee olemattomiin ti-
lanteissa, joissa puustoa kaatuu teille suuria määriä myrskyjen seurauksena, jolloin
pääseminen kaikkiin vikasijainteihin on hidasta ja näin kaikkien vikatilanteiden
selvittäminen pääsee venymään.

Nurmijärvellä on jo pitkään siirretty jakeluverkon ilmajohtolinjoja teiden varsille
metsistä, kun vanha ilmajohtolinja on päässyt käyttöikänsä päähän. Nurmijärvellä
tätä pidetään hyvin tärkeänä, sillä uudet ilmajohtolinjat pyritään rakentamaan tien
viereen, pelloille tai muuten ympäristöä hyödyntäen säävarmoiksi. Pelloilla sijaitsevia
ilmajohtoja voidaan pitää lähes yhtä säävarmoina kuin maakaapeleita, sillä siellä ei
ole puita tai puiden oksia aiheuttamassa vikoja. Peltomaisemassakin ilmajohtolinja
tulisi pyrkiä sijoittamaan tienviereen vikatilanteiden korjaamisen helppouden takia
sekä näin minimoimalla maanviljelijöiden ilmajohdosta kokema haitta.

Toisaalta pellon reunalla seisovat puut tai peltojen väliset metsäkaistaleet voivat
muodostaa korkeamman riskin puun kaatumiselle ilmajohtolinjalle pelloilta puhalta-
van kovan tuulen seurauksena. Tätä riskiä voidaan kuitenkin pienentää tehostetulla
vierimetsänhoidolla havainnoimalla ja kaatamalla riskipuut. Mutta niin kuin seuraa-
vassa kappaleessa muistutetaan, tuulisessa sijainnissa kasvaneet puut ovat tottuneet
koviin tuulen puuskiin ja näin eivät ole niin alttiita kaatumaan kovan tuulen seurauk-
sena. Pellon reunalla kasvavat puut yleensä myös saavat tarpeeksi tilaa kasvaakseen,
joka ehkäisee puiden riukuuntumista. Riukuuntuneet puut aiheuttavat suurimman
uhkan ilmajohtolinjalle, jonka ehkäisy tehostetun vierimetsänhoidon menetelmin li-
sää tehokkaasti ilmajohtolinjan toimitusvarmuutta. Tämä todetaan vielä kertaalleen
myöhemmin tässä alaluvussa.

Tämän diplomityön alussa pohdittiin voitaisiinko toimitusvarmuutta kehittää
suosimalla jonkun ilmansuunnan puoleista tienreunaa ilmajohtoa rakennettaessa. Lu-
vussa 5.2.1 Myrskyjen vaikutus sähköverkkoihin ja vierimetsiin esitetyssä pro gradu
-työn tutkimuksessa Nurmijärvi kuului tutkimuksen lounaisosaan. Vaikka Suomeen
rantautuvista myrskyistä 60 % saapuu Suomeen lounaasta sekä kyseinen lounaan
ja lännen välinen sektori on vallitseva tuulen puhallus suunta, eniten taloudellisia
vahinkoja jakeluverkkoyhtiölle aiheutui luoteesta Suomeen rantautuneista myrskyistä
vuosien 2005 - 2016 välillä, jotka kattoivat 20 % kaikista myrskyistä. Lounaasta
saapuneiden myrskyjen aiheuttamat taloudelliset vahingot olivat lähes yhtä vakavat,
mutta kun suhteutetaan myrskyjen rantautumissuunnan todennäköisyyteen, ovat
luoteesta saapuvat myrskyt tuhoisampia. Tämä johtuu puuston tottumattomuudes-
ta tämän suunnan koviin tuulen puuskiin, jonka takia puut kaatuvat helpommin.
Lounaan ja luoteen suunnasta rantautuvat myrskyt käsittävät siis 80 % Suomeen
saapuvista myrskyistä ja ne aiheuttavat reilut 80 % sähkönjakeluverkkojen myrs-
kyistä aiheutuneista taloudellisista vahingoista. Jos siis tarkastelu tuulen suunnasta
ja sen vaikutuksesta jakeluverkon taloudellisiin vahinkoihin jaettaisiin itäiseen ja
läntiseen sektoriin Nurmijärven alueella, voitaisiin karkeasti suositella ilmajohtolinjo-
jen rakentamista siten, että puuston omaava johtokadun reuna ei sijoittuisi linjan
länsipuoliselle sektorille. Ilmajohtojen rakentamisessa tulee myös pohtia mahdol-
lisia muutoksia tulevaisuudessa sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimuksiin.
Kyseiset vaatimukset voivat säävarman sähköverkon toteutuksen jälkeen kiristyä
entisestään, minka jälkeen ilmajohtoratkaisut voidaan todeta riittämättömiksi.
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Päällystetyt avojohdot ja riippukierrekaapelit

Päällystetyt avojohdot, kuten PAS- ja BLL-johdot, tarjoavat toimitusvarmuuden
kehityksen pienentämällä sähköverkon vikataajuutta, joka vuorostaan tarkoittaa
pienempiä KAH-arvoja. Pienempi vikataajuus perustuu ohimenevistä vioista syn-
tyvien sähkönjakelun keskeytysten poistumiseen. Tuulenpuuskan tai lumikuorman
seurauksena linjalle tippuva tai taipuva oksa tai puunrunko ei aiheuta johtolähdön
suojauksen laukeamista ja sen pika- ja aikajälleenkytkentöjä. Linjalle tippuneesta ok-
sasta tai linjan päälle kaatuneesta puunrungosta huolimatta sähkönjakelu voi jatkua
päiviä ilman, että eristys vaurioituu. Näistä syistä päällystettyjen avojohtojen KAH-
arvoja pienentävä vaikutus voimistuu mitä suurempi teho siirretään avojohdolla,
koska näillä pika- ja aikajälleenkytkentöjen aikaisista jakelunkeskeytyksistä mak-
settavat ovat suuremmat. Näin niiden ehkäisyllä voidaan saavuttaa voimakkaampi
korkeita investointikustannuksia takaisin maksava vaikutus.

Eristyksen vaurioituminen ja puun oksan tai rungon makaaminen linjalla ai-
heuttaa oiko- tai maasulun, joka voi sytyttää valokaaren linjalla. Päällysteen takia
valokaari ei pääse päällystämättömän avojohdon tapaan liikkumaan kohti sähkön
syöttö suuntaa, vaan jää palamaan paikalleen polttaen poikki johtimen. Johtoläh-
dön suojaus voi olla liian hidas reagoimaan valokaareen, jonka seurauksena johdin
palaa poikki ja voi tippua maahan. Johtimen katkeamista ja tippumista maahan
ei automaattinen suojaus välttämättä näe, jonka takia sähkönjakelu jatkuu viasta
huolimatta aiheuttaen ympäristölle vaaratilanteen. Eristyksen vaurioitumista puiden
oksien ja runkojen seurauksena voidaan ehkäistä havainnoimalla linjat myrskyjen
jälkeen. Näin voidaan ehkäistä verkon etenemistä vikatilanteeseen, jossa johdin palaa
poikki. Mikäli eristyksen vaurioituminen kuitenkin pääsee tapahtumaan, voidaan
johtimet suojata valokaaren tuhoilta useammalla eri tavalla. Valokaarisuojat ja ki-
pinävälit ovat yksinkertaisimmat, halvimmat ja yhtä tehokkaat menetelmät kuin
muutkin valokaarten tuhoilta suojautumiseen.

Mainittujen päällystettyjen avojohtojen tarjoamien hyötyjen takia tarjoaa tehok-
kaan ja mielenkiintoisen mahdollisuuden ilmajohtoverkon toimitusvarmuuden paran-
tamiseksi pienentäen verkon vikataajuutta. Materiaalikustannuksiltaan päällystetyt
avojohdot ovat noin 1,3 kertaisia vastaaviin avojohtoihin, kun taas maakaapeloinnin
investointikustannukset ovat vielä tästä korkeammat. Päällystetyt avojohdot lisäävät
myös hieman operatiivisia kustannuksia, jotka tulevat myrskyjen jälkeisistä havain-
nointilennoista, mutta pienentävät puolestaan KAH-arvoja, kun suoritetaan vertailua
päällystämättömiin avojohtoihin. Täten vaikutus tulee punnita tilanne kohtaisesti ja
näin löytää kustannustehokkain ratkaisu. Pohdinnassa tulee ottaa myös huomioon
verkon automaattisen suojauksen toimivuuden epävarmuus poikkipalavien johdinten
tilanteessa sekä kyseisten tilanteiden korjauskustannukset. Näistä syistä päällystet-
tyjen avojohtojen käyttö jakaa mielipiteitä. Joidenkin mielipiteiden perusteella ne
eivät sovi ollenkaan käyttöön ja toisten mielipiteiden perusteella ne tarjoavat hyvän
ratkaisun teiden varsiin rakennettavan keskijänniteverkon pitkien runkoyhteyksien
toteuttamiseksi.

