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Tässä työssä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia käyttövarmuustarkasteluja 110 
kV:n siirtoverkon suunnittelussa. Suomessa kantaverkon 110 kV:n verkon suunnittelussa on 
lähtökohtana ollut tietyn kantaverkon alueen riittävän siirtokapasiteetin varmistaminen. 
Verkkovahvistukset on suunniteltu lähtien pääosin siitä, että tehohäviöiden kustannukset ja 
investointikustannukset ovat mahdollisimman pienet.
Silmukoidun kantaverkon osalta Suomessa noudatetaan N-1 -kriteeriä, eli järjestelmän tulee 
kestää minkä tahansa yksittäisen komponentin vikaantuminen. Säteittäisesti syötetyllä 110 
kV:n johdolla ei johtoon liittyneille asiakkaille voida taata häiriötöntä sähkön toimittamista 
verkon rakenteesta johtuen. Käyttövarmuus yksittäisellä asiakkaalla on siten sama kuin 
kyseisen johdon käyttövarmuus vaikka vikatilanteita varten on olemassa varajärjestelmiä, joilla 
sähkön syöttö saadaan palautettua nopeastikin.
Suomen kantaverkkoyhtiössä Fingrid Oyj:ssä on käytössä toimittamatta jääneen sähkön 
arvoon (TJSA) perustuva sähkön toimitusvarmuuden arviointi. Tässä työssä TJSA- 
arviointimenetelmää käytettiin hyväksi vertailtaessa erilaisten 110 kV:n siirtoverkon 
vahvistusten eroja käyttövarmuuden kannalta.
Työssä tutkittiin kolme erilaista näkökulmaa 110 kV:n verkon käyttövarmuuteen. Ensiksi 
tutkittiin maaseutujohdon pitkittäiskatkaisijan varustamista suojareleistyksellä ja sen tuomaa 
TJSA-kustannusten pienenemistä. Toiseksi tutkittiin kolmen tehomuuntajan sähköaseman 110 
kV:n kiskoratkaisujen vaikutusta erään teollisuuslaitoksen käyttövarmuuteen käyttämällä 
tapahtumapuumallia. Kolmanneksi tutkittiin vikatodennäköisyyden avulla erään kantaverkon 
110 kV:n verkon vahvistusvaihtoehtojen vaikutustaTJSA:n muodostumiseen.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että TJSA:n avulla voidaan osoittaa eroja eri 110 kV:n 
verkon verkkovahvistusten välillä. Tapahtumapuumallilla voidaan osoittaa eroja 
käyttövarmuudessa erilaisten kolmen tehomuuntajan sähköaseman 110 kV:n kiskoratkaisujen 
välillä. N-1 -kriteeri on kuitenkin yleisenä käyttövarmuuden kriteerinä käyttökelpoinen myös 
110 kV:n verkossa.
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1. Johdanto

Suomessa kantaverkko jakaantuu karkeasti kahteen eri osaan: 400 kV:n ja 220 kV:n 

jännitteillä toimivaan silmukoituun päävoimansiirtoverkkoon sekä 110 kV:n jännitteellä 

toimivaan osin silmukoituun ja osin säteittäiseen alueelliseen verkkoon. 110 kV:n jännitteellä 

toimiva kantaverkko on joillain Suomen alueilla alueen päävoimansiirtoverkko. 

Päävoimansiirtoverkon suunnittelun lähtökohtana on koko sähkönsiirtojärjestelmän 

luotettavuus, sillä sähkömarkkinalain asetuksen mukaisesti "järjestelmävastaava vastaa 

maamme sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta, käyttövarmuudesta...”. 

(Energiamarkkinavirasto 1998).

110 kV:n alueellisen sähköverkon suunnittelussa järjestelmän käyttövarmuus ei yleensä nouse 

suunnittelun lähtökohdaksi. Harvalla 110 kV:n siirtoverkon usealla samanaikaisella vialla (N-k) 

on vaikutusta koko järjestelmän käyttövarmuuteen. Käyttövarmuuden 110 kV:n verkossa 

voidaan tulkita olevan sitä, että verkkoon liittynyt asiakas saa tarvitsemansa sähkön 

luotettavasti. 110 kV:n siirtoverkon osalta suunnittelun lähtökohtana on siten lähinnä 

kaupallisen siirtokyvyn ylläpitäminen ja mahdollisimman suuren luotettavuuden takaaminen 

rajatulla alueella. Käyttövarmuus 110 kV:n verkossa on siis sähkön toimitusvarmuus. Tässä 

työssä 110 kV:n verkon käyttövarmuudella tarkoitetaan toimitusvarmuutta. Sähkömarkkinalain 

käyttövarmuusvelvoite koskee myös 110 kV:n verkkoa, mutta menetelmiä yleisen 

käyttövarmuuden arvioimiseksi 110 kV:n verkolle ei ole ollut Suomessa käytössä.

Tässä tutkimuksessa pohditaan erilaisia tapoja arvioida käyttövarmuutta 110 kV:n verkossa, 

sekä tutkitaan käyttövarmuuden arvioinnin soveltamista 110 kV:n verkon suunnitteluun. 

Tutkimuksen tarkoituksena on, että käyttövarmuustarkastelua voitaisiin tulevaisuudessa 

käyttää apuna erilaisten verkon vahvistusten vertailemiseen sekä investointipäätösten 

perustelemiseen. Tutkimus on rajattu koskemaan 110 kV:n kantaverkkoa. Tutkimus ei ota 

kantaa esim. jakeluverkkoyhtiöiden asiakkailleen maksamiin keskeytyksestä aiheutuneen 

haitan (KAH) korvauksiin, vaan pohtii ainoastaan kantaverkko-operaattorin vastuulle kuuluvia 

kysymyksiä.

Luvussa 2 esitellään Suomessa käytössä oleva 110 kV:n siirtoverkon rakenne sekä sen 

suunnitteluun liittyviä periaatteita. Luvussa 2 esitetään myös toimittamatta jääneen sähkön
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arvon (USA) laskentatapa. Luvussa 3 kerrotaan aiemmin Suomessa ja muualla tehdyistä 

sähköverkon käyttövarmuustutkimuksista sekä esitellään käytetty Fingrid Oyj:n tilastollinen 

aineisto. Luvussa 4 on esitetty tutkimus Forssa-Kolsi-johdon pitkittäiskatkaisijan 

varustamisesta suojauksella ja sillä saavutettavasta TJSA-kustannuksen säästöstä. Tämän 

työn yhtenä lähtökohtana on ollut Liisa Pottosen väitöskirja A method for probabalistic security 

analysis of transmission grids. (Pottonen 2005) Sen pohjalta on tehty luvussa 5 esitetty 

tapahtumapuuanalyysi kolmen tehomuuntajan sähköaseman kiskoratkaisujen vaikutuksesta 

asemaan kytketyn teollisuuslaitoksen käyttövarmuuteen. Luvussa 6 tutkitaan erään Länsi- 

Suomessa sijaitsevan kantaverkon alueen vahvistusvaihtoehtojen vaikutusta muodostuvaan 

TJSA-kustannukseen. Luvussa 7 on pohdittu saatuja tuloksia ja esitetty parannusehdotuksia 

sekä mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.
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2. 110 kV:n siirtoverkon rakenne ja suunnittelu

Seuraavassa on esitetty Suomen sähköverkon rakenne siltä osin kuin se koskee tätä 

tutkimusta.

2.1. 110 kV:n siirtoverkon rakenne

Suomessa sähkönsiirtoverkko muodostuu kolmesta eri jännitetasosta: 400 kV, 220 kV ja 110 

kV. Näistä kantaverkkoon kuuluvat käytännössä kaikki 400 kV ja 220 kV johdot. Noin puolet 

Suomen 110 kV:n johdoista kuuluu kantaverkkoon. Suomen kantaverkon operaattorilla Fingrid 

Oyj:llä on yhteensä noin 14 000 kilometriä sähköjohtoja sekä 135 sähköasemaa (kuva 2.1). 

Näistä 52 asemaa, 61 tehomuuntajaa sekä 7500 km johtoja kuuluvat 110 kV:n jännitteellä 

toimivaan sähköverkkoon.

HVDC 100 km 600 MVA

4000 km400 kV

1900 MVA

220 kV 2350 km
800 MVA

3550 MVA
110 kV 7500 km

Kuva 2.1. Fingrid Oyj:n sähköverkko ja sähköasemien lukumäärä. Punaisella on esitetty 
sähköverkon 110 kV: n jännitteellä olevat osat, vihreällä 220 kV jännitteellä olevat osat ja 

sinisellä 400 kV jännitteellä olevat osat. Lisäksi on esitetty violetilla Fennoskan tasavlrtayhteys 
joka kuuluu myös Fingrid Oyj:lle. Kuvassa ei ole Viron ja Venäjän tasavlrtayhteyksiä, koska ne

eivät ole Fingrid Oyj:n omistuksessa.
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Suomessa sähköverkon 110 kV:n jännitteellä toimiva osa jakautuu kantaverkko-operaattori 

Fingrid Oyj:n omistamaan kantaverkon osaan sekä alueellisten sähköyhtiöiden omistamiin 

alueverkkoihin. Myös alueverkkotoiminnasta säädetään sähkömarkkinalaissa ja alueverkko- 

operaattoreita koskevat osittain samat velvollisuudet 110 kV:n verkon kehittämisestä kuin 

kantaverkon haltijaa. Alueelliset sähköyhtiöt hallinnoivat alueverkon lisäksi alueen 

keskijännitteellä (1-70 kV) toimivaa jakeluverkkoa.

Vaikka 110 kV:n sähköverkko on eri toimijoiden omistuksessa, on se fyysisesti yhtä ja täten eri 

omistajien verkon osat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Alueverkon käyttövarmuus 

vaikuttaa kantaverkon käyttövarmuuteen ja päinvastoin. 110 kV:n alueverkot saattavat olla 

myös silmukoituja, joten kantaverkon vika alueverkon toisella laidalla ei välttämättä aiheuta 

sähkökatkosta alueverkossa. Lisäksi alueverkkoja operoivat jakeluverkkoyhtiöt ovat 

silmukoineet alemman jännitetason verkkonsa siten, että vika 110 kV:n verkossa ei 

välttämättä vaikuta sähkön jakeluun sähkön kuluttajille.

Kuvassa 2.2 on esitetty tyypillinen kuva 110 kV:n verkosta, jossa on niin kantaverkon 110 kV:n 

johtoja kuin alueverkon johtoja. Kantaverkkoon kuuluvat johdot on esitetty punaisella ja 

alueverkkoon kuuluvat johdot mustalla. Kuvassa on kaksi kantaverkkoon kuuluvaa 

sähköasemaa (Asema 1 ja Asema 2), niiden välinen silmukoidun kantaverkon johto sekä 

alueverkkoon kuuluva Asema 3 ja alueverkon johtoja.
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Asema 1Asema 2

Jakoraja

Asema 3

Kuva 2.2. Esimerkki 110 kV:n verkon osasta. Kuvassa punaisella merkityt osat kuuluvat 
kantaverkkoon ja harmaalla merkityt osat kuuluvat alueverkkoon. Katkaisijat on merkitty 

neliöllä ja erottimet ympyrällä. Vihreä katkaisija tai ympyrä tarkoittaa kiinni olevaa laitetta, 
valkoinen taas avoinna olevaa. Kuvassa on merkitty asemien kytkentäkiskot, esim. Aseman 1 

pääkiskot PK1 ja PK2 sekä apukisko AK. Kuvaan on myös merkitty alueverkkoon kuuluvia 110 
/ 20 kV muuntajia. Jakorajaksi kutsutaan sitä kohtaa sähköverkossa, jossa rengasmaisesti

rakennettu verkko on erotettu.

Alueverkkoon on kytketty sekä kuormia että tuotantoa. Sitä kohtaa kantaverkossa, jossa 

asiakas (esim. alueverkkoyhtiö tai teollisuuslaitos) kytkeytyy kantaverkkoon, kutsutaan 

liittymispisteeksi. Liittymispisteet on luokiteltu niihin liitetyn kuorman sekä sähkön kuluttajien 

ominaisuuksien perusteella ja liittymispisteille on määritelty kulutuksen tyyppi eli laatu (ks. luku

Pienimuotoinen, korkeintaan muutamien kymmenien megawattien tehoinen voimantuotanto on 

kytketty pääasiassa 110 kV:n verkkoon. Tulevaisuudessa myös tuulivoimaa saatetaan kytkeä 

110 kV:n verkkoon. Suuret voimalaitokset on kytketty pääasiassa suoraan kantaverkon 220 

kV:n tai 400 kV:n verkkoon, mutta osa niistäkin on kytketty 110 kV:n verkkoon. Tehoa ei 

yleensä siirretä 110 kV:n verkosta 400 kV verkkoon, vaikkakin esim. Helsingissä saatetaan



talviaikaan lämmön ja sähkön yhteistuotannon (CHP) ansiosta syöttää tehoa Helsingin 

alueverkosta kantaverkkoon.

2.1.1. 110 kV:n verkon komponentit

Tärkeimmät sähköverkon komponentit ovat johdot, muuntajat ja sähköasemat. Suomessa 110 

kV:n sähköverkkoa on rakennettu jo 1920-luvulta alkaen ja sen vanhimmat komponentit ovat 

80 vuotta vanhoja. 110 kV:n verkkoa on rakennettu monessa eri vaiheessa ja käytössä olevat 

pylväsratkaisut ja johtimet ovat hyvin erilaisia. Suurin osa 110 kV:n johdoista on rakennettu 

käyttäen harustettuja eli teräsvaijerein tuettuja puupylväitä. Nykyisin rakennettavat johdot 

rakennetaan käyttäen ainoastaan teräsrakenteisia pylväitä. Käytössä on myös mm. 

portaalipylväitä, joissa johtimet on ripustettu kahden vapaasti seisovan pylvään välissä 

poikittain olevaan tukeen, sekä tannenbaum-pylväitä, joissa johtimet on ripustettu vapaasti 

seisovan pylvään poikittaisille orsille pylvään molemmin puolin. Johdon siirtokapasiteettia on 

saatettu myöhemmin kasvattaa vaihtamalla vanhoilla pylväillä olevat johtimet kaksijohtimisiksi.

110 kV:n verkkoon kuuluu sähköasemia, joissa tehoa muunnetaan 400 kV tai 220 kV 

jännitteeltä 110 kV:n verkkoon, sekä asemia joissa ei ole muuntajia. Sähköasemilla 

tärkeimmät 110 kV:n verkkoon kuuluvat komponentit ovat muuntajat, kiskot sekä katkaisijat ja 

erottimet. Lisäksi asemilla on suojaukseen kuuluvat komponentit eli releet sekä virta- ja 

jännitemuuntajat. Kuvassa 2.2 katkaisijat on merkitty neliöllä ja erottimet ympyrällä. Vihreä 

katkaisija tai ympyrä tarkoittaa kiinni olevaa laitetta, valkoinen taas avoinna olevaa. Harmaa 

katkaisija kuvaa katkaisijaa joka kuuluu alueverkkoon ja jonka toiminnasta Fingrid ei vastaa. 

Kuvassa on merkitty asemien kytkentäkiskot, esim. Aseman 1 pääkiskot PK1 ja PK2 sekä 

apukisko AK. Kuvaan on myös merkitty alueverkkoon kuuluvia 110 / 20 kV muuntajia.

2.1.2. 110 kV:n verkon käyttö

Kantaverkon 110 kV:n verkon käytöstä vastaa Fingrid Oyj:n verkkokeskus ja alueverkon 110 

kV:n verkon käytöstä vastaavat alueverkkoyhtiöt. Fingridin verkkokeskuksen tehtävänä on 

mm. suunnitella johdoille tehtävät kytkennät erilaisten huoltotoimien ajaksi sekä vianselvitys. 

Verkkokeskus myös suunnittelee ja ohjaa verkon topologiaa, eli sitä käytetäänkö verkkoa 

säteittäisesti vai rengasmaisesti.
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Joitain osia 110 kV:n verkosta käytetään säteittäisesti vaikka ne on rakennettu rengasmaisiksi. 

Syynä saattaa olla, että rengasmaisesti käytettäessä teho, jonka tulisi kulkea 400 kV verkon 

kautta, kulkisi 110 kV:n verkon kautta. 110 kV:n verkon kapasiteetti ei välttämättä riitä 

siirtämään kaikkea tarvittavaa tehoa ja johdot saattavat joutua ylikuormaan. Myös vian 

yhteydessä aiheutuva vikavirta saattaa rengasmaisessa verkossa olla suurempi kuin 

säteittäisessä verkossa. Rengasmaisessa verkossa vikavirtaa tulee johdon molemmista 

suunnista, mutta säteittäisesti käytettäessä vain yhdestä. Tällöin ensinnäkin vian aiheuttama 

jännitekuoppa rajoittuu pienemmälle alueelle ja toisaalta vikaantunut sähköverkon osa joutuu 

kestämään pienemmän vikavirran. Rengasmaisesti käytettäessä verkko on jäykempi ja 

mahdollisen vian aiheuttaman jännitekuopan syvyys on rajoittuneempi kuin säteittäisesti 

käytetyssä verkossa.

Kantaverkkoyhtiö saattaa käyttää myös tiettyjä johtoja säteittäisesti sen takia, että johtoon 

liittyneiden alueverkon komponenttien sähköisistä ominaisuuksista tai suojauksesta ei ole 

tarkkaa tietoa. Suojauksen järjestäminen säteittäisesti syötetylle johdolle on 

yksinkertaisempaa kuin rengasmaisesti kytketylle johdolle. Toisaalta, jos kaksi säteittäisjohtoa 

kytketään renkaaksi, vika aiheuttaa keskeytyksen molemmille johto-osille jos välissä ei ole 

suojauksella varustettua katkaisijaa. Monissa paikoissa rengasmainen johto kytkeytyy toisen 

johdon haaraksi eikä rengaskäyttö ole mahdollista ilman haaroituspisteessä olevaa 

kytkinlaitosta.

Myös osaa niistä alueverkoista, jotka on rakennettu rengasmaisiksi, käytetään säteittäisesti. 

Tällöin syynä saattaa olla, että alueverkon omistaa kaksi eri verkkoyhtiötä. Rengasmaisesti 

käytettäessä osa toisen sähköyhtiön kantaverkosta ottamasta tehosta saattaisi kulkea eri 

sähköyhtiön omistaman alueverkon läpi. Tämä luonnollisesti lisää sen sähköyhtiön verkon 

kuormittumista ja siirtohäviöitä jonka läpi tehoa siirretään. Siirtohäviöistä aiheutuvat 

kustannukset jäisivät tällöin sen sähköyhtiön maksettavaksi jonka alueverkon läpi tehoa 

siirrettäisiin.

Sitä kohtaa sähköverkossa, jossa rengasmaisesti rakennettu verkko on erotettu, kutsutaan 

jakorajaksi. Joillain johdoilla on erottimia tai katkaisijoita sähköaseman lisäksi myös johdon 

varrella, jolloin jakoraja voi muodostua myös johdon keskelle. Kuvassa 2.2. tällainen jakoraja 

on aseman 3 ja kantaverkon johdon välissä olevan avoimen erottimen kohdalla.
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Sähköasemilla olevat katkaisijat ja erottimet ovat kaukokäyttöisiä, eli niiden toimintaa voidaan 

ohjata käyttökeskuksesta käsin. Myös johtojen varrella olevat katkaisijat ovat kaukokäyttöisiä. 

Osa 110 kV:n johtojen varsilla olevista e rotti mi sta on kaukokäyttöisiä, osa käsikäyttöisiä. 

Kuvassa 2.2 käsikäyttöiset erottimet on merkitty kirjaimella K.

Käyttövarmuuden kannalta paras ratkaisu olisi käyttää mahdollisimman monta johtoa 

rengasmaisesti jos niissä on suojauksella varustettu katkaisija. Katkaisijaa tai suojausta ei 

usein kuitenkaan ole, joten käyttövarmuus tietyllä 110 kV:n sähköverkolla muuttuu jatkuvasti 

riippuen siitä miten verkkoa käytetään. Esimerkiksi jakorajoja saatetaan muuttaa 

siirtohäviöiden minimoimiseksi kuukausittain riippuen alueella olevan sähkökuorman 

käyttäytymisestä.

2.2. Kantaverkon alueellinen verkon suunnittelu

Fingrid Oyj:ssä 110 kV:n verkon suunnittelu on jaettu useaan eri alueeseen erotukseksi 400 

kV:n ja 220 kV:n verkon suunnittelusta, jossa huomioidaan koko Suomen sähköjärjestelmä. 

400 kV:n ja 220 kV:n sähköverkon suunnittelussa lähtökohtana on pitkäaikainen, kaikkia 

Pohjoismaita koskeva Master Grid Plan, jonka pohjana on yksittäiset suuret kulutus-ja 

tuotantopisteet. 110 kV:n verkossa sen sijaan suunnittelun lähtökohtana ovat paikalliset, 

asiakaskohtaiset tuotanto-ja kulutusennusteet. 110 kV:n verkon suunnittelussa joudutaan 

kuitenkin huomioimaan myös päävoimansiirtoverkon ratkaisut. (Laurila 2007)

Alueellinen verkon suunnittelu on jaettu 13 alueeseen (kuva 2.3). Aluesuunnitelmia päivitetään 

noin viiden vuoden välein vastamaan parasta sen hetkistä näkemystä siirtoverkon 

kehittämistarpeista.
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F I N G R I D 1

Verkon 
aluesuunnitelmat

Vuoden 2007 aluesuunnitelmat
9. Porin ja Rauman seutu 

11. Varsinais-Suomi
7. Keski-Suomi
8. Etelä-Pohjanmaa
5. Pohjanmaa

Vuoden 2008 aluesuunnitelmat
12 Kymenlaakso
6. Savo-Karjala 
3. Oulun seutu

Vuoden 2009 aluesuunnitelmat

2. Kemin ja Tornion seutu 
4. Kainuu 
10. Häme
13. Pääkaupunkiseutu 
1. Lappi

400 kV kantaverkko
— 220 KV kantaverkko
— 110 kV kantaverkko 

muden verkko

Kuva 2.3. Alueellisen verkon suunnittelun aluejakoja tehdyt aluesuunnittelut. (Reilander 2008)

Alueellisen kantaverkon suunnittelun lähtökohtana ovat Energiateollisuus ry:n tekemät 

ennusteet sähkön käytön kehittymisestä. Rajattua aluetta tutkittaessa käytetään alueen 

teollisuudelta ja verkkoyhtiöiltä saatuja ennusteita sähkön käytön ja tuotannon kehittymisestä. 

