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Tämä opinnäyte on toteutettu toimeksiantona Wind Controller JV Oy:lle. Työn 
aiheena on sähkökunnossapito, ja tavoitteena oli tuottaa ajantasainen kunnossa-
pito-ohjelma Vartinojan sähköasemalle toimeksiantajan käyttöön. Kunnossapito-
ohjelmana oli aiemmin toiminut aseman laitteiden huolto-ohjeiden kokoelma, 
mutta asemalle haluttiin tuottaa oma, kohdennettu ohjelma. Työssä esitellään ly-
hyesti sähköaseman perusrakennetta, toimintaa ja tärkeimpiä komponentteja. 
Työssä käydään läpi sähkökunnossapitoon vaikuttavaa lainsäädäntöä tavoitteen 
kannalta olennaisin osin ja avataan lyhyesti kunnossapidon käsitettä. 
 
Sähköturvallisuudesta määräävä lainsäädäntö edellyttää sähkölaitteiston haltijaa 
huolehtimaan laitteiston turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta niin, ettei 
laitteistosta, sen käytöstä ja kunnossapidosta aiheudu vaaraa ihmisille tai ympä-
ristölle. Työn kohteena olevan sähköaseman osalta laki edellyttää ajantasaista 
kunnossapito-ohjelmaa. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet ovat ennaltaehkäi-
seviä huoltotoimia ja tarkastuksia, joista osan määrittää laki ja osa pohjaa mm. 
valmistajien suosituksiin. Ohjelma ei voi olla yleispätevä, vaan siinä tulee huomi-
oida kohteen yksilölliset käyttö- ja ympäristöolosuhteet. Kunnossapito-ohjelmaa 
tuleekin ylläpitää ja päivittää käytönaikaisten kokemusten mukaan. 
 
Vartinojan kunnossapito-ohjelmaa varten perehdyttiin lainsäädäntöön, SFS 6001 
standardiin (suurjännitestandardi), huoltoyhteistyökumppaneilta saatuihin huolto-
tarjouksiin sekä sähköaseman laitteiden valmistajien manuaaleihin ja huolto-oh-
jeisiin. Työhön liittyen haastateltiin Wind Controller JV Oy:n sähkötöiden johtajaa, 
Ville Irvankoskea, joka toimi myös työn ohjaajana toimeksiantajan puolelta.  
 
Työn tuloksena on Vartinojan sähköaseman kunnossapito-ohjelma, joka havain-
nollistaa suunnitelmallisen ja säännöllisen kunnossapidon toteutusta ja merki-
tystä sähköturvallisuuden kannalta. Ilman johdonmukaista kunnossapitoa ja sen 
seurantaa riskit sekä aineellisiin että henkilövahinkoihin olisivat suuremmat. 
Suunnitelmallisella kunnossapidolla voidaan lisäksi välttyä turhilta kustannuksilta 
ja minimoida tuotannonmenetykset. 
 
 
Asiasanat: sähköasema, kunnossapito, kunnossapito-ohjelma 
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This thesis was commissioned by Wind Controller JV Oy. The subject of this the-
sis is electrical maintenance and the purpose was to produce a maintenance pro-
gram for Vartinoja substation. Up until now, the maintenance program has been 
a collection of maintenance instructions for the station's equipment, but a dedi-
cated, targeted program was desired. The basic structure, function and main 
components of a substation are described in this thesis. The legislation concern-
ing the matter and the concept of maintenance in general are also discussed. 
 
The electrical safety legislation requires the holder of electrical equipment to en-
sure the safety of the equipment so that the equipment, its use or maintenance 
cause no danger to people or the environment. In the case of the Vartinoja sub-
station the law requires an up-to-date maintenance program. The maintenance 
program consists of preventive maintenance and inspections, some of which are 
defined by the law and some by the substation equipment manufacturers' recom-
mendations. Any such maintenance program cannot be universal but must con-
sider the individual operating and environmental conditions of the object. Mainte-
nance programs in general must therefore be maintained and updated according 
to use-phase experiences.  
 
To produce a comprehensive maintenance program, the legislation, SFS 6001 
standard and the manuals from the substation equipment manufacturers were 
studied. Ville Irvankoski, the supervisor of electrical works at Wind Controller JV 
Oy, was also interviewed about the Vartinoja substation and its specific mainte-
nance needs. 
 
The main result of this thesis is the maintenance program for Vartinoja substa-
tion.  The program demonstrates an organized and regular maintenance plan, 
and the importance of systematic maintenance for electrical safety. Inconsistent 
or deficient maintenance due to a lack of maintenance planning and control 
could lead to material damage and monetary loss, or in worst case, injuries or 
even death. 
 