Päällystetyt avojohdot täyttävät saman tarkoituskohteen kuin ylileveät johtoka-
dut. Kummallakin menetelmällä on tarkoitys pyrkiä pienentämään ilmajohtoverkon
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vikataajuutta. Erona tietenkin on, että uusi päällystetty avojohtolinja rakennetaan
vasta silloin, kun vanha ilmajohtolinja on tullut käyttöikänsä päähän tai jakeluverkkoa
laajennetaan, kun taas ylileveillä johtokaduilla saadaan välitön toimitusvarmuuden
kehitys jo olemassa olevalle ilmajohtolinjalle 20 – 30 vuodeksi. Ylileveistä johtoka-
duista myöhemmin tässä alaluvussa. Tämän diplomityön tavoitteena oli kuitenkin
arvioida menetelmiä sähkömarkkinalain (588/2013) toimitusvarmuusvaatimusten
määrittämien 6 ja 36 tunnin maksimi sähkönjakelukeskeytysten saavuttamiseksi.
Täten pääkriteeri on keskimääräisen jakelunkeskeytyksen keston lyhentäminen, ei
niinkään pienemmän vikataajuuden tavoittelu. Vaikuttavan tekijänä on myös se,
että päällystetyttyjen avojohtojen pienentämä vikataajuus pienenee ehkäisemällä
ohimenevien vikojen synnyttämät jakelunkeskeytykset. Nämä ohimenevät viat ei-
vät vaaranna jakeluverkon säävarmuutta, sillä niistä ei seuraa asemakaava-alueen
6 tuntia tai haja-asutualueen 36 tuntia pitkiä sähkönjakelunkeskeytyksiä. Vaikka
päällystetyt avojohdot eivät täytäkkään tämän diplomityön pääkriteereitä, tarjoavat
ne oikeissa kohteissa käytettyinä ilmajohtoverkon toimitusvarmuutta tehokkaasti
kehittävän vaikutuksen, jota voidaan verrata ylileveiden johtokatujen vaikutukseen.

Silmukoitu sähköverkko

Silmukoitu sähköverkko turvaa N-1 -periaatteella sähköverkon toimitusvarmuutta.
Suomen kantaverkkoa käytetään silmukoiduksi, mutta suurempien oikosulkuvirtojen
ja monimutkaisemman suojauksen takia silmukoituja jakeluverkkoja käytetään säteit-
täisesti. Tästä huolimatta avonaisin silmukoin käytettävä jakeluverkko kehittää toi-
mitusvarmuutta, sillä vian sattuessa jakeluverkon topologiaa pystytään muuttamaan
sähkönjakelun palauttamiseksi mahdollisimman suurelle määrälle asiakkaita. Suomes-
sa on toimitusvarmuuden kehittämisen syistä silmukoitu suur-, keski- ja pienjännite-
verkkoja niissä määrin, kun se on nähty kustannustehokkaaksi pitkien sähkönjakelun
keskeytysten ehkäisemiseksi. Kannattavuus paranee mitä suuremmalle asiakasmää-
rälle silmukointi turvaa jakeluvarmuuden ja mitä tiheämmin asiakkaat sijaitsevat,
jolloin silmukoinnin rakennuskustannukset pienenevät. Täten haja-asutusalueiden
pitkät etäisyydet asettavat kustannustehokkuuden rajat silmukoidun jakeluverkon
toteuttamiselle näillä alueilla.

Silmukoidun jakeluverkon rakentamista jakeluverkon toimitusvarmuuden turvaa-
miseksi on toteutettu hyvin pitkään ja toteutuksen kannattavuus alueesta, jonne sitä
jakeluverkkoa suunnitellaan. Täten tässä diplomityössä ei voida ehdottaa jakeluver-
kon silmukoinnin tietoisen tavoittelun lisäystä, vaan pikemminkin muistuttaa sen
tärkeydestä jatkossakin maakaapelointiasteen kasvamisesta huolimatta. Silmukoitu
jakeluverkko myös tehostaa tulevaisuuden verkostoautomaation toimitusvarmuutta
kehittävää vaikutusta, joten sen merkitys on edelleen tärkeä tulevaisuudessa. Silmu-
koidun jakeluverkon merkitys tulee varsinkin Nurmijärvellä säilyttämään tärkeyten-
sä kokoajan voimakkaasti kasvavan asiakasmäärän takia, joka painottuu pääosin
tiheämmin asutuille asemakaava-alueille.
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Tehostettu vierimetsänhoito ja ylileveät johtokadut

Ilmajohtolinjojen raivauksella tarkoitetaan kumpaakin johtolinjan pohjan ja vieri-
metsien hoitoa, kun taas vierimetsänhoito käsittää johtokadun reunoilla kasvavan
puuston raivausta, harvennusta ja hakkuuta. Johtokadun pohjalta puustoa raivataan,
jottei taimikko kasva liian pitkäksi ja näin vaaranna ilmajohtolinjan toimitusvar-
muutta. Samaisesta syystä raivataan vierimetsässä kasvavien puiden johtokadulle
kasvavia oksia, jottei ne pääse osumaan tai makaamaan tuulenpuuskien tai lumikuor-
man seurauksena ilmajohtolinjan päällä. Nurmijärvellä johtokadun pohjan raivauksia
suoritetaan noin 6 vuoden välein, kun taas johtokadun reunojen oksien raivausta
helikopterilla noin 10 - 11 vuoden välein. Johtokadun pohjaa raivattessa havain-
noidaan myös vierimetsän aiheuttaman riskin ilmajohtolinjan toiminnalle. Mikäli
jokin vierimetsän puuston puista aiheuttaa riskin olemalla pitkä, huono kuntoinen
ja/tai kallistunut kohti ilmajohtolinjaa, voidaan tällainen puu kaataa turvallisesti
pois ja näin ehkäistä todennäköinen tulevaisuuden ilmajohtolinjan vika. Kuiten-
kaan ei nähdä näiden perusraivauksien väliaikojen pienentämiselle tarvetta, sillä
toimitusvarmuuden ei nähdä kehittyvän näiden lisäinvestoinneilla.

Nuorille kasvatusmetsiköille suoritettava taimikko- ja ensiharvennukset ovat to-
dettu hyvin tärkeiksi tekijöiksi ilmajohtolinjojen toimitusvarmuuksien kehittämiseksi.
Kyseisillä raivauksilla tarjotaan kasvavalle puustolle sen tarvitsema kasvutila, jotta
puiden riukuuntumista sähkölinjan vierellä ei pääse tapahtumaan. Riukuuntuneilla
puilla tarkoitetaan puunrungon ympärysmitan olevan pieni sen pituuteen nähden.
Pienen rungon ympärysmitan takia, riukuuntuneet puut taipuvat tuulenpuuskien ja
lumikuorman vaikutuksesta hyvin helposti linjalle, joka aiheuttaa jakelunkeskeytyk-
sen. Tästä syystä taimikko- ja ensiharvennushakkuita voidaan pitää välttämättöminä
ilmajohtolinjan läheisyydessä sen toimitusvarmuuden takaamiseksi tulevaisuudessa,
kun vierimetsän puusto on kasvanut sähkölinjan korkuiseksi tai sitä pidemmäksi.

Ylileveillä johtokaduilla tarkoitetaan ilmajohtolinjojen johtokatuja, jotka leven-
netään vierimetsän kaistalehakkuin normaalista 10 metristä noin 40 metriin. Näin
vierimetsissä kasvava puusto on niin kaukana ilmajohtolinjasta, että kaatuessaan
puustolla ei ole mahdollisuutta ylettää kaatumaan johtimien päälle. Kyseisellä mene-
telmällä turvataankin jo olemassa olevan ilmajohtolinjan toimitusvarmuus 20 – 30
vuodeksi eteenpäin. Tämä sopii erityisen hyvin ilmajohtolinjoille, joilla käyttöikää
jäljellä suunnilleen tämän verran. Menetelmä tarjoaa kyseisen sähköverkon linjan
tulevaisuuden kohtalon arvioimiselle lisäaikaa, kuitenkin samalla tarjoten välitöntä
toimitusvarmuuden kehitystä. Näiden ominaisuuksien lisäksi leveät johtokadut tarjoa-
vat suhteellisen alhaisia elinkaarikustannuksia verrattuna muihin toimitusvarmuuken
kehitysmenetelmiin, joka voitiin todeta aiemmin tässä työssä esitellyistä kuvista 12
ja 12.

