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FLIR Fault Location, Isolation, Restoration (automaattinen vianpaikannus-,

rajaus- ja sähkönjakelun palautusjärjestelmä)

JHA Jälleenhankinta-arvo

JM Jakelumuuntamo

KAH Keskeytyksestä aiheutuva haitta

KJ Keskijännite

K-O Kauko-ohjaus

KVJ Käytönvalvontajärjestelmä

NKA Nykykäyttöarvo

OHL Avojohto
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PJK Pikajälleenkytkentä
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SCADA Supervisory Control and Data Acquisition
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TY Toimintaympäristö

UGC Maakaapeli

VSV Vaasan Sähköverkko Oy
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ALKUSANAT

Tämä raportti on INKA-ohjelman Sundom Smart Grid projektin työpaketin WP B1 loppu-

raportti, jossa tutkittiin regulaation vaikutuksia jakeluverkkoyhtiöiden toimintaan. Kiitokset

projektin johtoryhmälle tuesta. Haluan lisäksi lausua kiitokset professori Kimmo Kauha-

niemelle Vaasan yliopistossa ja Vaasan Sähköverkon toimitusjohtaja Juha Rintamäelle tilai-

suudesta saada tutkia jakeluverkkoyhtiöiden regulaation vaikutuksia Vaasan Sähköverkon

jakeluverkossa. Kiitokset myös Lauri Kumpulaiselle Vaasan yliopistossa joka on antanut

arvokkaan panostuksensa tutkimuksen suorittamiselle ja tukenut minua projektin eri vai-

heissa. Lopuksi kiitokset Vaasan Sähköverkon yleissuunnittelijalle Ari Salolle jonka suunni-

telmat ovat olleet lähtökohtana tutkimusta suoritettaessa ja joka itsekin on aktiivisesti ollut

mukana tutkimuksen eri vaiheissa.

Vaasassa 31.07.2015

Henry Lågland
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1. JOHDANTO

Vuonna 2013 voimaanastuneella Sähkömarkkinalain  (SML) muutoksella tarkoituksena on

varmistaa edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimiville

sähkömarkkinoille siten, että hyvä sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen sähkön hinta

ja kohtuulliset palveluperiaatteet voidaan turvata loppukäyttäjille (Eduskunta, 1.9.2013 /

588). Lain 51 § jakeluverkon toiminnan laatuvaatimuksissa rajoitetaan sähkönjakelun kes-

keytys jakeluverkon vioittuessa myrskyn tai lumikuorman seurauksena asemakaava-alueella

verkon käyttäjälle korkeintaan 6 tuntiin ja verkon muulla alueella 36 tuntiin. Tietyin ehdoin

sallitaan poikkeukset säännöstä saarille ja pienkulutusalueille joiden investointikustannukset

lain täyttämiseksi muodostuisivat kohtuuttoman suuriksi.

Nykyisen sähköverkkotoiminnan kolmas valvontajakso päättyy vuoden 2015 lopussa. Ny-

kyiseen regulaatiojärjestelmään Energiavirasto (EV) on neljännen valvontajakson regulaa-

tiojärjestelmään esittänyt muutoksia joista yksi merkittävimmistä on keskeytyksestä aiheu-

tuneen haitan (KAH) tason ottamisesta täysmääräisesti mukaan jakelulaitoksen kohtuullista

tuottoa määritettäessä.

Sundom Smart Grid projektissa Vaasan-seudun energia-alan toimijat testaavat ja pilotoivat

uusinta älykkään sähköverkon teknologiaa Vaasassa sijaitsevassa Sundomin kylässä missä

sähköverkko on muuttumassa haja-asutusalueen verkosta kaupunkimaisemmaksi, jossa yh-

distyvät sekä maakaapeloidut osuudet että avojohtoverkko. Verkossa testataan uusinta ver-

kon automatisoitua vianhallintatekniikkaa, jossa yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on maa-

sulun vianhallinta, jota tarvitaan verkon maakaapelointiasteen lisääntyessä. Tavoitteena on

lisäksi rakentaa ratkaisut, jotka tukevat uusiutuvien energiantuotantomuotojen, kuten tuuli-

ja aurinkovoiman hyödyntämistä alueella. Samalla tutkitaan uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia pientuottajien ja sähkönkuluttajien osalta (Projektisuunnitelma. 31.5.2014). Tämä

raportti koskee edellä mainitun projektin työpakettia WP B1 jossa tutkitaan regulaation vai-

kutuksia jakeluverkkoyhtiöiden toimintaan. Tutkimuksen kohteina ovat sähkömarkkinalain

sekä nykyisen ja tulevan regulaatiomallin muutosten vaikutusten selvittäminen verkkoyhtiön

näkökulmasta katsottuna. Selvitettäviä asioita ovat toimitusvarmuuskriteerien täyttämiseen

tähtäävien erilaisten investointimallien taloudellinen kannattavuus, regulaation eri kannus-
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timien vaikutus jakeluverkkojen investointeihin sekä regulaatioon mahdolliset rajoitukset

investointitahdissa jakeluvarmuustavoitteen saavuttamiseksi. Verkkoyhtiön oikean inves-

tointitason löytäminen edellyttää vastausten löytämisen mm. seuraaviin kysymyksiin. Mitä

kannattaa kaapeloida?  Kuinka verkostoautomaatio hyödynnetään optimaalisesti? Lisäksi

investointivaihtoehtojen harmaa alue on kartoitettava jotta eri investointivaihtoehtojen so-

veltuvuus eri tilanteisiin saadaan demonstroitua.

Työssä tarkastellaan sekä voimassaolevan sähköverkkotoiminnan kolmannen valvontajak-

son että uuden vuonna 2016 voimaan tulevan neljännen valvontajakson vaikutuksia jakelu-

verkkoyhtiöiden investointitoimintaan pääpainon ollessa tulevan valvontajakson vaikutuk-

sissa. Regulaation käytännön vaikutusten demonstroimiseksi lasketaan esimerkkiverkon in-

vestointivaihtoehdot sähkömarkkinalain vaatimusten täyttämiseksi. Kun mukaan on otettu

myös aikaulottuvuus 2015-2028 esimerkkilaskelmissa näkyvät sekä kolmannen (2015) että

neljännen (2016-2019) valvontajakson regulaation vaikutukset.

Sähkömarkkinalain toimitusvarmuuskriteerien täyttämisen suhteen tarkastellaan erilaisten

investointimallien, erityisesti maakaapeloinnin ja verkostoautomaation taloudellista kannat-

tavuutta. Regulaatiojärjestelmän osalta jakeluyhtiöt tarvitsevat tietoa eri kannustimien vaiku-

tuksesta jakeluverkkojen investointimallien kannattavuuteen ja jakeluyhtiön investointiha-

lukkuuteen.

Sisältyykö regulaatioon rajoituksia investointitahdissa jakeluvarmuustavoitteen saavuttami-

seksi on toinen jakeluyhtiöitä kiinnostava kysymys johon tässä tutkimuksessa haetaan vas-

tausta. Yhteenvetona tutkimus pyrkii osaltaan vaikuttamaan sähköverkkotoiminnan regulaa-

tion läpinäkyvyyden parantamiseen. Lisäksi tutkimuksessa haetaan aiheita mahdolliseen jat-

kotutkimukseen.

Diplomityössään Vessari tutki Vaasan Sähköverkko Oy:n (VSV) asemakaava -alueen tavoi-

teverkon suunnittelua ja sitä ohjaavia tekijöitä verkkoyhtiön keskijänniteverkossa (Vessari

2014). Jatkona edelliselle tutkimukselle Vaasan Sähköverkolla oli tarve selvittää sähkömark-

kinalain vaikutukset omiin investointisuunnitelmiinsa, arvioida lähivuosien oikea investoin-

titaso, sekä investointien harmaan alueen kartoitus. Verkkoyhtiön kannalta päätavoitteena

oli selvittää mitä verkon osia kannattaa kaapeloida ja mikä on järkevä automaation taso.
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Sähkömarkkinalain 52 § mukaan jakeluverkonhaltijan on laadittava jakeluverkkoansa kos-

keva kehittämissuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet, joiden toteuttaminen johtaa 51 ja

119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseen ja ylläpitämiseen jakeluverkossa. Kehittämis-

suunnitelma on päivitettävä kahden vuoden välein. Toimintasuunnitelmat lain vaatimusten

täyttämiseksi on nyt toimitettu Energiavirastolle ensimmäisen kerran. Tässä tutkimuksessa

tarkastellaan löytyykö lain toimitusvarmuuskriteerien täyttämiseksi vaihtoehtoisia ratkaisuja

mittavan maakaapeloinnin sijasta.

Seuraavassa on lyhyt yhteenveto tämän tutkimuksen pääkohdista. Kappaleessa 2 tarkastel-

laan regulaatiojärjestelmän sähkön jakelulle ja laadulle asettamia vaatimuksia sekä verkkoyh-

tiöiden sähkön jakelun kehittämisvelvollisuutta. Kappale 3 käsittelee kannustimien ja niiden

vaikutuksia jakeluyhtiön korvaus- ja uusinvestointeihin. Kappaleessa 4 tarkastellaan mitä

pääasiallisia ratkaisuvaihtoehtoja on tarjolla verkkoyhtiöiden kehittämisvelvollisuuden täyt-

tämiseksi. Kappaleessa 5 selvitetään Vaasan Sähköverkko Oy:n mahdollisuuksia hyödyntää

maakaapelointia ja verkostoautomaatiota mahdollisimman tehokkaasti SML:n vaatimusten

täyttämiseksi. Kappaleessa 6 katsotaan mitä saadut tulokset merkitsevät verkkoyhtiöiden

maakaapelointi-, verkostoautomaatio- sekä suurhäiriöstrategioihin. Samassa luvussa tarkas-

tellaan lopuksi mitä muutoksia ja vaikutuksia neljäs valvontajakso tuo tullessaan sekä anne-

taan kehitysehdotuksia regulaation kriteeristön jatkokehitykselle.
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2. SÄHKÖN JAKELULLE JA LAADULLE ASETETTAVAT VAA-

TIMUKSET SEKÄ SÄHKÖN JAKELUN KEHITTÄMISVEL-

VOLLISUUS

Sähkön jakelulle ja laadulle asetetaan vaatimuksia ensisijaisesti SML:ssa mutta myös EV:n

sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmä palkitsee toimin-

taympäristönsä huomioiden toimitusvarmuuden tavoitetason ylittävät verkkoyhtiöt ja ran-

kaisee toimitusvarmuuden tavoitetason alittavat verkkoyhtiöt. Seuraavassa tarkastellaan uu-

den tulevan valvontamallin rakennetta jakelun laadun, investointien tason sekä hinnoittelun

kohtuullisuuden suhteen. Sen jälkeen tarkastellaan kuinka SML on eriyttänyt jakelun laadun.

2.1. Regulaatiojärjestelmä

Energiavirasto valvoo jakeluyhtiön hinnoittelun kohtuullisuutta, riittävää korvausinvestoin-

tien tasoa sekä jakelun laadun kehitystä (EV a). Valvontajakson aikana yksittäisenä vuotena

verkonhaltijan verkkotoiminnan toteutunutta oikaistua tulosta verrataan vastaavan vuoden

kohtuullisen tuoton määrään. Oikaistaessa eriytetyn taseen vastaavaa -puoli saadaan oikais-

tun taseen loppusummana verkkotoimintaan sitoutuneen oikaistun pääoman määrä, jota

käytetään verkonhaltijan kohtuullisen tuoton laskelmissa. Oikaistaessa eriytetyn taseen vas-

tattavaa -puoli saadaan määritettyä verkkotoimintaan sitoutuneen oikaistun pääoman mää-

rän jakautuminen omaan pääomaan sekä korolliseen ja korottomaan vieraaseen pääomaan,

joita käytetään verkonhaltijan kohtuullisen tuoton laskelmissa. Verkonhaltijan kohtuullisen

tuoton laskentaa varten määritetään vuosittain verkkotoimintaan sitoutuneelle oikaistulle

pääomalle hyväksyttävä reaalinen kohtuullinen tuottoaste. Verkonhaltijan yhteisöverojen

jälkeinen kohtuullinen tuotto lasketaan kertomalla verkonhaltijan verkkotoimintaan sitou-

tuneen oikaistun taseen oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman summa reaalisella

kohtuullisella tuottoasteella.

Vuosittainen oikaistu tulos lasketaan liikevoitosta/-tappiosta kuvan 1 mukaisesti. Jos koko

valvontajakson ajalta kertynyt toteutunut oikaistu tulos ylittää valvontajakson kohtuullisen

tuoton määrän, verkonhaltijalle kertyy ylijäämää. Verkonhaltijan on palautettava asiakkail-
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leen kolmannelta valvontajaksolta kertynyt ylijäämä alentamalla siirtohintojaan vähintään

vastaavalla summalla viimeistään neljännen valvontajakson aikana (2016-2019).

Kuva 1. Toteutuneen oikaistun tuloksen laskeminen (EV a, s. 64).
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Valvontajakson aikana kertynyt ylijäämä pienentää automaattisesti vastaavalla euromäärällä

seuraavan valvontajakson kohtuullista tuottoa. Jos verkonhaltijan toteutunut oikaistu tulos

on ylittänyt valvontajakson kuluessa kohtuullisen tuoton määrän vähintään viidellä prosen-

tilla, ylijäämään kohdistuva korkoseuraamus määritetään ja otetaan huomioon siten kuin

sähkömarkkinalain 38 c § 1 momentissa säädetään. Jos koko valvontajakson ajalta kertynyt

toteutunut oikaistu tulos alittaa kohtuullisen tuoton määrän, verkonhaltijalle kertyy alijää-

mää. Verkonhaltijalla on mahdollisuus huomioida siirtohinnoittelussaan kolmannelta val-

vontajaksolta kertynyt alijäämä enintään vastaavalla summalla neljännen valvontajakson

(2016-2019) aikana.

Riittävä korvausinvestoinnin tason valvontaa ja laskentaa varten verkonhaltijan on kolman-

nen valvontajakson aikana toimitettava Energiamarkkinavirastolle vuosittain verkonraken-

netietojen jättämisen yhteydessä tarvittavat tiedot todellisten korvausinvestointimäärien sel-

vittämiseksi (EV a, s. 43). Regulaatiomenetelmän kannustimet motivoivat verkkoyhtiöitä

tekemään korvausinvestointeja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia ta-

voitteita ovat mm. sähkömarkkinalain vaatimukset jakelukeskeytysten pituuden maksi-

miajoista.

Kolmannelle valvontajaksolle valvontamenetelmiin lisättiin uutena menetelmänä innovaa-

tiokannustin, jonka tarkoituksena on kannustaa verkonhaltijaa edistämään innovatiivisia

teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja verkkotoiminnassaan. Innovaatiokannustimessa on kol-

mannella valvontajaksolla kaksi osaa; tutkimus- ja kehityskustannukset sekä etäluettavien

enintään 63 A pääsulakkeilla varustettujen käyttöpaikkojen tuntimittausten kustannukset.

Verkonhaltijaa kannustetaan aktiiviseen tutkimus- ja kehitystoimintaan käsittelemällä toteu-

tuneen oikaistun tuloksen laskennassa kohtuullisia tutkimus- ja kehityskustannuksia siten

kuin valvontamenetelmäohjeissa on kuvattu. Verkonhaltijaa kannustetaan siirtymään tunti-

mittaukseen mahdollisimman nopealla aikataululla käsittelemällä toteutuneen oikaistun tu-

loksen laskennassa tuntimittauksen kohtuullisia lisäkustannuksia siten kuin valvontamene-

telmäohjeissa on kuvattu. Verkonhaltijan verkkotoiminnan toteutunutta oikaistua tulosta

laskettaessa vähennetään eriytetyn tilinpäätöksen mukaisesta liikevoitosta (liiketappiosta)

innovaatiokannustimen vaikutus. Innovaatiokannustimen vaikutus lasketaan siten, että in-

novaatiokannustimen kahden eri osan kohtuulliset kustannukset lasketaan yhteen. (EV b)
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Laatukannustimen tavoitteena on luoda yhteys jakelun laadun ja hinnoittelun välille. Tämä

tapahtuu sallimalla korkeampi siirtohinta luotettavalle sähkönjakelulle. Jakelun luotettavuu-

den tason mittaus suoritetaan vertaamalla jakeluyhtiön keskeytyksistä aiheutunutta haitan

kustannuksia vertailutasoon jossa jakeluyhtiön kohtuullinen KAH taso määritellään jakelu-

yhtiön toimintaympäristön mukaan.

Taajama- ja haja-astutusalueiden verkkoyhtiöiden toimintaympäristö vaihtelee merkittävästi

esim. Länsi-Suomen rannikkoalueiden suhteellisen vähämetsäisistä ja kohtuullisista suur-

häiriöistä Itä-Suomen runsasmetsäisiin ja vaikeisiin suurhäiriöihin. Vaikeamman toimin-

taympäristön seurauksena vuosittaisten KAH kustannusten vaihtelut idässä ovat suurem-

mat. Kansallisellakin tasolla vuosivaihtelun suuruus voi olla kolminkertainen (Kuva 2).

Kuva 2. Sähkön jakeluverkonhaltijoiden keskeytyksistä laskennallisesti aiheutunut haitta 2005-2012

(EV c).
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Yhteiskunnan kannalta sähköhuollon suurhäiriö on pitkäkestoinen ja/tai laaja sähkökatko,

jonka seurauksena pelastuslaitoksen ja yhden tai useamman muun julkisen toimijan (kunta,

poliisi jne.) on tarve ryhtyä jakeluverkonhaltijan lisäksi toimenpiteisiin vähentääkseen häiri-

östä aiheutuvia vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja (Verho et al. 2012). Verkkoyhtiön

kannalta suurhäiriö on tilanne, jossa yli 20 % yhtiön asiakkaista on ilman sähköä tai jossa

110 kV johto tai 110/20 kV (110/10 kV) sähköasema tai päämuuntaja vikaantuu pitkäaikai-

sesti (useita tunteja) (Järventausta et al. 2005).

Tässä työssä tarkastellaan häiriöitä jakeluyhtiön kannalta jolloin suurhäiriöt voidaan luoki-

tella niiden todennäköisyyden mukaan kolmeen luokkaan niiden tuhojen mukaan, ks. tau-

lukko 1 (Partanen et al. 2006).

Taulukko 1. Suurhäiriöiden luokittelu

Luokka Esiintymistiheys Kestoaika Laajuus

I 5 v 48 h Jakeluverkko
II 20 v 120 h Useampi verkkoyh-

tiö
II 100 v Min. 14 vrk Maanlaajuinen

Tarkastellaan aluetta, jossa on 5 000 sähkönkäyttäjää, joiden keskiteho on 1 kW. Yhden

vuorokauden keskeytyksestä aiheutuva haitta (KAH) on 5000*24h*1kW*11€/kWh = 1,32

M€. Vakiokorvaukset (oletetaan että 24 h raja ylittyy) on 25 % vuotuisesta verkkopalvelu-

maksusta (keskimäärin 100 €) on 5000*100 = 500 000 €.  Samalla alueella viikon keskeytys-

kustannus olisi 9,24 M€ ja vakiokorvaukset 1,75 M€. KAH- arvo on selvästi suurempi kuin

vakiokorvaus, mutta todellisuudessa nykyisen valvontamallin mukaisesti sen liiketoiminnal-

linen vaikutus on korkeintaan 10 % kohtuullisesta tuotosta. Erittäin pitkien katkojen tapa-

uksessa nykyisin sovellettavat kustannusmallit eivät siis vastaa/kuvaa parhaalla mahdollisella

tavalla keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa, etenkään todellisten liiketoimintavaikutuksen osal-

ta. (Verho et al. 2010, s 17). Lisäksi tulevat yhteiskunnalle sähkökatkoksista aiheutuvat välil-

liset kustannukset, kuten viestivälineiden toimimattomuus, vedenjakelun katkeaminen ym.

häiriöiden kustannukset. Kuten kuvasta 2 voidaan päätellä suurhäiriöt voivat nostaa verk-
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koyhtiön keskeytyksiin liittyviä kustannuksia vuositasolla kymmenkertaisiksi normaali-

tasoon verrattuina.

Kuvassa 3 on tulokset laskuesimerkistä tyypillisen suomalaisen kirkonkylän johtolähdön

saneeraamisesta (Verho et al. 2010, s 29). Tutkimuksessa todetaan että verkon ennenaikai-

nen saneeraaminen suurhäiriösietoiseksi ei ole taloudellisesti perusteltua nykyisellä kaape-

lointikustannuksella, jos oletetaan että yksittäisen johtolähdön kohdalla suurhäiriö todennä-

köisyys tarkastelujaksolla on korkeintaan yksi. Tilanne muuttuu kaapelointikustannusten

alentuessa ja/tai suurhäiriö todennäköisyyden kasvaessa.

Kuva 3. Laskuesimerkin suurhäiriön kokonaiskustannukset. Vakiokorvaukset sisältyvät KAH-arvoon

mutta tässä ne on esitetty erikseen havainnollisuuden vuoksi (Verho et al., 2010, s. 29).

Verkkoyhtiöt voivat hallita suurhäiriöriskiä kehittämällä organisaatiotaan ja verkkojaan. Or-

ganisaation kehittämisen lisäksi tarvitaan myös verkkoinvestointeja. Taulukossa 2 on esitet-

ty verkkoteknisiä mahdollisuuksia vähentää pitkiä keskeytyksiä. Menetelmiä on verrattu se-

kä normaalien ja pitkien keskeytysten vaikutusten että toteutusnopeuden suhteen. (Verho et

al. 2010, s 17) Tässä työssä keskitytään tutkimaan häiriöiden vähentämiseen nopeimmin
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vaikuttavaa menetelmää verkostoautomaatiota ja tehokkainta suurhäiriöiden vaikutuksia

vähentävää menetelmää kaapelointia käyttäen.

Taulukko 2. Verkkoteknisiä mahdollisuuksia vähentää pitkiä katkoja, ++ = merkittävä vaiku-

tus/nopea(1-5 a), += kohtalainen vaikutus/keskimääräinen nopeus (5-15 a) , -= ei vaikutusta/hidas

(15-40 a) . (Verho et al. 2010, s 21).