 

Keywords: substation, maintenance, maintenance program 
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1 JOHDANTO 

Suomen sähköturvallisuuslaki edellyttää tietyn jännitetason sähkölaitteistojen, 

kuten sähköasemien, haltijalta laitteiston kunnossapito-ohjelmaa. Kunnossapito-

ohjelmasta tulee käydä ilmi riittävät suunnitellut toimenpiteet laitteiston turvalli-

suuden ja vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa lain edellyttämä kunnossapito-oh-

jelma toimeksiantajan valvonnassa olevalle Vartinojan sähköasemalle. Työn toi-

meksiantaja on oululainen Wind Controller JV Oy, joka tuottaa monipuolisia uu-

siutuvan energian teknisiä asiantuntijapalveluita Pohjois-Euroopassa. Wind 

Controller JV Oy:n valvonnassa on lisäksi neljä muuta sähköasemaa, joille on 

tarkoitus tuottaa kunnossapito-ohjelma tämän työn pohjalta. Valmiin kunnossa-

pito-ohjelman tulee olla selkeä rakenteeltaan ja helposti muokattavissa. 

Tässä työssä määritetään huoltovälit lain, ohjeistusten ja sähköaseman kojeiden 

valmistajien ohjeiden pohjalta sekä kuvataan huoltosisällöt lyhyesti. Tarkemmat 

huolto-ohjeet löytyvät valmistajien ohjeista, eikä niitä käydä tässä työssä läpi. 

Työn toimeksiantajana toimiva Wind Controller JV Oy (jatkossa Wind Controller) 

on tuottanut teknisiä asiantuntijapalveluita uusiutuvan energian alalle Pohjois-Eu-

roopassa vuodesta 2012 alkaen. Palveluihin kuuluvat mm. 24/7 -valvontapalvelu 

voimaloille ja sähköasemille, asiantuntijapalveluita tuulipuistojen kehittäjille ja tur-

biinien valmistajille sekä kattavat turvallisuuskoulutukset.  

Yrityksen pääkonttori ja valvomo sijaitsevat Oulussa, Ruskossa. Tällä hetkellä 

Wind Controllerin valvonnassa on viisi sähköasemaa, joista yksi on työn koh-

teena oleva Vartinojan sähköasema. Kuvassa 1 on Wind Controllerin valvomoin-

sinööri työssään 8760-valvomossa, josta käsin tarkkaillaan ja tarvittaessa etäyh-

teyden avulla ohjataan voimaloita ja sähköasemia. (1, linkit Etusivu.) 
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KUVA 1. Wind Controller Oy, 8760-valvomo (2, linkit Etusivu -> Uusiutuvan ener-

gian palvelut) 
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2 SÄHKÖASEMAA KOSKEVAT LAIT JA VAATIMUKSET 

Sähköasennuksia, niiden käyttöä ja kunnossapitoa koskevat lukuiset määräykset 

ja ohjeistukset. Tässä dokumentissa on keskitytty vain Vartinojan sähköaseman 

kunnossapito-ohjelman tuottamisen kannalta olennaisiin ohjeistuksiin ja määrä-

yksiin. 

Sähköturvallisuudesta määräävä lainsäädäntö edellyttää, että sähkölaitteiston 

haltijan on huolehdittava laitteiston turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuu-

desta niin, ettei laitteistosta, sen käytöstä ja kunnossapidosta aiheudu vaaraa ih-

misille tai ympäristölle. Sähkölaitteiden kunnossapitotehtävissä on aina ehdotto-

man tärkeää huomioida sähköturvallisuus. Tehtäviä suorittavien henkilöiden tu-

lee olla tehtävään päteviä sähkötyön ammattilaisia. Myös maallikko voi tehdä joi-

tain töitä riittävästi perehdytettynä ja ohjattuna. (3, s. 3.) Sähkö- ja käyttötöistä 

sekä niiden suorittajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään Valtioneuvoston ase-

tuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (4, § 1.)  

Sähköturvallisuuslaissa määritetään sähkölaitteistojen turvallisuustaso seuraa-

vasti:  

1) laitteistoista ei saa aiheutua vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omai-

suudelle vaaraa; 

2) niistä ei saa aiheutua kohtuutonta sähköistä tai sähkömagneettista häiriötä; 

3) laitteistojen toiminta ei saa häiriintyä helposti sähköisesti tai sähkömagneetti-

sesti. 

Mikäli sähkölaite tai -laitteisto ei täytä näitä edellytyksiä, sitä ei saa saattaa mark-

kinoille, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön. (5, § 6.) 

Sähköturvallisuuslaki edellyttää sähkölaitteiston, tässä tapauksessa sähköase-

man, haltijaa huolehtimaan laitteiston vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuu-

desta sekä riittävästä kunnossapidosta. Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava 

laitteiston kunnon ja turvallisuuden tarkkailusta ja valvonnasta, sekä vikojen ja 

puutteiden asianmukaisesta ja riittävän nopeasta korjaamisesta. (5, § 47.) 
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Sähkölaitteistot luokitellaan sähköturvallisuuslaissa seuraaviin luokkiin: 

• Luokkaan 1a kuuluu sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enem-

män kuin kaksi asuinhuoneistoa.  

• Luokka 1b sisältää muut kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistot, joiden 

suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta ylittää 35 A, ja jotka ei-

vät kuulu luokkiin 2 tai 3. Luokkaan kuuluu esim. teollisuus-, liike- ja ma-

joitusrakennusten kiinteistöjä. 