Jotta jakeluverkkoyhtiö voisi toteuttaa normaalia leveämpien johtokatujen kais-
talehakkuita, on maanomistajia pystyttävä kannustamaan yhteistyöhön toimitus-
varmuuden kehittämiseksi. Jo nyt käytäntönä jakeluverkkoyhtiöllä on ollut maksaa
maanomistajille hakatuista puista lisähintaa, jotta maanomistajille hakkuut olisivat
selvästi normaaleita hakkuita kannattavampia. Näin jakeluverkkoyhtiö saa helpom-
min maanomistajalta maankäyttöoikeuden leveämmän johtokadun toteuttamiseksi.
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Tehokkaasta toimitusvarmuuden kehityksestä sekä suhteellisen alhaisista elin-
kaarikustannuksista huolimatta normaalia leveämpien johtokatujen laajamittainen
toteutus Nurmijärvellä voisi olla käytännössä haastavaa sekä mahdollisesti kohdata
alueen asukkaiden vastustusta. Pohjois-Karjalassa toimiva jakeluverkkoyhtiö PKS
Sähkönsiirto Oy on harjoittanut leveämpien johtokatujen toteuttamista jo jonkin
aikaa. Tällä alueella ilmajohtolinjokilometrejä metsämaastossa on hyvin paljon Nur-
mijärveä enemmän ja asiakastiheys on huomattavasti pienempi. Pitkät ilmajohtolinjat
tarkoittavat suurempia ja kustannustehokkaampia kaistalehakkuuprojekteja. Näin
verkon toimitusvarmuus kehittyy huomattavasti unohtamatta kustannustehokkuutta,
joten se sopii kyseiselle alueelle paremmin kuin Nurmijärvelle, jossa kaistalehakkuu
projektit olisivat pirstaloituneempia suuren pelto määrän sekä korkeamman maakaa-
pelointi asteiden takia. Suurempi tekijä kuitenkin on, että Nurmijärvellä asiakasti-
heys on korkeampi kuin Pohjois-Karjalassa. Tiheämmän asutuksen takia leveämmät
johtokadut kohtaisivat voimakkaamman niin teknisen rajoitteen asuinrakennusten
läheisyydestä kuin suullisen vastustuksen asukkaiden toimesta kuin erämaa-alueilla,
jossa pieni asukastiheys. Myös suurena vaikuttavana tekijänä ovat eroavaisuuden
alueiden talvisin kohtaamien lumikuormien eroissa. Talvisin Nurmijärvellä ei synny
samanlaista ongelmaa puita painavasta lumikuormasta kuin Pohjois-Karjalan alueel-
la Etelä-Suomen huomattavasti vähä lumisempien talvien takia. Näistä syistä tässä
diplomityössä ei voida suositella ylileveiden johtokatujen laajamittaista toteuttamista
Nurmijärven ilmajohtoverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi samanlailla kuin
tehostettua vierimetsän hoitoa voidaan suositella.

Kauko-ohjatut erottimet

Kauko-ohjatut erottimet lisäävät sähkönjakeluverkon käytettävyyttä tekemällä käy-
töstä helpompaa ja nopeampaa, sillä verkon erottimia ei tarvitse käydä paikanpäällä
ohjaamassa. Näin muun muassa verkon vikatilanteen sähkönjakelunkeskeytyksen
vaikutus alue saadaan rajattua ja sähkönjakelu palautettua terveen verkon alueelle
huomattavasti nopeammin. Vian aiheuttaman jakelunkeskeytyksen alueen koko ja
asiakasmäärä riippuu kuinka tiheään erottimia on asennettu jakeluverkkoon sekä
kuinka alueille löytyy mahdollisia varasyöttöreittejä. Johtolähdön terveen verkon
osuuden sähkönjakelun palautumisen nopeus puolestaan riippuu siitä, kuinka no-
peasti verkon topologiaa pystytään muuttamaan alueen erottimilla. Tästä syystä
kauko-ohjattuja erottimia lisäämällä jakeluverkkoon pystytään tehokkaasti lyhen-
tämään asiakkaiden kohtaamaa keskimääräistä jakelunkeskeytyksen kestoa. Tästä
syystä kauko-ohjatut erottimian käyttö on lisääntynyt koko ajan niiden olemassa
olon ajan.

Kauko-ohjattujen erottimien avulla saavutettavaan vianrajauksen nopeuteen puo-
lestaan vaikuttaa kuka tai mikä erottimien ohjauksesta vastaa. Perinteisessä tapauk-
sessa jakeluverkkoyhtiön käyttöhenkilökunta ohjaisi jakeluverkon kauko-ohjattuja
erottimia käytönvalvontajärjestelmän avulla joko valvomosta tai jostain muualta
etänä. Vaikka vian paikantamisen nopeus pääosin riippuukin jakeluverkon vikaindi-
koinnin ja -laskennan kattavuudesta ja tarkkuudesta, voi käyttöhenkilökunta käyttää
henkilökohtaista verkon tuntemusta, yleistä ammattikokemusta sekä myrskytietojen
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analysointia vikasijainin tarkemmassa arvioinnissa tilanteessa, jossa jakeluverkko-
yhtiön käyttöhenkilökunta vastaa kauko-ohjattujen erottimien ohjauksesta. Näin
esimerkiksi mahdollista viansuunnanindikoinnin tietoa käyttöhenkilö voi täydentää
tietämyksellä ilmajohtolinjan kohdasta, jossa yleensä juuri tämän tyyppinen myrs-
ky vian aiheuttaa. Näin käyttöhenkilö voi ohjata alueen kauko-ohjatut erottimet
erottamaan kyseinen kohta pois verkosta ja kokeilemalla pystytäänkö johtolähdön
sähkönjakelu palauttamaan sulkemalla johtolähdön katkaisija. Tätä prosessia voi-
daan nopeuttaa edelleen implementoimalla jakeluverkon vianrajausautomaatio eli
FLIR. Tämän arvio seuraavassa alaluvussa.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:llä oli tämän diplomityön kirjoitushetkellä noin
110 kauko-ohjattua erotinta ja vuotuinen lisäys noin viiden erottimen luokkaa. Nur-
mijärvellä nämä kauko-ohjatut erottimet toimivat radioyhteyksin ohjattuina. Nii-
den käyttö on todettu selvästi rajoittavan vikatilanteiden kestoa, kun vikasijainti
pystytään asiantuntevan käyttöhenkilöstön ohjaamana erottamaan verkosta käy-
tönvalvontajärjestelmän kautta etänä. Ehdotetaankin, että jatkoselvityksenä tälle
diplomityölle selvitettäisiin Nurmijärven jakeluverkon kauko-ohjattujen erottimien
määrän ja sijaintien optimointi. Niin kuin mainittu edellisessä kappaleessa, vikasijain-
nin erotusta pystyttäisiin nopeuttamaan mikäli kauko-ohjatut erottimet kuuluisivat
FLIR-algoritmin ohjauksen piiriin. Mikäli FLIR-algoritmin toteutus Nurmijärven
verkossa nähtäisiin tulevaisuudessa tarpeellisena, tulisi pohtia ja selvittää kannat-
tavaan toteutukseen vaadittavat alueen jakeluverkon kauko-ohjattujen erottimien
sekä vikaindikaattorien lukumäärät ja sijainnit. Täten kauko-ohjattujen erottimien
tarvetta tulee pohtia kahdessa skenaariossa, joissa FLIR-algoritmi joko toteutuu tai
ei toteudu Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkossa.

7.1.2 Tulevaisuudessa seurattavat menetelmät

Vianrajausautomaatio ja siihen liittyvät verkkokomponentit

Vianrajausautomaatio tai FLIR, fault detection, location, isolation and supply resto-
ration, käsittää moni portaisen algoritmin toiminnan, jolla jakeluverkko pyrkii vika-
tilanteen omatoimiseen parantamiseen. Vaiheittaisessa vianrajausprosessissa aivan
ensimmäisenä FLIR-järjestelmän jakeluverkkoon asennetut vikaindikaattorit havah-
tuvat vikavirtaan, jonka mittausarvon perusteella ne laskevat vian vikaimpedanssia,
joka ilmaisee vian etäisyyttä mittauspisteestään. Verkon muut vikaindikaattorit
ilmoittavat vikavirran suunnan itsestään ja näin tarpeeksi tiheällä vikaindikoinnilla
FLIR-järjestelmä pystyy vian etäisyys tietoa apuna käyttäen muodostamaan kuvan
vikavirran reitistä verkon läpi ja sen arvioidun sijainnin verkossa. Vianrajausautomaa-
tio pystyy myös toimimaan ilman tarkempaa vikaindikointia, mutta vikaindikoinnin
kanssa toiminta on tehokkaampaa. Ilman vikaindikointia FLIR-algoritmi saisi vika-
tiedot sähköaseman johtolähdöltä. Vikatietojen avulla se ryhtyy eristämään vikaa
terveestä jakeluverkosta kauko-ohjattuja erottimia ohjaten. Verkon topologian muu-
toksilla se pyrkii palauttamaan sähkönjakelun mahdollisimman suurelle alueelle
jakeluverkoa ja näin minimoimaan vian vaikutuksen.