Verho et al. (2010 s. 28-30) osoittavat esimerkkilaskelmin, että verkon ennenaikainen sanee-

raaminen sietämään suurhäiriöitä ei ole taloudellisesti perusteltua nykyisellä kaapelointikus-

tannuksella, jos oletetaan että yksittäisen johtolähdön kohdalla suurhäiriön lukumäärän

odotusarvo tarkastelujaksolla on korkeintaan yksi (Kuva 3). Tilanne muuttuu kaapelointi-

kustannusten alentuessa ja/tai suurhäiriön lukumäärän odotusarvon kasvaessa. Suurhäiriös-

tä aiheutuvat viankorjauskustannukset on ko. tutkimuksessa arvioitu metsäisten ilmajohto-

osioiden osalta olevan 10 000 €/km.

Keskeytykset vaikuttavat valvontamallissa laatukannustimen/laatubonuksen, tehokkuusmit-

tauksen (keskeytyskustannukset, operatiiviset kustannukset) ja operatiivisten kustannusten

kautta. Suurhäiriöiden aiheuttamien suurien keskeytyskustannusten vaikutukset verkkoyhti-

ön toteutuneeseen oikaistuun tulokseen rajataan siis maksimissaan 10 % kohtuullisesta tuo-

tosta. Suurhäiriöt vaikuttavat operatiivisiin kustannuksiin vikojen korjauskustannusten ja

asiakkaille maksettavien vakiokorvausten muodossa eli ne näkyvät sanktiona liiketoiminnan

kannalta.  (Verho et al. 2010, s 33-34)
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2.2. Sähkömarkkinalaki

Syyskuun ensimmäisenä päivänä 2013 astui voimaan sähkömarkkinalaki (588/2013) ja laki

sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013). Sähkömarkkinalain keskeisim-

mät muutokset koskivat mm. suurhäiriöiden jakelun kestoa, toimitusvarmuusvaatimuksia,

kehittämissuunnitelmia ja vakiokorvauksia sekä käyttäjien varautumista jakelun häiriöihin.

Valvontalain keskeisimpiä muutoksia olivat mm. seuraamusmaksun määrääminen sekä val-

vontaa koskevat määräykset.

Sähkömarkkinalain 51§ mukaan sähkönjakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja yllä-

pidettävä siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei

aiheuta asemakaava-alueella asiakkaille yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä

muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. Sijainti, kulutus ja investointikustannukset

voivat kuitenkin muodostaa perusteen lain poikkeamiseen jolloin poikkeamiskriteerit on

tuotava esiin kehittämissuunnitelmassa. Toimitusvarmuusvaatimukset on täytettävä portait-

tain 15 vuoden kuluessa (119 §) seuraavasti:

- vuoden 2019 loppuun mennessä 50 % asiakkaista

- vuoden 2023 loppuun mennessä 75 % asiakkaista

- vuoden 2028 loppuun mennessä 100 % asiakkaista

31.12.2017 mennessä osoitettavilla painavilla tai erittäin painavilla syillä aikataulusta voidaan

kuitenkin poiketa vähemmän tai enemmän.  Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat kui-

tenkin verkonhaltijoiden itse valittavissa. 30.6.2014 mennessä verkonhaltijat toimittivat

EV:lle ensimmäisen kehittämissuunnitelmansa. Suunnitelmien toimittaminen ja muutosvaa-

timukset toistuvat kahden vuoden välein. SML 100 § vakiokorvausten määrä prosenteissa

vuotuisesta siirtopalvelumaksusta määritellään keskeytyksen pituuden mukaan. 58 § jakelu-

verkonhaltijaa velvoitetaan ohjaamaan verkon käyttäjien varautumista mm. antamalla yksi-

löllisiä varautumisohjeita jos käyttäjän sähkönkäyttö edellyttää tavanomaista parempaa toi-

mitusvarmuutta.
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SML:n vaatimukset koskevat ainoastaan myrsky- ja lumikuormatilanteita. Energiateollissu-

den tilaamassa raportissa (ET a 2014) esitetään alan yhteiset toimitusvarmuustavoitteet jot-

ka koskevat kaikkia keskeytystyyppejä.

2.3. Yhteenveto

Sähkömarkkinalain muutoksen myötä sähkön jakelun laatu eriytettiin asettamalla eri vaati-

mukset jakelun keskeytysten kestolle kaava-alueille ja muille alueille. Tavoitteen saavuttami-

seen on annettu kohtuullinen sopeutumisaika jonka aikana yhä suurempi osa jakeluyhtiön

verkkoa on täytettävä lain vaatimukset (Kuva 4). Lain täyttäminen on erityisen haastavaa

suurhäiriötapauksissa. Rajallisten korjausresurssien takia ainoa keino täyttää lain vaatimuk-

set suurhäiriöissä on jakelulaitoksen keskimääräisen kaapelointiasteen nosto sellaiselle tasol-

le että tarvittavat korjausresurssit ovat riittävät. Optimaalinen kaapelointiaste riippuu jakelu-

laitoksen toimintaympäristön (TY) vaativuudesta sekä verkon laajuudesta ja on täten jakelu-

yhtiökohtainen.

Kuva 4.Verkkoyhtiöiden haaste: Millä maakaapelointiasteella SML:n vaatimukset lain kattavuudesta

vuosien 2019, 2023 ja 2028 tarkistusajankohdissa täytetään?
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3. KANNUSTIMET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KORVAUS- JA

UUSINVESTOINTEIHIN

Regulaatiojärjestelmän ensimmäisen valvontakauden alussa vuonna 2005 EMV loi ensim-

mäiset järjestelmän ensimmäiset kannustimet, yksikköhintakannustin ja tehostamiskannus-

tin. Toisella valvontakaudella lisättiin vakiokorvaukset jolla kompensoitiin asiakkaita kes-

keytyneestä sähkön jakelusta. Kolmannen valvontakauden alussa mukaan otettiin laatu-,

investointi- ja innovaatiokannustimet. Kolmannella valvontakauden aikana lisättiin vielä

toimitusvarmuuskannustin. Tässä tarkastellaan näiden kannustimien tavoitteita ja niiden

vaikutuksia verkkoyhtiöiden investointien kannattavuuteen.

3.1. Investointikannustin

Kolmannelle valvontajaksolle valvontamenetelmiin on lisätty investointikannustin, jonka

tarkoitus on kannustaa verkonhaltijoita kehittämään sähköverkkojaan ja investoimaan nii-

hin riittävästi. Investointikannustin koostuu poistomenetelmästä, joka huomioidaan toteu-

tuneen oikaistun tuloksen laskennassa ja joka takaa riittävän kannustimen korvausinvestoin-

tien suorittamiseksi sekä toinen osa, joka muodostuu verkonhaltijan riittävän investointita-

son ja voitonjakoluonteisten erien seurannasta. Investointikannustimen poistomenetelmäs-

sä huomioidaan verkonhaltijan sähköverkon jälleenhankinta-arvosta lasketut tasapoistot

sekä verkonhaltijan eriytetyn tuloslaskelman suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon

hyödykkeistä ja arvonalentumiset.  (EV b, s. 37)

Jälleenhankinta-arvosta laskettavan tasapoiston tarkoitus on turvata verkonhaltijalle riittävä

tulotaso tarpeellisten korvausinvestointien tekemiseksi. Jos verkonhaltija ei tee korvausin-

vestointeja riittävästi, syntyy laskennallisen tasapoiston ja tehtyjen korvausinvestointien ero-

tuksesta ns. korvausinvestointivajetta. (EV b, s. 39)

Verkkokomponenteittain laskettava sähköverkon laskennallinen tasapoisto määritetään

vuosittain kunkin vuoden alun verkon jälleenhankinta-arvoa vastaavana. Koko sähköver-

kon laskennallisen tasapoiston laskenta vuonna t on (EV b, s. 38):
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, , missä (1)

tJHATP = verkon i laskennallinen tasapoisto vuonna t

itJHA , =  verkkokomponentin i jälleenhankinta-arvo vuonna t vuoden t raha-arvossa

ipitoaika = verkkokomponentin i pitoaika

Investointikannustimen vaikutus voidaan laskea vertaamalla nykyverkon tasapoiston suu-

ruutta uuden verkon tasapoiston suuruuteen:

pitoaika
JHATasapoisto D

= , missä (2)

JHAD = vanhan ja uuden verkon jälleenhankinta-arvojen erotus

3.2. Laatukannustin

Valvontamenetelmien avulla kannustetaan verkonhaltijaa kehittämään sähkönsiirron laatua.

Laatukannustin huomioidaan verkonhaltijan oikaistun tuloksen laskennassa. Laatukannus-

timessa lasketaan sähkönsiirron keskeytyksistä verkonhaltijan asiakkaille aiheutunutta hait-

taa. Siinä huomioidaan odottamattomista keskeytyksistä ja jälleenkytkennöistä aiheutuvat

liityntäpiste-kohtaiset keskeytysmäärät ja keskeytysajat sekä keskeytystehot. (EV b, s. 40).

Keskeytyskustannukset ovat (Lakervi & Partanen, 2008, s. 46):

( ) j
j

ijjjij PtbafK D××+×=å , missä (3)

j  = kuorma-alueiden lukumäärä

if = komponenttiryhmän i vikataajuus

ja = keskeytystehon haitta-arvo

jb = keskeytystehon haitta-arvo

ijt = keskeytysaika

jPD = kuorma-alueen j keskimääräinen keskeytysteho
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Jälleenkytkentöjen aiheuttama haittakustannus muodostuu sekä PJK:n että AJK:n aiheut-

tamista kustannuksista KJK:

PkLfPkLfK AJKOHLAJKPJKOHLPJKJK D×××+D×××= , jossa (4)

PJKf = PJK-taajuus, funktio metsäisyydestä

OHLL = avojohdon pituus

PJKk = PJK:n tehon haitta-arvo

PD = keskiteho johon PJK vaikuttaa

AJKf = AJK-taajuus, funktio metsäisyydestä

AJKk = AJK:n tehon haitta-arvo

Normaaliolojen keskeytyksistä aiheutuva haitta NKAH - on täten:

JKj KKNKAH +=- (5)

Investoinnin vaikutus keskeytyksistä aiheutuvaan haittaan voidaan laskea seuraavasti:

SKAHNKAHKAH -D+-D=D , missä (6)

NKAH -D = investoinnin ennen ja jälkeen normaaliolosuhteiden keskeytyksistä aiheutu-

van haitan erotus

SKAH -D = investoinnin ennen ja jälkeen suurhäiriöiden keskeytyksistä aiheutuvan haitan

erotus

3.3. Tehostamiskannustin

Valvontatoiminnan yhtenä tavoitteena on verkonhaltijan toiminnan tehostaminen. Tehos-

tamistavoitteen asettaminen edellyttää verkonhaltijan nykyisen tehostamispotentiaalin arvi-

ointia tehokkuusmittauksen avulla sekä toimialan tuottavuuden kasvumahdollisuuksien

määrittämistä. Tehostamispotentiaali ja tuottavuuden kasvumahdollisuus muunnetaan vah-

vistuspäätöksessä valvontajaksoa koskevaksi tehostamistavoitteeksi. Tehokkuuden mittaa-

misessa määritetään sähkö-verkkotoimialan tuottavuuden kasvu mahdollisuus (yleinen te-

hostamistavoite) sekä selvitetään erot verkonhaltijoiden välisessä kustannustehokkuudessa
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ja yrityskohtainen tehostamispotentiaali suhteessa tehokkaimpiin verkonhaltijoihin (yritys-

kohtainen tehostamistavoite). Yleisen tehostamis-tavoitteen tarkoituksena on kannustaa

kaikkia, myös tehokkuusmittauksessa tehokkaaksi havaittua, verkonhaltijaa tehostamaan

toimintaansa yleisen tuottavuuskehityksen mukaisesti. Yrityskohtaisen tehostamistavoitteen

tarkoituksena on kannustaa tehokkuusmittauksessa tehottomaksi havaittua verkonhaltijaa

saavuttamaan tehokkaan toiminnan taso. (EV b, s. 45, 46) Yrityskohtainen tehostamistavoi-

te perustuu verkonhaltijan havaittuun tehostamispotentiaaliin. Verkonhaltijan toiminta on

kustannustehokasta, kun sen toimintaan käytetyt panokset eli kustannukset ovat mahdolli-

simman pienet suhteessa toiminnasta saatuihin tuotoksiin. (EV b, s 46, 47) Yleisen tehos-

tamistavoitteen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa teknisen

kehityksen mukaisesti. Verkonhaltijan yleisenä tehostamistavoitteena sovelletaan 2,06 %

vuodessa. (EV b, s. 50) Verkonhaltijan toteutunutta oikaistua tulosta laskettaessa vähenne-

tään eriytetyn tilin- päätöksen mukaisesta liikevoitosta (liiketappiosta) verkonhaltijan tehos-

tamiskannustimen vaikutus.

Tehostamiskannustimen vaikutus lasketaan siten, että verkonhaltijan vuosittaisista kohtuul-

lisista tehostamiskustannuksista vähennetään saman vuoden toteutuneet tehostamiskustan-

nukset (EV b, s. 59).Tehostamistavoitteen mukaisten verkonhaltijan i vuosittaisten toteutu-

neiden tehostamiskustannusten laskenta vuonna t on (EV b, s. 53):

tititi KAHKOPEXTOTEX ,,, 5.0 ´+= , missä (7)

tiTOTEX , = verkonhaltijan i toteutuneet tehostamiskustannukset vuonna t, euroa

tiKOPEX , = verkonhaltijan i kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset vuonna t,

euroa

tiKAH , = verkonhaltijan i toteutunut sähköntoimituksen keskeytyksistä verkonhaltijan

asiakkaille aiheutunut laskennallinen haitta vuonna t, euroa

Tehostamiskannustimen arvoja korjataan yhtiökohtaisella tehostamistavoitteella jolloin te-

hostamiskannustimen vaikutus on (Vainikka, s. 42):

( ) ( )KOPEXKAHYTkannustinTehostamis D+D´´-= 5.0%100 , jossa (8)

YT = yhtiökohtainen tehostamistavoite
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KOPEXD = nykyverkon ja investoitavan verkon viankorjaus- ja kunnossapitokustannusten

summan muutos

KAHD = keskeytyksistä aiheutuvan haitan kustannusten muutos

3.4. Innovaatiokannustin

Kolmannelle valvontajaksolle valvontamenetelmiin on lisätty uutena menetelmänä innovaa-

tio-kannustin, jonka tarkoituksena on kannustaa verkonhaltijaa edistämään innovatiivisia

teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja verkkotoiminnassaan. Innovaatiokannustimessa on kaksi

osaa; tutkimus- ja kehityskustannukset sekä etäluettavien enintään 63 A pääsulakkeilla va-

rustettujen käyttöpaikkojen tuntimittausten kustannukset. (EV b, s. 60)

Verkonhaltijaa kannustetaan siirtymään tuntimittaukseen mahdollisimman nopealla aikatau-

lulla hyväksymällä verkonhaltijan enintään 63 A pääsulakkeella varustettujen käyttöpaikko-

jen tuntimittauksesta aiheutuvia kustannuksia osaksi innovaatio-kannustinta siten, että to-

teutuneen oikaistun tuloksen laskennassa kohtuulliset tuntimittauksen lisäkustannukset las-

ketaan viiden euron kannustetason ja verkonhaltijan tuntimittauksessa olevien käyttöpaik-

kojen (enintään 63 A) lukumäärän tulon perusteella. Verkonhaltijan verkkotoiminnan toteu-

tuneet tutkimus- ja kehityskustannukset hyväksytään osaksi innovaatiokannustinta siten,

että toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa kohtuullisiksi katsottuina tutkimus- ja kehi-

tyskustannuksina käsitellään enintään puolta prosenttia verkonhaltijan eriytetyn tuloslas-

kelman mukaisesta verkkotoiminnan liikevaihdosta. Verkonhaltijan verkkotoiminnan toteu-

tunutta oikaistua tulosta laskettaessa vähennetään eriytetyn tilinpäätöksen mukaisesta liike-

voitosta (liiketappiosta) innovaatiokannustimen vaikutus. Innovaatiokannustimen vaikutus

lasketaan siten, että innovaatio-kannustimen kahden eri osan kohtuulliset kustannukset las-

ketaan yhteen. (EV b, s. 61, 62)

3.5. Toimitusvarmuuskannustin

Toimitusvarmuuskannustimessa otetaan huomioon sähkönjakelun toimitusvarmuuden pa-

rantamiseksi tehtävät ennenaikaiset korvausinvestoinnit ja uudet kunnossapito- ja varautu-

mistoimenpiteet. Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät ennenaikaiset

korvausinvestoinnit otetaan huomioon toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa osana
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toimitusvarmuuskannustinta siten, että korvattavien 20 kV ja 0,4 kV sähköverkkokompo-

nenttien valvontamenetelmien mukainen NKA-jäännösarvo hyväksytään alaskirjaukseksi

toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa. Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantami-

seksi tehtävät uudet kunnossapito- ja varautumistoimenpiteet otetaan huomioon toteutu-

neen oikaistun tuloksen laskennassa osana toimitusvarmuuskannustinta siten, että jäljempä-

nä luetelluista uusista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset hyväksytään mukaan toimi-

tusvarmuuskannustimen laskentaan. (EV b, s. 62).

3.6. Yhteenveto

Rakenteestaan riippuen osa kannustimista on tulokseltaan varmoja eli niiden vaikutus pysty-

tään ennakoimaan. Tällaisia ovat yksikköhinta-, innovaatio- ja investointikannustin (Kuva

5). Laatu- ja tehostamiskannustimien vaikutuksen laskenta sisältää KAH-arvon muutoksen.

Koska KAH-arvon laskenta perustuu toteutuneisiin keskeytyksiin ja niihin vaikuttaa mah-

dolliset suurhäiriöt näiden kannustimien vaikutus ei ole mahdollista lyhyellä tähtäyksellä

etukäteen laskea. Toimitusvarmuuskannustimen käyttö pitää myös voida perustella joten

sen läpimeno ei ole varmaa. Täten verkkoyhtiön näkökulman kannalta on tarkoituksenmu-

kaista ensisijaisesti tukeutua niihin kannustimiin joiden vaikutukset verkkoyhtiön talouteen

ovat positiivisia ja varmoja.
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Kuva 5. Sähkönjakelun laatuun vaikuttavat merkittävimmät lait ja kannustimet.
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4. RATKAISUVAIHTOEHDOT

Uuden sähkömarkkinalain myötä suurhäiriöiden vaikutus verkkoyhtiöiden investointistrate-

giaan on korostunut. Niiden esiintymismuodot, -tiheys, laajuus ja vaikeusasteet vaihtelevat

kuitenkin eri puolella maatamme. Suurhäiriön taloudellisen vaikutuksen arvioimiseksi teh-

tiin tämän työn puitteissa oma suurhäiriöluokittelu joka kuitenkin perustuu kansalliseen

luokitteluun.

4.1. Suurhäiriötarkastelu

Partanen et al. mukaiset suurhäiriön keskeytysajat (Taulukko 1) ovat maksimiaikoja jakelu-

yhtiön alueella. Historia on kuitenkin näyttänyt että suurhäiriöiden esiintymistiheyden ja

vakavuuden suhteen on merkittäviä alueellisia eroja. Esimerkkinä voidaan mainita Itä-

Suomen suhteellisen usein esiintyvät tykkylumihäiriöt. Tämän tutkimuksen suurhäiriötar-

kastelun suorittaminen perustuu taulukon 1 häiriöjaotteluun luokkaan II. Perusteluna on

vakavimman suurhäiriöluokan III puuttuminen tilastotiedoista sekä periaate ettei tule tehdä

yli-investointeja. Häiriön vakavuuden ja laajuuden kasvaessa jakeluyhtiön organisaation

viankorjauskapasiteetti tulee rajoittavaksi tekijäksi jolloin joudutaan suorittamaan alueellisia

priorisointeja vian korjauksissa ja jakelun palauttamisessa (Kuva 6). Kaava-alueiden ollessa

priorisoituja alueita niiden keskeytysajat ovat tällöin lyhyempiä kuin taulukon maksimiajat.

Johtoautomaation suojausfunktio on vaikutuskykyinen taulukon 3 olosuhdeluokittelun

normaalitilanteessa ja paikallisissa suurhäiriössä kun paikallinen suurhäiriö on johtoauto-

maation jälkeisessä verkonosassa.
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Kuva 6. Jakelulaitoksen suurhäiriön jakelun palautuksen priorisointijärjestys.

Taulukko 3.  Olosuhdeluokittelu KAH laskentaa varten (Maksimi viankestoajat Verho et al. 2010, s.

23).

Tilanne Tun-
nus

Kuvaus Viat Maksimi
keskey-
tysaikaLaatu Toisto-

taajuus
Laa-
juus

Normaali-
tilanne

NT Normaalit
syysmyrskyt

Yksittäiset satunnaiset viat 1/a Yksi
lähtö

6/36 h

Paikallinen
suurhäiriö

PSH Normaalia vai-
keampi paikal-
linen myrsky

Vikoja SA:n useassa läh-
dössä, mutta kerrallaan
vain saman lähdön yhdessä
vyöhykkeessä.

1/3a Useilla
SA:lla

48 h

Vaikea
suurhäiriö

VSH Erittäin vaikea
laaja-alueinen
suurmyrsky

Suuri osa metsässä kulke-
vista ilmajohdoista jännit-
teettömiä

1/20a Jakelu-
yhtiön
koko
verkko

5 vrk
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Suurhäiriön aiheuttamat keskeytyskustannukset SKAH - lasketaan seuraavasti (Lakervi &

Partanen, 2008, s. 46):

( ) j
j

ijjj PtbanSKAH D××+×=- å , missä (9)

n = verkon pitoajan suurhäiriöiden lukumäärä= 2

ijt  = 0.3 h kaava-alueella sähköaseman läheisyydessä

      = 5 h muualla kaapeliverkossa

      = 16 h ilmajohtoverkon runkojohdolla

      = 30/36 h ilmajohtoverkon haarajohdolla

Varavoimakoneen käynnistysaika = 1 h

Tulokset esitetään kappaleessa 5.4.2.

4.2. Maakaapelointi ja sen haasteet

Kaapelointiastetta nostettaessa maasulkuvirrat suurenevat joten huomiota on kiinnitettävä

maasulkuvirtojen kompensointiin. Suojauksen asetteluihin on kiinnitettävä huomiota ja jos-

sakin vaiheessa suojauksen periaatteitakin joudutaan miettimään uudestaan. Vianpaikan-

nuksen periaatteita saatetaan myös joutua kokonaan muuttamaan. Korjausaikojen pidenty-

essä varavoiman saatavuuden ja käytön tärkeys korostuu. Seuraavassa tarkastellaan näitä

asioita lyhyesti.