Lisäksi huomioidaan kantaverkkoon liittyvien alueverkkojen kehittämissuunnitelmat ja uudet 

liityntätarpeet. Kyselyt ovat luonteeltaan hyvin luottamuksellisia, mutta niiden tuloksena on 

kantaverkkoyhtiön ja asiakkaiden laaja vuorovaikutus. Tavoitteena on luoda yhtenäinen 

näkemys siitä, mikä on alueellisen sähköverkon kehittämistarve seuraavan 15-20 vuoden 

aikana.

Asiakaskyselyiden avulla voidaan luoda tulevaisuuden sähköverkon kuormitusta kuvaava 

skenaario ja mallintaa se. Fingridissä käytössä on PSS/E-verkostolaskentaohjelma, jonka 

avulla tutkitaan sähkönsiirtoverkon kykyä vastata mahdolliseen sähkön siirron lisääntymiseen. 

Aluesuunnittelun tavoitteena on luoda verkko, joka kykenee siirtämään 

huippukuormatilanteessa tarvittavan tehon luotettavasti.
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Alueellisessa verkon suunnittelussa useimmiten vastaan tulevia siirtokapasiteettia rajoittavia 

pullonkauloja ovat sallitut jännitteen ylä- ja alaraja-arvot sekä sähköasemien oikosulkuvirran 

kestoisuus. Myös johtojen terminen kuormitettavuus sekä muuntajien ylikuumeneminen 

saattavat rajoittaa verkon siirtokapasiteettia. Näitä pullonkauloja voidaan pienentää 

vahvistamalla verkkoa esim. rakentamalla uusia johtoja tai korvaamalla nykyisiä johtoja 

siirtokapasiteetiltaan suuremmilla johdoilla sekä lisäämällä alueen muuntokapasiteettia.

Ohjaavana raja-arvona suunnittelussa käytetään 110 kV:n verkon jänniterajoja. 

Häiriötilanteessa on jännitteen pysyttävä yli 100 kV:ssa vikaantunutta komponenttia lukuun 

ottamatta. Suunnittelussa tutkittavia vikoja ovat mm. 400 / 110 kV muuntajien viat, 

sähköasemien kiskoviat, 400 kV, 220 kV ja 110 kV johtoviat sekä yksittäisen voimalaitoksen 

vika. Vian seurauksena verkko ei saa ylikuormittua eikä vika saa laajentua, mutta sähkön 

toimituksen keskeytyminen liittymispisteisiin on hyväksyttävää.

Huippukuormat esiintyvät pääasiassa talvisin, koska sähkölämmityksen tarvitsema teho on 

kääntäen verrannollinen lämpötilaan. Ongelmallisia tilanteita esiintyy myös kesällä 

voimalaitosten vuosihuoltojen aikaan. Lisäksi kesällä johtojen ja muuntajien ympäristön 

lämpötilasta riippuva kuormitettavuus on pienimmillään. (Reilander 2008)

2.3. Kansantaloudellisen haitan arviointi

Kantaverkkoyhtiötä velvoittaa sähkömarkkinalain asetuksessa määrätty sähköverkon 

kehittämisvelvoite. Kantaverkkoyhtiön on huolehdittava sähköjärjestelmän teknisestä 

toimivuudesta ja käyttövarmuudesta. Suomessa kantaverkkoyhtiöllä ei kuitenkaan ole 

korvausvelvollisuutta sähköverkon häiriöiden aiheuttamista kustannuksista. Kantaverkkoa 

kehitetäänkin investointien kansantaloudelle aiheuttamien hyötyjen tai kustannusten 

perusteella.

Kansantaloudellisen haitan määrittely ei ole yksiselitteistä. Yleisesti on katsottu, että tietty 

riskeihin varautuminen ja häiriöiden välttäminen on oikea tapa kehittää sähköverkkoa. Yksi 

tapa arvioida sähkökatkon kansataloudelle tuomaa haittaa, on laskea haitan vaikutus 

tuotannon tuottavuuteen. Silloin lasketaan ns. negatiivinen tuottavuusshokki yhdellä talouden 

sektorilla ja sen vaikutus koko talouteen. Karkeasti tämä vaikutus koko kansantalouteen, eli 

bruttokansantuotteeseen (BKT) voidaan arvioida kaavan 2.1 avulla.
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Tuottavuuden muutos * toimialan osuus BKT.stä * BKT = kansataloudellinen kustannus (2.1)

Kaavassa 2.1 kansantaloudellinen haitta on siis toimialan suhteellisen osuuden muutos koko 

kansantaloudesta. (Sulamaa 2008)

Kantaverkkoon liittymisen kustannukset maksaa liittyjä. Usein liityntä tapahtuu erottimella ja 

toisinaan myös kantaverkon runkojohto varustetaan johtoerottimilla, jolloin sähkönsyöttö 

liittymispisteeseen on mahdollista myös johtokeskeytyksen aikana. Usein liittymispisteen 

käyttövarmuus koetaan kuitenkin niin hyväksi, että asiakas päätyy liityntätapaan, jonka 

kustannukset ovat edullisimmat.

2.4. Toimittamatta jääneen sähkön arvo, TJSA

Suomen siirtoverkoista vastaavilla yhtiöillä on vuodesta 1982 ollut käytössä nykyinen 

toimittamatta jääneen sähkön arvoon (TJSA) perustuva tapa arvioida yksittäiselle asiakkaalle 

muodostuvaa haittaa. TJSA-arviointi perustuu Sähköntuottajien yhteistyövaliokunnan (STYV) 

vuonna 1979 tekemään laajaan ja perusteelliseen tutkimukseen Selvitys toimittamatta jääneen 

sähkön arvosta. Selvityksessä jaoteltiin Suomen sähkön käyttäjät useisiin eri ryhmiin 

kulutuksen laadun suhteen (esim. teollisuus, maatalous, kaupunki), sekä maantieteellisesti 

useisiin eri osiin. Kaikille sähkönkäyttäjäryhmille oli selvitetty heidän kokemansa taloudellinen 

haitta sekä suunnitellulle että suunnittelemattomille sähkökatkoille. Taloudellinen haitta oli 

myös arvioitu useille eri ajan hetkille. Joka kuukaudelle, viikonpäivälle ja lähes joka tunnillekin 

oli arvioitu oma toimittamatta jääneen sähkön arvo. Lisäksi oli selvitetty eri sähkökatkojen 

pituuksien vaikutusta toimittamatta jääneen sähkön arvon muodostumiseen.

STYV:n raportti on päivitetty sittemmin kahteen otteeseen toimimaan jakeluverkkoyhtiöiden 

toiminnan ohjauksessa, ja se toimii nykyisin jakeluverkkoyhtiöiden maksamien keskeytyksestä 

aiheutuvan haitan (KAH) korvausten perusteena. (Silvasi 2006)

Siirtoverkkotoiminnassa TJSA-laskenta otettiin käyttöön Imatran Voima Oy:ssä (IVO) syksyllä 

1982 hieman STYV:n selvityksestä yksinkertaistettuna versiona. (Koponen 1982) Tällöin 

toimittamatta jääneen sähkön arvolle laskettiin oma kerroin viikonpäivän, kellonajan ja 

maantieteellisen sijainnin mukaan. Nykyinen Fingridissä käytettävä TJSA-laskenta perustuu 

tähän IVO:n selvitykseen.
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Toimittamatta jääneen sähkön arvo on Fingrid Oyj:n oma strateginen laatu mitta ri, eli luku, 

jonka avulla yritys mittaa onnistumistaan omassa pääliiketoimessaan - Fingridin tapauksessa 

sähkön siirtämisen varmuutta. Fingridin häiriötietojärjestelmään on syötetty tarvittavat tiedot 

toimittamatta jääneen sähkön arvon automaattiseen päivittämiseen, josta järjestelmä laskee 

häiriöraporttien avulla aiheutuneen TJSA-kustannuksen. Koska toimittamatta jääneen sähkön 

arvon laskentaperusteet ovat kohta 30 vuotta vanhoja, on Fingrid tilannut niiden päivittämistä 

varten tutkimuksen Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Tämä tutkimus valmistuu vuoden 2009 

aikana mutta ennakkoon tiedetään, että TJS-arvon laskentaperusteet ja laskentatapa eivät 

tule muuttumaan. Sen sijaan käytettyihin kertoimiin on tulossa merkittäviä muutoksia.

2.5. Toimittamatta jääneen sähkön arvon laskeminen

Nykyisin Fingridin käytössä oleva TJSA-laskentatapa huomioi kustannuksen 

muodostumisessa vian tapahtumahetken ja kulutuksen laadun, eli sähkön käyttäjätyypin. 

Käytössä on koko maassa yhtenäiset arvot. Suunnitellulle sähkökatkolle ei lasketa enää 

TJSA-kustannusta. Lähes aina voidaan sähkön syöttö turvata myös johdon 

huoltokeskeytyksen ajaksi va ra syöttöy hteyttä käyttämällä.

Osa sähkön kuluttajaryhmistä eli kulutuksen laaduista on erikseen arvioitu herkäksi lyhyillekin 

sähkökatkoille. Näitä kulutuksen laatuja kutsutaan PJK-herkiksi (PJK tarkoittaa 

pikajälleenkytkentää) ja niiden katsotaan häiriytyvän jo alle 500 ms pituisista sähkökatkoista. 

Tällaisia sähkön kuluttajaryhmiä ovat tyypillisesti prosessi-ja kemianteollisuus.

Osa kuluttajaryhmistä on herkkiä sille mihin aikaan vika tapahtuu, ja näille on siksi erikseen 

määritelty keskeytyksen viikonpäivä-, vuodenaika-ja kellonaikakerroin. Lisäksi on määritelty 

keskeytyksen aikakerroin, joka kertoo kuinka paljon haitta-arvo muuttuu kun keskeytysaika 

pitenee. Tällaisia sähkön kuluttajaryhmiä ovat tyypillisesti kotitaloudet ja maatalous.

Toimittamatta jääneen sähkön arvon laskemiseen käytetään kaavoja 2.2 ja 2.3. Niissä Pon 

keskeytynyt teho megawatteina vian alkaessa, Г keskeytysaika täysinä tunteina, KM 

kulutuksenlaatukerroin, Kai keskeytyksenaikakerroin, Kva vuodenaikakerroin, Kka 

kellonaikakerroin ja Kvpviikonpäiväkerroin.
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Toimittamatta jääneen sähkön arvon laskemiseen kuluttajaryhmälle, joka ei ole PJK-herkkää, 

käytetään kaavaa 2.2. Siinä toimittamatta jääneen sähkön arvo lasketaan ainoastaan vioista 

jotka kestävät yli 60 sekuntia. Alle 60 sekuntia kestävistä vioista TJSA:a ei muodostu. 

Ensimmäinen huomioitava tunti 7 lasketaan kun vian alkamisesta on kulunut tunti.

TJSA=(P*Kki Kva Kvp Kka )*(1+T*Kai) (2.2)

Kuluttajaryhmälle joka on PJK herkkää, TJSA lasketaan kaavalla 2.3.

TJSA=(P*Kki ) *(2+T*Ka¡) (2.3)

PJK-herkälle kuluttajaryhmälle TJSA lasketaan kaikista vioista, myös alle 500 ms kestävistä 

vioista.

Kunkin kuluttajaryhmän kulutuksen laatukerroin Kk\ on määritetty vuonna 1979. Niitä on sen 

jälkeen korjattu vastamaan vallitsevaa kustannustasoa käyttämällä sähköntuottajien tukku- 

hintaindeksiä. Nykyään tuottajien tukkuhintaindeksin määrittää Energiateollisuus ry. Vuonna 

2008 tukkuhintaindeksi on 3,05.

Taulukossa 2.1 on esitetty eri kuluttajaryhmien kulutuksen laatujen kertoimet vuosina 1979 ja 

2008, käytettävät kertoimet sekä keskeytysaikakerroin Ka\. PJK-herkkiä kuluttajaryhmiä 

(kulutuksen laatuja) ovat kaivannaistoiminta, paperi-ja massateollisuus, kemian teollisuus 

sekä raudan- ja metallin valmistus. Keskeytysajankohdan kertoimet taas lasketaan kulutuksen 

laaduille pienteollisuus/liikenne, kaupunki yleensä ja maaseutu.
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Taulukko 2.1. Kulutuksen laadut ja niiden kulutuksenlaatukertoimet vuosina 1979 ja 2008, 
TJSA-laskennassa käytettävät kertoimet sekä keskeytysaikakerroin Kal. _____________

Kulutuksen laatu mk/kW (1979) €/kW (2008)
Herkkyys ja 
kertoimet

Keskeytysaikakerroin
Kai

Kaivannaistoiminta 2,02 1,03 PJK-herkkä, Ka¡ 0,01

Paperi/massateollisuus 4 2,04 PJK-herkkä, Ku 0,01

Kemian teollisuus 4,5 2,29 PJK-herkkä, Kai 0,05

Raudan/metallin
valmistus 15,2 7,74

PJK-herkkä, bCai 0,04

Pienteollisuus/liikenne 11,7 5,96 Kva, Kyp, Kka, Kai 0,29

Kaupunki yleensä 8,8 4,48 KVa, Kyp, Kka, Kai 0,24

Maaseutu 7,6 3,87 Kva, Kyp, Kka, Kai 0,20

Taulukossa 2.2 on esitetty eri kertoimet keskeytysajankohdalle. 

Taulukko 2.2. Kertoimet keskeytyksen ajankohdalle._________

Kuukausikerroin Kka

Kuukausi Tammikuu,
helmikuu

Maaliskuu,
huhtikuu,
toukokuu

Kesäkuu,
heinäkuu,
elokuu

Syyskuu, lokakuu, 
marraskuu

Joulukuu

Kerroin 1 0,9 0,85 0,93 1

Tuntikerroin Kka

Tunti 0-6 7-12 13-18 19-23 24

Kerroin 0,7 1 1,1 0,8 0,7

Viikonpäiväkerroin
Kyp

Arkipäivä 1 1 1 1 1

Viikonloppu 0,86 0,70 0,77 0,88 0,86
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Lasketaan esimerkiksi vika, joka tapahtuu arkipäivänä kesäkuussa klo 13 ja se kestää 1,5 

tuntia. 50 megawatin suuruiselle maaseutukuormalle TJSA lasketaan siis seuraavalla tavalla:

TJSA = P * KklKkaKkaKvp (l + T*Kai) =
50MW* 3,87 € /kW* 0,85 * 1,1 * 1 * (1 +1 * 0,20) « 206000 € (2'4)

2.6. Fingridin yleiset liittymisehdot

Fingrid Oyj on julkaissut yleiset liittymisehdot asiakkaille, jotka haluavat liittyä Fingridin 

verkkoon. (Fingrid, YLE 2007) Liittymisehdot ovat nähtävillä mm. Fingrid Oyj:n Internet-sivuilla. 

Yleiset liittymisehdot määrittelevät kantaverkkoon liittyvän asiakkaan sekä Fingrid Oyj:n 

oikeudet ja velvollisuudet. Liittymiseen on olemassa ehtojen lisäksi erilaisia liittymisohjeita 

sekä raportteja sähkön laadusta. Fingridin yleisenä ohjeena on, että asiakas liittyy Fingridin 

sähköasemalle eikä johdon varrelle. Ehdoissa todetaan vielä erikseen, että ”haaraliityntöjä 

tulee välttää käyttövarmuuden kannalta tärkeillä 110 kV:n rengasyhteyksillä”. Käytännössä 

tämä on suositus sille, että käyttövarmuuden kannalta parasta on liittyä suoraan 

sähköasemalle. Kantaverkon johdon varrelle liityttäessä, on Fingrid asettanut rajoitteita mm. 

haarajohdon pituudelle ja johdolla käytettävälle suojaukselle.

Liittymisehdoissa määritellään myös Fingridin verkon sähkön laatu. Yleisesti todetaan, että 

lilttyjän tulee ottaa huomioon laitteistonsa suunnittelussa ja käytössä sähköverkon vikojen 

aiheuttamat lyhytaikaiset jännitekuopat, jännitteettömyys ja käytön palautuksessa yleisesti 

käytettävien pika- ja aikajälleenkytkentöjen vaikutukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

kantaverkkoyhtiö ei ole vastuussa kantaverkossa esiintyvistä jännitekuopista ja lyhyistä 

sähkökatkoista. Verkkoon liittyneen sähköasiakkaan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että 

asiakkaan tulee varautua normaaleihin verkon käyttöön liittyviin jännitekuoppiin ja lyhyisiin 

sähkökatkoihin. Käytännössä jännitekuoppien esiintymistä on vaikea ennustaa ja lähes 

mahdotonta estää. Kantaverkossa jännitekuoppien leviämistä on selvitetty erilaisissa 

tutkimuksissa, mutta jännitekuoppien vaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen. Sähkön 

käyttäjän kokemat syvän jännitekuopan aiheuttamat ongelmat saattavat olla hyvin 

monimutkaisten mekanismien aiheuttamia. Tästä syystä jännitekuoppia ei huomioida Fingrid 

Oyj:n laatumittarinakin toimivassa TJSA-laskennassa.

15



3. Käyttövarmuustutkimukset ja tilastolliset aineistot

Suomessa ja kansainvälisesti tehdyissä tutkimuksissa sähköverkon käyttövarmuudesta on 

havaittavissa kolme pääsuuntaa: sähköjärjestelmän käyttövarmuuteen keskittyvät tutkimukset, 

sähköverkon komponenttien luotettavuuteen perustuvat tutkimukset ja sähkön jakelun 

keskeytyksestä aiheutuvaan haittaan perustuvat tutkimukset.

Kaikissa tutkimuksissa taustalla on erilaisia vikatilastoja. Suomessa kantaverkon häiriöistä ja 

käyttövarmuuden tilastoinnista huolehtii Fingrid. Kaikkien Pohjoismaiden yhteisestä 

vikatilastoinnista huolehtii Nordel, ja kansainvälisiä tilastoja ylläpitävät mm. CIGRE ja IEEE. 

Tilastoja on kuitenkin luettava harkiten, sillä tilastointitavat ovat hyvin vaihtelevia eri puolella 

maailmaa (IEEE 1999). Nordel-alueellakin tilastointitavat vaihtelevat jonkin verran maittain, 

eikä vikatilastojen vertailu ole suoraviivaista. (Kjølle et ai. 2006). Tilastoja on osattava lukea 

niiden laatijan lähtökohdista, muuten niistä tehdään helposti vääriä tulkintoja. Tilaston laatijan 

ja tarkoituksen selvittäminen on usein hankalaa, ja siihen sisältyy suuri väärinkäsityksen riski. 

Myös sillä, mikä on sähköverkon vika tai mitä tarkoitetaan käyttövarmuudella ja 

luotettavuudella, on useita tulkintoja.

3.1. Käyttövarmuus ja luotettavuus

IEEE:n ja CIGRE:n määritelmän mukaan luotettavuudella (reliability) tarkoitetaan verkon kykyä 

toimia normaalisti pitkällä aikavälillä. Käyttövarmuudella (security) tarkoitetaan verkon tai sen 

komponentin kykyä toimia normaalisti erilaisissa vikatilanteissa. Käyttövarma verkko tai 

komponentti kestää hyvin muita häiriöitä vikaantumatta. Kun verkko tai sen komponentti on 

suurimman osan ajasta käyttövarma, voidaan sanoa, että se on luotettava. (Kundur et ai.

2004)

Luotettavuudella voidaan myös tarkoittaa verkon tai komponentin kykyä toimia vikaantumatta 

tietty aikaväli T. Luotettavuus on siis todennäköisyys sille, että komponentti selviää 

vikaantumatta keskimääräisen vikaantumisvälin (Mean time to failure, MTTF). (Höyland ja 

Rausand 2004, Labeau 2008) Jos todennäköisyystiheys on jakaantunut eksponentiaalisesti,

16



todennäköisyys Pr(t) sille, että laite selviää keskimääräisen vikaantumisvälinsä Я 

vikaantumatta on

Pr(/) = |- (4.1)

Jos vian todennäköisyystiheys on jakautunut normaalijakauman mukaisesti, todennäköisyys 

Pr(t), että laite selviää keskimääräisen vikaantumisvälinsä Я vikaantumatta on 0,5. (Höyland 

ja Rausand 2004)

3.2. Järjestelmän käyttövarmuustutkimus

Järjestelmän käyttövarmuustutkimuksilla tarkoitetaan tutkimuksia, joissa selvitetään koko 

sähköverkkoa koskevien häiriöiden ilmenemistä. Tutkimusten pohjalla on usein järjestelmän 

käyttövarmuuspolitiikka, esim. N-1 -kriteeri ja sen toteutuminen. Lähtökohtaisesti tutkitaan 

usein sitä, mikä on todennäköisyys koko järjestelmän romahtamiselle. N-1 -kriteerin 

toteutuessa järjestelmän romahtamiseen vaaditaan kaksi tai useampi yhtäaikaista vikaa.

Tämän diplomityön yhtenä lähtökohtana on Liisa Pottosen väitöskirja A method for 

probabalistic security analysis of transmission grids (Pottonen 2005). Siinä tutkitaan Suomen 

kantaverkon käyttövarmuutta johtovikojen jälkeen käyttäen hyväksi vika- ja 

tapahtumapuumallinnusta. Tutkimuksen lähtökohtana on kantaverkon käytön yhteydessä 

kerätyt vikatilastot. Pottosen väitöskirjassa sähköverkon käyttövarmuuteen vaikuttavien 

vikojen seuraukset jaetaan neljään eri tilaan: järjestelmän romahtamiseen, osittaiseen 

järjestelmän romahtamiseen sekä käyttövarmaan järjestelmään. Todennäköisyyspohjaisen 

analyysin avulla on luotu kullekin johtovian jälkitilanteelle minimikatkosjoukko, eli lista niistä 

vioista jotka tarvitaan kyseiseen verkon tilaan päätymiseen. Yhtenä merkittävänä väitöskirjan 

tutkimustuloksena on, että käytetyllä todennäköisyyteen pohjautuvalla menetelmällä voidaan 

osoittaa järjestelmän haavoittuvuuteen eniten vaikuttavat komponentit.