Vianrajausautomaatiolla toisin sanoen automatisoidaan perinteisessä tilantees-
sa jakeluverkkoyhtiön käyttöhenkilöstön toteuttama vianaikainen prosessi. Tämä
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tarkoittaa, että itse jakeluverkon vikataajuutta ei vianrajausautomaatiolla pystytä
pienentämään, vaan tavoitteena on lyhentää keskimääräistä jakeluverkon asiakkaan
kokemaa vian aikaista sähkönjakelun keskeytystä. Kyseistä automaation tuomaa
toimitusvarmuutta vertailtiin luvussa 6 verkkokatkaisijoiden tuomaan toimitusvar-
muuteen. Pääeroina olivat verkkokatkaisijoiden pienentämän vikataajuuden tuoma
voimakkaampi toimitusvarmuuden kehitys, joiden tuomat säästö KAH-arvoissa kär-
sivät verkkokatkaisijoiden korkeista investointikustannuksista.

Vianrajausautomaatio aloittaa vianrajausprosessin heti vian havaittuaan, eli no-
peammin kuin käyttöhenkilökunta kykenisi, sekä se pystyy prosessoimaan mitattua
tietoa tehokkaammin vikapaikan selvittämiseksi ja erottamiseksi terveestä jakeluver-
kosta, joka myös nopeuttaa prosessia. Täten koko verkon kattavaa, tarpeeksi tiheään
asennettua sekä luotettavaa vikaindikointia voidaan pitää edellytyksenä vianrajausau-
tomaation toteuttamiselle. Toisena välttämättömänä tekijänä jakeluverkolta vaadi-
taan riittäviä kaukokäytön mahdollisuuksia. Vianrajausautomaatiolla saavutettava
hyöty on voimakkaasti riippuvainen jakeluverkkoon asennettujen kauko-ohjattujen
erottimien määrästä ja sijainnista.

Vianrajausautomaation toteuttamisessa on myös muita haasteita ja tekijöitä,
jotka vaikeuttavat luotettavan järjestelmän implementointia verkkotoimintaan se-
kä asettavat jakeluverkonhaltijan pohtimaan järjestelmällä saavutettavien hyötyjen
suhdetta kustannuksiin. Kyseisiä haasteita esiteltiin tarkemmin luvussa luvussa
6.1. Esimerkkeinä mainittakoon vianrajausautomaation haastava toteutus maakaa-
pelointia ja ilmajohtoja sisältävissä sekaverkoissa sekä algoritmin toiminta usean
samanaikaisen vian sattuessa. Oman tekijänsä FLIR-järjestelmällä saavutettaviin
säästöihin ja verkkotoiminnan tehostukseen luo jakeluverkon kokonaispituus, asia-
kas määrä ja vastuualueen laajuus. Hyvin laajan jakeluverkon hallinta valvomosta
käsin jakeluverkkoyhtiön käyttöhenkilön toimesta on huomattavasti haastavampaa
suppeamman jakeluverkon. Täten voidaan katsoa FLIR-järjestelmän tarjoavan sitä
paremman hyödyn mitä laajemmasta jakeluverkosta on kyse.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:ssä on FLIR-järjestelmän kehitysaskeleita seurattu
jo pidempään, mutta tämän toteutumista Nurmijärven alueen jakeluverkossa ei ole
vielä lähdetty tavoittelemaan järjestelmän toteutuksen haasteiden ja siihen liittyvien
epävarmuuksien takia. Rajoittavana tekijänä on tunnettu myös liian pieni Nurmi-
järven jakeluverkon kauko-ohjattujen erottimien määrä. Nurmijärven Sähköverkko
Oy on kuitenkin näiden määrää lisännyt tasaiseen tahtiin jakeluverkossaan, jonka
ansiosta niiden määrä verkossa lähestyy tasoa, jolla vianrajausautomaation saavutet-
tavat hyödyt suhteutettuna investointikustannuksiin voidaan nähdä kannattaviksi.
Tästä syystä vianrajausautomaatiosta ja sen edellyttämistä tekijöistä tuli tämän
diplomityön kirjoituksen aikana yksi tärkeimmistä aihealueista.

Pohdinnassa järjestelmän toteutumista jarruttavana tekijänä puolestaan vaikutti
Nurmijärven jakeluverkon suhteellisen pieni koko, jonka käyttö ja ohjaus vikatilan-
teissakin kokeneen käyttöhenkilöstön toimesta on todettu historian aikana tehok-
kaaksi ja täysin riittäväksi menetelmäksi hoitaa verkon käyttöä. Toinen jarruttava
tekijä FLIR-järjestelmän toteutumisen pohdinnassa oli Nurmijärven Sähköverkko
Oy:n käyttämän käytönvalvontajärjestelmän puutteellinen tuki vianrajausautomaa-
tion toteutukselle. Ilman käytönvalvontajärjestelmän vianrajausautomaation tukea
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FLIR-järjestelmän toteutus on konkreettisesti mahdotonta toteuttaa, jonka takia
FLIR-järjestelmän toteutuksen pohdinta Nurmijärvellä käsittää myös pohdinnan
käytönvalvontajärjestelmän uudistamisesta.

Yllä mainittujen hyötyjen, mutta myös FLIR-järjestelmää jarruttavien tekijöiden
takia kyseinen menetelmä luokiteltiin tässä diplomityössä tulevaisuudessa pohdit-
tavaksi menetelmäksi toimitusvarmuuden kehittämiseksi Nurmijärvellä. Kuitenkin
erona muihin tämän luokan menetelmiin, vianrajausautomaatio on selvästi kon-
kreettisin ja toteutuskelpoisin ratkaisu tämän diplomityön kirjoitushetkellä kaikista
tulevaisuudessa seurattavat menetelmät -luokan menetelmistä toimitusvarmuuden
kehittämiseksi. Tästä syystä ehdotetaan tarkempaa jatkoselvitystä vianrajausauto-
maation tarjoamista hyödyistä suhteutettuna sen kustannuksiin Nurmijärven Säh-
köverkko Oy:n jakeluverkon alueella. Kyseinen jatkotutkimus tukeutuisi vahvasti
myöskin ehdotettuun kauko-ohjattujen erottimien määrän ja sijainnin optimoinnin
selvitykseen. Tämän lisäksi tulisi arvioida nykyisen vikaindikoinnin riittävyyttä ja
mahdollisia lisäinvestointeja jakeluverkon vikaindikaattoreihin.

Energiavarastot

Niin kuin yllä vianrajausautomaation yhteydessä mainittu, muut tämän luokan me-
netelmät koettiin mielenkiintoisiksi ja teoriassa hyvin itse jakeluverkkotoimintaa
ja jakeluverkon toimitusvarmuutta kehittävinä tekijöinä, mutta niiden diplomityön
kirjoitushetkisen kehitysaste estää käytännössä niiden laajamittaisen käytön jakelu-
verkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Yksi tällaisista menetelmistä oli lyhyesti
luvussa 4.3.3 Akut ja niiden omistaminen esitetty ajatus energiavarastojen, erityisesti
akkujen käytöstä toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Toimitusvarmuuden kehitys
perustuu sähkönjakelujärjestelmään hajautetusti sijoitettujen energiavarastojen ky-
kyyn syöttää sähköä näiden lähellä sijaitseville kuormille tilanteissa, jossa aluetta,
esimerkiksi haarajohdon latvaa, ei voida syöttää varasyöttöreittiä käyttäen joko sen
olemattomuuden tai jonkin muun syyn takia. Voidaan arvioida, että mitä tiheämmin
energiavarastot olisivat sijoitettuna jakeluverkkoon, sitä parempi toimistusvarmuus
järjestelmällä olisi.