Korkeampi kaapelointiaste suurentaa maasulkuvirtoja ja lisää katkeilevien maasulkujen mää-

rää. Kompensointiin, kompensointiasteeseen sekä -menetelmä onkin täten kiinnitettävä yhä

enemmän huomiota. Kaapelin vikaantumisessa esim. vanhenemisen seurauksena maasulun

vikavirta syttyy ja sammuu toistuvasti. Tässä katkeilevassa maasulussa perinteinen suojaus ei

pysty vikaa indikoimaan koska mm. virran taajuus ja toistoväli vaihtelee. Katkeilevan maa-

sulun indikointi ja suojaus onkin tiiviin tutkimuksen kohteena ja uusia algoritmeja on kehi-

tyksen kohteena. Sekaverkkojen kaapelointiasteen huomattava nosto mutkistaa täten suoja-

uksen suunnittelua, toteutusta ja asetusten koordinointia.

Vuonna 2013 maakaapeliverkoissa oli vikoja keskimäärin 0.78 kpl/100 km, a. Noin puolet

vikojen syistä johtuivat teknisistä syistä, lähinnä rakennevioista ja toinen puoli muista syistä,
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lähinnä ulkopuolisista. Pieni osa, noin 4 %, oli luonnonilmiöiden aiheuttamia. (ET, 2014).

Kaapeliverkon vikakohteita ovat kaapeli, kaapelijatkokset ja -päätteet.

Ongelmia tuottavat vanhat kaapelisekaverkot joissa on käytetty siirtymäjatkoksia.  Siirtymä-

jatkoksissa vikatiheys on suurempi kuin paperi-paperi- ja muovi-muovijatkoksilla. Siirtymä-

jatkoksina käytetäänkin nykyään öljyeristeisiä jatkoksia. Sekakaapeliverkkoja tuleekin välttää

koska niiden vikatiheys on suurempi kuin muiden verkkojen. Viiden vuoden tarkasteluajan-

jakson aikana (2009-2013) keskijännitejatkosvikoja Helen Sähköverkon verkoissa oli ollut

26 kappaletta (Kuva 7). Keskijännitepäätteissä vikoja oli ollut samalla tarkastelujaksolla 16

kappaletta. Keskijännitepäätteiden tyypeistä ja asennusvuosista ei ollut tarkkaa yksilöivää

tietoa olemassa. Lämpökutistuspäätteitä on kuitenkin asennettu vuodesta 1990 eteenpäin.

Kuten kaapelijatkoilla suuri osa tapahtuneista päätevioista on tapahtunut alle 5 vuotta käy-

tössä olleissa päätteissä. Tästä voidaan päätellä, että kyseessä on usein ollut virhe asennuk-

sessa. (Vepsäläinen, 2014)

Kuva 7.  Asennuspituuteen suhteutetut vikamäärät Helen Sähköverkko Oy:n keskijänniteverkossa

(Vepsäläinen, J., 2014).
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Vianpaikannuksessa hyödynnetään montaa eri menetelmää. Kokeilukytkennöillä kauko-

ohjatuilla erottimilla/johtokatkaisijoilla selvitetään missä vyöhykkeessä vika on jotta jakelu

voidaan palauttaa muille vyöhykkeille. Menetelmä kuitenkin kuluttaa kytkinlaitteita. Las-

kennallinen vianpaikannus voi myös tarvita kokeilukytkentöjä todellisen vikapaikan selvit-

tämiseksi. Suojareleiden, SCADA ja DMS avulla saadaan automaattinen vianpaikannus ja -

erotus kaukokäyttölaitteiden rajaamalle alueelle (Vuorenpää, 2014).  Automaattinen vian-

paikannus-, rajaus- ja jakelunpalautusjärjestelmä FLIR toimii SCADA-DMS rajapinnassa

luoden verkkomallin vikaantuneesta lähdöstä. DMS-laskennalla saadaan vikapaikkatieto

jonka perusteella suoritetaan kokeilukytkentöihin perustuva kytkentäsekvenssi verkon kau-

kokäyttöisillä kytkinlaitteilla (Kauppi, 2014). Sekaverkkojen kaapelointiasteen nostaminen

vaatii kuitenkin tarkempaa vikojen paikannusta. Jakelumuuntamoille sijoitettavilla maasulun

ja oikosulun indikaattoreilla vikapaikka pystytään selvittämään muuntamovälin tarkkuudella.

Kaapeliverkoissa vika täytyy löytää tältä väliltä ennen kuin voidaan ryhtyä korjaustoimenpi-

teisiin.

Vaikka keskeytysten keskipituus kaapeliverkoissa on lyhyempi kuin ilmajohtoverkoissa vian

löytäminen ja korjaaminen kestää kaapeliverkossa suuruusluokkaa vuorokauden. Kaava-

alueella on haasteellista löytää vikapaikka ja järjestää varasyöttö lain vaatimassa 6 tunnissa.

Lisääntyvä maakaapelointi pienentää vikakeskeytysten määrää mutta haastaa vianhallinta-

menetelmät johtuen kaapeliverkkovikojen pitempikestoisesta vian paikannus- ja korjaus-

ajoista. Tosin lain vaatimustasot koskevat vain myrsky- ja lumikuormatilanteita joissa kaape-

liverkot eivät normaalisti vikaannu. Keinoina kehittää kaava-alueiden vianhallintaa nousevat

esiin varavoiman aktiivisempi käyttö sekä verkostoautomaatio.

4.3. Verkostoautomaatio ja suojaus

Kauko-ohjatuilla pylväserottimilla vikapaikat voidaan erottaa, vika-alueet voidaan paikantaa

ja jakelu palauttaa nopeammin kuin pelkästään erottimia käyttämällä. Ollessaan kustannus-

tehokas keino parantaa SAIDI:a se on perinteisesti ollut pääkeino lyhentää sähkönjakelun

keskeytysten keskimääräistä kestoa.  Yhdellä tai useammalla kauko-ohjattavalla johtokat-

kaisijalla johtokatkaisijan syöttöpuolen ei-viallisen jakelualueen erottaminen viallisesta jake-

lualueesta voidaan automatisoida koska johtokatkaisijan releistyksellä on sähköasemalla si-
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jaitsevan lähtökatkaisijan releistykseen verrattavissa olevat suojausominaisuudet. Digitaali-

sen yhteiskunnan vaatiman keskeytyksettömän sähkönjakelun saavutetaan lähes käyttämällä

verkon päähaaroituskohdassa ja varasyöttöpisteissä kauko-ohjattuja johtokatkaisijoita, jotka

vikatapauksessa kytkevät ainoastaan viallisen vyöhykkeen pois käytöstä muiden vyöhykkei-

den jakelun jatkuessa keskeytyksettä. Tällä suojausperusteisella automaattisella vianhallin-

nalla myös varasyöttöreittien kytkentä voidaan suorittaa automaattisesti, kunhan järjestelmä

tarkistaa tehotasapainon ja suojauskriteerien täyttymisen. SAIDI:n lisäksi kauko-ohjatut joh-

tokatkaisijat parantavat myös lähdön keskimääräistä SAIFI:a suojatessaan lähdön alkupäätä

lähdön loppupään vioilta.

Kauko-ohjattujen johtokatkaisijoiden kustannustehokkuus on KAH tason nykyarvostuk-

senkin (50 %) mukaan erittäin hyvä avo- ja sekajohtoverkoissa takaisinmaksuajan ollen tyy-

pillisesti 1-5 vuotta haja-asutusalueiden ja taajamien keskipitkissä sekajohtolähdöissä (Låg-

land 2006, 2012, Roslund 2010).

Optimaalinen johtoautomaatioratkaisu riippuu monesta tekijästä joista tärkeimmät ovat:

maadoitusjärjestelmä, verkkotyyppi, lähdön teho, pituus ja tehojakauma, käyttäjäryhmäja-

kauma sekä johtotyyppijakauma (Kuva 8). Kuvan mukaan eristetyt pitkät verkot, suuret te-

hot, alhaiset kaapelointiasteet, verkon epähomogeenisuudet sekä käyttäjäryhmät korkeilla

haitta-arvoilla puolustavat entistä kehittyneempien verkostoautomaatioratkaisujen käyttöä.
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Kuva 8. Optimaalinen johtoautomaatioratkaisu  maadoitusjärjestelmän, lähdön tehon,  verkkotyypin sekä

verkon kokonaispituuden funktiona. Tehot 0.8 MW (a), 1.6 MW (b) ja 2.4 MW (c). Maadoitusjärjes-

telmä: Valkoinen = maasta erotettu, vihreä = kompensoitu. Verkkotyypit: ohl = avojohtoverkko,

ugc_ohl = sekaverkko, ugcT_ohl = sekaverkko kaapeloidulla runkojohdolla, coc = päällystetty avojohto-

verkko, ugc_sat = satelliittiverkko, coc_1kV = päällystetty avojohtoverkko 1000 V jakelujärjestelmän

haarajohdoilla. Johtoautomaatioasteet: fi = kaukokäytetyt johtoerottimet, TR1 = 1 kpl kauko-ohjattu

johtokatkaisija, TR12 = 2 kpl kaukokäytettyä johtokatkaisijaa. Lähdön pituus vaaka-akselilla. (Låg-

land 2012, s. 111).
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4.4. Varavoima ja varayhteydet

Varavoiman käyttö verkkoyhtiön toimesta vikatilanteiden hallinnassa ei ole tyypillistä, vaan

olemassa olevaa varavoimaa käytetään lähinnä työkeskeytysten aikana. Häiriötilanteessa re-

surssit keskitetään viankorjaukseen eikä varavoiman käyttöön. Suurhäiriötilanteessa vara-

voima voisi kuitenkin tarjota tietyissä tapauksissa varsin käyttökelpoisen tavan pienentää

suurhäiriöstä aiheutuvaa haittaa. Esimerkiksi kaukana sähköasemasta olevan pienen taaja-

man sähkönsyöttö voitaisiin suurhäiriötilanteessa hoitaa varavoimalla. Tämä voisi olla erit-

täin kannattava vaihtoehto pienentää suurhäiriöriskiä siirtymäkauden ajan ennen kuin yhte-

ys sähköasemalta rakennetaan säävarmaksi. Varavoima voisi olla joko kiinteää tai siirrettä-

vää. Siirrettävää varavoimaa kierrättämällä voitaisiin hoitaa useampikin kohde pitkän sähkö-

katkon tapauksessa. ET:n suosituksen mukaan jo kahden tunnin yhtäjaksoinen sähköjen

palauttaminen nollaa vakiokorvauslaskennan pois lukien sähkölämmityksen, jonka tapauk-

sessa sähköllinen aika tulisi olla vähintään puolet edeltäneen keskeytyksen ajasta (Sener

2004). Äärimmilleen vietynä varavoiman kierrättäminen tämän suosituksen puitteissa vai-

kuttaisi keinottelulta, mutta käytännössä muutama tunti sähköä 12 tunnin jaksoissa tekee

elämän siedettävämmäksi kuin yhtäjaksoinen pitkä keskeytys, erityisesti jos tilanteesta anne-

taan ennakolta informaatio. (Verho et al. 2010, s 30-31)

Maakaapeliverkon vikataajuus on huomattavasti avojohtoverkkoa pienempi, mutta vikojen

ilmetessä vian korjausaika voi muodostua huomattavan pitkäksi. Vian sijaitessa runkojoh-

dolla tästä aiheutuu yleensä ainoastaan kytkentäajan pituinen keskeytys. Vian sijaitessa haa-

rajohdolla jakelukeskeytys saattaa olla vuorokauden pituinen. Haakana et al. (Haakana et al.,

2014) mukaan varavoiman käytännön toteutusstrategioita maakaapeliverkossa on kolme:

         – Varavoimakaapelit

         – Varavoimageneraattorit

         – Haarojen silmukointi

Tutkimuksessa käytetyillä parametriarvoilla haarojen silmukointi on edullisinta haarajohdon

pituuden ollessa alle 150 m. Varavoimakaapeleiden taloudellinen käyttö on edullisinta alle

500 m pitkissä haaroissa. Haarajohdon pituuden ollessa tätä suurempi edullisinta on käyttää

varavoimakoneita jolloin keskimääräinen kustannus on noin 200 €/kVA.
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N-1 kriteeriä soveltaen päämuuntajien sallittu kuormitusaste maksK voidaan laskea seuraa-

vasti:

( ) HKNNKmaks ×-=× 1  , missä (10)

N  = lähtöön kytkettävissä olevien päämuuntajien lukumäärä [kpl]

HK = päämuuntajien sallittu hätäkuormitusaste [%]

Taulukossa 4 on laskettu päämuuntajien kuormitusaste lähtöön kytkettyjen päämuuntajien

lukumäärän ja muuntajien sallitun hätäkuormitusasteen mukaan. Nähdään että on edullista

että lähtö on kytketty mahdollisimman moneen päämuuntajaan jotta jakelujärjestelmä vika-

tilanteessakin pystyy ylläpitämään tehotasapainon. Lähdön vahvuus (Feeder strength) on

määritelty sen ominaisuutena kyetä välittämään ainakin vähän tehoa sähköasemien välillä

vikatilanteissakin (Willis 2004: 505).

Taulukko 4. Lähtöön kytkettävissä olevien päämuuntajien sallittu kuormitusaste niiden sallitun hätä-

kuormitusasteen mukaan N-1 periaatetta noudattaen.

Lähtöön kytkettävissä olevien pää-
muuntajien lukumäärä N

Sallittu hätäkuormitusaste HK
1.00 1.20 1.30

2 0.50 0.60 0.65
3 0.67 0.80 0.87
4 0.75 0.90 0.97
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5. VERKKOVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

Vaasan Sähköverkon keskeisin keino sähkömarkkinalain vaatimusten täyttämiseksi on kes-

kijänniteverkon maakaapeliasteen nostaminen nykyisestä 25 prosentista 45 prosenttiin vuo-

teen 2028 mennessä (VSV, 2014). Tässä tutkimuksessa kohteena on jakorajoja muuttamalla

Sundomin ja Maalahden lähdöistä muodostettu Sulvan lähtö, jota syöttää uusi Sundomin

sähkö-asema. Se jää optimaalisen maakaapelointiasteen suhteen ns. harmaalle alueelle eli

sen järkevä kaapelointiaste on vaikeasti määriteltävissä (Kuva 9). Tähän vaikuttavat lähdön

syöttämää kaksi kaava-aluetta, yksi lähdön alku- ja toinen lähdön loppupäässä. Lähdön ny-

kyteho (1.23 MW) kasvaa vuoteen 2020 mennessä 44 % pääosin lähdön alkupään rakenta-

misen seurauksena. Lähdöllä on kolme varasyöttöreittiä joista kaikki ovat avojohtoja. Vuo-

teen 2028 mennessä on kuitenkin suunniteltu että rakennettavalta uudelta Risön sähköase-

malta saadaan säävarma varasyöttö tälle Sulvan lähdölle.

5.1. Verkkovaihtoehdot

Sulvan lähdön optimaalisen kaapelointiasteen selvittämiseksi VSV suunnitteli Sulvan tavoi-

teverkon 2028 sekä sille vaihtoehtoisen tavoiteverkon 2028V. Edellinen on kokonaan maa-

kaapeloitu ja jälkimmäisessä kaava-alueet on maakaapeloitu. Näiden pohjalta tässä tutki-

muksessa lisättiin vaihtoehdoiksi vielä kaksi muuta verkkovaihtoehtoa, toisessa tukeudutaan

varavoimaan ja toisessa lähdön runkojohto on kokonaan maakaapeloitu. Täten saatiin yh-

teensä 5 vaihtoehtoa jossa nykyinen lähtörakenne on perusvaihtoehto johon muita vaihto-

ehtoja verrataan (Kuvat 9 ja 10). Taulukossa 5 on yleistiedot vaihtoehtoverkoista jossa SV

tarkoittaa sekaverkkoa ja KV kaapeliverkkoa. Merkintää seuraava luku tarkoittaa ko. verkon

maakaapelointiastetta. Vaihtoehtoverkkojen maakaapelointiasteet ovat siten 15 %, 55 %,

60 % ja 100 %.
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Kuva 9. Sulvan lähdön nykyinen rakenne ja liittyminen muihin lähtöihin.
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Kuva 10. Yllä vaihtoehtoisen tavoiteverkon SV55 rakenne ja automaatioratkaisut ja alla tavoiteverkko

KV100. Vaihtoehtoverkon SV60 kuten SV55 mutta runkojohto on kokonaan maakaapeloitu.
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Taulukko 5. Tutkittavat verkkovaihtoehdot (Kuva 9, 10).

Verkko Tunnus Karttapohja Kuvaus
Nykyverkko SV15 Sundom Smart Grid -

WP B1 14.11.2014
Kaava-alueet (2 kpl) lähdön alussa ja
lopussa osittain maakaapeloitu,
vuonna 2020 säävarma varasyöttö
Risön SA:lta

Tavoiteverkko
2028 vaihto-
ehto

SV55 21.11.2014 Kaava-alueet (2 kpl) lähdön alussa ja
lopussa maakaapeloitu, vuonna 2020
säävarma varasyöttö Risön SA:lta

Varavoima SV55V 21.11.2014 Sulvan kaava-alueella 2 kpl varavoi-
ma-aggregaattia, vuonna 2020 sää-
varma varasyöttö Risön SA:lta

Säävarma run-
kojohto

SV60 21.11.2014. Runkojohto
maakaapeloitu.

Kaava-alueet (2 kpl) lähdön alussa ja
lopussa maakaapeloitu. Lisäksi run-
kojohto näiden välillä maakaapeloitu,
vuonna 2020 säävarma varasyöttö
Risön SA:lta

Tavoiteverkko
2028

KV100 Sundomin SA:n syöttä-
män alueen tavoiteverk-
ko  2028. 21.3.2014

Koko lähtö kaapeloitu

Sulvan lähtö on tyypillinen haja-asutusalueen lähtö joka syöttää viisi erillistä aluetta Ytter-

sundom (YS), Näset (NÄ), Södersund (SS), Norrskogen (NS) ja Sulva (SO), ks. taulukko 6.

Kaksi näistä alueista sisältää kaava-alueen, nimittäin Yttersundom ja Sulva. Lähdön koko-

naispituus on 27 km ja keskiteho 1,23 MW. Lähdön pituudesta 80 % on avojohtoverkkoa.

Suurin osa maakaapeloinnista 16 % sijaitsee kaava-alueilla.

Yttersundomissa ei vielä 2015 ollut merkittävää kuormaa mutta se on nopeasti kehittyvä

kaava-alue jonka kuormitus vuoteen 2020 noussee 500 kW. Sulvan kaava-alue laajenee jon-

kin verran pohjoiseen mutta kuormituksen kasvu on maltillista. Välialueen kuormitustiheys

on ainoastaan noin 20 kW/km kun koko lähdön keskiarvo on 45 kW/km. Suurin kuormi-

tustiheys 170 kW/km on Sulvan kylän haarajohdoissa. Metsäisyys avojohtoverkon varrella

on suurin Näset alueella (60-95 %).

Alueen tulevaa kehitystä silmälläpitäen lähtö on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen. Lähdön

alkupään vyöhyke A sisältää kehittyvän Yttersundomin sekä Näset alueet. Lähdön päähaara

käsittää avojohtoverkon joka syöttää Söderfjärdenin peltoalueella sijaitsevaa Södersundia.

Lähdön loppupää muodostaa vyöhykkeen B joka koostuu välialueesta Norrskogen sekä
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Sulvan kylän kaava-alueesta (Kuva 12). Taulukossa 6 on annettu vyöhykkeiden ja alueiden

johto-, teho-, jakelumuuntamo- ja kuluttajatiedot.

Taulukko 6. Sulvan lähdön eri alueiden johto-, teho-, jakelumuuntamo- ja kuluttajatiedot vuonna 2015.

Alue Pituus [km] Ympäristö Muut tiedot
OHL UGC PAS Yht. Me

[%]
Tv
[%]

MeTv
[%]

P
[kW]

JM
[kpl]

Kul
[kpl]

YS-R 0,054 1,167 0,075 1,296 2 1 1
YS-H 0,028 0,081 1,086 1,195 0 0 0
NÄ-R 1,579 1,076 0 2,655 60 20 100 85 3 72
NÄ-H 1,397 0 0 1,397 95 50 100 75 2 56
A 3,058 2,324 1,161 6,543 162 6 129
SS-R 3,79 0 0 3,79 0 30 100 46 2 31
SS-H 0,95 0 0 0,95 0 0 89 2 67
C 4,74 0 0 4,74 135 4 98
NS-R 2,878 0 0 2,878 45 51 2 50
NS-H 6,599 0,235 0 6,834 10 140 11 123
SO-R 2,442 0,803 0 3,245 10 256 5 146
SO-H 1,955 0,887 0 2,842 25 484 7 389
B 13,874 1,925 0 15,799 931 25 708
Yht. 21,672 4,249 1,161 27,082 1228 35 935

Taulukossa 7 on annettu vaihtoehtoverkkojen johto- ja maastotiedot. Kuten taulukosta

nähdään nykyverkon (SV15) alkupään kaapelointiaste on korkea. Tavoiteverkon (KV100)

kaapelointiaste on 100 %. Tavoiteverkon minimikaapelointina voidaan pitää kaava-alueiden

maakaapelointia johon perustuu kolmen muun vaihtoehtoverkon rakenne. Vaihtoehtoisessa

tavoiteverkossa (SV55) maakaapeloitujen kaava-alueiden välinen verkko-osa on avojohtoa,

kokonaiskaapelointiasteen ollessa 54,9 %. Koska myös kolme varasyöttöreittiä ovat avojoh-

toa, tämä vaihtoehto ei täytä Sähkömarkkinalain vaatimuksia keskeytysten maksimikestosta

Sulvan kaava-alueen osalta. Kaapeloimalla kaava-alueiden välinen runkojohto (SV60) täyt-

tyy sähkömarkkinalain 6 h maksimiaika suurhäiriön jakelun palautuksessa. Toinen vaihtoeh-

to on varmistaa Sulvan kaava-alueen jakelun palautus käyttämällä varavoima-aggregaatteja

(SV55V). Aggregaatit, 2 kpl 410 kVA, syöttävät Sulvan kaava-aluetta liitettyinä alueen kah-

den suurimman jakelumuuntajan pienjännitepuolelle.
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Taulukko 7. Sulvan lähdön sekä vaihtoehtoverkkojen johto- ja maastotiedot vuonna 2015.