Fingridissä tehdään säännöllisesti tarkasteluja 400 kV:n verkon käyttövarmuudesta käyttäen 

Pottosen väitöskirjan menetelmää. (Saarinen 2008) Tarkasteluissa huomioidaan kaikki 

mahdolliset 400 kV:n kolmivaiheiset maa-ja oikosulut sekä 400 kV:n sähköasemien laitteiden 

viat. Lisäksi huomioidaan 400 kV:n verkossa olennaiset releiden viestiyhteyksien viat.
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Sähköjärjestelmän käyttövarmuutta tutkitaan erilaisissa ennustetuissa verkon siirtotilanteissa 

eri johto- ja suojausvikayhdistelmillä. Verkon käyttäytyminen jaotellaan kolmeen eri tilaan; 

järjestelmän romahtamiseen, järjestelmän osittaiseen romahtamiseen sekä käyttövarmaan 

järjestelmään. Käytössä on PSS/E verkostolaskentaohjelma dynaamisen stabiiliuden 

määrittämiseen sekä Risk Spectrum ohjelmisto luotettavuuslaskentaan. Tavoitteena on 

määrittää verkon käyttövarmuuden kannalta heikoimmat komponentit, eli ne komponentit 

joiden käyttövarmuus vaikuttaa eniten koko järjestelmän käyttövarmuutta huonontavasti.

Koko järjestelmän käyttövarmuuden määrittely on olennainen osa kantaverkkoyhtiön 

toimintaa. Fingridissä koko järjestelmän käyttövarmuutta arvioidaan mm. dynaamisen 

jännitestabiiliuden, kulmastabiiliuden sekä tehotasapainon näkökulmista. (Kuisti & ai. 2007) 

Tutkittavia suureita ovat esim. tiettyjen johtojen terminen kuormitettavuus, häiriöreservit, 

dynaaminen jännitestabiilius sekä tehoheilahtelujen vaimeneminen. Käyttövarmuus-ja 

riskitarkastelujen tarkoituksena on löytää eri käyttövarmuuteen merkittävästi vaikuttavia verkon 

häiriötä. Tutkimus on lähinnä asiantuntemukseen perustuvaa arviointia, eikä eri mahdollisia 

häiriötilanteita voi vakavuudeltaan verrata keskenään. Päivittäisessä verkon operoinnissa 

järjestelmän käyttövarmuus määritellään siten, että järjestelmä on N-1 -käyttövarma.

Verkostolaskentaohjelmiin on myös rakennettu toimintoja jotka arvioivat verkon 

käyttövarmuutta. 110 kV:n verkon käytön suunnittelussa hyödynnetään PSS/E-ohjelman 

version 30 kontingenssi -laskentaominaisuuksia. Kontingenssi -analyysilla tarkoitetaan 

automaattista tutkimusta siitä, miten eri yksittäisten komponenttien vikaantuminen vaikuttaa 

verkkoon. Fingrid Oyj:n Hämeenlinnassa sijaitseva verkkokeskus tutkii kuukausittain 

kontingensseja, eli käyttöhäiriöitä Suomen 110 kV:n verkoilla. Tarkoituksena on selvittää miten 

110 kV:n verkon siirrot ja jännitteet käyttäytyvät tietyllä verkon käyttötilanteella erilaisten 

ennustettavien N-1 -vikojen jälkitilanteessa. Verkon tulevan kuukauden käyttötilannetta 

vastaava verkkomalli tehdään suunniteltujen keskeytysten, arvioidun huippukulutuksen ja 

mahdollisten jakorajamuutosten perusteella. Kontingenssi-analyysissa tutkitaan sen jälkeen 

aiheuttaako minkä tahansa yksittäisen 400 kV, 220 kV tai 110 kV johdon tai sähköaseman 

irtoaminen alijännitteitä tai ylikuormia 110 kV:n johdoille. (Manner 2007)

PSS/E:n kontingenssi-analyysia vastaavaa tutkimusta on tehty kansainvälisesti laajalti. 

Useimmiten niissä tutkitaan järjestelmän toimintaa erilaisissa johto- ja sähkölaitteiden 

vikayhdistelmissä. Luotettavuuteen pohjautuvia käyttövarmuuden arviointimenetelmiä on

18



kehitetty pohjautuen mm. petri -verkkoihin (place-transition net) (Arentz & al 2006), 

dynaamisiin päättelypuihin (Chen 2001) sekä Monte Carlo-menetelmään (Pereira & Balu 

1992). Näiden kaikkien tarkoituksena on koettaa määrittää koko järjestelmälle yksi yhteinen 

käyttövarmuuden tunnusluku. Menetelmien ongelmana on, että niissä ei sähköjärjestelmän 

laajuudesta johtuen voida huomioida kaikkia yksittäisiä komponentteja, ja malleista tulee 

enemmän tai vähemmän yleistettyjä ja karkeita

3.3. Sähkölaitteiden käyttövarmuustutkimus

Sähkölaitteiden käyttövarmuustutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, joka selvittää tiettyjen 

sähköverkon komponenttien käyttövarmuutta. Johtoja ei kuitenkaan yleensä lueta tutkittavaksi 

sähkölaitteeksi, vaan niihin luetaan mm. muuntajat, katkaisijat, erottimet, suojareleet, kiskot ja 

mittamuuntajat. Myös kokonaisen sähköaseman, eli sähkölaitteista koostuvan järjestelmän 

käyttövarmuutta on useasti tutkittu.

Sähkölaitteiden käyttövarmuustutkimus kulkee useasti käsi kädessä sähkölaitteiden 

kunnonvalvonnan ja kunnonhallinnan tutkimuksen kanssa. Tavoitteena on useimmiten 

optimoida tietyn sähkölaitteen tai laiteryhmän käyttövarmuus ja ylläpitokustannukset. 

Selvitettäviä asioita ovat usein yleisimmät vikaantumistavat ja laitteiden huolto- ja 

koestustiheyden vaikutus käyttövarmuuteen. (Kuosa 2007) Tutkimukset perustuvat 

pääasiassa laitteiden käyttäjien ylläpitämiin vikatilastoihin ja vikaraportteihin.

Patrik Hilber on lisensiaattityössään Component reliability importance indices for maintenance 

optimization of electrical networks (Hilber 2005) luonut laskentamallin sähköverkon 

komponenttien merkityksestä koko järjestelmän käyttövarmuudelle. Mallissa yksittäiselle 

sähköverkon komponentille määritellään vertailuluku, joka muodostuu komponentin 

käyttövarmuudesta (luotettavuudesta) sekä sen vikaantumisen aiheuttamista kustannuksista 

(keskeytyskustannus). Väitöskirjan tutkimustuloksena on esitetty komponenttikohtainen 

kustannusindeksi, joka määräytyy siten, että tutkitaan keskeytyksen aiheuttavaa 

vikayhdistelmää ja vikayhdistelmässä järjestyksessä viimeistä komponenttia. Kustannus 

indeksi I¡M tälle komponentille on silloin

(3.1)

19



missä K¡ on tietyn vikayhdistelmän aiheuttamien keskeytysten kustannus tutkittavana 

ajanjaksona T. (Hilber & Bertling 2007)

Tämän diplomityön kannalta mielenkiintoinen tutkimus on STRI tutkimuslaitoksen 

tilaustutkimus Reliability studies of 400 kV substation configurations in Finland, Norway and 

Sweden. (Lundqvist & Apell 2007) Siinä tutkittiin yhden ja kahden tehomuuntajan 400 kV:n 

sähköaseman katkaisijaratkaisuiden vaikutusta aseman epä käytettä vyyte en (unavailability), eli 

siihen aikaan, jolloin sähköasema ei pysty syöttämään siihen kytkettyä kuormaa. Tutkimuksen 

lähtökohtana oli Nordelin keräämä sähkölaitteiden vikatilasto koskien 400 kV:n katkaisijoiden, 

erottimien ja muuntajien vikoja sekä niiden korjaamiseen kuluvaa aikaa (Mean time to repair, 

MTTR). Vertailtavina olivat erilaiset 400 kV:n muuntajan kytkentäratkaisut. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin epäkäytettävyyttä kun muuntajat on kytketty 400 kV:n kiskoon yhdellä katkaisijalla 

tai duplex-ratkaisuna kahdella katkaisijalla. Lisäksi tutkittiin apukiskon ja ylimääräisen 

kiskokatkaisijan kytkentäratkaisua. Vertailtavana oli tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöön 

otettava sähköasema, jossa katkaisijat ja erottimet on korvattu ns. erottavalla katkaisijalla. 

Erottava katkaisija on sähkölaite, joka on kykenevät katkaisemaan vikavirran ja sen avautuma 

on riittävä toimimaan erottimena.

Tutkimuksen tulos oli, että katkaisijavian merkitys kahden muuntajan 400 kV:n sähköaseman 

epäkäytettävyyteen on suhteellisen pieni verrattuna 400 kV:n tehomuuntajan vikoihin 

riippumatta katkaisijajärjestelystä. Vaikka katkaisijan vakavien vikojen taajuus on muuntajia 

suurempi, on vakavien muuntajavikojen pitkä korjausaika epäkäytettävyyden kannalta 

merkittävämpi. Yhden muuntajan asemilla epäkäytettävyyteen vaikutti eniten laitteiden 

korjaukseen tarvittava aika, ei niinkään laitteiden vikataajuus. Erottavan katkaisijan tuoma 

parannus epäkäytettävyyteen oli tutkimuksen mukaan marginaalinen.

3.4. Tutkimus keskeytyksestä aiheutuneesta haitasta

Yksi käyttövarmuustutkimuksen merkittävimmistä osa-alueista keskittyy sähkön käyttäjän 

kokeman keskeytyksestä aiheutuvan haitan (KAH) arviointiin ja ennustamiseen. Suomessa 

etenkin jakeluverkkoyhtiöt ovat kiinnostuneita ennustamaan kuluttajalle aiheutuvaa haittaa, 

sillä sähkömarkkinalaki määrää jakeluyhtiöt korvaamaan pitkistä sähkökatkoista aiheutuneet 

kustannukset suoraan asiakkaille. Tämä kannustaa jakeluverkkoyhtiöitä panostamaan 

verkkonsa käyttövarmuuteen. Jakeluverkkoyhtiön kannalta kiinnostavaa on löytää taso, jolla
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kuluttajan kokeman haitan pieneneminen ja toisaalta käyttövarmuuden parantamiseen tehdyt 

investoinnit kohtaavat.

Kantaverkkoyhtiöllä ei Suomessa ole korvausvelvollisuutta sähkön siirron keskeytyessä. 

Monessa maassa myös kantaverkkoyhtiö on velvollinen korvaamaan keskeytyksestä 

aiheutuvaa haittaa, joten niissä maissa on tehty tutkimuksia kustannustehokkaan 

käyttövarmuustason määrittelemiseksi. Monesti tutkimuksissa, joissa tutkitaan esim. 

yksittäisen sähkölaitteen varmuutta, tutkitaan myös käyttövarmuustason parantamisen 

aiheuttaman kustannuksen ja kuluttajan kokeman haitan välistä yhteyttä. Käyttövarmuudelle 

määritellään toisin sanoen kustannusvaikutus.

Sähköjärjestelmän luotettavuutta ja käyttöä koskeva kirjallisuus paneutuu myös lähes 

poikkeuksetta sähkön keskeytyskustannusten ja investointikustannusten ennustamiseen. Alan 

merkkiteoksena voidaan pitää Roy Billintonin vuonna 1970 ensimmäisen kerran julkaisemaa 

kirjaa Reliability Evaluation of Power Systems. Edellä mainituissa tutkimuksissa ja kirjoissa on 

esitetty usein kuvan 3.1 mukainen kuvaaja, jossa on esitetty kokonaiskustannusten (total) 

muuttuminen käyttövarmuuden (reliability) parantuessa. Yhdistetyt sähköyhtiön 

investointikustannukset (utility) ja asiakkaan keskeytyshaittakustannukset (customer) ovat 

pienimmillään kohdassa, jossa kokonaiskustannuskäyrä on alimmillaan.

customer

reliability

Kuva 3.1. Käyttövarmuuden kokonaiskustannus. (Allan & Billinton 2002)
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3.5. Fingridin vikatilastot

Fingrid Oyj ylläpitää Suomen kantaverkon vikatilastoja. Seuraavassa on esitelty Fingridin 

tilastointijärjestelmä ELNET ja vuosittain tehtävät laite-ja johtovikatilastot.

3.5.1. ELNET-järjestelmä

Fingridin sisäisenä johto-, asema- ja vikatietojen tietojärjestelmänä toimii ELNET. 

Järjestelmään on koottu perustiedot kantaverkon johdoista ja asemista sekä niiden 

kunnossapidosta, vioista ja käyttöhäiriöistä. Järjestelmään on myös syötetty Fingridin 

asiakkaiden liittymispisteiden perustiedot, kuten kulutuksen laatu ja teho. Järjestelmän 

ylläpidosta vastaavat osaltaan kaikki kantaverkon käytössä mukana olevat Fingridin ryhmät. 

Osa tiedoista päivittyy järjestelmään automaattisesti, osa syötetään käsin.

ELNET-järjestelmään kertään vikatietoja eri tarkoituksia varten. Merkittävä osa tiedosta 

kerätään kunnonhallintaa varten. Tällaisia tietoja ovat esim. sähköaseman infrastruktuuriin 

liittyvät kuntotiedot kuten salaojien kunto tai pylvään harusvaijereiden kunto. Näillä tiedoilla ei 

kuitenkaan ole suoraan tekemistä häiriöiden kanssa, vaan ne on taltioitu kunnonvalvontaa 

varten.

ELNET-järjestelmään on liitetty erilaisia raportointiominaisuuksia joilla voidaan tutkia esim. 

sähköverkon käyttövarmuutta ja häiriöitä. Kuvassa 3.2 ja 3.3 on esitetty näkymä ELNET 

järjestelmän häiriöluettelosta. Kuvassa 3.2 näkyy esimerkkinä lista erilaisista raporteista joita 

järjestelmästä voi tulostaa. Kuvassa 3.3 on esitetty häiriöilmoitusraportin valintadialogi, jossa 

näkyy minkälaisia valintamahdollisuuksia on raportin rajaamiseen. Kuvan 3.3 raporttiin 

tulostuu kaikki Fingridin 110 kV:n tehokatkaisijoiden (katkaisijan) ja johtosuojien 

(johdonsuojarele) viat vuonna 2007.
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k Merkittävimmät häiriöt

Yhteenveto
Käyttövarmuuden tunnusluvut

Vuositilasto
Tprrituspisteiden keskeytykset 
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Häiriöt annetussa paikassa 
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Kuva 3.2. ELNET-järjestelmän häiriöluettelo ja käyttöhäiriöraportti-valikko.

Kuva 3.3. ELNET-järjestelmän Häiriöilmoitus-raportin valintadialogi. Valittuna haettavaksi 
kaikki Fingridin 110 kV:n tehokatkaisijoiden ja johtosuojien viat vuonna 2007.
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ELNET-järjestelmässä on myös mahdollisuus tutkia todellista aiheutunutta toimittamatta 

jääneen sähkön arvoa. Lisäksi järjestelmällä on mahdollista etukäteen laskea mahdollisen 

suunnitellun tai suunnittelemattoman keskeytyksen aiheuttama TJSA-kustannus.

ELNET-järjestelmä on varsin kattava, mutta siinä on muutamia käytön kannalta hankalia 

ominaisuuksia. Ohjelman käyttöliittymässä on monia, osin ristiriitaisia dialogeja ja ikkunoita, 

jotka aiheuttavat sen, että halutun tiedon löytäminen voi osoittautua työlääksi. Lisäksi kaikkiin 

raportteihin ei ole liitetty mahdollisuutta tulostaa raportti sellaisessa tiedostomuodossa, että se 

olisi helppo siirtää jatkokäsiteltäväksi esim. Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmassa.

3.5.2. Laitevikatilasto

Fingridin laitevikatilastot on jaettu kahteen osaan. Laitevikatilasto koskee sähkölaitteita, eli 

katkaisijoita, muuntajia, erottimia jne. Toisiolaitevikatilasto käsittelee suojausjärjestelmän 

vikoja, eli suojareleiden sekä tietoliikennelaitteiden vikoja. Tilastoissa laitteet on jaoteltu 

käyttöjännitteen ja laitetyypin mukaan. Ne on myös luokiteltu laitteen iän ja valmistajan 

mukaan. Tilastojen tarkoituksena on löytää ne laittee, joiden toimintavarmuus on huonoin ja 

ne, joiden huoltoon on jouduttu panostamaan eniten.(Tiesmäki 2008, Yli-Salomäki 2008) 

Lisäksi tilastoihin on otettu mukaan tapauskohtaisesti selostettuna vuoden aikana tapahtuneita 

merkittäviä vikoja.

Laitevikatilasto on koottu ELNET-järjestelmän laitevikaraportoinnin avulla. Tämän diplomityön 

kannalta mielenkiintoista laitevikatilastossa on laitevikojen suoraan aiheuttamat keskeytykset 

ja toisaalta viat, jossa sähkölaitteen (yleensä rele tai katkaisija) vikaantuminen on estänyt 

suojauksen normaalin toiminnan. Valitettavasti käytettävä tilastointitapa ei tue tällaisten 

lukuarvojen helppoa saatavuutta. Laitevikatilastoissa viat on jaoteltu CIGRE:n ohjeiden 

mukaisesti vakaviin ja pienempiin vikoihin. Vakava vika (major fault) on laitteen täydellinen 

vika, joka johtaa välittömään muutokseen verkon käyttötilanteessa, esim. relesuojaus 

laukaisee katkaisijan poistaakseen vian tai laite joudutaan ottamaan pois käytöstä korjausta tai 

vaihtoa varten. Vika tulkitaan myös vakavaksi viaksi, vaikka se ei aiheuttaisikaan edellä 

mainittujen ehtojen mukaisia muutoksia, mutta on laitteen toiminnan kannalta kriittinen. Pieni 

vika (minor fault) on laitteen vähäisempi vika, joka ei täytä major-vian ehtoja.
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Toisiolaitevikatilasto on koottu vastaavalla tavalla poimimalla ELNET-järjestelmästä 

toisiojärjestelmiä koskevat viat. Viat on jaoteltu niiden havaitsemistavan mukaan joko 

koestuksen yhteydessä havaittuihin tai käytössä havaittuihin. Lisäksi releiden kohdalla on 

käsitelty erikseen merkittävänä inhimillisestä erehdyksestä aiheutuvat viat. Inhimillinen vika 

saattaa olla esim. releen virheellinen asettelu. Vikatilasto ei tarjoa tietoa siitä montako kertaa 

suojalaitteet ovat toimineet vuoden aikana. Tilastosta ei pysty laskemaan, mikä oli releiden 

virhetoimintojen ja onnistuneiden toimintojen välinen suhde.

Vakavankaan vian tapauksessa vika ei siis ole sellainen, että se aiheuttaisi välittömästi 

keskeytyksen tai estäisi aina esim. katkaisijaa avautumasta. Vakava vika saattaa kyllä estää 

katkaisijaa avautumasta, mutta yleisempää on, että vakava katkaisijan vika estää 

jälleenkytkennän tekemisen. Vakavaa vikaa (major fault) ei siten voida tulkita niin, että se 

välittömästi aiheuttaisi keskeytyksen tai estäisi suojauksen toimimisen. Lisäksi vikatilastoista 

puuttuu tilastollisen käyttövarmuuden arvioimisen kannalta merkittävä tieto siitä, montako 

kertaa katkaisijat ovat toimineet oikein. Nimensä mukaisesti vikatilastoon on laskettu mukaan 

ainoastaan epäonnistuneet toiminnot. Vastaavalla tavalla toisiolaitevikatilastosta ei pysty 

laskemaan onnistuneiden ja epäonnistuneiden toimintojen suhdetta.

3.5.3. Johtovikatilasto

Toinen tilastollisen käyttövarmuuden laskemisen kannalta merkittävä tilasto on johtovikatilasto. 

(Jalonen 2008) Siihen on koottu tiedot Fingridin siirtoverkon johtojen pituuksista sekä johdoilla 

sattuneista häiriöitä aiheuttaneista vioista. Viat on jaoteltu jännitetason mukaan ja ne 

määritelty joko pysyviksi tai ohimeneviksi. Ohimenevät viat ovat vikoja jotka ovat poistuneet 

pikajälleenkytkennällä (PJK) tai aikajälleenkytkennällä (AJK). Pysyväksi viaksi on laskettu viat 

jotka eivät poistu jälleenkytkennöillä, vaan vaativat käsin tehtäviä kytkentöjä. Viat on tilastossa 

myös jaoteltu niiden syntytavan mukaan. Yleisimpiä vikoja ovat ukkosen aiheuttamat viat sekä 

muut ympäristön aiheuttamat viat. Merkittävä osa 110 kV:n johtovioista on sellaisia (muut viat), 

että niiden syystä ei voida olla varmoja. Johtovikatilastoon on myös koottu tietoa sähköverkon 

johtojen rakennus ja muutosajankohdista sekä rakenteista. Tilastossa on esitelty 

tapauskohtaisesti merkittäviä kuluneena vuonna tapahtuneita vikoja.
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110 kV:n käyttövarmuuden arvioimisessa mielenkiintoisinta on luonnollisesti 110 kV:n verkon 

vikojen määrä ja niiden pysyvyys. Kuvassa 3.4 on esitetty 110 kV:n johdoilla vuosina 1992- 

2007 esiintyneet viat ja niiden syyt.
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Kuva 3.4. Vikataajuus Fingridin 110 kV:n johdoilla vuosina 1991-2007ja niiden syyt. (Jalonen
2008)

Kuvasta nähdään, että suurin osa vioista on ukkosen aiheuttamia tai niiden aiheuttaja on 

tuntematon. 1997-2007 vikoja oli yhteensä 1900 kappaletta. Tuntemattomia 110 kV:n vikoja 

epäillään usein eläinten aiheuttamiksi, eli esim. eristinketjuun tarttuneen linnun ulosteen 

aiheuttamaksi läpilyönniksi. (Välimaa 2009)

Historiallisten vikatilastojen perusteella keskimääräinen vikatiheys 110 kV:n johdolla oli noin 

2,2 vikaa sataa kilometriä kohden. Vikatiheytenä on tässä tutkimuksessa kuitenkin käytetty 

vuoden 2004-2008 vikatiheyksien keskiarvoa 1,6 vikaa sataa kilometriä kohti vuodessa. Tämä 

on perusteltua, sillä tutkituilla alueilla vikatiheys on maan keskiarvoa pienempi. Myös johtojen 

suojaustaso on parantunut ja vähentänyt vikojen määrää.
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4. Forssa-Kolsi-johdon pitkittäiskatkaisijan varustaminen suojauksella

Tässä luvussa tutkitaan käyttövarmuuden, eli tässä tapauksessa toimitusvarmuuden 

parantamista maaseudulla kulkevaan johtoon liittyville asiakkaille. Tutkimuksessa lasketaan 

toimittamatta jääneen sähkön arvo nykytilanteessa ja tilanteessa, jossa johdolla oleva 

katkaisija varustettaisiin suojausautomaatiolla. Johdon välissä olevan katkaisijan varustaminen 

suojareleistyksellä mahdollistaa vikatilanteessa sen, että ainoastaan vikaantunut puoli 

johdosta irrotetaan vian erottamiseksi. Näin johdon se puoli, joka ei ole vikaantunut, säilyy 

kytkettynä ja muodostuva toimittamatta jääneen sähkön arvo on siten pienempi.