• Luokka 2c käsittää yli 1000 V:n osia sisältävät sähkölaitteistot. 

• Luokka 2d sisältää liittymisteholtaan yli 1600 kVA:n mutta enintään 1000 

V:n sähkölaitteistot. 

• Luokkaan 3c kuuluvat sähkönjakeluverkot (5, § 44.) 

Vartinojan sähköasema luokitellaan sähköturvallisuuslain mukaisesti luokkaan 2 

c: ”sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun 

ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin ni-

mellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia lait-

teistoja” (5, § 44). 

Sähköturvallisuuslaissa säädetään lisäksi, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille, 

kuten Vartinojan sähköasemalle, on laadittava kunnossapito-ohjelma. Sähkölait-

teiston haltija vastaa siitä, että kunnossapito-ohjelma laaditaan ja sitä noudate-

taan. Kunnossapito-ohjelman tarkoituksena on ylläpitää laitteiston sähköturvalli-

suutta, ja sitä laadittaessa on huomioitava laitteiston käyttöympäristöstä aiheutu-

vat tarpeet. (5, § 48.) 

Sähköturvallisuuslain mukaan käytössä oleville, luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille 

on myös tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Laitteiston hal-

tijan on huolehdittava määräaikaistarkastuksesta. (5, § 49.)  

Määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja, 

jolta edellytettävät vaatimukset määritellään sähköturvallisuuslaissa. Määräai-

kaistarkastuksissa on riittävän laajasti pistokokein tai muilla soveltuvilla tavoilla 

varmistettava, että 
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• sähkölaitteiston käyttö on turvallista 

• laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet 

• sähkölaitteiston käytön ja hoidon edellyttämät välineet, piirustukset, kaa-

viot ja ohjeet ovat käytettävissä 

• laitteiston muutos- ja laajennustöistä on olemassa asianmukaiset tarkas-

tuspöytäkirjat. 

Määräaikaistarkastukseen sisällytetään poikkeuksetta kohteessa olevat mahdol-

liset palovaaralliset tilat, räjähdysvaaralliset tilat ja lääkintätilat. (5, § 50.) 

Sähköturvallisuuslain lisäksi kunnossapito-ohjelmaa tehtäessä on huomioitu 

6001:2018 Suurjännitesähköasennukset -standardi. Suurjänniteasennukset-

standardissa esitetään nimellisjännitteeltään yli 1 kV ja nimellistaajuudeltaan 

enintään 60 Hz vaihtojännitteisten sähköasennusten suunnittelua ja rakentamista 

koskevat vaatimukset, joilla varmistetaan asennusten turvallinen ja asianmukai-

nen toiminta. (6, s. 8.) 
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3 KUNNOSSAPITO 

Kunnossapito määritellään seuraavasti standardissa PSK 6021: ”Kunnossapito 

on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpitei-

den kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se 

tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson ai-

kana.” (7, s. 2.) Toisin sanoen kunnossapito on kokonaisvaltainen prosessi, johon 

kuuluu osaprosesseja ja työvaiheita lähes kaikilla organisaatiotasoilla.  

Kunnossapitoa voidaan jaotella häiriökorjauksiin tai suunniteltuun kunnossapi-

toon. Häiriöiden korjaukset puolestaan voidaan jakaa välittömiin ja siirrettyihin 

toimenpiteisiin ja suunniteltu kunnossapito ennaltaehkäisevään, kunnostavaan 

tai parantavaan kunnossapitoon. Lisäksi ennaltaehkäisevä kunnossapito voidaan 

vielä pilkkoa jaksotettuun kunnossapitoon, kunnonvalvontaan sekä kuntoon pe-

rustuviin suunniteltuihin korjauksiin. (PSK 7, 21–23.) PSK 7501 -standardin mu-

kaisessa kuvassa 2 on esitetty kunnossapitolajit ja niiden hierarkia. 

 

KUVA 2. Kunnossapitolajit (8, s. 32) 
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Vartinojan sähköaseman kunnossapito-ohjelma kuuluu ennaltaehkäisevän kun-

nossapidon alle. Kunnossapito-ohjelmassa annetaan raamit jaksottaiseen kun-

nossapitoon ja käytönaikaiseen kunnonvalvontaan, johon kuuluvien tarkastusten 

pohjalta voidaan tehdä kuntoon perustuvia suunniteltuja korjauksia.  

Johdonmukainen kunnossapito-ohjelman noudattaminen ja kunnossapidon seu-

ranta tuottavat ajantasaista tietoa kohteen tilasta ja siten myös edesauttavat kun-

nostamisen ja parantavan kunnossapidon suunnittelussa ja toimien oikea-aikai-

sessa toteuttamisessa. Vartinojan kunnossapito-ohjelma on siten tärkeä osa ase-

man suunnitellun kunnossapidon kokonaisuutta. 
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4 SÄHKÖASEMA 

Sähköasema on sähköverkon solmukohta, jossa jännitettä voidaan muuntaa, 

sähkön siirtoa keskittää tai jakaa eri johdoille, sekä tehdä tarvittavia kytkentöjä 

(9, s. 235). Sähköaseman rakenteeseen vaikuttavat sen käyttötarkoitus ja se, 

kuinka tärkeässä kohdassa verkkoa se sijaitsee (10, s. 96). 