Verkko

KA
Alue

Pituus[km] Ympäristö

OHL UGC PAS Yht. Me
[%]

Tv
[%]

MeTv
[%]

A-R 1,633 2,243 0,075 3,951 100 30 100
A-H 1,425 0,081 1,086 2,592 95(NÄ) 50(NÄ) 100(NÄ)

SV15 C-R 4 0 0 4 0 30 100
15,6% C-H 0,74 0 0 0,74 30

B-R 5,401 0,803 0 6,204 15
B-H 8,554 1,122 0 9,676
Yht. 21,753 4,249 1,161 27,163
A 0 6,376 0 6,376
C-H 3,483 0 0 3,483 12

SV55 B1-R 2,526 0 0 2,526 40
54,9% B1-H 2,954 0,235 0 3,189 15
SV55V B2-R 0 7 0 7

B2-H 2,2 0 0 2,2 10 20 100
Yht. 11,163 13,611 0 24,774
A 0 6,376 0 6,376
C-H 3,483 0 0 3,483 12

SV60 B1-R 2,526 0 2,526 40
61,2% B1-H 2,954 0,235 0 3,189 15

B2-R 0 7 0 7
B2-H 2,2 0 0 2,2 10 20 100
Yht. 8,637 16,137 0 24,774
A-R 0 8,15 0 8,15

KV100 A-H 0 2 0 2
100 % B-R 0 11 0 11

B-H 0 1,25 0 1,25
Yht. 0 22,4 0 22,4

Alueiden ja vyöhykkeiden tehojen sekä jakelumuuntamo- ja kuluttajamäärien arvioitu kehi-

tys on annettu taulukossa 8. Vuoteen 2028 mennessä lähdön tehon on arvioitu kasvavan

57  %,  jakelumuuntamoiden  määrän  23  %  ja  kuluttajien  lukumäärän  38  %.  Kasvualue  on

lähdön alkupää Yttersundom. Tällä alueella tehon on arvioitu kasvavan muutamasta kilowa-

tista  600  kW  vuoteen  2028  mennessä.  Jonkun  verran  kasvua  on  myös  Sulvassa  kun  taas

kaava-alueiden välisen alueen kulutus pysyy suunnilleen nykyisessä arvossaan. Huomattavaa

on että suurin tehotiheys on Sulvan kylän haarajohdoissa jossa tehotiheys on 170 kW/km.
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Taulukko 8. Alueiden teho-, jakelumuuntamo ja kuluttajatietojen ajallinen kehitys.

Alue P [kW] JM [kpl] Kul [kpl]
2015 2020 2028 2015 2020 2028 2015 2020 2028

YS-R 2 500 600 1 5 5 1 200 280
YS-H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NÄ-R 85 90 98 3 4 4 72 75 81
NÄ-H 75 80 85 2 2 2 56 59 64
A 162 670 783 6 11 11 129 334 425
SS-R 46 46 46 2 2 2 31 31 31
SS-H 89 89 89 2 2 2 67 67 67
C 135 135 135 4 4 4 98 98 98
NS-R 51 51 51 2 2 2 50 50 50
NS-H 140 140 140 11 11 11 123 123 123
SO-R 256 266 286 5 6 7 146 156 170
SO-H 484 503 528 7 7 8 389 400 421
B 931 960 1005 25 26 28 708 729 764
Yht. 1228 1765 1923 35 41 43 935 1161 1287

Kuva 11. Sulvan keskustan puistomuuntamo TR726, varasyöttö Tuovilasta, varasyöttö Maalahdesta,

kauko-ohjattu pylväserotinasema TR963 sekä Sulvaan tuleva runkojohto.
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5.2. Varayhteydet ja verkostoautomaatio

Ilmajohtoverkoissa maasulkuvirran keskitetty kompensointi on jo käytössä yli puolessa ver-

koista. Kaapeloinnin osuuden lisääntyessä verkkojen maasulkuvirrat kasvavat. Jotta maasul-

kuvirran suuruus verkon eri osissa saadaan minimoitua, hajautetun kompensoinnin tarve

lisääntyy. Laajamittaisen kaapeloinnin vaikutuksia verkon käyttäytymiseen ja suojauksen

toimintaan tutkittiin Vaasan yliopistossa SGEM projektin työpaketissa WP2.1. Tutkimuk-

sessa todettiin että optimi kompensointiaste riippuu vikaresistanssin suuruustasosta. Lisäksi

verkko käyttäytyy erilailla suorassa maasulussa kuin maasuluissa joissa vikaresistanssi on yli

500 Ω.  Lähdön käyttäytymiseen vaikuttaa myös taustaverkon tyyppi eli onko taustaverkko

avojohto, maakaapeli tai sekaverkko. Kompensointiasteen ja -menetelmän sekä taustaver-

kon tyypin merkitys pienenee kuitenkin vikaresistanssi kasvaessa. Suojauksen toiminnan

kannalta on täten tärkeintä tuntea verkon käyttäytyminen pienillä vikavastuksen arvoilla

(Kauhaniemi et al., 2010).

Erottimien kauko-ohjaus on ollut pääasiallinen keino automaatiolla parantaa SAIDI:a. Pää-

komponenttien luotettavuuden parantuessa ja viestintäteknologien kehityttyä katkaisijoiden

käyttö johtolähtöjen varrella on lisääntymässä. Tällä teknologialla vähennetään asiakkaiden

kokemaa keskimääräistä keskeytysaikaa ja -taajuutta. Kaukokäytön käyttö kokeilukytkentö-

jen yhteydessä on myös ollut jakelulaitosten tärkeimpiä vianpaikannuskeinoja. Toinen stra-

tegia on ollut vikailmaisimien hyödyntäminen maa- ja oikosulkujen paikantamiseksi.

Tutkittavassa nykyverkossa on käytössä keskitetty maasulkuvirran kompensointi. Kauko-

ohjattuja erottimia lähdössä on Maalahden varasyötössä sekä Sulvan kaava-alueen ja Norr-

skogenin välillä. Suojausvyöhykkeen kokoon vaikuttaa yleiset suojaukselle asetettavat vaa-

timukset sekä johtokatkaisijalla saavutettavat kustannussäästöt keskeytyskustannuksissa.

Homogeenisessa verkossa kustannussäästöt keskeytyskustannuksissa ovat pienemmät kuin

epähomogeenisessä verkossa. Epähomogeenisuutta verkossa muodostavat:

– Eroavat paikalliset ympäristöolosuhteet, esim. pelto, metsä, tienvieri

– Komponenttien erilaisista vikatiheyksistä, esim. avojohto ja maakaapeli

– Kuormitustiheyden vaihtelut
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– Kuluttajatiheyden vaihtelut

– Erilaiset kuluttajaryhmien jakauma

Kun vielä Näset kaapeloidaan, niin sopiva johtoautomaation sijoituspaikka on Södersundin

pitkän haaran haaroituskohta rungosta (Taulukko 9). Kauko-ohjattu johtokatkaisija voidaan

sijoittaa haaran alkupäähän (JKC) tai haaroituskohdan jälkeen runkojohtoon (JKB). Kauko-

käyttöperusteisessa automaattisessa vianhallinnassa nämä molemmat johtokatkaisijat toimi-

vat yhdessä varasyöttöpisteissä sijaitsevien kauko-ohjattujen erottimien kanssa (AVH1) tai

täysin automaattisessa suojausperusteisessa vianhallinnassa varasyöttöpisteissä sijaitsevien

kauko-ohjattujen johtokatkaisijoiden kanssa (AVH2). Jälkimmäisessä suurin osa verkosta

jatkaa sähkönjakelua suojausjärjestelmän poistettua viallisen vyöhykkeen jakelun piiristä.

Suojausperusteinen automaattinen vianhallinta täyttää paremmin digitaalisen yhteiskunnan

vaatimukset kuin kaukokäyttöperusteinen. Se on myös lisättävissä jälkikäteen kaukokäyttö-

perusteiseen vianhallintajärjestelmään.

Lisäjohtoautomaatioratkaisuja verrataan taulukon 9 ensimmäiseen verkostoautomaa-

tiotasoon. Suoritetut tutkimukset osoittavat että tämä vertailutaso (KK) tyypillisesti paran-

taa verkon SAIDI:a noin 50 % sekä alentaa keskeytyskustannuksia yhden kolmanneksen

verrattuna verkkoon jossa ei ole ollenkaan verkostoautomaatiota (Lågland 2012, s. 119,

120).

Verkostoautomaatioratkaisut eri verkkovaihtoehdoille on esitetty taulukossa 10. Kolmesta

varasyöttöreitistä mikään ei ole vuonna 2015 säävarma (Kuva 12). VSV:n suunnitelma sisäl-

tää kuitenkin säävarman varasyöttöreitin valmistumisen vuoteen 2028 mennessä rakennet-

tavalta Risön sähköasemalta. Tässä tutkimuksessa säävarma varasyöttö on kuitenkin oletet-

tu valmistuvan vuoteen 2020 mennessä. Vaihtoehtolaskelmissa on tarkasteltu mitä merkit-

see se, että se ei valmistukaan ko. ajankohtaan mennessä. Vaihtoehtoverkkojen perusver-

kostoautomaatioon (KK) lasketaan verkon kauko-ohjatut jakelumuuntamot joiden luku-

määrä vaihtelee 2-8 vaihtoehtoverkosta riippuen. Lisäjohtoautomaatioratkaisujen vaikutuk-

sia verrataan perusverkostoautomaatioon (KK). Automaattista vianhallintaa on tarkasteltu

ainoastaan nykyverkkoratkaisussa SV15.
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Taulukko 9. Tarkasteltavat automaatiotasot.

Automaatiotaso Verkostoautomaatio Hyöty
NOP Vertai-

lutaso
Lisäauto-
maatio

Tun-
nus

Kaukokäyttö strate-
gisissa paikoissa
verkkoa

K-O KK Vianpaikannuksen ja vianerotta-
misen nopeutuminen. Vertailuta-
so.

Kaukokäyttö ja suo-
jaus (johtokatkaisija)
verkon päähaaroi-
tuskohdan jälkeen

K-O KK JKB JKB Vianpaikannuksen ja vianerotta-
misen nopeutuminen. Katkaisijan
jälkeisen verkon automaattinen
erottaminen kun vikapaikka on
katkaisijan jälkeisessä verkon
osassa

Kaukokäyttö ja suo-
jaus (johtokatkaisija)
verkon päähaarassa

K-O KK JKC JKC Vianpaikannuksen ja vianerotta-
misen nopeutuminen. Katkaisijan
jälkeisen verkon (päähaaran) au-
tomaattinen erottaminen kun
vikapaikka on päähaarassa.

Kaukokäyttöperus-
teinen automaatti-
nen vianhallinta

K-O KK JKB+JKC AVH1 Vianpaikannuksen ja vianerotta-
misen nopeutuminen. Katkaisi-
joiden jälkeisen verkon automaat-
tinen erottaminen kun vikapaikka
on katkaisijoiden jälkeisessä ver-
kon osassa. Keskeytyksen pituus
minuutteja.

Automaattinen
vianhallinta (Kauko-
ohjatut johtokat-
kaisijat varasyötöis-
sä)

JK KK JKB+JKC
+JKNOP

AVH2 Vianpaikannuksen ja vianerotta-
misen nopeutuminen. Ainoastaan
viallinen vyöhyke eroaa verkosta.
Muut vyöhykkeet jatkavat sähkön
jakelua keskeytyksettä.

Taulukko 10. Verkostoautomaatioratkaisut eri verkkovaihtoehdoissa. K-O= kauko-ohjattu, JM= jake-

lumuuntamo, JK= johtokatkaisija ja AVH= automaattinen vianhallinta.

Verkko-
vaihtoehto

Perusverkosto-
automaatio [kpl]

Lisäjohtoautomaatio
[kpl]

Vyöhyke C

K-O JM NOP(K-O) K-O
JK

Automaattinen
vianhallinta

SV15 2 3(2) 1-2 AVH1
K-O JK 2 kpl+ K-O JM 2 kpl
AVH2
K-O JK 2 kpl+ K-O JK 2 kpl

Södersund

SV55(V) 8 5(4) 1-2 Svartön
SV60 8 5(4) 1-2 Svartön
KV100 6 5(4) 1
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Kuva 12. Tutkitun lähdön vyöhykejaottelu. Verkon päähaaroituskohdassa ja varasyöttöpisteissä on ver-

kostoautomaatiotunnuksen mukainen kojeistus (Taulukko 9, 10).  Ainoastaan tärkeimmät haarajohdot

on esitetty kuvassa.

Johtoautomaatio (kauko-ohjatut johtokatkaisijat) pystyy tietyissä tapauksissa rajoittamaan

myös suurhäiriön vaikutusten laajuutta. Tällaiset tilanteet syntyvät kun vika-alue sijaitsee

kauko-ohjatun johtokatkaisijan perässä eikä se ulotu johtokatkaisijan syöttöpuolelle. Tällöin

kokonaiskeskeytyskustannukset ovat:
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missä ylemmällä rivillä on normaali KAH ja alemmalla rivillä suurhäiriö KAH.

5.3. Laskentatyökalu sekä syöttöarvot

Tunnetusti johtoautomaatio ja erityisesti vianhallinta on yksi kustannustehokkaimmista

menetelmistä parantaa sähkön jakelun luotettavuutta. Tarkastelemalla lisäjohtoautomaation

aiheuttamia vaikutuksia jakeluvarmuuden tunnuslukujen muutoksiin, jakeluyhtiön suurim-

man vikatiheyden omaavissa lähdöissä löydetään verkkoyhtiön ne lähdöt jotka ovat sopi-

vimpia investointikohteita. Erilaisten johtoautomaatioratkaisujen vaikutusten vertailu jake-

luyhtiön eri lähtöihin voidaan suorittaa verkkotietojärjestelmän (VTJ) tai simulointityöka-

lun, esim. PowerFactory, avulla. On kuitenkin ilmennyt tarvetta pystyä suorittamaan vertai-

lu ilman että käytettävissä on näitä työkaluja. Tällaisia tarpeita ovat sähkön jakelun luotetta-

vuuden tutkimukset, koulutus, harjoittelu ja johtoautomaation markkinointi. Tässä työssä

johtoautomaation vaikutusta verkon sähkön jakelun käytettävyyteen on tutkittu Excel-

pohjaisella työkalulla joka on kehitetty edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Käyttötarkoituksesta riippuen työkalua on kehitetty kahteen suuntaan. Johtoautomaation

vaikutusten esittelyyn yleisellä tasolla työkalun tulee olla helppokäyttöinen ja syöttötietojen

tarvittava lukumäärä pieni. Tässä mallissa käytetään kansallisten jakeluyhtiöiden keskimää-

räistä dataa jolloin syöttötietoina riittää minimissään verkon pituus ja keskiteho vyöhykkeit-

täin. Jakeluyhtiöiden lähtöjen johtoautomaatioratkaisujen yksityiskohtaisia ratkaisuja tutkit-

taessa tarvitaan yksityiskohtaista johto-, jakelumuuntamo-, teho- ja kuluttajatietoja lähdön

eri vyöhykkeistä jolloin syöttösolujen lukumäärä nousee kymmeniin. Mitä yksityiskohtai-

semmat ja tarkemmat lähtötiedot ovat, sitä paremmin saadaan esille tarkasteltavien muuttu-

jien alueelliset erot, jotka saattavat olla suuretkin. Uusi sähkömarkkinalaki erottelee kaava-

alueet ja muut alueet, jolloin jakeluvarmuuden tunnuslukujen alueelliset arvot lähtöjen var-

rella tulee voida selvittää.



48

Verkkomalliin syötetään eri vyöhykkeiden johtotiedot (johtolajit ja -pituudet), maastotiedot

(tienvarsiasennus, metsäisyys), jakelumuuntamotiedot (lukumäärät), kuluttajatiedot (käyttä-

järyhmät, kuluttajien lukumäärä) sekä keskitehot. Koska tilanne jakelun käytettävyyden suh-

teen on hyvin erilainen runko- ja haarajohdoilla tiedot annetaan erikseen näille (Kuva 13).

Energiaosuuksina on tässä työssä käytetty valtakunnallista jakaumaa mutta laskentamallilla

mikä tahansa jakauma on mahdollista laskea syöttämällä malliin lähdön vyöhykkeiden kulut-

tajaryhmien prosentuaaliset osuudet. Työssä käytetyt vakiot ja lähtöarvot on esitetty liittees-

sä 1. Hinta- ja kustannustiedot on tarvittaessa korjattu kuluttajahintaindeksillä tai rakennus-

kustannusindeksillä tarkasteluvuoden tasolle.

Kuva 13. Verkkomalliin syötettävät lähtömuuttujien arvot.
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5.4. Tulokset

Vyöhykkeet muodostetaan johtoautomaation optimaalisen sijoituspaikan mukaan. Kun täs-

sä työssä tarkasteluaika ulottuu vuodesta 2015 vuoteen 2028, optimaalinen sijoituspaikka

muuttuu vuosien varrella kun kuormitukset ja johtotyypit ja -pituudet lähdön eri osissa

muuttuvat. Optimaalinen sijoituspaikka runkojohdolla on:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
×××= åå

=

+=

=

=
j

lj

kj
j

ki

i
ii

k
opt fLaPL

11
maxarg , missä (12)

k = johtoautomaation sijoituspaikan ja syöttävän muuntoaseman välillä olevien muuntovä-

lien lkm

l = lähdön runkojohdon muuntovälien lkm

iP  = Johtoautomaation yläpuolisen muuntovälin i keskiteho

ia  = Johtoautomaation yläpuolisen muuntovälin i kuluttajaryhmien keskeytystehon keski-

määräinen haitta-arvo

jL = johtoautomaation jälkeisen muuntovälin j johtopituus

jf  = johtoautomaation jälkeisen muuntovälin j johdon vikataajuus

Kuormitusennusteiden mukaan suurin osa kuormituskasvussa tapahtuu vuoteen 2020

mennessä (+44 %) joten eri verkkovaihtoehtojen johtoautomaation optimi sijoituspaikaksi

on laskettu vuoden 2020 tilanteen mukaan. Verkkovaihtoehtojen johtoautomaation optimi

sijoituspaikat on esitetty kuvissa 9 ja 10.

Keskeytyksistä aiheutuvan haitan sekä jakeluvarmuuden tunnuslukujen laskennassa on syytä

huomioida avojohdon vikataajuuden riippuvuus metsäisyydestä avojohtolähdön varrella.

Datan puuttuessa voidaan riippuvuus kansallisella tasolla kuvata suoralla joka saadaan in-

terpoloimalla /ekstrapoloimalla (Kuva 14). Ensimmäinen datapari muodostuu avojohdon

keskimääräisestä vikataajuudesta 4.6 1/a,100 km. Vastaavaksi metsäisyydeksi oletetaan

Suomen metsäisyyden keskiarvo 46 %. Pelloilla (metsäisyys 0 %) oletetaan avojohdon vika-

taajuuden olevan normaalioloissa lähes maakaapelin tasoinen eli 2 1/a,100 km. Ekstrapo-

loimalla saadaan vikataajuudeksi 8 1/a,100 km 100 % metsäisyydellä.  Johtoaukeiden raiva-
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uksella voidaan suoran jyrkkyyteen vaikuttaa joten paikallisesti saattaa erot olla suuriakin.

Tienvarsiasennuksessa peltoalueella (metsäisyys 0%) oletetaan vikataajuuden olevan sama

kuin maastoasennuksessa. Metsässä (metsäisyys 100 %) vikataajuuden oletetaan olevan

maastoasennuksen keskiarvo eli 5 1/a, 100km. Saadaan seuraavat vikataajuutta kuvaavat

yhtälöt:

6,243/2 ×+= mfma (13)

3,143/2 ×+= mftv , jossa (14)

maf = vikataajuus maastossa [1/a, 100 km]

m = metsäisyys [%]

tvf = vikataajuus tienvarsi asennuksessa [1/a, 100 km]

Suomessa keskimääräinen jälleenkytkentätaajuus oli 51 1/a, 100 km (EMV, 2004). Olettaen

että JK-taajuus käyttäytyy metsäisyyden suhteen kuten vikataajuus ja JK-taajuuden ollessa

keskimäärin 20 1/a,km peltomaisemissa saadaan kuvan 15 mukainen riippuvuus JK-

taajuuden ja metsäisyyden välillä. Käyttäen samaa analogiaa kuin vikataajuuden kohdalla

voidaan esittää riippuvuus myös tienvarsiasennuksella. Vastaavat yhtälöt ovat:

3143/20 ×+= mmal (15)

5,1543/20 ×+= mtvl , jossa (16)

mal  =JK-taajuus maastossa

tvl  = JK-taajuus tienvarsi asennuksessa

Yhtälöt 15 ja 16 kuvaavat JK-taajuutta eristetyssä verkossa. Kompensoidussa verkossa va-

kio 20 1/a, 100 km on 10 1/a, 100 km.
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Kuva 14. Avojohtoverkon vika- ja JK-taajuuden riippuvuus asennusympäristöstä. Vaaka-akselilla met-

säisyys prosentteina johdon varrella. Vasemmalla vikataajuus [1/a,100 km] ja oikealla JK-taajuus

[1/a,100km]. Tässä työssä JK-taajuus on puolet kuvassa esitetystä koska lähdössä on käytössä maasul-

kuvirran keskitetty kompensointi.
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5.4.1. Jakeluvarmuuden luotettavuusindeksit

Luotettavuusindeksit lasketaan erikseen kaikille vyöhykkeille. Indeksistä riippuen arvo voi

vyöhykkeenkin sisällä erota riippuen siitä sijaitseeko kulutuspiste runko- vai haarajohdolla.

Vaikka malli laskee kaikki arvot erikseen runko- ja haarajohdoille tulokset vyöhykkeiden

sisällä ei ole esitetty erikseen runko- ja haarajohdoille koska tuloksia olisi niin lukuisa määrä

että johtopäätösten tekeminen olisi liian työlästä. Ainoastaan SAIDI:n kohdalla on esimer-

kin luontoisesti esitetty tulos erikseen runko- ja haarajohdoille.