Energiavarastojen käyttö toimitusvarmuuden kehittämiseksi on teoriassa toimiva
ratkaisu, mutta tämän diplomityön kirjoitushetkellä se ei ole konkreettinen vaihtoeh-
to. Energiavarastojen, erityisesti suurten akustojen, investointihinnat suhteutettuna
niiden energiakapasiteettiin ja täten saavutettavaan hyötyyn ovat suhteellisen korkeat.
Vaikka akkujen hinnat ovat tulleet alas vuosi vuodelta, on niiden investointikustan-
nukset suhteutettuna niiden käytöllä saavutettaviin hyötyihin liian korkeat. Tietenkin
akuston »takaisinmaksukyky» riippuu muun muassa sen käytöstä sekä miten akustoa
ladataan. Esimerkiksi lataamalla akkua halvalla sähköä uusiutuvien energialähtei-
den ylituotannon aikaan ja käyttämällä tätä energiaa kalliimman sähkön aikaan
pystytään lyhentämään akun takaisinmaksuaikaa.

Investointikustannusten lisäksi akkujen käyttöä toimitusvarmuuden kehittämi-
seksi jarruttaa lainsäädäntö. Tulevaisuuden sähköjärjestelmän näkymässä jakelu-
verkkoyhtiön asema on sähkömarkkinoiden mahdollistajana, joka ei saa mitenkään
osallistua kilpailuun. Tästä syystä jakeluverkkoyhtiö ei saa omistaa akkujen kaltaisia
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energiavarastoja, vaan ne tulee hankkia syrjimättömiltä kilpailluilta markkinoilta.
Mikäli jakeluverkkoyhtiö nyt tämän diplomityön kirjoitushetkellä ostaisi akustoja
palveluna turvaamaan verkkonsa toimitusvarmuutta, kyseiset kustannukset miellet-
täisiin Energiaviraston valvontamallissa kasvaneiksi operatiivisiksi kustannuksiksi,
josta valvontamalli rankaisee kohtuullisen tuoton sanktiolla.

Tästä syystä voidaan arvioida akkujen kannattavuus kasvaa hajautetun tuotan-
non ja muiden älyverkkokonseptin näkemysten tullessa konkreettisesti käytäntöön
ja yleistyessä, jolloin on todennäköistä, että lainsäädäntöä on muokattu tukemaan
mahdollisimman hyvin uusiutuvien energialähteiden sähköntuotantoa, joka puoles-
taan mahdollistaa akkujen käytön toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Täten tämän
diplomityön kirjoitushetkellä ei voida muuta kuin odottaa ja seurata mielenkiinnolla
tilanteen kehittymistä tulevaisuudessa.

Huolto- ja kunnossapitotoiminnan tehostus IoT:lla ja automaatiolla

Huolto- ja kunnossapitotoimintaa on pyritty optimoimaan ainaan »turhien» kus-
tannusten välttämiseksi muuttamalla huoltotoiminnan kriteereitä tai koko huolto-
toimintastrategioita. Kyseisiä strategioita ja jakeluverkkoihin liittyvää huolto- ja
kunnossapitotoimintaa esiteltiin luvussa 5.1 Huolto ja kunnossapito. Kyseisessä luvus-
sa ei tunnistettu muita mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi kuin tehostamalla
kunnon havainnointia ja arvioimalla näin huolto- ja kunnossapitotoimintojen tar-
vetta tehostetusti automaation avulla. Vähäisiin kehityksien mahdollisuuksiin ja
näidenkin mahdollisuuksien vaikutuksien pienuuteen vaikuttaa pitkä kehityshistoria
koko sähköjärjestelmän historian aikana sekä sähköverkkojen uusien laitteiden ja
komponenttien hyvä luotettavuus.

Automaation käyttäminen sähköverkon kunnon havainnoinnin tehostamiseen oli
diplomityön kirjoitushetkellä hyvin kiinnostava aihealue. Diplomityön kirjoitushetkel-
lä sähköverkon kunnon mittausta ei voitu suorittaa laaja-alaisesti ja järjestelmällisesti
siten, että se olisi ollut taloudellisesti perusteltua. Kyseisiä mittauksia toteutettiin
vain jos verkon komponentin mahdollinen vioittuminen havaintaan jollain muul-
la tavalla, kuten johtolähdön suojauksen lukuisina laukeamisina. Mittauslaitteistot
ovat kuitenkin pienentyneet huomattavasti siitä, mitä ne vielä joitain vuosia sitten
olivat. Tämä tarkoittaa, että mittalaitteista on tullut huomattavasti pienempiä ja
helpommin liikuteltavia kuin mitä ne aiemmin ovat olleet. Kuitenkaan tämän diplo-
mityön aikana ei löydetty automaation ratkaisuja huolto- ja kunnossapitotoiminnan
tehostamiseksi, jotka olisivat olleet niin paljon toimintaa kehittäviä sekä taloudellisia
säästöjä tarjonneita ratkaisuja, jotta niiden toteuttamista olisi kannattanut lähteä
ajamaan eteenpäin. Tästä huolimatta aihealueen tulevaisuuden ratkaisuja suositel-
laan seurattavaksi mahdollisen uuden toimintaa kehittävän ja kustannustehokkaan
innovaation varalta.
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7.1.3 Epäsopiviksi todetut menetelmät

Kevytsähköasemat

Kevytsähköasemat ovat sähköasemia siinä missä perinteisetkin, mutta ne ovat suun-
niteltu seuraamaan tiettyä hyvin yksinkertaiseksi kehitettyä mallia, jotta aseman
valmistaminen ja rakentaminen olisi helpompaa. Näin pystytään minimoimaan ase-
man komponenttien valmistamisen ja sen aseman kasaamisen kustannukset. Kevyt-
sähköasemien malli kuitenkin sallii mallin räätälöinnin tilaajan tarpeisiin, joka lisää
sopivien käyttökohteiden määrää. Tyypillinen käyttökohde kevytsähköasemille olisi
tiheään asutun asemakaava-alueen ja haja-asutusalueen rajapinnassa, josta lähtisi
useampi haarajohto.

Kevytsähköasemien käyttö on kustannustehokkuuden näkökulmasta selkeämmin
perusteltavissa hyvin laajoissa jakeluverkoissa, joissa keskijänniteverkon linjat hy-
vin pitkiä ja haaraverkkoja on useita. Näin verkostoautomaatiota saadaan vietyä
»syvemmälle» jakeluverkkoa, jonka avulla alueen jakeluverkon asiakkaiden kokema
vikataajuus pienenee. Kevytsähköasemien laajojen verkkojen paremman kustannus-
tehokkuuden takia nähdäänkin liian »järeiksi» ratkaisuiksi Nurmijärven suhteellisen
suppeaan jakeluverkkoon. Tämän diplomityön tutkimuksessa ei löydetty uusia nä-
kemyksiä ja arvioita tämän näkemyksen muuttamiseksi, jonka takia tässä työssä
tarkasteltiin kevytsähköasemia tarkemmin vianrajausautomaation ohjaamien kauko-
ohjattujen erottimien sekä verkkokatkaisijoiden tarjoamia hyötyjä suhteutettuna
näiden investointikustannuksiin.

Verkkokatkaisijat

Verkkokatkaisijat tunnetaan myös nimikkeillä pylväskatkaisijat tai maastokatkaisijat
niiden käyttökohteiden perusteella. Verkkokatkaisijoiden avulla verkostoautomaa-
tiota saadaan kevytsähköasemien tapaan vietyä syvemmälle verkkoa, joka kehittää
jakeluverkon toimitusvarmuutta pienentämällä asiakkaiden kokemaa vikataajuutta.
Vikataajuus pienenee, koska katkaisijan takana olevan jakeluverkon haaralla tapah-
tuva vika ei laukaisekkaan koko johtolähdön sähkönjakelua, sillä verkkokatkaisija lau-
kaisee vian sähköaseman johtolähdön suojausta nopeammin nopeamman asettelunsa
ansiosta. Näin katkaisijan takana tapahtuva vika ei enää aiheuta jakelun keskeytystä
katkaisijaa ennen olevalla johtolähdön osalla. Erityisesti johtolähdöllä vähenevät pika-
ja aikajälleenkytkennöistä maksettavat KAH-arvot pienenevät huomattavasti. Verk-
kokatkaisijan kustannustehokkuus onkin sitä parempi mitä suurempi asiakkaiden
määrä ja sähkönkulutus johtolähdöllä on ennen verkkokatkaisijaa ja mitä suurempi on
vikataajuus verkkokatkaisijan jälkeisellä ilmajohtoverkolla. Verkkokatkaisijoiden suh-
teellisen korkeat investointikustannukset tekevätkin asennussijainnin optimoinnista ja
toimitusvarmuuden vaikutuksien arvioinnista erittäin tärkeitä arviointiprosesseja kat-
kaisijan asennusta pohdittaessa, sillä muuten verkkokatkaisijoiden takaisinmaksuajat
venyvät hyvin pitkiksi.