4.1. Forssa-Kolsi-johto

Kantaverkon 110 kV:n verkkoon kuuluu johto Forssan ja Koisin sähköasemien välillä. Johto on 

silmukoidun 110 kV:n verkon runkojohtoja sen pituus on 85 kilometriä. Johdon varrella on 

yhteensä 6 liittymispistettä. Tämän johdon varrella on kaksi katkaisijaa, jotka toimivat tällä 

hetkellä kuormaerottimina. Niitä kutsutaan myös pitkittäiskatkaisijoiksi. Katkaisijoita ei ole 

varustettu suojaustoiminnoilla. Tässä tutkimuksessa tutkitaan Metsämaan (MMA) 

sähköasemalle sijoitetun katkaisijan varustamista suojareleistyksellä.

Kuvassa 4.1 on esitetty Forssa-Kolsi-johto, siihen johdon varrelta liittyvät haarajohdot sekä 

sähköasemat. Kuvassa punaisella on esitetty kantaverkkoon kuuluvat osat ja harmaalla 

alueverkkoihin kuuluvat osat. Katkaisijat ja erottimet on kuvattu neliöillä ja ympyröillä. Vihreä 

neliö tai ympyrä kuvaa kiinni olevaa katkaisijaa tai erotinta, valkoinen avointa. Harmaa 

katkaisija on alueverkkoon kuuluva katkaisija, jonka käyttöä Fingrid ei ohjaa.
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Kuva 4.1. Forssa-Kolsi-johto, sähköasemat sekä tutkittava pitkittäiskatkaisija. Kantaverkkoon 
kuuluvat osat on esitetty punaisella ja harmaalla on esitetty alueverkkoihin kuuluvat osat. 

Katkaisijat ja erottimet on kuvattu neliöillä ja ympyröillä. Vihreä neliö tai ympyrä kuvaa kiinni 
olevaa katkaisijaa tai erotinta, valkoinen avointa. Harmaa katkaisija on alueverkkoon kuuluva

katkaisija, jonka käyttöä Fingrid ei ohjaa.

Forssa-Kolsi-johdolla on 6 liittymispistettä, joissa on liittyneenä ainoastaan maaseutukuormaa. 

Kaikkien liittymispisteiden kulutuksen laatu on ”maaseutu”. Liittymispisteiden haarajohtojen 

pituus on yhteensä 59 kilometriä. Keskimääräinen siirretty teho johdolla vuonna 2007 oli 39 

MW, jonka laskin Fingridin VPS Balancer-tietokannan tehomittauksista. Tästä tietokannasta 

poimittiin tunneittainen tehon mittaustieto Forssa-Kolsi-johdolta vuodelta 2007 ja laskettiin 

mittausten keskiarvo.

Tutkittava Metsämaalla sijaitseva pitkittäiskatkaisija sijaitsee paikassa, joka on 25,4 kilometriä 

Forssan sähköasemalta ja 59,6 kilometriä Koisin sähköasemalta. Liittymispisteet ovat 

sijoittuneet siten, että kaksi liittymispisteistä sijaitsee Metsämaan ja Forssan välissä ja neljä 

Metsämaan ja Koisin välissä. Metsämaan ja Forssan välissä on kytkettynä yhteensä 56,2
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kilometriä johtoa ja liittymispisteiden keskimääräinen teho vuonna 2007 oli 16,7 MW. Koisin ja 

Metsämaan välissä on yhteensä 88,4 kilometriä johtoa ja liittymispisteiden keskimääräinen 

teho vuonna 2007 16,8 MW.

Koisi Forssa

16,8 MW

Kuva 4.2. Liittymispisteiden ja johtojen jakaantuminen Metsämaan katkaisijan molemmin
puolin.

Kuvasta 4.2 nähdään, että johdosta suurempi osa on Koisin ja Metsämaan välissä, mutta teho 

on jakaantunut suunnilleen puoliksi Metsämaan katkaisijan molemmin puolin.

4.2. Vikatiheys

Forssa-Kolsi-välillä tapahtuvan vikatiheyden arvioinnin lähtökohdaksi on otettu 110 kV:n 

verkon keskimääräinen vikatiheys 1,6 vikaa /100 km / vuosi. Todennäköinen vikojen 

esiintymistiheys eri kuukausina on laskettu käyttäen hyväksi vuosien 1997-2007 

kuukausittaista vikatilastoa. Vuosina 1997-2007 110 kV:n verkossa oli yhteensä 1900 vikaa. 

Kuvassa 4.3 on esitetty vikojen lukumäärä eri kuukausina vuosina 1997-2007.
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Kuva 4.3. 110 kV:n verkon vikojen lukumäärä eri kuukausille vuosina 1997-2007.

Kuvasta 4.3 nähdään, että viat ovat painottuneet kesäkuukausille, etenkin heinäkuuhun. Tämä 

on luonnollista, sillä suurin osa 110 kV:n verkon vioista on ukkosen aiheuttamia. Kaikista 

vioista 90 % oli nopeasti ohimeneviä ja käyttö saatiin palautettua pikajälleenkytkennän (PJK) 

avulla. Noin 9 % vioista poistui aikajälleenkytkennän (AJK) avulla ja 1 % vioista oli sellaisia, 

että ne jäivät pysyviksi ja käsin kytkettäviksi.

Forssa-Kolsi-välille on kytketty yhteensä 144,6 kilometriä 110 kV:n johtoja, joista 85 km kuuluu 

siis kantaverkkoon ja 59,4 km alueverkkoihin. Käyttäen keskimääräistä vikatiheyttä 1,6 vikaa / 

100 km / vuosi, saadaan johdon keskimääräiseksi vikatiheydeksi 2,3 vikaa vuodessa. 

Painottamalla vikoja kuvan 4.3 vikatiheyksien mukaan saadaan laskettua vikojen suhteellinen 

osuus Forssa-Kolsi-johdolla. Esimerkiksi heinäkuun suhteellinen vikatiheys on laskettu 

seuraavalla tavalla:

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Heinäkuun_viat_1997 - 2007), (Forssa . Kolsi_keskimääräinen_vikataajuus) 
(Kaikki_viat_l 997 - 2007)

-^-*2,32 = 0,303 
1900

(4.1)
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Kuvassa 4.4 on esitetty vikojen kuukausittainen taajuus Forssa-Kolsi-johdolla.
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Kuva 4.4. Vikojen taajuus eri kuukausina Forssa-Kolsi-johdolla. Vaaka-akselilla on esitetty 
kuukaudet. Pystyakselilla on esitetty vikojen lukumäärä kuukaudessa.

4.3. Toimittamatta jääneen sähkön arvon muodostuminen

Vika jossain kohtaa tutkittavalla johdolla tarkoittaa koko johdon ja kaikkien siihen liittyvien 

kuormien irtoamista. Jos johdolla oleva pitkittäiskatkaisija olisi varustettu suojareleistyksellä, 

irtoaisi ainoastaan katkaisijan vikaantuneella puolella olevat kuormat.

Tässä tutkimuksessa ei ole huomioitu asiakkaan sähköasemalla tapahtuvaa vikaa ja sen 

aiheuttamaa keskeytystä johdolle. Tällainen vika voisi olla esim. haarajohdolla olevan 

sähköaseman suojauksen epäonnistunut toiminta tai työvirheestä aiheutunut vika 

sähköasemalla. Asiakkaan sähköasemalla tapahtuvat viat ovat kuitenkin harvinaisia ja 

laadultaan vaihtelevia. Pahimmillaan asiakkaan sähköasemalla aiheutunut vika voi aiheuttaa 

tuntien pituisen kesketyksen johdolle. Forssa-Kolsi-johto sekä siihen liittyvät haarajohdot on 

kuitenkin varustettu useilla erottimilla, joten voidaan katsoa, että mahdolliset asiakkaalla olevat 

pysyvät viat on mahdollista erottaa ilman, että se vaikuttaa muihin johdolle liittyneisiin 

asiakkaisiin. Samalla tavalla tässä tutkimuksessa ei ole huomioitu pysyviä vikoja, sillä ne on 

vastaavalla tavalla erotettavissa.

—

n n n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Koska kyseessä olevat kulutuksen laadut ovat maaseutukuormaa, aiheutuu luvussa 2.5 

esitetyn toimittamatta jääneen sähkön arvon laskentatavan mukaan TJSA-kustannus 

ainoastaan niistä vioista, jotka poistuvat aikajälleenkytkennällä tai jäävät pysyviksi. 

Maaseutukuormalle huomioidaan kuitenkin keskeytyksen ajankohdan kertoimet.

Laskin TJSA:n hyödyntämällä VPS Balancer mittaustietojärjestelmästä saamaani 

tuntikohtaista mittaustietoa. Painotin jokaista tunnin tehoa käyttämällä hyväkseni luvussa 2.5 

annettuja keskeytysajankohdan kertoimia. Maaseudun kulutuksen laatukerroin on 3,87 

€/kW. Esimerkiksi 1.7.2007 klo 7 mitatulle teholle laskin TJSA-kertoimilla painotetun tehon 

Ptjsa seuraavalla tavalla:

PtJSA-Pmitattu*KVp*Klo Kkk~Pmitattu 0,7 1 0,85 (4.2)

Tämän jälkeen laskin jokaiselle kuukaudelle keskiarvon tunneittain mitatuista TJSA- 

painotetuista tehoista Ptjsa• Laskin jokaiselle kuukaudelle keskimääräisen TJSA-arvon 

olettamalla, että keskeytyvä teho on kuukauden keskimääräinen TJSA-painotettu teho Ptjsa ja 

kuukauden keskimääräinen vikatiheys kuvassa 4.4 annettu kuukausittainen vikatiheys. 

Kuukauden oletettu muodostuva toimittamatta jäänen sähkön arvo TJSA on siten 

PTjsA*kulutuksenlaatukerroin* kuukauden vikatiheys* AJKja pysyvien vikojen osuus. 

Esimerkiksi heinäkuun TJSA7 lasketaan seuraavalla tavalla:

TJSA7 = Ptjsa *Kk,*0,303*10 %=20,3 MW * 3,87 €/kW*0,303*10 % = 5600 € (4.3)

Kuvassa 4.5 on esitetty mitatun kuukauden keskiteho sekä kuukauden oletettu muodostuva 

TJSA-arvo. Kuvasta nähdään, että keltaisella viivalla esitetty teho on kesäkuukausina 

pienimmillään. Sinisellä esitetty oletettu TJSA on kuitenkin juuri kesäkuukausina 

suurimmillaan. Tämä selittyy vikojen kuukausittaisen esiintymisen painottumisella juuri 

kesäkuukausiin.
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Kuva 4.5. Mitattu kuukausittainen keskiteho ja oletettu muodostuva TJSA-kustannus.

Yhden vuoden aikana muodostuva oletettu toimittamatta jääneen sähkön arvo on Forssa- 

Kolsi-johdolla ensimmäisenä vuonna noin 26 300 euroa, joka saadaan laskemalla yhteen 

jokaisen kuukauden oletettu TJSA-kustannus.

4.4. Katkaisijan suojareleistyksellä saatava säästö

Forssa-Kolsi-johdolla oleva tutkittava Metsämaan katkaisija sijaitsee paikassa, jonka etäisyys 

Forssasta on 39 % johdon koko pituudesta. Tälle välille on kytketty 50 % johdon kuormasta. 

Taulukossa 4.1 on esitetty johtojen ja kuormien osuudet Metsämaan katkaisijan molemmin 

puolin.
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Taulukko 4.1. Johtojen määrä Forssa-Kolsi-johdolla sekä haarajohdoilla.

Forssa- Koisi-
Metsämaa Metsämaa

Johtoja [km] 56,2 88,4

Osuus koko johdon
pituudesta 38,9 % 61,1 %

Forssan ja Metsämaan välisen johdon osuus koko johdon vuoden TJSA-kustannuksen 

muodostumisesta vuoden aikana on siten siis:

TJSA * 38,9 %= 26300 € * 38.9 % = 10200 € (4.4)

Vastaavasti Kolsi-Metsämaa-johdon osuus koko vuoden TJSA-kustannuksen 

muodostumisesta on 16060 €.

Seuraavaksi lasketaan mahdollinen muodostuva TJSA-kustannus erikseen Forssa-Metsämaa 

ja Kolsi-Metsämaa-johdoille. Tämä lasketaan, sillä oletetaan, että katkaisijan varustaminen 

suojauksella erottaa johdot täysin toisistaan riippumattomiksi. Lasketaan johtojen TJSA 

vastaavalla tavalla miten TJSAfo-kol laskettiin koko Forssa-Kolsi johdolle kohdassa 4.3, 

käyttäen hyväksi tehon tunneittaista mittaustietoa sekä tietoa johtojen pituuksista.

TJSA-kustannus Forssa-Metsämaa-johdolla TJSAfo-mma on ensimmäisenä vuotena noin 8000 

€ ja Metsämaa-Kolsi-johdolla TJSAko-mma 5100 €. Yhteinen TJSA on siis noin 13100 € ja 

saavutettava säästö vuodessa on

TJSAfo-kol - TJSAfo-mma - TJSAko-mma = 26300 € - 8000 € - 5100 € = 13200 €. (4.5)

Mahdollisen investoinnin tuoman säästön voidaan olettaa olevan merkitseviä tulevien 25 

vuoden aikana, joka on tyypillinen laskennallinen sähköverkon komponenttien pitoaika. Nyt 

tehtävän investoinnin tuoma säästö lasketaan vuosittain ja sen arvo diskontataan 

laskentapäivän arvoon (nykyarvo). Tänä aikana TJSA:n kulutuksenlaatukerroin kasvaa 

vuosittain 4 % tuottajahintaindeksin mukaan ja toisaalta rahan arvon muutoksen oletetaan
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olevan 6 %. Käytetään hyväksi rahan nykyarvon laskentakaavaa, jolloin investoinnin tuoma 

säästö TJSA-kustannuksissa siirrettynä nykyrahaan on

(4.6)

missä viimeinen kerrottava on jaksollisten suoritusten nykyarvon laskentakaava. Saavutettava 

säästö TJSA-kustannuksissa, TJSAsäästö seuraavan 25 vuoden aikana on noin 253 000 euroa.

4.5. Katkaisijan optimaalinen sijainti

Tutkin myös mahdollisuutta sijoittaa katkaisijan suojareleistys toiselle jo olemassa olevalle 

katkaisijalle, joka sijaitsee Jokisivussa (JOK). Jokisivun katkaisijan kohta on nähtävissä 

kuvassa 4.1. Johtojen pituuksien jakaantuminen katkaisijan eri puolille on esitetty taulukossa

4.2.
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Taulukko 4.2. Johtojen määrä Forssa-Kolsi-johdolla kun tutkittava katkaisija on Jokisivussa.

Forssa-
Jokisivu Kolsi-Jokisivu

Johtoja [km] 114,7 29,9

Osuus koko johdon
pituudesta 79,3 % 20,7 %

Suurin osa johdoista sijaitsee siis Forssan ja Jokisivun välissä. Tällä välillä sijaitsee myös 

suurin osa Forssa-Kolsi välin kuormista. Tein tälle katkaisijan sijoitukselle vastaavan 

tutkimuksen mikä on esitetty kohdissa 4.3, 4.4 ja 4.5 Metsämaalla sijaitsevalle katkaisijalle.

TJSA-kustannus Forssa-Jokisivu-johdolla TJSAfo-jok on ensimmäisenä vuotena noin 7000 € 

ja Kolsi-Jokisivu-johdolla TJSAko.jok johdolla 8900 €. Yhteinen TJSA on siis noin 159006 ja 

saavutettava säästö vuodessa on

TJSAfo-kol - TJSAfo-jok - TJSAKO-jok =26300 € - 7000€ - 8900 € = 10400 €. (4.7)

Koska edellä tehty tutkimus ei antanut parempia tuloksia kuin suojauksen sijoittaminen 

Metsämaan sähköasemalle, päätin tutkia vielä tilannetta, jossa katkaisijan paikka olisi vapaasti 

valittavissa. Kuvaa 4.1 katsomalla ja siitä päättelemällä koetin etsiä kohdan, jossa 

mahdollisimman paljon kuormaa on mahdollisimman lyhyen johtohaaran päässä.

Iteroin katkaisijan paikkaa käsin sovittamalla sitä eri kohtaan johtoa. Lopulta optimaaliseksi 

paikaksi osoittautui johdon sijoittaminen lähelle Seikunmaata (SEI) Seikunmaan ja Metsämaan 

väliselle johto-osuudelle. Optimipaikka ja kuormien sekä johtojen sijoittuminen on esitetty 

taulukossa 4.3.
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Taulukko 4.3. Johtojen määrä Forssa-Kolsi-johdolla kun tutkittava katkaisija on 
optimipaikassa.____________ _____________

Forssa-Optimi Kolsi-Optimi

Johtoja [km] 68,7 75,9

Teho [MW] 16,7 16,7

Tehot jakautuvat tässä tapauksessa samalla tavalla kuin katkaisijan sijaitessa Metsämaalla, eli 

katkaisijan molemmin puolin ovat samat liittymispisteet.

Laskin samoin kuten kohdissa 4.3-4.5 ja sain saavutettavaksi TJSA-kustannuksen säästöksi 

siten 13300 €. Tämä on vain 130 € suurempi säästö kuin se mikä saadaan sijoittamalla 

suojaus Metsämaan katkaisijalle.

4.6. Huomioita tuloksista

Forssa-Kolsi-johdolla sijaitsevan Metsämaan katkaisijan varustamista suojatoiminnolla pitää 

pohtia myös suojareleen toiminnan kannalta. Jotta suojaus toimisi halutulla tavalla, tulee 

katkaisijaa ohjaavien releiden osata erottaa, kummalla puolella katkaisijaa vika on. Tämä on 

ongelmallista käytettäessä sähköasemien distanssireleitä, jotka havaitsevat vian sijainnin 

laskemalla vian aiheuttaman releen mittaaman impedanssin muutoksen. Vian aiheuttama 

mitatun impedanssin muutos on taas verrannollinen siihen kuinka kaukana vika on 

sähköasemasta.

Forssan tai Koisin sähköasemalla sijaitseva distanssirele ei voi tietää, onko vika runkojohdolla 

Metsämaan katkaisijan toisella puolella vai pitkällä haarajohdolla. Samalla tavalla Metsämaalla 

oleva rele ei voi tietää, onko vika haarajohdolla tai kenties sähköaseman toisella puolella. 

Distanssirele on kuitenkin aseteltava toimimaan siten, että se havaitsee myös pisimpien 

haarajohtojen päässä tapahtuvat viat. Tällöin vian etäisyys sähköasemasta voi olla suurempi 

kuin johdon keskellä olevan katkaisijan etäisyys sähköasemasta, eikä selektiivistä asettelua 

voi olla. Tästä ongelmasta päästään yhdistämällä johdon keskellä olevan katkaisijan suojarele 

ja sähköaseman suojarele tietoliikenneyhteydellä. Johdon keskellä oleva suojarele voi täten
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kertoa sähköaseman releelle kummalla puolella katkaisijaa vika on. Näin vikaantumaton puoli 

johdosta pysyy kiinni ja ainoastaan vikaantunut puoli irrotetaan.

Asentamalla suojaus katkaisijalle Metsämaassa, on vuosittain saatava TJSA:n säästö 

suhteellisen pieni, vain noin 13 000 euroa. 25 vuoden ajalle laskettuna saatu säästö on noin 

253 000 euroa. Vaikka toimittamatta jääneen sähkön arvoa ei pidetä investointien perusteena, 

voidaan pohtia myös suojareleistyksen investointikustannuksia. Niissä on huomioitava paitsi 

itse releiden ja mittamuuntajien investointikustannukset, myös tietoliikenneyhteyden 

vuosittaiset kustannukset. Pelkän suojareleistyksen investointikustannukset olisi vielä 

mahdollista perustella saatavalla 25 vuoden säästöllä. Vuosittainen tietoliikenneyhteyden 

vaatima kustannus, yli 7000 euroa, tarkoittaa kuitenkin sitä, että katkaisijan varustaminen 

suojareleellä ei ole TJSA-laskennan mukaan kannattavaa.

On huomioitava kuitenkin, että tämä laskelma perustuu vuoden 2008 TJSA-laskentatavan 

arvoihin. Uudet vuoden 2009 aikana saatavat TJSA-kertoimet saattavat muuttaa laskelmaa 

siten, että katkaisijan varustaminen suojareleellä olisi perusteltua myös saavutettavan TJSA- 

säästön avulla.
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5. Kolmen tehomuuntajan sähköaseman luotettavuus erilaisilla 110 kV:n 

kiskoratkaisuilla

110 kV:n siirtoverkon käyttövarmuutta voidaan lähestyä myös tutkimalla yksittäisen 

sähköaseman luotettavuutta ja asemaratkaisun vaikutusta sähkön toimitusvarmuuteen. 