Jakeluvarmuuden tunnuslukujen laskennassa lasketaan asiakaspohjaiset tunnusluvut jolloin

pienjännitepuolen osuus tunnuslukuun jää huomioimatta. SAIFI lasketaan kaavan 17 mu-

kaisesti. Siinä on huomioitu avojohdon ympäristön (maasto, tienvarsi, metsäisyys) vaikutus

vikataajuuteen. Johtoautomaatio (johtokatkaisijat) vaikuttaa SAIFI:n laskentaan siten että

SAIFI lasketaan suojausvyöhykkeittäin:

å ×+×+××+×=
j

UGCUGCPASPASOHLOHL LfLfLmfSAIFI )100/100/100/)6,243/2((((

NNNf jjmjjm /))100/ ××+ , jossa (17)

j = samaan suojausalueeseen kuuluvien alueiden lkm

_f =johdon vikataajuus

m =metsäisyys johdon varrella

L =johdon pituus

jmjN =vyöhykkeen j jakelumuuntamoiden lkm

jN =vyöhykkeen j kuluttajien lkm

N =samaan suojausalueeseen kuuluvien kuluttajien kokonaislukumäärä

SAIDI lasketaan kaavan 18 mukaan eri vyöhykkeille. Tunnusluku eroaa vyöhykkeittäin ja

on myös vyöhykkeiden sisällä parempi runkojohdon kuin haarajohdon varrella:
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NNttSAIDI j
j

ijjmijUGCPASOHL /)))((( ××+×++= å llll , jossa (18)

–l =johdon vikataajuus

ijt =komponenttiryhmän i vyöhykkeen j vian aiheuttama keskeytysaika

Mikäli historiatietoa koskien lähdön, muunto-asema-alueen tai jakeluyhtiön jälleenkytkentä-

taajuudesta ei ole käytettävissä käytetään vastaavaa kansallista arvoa. Arvoon vaikuttaa rat-

kaisevasti onko lähdössä käytössä maasulkuvirran kompensointi. Metsäisyyden vaikutus

jälleenkytkentätaajuuteen huomioidaan myös edellä kuvatulla tavalla. PAS johto lisää myös

maasulkuvirtaa mutta tutkitussa lähdössä ko. johtoa on niin vähän että sen vaikutus maa-

sulkuvirtaan jätetään huomioimatta.

NNLfMAIFI j
j

OHLJK /))16)/100m/43+(10(( ××××= å , jossa (19)

j = samaan suojausalueeseen kuuluvien vyöhykkeiden lkm

JKf = jälleenkytkentätaajuus

Kuvassa 15 on esitetty edellä kuvatulla tavalla lasketut Sulvan lähdön tutkittujen kolmen

vaihtoehtoisen verkkorakenteen vyöhykekohtaiset jakeluvarmuuden tunnusluvut johtoau-

tomaation funktiona. Kuten havaitaan kaapelointiasteen noustessa tunnusluvut paranevat

vastaavasti.

Kuva 15. Tutkittujen verkkovaihtoehtojen tunnusluvut vyöhykkeittäin vasemmalta oikealle SV15,

SV55(V) ja KV100. Verkot, ks. kuvat 10 ja 11. Verkostoautomaatiotasot, ks. taulukko 10 ja kuva

13.
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Kuva 16 esittää eri johtoautomaatiojärjestelmien luotettavuusindeksejä parantava vaikutus

eri verkkovaihtoehdoissa. Vertailutasona on kussakin verkkovaihtoehdossa kauko-ohjatut

johtoerottimet KK joiden lukumäärä on verkkovaihtoehdosta riippuvainen. Sekaverkoissa

prosentuaalinen luotettavuusindeksien parannuskyky on samaa suuruusluokkaa. Automaat-

tisen vianhallinnan vaikutusta on tutkittu ainoastaan nykyverkossa. Suojausperusteisella au-

tomaattisella vianhallinnalla parannusvaikutus on karkeasti kaksinkertainen verrattuna yh-

den kauko-ohjatun johtokatkaisijan vaikutukseen. SAIFI ja MAIFI ovat riippuvaisia käyte-

tystä teknologiasta kun taas SAIDI riippuu myös käyttö- ja korjaushenkilöstön toimenpi-

teistä vikatilanteissa. Tässä on oletettu että verkkoyhtiön käyttöhenkilökunta aina toimii op-

timaalisesti keskeytyksistä aiheutuvan haitan kustannusten minimoimiseksi.

Kuva 16. Johtoautomaation luotettavuusindeksejä parantava vaikutus verkoittain ja johtoautomaatioittain

[%]. Vertailutasona on kussakin verkkovaihtoehdossa kauko-ohjatut johtoerottimet KK.
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5.4.2. Lähdön ja vyöhykkeiden keskeytyskustannukset eri verkkovaihtoehdoille

Kuva 17 esittää tutkittujen verkkovaihtoehtojen KAH vuosikustannukset ilman suurhäiriöi-

tä vyöhykkeittäin tarkasteluvuosina. KAH arvostustaso on vuonna 2015 50 % sekä muina

tarkasteluvuosina 100 %. Johtoautomaatiotasot ovat perustaso, eli kauko-ohjatut johtoerot-

timet KK, kauko-ohjattu johtokatkaisija runkojohdolla JKB sekä kauko-ohjattu johtokat-

kaisija haarajohdolla JKC. Neljännellä valvontakaudella tapahtuu kustannuksissa huomatta

tasonousu johtuen toisaalta kaksinkertaisesta KAH tasosta ja toisaalta lähdön 44 % tehon-

noususta.  Kauko-ohjattu johtokatkaisija B pienentää vyöhykkeiden A ja C KAH kustan-

nuksia kun taas kauko-ohjattu johtokatkaisija C vähentää vyöhykkeiden A ja B KAH kus-

tannuksia.

Kuva 17. Tutkittujen lähtövaihtoehtojen normaali KAH tarkasteluajankohtina..

Kuvassa 18 esitetään eri verkkovaihtoehtojen alueelliset (vyöhykkeet A, B ja C) suur-

häiriökustannukset KAH-S tarkasteluvuosittain. Ylemmässä kuvassa esitetään kustannukset
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Risön säävarman varasyötön valmistuessa vuoteen 2020 mennessä. Kuten huomataan sekä

ajallinen (teho) että alueellinen vaihtelu on merkittävä. Lisäksi KAH arvostuksen nosto vii-

destäkymmenestä sataan prosenttiin neljännestä valvontajaksosta lähtien vaikuttaa merkit-

tävästi eri verkkovaihtoehtojen suurhäiriöiden aiheuttaman keskeytyskustannus tasoon. On

huomattava että C-vyöhyke on eri alue SV15 vaihtoehdossa (Södersund) kuin muissa vaih-

toehdoissa (Svartön). Kokonaan maakaapeloidussa vaihtoehdossa KV100 vyöhykettä C ei

ole ollenkaan joten sen arvot ovat nolla. Lähellä sähköasemaa olevalle kaava-alueelle A  ja-

kelu voidaan nopeasti palauttaa joten sen kustannukset ovat pienet. Alueen B kustannukset

ovat merkittävimmät. Nykytilanteessa tämän alueen kustannukset saadaan puolitettua kaa-

peloimalla runkojohto (SV60) tai kaava-alueen varustamisella varavoimalla (SV55V). Edel-

leen kustannuksia voidaan pienentää kaapeloimalla koko lähtö. Risön SA:n säävarma va-

rasyöttö valmistunee vuoteen 2020 mennessä ja vaikuttaa pienentävästi kaikkien lähtöjen

suurhäiriökustannuksiin. Vaikutus on kuitenkin pienin SV15 lähtöön jossa kustannukset

kasvavat silti yli kaksinkertaisiksi johtuen KAH-arvostuksen ja tehotason muutoksista.

Myös säävarman varalähdön vaikutus SV55V vaihtoehdon suurhäiriökustannuksiin on ra-

jallinen neljännestä valvontakaudesta eteenpäin koska varavoiman kytkeminen kestää aikan-

sa.

Kuvan 18 alemmassa kuvassa esitetään suurhäiriökustannukset kun Risön säävarma va-

rasyöttö valmistuu vasta vuoteen 2028 mennessä. Voimakkain vaikutus varasyötön valmis-

tumisella on verkkovaihtojen SV15 ja SV55 vyöhykkeen B (Sulva) kustannuksiin tarkastelu-

vuonna 2020.
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Kuva 18. Verkkovaihtoehtojen alueelliset suurhäiriökustannukset KAH-S tarkasteluvuosina. Alemmas-

sa kuvassa säävarma Risön varasyöttö valmistuu vasta vuoteen 2028 mennessä.
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Keskeytyksistä aiheutuvan haitan kokonaiskustannukset ovat täten:

SKAHNKAHKAH -+-= , jossa (20)

NKAH - = keskeytyksistä aiheutuva haitta ilman suurhäiriöitä

SKAH - = suurhäiriöiden aiheuttama keskeytyksistä aiheutuva haitta

Keskeytyksistä aiheutuvan haitan kokonaiskustannukset vaihtoehtoverkon, alueen ja tarkas-

teluvuoden mukaan on esitetty kuvassa 19. Kustannukset riippuvat:

verkkotyypistä (kaapelointiaste), KAH arvostustasosta (50, 100%) lähdön tehosta (vuosi)

sekä alueesta (vyöhyke). Vyöhykkeen A kustannukset ovat pienimmät koska sen kaapeloin-

tiaste on korkea ja se sijaitsee sähköaseman läheisyydessä. Vyöhykkeen B kustannukset ovat

merkittävimmät. Kaapelointiasteen nosto pienentääkin vyöhykkeen B keskeytyskustannuk-

sia merkittävästi.

Kuva 19. Keskeytyksistä aiheutuvan haitan kokonaiskustannukset vaihtoehtoverkon, alueen ja tarkaste-

luvuoden mukaan.
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5.4.3. Kunnossapito- ja korjauskustannukset

Kunnossapito- ja korjauskustannukset riippuvat sekä käytetystä johtolajista että ympäristös-

tä jossa johto kulkee. Vuosikustannus KK lasketaan yhtälön 21 mukaan:

åå ×+×+×=
j

jUGCiPASiiOHLi
i

kLkLkLKK )( , jossa (21)

OHLiL = avojohdon pituus ympäristössä i, jossa i

1= metsä

2=tienvarsi

3=pelto

ik =ympäristön i yksikkökustannus, ks. VSV verkostostrategia s. 116, taulukko 5.2

PASiL =PAS johdon pituus ympäristössä i

UGCjL =Maakaapelin pituus alueella j, jossa j

1=taajama

2=haja-asutusalue

5.4.4. Häviökustannukset

Kun nykyverkon (2015) häviöteho ja sen huipun käyttöaika tunnetaan, voidaan tavoite-

verkkojen häviötehot laskea huomioimalla kaapelin (185 mm2) ja avojohdon (Raven) resis-

tanssisuhde 1/3. Tavoiteverkkojen vuosittaiset häviökustannukset voidaan tällöin laskea

yhtälön 22 mukaan.

( ) ( )[ ] hhkahV
n

VOHLVUGCVtt ktPLLLPPHÄV ×××+×=å 1122
2

12 /3// , missä (22)

n = alueiden/vyöhykkeiden lukumäärä

2tP = alueen/vyöhykkeen teho ajankohtana t2

1tP = alueen/vyöhykkeen teho ajankohtana t1

UGCVL 2 = Verkon 2 alueen/vyöhykkeen maakaapelin pituus

OHLVL 2 = Verkon 2 alueen/vyöhykkeen avojohdon pituus

1VL =verkon 1 (2015) alueen/vyöhykkeen johtopituus
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hVP 1 =verkon 1 (2015) häviöteho (62,51 kW)

hkat =häviötehon huipun käyttöaika (1370 h)

hk =häviötehon hinta (50€/MWh)

5.4.5. Investointikustannukset

Kustannustarkastelu suoritetaan vuositasolla ja nykyhetkessä jolloin suoritettavien kerta-

investointien kustannukset tasaerät lasketaan yhtälöiden 23 ja 24 mukaan.

KINV ×= e , missä (23)

K =investointikustannus

e =annuiteettikerroin

tp
p

)100/1/(11
100/
+-

=e , missä (24)

p= korkoprosentti

t= pitoaika

Tulevaisuudessa suoritettavan investoinnin nykykäyttöarvo 0K lasketaan yhtälön 25 mu-

kaan:

t
t pKK )100/1/(10 +×= , jossa (25)

tK = investointisumma vuonna t

5.4.6. Käyttökustannukset

Kuten tilastot näyttävät ovat jakeluyhtiöiden maakaapelointiaste nousussa. Voidaan olettaa

että maakaapeloiduissa verkoissa käyttökustannukset ovat pienemmät kuin ilmajohtover-

koissa tarvittavan käyttöhenkilökunnan määrän vähentyessä. Eräs arvio on että maakaape-

lointi pienentää käyttökustannukset puoleen (Verho et al. 2010). Vuosittaiset käyttökustan-

nukset ovat:

( ) OHLUGC OPEXKAOPEXKAOPEX ×-+×= 100 , jossa (26)

KA =kaapelointiaste [%]
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UGCOPEX =maakaapeliverkon käyttökustannukset (5000 €/a)

OHLOPEX =ilmajohtoverkon käyttökustannukset (10000 €/a)

Tällä tavalla laskettuna käyttökustannukset muodostuvat todellisia pienemmiksi koska yh-

den lähdön maakaapelointi ei vähennä henkilökunnan määrän tarvetta. Tutkimuksessa käy-

tetään kuitenkin maakaapelointiasteen mukaisia käyttökustannuksia jotta tuloksista voidaan

tehdä oikeat johtopäätökset pitkällä tähtäyksellä.

5.4.7. Kokonaiskustannukset

Kokonaiskustannukset tarkasteltavin osin ilman lisäjohtoautomaatiota lasketaan yhtälön 27

mukaan:

OPEXKKHÄVSKAHNKAHINVK KOK +++-+-+= , jossa (27)

INV =investointikustannukset

NKAH - = normaalioloista aiheutuva keskeytyksen haittakustannus

KAHS = suurhäiriöistä aiheutuva keskeytyksen haittakustannus

HÄV =häviökustannukset

KK =kunnossapito- ja korjauskustannukset

OPEX =Käyttökustannukset

Kuvassa 20 on esitetty eri vaihtoehtoverkkojen vuosikustannusten nykykäyttöarvot tarkas-

teluvuosina 2015, 2020 ja 2028 kun kaapelointi-, jakelumuuntamo- ja verkosto-

automaatioinvestoinnit suoritetaan tarkasteluvuonna. Koska maakaapeloinnin myötä myös

jakelumuuntamorakenteet muuttuvat ja kauko-ohjaus lisääntyy, niin nämä kustannukset on

myös huomioitu investointikustannuksina. Ne on kuitenkin eritelty niin että niiden vaikutus

kokonaiskustannuksiin on nähtävissä. Ensimmäisenä tarkasteluajankohtana vuonna 2015

nykyverkon SV15 kokonaisvuosikustannukset ovat suurin piirtein puolta pienemmät kuin

seuraavaksi edullisimpien vaihtoehtojen SV55 ja SV55V. Nykyinen KAH arvostustaso

50 % ei täten puolla maakaapeloinnin lisäämistä. Seuraavana tarkasteluajankohtana vuonna

2020 tilanne on tasaantumassa kun KAH arvostus nousee 100 %. Lisäksi lähdön teho nou-

see 44 %. Tasoitusta tapahtuu myös investointien nykykäyttöarvojen pienentyessä. Vuoden
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2019 loppuun mennessä on kuitenkin 50 % verkkoyhtiöiden verkoista täytettävä sähkö-

markkinalain vaatimukset jakelukeskeytysten maksimikestoista joten riippuen verkkoyhtiön

kokonaistilanteesta nykyverkko voi olla jo kyseenalainen. Vuonna 2028 tilanne kokonais-

kustannusten suhteen on jo tasoittunut kun nykyverkon keskeytyksistä aiheutuva haittakus-

tannus ylittää lähdön kaapeloinnin kokonaiskustannukset.

Risön sähköaseman säävarman varayhteyden vaikutus suurhäiriöiden aiheuttamiin KAH

kustannuksiin on oleellinen. Mikäli suunniteltu varayhteys ei toteutuisikaan vuoteen 2020

mennessä, tilanne olisi vuosikustannusten suhteen kuvan 21 mukainen.

Kuva 20. Tutkittujen vaihtoehtoverkkojen kokonaiskustannukset tarkasteluvuosina 2015, 2020 ja

2028. Kaapelointi-, jakelumuuntamo- ja verkostoautomaatioinvestoinnit on suoritettu tarkasteluvuonna.

Kuva 21. Säävarman varasyötön vaikutus kokonaiskustannuksiin. Vasemmalla kokonaiskustannukset

vuonna 2020 Risön SA:n säävarmalla varasyötöllä. Oikealla vastaavat kustannukset mikäli säävarma

varasyöttö on käytettävissä vasta vuonna 2028.
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Koska verkkoyhtiön verkosta jo tänään n. 75 % täyttää SML:n vaatimukset, Sulvan nyky-

lähtö täyttää lain vaatimukset vuoden 2023 tarkastuksessa. Mikäli Risön SA:n säävarma va-

rasyöttö ei ole käytettävissä vuonna 2020, edullisin verkkovaihtoehto olisi varavoimalla va-

rustettu verkko SV55V. Tulosten mukaan Risön SA:n säävarman varasyötön arvo vuonna

2020 on nykyverkolle SV15 noin 25 k€/a ja vaihtoehtoverkolle SV55 noin 10 k€/a.

5.4.8. Investointien kannattavuus

Investoinnin kannattavuus K  lasketaan:

INVSK a /= , missä (28)

aS =vuosisäästö

Takaisinmaksuaika TMA on:

KTMA /1= (29)

Kuvassa 22 esitetään maakaapeloinnin kannattavuus investointiajankohdan funktiona. In-

vestointiajankohta on ylemmässä kuvassa vuosi 2020 ja alemmassa kuvassa vuosi 2028. Pa-

rametrina on kustannusten laajuuden huomioiminen, jossa on kolme astetta:

- Huomioidaan kaikki investointikustannukset eli kaapelointi-, jakelumuuntamo-,

kauko-ohjaus ja varavoimakustannukset

- Huomioidaan kaapelointi- ja jakelumuuntamokustannukset

- Huomioidaan ainoastaan kaapelointikustannukset

Kaapelointikustannukset sisältävät kaapeli ja avojohtokustannusten erotuksen sekä kaivaus-

kustannukset.
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Kuva 22. Maakaapeloinnin takaisinmaksuaika verkoittain. Vasemmassa kuvassa investointi suoritetaan

vuonna 2020 ja oikeassa vuonna 2028.

Verkostoautomaation takaisinmaksuajat on esitetty kuvassa 23. Koska teho verkon eri osis-

sa vaihtelee ajallisesti, optimaalinen lisäjohtoautomaation sijoituspaikka vaihtelee ajallisesti.

Kuva 23. Lisäjohtoautomaation takaisinmaksuaika eri verkkovaihtoehdoilla ja investointiajankohtina.

Tässä yhteydessä lisäjohtoautomaation sijoituspaikaksi on valittu tuleva vuoden 2020 opti-

mi sijoituspaikka mikä pidentää vuoden 2015 takaisinmaksuaikoja. Sitä mukaa kun teho
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johdon alkupäässä suurenee verkkovaihtoehtojen lisäjohtoautomaation takaisinmaksuajat

lyhenevät. Lyhyimmät takaisinmaksuajat ovat sekaverkoissa. Tehokkain lisäjohtoautomaatio

on kauko-ohjattu johtokatkaisija runkojohdossa. Automaattinen vianhallinta käyttää sekä

runko- että haarajohtokatkaisijoita.

Kuvassa 24 on lähdön SV55V varavoiman takaisinmaksuaika kun investointi suoritetaan

vuonna 2015 ja 2020 ja varavoiman kustannukset 2x66,97 k€ on jaettu kolmen lähdön kes-

ken. Säästöinä on huomioitu KAH-S säästöt verrattuna verkkovaihtoehtoon SV55. Mikäli

Risön säävarma varasyöttö toteutuu vuoteen 2020 mennessä, varavoima ei ole kannattava

investointi. Kuvan 24 vuoden 2020 kohdalla on oletettu, ettei Risön säävarma varasyöttö

ole toteutunut.

Kuva 24. Lähdön SV55V varavoiman takaisinmaksuaika kun investointi suoritetaan vuonna 2015 ja

2020. Vuoden 2020 kohdalla on oletettu ettei Risön säävarmaa varasyöttöä ole käytettävissä.

5.4.9. Kannustinvaikutukset esimerkkiverkossa

Laatukannustimen lisäksi muutkin kannustimet vaikuttavat jakeluvarmuutta parantavien

investointien kannattavuuteen. Vaikutusten valaisemiseksi lasketaan esimerkkinä mitkä

kannustimien vaikutus voisi olla nostettaessa Sulvan nykyverkon SV15 kaapelointiastetta 40
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prosentilla (SV55) tulevalla neljännellä valvontakaudella. Tässä tarkasteltavat kannustimet

ovat laatu-, investointi-, toimitusvarmuus- ja tehostamiskannustin.

Laatukannustimen vaikutus saadaan vertailemalla jakeluyhtiön verkon normaaliolojen tilan

KAH-N sekä suurhäiriön tilan KAH-S kustannuksia investoinnin jälkeen oleviin vastaaviin

laskennallisiin kustannuksiin. Tulokset on esitetty taulukossa 11.

Taulukko 11. Laatukannustimen investoinnin kannustinvaikutus 40 % maakaapelointiasteen lisäyksel-

lä.

Investointi ∆KAH_N ∆KAH-S Laatukannustin
Maakaapelointi 13,3 k€ 13,4 k€ 26,7 k€
Johtoautomaatio 4,4 k€ 4,4 k€
Yhteensä 17,7 k€ 13,4 k€ 31,1 k€

Laatukannustimen kannustinvaikutus on 1,9 % Sulvan lähdön jälleenhankinta-arvosta

(JHA), joka on 1,6 M€ (KJ) vuoden 2015 tasolla. Vaikutus on voimassa valvontakauden

ajan eli 4 vuotta jonka jälkeen parannus laskee uutta vertailutasoa joten kokonaisvaikutus

on noin 7,6 %

Investointikannustimen tarkoitus on taata riittävä tulorahoitus verkon korvausinvestointeihin.

Investointikannustimen vaikutus voidaan laskea vertaamalla nykyverkon tasapoiston suu-

ruutta uuden verkon tasapoiston suuruuteen (EV b liite1). Koko sähköverkon laskennalli-

nen tasapoisto vuonna t on (EV a, s. 42):

å
=

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

n

i i

it
t pitoaika

JHA
JHATP

1

, , jossa (30)

itJHATP , = verkkokomponentin i laskennallinen tasapoisto vuonna t

tJHATP = verkon laskennallinen tasapoisto vuonna t

itJHA , = verkkokomponentin i jälleenhankinta-arvo vuonna t vuoden t rahanarvossa

ipitoaika = verkkokomponentin i pitoaika
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Taulukko 12. Tasapoiston erotuksen laskenta kun Yttersundom, Näset ja Sulva maakaapeloidaan.