Verkkokatkaisijoiden käyttöä ja toimitusvarmuuden vaikutuksia verrattiin au-
tomaatiota käsittelevässä luvussa 6 FLIR-algoritmin, kauko-ohjattujen erottimien
ja vikaindikaattorien muodostamaan vianrajausautomaatioon. Luvussa 6.1 Vian-
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rajausautomaatio FLIR esiteltyjen Lappeenrannan yliopiston tutkimuksen [15] ja
alankomaalaisen verkkoyhtiön Stedinin tutkimuksen [73] tuloksista pystyttiin ym-
märtämään se, että vaikka verkkokatkaisijat kehittävät verkon SAIDI-indeksiä vian-
rajausautomaatiota tehokkaammin ja SAIFI-indeksiä, jota vianrajausautomaatio ei
pysty kehittämään, eivät vianrajausautomaation ja verkkokatkaisijoiden prosentuaali-
sesti kehittämät jakelunkeskeytyksistä maksettavien korvauksien suuruutta kuvaavat
CENS- ja CENS_A-indeksit eronneet toisistaan huomattavasti. Tietenkin pienikin
prosentuaalinen kehitys kasvaa tietyssä asetelmassa riittävän suureksi konkreettiseksi
säästöksi, joka tekee verkkokatkaisijan investoinneista perusteltua.

Niin kuin mainittu, verkkokatkaisijoiden suhteellisen korkeat investoinnit ovat pa-
remmin perusteltavissa kohteissa, joissa sähkön kulutus ennen katkaisijaa on suhteelli-
sen korkea ja katkaisijan jälkeisen ilmajohtoverkon vikataajuus on suhteellisen korkea.
Täten yksi sopivimmista käyttökohteista olisi tiheään asutun asemakaava-alueen ja
haja-asutusalueen pitkän keskijänniteisen ilmajohtoverkon haaran rajapinnassa. Jos
halutaan karkeasti määrittää verkkokatkaisijoille sopiva kohde jakeluverkko, olisi
se paljon ilmajohtokilometrejä sisältävä keskijänniteverkko suhteellisen metsäisessä
maastossa, jossa lumikuormat ja tuulenpuuskat aiheuttavat sähkönjakelunkeskeytyk-
siä. Tästä syystä esimerkiksi Itä-Suomen haastavissa ympäristöissä ja olosuhteissa
tämä on herättänyt mielenkiintoa.

Nurmijärvellä alueen jakeluverkko, ja erityisesti Nurmijärven haja-asutusalueiden
jakeluverkko, nähdään suhteellisen suppeaksi, että verkkokatkaisijoiden käyttöä alu-
een keskijänniteverkossa ei nähdä kannattavaksi investoinneiksi. Tässä diplomityössä
tehdyn selvitystyönkään perusteella ei löydetty tekijöitä, jotka puoltaisivat Nur-
mijärven kaltaisessa verkossa verkkokatkaisijoiden käyttöön käytössä olevien ja
kokoajan verkkoon asennettavien kauko-ohjattujen erottimien sijasta. Nurmijärven
Sähköverkko Oy:n jakeluverkon kauko-ohjattujen erottimien ja vikaindikaattorien
kasvava lukumäärä tekee vianrajausautomaation FLIR-algoritmistä yhä enemmän
kiinnostavamman vaihtoehdon toimitusvarmuuden kehittämiseksi Nurmijärvellä.
FLIR-järjestelmän vahva sopivuus Nurmijärvelle tarkoitti suppeampaa tarkastelua
verkkokatkaisijoiden osalta.

Riippukierrejohto

Riippukierrejohto on ilmajohto, jonka rakenne muistuttaa kaapelia, sillä kolme eris-
teellä päällystettyä vaihejohdinta on pyöritetty kannatusköyden ympärille, josta koko
johtonippu roikkuu pylväiden kiinnityksistä. Eristyksen ansiota riippukierrejohto
tarjoaa samankaltaista toimitusvarmuuden kehitystä kuin päällystetyt avojohdot.
Eristys estää linjalle osuvia tai sen päälle jääviä puiden oksia tai runkoja aiheut-
tamasta sähkönjakelun keskeytystä. Näin linjan vikataajuus on matalampi mitä se
avojohtoisena rakenteena olisi. Riippukierrejohto myös sallii tiettujen osuuksien kul-
kemisen maan alla kaapelien tavoin, joka lisää riippukierrojohtojen käytettävyyttä.
Suomessa pienjänniteverkossa AMKA-johto on edelleen hyvin yleinen näky, vaik-
ka pienjänniteverkkoa on maakaapeloitu hyvin voimakkaasti varsinkin viimeisen
10 vuoden aikana. Keskijänniteverkoissa puolestaan tyypillisin riippukierrejohto on
MultiWiski.
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Riippukierrejohtolinjan rakentamisella on lähes yhtä suuret kustannukset kuin
maakaapelilinjan rakennuksella. Myös ilmajohtorakenteella rakennettava riippukier-
rejohtolinja vaatii tilaa, jota ei voida käyttää rakennustilana tai puiden kasvatukseen.
Näiden tekijöiden takia riippukierrejohdon laajamittaista käyttöä ei voida suositel-
la Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö riippukierrejohtoa voisi missään käyttää. Riip-
pukierrejohdon käyttö onkin mahdollista Nurmijärvellä kohteissa, joissa sen käyttö
on käytössä olevista vaihtoehdoista parhain, vaikka tällaisia kohteita onkin harvassa.

Mikroverkot

Mikroverkoilla tarkoitetaan lähellä toisiaan sijaitsevien sähkön kulutuskohteiden,
hajautetun sähköntuotannon sekä mahdollisten energiavarastojen välistä paikallista
sähköverkkoa, jonka rakennus-, ylläpito- ja hallinnointivastuu kuuluvat mikroverkon
perustaville henkilöille ja yrityksille. Mikroverkkojen tarjoama toimitusvarmuuden
kehitys perustuu kulutuskohteiden kanssa samassa mikroverkossa olevien hajautetun
sähköntuotannon ja energiavarastojen kykyyn syöttää kyseisiä kulutuskohteita muun
jakeluverkon jakelunkeskeytyksen aikana. Näin mikroverkot voisivat toimia saareketi-
lassa, kun paikallisen jakeluverkon sähkönsiirto on keskeytynyt vian tai jonkin muun
syyn takia.

Niin kuin muutkin tulevaisuuden älyverkkokonseptiin liittyvät jakeluverkkojen
muutokset, mikroverkkojen toteutumisesta ei osattu sanoa varmaksi tämän diplo-
mityön kirjoitushetkellä. Mikroverkkojen toteutusmalliin liittyy hyvin paljon eri
näkemyksiä ja tästä syystä kysymysmerkkejä. Kaksi esimerkki epäselvyysaluetta ovat
mikroverkkojen omistajuuden ja vastuualueiden kysymykset, joissa muun muassa
epäselvää saisiko joku muu kuin jakeluverkkoyhtiö omistaa mikroverkkoja tai millai-
set ovat verkon suojauksen vastuualueet. Mikroverkkohin liittyvien epäselvyyksien
ja nykyisen erittäin luotettavaksi kehitetyn sähköjärjestelmän hyvän toimivuuden
takia mikroverkkojen toteutuminen vaatisi hyvin suuria ponnisteluita sähköverkko-
rakenteen sekä lainsäädäntöjen muuttamiseksi, jonka takia niiden laajamittainen
toteutuminen ei tule tapahtumaan nopeasti.

Rakenteen tarjoaman toimitusvarmuuden ja alan suurta muutosta tarjoavien teki-
jöiden takia mikroverkot vaikuttavat hyvin mielenkiintoiselta tulevaisuuden näkymäl-
tä, mutta konseptin epäselvyyksien ja sen toteutukseen tarvittavien alan toiminnan
ja lainsäädäntöjen muutoksien takia mikroverkot luokiteltiin epäsopivaksi menetel-
mäksi toimitusvarmuuden parantamiseksi Nurmijärvellä. Mikroverkkojen kysymykset
tulevat varmasti olemaan jatkossakin esillä, mutta muihin toimitusvarmuutta lisää-
viin menetelmiin verrattuna, mikroverkkojen toteutumiseen jakeluverkkoyhtiöillä on
suhteellisen vähän vaikutusvaltaa.