 

4.1 Tärkeimmät komponentit 

Sähköaseman tärkeimmät komponentit ovat katkaisijat, erottimet, muuntajat ja 

mittamuuntajat (10, s. 76). Kuvassa 3 on esitetty Vartinojan kytkinkentän pää-

komponentit.  

 

 

KUVA 3. Kytkinkentän pääkomponentit: 1) päämuuntaja 2) virtamittamuuntaja 3) 

110 kV:n katkaisija 4) jännitemittamuuntaja 5) 110 kV erotin 

Muuntajan vasemmalle puolelle kuvan ulkopuolelle jää asemarakennus, jossa on 

mm. 20 kV:n laitteistot, akusto ja suojareleistys. Kytkinkenttä on aidattu ja mer-

kitty asianmukaisin varoituskyltein. 
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Katkaisijat 

Katkaisijat ovat virtapiirin avaamiseen ja sulkemiseen käytettäviä kojeita. Katkai-

sijalle tyypillinen ominaisuus on sen kyky avata tai sulkea vaurioitumatta oikosul-

kupiiri eli piiri, jonka virta on katkaisijan nimellisvirtaa huomattavasti suurempi. 

Katkaisijat voivat olla sekä automaattisesti toimivia että käsiohjattuja. Yleisin au-

tomaattinen toiminto on katkaisijan avautuminen ylivirran, kuten oikosulku- tai 

maasulkuvirran, seurauksena. Katkaisija voi myös sulkeutua automaattisesti eri-

tyisen jälleenkytkentäreleistyksen avulla. (9, s. 245.)  

Vartinojalla erillistä jälleenkytkentäreleistystä ei ole, sillä voimalaitoksen (eli säh-

köasemaa syöttävän tuulipuiston) ei haluta vikatilanteessa syöttävän tehoa säh-

köverkon mahdollisesti vikaantuneeseen kohtaan. Vikatilanteen jälkeen sähkö-

aseman katkaisijat on siis ajettava kiinni esimerkiksi etäohjattuina valvomon käyt-

töliittymän kautta. (11.) 

Vartinojalla on esimerkiksi suurjännitepuolella käytössä SF6-katkaisijat. Katkai-

sutilanteessa katkaisijan kosketinpinnat erkanevat. Virta ei kuitenkaan välittö-

mästi katkea, vaan kosketinpintojen välille syntyy valokaari. Valokaari pyritään 

katkaisemaan nopeasti ja hallitusti. Katkaisukammiossa on tässä tapauksessa 

SF6-kaasua, joka on hyvin stabiili ja reagoimaton kaasu.  SF6-katkaisijat kestävät 

keskimäärin 10–20 katkaisua oikosulkuvirralla ja useita tuhansia nimellisvirralla. 

(9, 259.) Katkaisijan huoltoon kuuluu mm. kunnon ja siisteyden silmämääräinen 

tarkistus, ulkopintojen puhdistus ja SF6-kaasun määrän ja laadun tarkkailu (13, s. 

95–97). 

Erotin 

Erottimen tehtävänä on muodostaa turvallinen avausväli virtapiirin ja muun lai-

toksen välille sekä saada laitoksen osa jännitteettömäksi turvallista työskentelyä 

varten. Erottimen muodostaman avausvälin on turvallisuussyistä oltava erittäin 

luotettava. Luotettavuuden vuoksi avausvälin on oltava näkyvä tai erottimen tulee 

olla varustettu luotettavalla, mekaanisella asennonosoittimella. Lisäksi erottimen 

muodostaman avausvälin jännitelujuuden on oltava suurempi kuin muun ympä-

röivän eristyksen. (9, s. 263.) 
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Vartinoja sähköasemalla on käytössä suurjännitepuolella kiertoerotin, joka on 

esitetty kuvassa 4. Kuvassa nuolella osoitetut kosketinpinnat kiertyvät erilleen 

toisistaan erottimen kytkeytyessä auki-asentoon.  

 

KUVA 4. Kiertoerotin 

Muuntaja 

Muuntaja on sähköaseman kallein yksittäinen sähkölaite. Muuntaja muuntaa ja 

usein myös säätää jännitettä ja virtaa vaihtosähköjärjestelmässä kahden tai use-

amman käämityksen välillä sähkömagneettista induktiota hyödyntäen. (10, s. 