Verkko Investointi Pito-
aika [a]

Sisältö Määrä Kustan-
nus [k€]
[k€]

Tasapoisto
[k€]
[k€]

SV15
Johto 40 Avojohto 10 km 247,6 6,2

Jakelu-
muuntamot

40 Pylväsmuuntamot 18 kpl 91,3 2,3

Verkosto-
automaatio

20 Kauko-ohjaus
KVJ:n  viestiverkot
SA lisäosa
JM lisäosa

Yht. 338,9 8,5

SV55
Johto 40 Maakaapeli

Kaivaus
10 km
10 km

381,6
232,4

9,5
5,8

Jakelu-
muuntamot

40 Kaapeli-muuntamot,
joka toinen kevyt

13 kpl 220,4 5,5

Verkosto-
automaatio

20 Kauko-ohjaus (29,5
k€/kpl)
KVJ:n  viestiverkot
SA lisäosa
JM lisäosa
Johtokatkaisija JKB+
varustus

7 kpl

1/5
7 kpl
1 kpl

206,5

0,2
3,8
17,7

10,3

0,0
0,2
0,9

Yht. 1044,9 32,2
Erotus 23,7

Investointikannustimen kannustinvaikutus on täten 23,7 k€, mikä on noin 1,5 % Sulvan

lähdön JHA:sta, joka on 1,6 M€ (KJ) vuoden 2015 tasolla (Taulukko 12). Vaikutusaika on

pitoaika eli 40 a. Pitoajan nykyarvo saadaan diskonttaamalla:

( ) tpp
NA

100/1
1

+
= , jossa (31)

p = korkoprosentti

tp = pitoaika

Koko pitoajalta investointikannustimen kannustinvaikutus on täten noin 10,5 % JHA:sta.

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät ennenaikaiset korvausinves-

toinnit otetaan huomioon toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa osana toimitusvar-
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muuskannustinta siten, että korvattavien 20 kV ja 0,4 kV sähköverkkokomponenttien valvon-

tamenetelmien mukainen NKA jäännösarvo hyväksytään alaskirjaukseksi toteutuneen oi-

kaistun tuloksen laskennassa (EV b liite1). Muutettaessa nykyverkko SV15 SV55 verkoksi

seuraavalla valvontakaudella olisi maakaapeloinnin ja lisäjohtoautomaation aikaansaama

toimitusvarmuuskannustimen vaikutus uudessa regulaatiojärjestelmässä taulukon 13 mukai-

nen.

Taulukko 13. Toimitusvarmuuskannustimen investoinnin kannustinvaikutuksen laskenta.

Alue Avojohto
[km]

Kustannus
[k€]

JM
[kpl]

Kustannus
[k€]

K-O
[kpl]

Kustannus
[k€]

Yht
[k€]

NKA1

[k€]

NÄ 4,2 104 7 119 223 56
SO 3,0 74 4 68 1 19,5 162 40
Yht. 7,2 178 11 187 1 19,5 384 96

1 NKA on keskimäärin 0,5JHA ja tässä on oletettu että ennenaikainen jakelun luotettavuu-
den parantamiseksi suoritettu investointi ajoittuu jäljellä olevan pitoajan puoleen väliin.

On huomattava että toimitusvarmuuskannustimen tarpeellisuus pitää voida perustella. Vai-

kutus on noin 6,0 % Sulvan lähdön JHA:sta, joka on 1,6 M€ (KJ) vuoden 2015 tasolla.

Kannustimen vaikutus on voimakkaasti riippuvainen korvattavan verkon iästä. Toimitus-

varmuuskannustin on kertaluontoinen.

Tehostamiskannustimen kannustinvaikutus huomioidaan siten, että lasketaan nykyverkon ope-

ratiiviset kustannukset, joihin lasketaan viankorjaus- ja kunnossapitokustannukset. Opera-

tiivisten kustannusten lisäksi huomioidaan nykyverkon KAH kustannukset. Edellä mainit-

tuja verkon nykytilan arvoja verrataan investointien jälkeisiin arvoihin, jolloin saadaan ero-

tuksena tehostamiskannustimeen vaikuttavat kustannukset. Tehostamiskannustimen arvoja

korjataan yhtiökohtaisella tehostamistavoitteella (EV b liite1, Vainikka).

( ) ( )KOPEXKAHeamistavoitinentehostyhtiökohtaTK D+D´-= %100 ,jossa (32)

KOPEXD = nykyverkon ja investoitavan verkon viankorjaus- ja kunnossapitokustannusten

summan muutos

KAHD = keskeytyskustannusten muutos joka poistunee seuraavalla valvontajaksolla

 tehostamiskannustimesta
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Nykyverkon SV15 muuttaminen SV55 verkoksi seuraavalla valvontajaksolla aiheuttaa maa-

kaapeloinnin ja lisäjohtoautomaation (JKB) osalta tehostamiskannustimen vaikutuksen, jo-

ka olisi taulukon 14 mukainen.

Taulukko 14. Tehostamiskannustimen investoinnin kannustinvaikutuksen laskenta.

Verkko KK2 [k€/a] KAH-N [k€/a] KAH-S [k€/a] Yhteensä [k€/a]
SV15 4,6 26,2 19,9
SV55 (JKB) 3,3 7,6 6,5
Erotus 1,3 18,6 13,4 33,3

2 Ks. Kunnossapito- ja korjauskustannukset

( ) ( )KOPEXKAHeamistavoitinentehostyhtiökohtaTK D+D´-= %100

= (100% - 2%) x 33,3 k€ = 32,6 k€

Tehostamiskannustimen vaikutus on täten noin 2,0 % Sulvan lähdön JHA:sta, joka on 1,6

M€ (KJ) vuoden 2015 tasolla, eli koko pitoajalta noin 14 %.

Taulukko 15. Yhteenveto kannustimien vaikutuksista Sulvan lähdön JHA:sta, joka on 1,6 M€ (KJ)

vuoden 2015 tasolla.

Kannustin Vaikutus [k€/a] Vaikutus [%/a] Vaikutus [%/pa]
Laatukannustin
Investointikannustin
Toimitusvarmuuskannustin
Tehostamiskannustin

31,1
28,2
32,8
32,4

1,9
1,8
2,0
2,0

7,6
12,6
2,0
14,0

Yhteensä 124,5 7,7 36,2

Kaikkien neljän kannustimen yhteisvaikutus voisi parhaimmillaan olla tässä laskentaesimer-

kissä vuositasolla 7,7 % JHA:sta ja kokonaisvaikutukseltaan 36,3 % JHA:sta koko pitoajalta

(Taulukko 15). Kun NKA keskimäärin on noin 50 % JHA:sta, niin kannustimien kannus-

tinvaikutus NKA:sta voisi olla noin 72,6 % eli lähes kolme neljäsosaa korvattavan verkon

nykykäyttöarvosta. Myös uuden verkon tekninen taso ja automaatiotaso verrattuna korvat-

tavaan verkkoon nousevat investointien seurauksena. Innovaatio- ja yksikkökustannuskan-

nustinta ei tässä yhteydessä käsitellä koska niiden käyttömahdollisuudet ovat hyvin tapaus-

kohtaisia.
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5.4.10. Investointitehokkuus

Eri investointivaihtoehtojen tehokkuuden selvittämiseksi niiden prosentuaalinen muutos

verkon keskeytyksestä aiheutuvaan haittaan (KAH), nykykäyttöarvoon (NKA) ja kaapeloin-

tiasteeseen (KA) on laskettu. Tulokset on esitetty taulukoissa 16 ja 17. Tulosten mukaan

johtoautomaation (JKB) KAH/NKA-muutos on hyvin suuri (12,4-28). Tämä johtuu johto-

automaation kustannustehokkuudesta. Maakaapeloinnin vastaavat arvot ovat 0,6-1,8. Maa-

kaapeloinnin KAH/KA-muutos on 0,9-7,5. Suuri arvo (7,5) runkojohdon maakaapeloinnis-

sa (SV60) johtuu siitä että tarkasteluajankohta taulukon 16 laskelmissa on  vuosi 2015 jol-

loin Risön säävarmaa varalähtöä ei vielä ole.

Verkostoautomaatiolla pystytään täten verkkoyhtiön toimesta nopeasti ja kustannustehok-

kaasti sekä pienellä pääomapanostuksella vähentämään normaaliolojen keskeytyskustannuk-

sia. Positiivinen vaikutus on sekaverkoissa yleensä nähtävissä jo vuositasolla. Kaapeloinnilla

vähennetään tehokkaasti normaaliolojen keskeytysten määriä sekä vähennetään suurhäiriöi-

den vaikutuksia sähkön jakeluun. Se vaatii kuitenkin huomattavan pääomapanostuksen eikä

se välttämättä ole yhtä nopeasti toteutettavissa kuin verkostoautomaation lisääminen.

Taulukko 16. Investointivaihtoehtojen KAH- ja NKA-muutokset. Laskenta-ajankohta on tilanne

vuonna 2015.

Verkko Inves-
tointi

NKA
[k€]

Ka
[k€]

JA
[k€]

K-O
[k€]

∆NKA
[k€]

KAH [k€] ∆KAH ∆NKA
[%]E J [k€] [%]

SV15 JKB 800 19 43,7 15,6 28,1 64,2 2,4
SV15 SV55 800 442 228 261 931 43,7 12,1 31,6 72,2 116,4
SV55 JKB 1731 19 12,1 8,4 3,8 30,9 1,1
SV55 VV1 1731 44,6 12,1 9,0 3,1 25,6 2,6
SV55 SV60 1731 954 43 37 1035 12,1 7,6 4,6 37,6 59,8
SV60 JKB 2766 19 7,6 6,9 0,6 8,5 0,7
SV60 KV100 2766 381 126 37 544 7,6 4,9 2,7 35,7 19,7
KV100 JKB 2766 19 4,9 4,3 0,6 12,0 0,7

1 Kiinteä varavoima 2x410 kVA (a' 66.97 k€) joka on jaettu kolmen lähdön kesken.
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Taulukko 17. Maakaapeloinnin ja verkostoautomaation investoinnin kustannustehokkuus.

Verkko Investointi ∆KAH/∆NKA
[%/%]

∆KAH/∆KA
[%/%]

SV15 JKB 26,9 N.A.
SV15 SV55 0,6 1,8
SV55 JKB 28,0 N.A.
SV55 VV1 1,2 N.A.
SV55 SV60 0,6 7,5
SV60 JKB 12,4 N.A.
SV60 KV100 1,8 0,9
KV100 JKB 17,4 N.A.

5.5. Verkkoyhtiön muut lähdöt

Edellä on selvitetty maakaapelointiasteen noston ja johtoautomaation lisäyksen vaikutuksia

jakeluvarmuuden tunnuslukuihin ja verkon vuosikustannuksiin verkkoyhtiön lähtötasolla.

Seuraavaksi sovelletaan saatuja tuloksia jakeluyhtiön muihin lähtöihin. Koska VSV:n ver-

kosta nykytilasta ja tulevista tarpeista on suoritettu kattava tutkimus vuonna 2009 (Nykänen

2009) ko. tutkimuksen tuloksia käytetään tässä lähtöaineistona. Verkkoyhtiö on tutkimuk-

sen suorittamisen jälkeen tehnyt muutoksia verkkoonsa (mm. jakorajamuutoksia) joita tässä

ei ole huomioitu.

5.5.1. Maakaapelointi- ja johtoautomaatiokohteet

Mikäli SML:n vaatimusten täyttämiseksi verkkoyhtiön maakaapelointiastetta on nostettava

lähdöt jotka ovat erityisen häiriöalttiita kannatta kaapeloida, koska niiden takaisinmaksuaika

on lyhyin. Taulukossa 18 on tiedot verkkoyhtiön 26 eniten pysyvää keskeytystä kokeneesta

lähdöstä kuuden vuoden ajanjaksolta. Lisäksi taulukoon on lisätty kolme lähtöä joiden

KAH arvot olivat huomattavan korkeat vuonna 2009 suoritetussa tutkimuksessa (Nykänen

2009).  Nämä lähdöt olivat Klemettilä, Fågelberg ja Almedahl. Taulukon loppuun on vielä

lisätty tutkittavan Sulvan lähtö sekä vertailun pohjaksi Vaasan Sähköverkon keskeytysten ja

jälleenkytkentöjen keskiarvot. Tutkittu Sulvan lähtö on jakorajoja muuttamalla muodostettu

Vaskiluodon ja Maalahden lähdöistä. Lähtö oli ennen uudelleenjärjestelyä hyvin vika-altis,

muttei ole uudelleenjärjestelyn jälkeen kokenut pysyviä vikoja.
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Taulukko 18. Vikaantumisalttiimpien lähtöjen keskeytystilasto 2008-2013.

Lähde: VSV 2008-2013
Sähkö-
asema Lähtö  Nimi

PJK
[kpl]

PJK+AJK
[kpl]

Lopulliset
[kpl]

Osuus kaikis-
ta [%]

KVL J04 HANKMO 57 11 39 5,2
KOR J04 HARRSTRÖM 37 6 26 3,5
TUO J04 HELSINGBY 29 0 26 3,5
TUO J07 VOITBY 42 5 24 3,2
GBY J10 JUNGSUND 42 8 23 3,1
KOR J06 SVARTNÄS 62 17 22 3,0
PTL J10 NYBY 99 20 21 2,8
RTN J09 KVEVLAX 7 2 20 2,7
MIE J06 ALAPÄÄ 62 13 18 2,4
GBY GBY SKÄRG 1 0 17 2,3
MIE J05 PELTOMAA 139 15 17 2,3
PTL J07 Häggvik 87 14 17 2,3
MAL J05 VIAS 26 1 16 2,2
KOR J09 KORSBÄCK 23 1 15 2,0
KVR J08 MÄKIPÄÄ 2 0 15 2,0
MAL J08 SÖDERFJÄR 49 8 15 2,0
RPL J08 VALLGRUND 57 28 15 2,0
GBY J06 SINGSBY 0 3 14 1,9
MAL J06 ÅMINNE 10 8 14 1,9
PTL J09 PETALAX CENTRUM 96 8 14 1,9
ALS J03 KÖKLOT 7 0 13 1,7
GBY J05 VESTERVIK 1 0 13 1,7
RPL J04 BJÖRKÖ 54 24 12 1,6
GBY J07 REPLOT 2 1 11 1,5
VSL J04 SUNDOM 35 3 11 1,5
KVR J07 VÖRÅ 4 0 10 1,3
PRL J08 KLEMETTILÄ 0 0 1 0,1
RTN J10 FÅGELBERG 1 0 9 1,2
MAL J04 ALMEDAHL 12 0 2 0,3
14 31 1043 196 470 63
SND Sulva 9 1 0 0,0

Vaasan SV k.a. 6,1 1,2 2,8 100,0

Diplomityössään Nykänen analysoi Vaasan Sähköverkko Oy:n keskijänniteverkon nykytilaa

sekä selvitti verkon kehittämisen suuntaviivoja. Työssä laskettiin myös jakelulaitoksen läh-

töjen keskeytyskustannukset keskeytystilastojen tietoja käyttäen. Taulukkoon 19 on koottu

vuoden 2009 tutkimuksen (Nykänen, taulukko 5.21) lähtöjen tiedot. Lähtöjen tietoja on

sitten jatkokäsitelty laskemalla mm. keskeytyskustannukset lähtöjen pituusyksikköä kohden
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sekä maakaapeloinnin takaisinmaksuajat. Kuten huomataan, näissä tuloksissa on erittäin

suuria eroja lähtöjen välillä. Keskeytyskustannukset pituusyksikköä kohti vaihtelevat välillä

8-13638 €/km, a ja takaisinmaksuajat välillä 2-3808 a. Kaapelointikustannukset pituusyksik-

köä kohden on laskettu kaapeli- ja avojohtokustannusten erotuksena koska kaapelointi kes-

kimäärin suoritetaan ilmajohtoverkon pitoajan loppupuolella. Kaapeloinnin takaisinmaksu-

ajat muodostuvat vieläkin pidemmiksi mikäli huomioidaan kasvavat jakelumuuntamo- sekä

automaatiokustannukset.

Jakelumuuntamokustannukset on laskettu seuraavasti. Jakelumuuntamoita on keskimäärin

yksi kpl/km ja joka toinen jakelumuuntamo on ulkoa hoidettava ja joka toinen kevytraken-

teinen ilman keskijännitekojeistoa. Kaukokäyttökustannukset on laskettu olettamalla että

keskimäärin joka viidennes jakelumuuntamo on kaukokäytön piirissä. Tutkituista lähdöistä

neljän kaapeloinnin takaisinmaksuajat ovat alle 10 vuotta. Lisäksi kahdeksan muun lähdön

takaisinmaksuajat ovat alle 20 vuotta.

Verkon jakelun laatuna käytetään tässä mitattua laatua eli keskeytystilastosta laskettua kes-

keytysten aiheuttamia haittakustannuksia. Yleensä KAH lasketaan lähtökohtaisesti mutta

koska lähtöjen pituus vaihtelee huomattavasti (1-86 km) niin lähdön KAH/pituusyksikkö

(€/km) on hyvä mittari lähdön jakelun todellisesta laadusta. Kuvan 25 pohjana on lähtöjen

keskeytyskustannukset pituusyksikköä kohti laskettu jakauma valtakunnallisella tasolla

(EMV 2008). Kustannusakselin yksikköarvot on korjattu kuluttajahintaindeksin muutoksel-

la (20 %) vuoden 2015 tasolle. VSV:n vikaantuneiden lähtöjen yksikkökustannukset kulutta-

jahintaindeksin muutoksella redusoituna on sijoitettu valtakunnalliselle jakaumakäyrälle.

Tarkasteluajanjaksolla vikaantuneita lähtöjä oli 52 kpl kun verkkoyhtiöllä vuonna 2008 oli

yhteensä 91 lähtöä jakelualueellaan. Lähtöjen jakauma yksikkökustannusten suhteen on

VSV verkossa enemmän painottunut pieniin yksikkökustannuksiin kuin valtakunnan tasolla

mikä merkitsee että toimintaympäristö VSV:n alueella on keskimääräistä edullisempi. Alle

2400 €/km yksikkökustannuksen lähtöjä on 44 kpl. Tätä suuremman arvon omaavia lähtöjä

on 8 kpl eli 15 % verkkoyhtiön kaikista lähdöistä.
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Taulukko 19. Vikaantumismalttisimpien lähtöjen kustannusanalyysi. Lähtötiedot: Nykänen 2009.

 Perustiedot  Nykänen, 2009 Kustannustiedot Takaisinmaksuaika
[a]

SA Lähtö L
[km]

P
[kW]

[kW/
km]

KAH
[€/a]

KAH
[%]

[€/km,a] [€/kW,a] UGC-
OHL

+
JM

+
KK

MAL
PRL
RTN
GBY
RTN
MAL
PTL
MÄK
PRL
MAL
VSL
KOR
KOR
PRL
KVR
STR
KOR
RTN
KOR
RPL
MAL
GBY
TUO
GBY
PTL
RTK
RPL
MÄK
KVL
MAL
KOR
MÄK
MIE
TUO
KOR
ALS
RPL
MIE
PTL
MIE
MÄK
MIE
GBY
KVR
RTK
RPL
RTK
TUO
MIE
KVL
PTL
RTN

ÅMINNE
KLEMETTILÄ
FÅGELBERG
REPLOT
KVEVLAX
ALMEDAHL
PETALAX C
CENTRUM
AMMATTIKO.
SÖDERFJÄR.
SUNDOM
HARRSTRÖM
TRÄSKBÖLE
BOBÄCK
VÖRÅ
ELEMENT FA.
SVARTNÄS
NYÅKERS
KORSBÄCK
VALLGRUND
VIAS
VESTERVIK
HELSINGBY
JUNGSUND
NYBY
HULMI
BJÖRKÖ
LOTLAX
HANKMO
BOFJÄRDEN
KORSNÄS
RÖKIÖ
YLIPÄÄ
VOITBY
TUVÄNG
KÖKLOT
KYRKOBYN
ALAPÄÄ
HÄGGVIK
VÄHÄKYRÖ
SÖDRA
PELTOMAA
SINGSBY
MÄKIPÄÄ
ASEMA
INDUSTRI
VEDENOJA
RIMAL
KIRKONKYLÄ
PÖLSVIKEN
BJURBÄCK
TOBY

14
4
9

21
12
6

34
10
3

86
22
64
9

11
1
9

37
6

29
74
68
31
55
54
79
14
42
12
82
28
21
47
35
69
21
32
20
64
65
1

33
84
23
25
4
2

14
15
5
6

10
9

182
1402
759

2939
1783
958

1324
852

1417
1709
1571
2131
1250
2241
556
808
344

2110
1224
781

1841
1929
1371
1116
617
861
416
118
799

1208
1595
959
730

1086
889
230
510
584
913
459
292
620

1280
199
468
252
461
439
224
107
36
51

13
376
83

139
144
153
39
82

474
20
71
34

144
196
647
92
9

333
42
11
27
63
25
21
8

60
10
10
10
43
78
21
21
16
43
7

25
9

14
399

9
7

56
8

120
120
32
29
49
18
4
6

164544
26284
59327
66977
32649
15274
78830
24114
5640

155504
35719
86423
10694
13965

918
8531

35230
5873

26458
63243
56734
25409
42139
39618
45529
7577

21045
5193

35950
12044
8775

19471
13216
24478
7222

11172
6886

17666
15742

253
7140

17510
4460
3420
514
277

1773
858
246
271
194
59

12
2
4
5
2
1
6
2
0

11
3
6
1
1
0
1
3
0
2
5
4
2
3
3
3
1
2
0
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13638
8393
7689
3786
3143
2897
2769
2762
2247
2160
1925
1619
1466
1454
1271
1156
1140
1103
1078
1025
999
990
915
874
685
626
604
525
521
513
509
497
450
425
416
413
406
329
288
262
256
248
231
166
157
157
147
68
65
54
23
8

1075
22
93
27
22
19
71
34
5

108
27
48
10
7
2

13
122

3
26
97
37
16
37
42
88
10
60
53
54
12
7

24
22
27
10
58
16
36
21
1

29
5
4

20
1
1
5
2
1
3
6
1

2
4
4
8

10
11
11
11
14
14
16
19
21
22
25
27
27
28
29
31
31
32
34
36
46
50
52
60
60
61
61
63
70
74
75
76
77
95

109
119
122
126
136
188
199
199
212
458
484
581

1357
3808

4
6
6

13
15
17
17
17
21
22
25
30
33
33
38
42
42
44
45
47
48
49
53
55
70
77
80
92
93
94
95
97

107
113
116
117
119
147
168
184
189
195
209
291
307
307
327
706
746
895

2092
5871

4
6
7

14
17
18
19
19
24
25
28
33
37
37
42
46
47
48
50
52
54
54
58
61
78
85
89

102
103
104
105
108
119
126

1291
30

132
163
186
204
209
216
232
322
340
341
363
783
827
993

2320
6510

16 52 3045 34610 11 1159441 85 454 40 69 106 118

SND Sulva 27 1228 45 32600 1203 27 26 40 44

VSV 1489 46391 31 1370458 100 921 30 34 52 58
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Kuva 25. Lähtöjen keskeytyskustannukset pituusyksikköä kohti jakauma valtakunnallisella tasolla

(Kertomus sähkön toimitusvarmuudesta 2007). Kustannusakselin yksikköarvot on korjattu kuluttajahin-

taindeksin muutoksella (20 %) vuoden 2015 tasolle. VSV:n lähtöjen (52 kpl) yksikkökustannukset on

sijoitettu valtakunnaalliselle jakaumakäyrälle. VSV:n lähtöjen yksikkökustannukset on myös korjattu

vuoden 2015 tasolle.