Tasasähköjärjestelmät ja 1 kV:n vaihtosähköjärjestelmät

Tasasähköjärjestelmien ja 1 kV:n vaihtosähköjärjestelmien toteutuskohteet jakelu-
verkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi olisivat täysin samat, mutta niiden tavat
kehittää toimitusvarmuutta ovat hyvin erilaisia. Käyttökohde molemmilla menetel-
millä olisi matala tehoisten haja-asutusalueiden keskijänniteverkon sähkölinjojen
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korvaus kyseisillä järjestelmillä. Tasasähköjärjestelmän toteutus ja täten toimitusvar-
muuden kehitys liittyvät täysin mikroverkkohin, joiden toimitusvarmuuden kehitys
pohjautui hajautettuun sähköntuotantoon ja tämän tuotannon kykyyn syöttää lähellä
sijaitsevia sähkön kulutuskohteita. Itse järjestelmänä se ei lisää jakeluverkon toimitus-
varmuutta, mutta se helpottaa toimitusvarmuutta kehittävien rakenteiden toteutusta
sekä sitä lisäävien laitteiden liitettävyyttä sähköjärjestelmään. Tasasähkölinjojen ra-
kennuskustannukset ovat vaihtosähköjärjestelmiä pienempiä tietyn etäisyyden jälkeen,
koska linja voidaan toteuttaa kahdella johtimella. Suurempi hyöty seuraa kuitenkin
uusiutuvien energialähteiden sähköntuotannon sekä energiavarastojen liitettävyyden
helppoudesta. Esimerkiksi aurinkopaneeleita tai suuria akustoja liitettäessä sähkön-
jakelujärjestelmään prosessi helpottuu huomattavasti, kun paikallinen järjestelmä
on tasasähköjärjestelmä. Tasasähköjärjestelmällä myös saavutettaisiin saman jänni-
tetason vaihtosähköjärjestelmää parempi pätötehon siirtokapasiteetti siirtomatkan
kasvaessa, sillä muun muassa kapasiteettia ei kuluisi samanlailla loistehon siirtoon.
Tähän perustuu 1 kV:n vaihtosähköjärjestelmän kannattavuus toimitusvarmuuden
kehittämiseksi.

Harvaan asuttujen laajojen haja-asutusalueiden jakeluverkkojen elinkaarikustan-
nukset ovat hyvin suuret, kun ne suhteutetaan alueen verkon sähkönsiirrolla saataviin
tuottoihin. Koska siirrettävä teho on pientä, voitaisiin käyttää keskijänniteitä pie-
nempää jännitettä siirtämään sama teho ja näin pystyttäisiin säästämään materiaali-
kustannuksissa, kun johtimien ei tarvitsekkaan omata yhtä suurta poikkipinta-alaa
kuin keskijännitelinjojen johtimet. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu saavutettava
siirtomatka, sillä perinteisen 400 voltin pienjännitelinjalla saavutettava siirtomatka
rajoittuu noin 1 kilometriin. 1 kilovoltin vaihtosähköjärjestelmän mielenkiintoisuus
perustuu siihen, että tämän jännitetason maakaapeliverkkoa voidaan rakentaa jopa
pienemmin rakennuskustannuksin kuin keskijännitteistä ilmajohtoverkkoa. Täten
toimitusvarmuus kehittyy, vaikka rakennuskustannukset ovat pienemmät. 1 kilovoltin
vaihtosähköjärjestelmä kuitenkin asettaa rajoitteita käyttökohteille. Järjestelmän
siirtotehot rajoittuvat noin 60 – 100 kilowatin luokkaan ja siirtoetäisyydet noin 1 – 5
kilometrin luokkaan. Näiden takia käyttökohteet ovat suhteellisen rajoitetut, sillä
sopivat vain harvaan asutuille haja-asutusalueille.

Molempien järjestelmien ongelmaksi muodostuu suuret nykyisen sähkönsiirtojär-
jestelmän muutostarpeet, jotta toteutus olisi mahdollinen, sekä huoli ehdotettujen
järjestelmien siirtotehon riittävyydestä tilanteessa, jossa tulevaisuuden sähköjärjes-
telmän lisääntynyt kulutuksen vaihtelu ja kulutuspiikit kasvavat. Kulutuspiikkejä
lisääviä tekijöitä tulevat muun muassa olemaan hajautetun sähköntuotanto, sähkö-
laitekuormien ohjaamiset ja saman aikainen sähköautojen lataaminen. Nämä kulu-
tuspiikit tulevat olemaan pahempia alueilla, joissa voimakkaampi ympärivuotinen
asutus. Täten tässä diplomityössä tasasähköjärjestelmät ja 1 kilovoltin vaihtosähkö-
järjestelmät todettiin sopivan selvästi paremmin laajoille haja-asutusalueille, joiden
sähkön käyttökohteet koostuvat suurimmalta osin vapaa-ajan asunnoista.
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8 Yhteenveto

Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda kattava kuva jakeluverkkoyhtiöiden käytös-
sä olevista erinäisistä menetelmistä ja tavoista toimitusvarmuuden kehittämiseksi.
Jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämisen eri vaihtoehtoja haluttiin tutkia ja
arvioida tässä diplomityössä sähkömarkkinalain (588/2013) jakeluverkkoyhtiöihin
kohdistamien toimitusvarmuusvaatimusten takia. Kyseiset toimitusvarmuusvaati-
mukset määrittävät niin sanotut säävarman sähköverkon vaatimukset, jonka piiris-
sä Suomessa toimivien kaikkien jakeluverkkoyhtiöiden asiakkaiden tulee olla vuo-
den 2028 loppuun mennessä. Asemakaava-alueella säävarman sähköverkon asiakas
voi kokea korkeintaan kuuden tunnin sähkönjakelun keskeytyksen ja puolestaan
asemakaava-alueen ulkopuolella korkeintaan 36 tunnin sähkönjakelun keskeytyksen.
Kyseiset sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimukset asettavat jakeluverkko-
yhtiöt tekemään mittavia korvausinvestointeja toimitusvarmuuden kehittämiseksi,
joiden tuloksellisuutta valvoo sähköverkkoyhtiöitä muutenkin valvova Energiavirasto.

Toimitusvarmuutta kehittävien menetelmien arvioinnin ja tässä diplomityössä
tehtyjen valintojen perusteluksi täytyi ensin muodostaa kuva kaikkia jakeluverkko-
yhtiöitä yhteisesti ohjaavista tekijöistä. Tämän lisäksi täytyi muodostaa kuva jake-
luverkkoyhtiökohtaisista valintoihin vaikuttavista tekijöistä, jotka voimakkaammin
oahjaavat jakeluverkkoyhtiöiden päätöksentekoa. Yhteisesti kaikkien jakeluverkko-
yhtiöiden toimintaa ohjaavat lainsäädännölliset tekijät, kuten sähkömarkkinalaissa
määritetyt lainsäädännöt, sekä jakeluverkkoyhtiöiden toimintaa valvovan Energiavi-
raston valvontamalli, joka määrittää jakeluverkkoyhtiökohtaisen kohtuullisen tuoton
rajan, jonka suuruuteen vaikuttavat useat eri tekijät. Valintoja ja jakeluverkkotoimin-
nan tarkempaa määrittelyä lainsäädäntö ja valvontamalli eivät sanele, jonka takia
jakeluverkkoyhtiöt saavat itse valita miten toteuttavat niille asetetut vaatimukset
kuitenkin seuraten yhteisiä laajempia määräyksiä. Tästä syystä jakeluverkkoyhtiökoh-
taiset tekijät määrittelevät kunkin yhtiön toimintastrategiaa ja ennen kaikkea yhtiön
strategiaa toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Jakeluverkkoyhtiökohtaisia tekijöitä
ovat esimerkiksi yhtiöiden itselleen asettamat tavoitteet ja arvot, joihin puolestaan
vaikuttavat vahvasti muun muassa jakeluverkon toimialue ja jakeluverkkoyhtiön
omistajatausta. Kaikkien näiden tekijöiden ymmärtäminen on välttämätöntä jakelu-
verkon toimitusvarmuutta kehittävien eri strategioiden arvioinnin toteuttamiseksi ja
ymmärtämiseksi.