141.) 
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Muuntajan kunnossapitoon kuuluu mm. muuntajaöljyn laadun ja määrän seu-

ranta sekä ilmankuivaimen silikageelin vaihto tarpeen mukaan, tai vähintään kah-

den vuoden välein. Muuntajaöljy toimii sekä jäähdyttimenä että eristyksenä, joten 

sen riittävä määrä ja laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä muuntajan toiminnalle. Li-

säksi toimintahäiriöt näkyvät nopeasti epäpuhtauksina tai kaasuna öljyssä ja voi-

vat varoittaa syntymässä olevasta viasta. Silikageeli on ilmankuivaimessa oleva 

rakeinen kuivausaine, jonka läpi paisuntasäiliöön menevä muuntajan hengitys-

ilma kulkee. Silikageeli vaihtaa väriä kostuessaan ja voidaan tarvittaessa joko 

vaihtaa tai kuivata. (12, s. 63–70.) 

Mittamuuntajat 

Mittamuuntajia ovat virran tai jännitteen mittaukseen tarkoitettuja muuntajia (vir-

tamittamuuntajat ja jännitemittamuuntajat), joiden tarkoituksena on eristää mit-

tauspiiri suurjännitteisestä päävirtapiiristä ja suojella mittareita ylikuormitukselta 

sekä muuttaa mitta-alaa ja mahdollistaa mitta- ja suojalaitteiden standardointi so-

vittuihin nimellisarvoihin. Mittamuuntajat myös mahdollistavat mittareiden ja relei-

den sijoittamisen kauas varsinaisesta mittauskohdasta. Mittamuuntajan tulee 

toistaa mittaamansa virta tai jännite toiminta-alueellaan mahdollisimman virheet-

tömästi. (9, s. 271.)  

4.2 Vartinojan sähköasema 

Vartinojan sähköasema muuntaa TuuliSaimaa Oy:n hallinnoimalta Vartinoja 1 -

tuulipuistolta tulevan sähköenergian 20 kV:n jännitetasolta 110 kV:n jänniteta-

solle ja syöttää sen valtakunnan verkkoon linjan kautta, jonka omistaa Vartinojan 

Siirtolinja Ky. Tuulipuiston pääomistaja on LähiTapiola ja puiston nimellisteho on 

noin 25 MW. Sähköaseman haltija on Vartinoja 1 Ky. Wind Controller on Tuu-

liSaimaan huoltoyhteistyökumppani sähköaseman osalta ja vastaa Vartinojan 

sähköaseman kunnossapidosta ja valvonnasta.  Tuulipuisto ja asema sijaitsevat 

Siikajoella (kuva 5). Sähköasemaa valvotaan ympäri vuorokauden Wind Control-

lerin valvomosta, joka sijaitsee Oulussa. 
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KUVA 5. Vartinojan sähköaseman sijainti 
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5 KUNNOSSAPITO-OHJELMAN TUOTTAMINEN 

Kunnossapito-ohjelma toteutettiin kaksiosaisena dokumenttina. Ensimmäinen 

osa on Excel-pohjainen aikataulu, josta näkyy huoltojen nimikkeet ja suunnitellut 

huoltovälit. Toinen osa on Word-dokumentti, jossa on taulukoitu huoltosisällöt ai-

kataulun mukaisesti. Kunnossapito-ohjelman oheen koottiin myös sähköaseman 

ajantasainen laitelista Word-tiedostoon. 

Aikataulun ja huoltovälien suunnittelua varten perehdyttiin kunnossapidosta oh-

jeistavaan ja määräävään lainsäädäntöön, Tukesin ohjeisiin, huoltoyhteistyö-

kumppaneiden tekemiin tarjouksiin ja aikatauluihin sekä sähköaseman kojeiden 

valmistajien manuaaleihin. Näiden pohjalta laadittiin Excel-taulukko, jossa ase-

man kojeiden, välineiden, ympäristön ja rakenteiden huoltovälit ja tulevat huollot 

oli merkitty. Luettavuuden ja selkeyden vuoksi Exceliin listattiin ainoastaan huol-

tonimikkeet, kuten keväthuolto, muuntajahuolto tai keskijännitepuolen katkaisija-

huolto. Aikataulun rakennetta on pelkistetysti esitetty liitteenä 1 olevassa kunnos-

sapitoaikataulumallissa. Aikataulun tueksi tehdyssä Word-dokumentissa listattiin 

huoltojen sisällöt laajemmin. Alkuperäistä työn rajausta noudattaen tässä työssä 

ei tuotettu huolto-ohjeita, vaan niiden osalta viitattiin dokumenteissa valmistajien 

ohjeisiin. 

Aikataulu rakennettiin siten, että ensin kirjattiin ylös erilliset, lakisääteiset huollot, 

joita olivat esimerkiksi maadoitusimpedanssin mittaus 12 vuoden välein (SFS 

6001:2018, 146) ja valtuutetun tarkastajan tekemä tarkastus 10 vuoden välein 

(Finlex Sähköturvallisuuslaki, § 49). Seuraavaksi lisättiin huollot, joita valmistaja 

edellytti tai suositteli, huollot kirjattiin järjestyksessä tiheimmin tehtävistä harvim-

min tehtäviin. Lain ja valmistajien edellyttämiä huoltoja verrattiin vielä alihankki-

joilta saatuihin huolto-ohjelmatarjouksiin (14), joista yhdessä sähkötöiden johta-

jan Ville Irvankosken kanssa poimittiin tarpeelliseksi katsottuja lisätoimenpiteitä 

ja -tarkastuksia ja lisättiin ne kunnossapito-ohjelmaan. 