Minkälaisia lähtöjä nämä verkkoyhtiön jakelun laadun suhteen huonolaatuiset lähdöt ovat

(Taulukko 20)? Tutkitussa verkkoyhtiössä ongelmalliset lähdöt ovat keskimäärin lyhyitä ja

suuritehoisia. Valitut kahdeksan lähtöä muodostavat vain n. 4 % vuoden 2008 VSV:n ver-

kon kokonaispituudesta. Joten kaapeloimalla 4 % verkkoyhtiön verkosta alennetaan verk-

koyhtiön KAH kustannuksia lähes kolmannes.
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Taulukko 20. Verkkoyhtiön huonolaatuisten lähtöjen ominaisuudet.

Ominaisuus Lähdöt
Huonolaatuiset 15 % Muut 85 % Kaikki 100 %

Keskipituus [km]
Keskiteho [kW]
KAH [€/km]
KAH [€]
KAH [%]

13.8
1275
58500
467999
34

32.3
881
20478
901039
66

29.4
942
26328
1369038
100

5.5.2. Automaatio ja suojaus

Nämä edellisen tarkastelun perusteella investointikohteiksi valitut kahdeksan lähtöä voidaan

joko kaapeloida, varustaa lisäverkostoautomaatiolla tai niille voidaan suorittaa muita laatu-

kustannuksia pienentäviä toimenpiteitä. Toimeksiantoon perustuen tässä tarkastellaan toi-

sena vaihtoehtona lisätä verkostoautomaatiota tarkasteltaviin lähtöihin.

Tarkasteltujen kahdeksan lähdön KAH on 34 % kaikkien 52 lähtöjen KAH:sta. Tämä tekee

redusoituna vuoden 2015 tasolle:

KAH = 0,34x1,191x1370458 € =548,2 k€

Koska nämä lähdöt ovat vika-alttiita, johtokatkaisijalla saavutettava säästö KAH kustan-

nuksissa on keskimäärin 45 % käytettäessä kaukokäyttöperusteista automaattista vianhallin-

taa. Koska tarkasteluajanjaksolla 2005-2008 VSV:n verkossa ei ollut suurhäiriötä säästö

KAH- kustannuksissa vuositasolla  oli keskimäärin:

Säästö=0,45x1,0x548,2 k€ = 246,7 k€

Takaisinmaksuaika = (8x20 k€/246,7 k€) a = 0,5 a

Vaikka johtoautomaation takaisinmaksuaika on huomattavasti lyhyempi kuin maakaape-

loinnin, ongelmalliset 15 % lähdöistä kannattaa maakaapeloida. Tähän on kaksi pääsyytä.

Jotta sähkömarkkinalain vaatimukset keskeytysten maksimipituuden suhteen saadaan riittä-

vän kattavaksi, nämä ongelmalliset lähdöt kannattaa maakaapeloida. Lisäksi maakaapelointi

vähentää huomattavasti suurhäiriöiden vaikutuksia. Parhaimmillaan suurhäiriö voi vuosita-
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solla kolminkertaistaa KAH kustannukset kansallisella tasolla, ks. kuva 2, vuosi 2011. Verk-

koyhtiötasolla vaikutus voi olla vielä huomattavasti suurempi.

Kuva 26. Välialueen lähtöjen toimenpiteet.

Vaasan sähköverkon maakaapelointiaste on 25,2 % vuonna 2015. Mitä tehdään jo maakaa-

peloitujen (25 %) ja ensi tilassa maakaapeloitavien johto-osuuksien (15 %) väliin jääville

lähdöille (Kuva 26)? Näitä on 100-(25+15) % = 60 % lähdöistä joissa on pääosin avojohto-

ja. Näiden lähtöjen kaapeloinnin takaisinmaksuaika on vielä pidempi kuin edellä laskettu,

joten niiden kaapelointi on nykyisillä keskeytystehon ja -energian haitta-arvoilla kannatta-

matonta. Lasketaan olisiko johtoautomaation käyttö näissä lähdöissä kannattavaa?

Tällä välialueella VSV:lla on hyvin vähän lähtöjä, vain 8 kpl. Näiden 8 lähdön KAH =

1,191x317394 € = 378 k€ (Taulukko 17). Koska nämä lähdöt eivät ole niin vika-alttiita kuin

ongelmalliset 15 % lähdöt johtoautomaatiolla saatava säästö on vain noin 15 %. Eli vuosi-

tasolla keskimäärin säästö on:

Säästö/a = 0,15x378 k€ = 56,7 k€, ja takaisinmaksuaika:
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Takaisinmaksuaika = (8 kplx20 k€/kpl) / 56,7 k€ = 2,8 a

Eli välialueen lähtöjen suhteen johtoautomaation lisääminen on kohtuullisen kannattavaa.

5.5.3. Yhteenveto

Vaasan Sähköverkon maakaapelointiaste oli 2015 alussa 25,2 %. Jakeluyhtiön verkoissa on

verkostoautomaationa pääasiassa kauko-ohjattuja pylväserottimia mutta noin 12 % lähdöis-

tä on myös varustettu kauko-ohjatuilla johtokatkaisijoilla. Vaikka johtoautomaation ta-

kaisinmaksuaika ongelmallisimmissa 15 % lähdöissä on hyvin lyhyt (0,5 a) verrattuna maa-

kaapeloinnin takaisinmaksuaikoihin (2-11 a) nämä lähdöt on kokonaisuuden kannalta kan-

nattavinta maakaapeloida jotta verkkoyhtiön jakelun suurhäiriökestoisuus saadaan parannet-

tua ja sähkömarkkinalain vaatimukset jakelukeskeytysten maksimikestoajoista voidaan täyt-

tää. Jo maakaapeloitujen ja ensi tilassa maakaapeloitavien ongelmallisten lähtöjen väliin jää-

vien lähtöjen (60 %) lisäjohtoautomaation keskimääräinen takaisinmaksuaika on 2,8 a.

Näissä lähdöissä lisäjohtoautomaatiolla maksimoidaan pitoaikansa lopussa maakaapeloitavi-

en tai uusittavien avojohtolähtöjen jäljellä olevan pitoajan sallittu tuotto leikkaamalla nor-

maalihäiriöiden keskeytyskustannuksia ja pienentämällä täten jakeluyhtiön KAH kustannuk-

sia verkon jäljellä olevalla pitoajalla. Keskeytyskustannusten pieneneminen alle vertailutason

kasvattaa jakeluyhtiön sallittua tuottoa joka on merkittävämpi seikka kuin johtoautomaation

kannattavuus eli lyhyt takaisinmaksuaika.

5.6. Herkkyysanalyysi

Suurimmat epävarmuustekijät tutkimuksen lähtöarvoissa ovat käyttäjäryhmäjakauma, vika-

ja suurhäiriötaajuus. Kun tarkasteluaika on näinkin laaja 2015-2028 epävarmuudet käyttäjä-

ryhmäjakauman kehityksen suhteen ovat suuret (Taulukko 21). Tästä syystä laskennassa

onkin käytetty valtakunnallista jakaumaa ja siitä johdettuja haitta-arvoja (Honkapuro et al.

2007, taulukko 4.6). Selvää on että tämän päivän käyttäjäryhmäjakaumaa käyttämällä vaih-

toehtoverkkojen keskeytyksestä aiheutuva haittakustannusten erot olisivat huomattavasti

laskettua pienempiä. Suurin vaikutus tällä olisi nykyverkko SV15 vaihtoehtoon joka tällöin

olisi kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto myös vuonna 2028 (Kuva 20). Koska

näistä tuloksista tehdään laajempia johtopäätöksiä myös verkkoyhtiön muiden lähtöjen suh-
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teen, niin ns. harmaalla alueella olevien lähtöjen laajempimittainen kaapeloimatta jättäminen

johtaisi siihen, ettei suurhäiriöissä jakelun palautus onnistuisi SML:n vaatimusten mukaises-

sa ajassa vaikka Risön SA:n säävarma varasyöttö on käytettävissä. Toistaiseksi Sulvan läh-

dössä ei ole tapahtunut keskeytyksiä eikä jälleenkytkentöjä joten voidaan kysyä onko kansal-

listen keskimääräisten vika- ja jälleenkytkentätaajuuksien käyttö oikeutettua. Uudelleenjär-

jestelyillä muodostettu Sulvan lähtö on liitetty noin vuosi sitten valmistuneeseen Sundomin

sähköasemaan joten lähdön luotettavuudesta on tietoa ainoastaan lyhyeltä ajalta. Pidemmäl-

lä aikavälillä (5 v) onkin odotettavissa että lähdön luotettavuus on haja-asutus- ja taajama-

alueiden keskimääräisen luotettavuuden mukainen.

Taulukko 21. Valtakunnallinen (Honkapuro et al. 2007, taulukko 4.3) sekä paikallinen

(VSV) käyttäjäryhmäjakauma.

Käyttäjäryhmä Sulva Valtakunnallinen
Honkapuro et al. 2007

Loma-asunto
Kotitalous
Maatalous
Teollisuus
Julkinen
Palvelu

2,4 %
78,7 %
3,4 %
2,8 %
8,8 %
3,9 %

43 %
7 %
17 %
12 %
21 %

Suurin epävarmuus koskee kuitenkin suurhäiriötaajuutta (Taulukko 3). Suurhäiriötaajuuden

todennäköinen vaihteluväli on 0-2 kpl pääkomponenttien pitoajalla 40 a. Yli-investointien

välttämiseksi työssä on tietoisesti käytetty minimitaajuutta 1/20 a. Kuvassa 27 on esitetty

suurhäiriötaajuuden vaikutus vaihtoehtoverkkojen kokonaiskustannuksiin tarkasteluajan-

kohtina. Suurhäiriöiden esiintymistaajuus onkin merkittävin vaihtoehtoverkkojen kokonais-

kustannuksiin vaikuttava epävarmuustekijä.
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Kuva 27. Suurhäiriötaajuuden vaikutus vaihtoehtoverkkojen kokonaiskustannuksiin tarkasteluajankoh-

tina. Ensimmäisellä rivillä suurhäiriötaajuus on nolla, toisella 1/40 a, kolmannella 2/40a, neljännellä

3/40 a ja alimmalla rivillä 4/40 a.
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5.7. Kaapelointi ja verkostoautomaatio kansallisella tasolla

Mikä olisi sitten optimi maakaapelointiaste ja mikä on johtoautomaation taloudellinen rooli

suomalaisessa sähkönjakelussa? Seuraavassa tarkastellaan näitä asioita yleisemmässä muo-

dossa kuin edellisessä luvussa jossa asiaa tarkasteltiin verkkoyhtiötasolla.

5.7.1. Maakaapelointi

Myös tässä laskennan perusteena on kuvan 24 taustana oleva kansallinen keskeytyskustan-

nus/pituusyksikkö jakauma. Kun kohtuullisella eli riittävällä tarkkuudella voidaan olettaa

kuvan 24 käyrän pätevän eri suurille otannoille (kansallinen taso, jakeluyhtiötaso) jakeluyh-

tiön tuloksia sovelletaan seuraavassa kansallisella tasolla laskemalla maakaapeloinnin ta-

kaisinmaksuaika 15 % lähdöille joilla on korkeimmat keskeytyskustannukset lähdön pi-

tuusyksikköä kohti. Kaapeloitava johtopituus 15 % eli 18837 km. Huonolaatuisimpien 15

% lähtöjen osuus kansallisesta KAH:sta saadaan laskemalla kuvan 24 muodostamista pinta-

alojen suhteesta, joka on 44 % (A1).

Kaapeloimalla säästö/a = 0,44x1,191x110 k€ = 57,2 M€ kun KAH kansallisella tasolla oli

110 M€ vuonna 2008 (Kuva 2).

Takaisinmaksuaika tälle 18837 km maakaapeloinnille on täten:

- kun huomioidaan maakaapeliverkon ja avojohtoverkon kustannusten erotus 10,1 a

- kun edellisen lisäksi huomioidaan jakelumuuntamokustannukset 15,7 a

- kun edellisten lisäksi huomioidaan verkostoautomaation kustannukset 17,3 a

Lasketaan nyt johtoautomaation kannattavuus näissä lähdöissä. Kansallisella tasolla lähtöjen

lukumäärä on niin suuri että eroavaisuuksia esim. lähtöjen pituuksissa eri laatuisilla lähdöillä

ei ole.

Tarkasteluaikavälillä 2005 - 2008 Suomessa esiintyi jonkin verran suurhäiriöitä. Olettaen

että suurhäiriöiden kustannukset olivat noin 10 % KAH kustannuksista, saadaan:

Säästö = 0,45x0,9x57.2 M€ = 23,4 M€

Kun lähtöjen keskipituus on noin 30 km, on takaisinmaksuaika tällöin keskimäärin:
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= ((0,15x125577 km/30 km)x20 k€)/23400 k€ = 0,54 a

Samoin perustein kuin edellä verkkoyhtiötasolla niin myös nämä lähdöt kannattaa kokonai-

suuden kannalta kuitenkin kaapeloida.

Sähkön jakelun laadun eriyttäminen merkitsee käytännössä säävarman syötön/varasyötön

järjestämistä kaava-alueille (Kuva 28). Lisäksi koko kaava-alue on käytännössä oltava maa-

kaapeloitu jotta keskeytysten maksimipituus saadaan pidettyä kuudessa tunnissa. Näiden

säävarmojen (vara)syöttöjen yhteiskäyttö sähköasema- ja verkkoyhtiötasolla vähentää mer-

kittävästi verkkoyhtiön tarvittavaa kaapelointiastetta.

Kuva 28. Kaava-alueiden säävarmojen syöttöreittien yhteiskäyttö.
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N-1 kriteeriä soveltaen päämuuntajien sallittu kuormitusaste voidaan laskea seuraavasti:

( ) HKNNKmaks ×-=× 1 , missä (33)

N = lähtöön kytkettävissä olevien päämuuntajien lukumäärä [kpl]

HK = päämuuntajien sallittu hätäkuormitusaste [%]

Nähdään että on edullista että lähdöt on kytketty mahdollisimman moneen päämuuntajaan

jotta jakelujärjestelmä vikatilanteessakin pystyy ylläpitämään tehotasapainon.

5.7.2. Johtoautomaatio

Välialueen (100-(25+15)) % = 60 % johtoautomaation kannattavuus kansallisella tasolla:

Välialueen lähtöjen lukumäärä= 0,6x125577km/30 km on 2511 lähtöä, ja säästö keskimää-

rin:

Säästö/a = 0,15x0.48x1,191x110 M€ = 8,8 M€, ja takaisinmaksuaika

Takaisinmaksuaika = (2511 kplx20 k€/kpl)/8800 k€ = 5,7 a

Mitä johtoautomaation lisäämisellä sitten saavutetaan? Sen lisäksi että tehdään kannattava

investointi ja alennetaan normaaliolosuhteiden KAH kustannuksia, johtoautomaatiolla op-

timoidaan ilmajohtoverkon jäljellä olevan pitoajan sallittu tuotto. Jos puolet välialueen läh-

töjen maakaapeloinnista voidaan myöhentää, olisi säästö kansallisella tasolla:

Säästö kaapeloinnissa= 0,5x0,6x125577 km = 37673 km

Rahassa mitattuna säästö olisi 20 vuoden aikajänteellä:

- 1170 M€ kun huomioidaan maakaapeloinnin ja avojohdon kustannuserot

- 1810 M€ kun lisäksi huomioidaan jakelumuuntamokustannukset

- 2000 M€ kun lisäksi huomioidaan kaukokäytön kustannukset

Jakelulaitosten haja-asutusalueiden ja taajamien lähtöjen keskeytyskustannusten vaihtelevat

erittäin paljon kun tarkastellaan kustannuksia per pituusyksikkö (Kuva 25). Pienimmät yk-

sikkökustannukset löytyvät kaapeloiduissa taajamalähdöissä kun taas suurimmat yksikkö-
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kustannukset löytyvät haja-asutusalueiden metsäisistä ilmajohtoverkoista. Näiden ääriarvo-

jen väliltä löytyvät sekaverkot. Ennen sähkömarkkinalain voimaanastumista 1.9.2013 suuret

keskeytyskustannusten yksikkökustannukset omaavat lähdöt oli kustannustehokkainta va-

rustaa lisäjohtoautomaatiolla jolla rajoitettiin tehokkaasti jälleenkytkentöjen ja pysyvien vi-

kojen vaikutuksia. Asteittain voimaan tulevan sähkömarkkinalain tultua voimaan vaatimuk-

set vikojen keston rajoittamiseksi ovat kiristyneet josta syystä kaapelointiastetta on nostet-

tava korjaushenkilöstön rajallisten resurssien takia joten suurimmat keskeytyskustannusten

yksikkökustannukset omaavat lähdöt onkin useimmiten kannattavinta kaapeloida. Tämän

15 % lähtöjen kaapelointi nostaa jakelulaitoksen kaapelointiastetta tätä enemmän, koska

kaapeliverkko yleensä tulee ilmajohtoverkkoa pidemmäksi. Tämäkään ei vielä välttämättä

riitä sähkömarkkinalain lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi vaan useimmissa jakelulaitok-

sissa joudutaan ajan mittaan kaapeloimaan lähtöjä lisää SML:n vaatimusten noustessa. Näis-

sä lähdöissä sekä muissa sekalähdöissä lisäjohtoautomaation käyttö on kustannustehokasta.

Lisäksi sillä maksimoidaan pitoaikansa lopussa maakaapeloitavan avojohtoverkon jäljellä

olevan pitoajan sallittu tuotto.

Johtoautomaatio on kustannustehokas ja nopeasti toteutettavissa oleva normaalisääolosuh-

teiden keskeytyskustannuksia pienentävä investointivaihtoehto.  Maaseutu- ja taajamaver-

koissa johtoautomaation takaisinmaksuaika on kohtuullinen 1-5 vuotta. Johtoautomaation

optimi sijoituspaikka vaihtelee kuormitusten ja verkon laajuuden sekä asema-kaava- aluei-

den rajojen mukaan. Helpon siirrettävyytensä ansiosta johtoautomaatiosta saatava vuo-

sisäästö voidaan optimoida myös ajallisesti. Lähdön alussa olevan maakaapeloidun kaava-

alueen jakelu voidaan suojata johtoautomaatiolla. Ilmajohtoverkossakin johtoautomaatio on

toimintakelpoinen normaaleissa syysmyrskyissä ja paikallisissa suurhäiriöissä joissa vika-alue

sijaitsee vain johtokatkaisijan jälkeisessä verkossa.
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6. YHTEENVETO

Tässä työssä on tutkittu maakaapeloinnin ja verkostoautomaation soveltuvuutta sähkön ja-

kelun keskeytysten vaikutusten vähentämisessä verkkotoiminnan valvontamenetelmän va-

lossa haja-asutus- ja taajama-ympäristössä. Tarkastelu on suoritettu Länsisuomalaisen verk-

koyhtiön, Vaasan Sähköverkko, verkossa aikajänteen käsittäessä aikajakson 2015-2028 eli

nykyinen 3. ja tulevat 4-6 valvontajaksot. Seuraavassa on yhteenveto tutkimuksen tuloksista

verkkoyhtiöiden näkökulmasta katsottuna.

6.1. Maakaapelointi

Maakaapelointi on tehokas menetelmä vähentää sähkön jakelun keskeytysten määrää säh-

kön jakeluverkoissa. Kaapeloidessaan verkkojaan verkkoyhtiöt myös siirtyvät käyttämään

maakaapeliverkon teknologiaa verkon muissa järjestelmissä kuten esim. jakelumuuntamois-

sa jolloin verkot ovat ns. säävarmoja. Täten kaapeliverkko kestää myös suurhäiriöiden vai-

kutukset. Sähkömarkkinalain rajatessa kaava-alueiden keskeytysten maksimikestoksi 6 h

säävarman maakaapelireitin järjestäminen kaava-alueille on tehokas keino täyttää SML:n

vaatimukset tältä osin. Kaapelireitti voi olla joko syöttö tai varasyöttö. Säävarmojen kaapeli-

reittien yhteiskäyttö pienentää verkkoyhtiön kaapelointiasteen tavoitearvoa. Tutkimustulos-

ten mukaan selektiivinen maakaapelointi on kannattavaa kun kaapeloidaan verkkoyhtiön

vikatiheimmät verkko-osuudet (Kuva 29). Tällä menetelmällä SML:n vaatimukset keskey-

tysten maksimipituuden kattavuudesta tulevissa tarkasteluajankohdissa pystytään jakeluyh-

tiötasolla täyttämään. Maakaapelointiasteen nosto pienentää lisäksi verkkoyhtiön muuttuvia

kustannuksia kuten käyttö-, korjaus- ja kunnossapito-, häviö- sekä KAH-kustannuksia.

VSV:n esimerkkiverkossa kustannussäästö näissä kustannuksissa oli investointiajankohdasta

ja kaapelointiasteesta riippuen noin kaksi kolmasosaa pidemmällä aikavälillä. Kokonaiskus-

tannuksiltaan optimi kaapelointiaste verkkoyhtiötasolla riippuu verkkoyhtiön toimintaym-

päristöstä. Tarkasteltaessa haja-asutus- ja taajama-alueita optimi kaapelointiaste on se kaape-

lointiaste jolla verkkoyhtiö pystyy täyttämään SML:n vaatimukset keskeytysten maksimipi-

tuudesta tarkasteluajanjakson lopussa. Suoritetussa tutkimuksessa saadun käsityksen mu-

kaan optimi kaapelointiaste haja-asutus- ja taajama-alueilla on 50-80 % verkkoyhtiön toi-

minta-ympäristöstä riippuen nykyisessä regulaatioympäristössä. Alempi raja esiintyy tyypilli-
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sesti Länsi-Suomen runsaspeltoisilla alueilla ja ylempi raja Itä-Suomen runsasmetsäisillä alu-

eilla.