Sähköaseman luotettavuuden tarkastelu tulee mielekkääksi erityisesti silloin kun 

sähköasemaa laajennetaan, uusitaan tai sähköasemalla joudutaan ottamaan käyttöön 

tilapäisiä ja poikkeuksellisia järjestelyjä. Tilapäisjärjestelynä voidaan pitää esim. tilannetta, 

jossa katkaisijahuollon aikana kiskokatkaisijaa käytetään apukiskon avulla johtolähdön 

katkaisijana. Tämän kaltaisia poikkeusjärjestelyjä käytetään säännöllisesti eri puolilla verkkoa 

ja niitä varten on jouduttu luomaan erilaisia toimintaohjeita.

Suomessa kantaverkon nykyisillä sähköasemilla on käytössä korkeintaan kaksi 400 /110 kV:n 

muuntajaa. Muuntotarpeen kasvuun on vastattu yleensä rakentamalla uusi sähköasema sekä 

uusia johtoja. Tietyillä alueilla, kuten tiheästi rakennetuissa kaupungeissa, ei tehon tarpeeseen 

voida enää kohtuullisin kustannuksin vastata rakentamalla uusia sähköasemia. Vaihtoehdoksi 

jää tällöin olemassa olevien asemien laajentaminen.

Fingridin tekemien alueellisten suunnitelmien perusteella kolmannen tehomuuntajan 

sijoittaminen samalle sähköasemalle on tulossa ajankohtaiseksi vaihtoehdoksi usealla 

kantaverkon sähköasemalla. Sekä itse sähköaseman että alueen siirtoverkon muuntotarve on 

kasvanut, eikä olemassa olevalla verkolla voida tulevaisuudessa taata haluttua sähkön 

toimitusvarmuutta kaikissa käyttötilanteissa.

Suomen kantaverkossa käytettävät tehomuuntajat ovat nimellisteholtaan 400 MVA, mutta 

niiden kuormitettavuus vaihtelee suuresti riippuen ulkolämpötilasta, muuntajan tyypistä ja 

sähköaseman muista teknisistä ratkaisuista. Hetkellinen muuntajan kuormitettavuus voi olla 

jopa 50 % nimellistehoa suurempi (Reilander 2007). Suurimmat tarvittavat muuntotehot 

yksittäisellä asemalla ovat tulevaisuudessa yli 600 MW, eli käytännössä sähköaseman 

muuntotarve voidaan siten tarvittaessa hoitaa kahdella muuntajalla, mutta tällöin ei asemalla 

ole tarpeeksi ylimääräistä muuntokapasiteettia jos yksi muuntaja vikaantuu. Sähköasemalla 

oleva kolmas muuntaja sallisi yhden muuntajan pidempiaikaisen keskeytyksen mm. huollon tai
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vian yhteydessä. Sähköaseman riittävä muuntoteho myös auttaa tukemaan 110 kV:n 

siirtoverkkoa silloin kun jokin alueen muista muuntoasemista on vikaantunut.

Tässä luvussa tutkitaan sellaisen sähköaseman luotettavuutta, jossa on kolme muuntajaa ja 

kaksi tai kolme 110 kV:n pääkiskoa. Tutkimuksessa keskitytään 400/110 kV:n sähköaseman 

110 kV:n kentän kiskoratkaisuihin ja käytetään tapahtumapuumenetelmää.

Kolmannen muuntajan liittämistavoista kiskoihin ei ole vakiintuneita käytäntöjä, mutta Fingrid 

on selvittänyt useita erilaisia vaihtoehtoja ja niiden investointikustannuksia. (Reilander 2007) 

Kolmen muuntajan sähköasemat ovat Suomen ulkopuolellakin varsin harvinaisia, eikä 

kansainvälisesti ole olemassa yhtenäistä tapaa kolmen muuntajan käytöstä. Esimerkiksi 

Sveitsin Laufenburgin 400 / 220 kV:n sähköasemalla kaikki kolme muuntajaa on kytketty 

samaan kiskoon (Väärämäki 2005). Asiaa käsittelevä kirjallisuus ei aina edes mainitse kolmen 

muuntajan tai kolmen pääkiskon sähköasemajärjestelyjä (esim. Giles 1970). Kolmen 

pääkiskon sähköasemia käytetään joskus paikoissa, joissa sähköasemalla yhdistetään kaksi 

erillistä sähköistä järjestelmää (ABВ Switchgear Manual 2001). Usein kolmas muuntaja on 

tuotu sähköasemalle varamuuntajaksi ja otetaan käyttöön vain vikatilanteissa.

5.1. Nykyinen 110 kV:n kiskojärjestely sähköasemilla

Nykyisillä kahden tehomuuntajan sähköasemilla muuntajien kytkeminen yleisesti 110 kV:n 

verkossa käytettyyn kahden pääkiskon ja yhden apukiskon kiskojärjestelmään on ollut varsin 

yksinkertaista. Kahden muuntajan tyypillinen kytkentäjärjestely on esitetty kuvassa 5.1. 

Kuvassa punaisella on merkitty 110 kV:n järjestelmään ja sinisellä 400 kV:n järjestelmään 

kuuluvat osat. Ristillä kuvataan katkaisijaa ja poikkiviivalla erotinta. Harmaalla piirretyt 

erottimet ovat auki. Kumpikin muuntaja (T1, T2) on kytketty eri pääkiskoon (W1, W2) ja kiskot 

on yhdistetty kiskokatkaisijalla (KK).
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Kuva 5.1 Kahden muuntajan kytkentä 110 kV:n kahden pääkiskon ja yhden apukiskon 
kiskojärjestelyssä. 110 kV:n järjestelmään kuuluvat osat on merkitty punaisella ja 400 kV:n 
järjestelmään kuuluvat osat sinisellä. Ristillä kuvataan katkaisijaa ja poikkiviivalla erotinta. 
Harmaalla piirretyt erottimet ovat auki. Kumpikin muuntaja (T1, T2) on kytketty vain yhteen 

pääkiskoon (W1, W2) ja kiskot on normaalisti yhdistetty kiskokatkaisijalla (KK).

Käytössä olevalla kuvan 5.1 mukaisella kytkentäratkaisulla on mahdollisuus säilyttää puolet 

asemaan liittyvistä johdoista kytkettyinä katkaisijavian tai kiskovien yhteydessä. Vikaantuneen 

kiskon mukana irtoavat vain siihen liitetyt johdot. Muuntajavian sattuessa voidaan vikaantunut 

muuntaja irrottaa omasta kiskostaan. Tähän kiskoon kytkeytyneet johdot voidaan syöttää 

jäljelle jääneellä muuntajalla kiskokatkaisijan kautta.

5.2. Kolmen tehomuuntajan kytkentävaihtoehdot

Investointikustannuksiltaan halvin vaihtoehto 2PK+AK-asemilla on kytkeä kolmas muuntaja 

joko kiskoon W1 tai kiskoon W2. Kalliimpi vaihtoehto on kytkeä kolmas muuntaja 

yhtäaikaisesti molempiin kiskoihin, kumpaankin omalla katkaisijallaan. Tätä järjestelyä 

kutsutaan duplex-kytkennäksi ja siitä käytetään lyhennystä 2PK+AK Duplex. Kolmas 

mahdollinen tapa on rakentaa kolmas pääkisko (W3) ja kytkeä kolmas muuntaja siihen. 

Tämän vaihtoehdon lyhenne on 3PK+AK. Tällöin tarvitaan myös uusi kiskokatkaisija 

yhdistämään kiskot W1 ja W3. Seuraavassa vaihtoehdot on käyty tarkemmin läpi.

Kaikissa vaihtoehdoissa muuntajien kytkentä 400 kV:n kiskoihin on yhtenevä. Kolmas 

muuntaja on kytketty katkaisijalla (duplex-järjestely) molempiin 400 kV kiskoihin kuvan 5.2 

mukaisesti. Kaksi olemassa olevaa muuntajaa (T1 ja T2) on kytketty eri 400 kV:n kiskoihin.
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5.2.1. Kaksi pääkiskoa ja apukisko

KK 02 T1 T2 T3

Kuva 5.2 Kolmen muuntajan kytkentä kahden pääkiskon ja apukiskon sähköasemaan. 110 
kV:n järjestelmään kuuluvat osat on merkitty punaisella ja 400 kV:n järjestelmään kuuluvat 

osat sinisellä. Ristillä kuvataan katkaisijaa ja poikkiviivalla erotinta. Harmaalla piirretyt 
erottimet ovat auki. Muuntajat 1 ja 3 on kytketty kiskoon W2 ja muuntaja 2 kytketty kiskoon

W2. Sinisellä on esitetty 400kV:n kytkentä.

Kahden pääkiskon, yhden apukiskon ja kolmannen muuntajan yhden 110 kV:n katkaisijan 

kytkentäratkaisun etuna ovat pienet investointikustannukset. Kolmannen muuntajan ja 400 

kV:n katkaisijakentän lisäksi kiskojärjestely tarvitsee ainoastaan yhden katkaisijakentän 

(kuvassa 5.2 merkitty symbolilla T3) lisäyksen. Järjestelyn eduksi voidaan myös lukea se, että 

kytkentä muistuttaa kahden muuntajan asemilla olevia kytkentöjä. Tämä vähentää inhimillisten 

asennus-ja kytkentävirheiden määrää sekä helpottaa verkko-operaattorin toimintaa 

vikatilanteissa ja tilapäiskytkennöissä. Huonona puolena tässä ratkaisussa on sähköaseman 

muuntotehon merkittävä pieneneminen mikäli kisko, johon on kytketty kaksi muuntajaa, 

vikaantuu.
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5.2.2. Kaksi pääkiskoa ja apukisko, kolmas muuntaja Duplex-kytkennällä

T3.1 T3.202 T1

X X

Kuva 5.3 Kolmannen muuntajan duplex-kytkentä kahden pääkiskon ja apu kiskon 
sähköasemaan. 110 kV:n järjestelmään kuuluvat osat on merkitty punaisella ja 400 kV:n 

järjestelmään kuuluvat osat sinisellä. Ristillä kuvataan katkaisijaa ja poikkiviivalla erotinta. 
Harmaalla piirretyt erottimet ovat auki. Muuntaja T1 on kytketty kiskoon W2 ja muuntaja T2 

kiskoon W1. Kolmas muuntaja T3 on kytketty erilliseen muuntaja-apukiskoon WT. Muuntaja-
apukisko WT on kytketty pääkiskoihin W1 ja W1.

Kolmas muuntaja voidaan kytkeä olemassa oleviin 110 kV:n kiskoihin kahdella katkaisijalla. 

Tällöin on mahdollista syöttää muuntajalla molempia kiskoja yhtä aikaa. Kiskovian tai 

katkaisijavian yhteydessä riittää ainoastaan kolmannen muuntajan toisen katkaisijan 

avaaminen. Tällä järjestelyllä vältytään kolmannen pääkiskon rakentamiselta. 

Laiteinvestoinnit painottuvat ainoastaan kahden uuden katkaisijakentän T3.1 ja T3.2 

rakentamisen.

Duplex-ratkaisussa toista kolmannen muuntajan katkaisijaa voidaan käyttää myös kuvan 5.4 

mukaisesti kiskokatkaisijan tavoin kun esimerkiksi joku johtolähtöjen katkaisijoista on 

huollettavana ja varsinaista kiskokatkaisijaa käytetään apukiskon avulla johtolähdön suojana. 

Muuntajien huoltoja tai vastaavia huoltotoimia tehdään johtolähdöillä suhteellisen harvoin. 

Huoltoväli saattaa olla useita vuosia (Kuosa 2007). Suurilla sähköasemilla huoltotoimenpiteitä 

voi kuitenkin tulla kuitenkin useita vuoden aikana, jolloin seuraava tarkastelu on mielekäs 

myös investointimielessä.
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Huollettava katkaisija

T3.1 T3.2
Toimii muuntajan 

katkaisijana

Toimii
kiskokatkaisijana

Toimii
johtokatkaisijana

Kuva 5.4. Sähköaseman kytkentä katkaisijahuollon aikana duplex-järjestelyn yhteydessä.
Huollettava katkaisija (02) on merkitty harmaalla. Kuvaan ei ole piirretty kaikkia erottimia. 110 

kV:n järjestelmään kuuluvat osat on merkitty punaisella ja 400 kV:n järjestelmään kuuluvat 
osat sinisellä. Ristillä kuvataan katkaisijaa ja poikkiviivalla erotinta.

Kuvan 5.4 järjestelyssä huollettavan katkaisijakentän 02 johtolähtö on kytketty apukiskoon AK 

ja kiskokatkalsija KK on aseteltu toimimaan johtolähdön 02 johdonsuojareleen ohjauksesta. 

Kolmannen muuntajan kahdesta katkaisijasta T3.1 on kytketty yhdistämään pääkiskot W1 ja 

W2. Katkaisijaa T3.1 käytetään kuten kiskokatkaisijaa. Katkaisijaa T3.2 käytetään kolmannen 

muuntajan suojana. Kytkentä on mahdollinen, mutta monimutkainen. Esimerkiksi pääkiskon 

W2 katkaisija-ja kiskovikareleet pitää muuttaa ohjaamaan katkaisijaa T3.1. Lisäksi pääkiskon 

W1 suojaus pitää ulottaa havaitsemaan muuntaja-apukiskoon WT tulevat viat. Katkaisijaa 

T3.1 ohjaisi tällöin yhteensä viisi eri relettä; molempien pääkiskojen katkaisija-ja 

kiskovikareleet sekä kolmannen muuntajan suojareleet. Jos muuntaja-apukisko WT on 

varustettu myös katkaisija- ja kiskovikareleillä, on katkaisijaa T3.1 ohjaamassa yhteensä 

seitsemän relettä.

Duplex-ratkaisulla on myös muita hankalia ja huonoja puolia. Erottaakseen vikatilanteissa 

ainoastaan vikaantuneen pääkiskon muuntaja-apukisko pitää varustaa omilla katkaisija-ja 

kiskovikareleillä. Kuvan 5.5 mukaisessa pääkiskon W1 kiskoviassa kiskovikarele ei saa avata 

kolmannen muuntajan molempia katkaisijoita. Johtolähtöjen sekä muuntajan T2 katkaisijoiden 

lisäksi ainoastaan vikaantuneen kiskon katkaisija T3.1 sekä pääkiskot yhdistävä 

kiskokatkaisija KK tulee avata.
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Kuva 5.5. Duplex-järjestely. Kiskovika kiskossa W1. Releiden asettelu tulee tehdä niin, että 
kolmannen muuntajan katkaisijoista ainoastaan T3.1 avautuu. Vian yhteydessä irti kytketyt 

osat on merkitty sinisellä. 110 kV:n järjestelmään kuuluvat osat on merkitty punaisella ja 400 
kV:n järjestelmään kuuluvat osat sinisellä. Ristillä kuvataan katkaisijaa ja poikkiviivalla erotinta.

Vastaavasti muuntaja-apukiskon WT kiskovikatilanteessa pääkiskojen kiskokatkaisija KK tulisi 

säilyä kiinni. Kiskonsuojareleiden asettelusta tulee monimutkainen. Inhimillisten 

virhekytkentöjen ja väärien asettelujen määrä lisääntyy ja riski suojauksen virhetoiminnalle 

kasvaa.

Duplex-ratkaisu on jätetty tutkimatta myöhemmässä tapahtumapuuanalyysissa. Syynä on se, 

että tarvittavan muuntaja-apukiskon suojauksen järjestämisestä, releiden aika-asettelusta ja 

katkaisijoiden avautumisjärjestyksestä on olemassa lukuisia vaihtoehtoja, mutta niiden 

toimintaa ei kuitenkaan ole tutkittu. Releiden ja katkaisijoiden toimintajärjestys vaikuttaa 

merkittävästi tapahtumapuuanalyysin tuloksen vertailukelpoisuuteen.
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5.2.3. Kolme pääkiskoa ja apukisko

02 T1
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Kuva 5.6 Kolmannen muuntajan kytkentä kolmen pääkiskon ja apukiskon sähköasemaan. 
Kolmas muuntaja on kytketty pääkiskoon W1. Se on mahdollista kytkeä myös muihin 
pääkiskoihin. 110 kV:n järjestelmään kuuluvat osat on merkitty punaisella ja 400 kV:n 

järjestelmään kuuluvat osat sinisellä. Ristillä kuvataan katkaisijaa ja poikkiviivalla erotinta.

Laiteinvestoinneiltaan kallein vaihtoehto on kuvan 5.6 mukaisesti rakentaa kolmatta muuntajaa 

varten oma kisko W3, muuntajakatkaisijakenttä T3 sekä ylimääräinen kiskokatkaisija KK.

Tämä järjestely mahdollistaa kaikkien muuntajien toimimisen itsenäisesti. Kytkentätilanteissa 

sekä vikatilanteissa mikä tahansa kolmesta muuntajasta on mahdollista kytkeä apukiskoon. 

Tämän järjestelyn huonona puolena ovat kalliit investoinnit, koska tarvitaan kisko, katkaisijoita 

ja erottimia. Hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että järjestely muistuttaa suojareleiden 

näkökulmasta kahden pääkiskon sähköasemaa.

Huomioitavaa kaikissa vaihtoehdoissa on, että uusilla 400 M VA: n tehomuuntajilla 

ylikuormitettavuus on huomattavan suuri. Kolmen tehomuuntajan sähköaseman muuntotarve 

voidaan useimmissa kuormitustilanteissa hetkellisesti hoitaa yhdelläkin muuntajalla.
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5.3. Teollisuuslaitoksen sähkön toimitusvarmuus kolmen muuntajan sähköasemalla

Seuraavaksi tutkitaan 400/110 kV:n sähköaseman rakenteen vaikutusta käyttövarmuuteen 

asemaan kytkeytyneen teollisuuslaitoksen näkökulmasta, kun sähköasemalla on kaksi tai 

kolme pääkiskoa.

1 Voimalaitos 16,9 km

2 Voimalaitos 16,9 km

4 Teollisuus 39,7 km __________¡Q)______

5 Kaupunki 42,7 km

7 Kantaverkko 43,3 km
------------------S)—

8 Kantaverkko 33,1 km Q
9 Maaseutu 14,9 km ----------------- <30—

3 Teollisuuslaitos 9,6 km

6 Teollisuuslaitos 9,6 km

Kuva 5.7 Tutkittava sähköasema ja siihen liittyvät 110 kV:n johdot ja niiden pituudet. 
Johtolähdön numero vastaa katkaisijakentän numeroa. Tutkittava teollisuuskuorma on liitetty 

tutkittavaan sähköasemaan kahdella johdolla, joiden numerot ovat kuvassa 3ja 6.

Kuvan 5.7 mukaisesti teollisuuslaitos on kytketty sähköasemaan kahdella 9,6 km pituisella 

johdolla (johtolähdöt 3 ja 6), jotka on kytketty teollisuuslaitoksen kiskoon.

Sähköaseman 110 kV:n kiskoihin liittyviin muihin johtoihin on kytketty säteittäisesti teollisuus-, 

maaseutu-ja kaupunkikuorma (johtolähdöt 4, 5 ja 9). Sähköasemaan liittyy kaksi silmukoidun 

kantaverkon 110 kV:n johtoa (johtolähdöt 7 ja 8). Sähköasemaan on lisäksi kytketty 

voimalaitos kahdella johdolla (johtolähdöt 1 ja 2). Sähköasemaan on kytketty yhteensä 226,7
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km 110 kV:n johtoja. Kuvan 5.7 johtojen numerointi vastaa seuraavissa kuvissa esitettävien 

johtojen ja katkaisijakenttien numerointia.

Teollisuuslaitoksen kannalta olennaista sähkön toimitusvarmuudessa on se, että vähintään 

toinen laitosta syöttävistä johdoista säilyy kytkettynä. Luvussa 1.3 esitetyn toimittamatta 

jääneen sähkön arvon määräytymisen perusteiden mukaisesti TJSA-kustannus muodostuu 

vasta kun molemmat teollisuuslaitosta syöttävät johdot menetetään. Teollisuuslaitoksen 

kuorma pystytään tilapäisesti syöttämään yhden johdon kautta ilman, että johto joutuu 

ylikuormaan.

Käytännössä tilanne on usein kuitenkin se, että jo toisen johdon vikaantuminen ja siitä 

seuraava jännitekuoppa aiheuttaa suuria häiriöitä teollisuuslaitoksen toimintaan. Vaikka vika 

saataisiin erotettua pikajälleenkytkennällä alle 100 millisekunnissa, on aiheutunut 

jännitekuoppa niin syvä, että se häiritsee teollisuuslaitoksen toimintaa. Näin ollen on järkevää 

tutkia myös tilanteita joissa vain toinen johdoista on vikaantunut. Myös muille sähköaseman 

johdoille tulevat viat aiheuttavat jännitekuopan ja voivat häiritä teollisuuslaitoksen toimintaa, 

joten kannattaa tutkia miten sähköaseman 110 kV:n kiskoissa näkyvät viat (jännitekuopat) 

vaikuttavat sähköaseman luotettavuuteen. Kaikki sähköaseman kiskossa havaittavat 

jännitekuopat saattavat käytännössä aiheuttaa teollisuuslaitokselle huomattavia vaikeuksia.

5.4.Suojareleet ja katkaisijat

Sähköasemalla automaattisesta suojauksesta vastaavat releet ja katkaisijat. Tässä 

tutkielmassa oletetaan sähköaseman 110 kV:n suojauksen muodostuvan kenttäkohtaisista 

releistä ja katkaisijoista sekä kiskokohtaisesta kiskosuojareleestä, jonka osana on 

katkaisijavikarele.

Tässä tutkimuksessa ei huomioida epäsymmetrisiä katkaisijavikoja, eli vikoja joissa vain yksi 

tai kaksi katkaisijan vaihetta toimii normaalisti.

Johtolähdön suojaus muodostuu johdonsuojareleestä (JSR) sekä johtokatkaisijasta (CB). 