Huoltosisältöjä Word-dokumenttiin kirjattaessa pyrittiin järjestyksessä ensim-

mäiseksi kirjaamaan aina sähkötyöturvallisuuteen ja työturvallisuuteen vaikutta-



 

 20  

vat toimenpiteet ja tarkastukset. Esimerkiksi jännitteenkoettimen tarkastus on lis-

tan alkupäässä ennen jännitteisten osien tarkastuksia. Näin pyrittiin kunnossa-

pito-ohjelman rakenteella ja jäsennyksellä tukemaan ja edesauttamaan huoltojen 

ja tarkastusten turvallista toteutusta. 

Valmistajien huolto-ohjeet ovat osittain suosituksia, ja niissä kehotetaan huomi-

oimaan huoltokohteen ympäristö- ja käyttöolosuhteet. Kunnossapito-ohjelmaan 

valittiin noudatettavaksi tiukin linja huoltovälien suhteen siten, että jos valmistajan 

ohjeessa oli tulkinnan tai valinnan varaa, valittiin aina tiheämpi huoltoväli. Käytön 

aikana tehtävän arvioinnin ja kertyvän kokemuksen perusteella huoltovälejä voi-

daan jatkossa tarvittaessa pidentää, huomioiden käyttö- ja ympäristöolosuhteet. 

Huoltovälien ja huollontarpeiden arvioinnissa on muistettava, että sähkölaitteis-

ton kunnosta tulee huolehtia siten, ettei laitteistosta aiheudu vaaraa (3, s. 3). 

Huoltovälejä ja aikataulua suunniteltaessa huomioitiin lainsäädännön ja valmis-

tajien ohjeiden lisäksi mm. seuraavat asiat: 

• Huoltoja ja testejä pyrittiin yhdistämään samoille huoltokerroille, jotta ase-

maa ei tarvitsisi irrottaa verkosta tarpeettoman useasti. Huollot jaettiin kah-

delle huoltokerralle vuodessa. 

• Huoltokerrat pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman tasaisesti vuoden ajalle 

siten, että huoltojen välissä olisi mielellään yhtä pitkä aika. Koska huolto-

kertoja on kahdesti vuodessa, optimaalinen väli tältä kannalta olisi puoli 

vuotta. Sääolosuhteet huomioiden huollot ajoitettiin keväälle ja syksylle. 

• Huoltotoimenpiteitä jaoteltiin keväälle ja syksylle osittain sen mukaan, 

kumpana vuodenaikana ne parhaiten palvelisivat tarkoitustaan tai olisi hel-

pompi toteuttaa. 

o Esimerkiksi muuntajan öljyn valuma-altaan tyhjennyspumppaus on 

syytä tehdä syksyllä. Valuma-altaaseen kertyy vettä, joka on pum-

pattava pois, sillä jos vesi jää talveksi altaaseen, se voi rikkoa ra-

kenteita jäätyessään. 

• Loput huollot jaettiin siten, että työmäärä huoltokerroilla olisi mahdollisim-

man tasainen. 
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Työn edetessä vastaan tuli muutamia haasteita. Muun muassa kahden ko-

jeen/laitteen manuaalit puuttuivat kansioista, ja niitä jouduttiin erikseen tieduste-

lemaan valmistajilta. Lisäksi joissain huolto-ohjeissa oli epäjohdonmukaisuuksia 

ja puutteita, joita jouduttiin tarkistamaan ja tarkentamaan valmistajilta.  
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6 JATKOTOIMENPITEET JA KEHITYSEHDOTUKSET 

Jatkotoimepiteenä on suunnitellusti kunnossapito-ohjelmien tuottaminen Wind 

Controllerin valvonnassa oleville neljälle muulle sähköasemalle. Ohjelman ra-

kenne voidaan säilyttää, joskin sisältöä tulee muokata kunkin aseman laitteiston 

ja laitteiden valmistajien mukaan. 

Kunnossapito-ohjelman ajantasaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden ylläpitä-

miseksi sitä on säännöllisesti tarkistettava ja tarpeen mukaan päivitettävä. Joh-

donmukaisuuden ja säännöllisyyden varmistamiseksi olisi mielestäni suotavaa 

nimetä henkilö, joka vastaa ohjelman seuraamisesta, tarkistamisesta ja päivittä-

misestä. Olisi myös eduksi luoda konkreettinen aikataulu, johon ohjelman seu-

ranta ja päivitykset kirjataan. Tämän työn tuloksena tuotetut dokumentit sisältävät 

versioseurantataulukot, joita on syytä johdonmukaisesti täyttää. 