Vähentyvän vikatiheyden vastapainona on maakaapeliverkon vikapaikan tarkka paikanta-

minen. Myös kaapelivikojen korjaaminen kestää keskimäärin kauemmin kuin ilmajohto-

verkkojen vikojen korjaaminen. Verkkojen vanhat kaapelit nostavat usein verkkojen vika-

taajuuksia kaapelien, jatkosten tai päätteiden vikaantuessa. Kaapelien vikaantumisesta tai

vanhenemisesta aiheutuvat katkeilevat maasulut asettavat suojausmenetelmille lisävaatimuk-

sia. Käytetyt suojausmenetelmät on myös pystyttävä käsittelemään kaapeliverkkojen suu-

remmat maasulkuvirrat kompensoiduissa verkoissa. Kompensointimenetelmänä tulee ky-

symykseen keskitetyn kompensoinnin lisäksi hajautettu kompensointi joka mutkistaa auto-

maatio- ja suojausjärjestelmää. Kaapeliverkon investointikustannusten osuus kokonaiskus-

tannuksista vuositasolla vaihtelee kaapelointiasteen ja investointiajankohdan mukaan. Tutki-

tussa esimerkkiverkossa investointikustannukset muodostivat 60-70 % kokonaiskustannuk-

sista nostettaessa maakaapelointiastetta 15 %:sta 55 %:iin ja 70-90 % nostettaessa maakaa-

pelointiastetta 15 %:sta 100 %:iin  investointiajankohdasta riippuen. Investointiajankohdan

myöhentäminen pienentää investointikustannusten osuutta. Laskelmien merkittävin yksit-

täinen epävarmuustekijä on suurhäiriötaajuus jonka merkitys on sitä suurempi mitä alempi

on maakaapelointiaste.

Seuraavassa luvussa tarkastellaankin verkostoautomaation soveltuvuutta sähkön jakelun

laadun kehittämisessä.
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Kuva 29.Vikatiheysanalyysin käyttäminen verkkoyhtiön investointistrategian muodostamisen apuna.

6.2. Verkostoautomaatio

Keskeytysten määriin, vaikutusten rajoitukseen, kestoihin ja kustannuksiin vaikuttavista

verkostoautomaation menetelmistä tässä tutkimuksessa on tarkasteltu erityisesti kauko-

ohjattujen johtokatkaisijoiden käyttökelpoisuutta. Vaikutuksia tutkittiin verkon eri kaape-

lointiasteilla 15%, 55 %, 60 % ja 100 %. Automaatioasteita oli viisi kappaletta. Vertailukoh-

tana olivat verkot joissa oli käytössä ainoastaan kauko-ohjatut johtoerottimet, joiden luku-

määrä vaihteli kahdesta kahdeksaan vaihtoehtoverkon mukaan. Yhden katkaisijan kauko-

ohjattuja johtokatkaisija konfigurointeja oli kaksi kappaletta joista toisessa katkaisija sijaitsi

runkojohdolla ja toisessa lähdön pisimmässä haarajohdossa. Useamman johtokatkaisijan

konfigurointeja tutkittiin esimerkkiverkossa kahdella automaatiotasolla. Ensimmäisessä

kauko-ohjattuja johtokatkaisijoita oli sekä runko- että päähaarajohdossa. Toisessa kauko-

ohjattuja johtokatkaisijoita oli edellisten lisäksi kahdessa varasyöttöpisteessä jolloin suojaus-

ja kaukokäyttöjärjestelmä pystyi vikatapauksessa automaattisesti ohjaamaan kaikkia kolmea

vyöhykettä siten että ainoastaan viallinen vyöhyke jäi kylmäksi. Tätä automaatioastetta ei

vielä ole verkkoyhtiöillä käytössä mutta muut neljä automaatioastetta ovat verkkoyhtiöiden
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käytössä. Verkostoautomaatiolla pystytään kustannustehokkaasti, nopeasti ja pienillä inves-

tointikustannuksilla vaikuttamaan sekä jakeluvarmuuden keskimääräisiin tunnuslukuihin

että keskeytyskustannuksiin. Vaikutus oli suurin normaaliolosuhteissa mutta laskentajärjes-

telmä paljasti että verkostoautomaatiolla pystyttiin myös vähentämään suurhäiriöiden vaiku-

tuksia niissä tapauksissa joissa suurhäiriö kosketti ainoastaan kauko-ohjatun johtokatkaisijan

jälkeistä verkonosaa (AVH1) tai ainoastaan yhtä tai kahta suojausvyöhykettä (AVH2).

Jakeluvarmuuden tunnuslukujen tasoon vaikuttaa verkon maakaapelointiaste koska kaape-

lointi parantaa kaikkia kolmea tässä tarkasteltua päätunnuslukua. Kauko-ohjatut johtoerot-

timet parantavat verkon keskimääräistä SAIDI:a kun taas kauko-ohjatut johtokatkaisijat

parantavat kaikkia tunnuslukuja johtokatkaisijan syöttöpuolella. Avojohtoverkossa runko-

johdon johtokatkaisija on haarajohdon johtokatkaisijaa tehokkaampi tunnuslukujen paran-

taja. Esimerkkiverkossa lähtötasolla SAIDI:n parannus oli 30 % ja SAIFI:n ja MAIFI:n pa-

rannus 20 %. Haarajohdon johtokatkaisijan vaikutus riippuu haarajohdon osuudesta koko

johdon pituudesta. Tehokkaampi konfigurointi saadaan sijoittamalla johtokatkaisijat sekä

runko- että haarajohtoon. Esimerkkiverkossa lähtötasolla SAIFI:n ja SAIDI:n parannus oli

40 % ja MAIFI:n parannus 30 %. Tehokkain täysin automaattinen vianhallinta parantaa

esimerkkiverkon SAIFI:a 60 %, MAIFI:a 30 % ja SAIDI:a 50 %.

Verkostoautomaation keskeytyskustannuksia pienentävä vaikutus on myös merkittävä.

Esimerkkiverkossa runkojohtokatkaisija pienensi keskeytyskustannuksia 30 %, haarajohto-

katkaisija 20 %, kaukokäyttöperusteinen automaattinen vianhallinta 45 % ja suojausperus-

teinen automaattinen vianhallinta 55 %.

Verkostoautomaation kokonaiskustannusten pienentämispotentiaali on myös huomattava

erityisesti avojohtoverkoissa (Kuva 30). Nykyverkossa suojausperusteisella automaattisella

vianhallinnalla kokonaiskustannuksen pienentämispotentiaali on 27 % kun se vaihtoehto-

verkoissa on prosenttien luokkaa. Merkittävä syy näin suureen eroon on eritasoiset auto-

maatioasteet johtuen siitä ettei nykyisen valvontajärjestelmän haitta-arvotasot puolla edis-

tyneempien johtoautomaatioratkaisujen käyttämistä korkean kaapelointiasteen verkoissa.
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Kuva 30. Vasemmalla vaihtoehtoverkkojen kokonaiskustannukset perusverkostoautomaatiolla. Oikealla

vaihtoehtoverkkojen kokonaiskustannukset lisäverkostoautomaatiolla jossa nykyverkon automaatioaste on

suojausperusteinen automaattinen vianhallinta (AVH2) ja muiden vaihtoehtoverkkojen runkojohdon joh-

tokatkaisija (JKB).

Johtoautomaation optimi sijoituspaikka vaihtelee ajallisesti verkon laajuuden sekä johtolaji-

en ja tehojen alueellisen jakautumien mukaan. Helpon siirrettävyytensä ansiosta johtoauto-

maatiosta saatava säästö keskeytyskustannuksissa voidaan ajallisesti optimoida. Johtoauto-

maation sopivalla sijoituksella voidaan myös kaava-alueiden sähkönjakelun keskeytyskus-

tannukset optimoida. Esimerkiksi lähdön alussa olevan maakaapeloidun kaava-alueen säh-

könjakelu voidaan suojata johtoautomaatiolla lähdön muissa osissa tapahtuvilta vioilta.

6.3. Varavoima ja varayhteydet

Toistaiseksi varavoiman hyödyntäminen vikatilanteissa ei ole ollut kovin aktiivista. Sähkön

jakelun laadun eriyttäminen todennäköisesti muuttaa tilannetta kun kaava-alueiden jakelu

on voitava palauttaa nopeutetusti.  Mikäli kaava-alueelle ei ole voitu järjestää säävarma yh-

teys/varayhteys tai se makaisi liikaa varavoiman käyttö saattaa olla kustannustehokas vaih-

toehto.  Sekä kiinteän että siirrettävän varavoiman kustannukset voidaan jakaa useamman

lähdön kesken. Vaihtoehtostrategioina tulevat kyseeseen varavoimakaapelit, varavoima-

generaattorit sekä haarojen silmukointi.
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Jotta päämuuntajien sallittu kuormitusaste saadaan mahdollisimman korkeaksi, lähtöjen tu-

lee kytkeytyä mahdollisimman moneen päämuuntajaan. Myös kalliimpien säävarmojen syöt-

töjen/varasyöttöjen yhteiskäyttö monen kaava-alueen kesken on omiaan nostamaan pää-

muuntajien sallittua kuormitusastetta. Kauko-ohjattujen johtokatkaisijoiden käyttö varayh-

teyspisteissä sallii automaattiset varayhteyskytkennät sekä mahdollistaa automaattisen suo-

jausperusteisen vianhallinnan jolla sekaverkkojen laatukustannuksia merkittävästi pienenne-

tään.

6.4. Suurhäiriöstrategiat

Kuten edellä todettiin, merkittävin suurhäiriöstrategiaan vaikuttava tekijä on verkkoyhtiön

toimintaympäristö. Toimintaympäristön kaksi tärkeimpää tekijää lienee suurhäiriötaajuus ja

verkkoyhtiön toiminta-alueen asutustiheys joka pitkälle määrää verkkoyhtiön nykyisen kaa-

pelointiasteen. Tarkastellun Sulvan lähdön kohdalla näiden tekijöiden vaikutus suurhäiriö-

strategiaan on pitkälti nähtävissä kuvasta 27. Mikäli asiaa tarkastellaan vaan nykyhetken va-

lossa ei kaapelointiasteen nostaminen näytä kovin houkuttelevalta. Investoitaessa vuonna

2020 avojohtoverkko on kokonaiskustannuksiltaan edullisin aina kolmeen suurhäiriöön pi-

toaikansa aikana. Vuonna 2028 jo yksikin suurhäiriö pitoaikana puoltaa kaapelointiasteen

nostamista. Kahdesta suurhäiriöstä lähtien täyskaapelointi muuttuu edullisimmaksi vaihto-

ehdoksi. Voidaan olettaa nykyisten haitta-arvojen nousevan viimeistään vuoden 2020 jäl-

keen jolloin trendi vahvistuu entisestään.

Verkostoautomaation ollessa kustannustehokas ja nopea keino vähentää normaaliolojen

KAH-kustannuksia sen laajamittainen lisääminen lähtien uusimmista avojohtoverkoista pa-

rantaa näiden jäljellä olevan pitoaikansa lopussa maakaapeloitavien avojohtoverkkojen jäl-

jellä olevan pitoajan sallittua tuottoa.

Ilmajohtoverkkojen kohdalla on huomioitava seikka myös kuinka suureksi KAH osuus ko-

konaiskustannuksista on järkevää sallia (Kuva 31). Avojohtoverkon kohdalla suhde on suu-

rin kun KAH on suuri ja investointeja ei ole. Voi olla vaikeaa perustella asiakkaille ratkaisua

jossa yli 30 % verkon kustannuksista ovat laatukustannuksia. Optimaalisen kaapelointias-

teen määrittelyn tarkastelu on tehtävä kokonaisvaltaisesti verkkoyhtiön kannalta ottaen
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huomioon SML vaatimukset eri alueiden maksimi keskeytysaikojen kattavuudesta tarkaste-

luajankohdissa.

Toinen merkittävä kustannustekijä on investointikustannus jonka osuus kokonaiskustan-

nuksista on esitetty kuvan 31 oikealla puolella. Jo suurhäiriötaajuudella 2/40 a vaihtoehto-

verkon SV55 kaapeloinnin investointikustannukset ovat pienemmät kuin nykyverkon SV15

laatukustannukset. Esimerkkiverkon tarkastelussa edullisin verkkovaihtoehto riippuu ver-

kon kuormitusasteesta ja verkkoyhtiön toimintaympäristöstä, lähinnä suurhäiriötaajuudesta

(Kuva 27). Verkon alhaisilla kuormitusalueilla avojohtoverkko on edullisin vaihtoehto.

Keskikorkeilla kuormituksilla kaapeliverkot ovat edullisimmat neljällä suurhäiriöllä pitoai-

kana. Korkeilla kuormituksilla kaapeliverkot ovat kilpailukykyisiä jo kahdella suurhäiriöllä

verkon pitoajalla.

Vaihtoehtostrategiassa mittavalle maakaapeloinnille hyödynnetään maakaapeloinnin sekä

verkostoautomaation hyviä ominaisuuksia. Lähtökohtana on maakaapeloinnin mahdolli-

simman tehokas hyödyntäminen suurhäiriöiden vaikutusten minimoimiseen, verkostoau-

tomaation kustannustehokkuuden laajamittainen soveltaminen sekä resurssien mitoittami-

nen niin että SML:n vaatimukset täytetään. Vaihtoehtostrategiassa asemakaava-alueet ja nii-

tä syöttävät johto-osuudet kaapeloidaan tai vaihtoehtoisesti niille järjestetään säävarma va-

rasyöttö. Säävarmat syötöt muodostavat säävarman varasyötön viereisten lähtöjen kaava-

alueille. Verkostoautomaatiolla maksimoidaan pitoaikansa lopussa maakaapeloitavan avo-

johtoverkon jäljellä olevan pitoajan sallittu tuotto. Etäällä tai saaristossa sijaitsevilla kaava-

aluealleilla, joihin ei kohtuullisin kustannuksin saada järjestettyä säävarmaa syöt-

töä/varasyöttöä, käytetään siirrettävää ja/tai kiinteää varavoimaa, joka jaetaan usean lähdön

kesken kustannusten minimoimiseksi. Oikein mitoitettu viankorjausorganisaatio hoitaa

asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden jakelun palautuksen suurhäiriössä lain vaati-

massa ajassa. Mikäli organisaatio siihen ei kykene niin vaihtoehtoisesti kaapeloidaan kannat-

tavuusjärjestyksessä osa maaseutu- ja taajama-alueista niin että hallitaan suurhäiriöt tai kas-

vatetaan resursseja vastaamaan tarvetta suurhäiriössä. Tällä investointistrategialla vältetään

mittava kaapelointi ja pysytään laatukannustimen kannustavalla alueella ja saadaan parem-

paa tuottoa laadukkaasta sähkönjakelusta.
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Kuva 31. Laatukustannusten (KAH) vasemmalla ja investointikustannusten (INV) oikealla osuus ver-

kon kokonaiskustannuksista (KOK) kun suurhäiriötaajuus on vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas 0, 1,

2, 3 ja 4 kpl/verkon pitoaika.
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6.5. Regulaatiojärjestelmä

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti kuinka nykyinen ja tuleva valvontajärjestelmä ohjaa verk-

koyhtiöitä jakeluvarmuutta parantavien investointien suorittamisessa. Valvontajärjestelmä

houkuttelee ensisijaisesti varmojen voittojen kotiuttamiseen kohdistamalla investoinnit sel-

laisiin kohteisiin joissa omat kustannukset ovat yksikköhintoja alempia. Yksikköhintakan-

nustin kyllä kannustaa verkkoyhtiötä tekemään edullisia hankintoja mutta tämä voi johtaa

siihen että tehtävät investoinnit eivät aina kokonaisuuden kannalta ole optimaaliset. Koska

keskeytyksestä aiheutuva haitta sisältää myös suurhäiriöiden aiheuttamat keskeytyskustan-

nukset suora yhteys investointien ja KAH kustannusten välillä on vaikeasti hahmoteltavissa

ja todettavissa edes saman valvontajakson aikana. Myös KAH:in huomioiminen täydestä

arvostaan johtaa entistä poukkoilevampaan KAH tasoon jossa yhteys investointien ja kan-

nustimen välillä on entistä vaikeampi nähdä. Valvontajärjestelmän tulisi ohjata verkkoyhti-

öitä tekemään kaikkien osapuolten kannalta optimaaliset investoinnit. Yhteyden näkeminen

ja todentaminen suoritettujen investointien ja niiden taloudellisten vaikutusten verkkoyhti-

ön tulokseen välillä tulisi olla helposti nähtävissä ja todettavissa. Kun nyt muutos SML:ssa

on eriyttänyt sähkön jakelun laadun useampaan luokkaan ja SML asettaa vaatimukset ja seu-

raamukset suurhäiriöiden jakelukeskeytysten kestoajoille, suurhäiriöiden keskeytyskustan-

nukset voisi kokonaan poistaa KAH:sta. Järjestelmämuutos olisi kieltämättä suuri ja hankala

toteuttaa mutta se parantaisi valvontajärjestelmän ennustettavuutta nopeasti ja ratkaisevasti.

Vaihtoehtoinen keino parantaa investointien ja niiden vaikutusten yhteyden näkemistä olisi

varojen kerääminen investointeihin etukäteen sisällyttämällä ne verkkoyhtiön hinnoitteluun.

Suurhäiriöiden poistaminen KAH laskennasta parantaisi yhteyden todentamista koska säh-

kömarkkinalaki jo huomioi erityisesti suurhäiriöt.

Regulaatiojärjestelmän oikeudenmukaistamisessa on edistytty mutta samalla kannustimien

lukumäärä on lisääntynyt (Kuva 5). Kuten luvussa 5.4.8 osoitettiin kannustimien kannustin-

vaikutus NKA:sta voi investoinnissa tyypillisesti olla lähes kolme neljäsosaa korvattavan

verkon nykykäyttöarvosta verkon teknisen tason samalla noustessa. Tosin korvaus inves-

toinnista saattaa olla epävarmaa ja se saadaan vasta myöhemmässä vaiheessa.
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Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä sähkönjakelun keskeytykset tulevat yhä ei-

toivotummiksi. Tästä syystä regulaation painopistettä olisi muutettava sähkön jakelun kes-

keytyksiä enemmän ennaltaehkäiseväksi. Nykyisillä haitta-arvoilla laskettaessa yhden tunnin

keskeytyksessä energian painoarvo on kymmenen kertaa suurempi kuin tehon. Lisäämällä

tehon painoarvoa ennaltaehkäisevä vaikutus aikaansaadaan. Tämä olisi ehkä parempi vaih-

toehto kuin ottaa käyttöön uusi kannustin olemassa olevien rinnalle.

6.6. Lisätutkimusten tarve

Kannustin verkkoyhtiöille uusiutuvien energialähteiden verkkoon liittämiseen edesauttaisi

Suomen uusiutuvan energian osuuden nostamista tavoitteeseen sekä päästötavoitteiden to-

teutumista. Sen toteuttaminen vaatisi kuitenkin lisäselvityksiä, jotta toivottu kannustinvaiku-

tus saataisiin aikaan markkinoita vääristämättä. Yleisemmin verkkoyhtiön kannalta lisätut-

kimusta tarvittaneen myös tulevien valvontajaksojen valvontamenetelmiin liittyen sitä mu-

kaa kun ne julkaistaan.

Sähkönjakelujärjestelmän vikaantumistaajuus saadaan yhä pienemmäksi mutta siitä huoli-

matta 0-vikatavoite on epärealistinen. Kuluttajien sähkönsaannin keskeytymättömyys on

kuitenkaan realistinen tavoite. Askel tähän suuntaan on sähkönjakelujärjestelmän vikojen

keskeytysten vaikutusten entistä tehokkaampi rajoittaminen. Tämän tavoitteen saavuttamis-

ta edesauttaisi omalta osaltaan regulaation painopisteen siirtäminen kuluttajan sähkön jake-

lun keskeytysten ennaltaehkäisemiseen. Ennen toteuttamista olisi kuitenkin hyvä tutkia mi-

ten painopisteen siirtäminen regulaatiojärjestelmässä on mahdollista tehdä ja mikä on opti-

maalinen taso. Verkkoyhtiöiden kannalta olisi hyvä tutkia mitkä ovat mahdollisuudet toteut-

taa ennaltaehkäisy sekä muutoksen vaikutuksia verkkoyhtiöihin joilla on eri toimintaympä-

ristöt.

Siirtohinnan kehityksen osalta tiedämme suoritettujen tutkimusten ansiosta mikä on maa-

kaapeloinnin siirtohintaa nostava vaikutus. Olisi myös hyödyllistä tutkia muiden investointi-

strategioiden vaikutusta kuluttajan hinnan muodostukseen ja kehitykseen pitemmällä aika-

välillä. Pidemmän aikavälin kehitystä silmälläpitäen olisi myös tarkasteltava toimintamalleja,

joissa kuluttajalla, erityisesti pientuotantoa omistavilla ns. tuottaja-kuluttajilla, on aktiivinen

rooli sähköverkon käytössä.
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Liite 1

Käyttäjäryhmäjakauma sekä energiaosuudet (Honkapuro et al. 2007, taulukko 4.6)

Haitta-arvot

- Tehon haitta-arvo 1,1 €/kW

- Energian haitta-arvo 11 €/kWh

- PJK 0,55 €/kW

- AJK 1,1 €/kW

Keskimääräiset vikataajuudet

- OHL 4,6 1/100 km, a

- UGC 1,5 1/100 km, a

- PAS 1,1 1/100 km, a

- JM 0,8 1/100 kpl, a

Avojohdon vikataajuus on laskettu paikallisen metsäisyyden funktiona, ks. kuva 14.

Jälleenkytkentätaajuudet

- PJK 0,5x51 1/100 km, a

- AJK 0,5x11,9 1/100 km, a

JK-taajuudet on laskettu paikallisen metsäisyyden funktiona, ks. kuva 14.

Keskimääräiset viankestot

- OHL 1,01 h

- UGC 0,79 h

- JM 0,79 h

Keskimääräiset viankorjausajat

- OHL 2 h

- UGC 12 h

- JM 4 h

Jakelumuuntamotiheys

OHL 0,91

UGC 1,25

Järjestelmien ja komponenttien yksikköhinnat (EV d).