Johdonsuojarele on tutkittavalla asemalla distanssirele, jossa ei käytetä suojauksen 

viestiyhteyksiä. Johdonsuojareleen ja katkaisijan yhteiseksi toiminta-ajaksi on oletettu 100 ms.
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Johdonsuojareleen varasuojana toimii ylivirtarele (YVSR). Ylivirtareleen ja katkaisijan 

yhteiseksi toiminta-ajaksi on oletettu 500 ms.

Katkaisijan vikaantumisen varalla on katkaisijavikarele (KVR) ja kiskokatkaisija (KK). 

Katkaisijavikareleen ja kiskokatkaisijan oletetaan katkaisevan vikavirta 250 millisekunnissa. 

Katkaisijavikarele toimii, mikäli se saa johdonsuojareleeltä tiedon siitä, että katkaisijan tulisi 

avautua, mutta se havaitsee, että vikavirta ei ole lakannut releelle asetellun ajan jälkeen. Se 

toimii samalla tavalla, mikäli katkaisija ei ylivirtareleen ohjaamana avaudu. Katkaisijavikarele ei 

kuitenkaan toimi jos molemmat suojareleet (JSR ja YVSR) ovat vikaantuneet eikä katkaisijalle 

sen takia ole edes saatu avautumiskäskyä.

Tässä tutkimuksessa ei ole huomioitu etävarasuojien toimintaa. Etävarasuoja on viereisen 

sähköaseman distanssireleen kolmas vyöhyke, joka lähettää laukaisukäskyn kun vika on 

jatkunut tarpeeksi kauan, käytännössä 1 s. Kun etävarasuojat toimivat, irtoaa sähköasema 

kantaverkosta ja virransyöttö katkeaa. (Fingrid Oyj, Kantaverkon peruskoulutus 2002)

5.5. Tutkittavat viat

Luotettavuutta tutkitaan tilanteessa, jossa jokin sähköaseman kytkeytyneistä johdoista on 

vikaantunut ja vikakohtaan kulkee vikavirtaa aseman kautta. Luotettavuus tutkitaan eri tavalla 

tilanteessa, jossa vika tulee teollisuuslaitosta syöttävälle johdolle ja kun vika tulee jollekin 

muulle sähköasemaan kytketyistä johdoista, koska seuraukset ovat teollisuuslaitoksen 

kannalta erilaiset.

Johdonsuojan normaali toiminta vastaa suunniteltua N-1 -tilannetta eikä missään tilanteessa 

aiheuta teollisuuslaitoksen sähkönsyötön katkeamista. Siksi tutkitaan N-к -vikoja, jolloin 

johtovian lisäksi yksi tai useampi sähköaseman suojalaitteista ei toimi.

Tässä tutkielmassa ei ole huomioitu kiskovikoja eikä kiskosuojarelettä. Myöskään 

muuntajavikoja ei ole huomioitu eikä muuntajan suojauksen vaikutusta käyttövarmuuteen. 

Muuntajavikojen ja kiskovikojen taajuus sekä niiden esiintyminen erityyppisillä sähköasemilla 

on vaikeasti ennakoitavissa, eikä niistä ole riittävää tilastotietoa. Kiskovikojen syntymekanismit 

ovat vaikeasti ennustettavissa, ja on vaikea tietää, miten erilaiset viat korreloivat keskenään. 

Kiskoviat ovat joka tapauksessa harvinaisia verrattuna johtovikoihin. Hyvänä esimerkkinä
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monimutkaisesta kiskoviasta voidaan pitää Ruotsissa vuonna 2003 sattunutta vikaantuneen 

erottimen aiheuttamaa kahden kiskon yhtäaikaista kiskovikaa. Arvio muuntaja- sekä 

kiskovikojen taajuudesta kisko- ja asematyyppi- ja muuntajakohtaisesti kannattaa kuitenkin 

tulevaisuudessa ottaa huomioon, mikäli riittävä tilastollinen aineisto on saatavilla.

Seuraavassa on esitetty mahdollinen vika tutkituilla kahden ja kolmen pääkiskon 

sähköasemilla.
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5.5.1. Kahden pääkiskon sähköasemamalli

KK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 T1 T2 T3

5.8. Vika johdolla kahden pääkiskon sähköaseman tapauksessa. Katkaisija ei ole auennut ja
katkaisijavikarele on lauennut. Keltaisella on kuvattu 110kV:n rakenteita, jotka ovat 

jännitteettömiä katkaisijavikareleen toimimisen jälkeen.

Kuvassa 5.8 on esitetty tilanne jossa katkaisijaan 01 kytketyllä johdolla on johtovika ja 

kyseisen johdon katkaisijaan on tullut vika. Vikavirta kulkee sähköaseman kautta 

vikapaikkaan. Vian irrottamiseksi katkaisijavikarele on ohjannut kaikki kiskoon W2 liittyneet 

katkaisijat (KK, 03, 05, 07, 09, T1 ja T3) avautumaan. Vikavirta katkeaa 250 millisekunnissa.

Vihreällä ympyrällä on huomioitu erikseen kiskokatkaisija ja pohdittu sen toiminnan 

puuttumista. Mikäli katkaisijavikarele ei toimi tai kiskokatkaisija ei aukea, vika jää vaikuttamaan 

myös kiskoon W1. Vian irrottamiseksi tarvitaan tällöin sekä muuntajien ylivirtasuojien että 

viereisen aseman distanssireleiden laukaisut. Tällaista tilannetta ei kuitenkaan ole enää 

suunnittelussa eksplisiittisesti huomioitu, vaan todellinen eri suojausten toiminta on 

sähköasemakohtaista (haastattelu Koivisto 2008).

Mikäli vikavirta on riittävän suuri muuntajien ylivirtasuojat laukeavat ja muuntajat eivät enää 

syötä vikavirtaa, mutta vikavirtaa syötetään edelleen kantaverkon johtojen kautta. Viereisen 

sähköaseman distanssilleen toinen tai kolmas vyöhyke laukaisee kantaverkon johdot irti. 

Tällöin koko sähköasema irtoaa verkosta. Kun molemmat kiskot irrotetaan verkosta (viereisten 

asemien distanssireleiden laukaistua), on teollisuuslaitoksen molemmat syöttöjohdon laukaistu 

irti ja teollisuuslaitoksella on sähkökatko.
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5.5.2. Kolmen pääkiskon sähköasemamalli

Kuvassa 5.7 on esitetty kuvaa 5.6 vastaava tilanne sähköasemalla jossa on kolme 110 kV:n 

pääkiskoa. Vika on tullut johdolle, joka on kytketty kiskoon W3. Johdon katkaisija ei ole 

toiminut ja katkaisijavikarele avaa kaikki kiskoon W3 liittyneet katkaisijat. Kaksoisvika tässä ei 

tässä tapauksessa aiheuta kummankaan teollisuuslaitosta syöttävän johdon irtoamista.

09 T1

Kuva 5.9. Vika kiskoon W3 liitetyllä johdolla kolmen pääkiskon sähköaseman tapauksessa. 
Johtokatkaisija ei ole auennut ja katkaisijavikarele on laukaissut kiskon W3 kaikki katkaisijat. 

Keltaisella on kuvattu 110 kV:n rakenteita joka ovat jännitteettömiä katkaisijavikareleen
toimittua.

Kuvassa 5.9 on ympyröity vihreällä kiskokatkaisijat. Jomman kumman kiskokatkaisijan ja 

teollisuuslaitoksen syöttöjohdon katkaisijan vikaantuminen aiheuttaa vikavirran syötön 

teollisuuslaitoksen johtoa pitkin ja jännitekuopan teollisuuslaitokselle. Teollisuuslaitoksen 

sähkökatko aiheutuu ainoastaan, mikäli katkaisijavikarele ei toimi tai kumpikaan 

kiskokatkaisijoista ei avaudu, koska tällöin etävarasuojaus irrottaa aseman verkosta.

Molempien teollisuuslaitoksen syöttöjohtojen irtoamiseen johtavat viat eivät riipu siitä mihin 

johtoon vika tulee. Vian vaikutusten eteneminen sähköasemalla on samankaltainen 

kaikkienjohtovikojen yhteydessä lukuun ottamatta niitä vikoja, jotka sattuvat teollisuuslaitosta 

syöttäville johdoille.

Kuriositeettina voidaan mainita vielä vikatilanne, jossa säteittäisellä johdolla kaukana 

sähköasemasta tapahtuu kolmivaiheinen vika. Jos sähköaseman mikään oma suojaus ei toimi 

ja vaikka muuntajat laukeaisivatkin irti, voi vika jäädä pysyväksi ja vikavirtaa syötetään 

kantaverkon johtoja pitkin. Viereisen sähköaseman distanssireleet eivät havaitse näin kaukana
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olevaa vikaa. 110 kV:n verkon kolmivaiheisessa viassa ei muodostu 0-virtaa lainkaan, joten 0- 

virta releetkään eivät havahdu. Tällaisen vian poistamisen voi tehdä käytännössä vain verkko- 

operaattori käsin.

Liitteessä В on esitetty kahden ja kolmen pääkiskon sähköaseman täydellinen kytkentä 

erottimineen.

5.6. Tapahtumapuuanalyysi

Tein tässä työssä johtovioille tapahtumapuumallin Risk Spectrum-ohjelmalla (Relcon AB 2006) 

sekä kahden että kolmen pääkiskon sähköasemille. Malli laskee eri tapahtumien 

todennäköisyyden sekä taajuuden erilaisille vikayhdistelmille. Vikayhdistelmiä eli 

tapahtumapuun loppuhaaroja nimitetään tässä ohjelmassa sekvensseiksi. Käyttäjä voi antaa 

eri haaroille seurauksia eli ohjelman termejä käyttäen konsekvensseja. Usealla eri 

loppuhaaralla voi olla sama seuraus. Ohjelmalla voi laskea eri seurausten taajuuden.

5.6.1. Tapahtumapuun määritelmä

Tapahtumapuu on määritelmän mukaisesti kaikkien niiden tapahtumaketjujen (sekvenssien) 

kuvaus, jotka johtavat alkutapahtumasta onnistuneeseen suojaukseen tai mahdolliseen 

vikaan. (Høyland ja Rausand 2004) Tapahtumapuu on siis looginen esitys siitä miten 

suojausjärjestelmät toimivat alkutapahtuman (johtovian) jälkeen. Tapahtumapuu muodostuu 

haaroista, kuten kuvassa kuva 5.10 on esitetty. Vasemmalta lukien ensimmäinen otsake 

tarkoittaa alkutapahtumaa. Siitä oikealle olevat otsakkeet kuvaavat suojauksen eri osien 

toimintaa määrätyssä järjestyksessä: johdonsuojarele, ylivirtarele, johtolähdön katkaisija, 

katkaisijavikarele ja kiskokatkaisija. Ylöspäin lähtevä haara kuvaa tilannetta, jossa suojalaite 

(rele tai katkaisija) toimii halutulla tavalla. Alaspäin vievä haara kuvaa tilannetta, jossa laite on 

vikaantunut.

5.6.2. Seuraukset

Tutkittavan teollisuuslaitoksen kannalta on jaoteltavissa neljä erilaista seurausta eli 

konsekvenssiä.
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Taulukko 5.1 Seuraukset teollisuuslaitoksen näkökulmasta

Konsekvenssi Selitys

2PK Normaali suojaus
3PK Normaali suojaus

Sähköaseman johdolle (ei teollisuuslaitoksen johdolle) tullut 
vika. Suojaus toimii normaalisti alle 100 millisekunnissa. 
Seurauksena lyhyt jännitekuoppa, jonka teollisuuslaitoksen 
prosessien oletetaan kestävän.

2PK Jännitekuoppa

3PK Jännitekuoppa

N-2 tai N-3 vika. Sähköaseman muulle kuin 
teollisuuslaitoksen johdolle tullut vika, joka on laukaistu 
viivästyneesi! joko ylivirtareleen tai katkaisijavikareleen 
avulla. Seurauksena on pitkä jännitekuoppa, jonka oletetaan 
aiheuttavan häiriöitä teollisuuslaitoksen prosesseihin.

2PK Syöttöjohtovika

3PK Syöttöjohtovika

Vika joka on tullut teollisuuslaitosta syöttävälle johdolle. 
Vian oletetaan aiheuttavan teollisuuslaitoksella syvän 
jännitekuopan vaikka se poistuisi pikaj älleenkytkennällä tai 
rajoittavan tehon saantia. Seurauksena on häiriöitä 
teollisuuslaitoksen prosesseihin.

2PK Sähkökatkos

3PK Sähkökatkos

N-к vika jossa yksi vika on suojausvika. Varasuoja on 
laukaissut molemmat teollisuuslaitosta syöttävät johdot. 
Teollisuuslaitoksella tuotanto katkeaa.

Tein konsekvenssianalyysin saatujen laskemien! sekvenssien perusteella. Tämä tarkoittaa eri 

konsekvenssien esiintymistaajuuksien laskemista yhteen. Esimerkiksi sähkökatkoksen taajuus 

f(Ci) saadaan laskettua kaavalla

M max

f (а) =
M-l

(5.1)

missä f (Ci) m on sekvenssin M sähkökatkon taajuus ja Mmax on samanlaisten konsekvenssien 

omaavien sekvenssien lukumäärä. Sähkökatkoksen taajuus saadaan siis summaamalla 

yhteen kaikkien niiden tapahtumapuiden loppuhaarojen taajuudet, joiden seuraus on 

sähkökatko.

Tapahtumapuun alkutapahtumana oli johdolle tulevaa vika. Johtovian taajuus arvioitiin 

käyttäen hyväksi Suomen 110 kV:n sähköverkon keskimääräistä vuosittaista vikataajuutta joka
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on 1,6 vikaa /100 km vuodessa, sekä tutkittavien johtojen yhteispituutta (Voimajohtojen 

vikatilasto 2007). Esimerkiksi keskimääräinen vikataajuus vuodessa 9,6 km pitkälle johdolle 

f(Lsj) voidaan laskea

5.6.3.

/(¿s/) - ^r- * 9,6km = 0Д536. (5.2)
100km

Tapahtumapuut

Tein analyysia varten seitsemän tapahtumapuuta, joista kolme liittyy kahden pääkiskon 

sähköasemamalliin ja neljä kolmen pääkiskon sähköasemamalliin. Tapahtumapuut on eritelty 

taulukossa 5.2.

Tapahtumapuu Selitys

2PKW1 Kahden pääkiskon sähköasemamalli, vika kiskoon W1 liitetylle muulle kuin 
teollisuuslaitoksen johdolle. Liite B, kuva 2PKW1

2PKW2 Kahden pääkiskon sähköasemamalli, vika kiskoon W2 liitetylle muulle kuin 
teollisuuslaitoksen johdolle. Liite B, kuva 2PKW2

2PKW1+2SJ Kahden pääkiskon sähköasemamalli, vika kiskoon W1 tai W2 liitetylle 
teollisuuslaitoksen syöttöjohdolle. Liite B, kuva 2PKW1+SJ

3PKW1SJ Kolmen pääkiskon sähköasemamalli, vika kiskoon W1 liitetylle teollisuuslaitoksen 
syöttöjohdolle. Liite B, kuva 3PKW1SJ

3PKW2 Kolmen pääkiskon sähköasemamalli, vika kiskoon W2 liitetylle muulle kuin 
teollisuuslaitoksen johdolle. Liite B, kuva 3PKW2

3PKW2SJ Kolmen pääkiskon sähköasemamalli, vika kiskoon W2 liitetylle teollisuuslaitoksen 
syöttöjohdolle. Liite B, kuva 3PKW2SJ

3PKW3 Kolmen pääkiskon sähköasemamalli, vika kiskoon W3 liitetylle muulle kuin 
teollisuuslaitoksen johdolle. Liite B, kuva 3PKW3
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5.6.4. Vikataajuudet ja epäkäytettävyydet

Kuvien 5.7, 5.8 ja 5.9 avulla voidaan selvittää eri kiskojärjestelyissä kiskoihin kytkettyjen 

johtojen pituus. Esim. kuvasta 5.8 nähdään, että kahden pääkiskon järjestelmässä kiskoon W1 

on kytketty johtolähdöt 2,4,6 ja 8. Niihin kytkettyjen johtojen yhteinen pituus on kuvan 5.7 

perusteella 117,5 km. Vikataajuus riippuu johdon pituudesta, koska vuotuinen vikataajuus 

johdon pituutta kohti oletetaan vakioksi 1,6 vikaa /100 km. Tutkittavaan kiskoon liitettyjen 

johtojen pituudet yhteen ja kertomalle ne yleisellä 110 kV:n johtojen vikataajuudella saadaan 

johtovialle keskimääräinen vikataajuus A. Esimerkiksi kahden pääkiskon järjestelmässä 

kiskoon W1 liitetyille johdoille vikataajuus A on 1,88 vikaa vuodessa.

Taulukko 5.3. Tapahtumapuiden alkutapahtumien eli johtovikojen vikataajuudet. Johtojen 
pituus tarkoittaa niiden johtojen yhteistä pituutta jotka ovat kytkeytyneet tutkittavaan kiskoon. 
Vikataajuus tarkoittaa näiden johtojen yhteen laskettua vikataajuutta.

Tapahtumapuu Johtojen pituus Vikataajuus ^ [l/a]

2PKW1 117,5 km 1,88

2PKW2 90 km 1,44

2PKW1+2SJ 2*9,6 km 0,308

3PKW1SJ 9,6 km 0,154

3PKW2 100 km 1,6

3PKW2SJ 107,5 km 0,172

3PKW3 9,6 km 1,72

Releiden ja katkaisijoiden vakioepäkäytettävyydeksi on otettu arvot q(mie) = 3.3*10'3, potkaisija) = 

1,4*10'3 (Pottonen 2005 s. 141 ja 153). Arvot on otettu 400 kV laitteilta, mutta tässä oletetaan, 

että epäkäytettävyydet eivät olennaisesti poikkea jännitetason mukaan.

Vikojen välisen ajan on oletettu jakautuneen eksponentiaalisesti, jolloin vikataajuus A on 

vakio ja luotettavuus R(t) voidaan laskea kaavan 5.3 avulla (Höyland & Rausand 2004). 

Luotettavuutena tarkoitetaan tässä laitteen kykyä toimia tietty aika t ilman vikoja, eli aikaa 

vikojen välillä (MTTF, mean time to failure).
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(5.3)R(t) = eh

Laskin Risk Spectrumilla myös herkkyysanalyysin sähkön toimitusvarmuudelle käyttäen 

erilaisia releiden ja katkaisijoiden epäkäytettävyysarvoja. Analyysi tehtiin käyttäen seuraavia 

yhdistelmiä:

Taulukko 5.4 Herkkyysanalyysissä käytetyt epäkäytettävyysarvot.

Katkaisijat Releet

Oletettu epäkäytettävyys 1.40E-03 3.30E-03

Releiden ja katkaisijoiden epäkäytettävyys 
puolet oletettuihin arvoihin verrattuna

7.00E-04 1.65E-03

Releiden ja katkaisijoiden epäkäytettävyys 
kaksinkertainen oletettuihin arvoihin 
verrattuna

2.80E-03 6.60E-03

Releiden epäkäytettävyys puolet 
oletettuihin arvoihin verrattuna

1.40E-03 1.65E-03

Releiden epäkäytettävyys kaksinkertainen 
oletettuihin arvoihin verrattuna

1.40E-03 6.60E-03

Katkaisijoiden epäkäytettävyys puolet 
oletettuihin arvoihin verrattuna

7.00E-04 3.30E-03

Katkaisijoiden epäkäytettävyys 
kaksinkertainen oletettuihin arvoihin 
verrattuna

2.80E-03 3.30E-03

5.6.5. Tapahtumapuuesimerkkejä

Kuvassa 5.10 on esitetty kahden pääkiskon järjestelmään liittyvä tapahtumapuu 2PKW1. Siinä 

alkutapahtumana on vika kiskoon W1 liittyneelle muulle kuin teollisuuslaitoksen syöttöjohdolle. 

Alkutapahtumataajuus on 1,88 vikaa vuodessa kun johtopituus on 117,5 km. Kuvan 5.10 

tapahtumapuu vastaa kuvan 5.8 sähköasemalla olevaa vikaa.

Tapahtumapuun yläreunassa olevat lohkot kuvaavat yhtä tapahtumaa. Tapahtumapuussa 

ylöspäin vievä haara kertoo lohkon toiminnon onnistuneen, alaspäin vievä haara taas
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epäonnistumisesta. Taulukossa 5.5 on selostettu esimerkkinä kunkin tapahtumanpuun 

loppuhaaran eli sekvenssin tapahtumat.
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Taulukko 5 5 Tapahtumapuun 2PKW2 loppu haarat ja niiden seuraukset

Haara Kulku Seuraus
teollisuuslaitoksen 
kannalta eli 
konsekvenssi

1 Johdonsuojarele JSR ja johtokatkaisija toimivat normaalisti Normaali
suojaustoiminto

2 Johdonsuojarele toimii normaalisti, mutta johtokatkaisija ei toimi, 
jolloin katkaisijavikarele (KVR) ja kiskokatkaisija (KK1) toimivat

Jännitekuoppa

3 Johdonsuojarele toimii normaalisti, johtokatkaisija ei toimi, 
katkaisijavikarele toimii normaalisti, kiskokatkaisija ei toimi. Oletettu, 
että etävarasuoja laukaisee aseman irti. Etävarasuojaa ei ole 
mallinnettu tapahtumapuuhun.

Sähkökatkos

4 Johdonsuojarele toimii normaalisti, johtokatkaisija ei toimi, 
katkaisijavikarele ei toimi. Oletettu että etävarasuoja laukaisee aseman 
irti. Etävarasuojaa ei ole mallinnettu tapahtumapuuhun.

Sähkökatkos

5 Johdonsuojarele ei toimi, varasuoja (ylivirtarele YVSR) toimii ja 
johtokatkaisija toimii

Jännitekuoppa

6 Johdonsuojarele ei toimi, varasuoja (ylivirtarele) toimii, johtokatkaisija 
ei toimi, katkaisijavikarele ja kiskokatkaisija toimivat.

Jännitekuoppa

7 Johdonsuojarele ei toimi, varasuoja toimii, johtokatkaisija ei toimi, 
katkaisijavikarele toimii, kiskokatkaisija ei toimi. Oletettu että 
etävarasuoja laukaisee aseman irti. Etävarasuojaa ei ole mallinnettu 
tapahtumapuuhun.