Lisäksi kunnossapitoon liittyvä toiminta olisi hyvä kirjata auki omana prosessi-

naan ja sen osaprosessina voitaisiin kirjata kunnossapito-ohjelman ajantasaisuu-

desta ja paikkansapitävyydestä huolehtiminen. Sähköasemien kunnossapitopro-

sessit ja eri toimijoiden vastuualueet on myös suotavaa kirjoittaa auki. Selkeästi 

kirjatut prosessi- ja vastuualuekuvaukset toimivat myös toimintaohjeena valvo-

mohenkilökunnalle sähköaseman tilasta ja toiminnasta (esimerkiksi huollontar-

peesta) tiedotettaessa. 

Kunnossapito-ohjelman osalta jatkossa kannattaa tarkentaa mm. seuraavia seik-

koja: 

 

- Tarkistetaan ja kirjataan varavoimageneraattorin huoltotarve tarkemmin. 

- Tarvittaessa lisätään ilmajohtojoen ja kaapeleiden kunnon tarkistus. 

- Selvitetään ja kirjataan akuston ja teholähdejärjestelmän huollon tarkempia 

yksityiskohtia, kuten kapasiteettitestauksen tarve. 

- Selvitetään ja kirjataan, kenen vastuulla on vaihtaa ilmankuivaimet aseman 

kaapeissa.   

- Selvitetään ja kirjataan, kenen vastuulla virallisesti on roskien vienti. 
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- Kirjataan vastuualueet ja tehtävät kunnossapitoprosessin kuvaukseen ja lai-

tetaan ne myös nähtäville asemalle, jotta kukin asemalla kävijä osaa ottaa 

oikeaan tahoon yhteyttä tarpeen mukaan. 

- Selvitetään, kuinka usein ja missä jännitteenilmaisin tulee kalibroida tai huol-

taa tarkemmin. 

- Kerätään ja ylläpidetään varustelistaa asemalla tarvittavista yleisistä varus-

teista. 

o Merkitään asemakohtaiset varusteet ja irrallaan olevat laitteet esim. 

dymo-tarralla tai tussilla. 

- Tarkennetaan huoltoaikatauluja tuuli- ja tuotantotietojen mukaan siten, että 

etenkin jännitteettömänä tehtävät työt pyritään ajoittamaan vähätuulisille kau-

sille tuotannonmenetyksen minimoimiseksi. 
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7 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle heidän valvonnassaan ole-

valle Vartinojan sähköasemalle lain vaatima kunnossapito-ohjelma. Kunnossa-

pito-ohjelman tuli sisältää sähköasemalle tehtävien huoltojen aikataulusuunni-

telma, josta käy selville huoltovälit ja tulevat huollot, sekä lyhyt kuvaus huoltosi-

sällöistä. Kunnossapidon seurannan mahdollisuus toivottiin sisällytettävän ohjel-

maan, mikäli kohtuuden rajoissa mahdollista. Kunnossapito-ohjelman tuli myös 

olla helposti sovellettavissa ja muokattavissa muille, toimeksiantajan valvon-

nassa oleville sähköasemille. 

Työssä tutustuttiin aihetta koskevaan lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin, Vartinojan 

sähköaseman laitteistoon ja kojeisiin sekä niiden manuaaleihin ja kunnossapito-

ohjeisiin. Työn edetessä keskusteltiin useaan otteeseen Wind Controllerin säh-

kötyönjohtajan ja opinnäytetyön ohjaajan Ville Irvankosken kanssa Vartinojan 

sähköaseman kojeista ja ominaisuuksia. 

Työ tehtiin pääasiallisesti muun työn ohella ja vei odotettua enemmän aikaa. Tie-

donhankinnassa oli hetkittäin haasteita, sillä joitakin dokumentteja oli kateissa ja 

joistakin laitteiden osista oli kysyttävä lisätietoja valmistajilta. Haasteista huoli-

matta työ valmistui toimeksiantajalle riittävässä aikataulussa ja lopputulos täytti 

sille asetetut tavoitteet.  

Työn tuloksena on Excel-pohjainen kunnossapitoaikataulu, josta käyvät ilmi huol-

tonimikkeet, huoltovälit ja tulevat huollot, ja huoltonimikkeitä avaava Word-doku-

mentti, jossa kunnossapitotoimenpiteet ja kohteet on taulukoitu. Toimeksiantaja 

toivoi aikataulua Excel-pohjaisena, sillä ohjelma on yrityksessä ahkerassa käy-

tössä ja työntekijöille tuttu. 

Excel-pohjainen aikataulu on visuaalisesti ja rakenteeltaan selkeä, yksinkertai-

nen ja helppolukuinen sekä nopeasti ja helposti muokattavissa vastaamaan kun-

kin sähköaseman laitteistoa. Excel-taulukosta on kaksi versiota: jatkuva, ohjel-

massa helposti luettava versio sekä tulostusystävällinen versio, jossa aikataulu 

etenee kolmen vuoden jaksoissa. Toimeksiantaja koki lopputuloksen selkänä ja 

tarkoitustaan palvelevana. 
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Huoltosisällöt-dokumentin rakenne ja jäsentely käy sellaisenaan muillekin sähkö-

asemille ja on helppolukuinen ja selkeä, mutta sisältö (huoltoaikataulut ja huollon 

kohteet) on laitteistokohtaisuutensa vuoksi hitaammin muokattavissa eikä niin 

helposti taivu sellaisenaan toisen sähköaseman ohjelman pohjaksi, varsinkaan 

jos laitteistossa ja laitteiden valmistajissa on merkittäviä eroja. Kuitenkin toimek-

siantaja oli tyytyväinen myös huoltosisällöt-dokumenttiin ja sen rakenteeseen. 