Tämä diplomityö toteutettiin Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta.
Toimitusvarmuutta kehittävien menetelmien arvioinnista tuli erityisesti ottaa huo-
mioon Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tavoitteet ja tarpeet. Nurmijärven Sähköverkko
Oy:n toimialue on suhteellisen suppea, mutta tiheään asuttu Suomen mittakaavassa.
Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkon investoinnit ovat hyvin laajennusinves-
tointi painoitteiset Nurmijärven kunnan muuttovoittoisuuden takia. Tärkeimpänä
tavoitteenaan Nurmijärven Sähköverkko Oy pitää edullisten palveluiden tuottamista
asiakkailleen, joka johtuu tämän emoyhtiön Nurmijärven Sähkö Oy:n kuntaomis-
teisesta taustasta. Täten jakeluverkon arvon nousua ei haluta tietoisesti tavoitella.
Diplomityön kirjoitushetkellä Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toimintastrategiaa
kuvaavia piirteitä voitiin tunnistaa useita. Esimerkiksi asemakaava-alueilla uusia säh-
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kölinjoja rakennetaan ja vanhoja linjoja korvataan maakaapeloinnilla, jotta päästään
säävarman sähköverkon kuuden tunnin määreeseen. Puolestaan ilmajohtolinjat näh-
dään Nurmijärvellä säävarmana ratkaisuna haja-asutusalueilla kuitenkin edellyttäen,
että ne ovat rakennettuina säävarmasti pelloille tai teiden varsille. Ilmajohtolinjojen
johtokatujen ja vierimetsien puustojen raivausta toteutetaan riittävin väliajoin, jotta
ne eivät muodostaisi uhkaa sähkönjakelulle. Varsinkin kauko-ohjattujen erottimia on
Nurmijärvellä lisätty verkon kaukokäytön kehittämiseksi sekä sähkönjakelun keskey-
tysten kestojen lyhentämiseksi. Verkon vikaindikointia on kokeiltu lisätä erinäisin
pilottihankkein, joiden tulokset ovat olleet vaihtelevia. Viimeisenä piirteenä Nur-
mijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkosta voidaankin mainita Suomen keskiarvoa
suurempi päällystettyjen avojohtojen käyttö.

Tässä diplomityössä esitettyjen aiheiden taustatiedot selvitettiin tutustumal-
la alan oppikirjoihin, uusiin ja vanhoihin Suomea koskeviin sekä kansainvälisiin
tutkimuksiin, kyselemällä alan asiantuntijoiden näkemyksiä sekä tutustumalla ja-
keluverkkojen komponentteja valmistaviin yhtiöihin, heidän tuotteisiin ja näiden
tuotteiden esitteisiin. Näin pyrittiin saamaan kattava ja luotettava taustaymmär-
rys aihealueista, jota tuettiin ajankohtaisella uudella ja tulevaisuuteen tähtäävällä
tutkimus- ja asiantuntijatiedolla. Tätä kerättyä tietoa ja ymmärrystä käytettiin
sitten menetelmien tehokkuuksien ja niiden Nurmijärvelle sopivuuden arviointiin.

Diplomityön tuloksena jakeluverkon toimitusvarmuutta kehittävät menetelmät
saatiin luokiteltua kolmeen luokkaan niiden tehokkuuden, sopivuuden ja diplomityön
kirjoitushetkisen toteutuskelpoisuuden perusteella. Kyseiset luokat olivat sopivat,
seurattavat ja epäsopivat menetelmät. Sopivat menetelmät olivat menetelmiä, joiden
laajamittaista käyttöä Nurmijärven jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi
voitiin suositella. Seurattavia menetelmiä olivat mielenkiintoiset ja teoriassa toimivat
ratkaisut toimitusvarmuuden kehittämiseksi Nurmijärvellä, mutta niiden toteutusta
ei olisi pystytty vielä diplomityön kirjoitushetkellä suunnittelemaan Nurmijärven
jakeluverkkoon tai itse menetelmiin liittyvistä syistä. Epäsopivat menetelmät koettiin
puolestaan menetelmiksi, jotka eivät joko ollenkaan tai ainakaan laajamittaisesti
sopineet käytettäväksi Nurmijärven jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi.

Koetusta sopivuudesta huolimatta hyvin harvoja menetelmiä pystyttiin ilman
edellytettyjä ehtoja suosittelemaan Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkon
toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Useimmat menetelmät olivat tavalla tai toisella
toisiaan pois sulkevia. Tästä syystä menetelmiä täytyi vertailla keskenään, mutta
tämä osoittautui yleisellä tasolla haastavaksi, sillä menetelmien hyötyjen ja heik-
kouksien suuruudet olivat hyvin riippuvaisia suunnitellusta projektista. Tästä syystä
tämän diplomityön yhtenä tuloksena suositeltiinkin Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle
niin sanottua työkalupakkia menetelmistä, jotka kehittävät hyvin toimitusvarmuutta,
mutta tietyn menetelmän valinta täytyy toteuttaa projektikohtaisesti arvioimalla.
Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa maakaapelointi metsämaalla ja taajamissa;
ilmajohtolinjojen rakentaminen tien varsille tai pelloille; tehostettu vierimetsänhoito
varsinkin taimi- ja ensiharvennusvaiheissa; ylileveät johtokadut, jossa toteutuksen
mahdollisuus riippuu maisemavaikutuksista, maanomistajista sekä vähäisestä asu-
tuksesta; sekä päällystetyt avojohtojen käyttö ainakin runkoverkkolinjoilla.

Tämän diplomityön tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää vianrajausautomaation
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FLIR:in sopivuutta Nurmijärven jakeluverkon toimitusvarmuuden kehittämiseksi.
Vianrajausautomaatio nopeuttaa vikasijainnin etsimistä ja eristämistä terveestä
jakeluverkosta automaation jakeluverkon nopeiden kytkentöjen ansiosta, jonka seu-
rauksena keskimääräiset sähkönjakelun keskeytyksien kestot lyhenevät huomatta-
vasti. Tämä saavutettava kehitys on suoraan linjassa sähkömarkkinalain (588/2013)
asettamien säävarman sähköverkon toimitusvarmuusvaatimusten kanssa. Vianra-
jausautomaation toiminnan vaatima riittävä jakeluverkon kauko-ohjattavien erot-
timien määrä on myös linjassa jo olemassa olevan Nurmijärven Sähköverkko Oy:n
toimitastrategian kanssa, sillä Nurmijärvellä kauko-ohjattuja erottimia on lisätty
suhteellisen voimakkaasti tätä diplomityötä edeltävinä vuosina ja tavoitteena on
jatkaa niiden lisäämistä verkkoon. Vianrajausautomaation toiminnan tehostavan
vaikutuksen omaavia vikaindikaattoreita on Nurmijärvellä myös lisätty erinäisin
pilottihankkein sekä normaalein korvausinvestoinnein. Vianrajausautomaatiolla ei ole
kilpailevaa toimitusvarmuutta kehittävää menetelmää muuta kuin verkkokatkaisijat,
jotka koettiin epäsopivaksi menetelmäksi Nurmijärven jakeluverkon toimitusvarmuu-
den kehittämiseksi. Verkkokatkaisijat koettiin paremmaksi vaihtoehdoksi laajoissa
jakeluverkoissa, jotka toimivat hyvin metsämaapainoitteisessa toimintaympäristössä
ja joiden maakaapelointiaste on suhteellisen alhainen.

Toimitusvarmuutta kehittävien menetelmien taloudellisten vaikutusten vertailun
vaikeuden, mutta myös tämän diplomityön hyvin laajan aihealueiden tarkastelun ja
rajallisen ajan takia tässä diplomityössä ei pystytty esittämään tarkempia arvioita ja
laskelmia taloudellisista vaikutuksista. Rajaamalla tarkasteltavia menetelmiä olisi
tässä diplomityössä mahdollisesti pystytty esittämään tarkempia arvioita kyseisistä
taloudellisista vaikutuksista. Ehdotetaankin Nurmijärvellä tehtäväksi jatkoselvitys
koskien tämän diplomityön tärkeintä tutkimustuloskokonaisuutta. Jatkoselvityksessä
arvioitaisiin tarkemmin muun muassa vianrajausautomaation FLIR:in tarjoamaa
kehitystä jakeluverkon KAH-arvoihin, saavutettavien taloudellisten kehityksien suh-
detta investointikustannuksiin, vianrajausautomaation tarvitsemien kauko-ohjattujen
erottimien optimaalista määrää ja niiden sijaintia jakeluverkossa sekä viimeisenä jake-
luverkon vikaindikoinnin tarvetta vianrajausautomaation toiminnan tehostamiseksi
ja toiminnan varmuuden kehittämiseksi.

Pienempänä toiminnan kehitysehdotuksena esitetään tarkempaa vikojen rapor-
tointia, jotta tarkempi vikatilastointi olisi mahdollista. Tässä diplomityössä olisi
haluttu tehdä tarkempaa Nurmijärven jakeluverkon vikojen tilastointia muun muassa
eri linjarakenteiden vikataajuuksien määrittämistä varten, jotta oltaisiin pystyt-
ty esittämään konkreettisesti Nurmijärven Sähköverkko Oy:n kokemuksia tietyn
linjarakenteen käytöstä. Siksi ehdotetaan, että tämän diplomityön jälkeen, Nurmi-
järven Sähköverkko Oy:n jakeluverkon vioista raportoitaisiin tarkempi sijainti, kuin
ainoastaan sähköaseman johtolähtö, sekä mahdollinen lyhyt selitys viasta ja vian
aiheuttaneesta syystä.
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