Sähkökatkos

8 Johdonsuojarele ei toimi, varasuoja toimii, johtokatkaisija ei toimi, 
katkaisijavikarele ei toimi. Oletettu, että etävarasuoja laukaisee aseman 
irti. Etävarasuojaa ei ole mallinnettu tapahtumapuuhun.

Sähkökatkos

9 Johdonsuojarele ei toimi, varasuoja ei toimi. Oletettu, että etävarasuoja 
laukaisee aseman irti. Etävarasuojaa ei ole mallinnettu 
tapahtumapuuhun.

Sähkökatkos

Esimerkiksi sekvenssin 9 taajuus on laskettu seuraavalla tavalla:

f (f) 9 = ^2 PKW 2 * QjSR * QyVSR =

1,44 * (1 - 3,3 *10"6)*(1- 3,3 *10"6) = 1,57 *10"5' (5.4)
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Tämä on mahdollista, koska tapahtumapuun haarat on mallinnettu siten, että ne ovat 

toisistaan riippumattomia. Yhtälöä 5.4 ei voi käyttää, jos tapahtumapuun haaroissa on 

vikapuita, joissa on eri haaroissa samoja epäonnistumisia.

Kuvassa 5.11 on esitetty vastaavasti kuvaa 5.9 vastaava tapahtumapuu. Tapahtumapuusta 

3PKW3 huomataan, että sähkökatkokseen johtavaan vikaa vaaditaan kolmen pääkiskon 

asemalla aina molempien kiskokatkaisijoiden (KK1 ja KK2) vikaantuminen.

Muut tapahtumapuut on esitetty liitteessä B.
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5.7. Tulokset

Tekemien! konsekvenssianalyysien perusteella havaitsin, että teollisuuslaitoksen 

sähkökatkojen osalta eri järjestelmät ovat käytännössä yhtä luotettavia. Kuvassa 5.10 on 

esitetty teollisuuslaitoksen sähkökatkojen taajuus käyttäen taulukossa 5.4 annettuja releiden ja 

katkaisijoiden epäkäytettävyysarvoja.

3.00E-04

2.50E-04

2.00E-04

1.50E-04

1.00E-04

5.00E-05

O.OOE+OO

02PK
■3PK

Kuva 5.10 Teollisuuslaitoksen sähkökatkon taajuus eri kiskojärjestelmillä ja
epä käytettä vyysarvoilla.

Teollisuuslaitoksen sähkökatkon taajuus on kolmen pääkiskon järjestelmässä oletusarvoilla 

5,63*10"5 ja kahden pääkiskon järjestelmässä 6,35*10'5 eli käytännössä eroa ei ole. Ero on 

pienempi kuin käytettyjen lähtöarvojen virhe. Tämä tarkoittaa, että sähköaseman suojauksen 

vikaantumisesta aiheutuu teollisuuslaitoksen molempien johtojen menetys kerran 17800 

vuodessa tai kerran 15700 vuodessa. Voidaan siis sanoa, että sähköaseman suojauksen 

vikaantumisen teollisuuslaitokselle aiheuttama riski on hyvin pieni.

Järjestelmiä voidaan myös vertailla keskenään. Kuvassa 5.11 on esitetty kahden-ja kolmen 

pääkiskon järjestelmän suhteellinen ero eri releiden ja katkaisijoiden epäkäytettävyysarvoilla.
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Pylväs kertoo, montako prosenttia pienempi on kolmen kiskon järjestelmän sähkökatkon 

vikataajuus kuin kahden kiskon järjestelmässä.

35,00 %

30,00 %

25.00 %

20.00 %

15,00 %

10,00 %

5,00%

0,00%

Kuva 5.11 Kahden ja kolmen pääkiskon järjestelmien suhteellinen ero teollisuuslaitoksen 
sähkökatkoissa. Pylväät kuvaavat montako prosenttia pienempi on kolmen pääkiskon 

järjestelmän vikataajuus kuin kahden pääkiskon järjestelmässä. Kuvassa on esitetty tilanteet 
joissa sekä releiden että katkaisijoiden epäkäytettävyys on kaksinkertainen tai puolet 

alkuperäiseen olettamukseen nähden. Lisäksi on esitetty tilanteet jossa joko katkaisijoiden tai 
releiden epäkäytettävyys on joko kaksinkertainen tai puolet alkuperäiseen olettamukseen

nähden.

Kuvasta havaitaan, että tutkittujen järjestelmien ero ei ole herkkä releiden ja katkaisijoiden 

epäkäytettävyyden suuruusluokalle. Jos molemmat ovat kaksinkertaisia tai puolet 

alkuperäisestä arvosta, on kiskojärjestelmien keskinäinen ero suhteessa sama kuin 

alkuperäisillä arvoilla. Analyysi on kuitenkin suoraan verrannollisesti herkkä releen 

epäkäytettävyydelle ja käänteisesti verrannollisesti herkkä katkaisijan epäkäytettävyydelle. 

Mikäli katkaisijan epäkäytettävyys on kaksinkertainen, paranee kolmen pääkiskon järjestelmän 

vikataajuus enemmän kuin kahden pääkiskon järjestelmän. Tämän on selitettävissä vikapuita 

tarkastelemalla siten, että kiskokatkaisijoita on kolmen kiskon järjestelmässä kaksi ja 

redundanssi siksi paremmin. Mikäli taas releen epäkäytettävyys on kaksinkertainen, korostuu 

katkaisijavikareleen osuus vikapuun muodostumisessa.
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5.7.1. Pitkäkestoiset jännitekuopat suojauksen vian yhteydessä

Käytännössä monen teollisuuslaitoksen prosessit häiriintyvät merkittävästi jo pienistäkin 

sähkön syötön häiriöistä. Tällainen lyhytkestoinen vika seuraa aina esimerkiksi maasuluista 

vaikka ne poistuisivat pikajälleenkytkennällä. Lyhytkestoinen, normaalin suojauksen avulla 

poistuva vika on kuitenkin verkon normaalia toimintaa, eikä niiden aiheuttamia jännitekuoppia 

pystytä helposti vähentämään.

Seuraavassa on eroteltu tilanteet, joissa suojauksen häiriön seurauksena sähköasemalla 

näkyy normaalia pidempi jännitekuoppa, mutta kumpaakaan teollisuuslaitosta syöttävää johtoa 

ei kytketä irti. Pitkäkestoisen jännitekuopan oletetaan tässä tutkimuksessa syntyvän, kun 

normaali suojaus ei toimi, vaan vikavirta katkaistaan varasuojan tai katkaisijavikareleen 

ohjaamana. Kuvassa 5.12 on esitetty jännitekuopan esiintymisen taajuus eri 

kiskojärjestelmillä.
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Kuva 5.12 Jännitekuopan esiintymistaajuus eri kiskojärjestelmillä ja eri releiden ja 
katkaisijoiden epäkäytettävyyksillä. Kuvassa on esitetty tilanteet, jossa sekä releiden että 
katkaisijoiden epäkäytettävyys on kaksinkertainen tai puolet alkuperäiseen olettamukseen 

nähden. Lisäksi on esitetty tilanteet jossa joko katkaisijoiden tai releiden epäkäytettävyys on 
joko kaksinkertainen tai puolet alkuperäiseen olettamukseen nähden.
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Kolmen kiskon kiskojärjestelmässä pitkäkestoisia jännitekuoppia on vähemmän kuin kahden 

kiskon järjestelmässä. Tämä tarkoittaa suojauksen vikaantumisesta aiheutuvaa pitkäkestoista 

jännitekuoppaa kerran 74 vuodessa (3 pääkiskoa) tai kerran 64 vuodessa (2 pääkiskoa).

5.8. Toimittamatta jääneen sähkö arvo, TJSA

Lasketuista teollisuuslaitoksen sähkökatkojen taajuuksista voidaan arvioida toimittamatta 

jääneestä sähköstä aiheutuva kustannus.

Oletetaan teollisuuslaitoksen kulutuksen laadun olevan PJK-herkkää paperi-ja 

massateollisuutta. Laitokselle lasketaan siis TJSA-kustannus kaikista, myös lyhyistä alle 100 

ms vioista, jolloin laitoksen molemmat syöttöjohdot on kytketty irti muualla olevan vian ja sen 

epäonnistuneen laukaisun takia. TJSA-kustannusta ei lasketa kuitenkaan, jos vain toinen 

laitosta syöttävistä johdoista on kytketty irti. Tällöin laitokseen vaikuttaa jännitekuoppa, mutta 

varsinaista sähkökatkosta ei ole.

Seuraavassa laskelmassa laitoksen tehoksi oletetaan 250 MW. Sähkökatkoksesta aiheutuva 

TJSA-kustannus paperi-ja massateollisuudessa on 2,04 €/kW. (Välimaa 2008) Tässä 

esimerkissä mahdollisen vian poistamisen oletetaan kestävän yli 60 sekuntia, mutta kuitenkin 

alle tunnin (esim. aikajälleenkytkennällä 80 sekunnissa). TJSA-laskentatavan mukaisesti (luku 

2.5), koska kyseessä on PJK-herkkä kuorma, lasketaan sähkökatkosta aiheutuva TJSA- 

kustannus kahteen kertaan. Tällöin yhden sähkökatkon TJSA-kustannukseksi tulee

2* 250MW * 2,04€/kW = 2 * 506000€ = 1012000€. (5.5)

Laskennallinen TJSA-kustannus kolmen pääkiskon sähköasemalle on siten ensimmäisenä 

vuonna

TJSA - Pl(i W* * TJSATtoUisuusmtos - 5,63 * 10-5 *1012000€-50€ (5.6)

Kahden pääkiskon sähköasemalle vastaava TJSA-kustannus on 64 euroa.

Jos toimittamatta jääneen sähkön arvon kertoimen oletetaan kasvavan vuosittain 4 % ja 

vuotuisen rahan arvon muutoksen olevan 6 %, voidaan TJSA-kustannus 25 vuoden ajalle
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laskea kaavalla 5.7 jossa viimeinen kerrottava on jaksollisten suoritusten nykyarvon 

laskentakaava.

25

TJSA25 = ^ Sähkö,

n=l

*t/oa *104"*
Sähkökatko 1 J Teollisuuslaitos ’

(1 + 0,06)" -1 
0,06 *(1 + 0,06)” (5.7)

Sähkökatkoista 25 vuoden aikana aiheutuva teollisuuslaitoksen TJSA-kustannus on kolmen 

pääkiskon järjestelmälle noin 1110 6, ja kahden pääkiskon järjestelmälle noin 1250 €. Kolmen 

pääkiskon järjestelyllä saavutettava TJSA-säästö olisi siis 140 €.

Voidaan tarkastella myös tilannetta, jossa suojausvian aiheuttamien pitkäkestoisten 

jännitekuoppien katsotaan myös aiheuttavan T J SA-kusta n n u ksen. Oletetaan, että 50 % 

pitkäkestoisista jännitekuopista aiheuttaisi TJSA-kustannuksen muodostumisen. Käytetään 

kaavaa 5.7 ja sähkökatkon todennäköisyyden sijasta pitkäkestoisen jännitekatkon 

todennäköisyyttä Pr(t)Jânniteku0pPa■ Kolmen pääkiskon järjestelmälle Pr(t)Jänniteku0PPa=0,0134 ja 

kahden pääkiskon järjestelmälle Pr(t)jännitekuoPPa=0,0156. Tällöin TJSA-kustannus 25 vuoden 

ajalle olisi kolmen pääkiskon järjestelmälle nykyarvossa noin 132 650 euroa ja kahden 

pääkiskon järjestelmälle 154 790 euroa. Saavutettava TJSA-säästö olisi tällöin 22 140 euroa.

TJSA-kustannukset eri tapauksissa on koottu taulukkoon 5.6

Taulukko 5.6 TJSA-kustannus sähkökatkoksissa ja jännitekuopissa, tuhansia euroja

2 pääkiskoa 3 pääkiskoa Erotus

Sähkökatkokset 1.25 1.11 0.14

Pitkäkestoiset j ännitekuopat 153.54 131.54 22.00

Yhteensä 154.79 132.65 22.14
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5.9. Johtopäätökset

Tuloksista nähdään, että teollisuuslaitoksen sähkökatkon kannalta erilaisissa 

kiskojärjestelyissä kolmannen muuntajan suhteen ei ole merkittävää eroa. Suojauksen 

moninkertaisesta vikaantumisesta aiheutuva sähkökatkos on äärimmäisen harvinainen. 

Kolmen pääkiskon järjestely on kuitenkin sähkökatkon kannalta parempi.

T J S А-ta rkaste I u i sta nähdään, että aiheutuva TJSA-kustannus on marginaalinen eikä saatavaa 

TJSA-säästöä voida pitää investoinnin perusteena. Vaikka TJSA laskettaisiin nykykäytännöstä 

poiketen myös jännitekuopille, on saavutettava TJSA-säästö niin pieni, ettei sillä voida 

perustella kolmannen pääkiskon aiheuttamia lisäkustannuksia.

Kun sähköasemien muuntotehot kasvavat on kuitenkin huomioitava, että kiskokatkaisijoiden 

nimellinen katkaisuteho 500 MVA saatetaan jossain tilanteissa ylittää.

Normaalisti kytkennät koetetaan järjestää siten, että kiskokatkaisijan läpi kulkee 

mahdollisimman vähän virtaa. Tällöin pitää kuitenkin huomioida, että johtojen pituuden ja niille 

syötettävät kuormat eivät ole sellaisia, että ne voitaisiin jakaa tasan. Kun toiseen kiskoon 

liitetään puolet sähköaseman kuormasta, saattaa siihen liittyä huomattavasti pidemmälti 

johtoja kuin toiseen. Tällöin etenkin sen kiskon käyttövarmuus heikkenee johon on kytketty 

yhteensä enemmän johtokilometrejä.
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6. Selvitys käyttövarmuudesta eräällä Länsi-Suomen 110 kV:n verkon alueella

Tässä luvussa tutkitaan kahden aluesuunnittelun tuloksena saadun eri verkkoratkaisun eroja 

tutkimalla alueella todennäköisesti esiintyviä johtovikoja sekä niiden aiheuttamaa 

laskennallista TJSA kustannusta.

Vuonna 2008 tehtiin Fingrid Oyj:ssä alueselvitys Suomen kantaverkon Länsi-Suomen yhden 

alueen 110 kV:n verkon kehittämistarpeista. Selvityksen perusteella todettiin, että sähkön 

käyttö tulee alueella merkittävästi muuttumaan tulevien 15-20 vuoden aikana. Alueen 

teollisuus-ja yksityiskäyttäjien sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan. Alueen sähköasemien 

400 /110 kV:n tehomuuntajien kapasiteetin katsottiin olevan tulevia kuormituksen 

huipputilanteita katsoen liian pieni. Myös mahdollinen muuntajan keskeytys kuumana 

kesäpäivänä olisi saattanut johtaa muiden alueen muuntajien jatkuvan termisen 

kuormitettavuuden ylittymiseen.

Kuvassa 6.1 on esitetty tutkitun alueen verkkoja merkittävimmät siihen kuuluvat sähköasemat 

ja voimalaitokset. Fingridin 400 kV.n johdot on kuvassa esitetty sinisellä, 220 kV:n johdot 

vihreällä ja 110 kV:n johdot punaisella. Alueverkkoyhtiöiden ja muiden yhtiöiden 110 kV:n 

johdot on esitetty mustalla. Alueella on paljon erityyppisiä sähkön kuluttajia. Kuvassa on 

esitetty mustilla laatikoilla muutama esimerkki siitä, minkälaisia sähkön kuluttajia alueella on ja 

mihin johtoihin ne ovat kytkeytyneet. Johtojen varressa olevat punaiset pallot kuvaavat johdon 

varrella olevia liittymispisteitä ja mahdollista haarapistettä. Alueen 400 kV:n ja 220 kV:n johdot 

liittyvät silmukoidusti kantaverkon muihin sähköasemiin. Punaisella merkityt, Fingridin 

omistamat 110 kV:n siirtoverkon johdot liittyvät silmukoidusti muihin kantaverkon 110 kV:n 

asemiin. Mustalla merkittyjä alueverkkoyhtiöiden 110 kV:n johtoja käytetään säteittäisesti eikä 

niiden toista päätä ole kytketty vasta-asemaan.

Kuvassa on kuvattu mustalla katkoviivalla alueella sijaitsevan suurehkon kaupungin 

alueverkkoyhtiöiden sisäistä verkkoa. Alueella toimivien alueverkkoyhtiöiden 110 kV:n verkko 

on suhteellisen monimutkainen, eikä sen esittäminen kokonaisuudessaan ole tämän työn 

kannalta oleellista. Alueverkkoyhtiöiden tekemät kytkennät kaiken lisäksi muuttuvat aika-ajoin 

alueverkkoyhtiön tehdessä mm. jakorajojen muutoksia. Alueverkkoyhtiöt tiedottavat 

kantaverkkoyhtiölle tekemistään muutoksista, jotta kantaverkkoyhtiö voi esim. asetella
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sähköasemiansa suojareleet vastaamaan kulloinkin käytössä olevan verkon topologiaa. Tätä 

työtä tehdessä oli käytössä eräs mahdollinen kytkentä tuolla alueella.

Alueella on yhteensä 26 erilaista liittymispistettä. Sähkön käyttäjäryhmien kulutuksen laatujen 

jakaantuminen on esitetty taulukossa 6.1. Prosessiteollisuusasiakkaista kaksi on sellaisia, 

joiden kuorma syötetään useammalla kuin yhdellä 110 kV:n johdolla. Alueella on lisäksi 

muutama sähkön tuotantolaitos liittyneenä 110 kV:n verkkoon. Niille ei kuitenkaan ole 

määritelty TJSA kertoimia eikä kulutuksen laatua.

Taulukko 6.1. Eri kulutuksen laadut ja liittymispisteiden lukumäärä tutkitulla alueella.________

Kulutuksen laatu Liittymispisteiden lukumäärä

Kaivannaistoiminta 0

Paperi/massateollisuus 1

Kemian teollisuus 3

Raudan/metallin valmistus 3

Pienteollisuus/liikenne 4

Kaupunki yleensä 9

Maaseutu 6
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6.1. Verkon vahvistusvaihtoehdot

Tehdyn aluesuunnittelun perusteella päädyttiin kahteen erilaiseen vaihtoehtoon 110 kV:n 

verkon vahvistamiseksi ja alueen muuntokapasiteetin lisäämiseksi. Kummassakin 

suunnitelmavaihtoehdossa todettiin olevan omat hyvät ja huonot puolensa koskien mahdollisia 

alueelle rakennettavia uusia voimalaitoksia ja erilaisia sähköverkon käyttötilanteita. Molempiin 

vaihtoehtoihin sisältyy omia rajoitteitaan ja etujaan, ja kolmannen muuntajan sijoittaminen jo 

olemassa olevalle asemalle saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta aseman tilanpuutteen 

vuoksi. Aseman laajentaminen on kuitenkin mm. mahdollisen kaavamuutosten kannalta 

yksinkertaisempaa kuin kokonaan uuden aseman rakentaminen. Toisaalta kokonaan uuden 

sähköaseman rakentaminen on mahdollista, sillä suunniteltu alue ei ole kovin tiheästi 

rakennettua ja uudelle sähköasemalle löytynee sopiva tontti jo olemassa olevan johtokadun 

vierestä.

Vaihtoehto 1 on esitetty kuvassa 6.2. Tässä vaihtoehdossa verkon jo olemassa olevalle 400 / 

110 kV:n sähköasemalle sijoitettaisiin uusi, kolmas tehomuuntaja. Tämä sähköasema näkyy 

myös kuvassa 6.1 ylempänä 400 /110 kV sähköasemana. Tähän vaihtoehtoon kuuluu myös 

muita 110 kV:n johtojärjestelyjä. Kuvassa on myös erikseen esitetty yksi alueella oleva 

teollisuuslaitos, jonka sähkö syötettään kahdella 110 kV:n johdolla.
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Nykyinen 400 / 110 
kV asema

Nykyinen 110 kV 
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Nykyinen 400 / 110 
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Kuva 6.2. Vaihtoehto 1. Siirtoverkon vahvistusvaihtoehto, jossa nykyiselle 400/110 kV:n 
sähköasemalle sijoitetaan kolmas muuntaja. 110 kV:n jännitteellä toimivat osat on kuvattu 

punaisella ja 400 kV:n jännitteellä toimivat sinisellä.

Toinen alueen 110 kV:n kantaverkon vahvistusvaihtoehto, vaihtoehto 2, käsittää uuden 400 / 

110 kV:n sähköaseman rakentamisen ja aseman varustamisen yhdellä tehomuuntajalla. 

Tässä vaihtoehdossa huomioidaan myös verkon muita vahvistustarpeita varten rakennettava 

uusi 400 kV:n johto. Tämä vaihtoehto on esitetty kuvassa 6.3. Kuvaan on piirretty 

teollisuuslaitos jota syötettään tässä vaihtoehdossa kahdella 110 kV:n johdolla uudelta 

sähköasemalta.
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Nykyinen 400 / 110 
kV asema
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Kuva 6.3. Vaihtoehto 2. Siirtoverkon vahvistusvaihtoehto, jossa verkkoon on rakennettu uusi 
400/110 kV:n sähköasema. 110 kV:n jännitteellä toimivat osat on kuvattu punaisella ja 400

kV:n jännitteellä toimivat sinisellä.

6.2. Vikojen aiheuttaman TJSA-kustannuksen arviointi

Laskin molemmille verkon vahvistusvaihtoehdoille erilaisten vikojen aiheuttaman 

todennäköinen vuosittainen toimittamatta jääneestä sähköstä aiheutuvan kustannuksen. 

Selvitystä varten keräsin aluksi tiedon alueella olevista liittymispisteistä sekä niiden 

kulutuksien laadusta. Tämän jälkeen keräsin käsin kunkin liittymispisteen tehon Fingrid Oyj:n 

VPS Balancer mittaustietokannasta. Tämän jälkeen selvitettiin mihin 110 kV:n johtoon 

kyseinen liittymispiste kummassakin eri tehdyssä alueselvityksessä kuuluu sekä mihin 

sähköasemaan kyseinen johto on kytketty.