Aikataulun venymisen vuoksi muutamat aiotut tarkennukset huoltosisältöihin jäi-

vät tekemättä. Sisältöjä olisi voinut edelleen tarkentaa ja laajentaa, mutta doku-

mentti on luonteeltaan jatkuvaa päivitystä muutenkin vaativa, joten tekemättä jää-

neet tarkennukset esitettiin kehitysehdotuksissa. 



 

 26  

LÄHTEET 

1. Palveluja energiateollisuudelle. 2018. Wind Controller JV Oy. Saatavissa: 
https://www.windcontroller.fi/fi/. Hakupäivä 18.12.2018. 

2. Uusiutuvan energian palvelut. 2018.Wind Controller JV Oy. Saatavissa: 
https://www.windcontroller.fi/fi/uusiutuvan-energian-palvelut. Hakupäivä 
20.12.12.2018. 

3. Sähkölaitteistot ja tarkastukset. 2017. Tukes-ohje 16/2017. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto. Saatavissa: https://tukes.fi/docu-
ments/5470659/6410920/Tukes-ohje+16-2017+Sähkölaitteistot+ja+tarkas-
tukset/dddb58b8-9ba0-470e-b769-bb0ad8e8f14f?version=1.0. Hakupäivä 
20.8.2018. 

4. L 21.12.2016/1435. Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä. 
Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161435. Hakupäivä 
25.8.2018. 

5. L 2.2016/1135. Sähköturvallisuuslaki. Saatavissa: https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%
C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki. Hakupäivä 23.8.2018 

6. SFS 6001. 2018. Suurjänniteasennukset. Helsinki: Suomen Standardisoi-
misliitto SFS ry.  

7. PSK 6201. 2011. Kunnossapito. Käsitteet ja määritelmät. Helsinki: PSK 
Standardisointiyhdistys ry. Saatavissa: https://www.psk-standardi-
sointi.fi/Standard/Ryhma62/PSK6201.pdf. Hakupäivä 10.12.2018. 

8. PSK 7501. 2010. Prosessiteollisuuden kunnossapidon tunnusluvut. Hel-
sinki: PSK Standardisointiyhdistys ry. Saatavissa: https://www.psk-standar-
disointi.fi/Standard/Ryhma75/PSK7501_2p.pdf. Hakupäivä 10.12.2018, 

9. Elovaara, Jarmo – Laiho, Yrjö. 2007. Sähkölaitostekniikan perusteet. Hel-
sinki: Otatieto. 

10. Elovaara, Jarmo – Haarala, Liisa. 2011. Sähköverkot II. Verkon suunnittelu, 
järjestelmät ja laitteet. Helsinki: Otatieto. 

11. Irvankoski Ville 2018. Sähkötöiden johtaja, Wind Controller JV Oy. Keskus-
telut touko-joulukuu 2018.  

12. ABB Oy. 2014. Öljyeristeiset jakelumuuntajat, tehomuuntajat ja erikois-
muuntajat. Asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeet. 1LFI1010-fi– rev. E.  

13. ABB Oy. 2012. Product manual. 1HSB429954-10EN.  

14. Wind Controller. 2018. Kooste huoltotarjouksista. Salainen. 

https://www.windcontroller.fi/fi/
https://www.windcontroller.fi/fi/uusiutuvan-energian-palvelut
https://tukes.fi/documents/5470659/6410920/Tukes-ohje+16-2017+Sähkölaitteistot+ja+tarkastukset/dddb58b8-9ba0-470e-b769-bb0ad8e8f14f?version=1.0
https://tukes.fi/documents/5470659/6410920/Tukes-ohje+16-2017+Sähkölaitteistot+ja+tarkastukset/dddb58b8-9ba0-470e-b769-bb0ad8e8f14f?version=1.0
https://tukes.fi/documents/5470659/6410920/Tukes-ohje+16-2017+Sähkölaitteistot+ja+tarkastukset/dddb58b8-9ba0-470e-b769-bb0ad8e8f14f?version=1.0
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161435
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161135?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4hk%C3%B6turvallisuuslaki
https://www.psk-standardisointi.fi/Standard/Ryhma62/PSK6201.pdf
https://www.psk-standardisointi.fi/Standard/Ryhma62/PSK6201.pdf
https://www.psk-standardisointi.fi/Standard/Ryhma75/PSK7501_2p.pdf
https://www.psk-standardisointi.fi/Standard/Ryhma75/PSK7501_2p.pdf


Kunnossapitoaikataulun malli  LIITE 1 

 

  