Laskin molempien vaihtoehtojen jokaiselle johdolle todennäköinen vikataajuuden ja vioista 

aiheutuvan TJSA-kustannuksen. Laskennan tein hyvin pitkälti samalla tavalla kuin luvussa 4 

esitetty Forssa-Kolsi johdolle tekemäni TJSA-kustannuksen määrittämisen. Laskennassa 

oletin, että alueella esiintyy 110 kV:n johtovikoja Fingridin vuoden 2007 johtovikatilaston 

mukaisesti 1,6 kertaa vuodessa jokaista sataa kilometriä kohden. Johtovikatilaston perusteella
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johtovikojen oletin painottuvan eri kuukausilla kuvan 4.1 mukaisesti. Toisio-ja 

suojalaitevikatilastojen perusteella oletin, että 90 % vioista poistuu pikajälleenkytkennän (PJK) 

avulla ja loput 10 % vioista saadaan poistettua aikäjälleenkytkennän (AJK) avulla tai käsin 

kytkemällä.

Laskin kunkin liittymispisteen TJSA-painotetun tehon Ptjsa hyödyntämällä VPS Balancer 

mittaustietojärjestelmästä saamaani tuntikohtaista mittaustietoa Ртши■ Painotin jokaista tunnin 

tehoa käyttämällä hyväkseni luvussa 2.5 annettuja keskeytysajankohdan kertoimia Kvp, Kka ja 

Kkk. Esimerkiksi maaseudun TJSA-kertoimilla painotetun tehon Ptjsa on heinäkuussa

PTJSA=Pmitattu*Kvp*Kka*Kkk=Pm/faifu*0,7*1 *0,85 . (6.1)

Tämän jälkeen laskin jokaiselle kuukaudelle keskiarvon tunneittain mitatuista TJSA- 

painotetuista tehoista Ptjsa- Laskin jokaiselle kuukaudelle keskimääräisen TJSA-arvon 

olettamalla, että keskeytyvä teho on kuukauden keskimääräinen TJSA-painotettu teho PTjsa ja 

kuukauden keskimääräinen vikatiheys on sen johdon keskimääräinen vikatiheys, johon 

liittymispiste on kytketty. Liittymispisteen kuukauden oletettu muodostuva TJSA on siten TJSA 

= PTjsA*kulutuksenlaatukerroin* kuukauden vikatiheys*pysyvien vikojen osuus. Esimerkkinä 

lasketaan heinäkuun TJSA7 eräälle maaseudun 80 km pitkällä johdolla olevalle 

liittymispisteelle, jonka TJSA-kertoimilla painotettu teho Ptjsa on 20,3 MW seuraavalla tavalla:

TJSAt = Ptjsa *Kk*0,303*10 %=20,3 MW * 3,87€1Ш*0,303*10 % = 5600 € (6.2)

Kaavassa viimeinen 10 % on aikajälleenkytkennällä poistuvien tai pysyvien vikojen osuus 

kaikista vioista, sillä maaseudun sähkönkäyttäjien TJSA kustannus muodostuu vasta yli 60 

sekuntia kestävistä vioista. Erona luvun 4 Forssa-Kolsi-johdon tutkimukseen on huomattava, 

että tässä tutkimuksessa mukana oli myös huomattavasti kuormia jotka ovat PJK-herkkiä.

Näin ollen lyhyetkin, normaalisti pikajälleenkytkennällä poistuvat viat ovat merkittäviä TJSA:n 

muodostumisen kannalta.

Laskin vastaavan kuukausittaisen todennäköisen TJSA-kustannuksen kaikille alueen 

liittymispisteille riippuen siitä, mihin johtoon kyseinen liittymispiste tutkittavassa 

aluesuunnitelmassa on kytketty. Alueen todennäköinen toimittamatta jääneen sähkön arvo 

muodostuu näin kaikkien liittymispisteiden eri kuukausien TJSA-arvojen summana.
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6.3. Tulokset ja herkkyysanalyysi

Tekemäni laskelmat muodostuvasta todennäköisestä toimittamatta jääneen sähkön arvosta 

osoittivat, että ehdotetuista verkon vahvistusvaihtoehdoista uuden sähköaseman 

rakentamisen sisältävä vaihtoehto 2 on TJSA.n muodostumisen kannalta hieman edullisempi. 

Vuosittain saatava säästö TJSA-kustannuksessa on n. 3000 € verrattuna vaihtoehtoon 1, 

jossa vanhaa sähköasemaa olisi laajennettu.

Laskelmieni mukaan alueella muodostuva todennäköinen TJSA-kustannus on vuodessa n. 

300 000 €. Tämä on suurempi kuin todellisuudessa alueelta muodostunut, havaituista vioista 

aiheutuneet TJSA-kustannukset. Tämä on selitettävissä sillä, että tutkitulla alueella 110 kV:n 

johtojen viat olivat harvinaisempia kuin johtovikatilaston keskimääräinen vikatiheys antaisi 

olettaa. Vikatilastossa 110 kV:n vikojen osalta painottuvat tietyt Suomen alueet joissa on 

tutkittua aluetta enemmän ukkosen aiheuttamia vikoja.

Tein myös tutkimukseen herkkyysanalyysien koskien laskennan herkkyyttä eri 

sähkökäyttäjäryhmien sähkön kulutuksen kasvua. Tarkoituksenani oli selvittää, tukeeko 

jompikumpi verkon vahvistusvaihtoehto tiettyä sähkön kuluttajaryhmää paremmin kuin toista. 

Tein laskelmat siten, että kasvatin aluksi kaikkia kuormia 50 %, sitten pelkästään 

teollisuuskuormia (paperi ja massateollisuus, kemianteollisuus, metalliteollisuus) 50 % ja 

lopuksi yksityiskuormia (kaupunki, maaseutu, pienteollisuus/liikenne) 50 %. Lopuksi kasvatin 

vuorotellen eri sähkönkäyttäjäryhmiä 50 %. Laskin saavutetun TJSA-kustannusten erotuksen 

TJSAgrotus 25 vuoden ajalta ja skaalasin ne nykyarvoon käyttäen nykyarvon laskentakaavaa

6.3. Kaavassa 6.3 rahan arvon oletetaan kasvavan vuosittain 6 %.

TJSAerotus

У (1 + 0,06)” -1 
^ 0,06 *(1 + 0,06)" (6.3)

Tulokset on esitetty kuvassa 6.4. Kuvassa palkin korkeus kertoo, montako tuhatta euroa 

TJSA-kustannuksissa voidaan säästää 25 vuoden aikana rakentamalla uusi sähköasema 

olemassa olevan aseman laajentamisen sijaan. Kuvasta voidaan havaita, että uuden 

sähköaseman sisältävä verkon vahvistusvaihtoehto on sitä edullisempi mitä enemmän 

kuormat yleisesti kasvavat. Tämä on nähtävissä kuvasta kohdasta Kulutuksen kasvu 50 %.
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Sen sijaan jos pelkästään maaseutukuormat kasvat, kaventuu ero vaihtoehtoon jossa vanhaa 

asemaa laajennetaan. Tämä on nähtävissä kuvasta kohdasta Maaseutukuorma kasvaa.
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Kuva 6.4. Saavutettava TJSA-säästö tuhansina euroina 25 vuoden aikana kun valitaan 
suunnitelmavaihtoehto 2 jossa on uusi sähköasema. Kuvassa on esitetty herkkyysanalyysi 

sille, miten tilanne muuttuu jos alueen eri sähkönkäyttäjien kuorma kasvaa.

Kuvasta havaitaan, että kun pelkästään kemianteollisuuslaitosten sähkön käyttö lisääntyy 

alueella 50 %, on uuden sähköaseman sisältävän vaihtoehto 2 erityisen edullinen TJSA- 

säästöjen kannalta. Tutkin syytä tälle, ja havaitsin että ero muodostuu yksittäisen 

teollisuuslaitoksen käyttövarmuuden paranemisesta. Selvitin tarkemmin mistä 

käyttövarmuuden paraneminen johtuu, ja päädyin lopputulokseen, että tätä teollisuuslaitosta 

syöttävä johto on vaihtoehdossa 2 lyhyempi kuin vaihtoehdossa 1.

Tämä lähes triviaali havainto pätee selityksenä myös muiden liittymispisteiden toimittamatta 

jääneen sähkön arvon pienenemiseen. Tarkastelemalla kuvia 6.2 ja 6.3 havaitaan, että uuden 

sähköaseman rakentaminen tarkoittaa käytännössä uusien katkaisijoiden ja suojauksen 

rakentamista tiettyjen johtojen varrelle. Tämä havainto on yhtenevä luvun 4 tuloksen kanssa 

siitä, että johdon varustaminen sen keskellä olevalla katkaisijalla pienentää TJSA-kustannusta.

Yksittäinen teollisuuslaitos
V
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6,4. Kahden virtapiirin pylväät

Tutkitulla alueella on käytössä jonkin verran kahden virtapiirin pylväitä. Tein aluesuunnitelmiin 

liittyen pienen tilastollisen tutkimuksen siitä, miten kahden virtapiirin pylväät vaikuttavat 

mahdollisiin kaksoisjohtovikoihin. Lähtökohtana oli selvittää, esiintyykö kahden virtapiirin 

pylväillä muita useammin vikoja, joissa molemmat virtapiirit olisivat vikaantuneita 

samanaikaisesti. Tälle oletukselle on olemassa kaksi vastakkaista hypoteesia, joille 

kummallekaan ei kuitenkaan ole löytynyt tieteellisesti tutkittua näyttöä.

Ensimmäinen hypoteesi on se, että kahden virtapiirin pylväässä, jossa ylempänä kulkee 400 

kV:n johtimet ja niiden alla 110 kV:n johtimet olisivat 110 kV:n johdon kannalta turvallisempia. 

Ylempänä kulkevat 400 kV:n johtimet toimisivat ikään kuin ylimääräisinä ukkosjohtoina ja 

suojaisivat alapuolella kulkevia 110 kV:n johtimia. Tälle vastakkainen hypoteesi on, että koska 

kahden virtapiirin pylväät ovat normaalia korkeampia, ovat ne alttiimpia salaman iskuille kuin 

yhden virtapiirin pylväät. Tällöin pylvääseen iskeneen salaman aiheuttama jännite voisi 

aiheuttaa 110 kV:n johdoissa pylväästä johtoon muodostuvan läpilyönnin ja siten vian. Näin 

vikaherkkyys olisi itse asiassa suurempi tällaisella pylväällä kuin yhden virtapiirin pylväällä.

Fingridin vikatilaston perusteella vuosien 1997 ja 2007 aikana oli yhteensä 1900 110 kV:n 

verkon vikaa. ELNET-vikatietokannasta on mahdollista selvittää tarkalleen millä pylväällä tai 

pylväsvälillä vika on tapahtunut. Tilastosta ei löytynyt sellaisia kahden virtapiirin vikoja jotka 

olisivat tapahtuneet pylväillä joissa on sekä 400 kV:n että 110 kV:n johto. Sen sijaan pylväillä 

joissa on kaksi 110 kV:n virtapiiriä oli tapahtunut 10 vuoden aikana 16 vikaa joissa molemmat 

virtapiirit ovat vikaantuneita samanaikaisesti, siis yhteensä 32 johtovikaa. Häiriötallentimien 

tallentaman aikaleiman perusteella on pääteltävissä, että näissä vioissa pylvääseen on lyönyt 

salama, tai johdosta pylvääseen ja siitä toiseen virtapiiriin hypännyt syöksyjännite on ollut vian 

aiheuttaja.

Tilastoiduista 16:sta 110 kV:n kaksoisjohtoviasta 15 oli sattunut ns. Rautarouva-johdolla, eli 

vuonna 1929 rakennetulla Imatran ja Turun välisellä johdolla. Tämän johdon osuus Suomen 

110 kV:n verkosta on alle 5 %. Tällä johdolla käytettävät eristysrakenteet ovat heikompia kuin 

uudemmilla 110 kV:n johdoilla, eikä se siten ole edustava esimerkki Suomen kantaverkon 110 

kV:n verkon johdosta. Ei siis voida tilastollisesti päätellä, onko kahden 110 kV:n virtapiirin
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sijoittaminen samalle pylväälle joko erityisen turvallista tai toisaalta erityisen riskialtista 

molempien virtapiirien yhtäaikaista vikaantumista ajatellen.

Tutkitulla alueella käytössä olevat kahden virtapiirin pylväät ovat ns. tannenbaum-tyyppisiä, eli 

vapaasti seisovia pylväitä, joissa on sekä 400 kV:n että 110 kV:n johdot. Näillä pylväillä ja 

pylväsväleillä ei ollut yhtään 110 kV:n vikaa tutkittuna ajanjaksona.

Suomessa on käytössä kuitenkin yksi 110 kV:n johto joka on rakennettu pääosin käyttäen 

yhteispylväitä 400 kV:n johdon kanssa. 110 kV:n Forssa-Ruotsinkylä-johto on rakennettu 

käyttäen harustettuja portaali-teräspylväitä, joissa ylemmälle orrelle on ripustettu 400 kV:n 

johto ja alemmalle orrelle 110 kV:n johto. Tällä 110 kV:n johdolla on ollut 10 vuoden aikana 30 

vikaa ja vikatieheys on noin 3 vikaa /100 km / vuosi, eli huomattavasti suurempi kuin muu 110 

kV:n verkon vikatiheys. Ilman lisätutkimuksia ei voida sanoa, johtuuko kasvanut vikatiheys 

pylväsrakenteesta vai mahdollisesti alueellisista olosuhteista.

6.5. Johtopäätöksiä tutkimuksesta

Tekemäni tutkimus eri aluesuunnitelmien todennäköisen toimittamatta jääneen sähkön arvon 

vertailun muodostamisesta oli varsin työläs. Nykyisin Fingridin käytössä olevat 

verkostolaskentaohjelmistot ja tehomittausten tallennukseen käytetyt tietokannat eivät toimi 

yhdessä kovinkaan joustavasti. Yksittäisen liittymispisteen mittaustietojen poimiminen 

mittaustietokannasta on aikaa vievää ja sen liittäminen aluesuunnitelmaan hankalaa.

Tutkimus osoitti, että aluesuunnitelmien välillä oli havaittava ero todennäköisen TJSA- 

kustannuksen muodostumisessa. Saavutettava säästö TJSA-kustannuksissa on 25 vuoden 

ajallekin laskettuna silti varsin pieni, vain jotain kymmeniä tuhansia euroja. Tällä tuskin voi 

perustella uuden sähköaseman, eli vaihtoehto 2:n todennäköisesti vaatimia vaihtoehto 1:tä 

suurempia investointikustannuksia.

Tulevaisuudessa aluesuunnitelmien TJSA-kustannusten muodostumista kannattaa arvioida 

aluksi pelkästään tutkimalla eri johtojen pituuksia. Jos jokin alueen johdoista lyhenee 

suunnitelman perusteella, voidaan olettaa TJSA-kustannuksen siihen johtoon liittyvien 

asiakkaiden osalta laskevan. Jos aluesuunnitelma sisältää myös uusia kytkinlaitoksia ja 

johdonsuojalaitteita, voidaan olettaa johtojen käyttövarmuuden paranevan. Mahdolliseen
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TJSA-kustannusten arvioimiseen kannattaa valita ainoastaan ne liittymispisteet joiden johdon 

pituus muuttuu olennaisesti.

Tämän tutkimuksen kannalta ongelmallista oli myös alueverkossa ja säteittäisillä johdolla 

tapahtuvat jakorajojen muutokset. Jakorajan muutos muuttaa johdon pituutta ja siten johdon 

vikojen todennäköisyyttä. Näin johdon vikatodennäköisyys saattaa muuttua moneen otteeseen 

vuoden aikana. Samalla myös saattaa muuttua yksittäisen liittymispisteen, esim. 

alueverkkoyhtiön kantaverkkoon liittymispisteen teho. Mittaustietokannasta saatavat 

tehonmittaustiedot siis pitää osata yhdistää kuhunkin käytössä olevaan verkon 

kytkentätilanteeseen. Tämä saattaa jopa olla mahdotonta, sillä kantaverkkoyhtiöllä ei aina 

säily tieto kaikista alueverkkoyhtiön sisällä tehdyistä jakorajojen muutoksista. Vuosien 

takaisten jakorajamuutosten selvittäminen on vaikeaa. Samalla tavalla, jos alueverkkoyhtiö 

muuttaa jakeluverkossaan jakorajoja, saattaa sama kuorma siirtyä kantaverkon 

liittymispisteestä toiseen ilman että kantaverkkoyhtiöllä on siitä tietoa.

Tarkoituksenani oli myös tutkia mahdollisten sähköaseman vikojen aiheuttamia TJSA- 

kustannuksia. Tämä kuitenkin osoittautui mahdottomaksi, sillä käytännössä ei voitu etukäteen 

sanoa miten eri johdot olisivat olleet kytketyt sähköaseman kiskoihin. Johtovian ja suojauksen 

vian tapaisen kaksoisvian aiheuttaman toimittamatta jääneen sähkön arvon selvittäminen olisi 

mielenkiintoinen lisä tehtyyn tutkimukseen, mutta se vaatisi yksityiskohtaisemman 

suunnitelman siitä, millainen tutkittava sähköasema tulisi todellisuudessa olemaan.
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7. Johtopäätökset ja yhteenveto

Tekemäni tutkimukset koskien käyttövarmuuden ja luotettavuuden määrittelyä Suomen 

kantaverkon 110 kV:n verkolla osoittivat, että taloudellisen haitan avulla laskettava 

luotettavuus on käyttökelpoinen mittari vertailtaessa verkkoon tehtäviä investointeja. 

Toimittamatta jääneen sähkön arvon avulla voidaan vertailla keskenään kahta eri vaihtoehtoa 

(luku 6) tai sillä voidaan tutkia yksittäisen investoinnin mielekkyyttä (luku 4). Nykyisin käytössä 

olevalla TJSA-laskentatavalla voidaan jossain määrin arvioida myös eri keskeytyksistä 

aiheutuvien haittojen todellista merkitystä sähkön käyttäjille. Yleisenä käyttövarmuuden 

suunnitteluohjeena N-1 -kriteeri on kuitenkin TJSA-arviointia käyttökelpoisempi.

Todellisen käyttäjälle aiheutuvan haitan arvioimiseen tulisi silti kehittää lisää menetelmiä. 

Nykyinen menetelmä ei huomioi toimitettavan sähkön laatua kuin ainoastaan varsinaisten 

sähkökatkojen osalta. Monille käyttäjille kuitenkin jännitekuopat, jotka kantaverkko- 

operaattorin kannalta ovat mitättömiä, voivat olla yhtä vakavia kuin pitkä sähkökatko. Tästä 

syystä todellisen haitan arviointiin pitäisi jollain tavalla lisätä myös selvitys jännitekuoppien 

yleisyydestä. Monelle teollisuusasiakkaalle saattaa käytännössä olla merkityksellisempää se, 

että 110 kV:n verkko on jäykkä ja kestää vikoja ilman että siinä esiintyy syviä jännitekuoppia, 

kuin se että kyseisen asiakkaan johdolla esiintyisi vähän sähkökatkoja.

TJSA-arviointi tai vastaava menettely tulisi ulottaa myös koskemaan sähkön tuotantoa. TJSA- 

arviointimenetelmää luotaessa ei käytössä ollut nykyisen kaltaista sähkömarkkinaa, jossa yksi 

kantaverkkoyhtiön tärkeimpiä tehtäviä on edistää sähkömarkkinoiden toimintaa. Nykyisissä 

sähkömarkkinoissa tulisi myös 110 kV:n verkon suunnittelussa huomioida sähkökaupan 

mahdollisimman vapaa toimiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdeksi 

suunnittelukriteeriksi pitäisi ottaa sähköntuotannon mahdollisimman hyvä käytettävyys. 

Sähkömarkkinoiden ja sähkön tuottajan kannalta mahdollisimman suuri käytettävyys on 

edellytys toimiville sähkömarkkinoille. Kantaverkko-operaattorin tehtävä on varmistaa, että 

kantaverkko ei rajoita sähkön tuotantoa.

Ongelmallista tuotantolaitoksille aiheutuvan haitan arvioinnin kannalta on se, että laitosten 

prosessit poikkeavat suuresti keskenään. Osa laitoksista kestää pidempiäkin sähkökatkoja, 

kun taas toisille lyhyt sähkökatko saattaa merkitä pitkää tuotantokatkosta ja prosessien
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ylösajamista. Valitettavasti edes tuotantolaitoksilla itsellään ei ole aina tietoa siitä, miten hyvin 

juuri heidän laitoksensa kestää sähköverkon vikoja.

Koska 110 kV:n verkossa aiheutuvat viat eivät käytännössä voi aiheuttaa koko järjestelmää 

koskevia häiriöitä, eivät järjestelmän suurhäiriön todennäköisyyttä käsittelevät 

arviointimenetelmät ole mielekkäitä. 110 kV:n verkon yksittäisiä komponentteja voidaan 

kuitenkin tutkia käyttäen todennäköisyyteen perustuvia menetelmiä. Luvussa 5 tekemääni 

tutkimusta sähköaseman kiskorakenteen vaikutuksesta käyttövarmuuteen olisi mahdollista 

muunnella myös siten, että tutkittaisiin jonkin suojalaitteen korvaamista uudella entistä 

luotettavammalla laitteella tai mahdollisesti jonkun suojalaitteen jättämistä kokonaan pois.

Kaikkien todennäköisyyteen pohjautuvien tutkimusten taustalla tulee kuitenkin olla riittävä 

tilastollinen aineisto. Todennäköisyyden ja luotettavuuden määrittäminen tilaston avulla on 

periaatteessa hyvin yksinkertaista. Todennäköisyyden laskemiseen riittää, että tietää, montako 

kertaa vika on tapahtunut tiettynä ajanjaksona. Luotettavuuden selvittämiseen tarvitaan lisäksi 

ainakin tieto siitä, montako kertaa laite on toiminut oikein tuona aikana. Jos laitteita on 

useampia, tarvitaan tieto laitteiden lukumäärästä. Näillä tiedoilla ja riittävän laajalla aineistolla 

voidaan todennäköisyyteen pohjautuvia arviointeja tehdä luotettavasti.
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A Kolmen tehomuuntajan sähköaseman käyttövarmuus eri 110kV-kiskoratkaisuilla, 
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