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Fingrid on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka ylläpitää ja kehittää sähkönsiirron kantaverk-
koa. Fingrid kilpailuttaa palvelutoimittajat kolmen vuoden välein. Palvelutoimittajien vas-
tuulla on toimittaa komponenttien täydelliset tiedot Fingridille. Omaisuuden hallinnassa 
haasteelliseksi on koettu muun muassa eri toimijoiden erilaiset toimintatavat sekä Fingridin 
omat tietojärjestelmät. Fingridillä haasteelliseksi koettiin tilanne, jossa sähköasemilla ole-
vien komponenttien tiedot eivät olleet ajan tasalla yhtiön tietojärjestelmien kanssa. Haastee-
seen on pyritty löytämään ratkaisu muun muassa Data kuntoon -projektin avulla. Projektin 
tavoitteena on parantaa omaisuusdatan hallintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 
omaisuusdatan hallintaan ja ylläpitoon liittyviä haasteita ja vallitsevia toimintatapoja. Omai-
suusdatalla tarkoitetaan sähköasemilla olevien komponenttien tietokantaa. 
 
Työssä käsiteltiin kantaverkkoyhtiö Fingridin omaisuusdataa. Omaisuusdata päivittyy, kun 
rakennetaan uusi sähköasema tai vanhalla asemalla vaihdetaan komponentteja. Opinnäy-
tetyön tehtävänä oli selvittää tämän prosessin toimivuutta. Sopimuksissa edellytetään, että 
palvelutoimittajat päivittävät omaisuusdatan Fingridin tietojärjestelmiin. Palveluntoimittajien 
välittämä omaisuusdata ei siirry toivotulla tavalla Fingridin järjestelmiin. Lisäksi ongelmallista 
on myös dokumentointi, joka vie nykyisellään liikaa asiantuntijoiden työaikaa heidän päivit-
täessä omaisuusdataa. 
 
Haasteiden ratkaisuvaihtoehtoina työssä ehdotetaan dokumentoinnin käytäntöjen paranta-
mista painottamalla kunnossapitosopimuksissa urakoitsijoiden velvollisuuksia korjata uusi-
tut komponentit Fingridin tietojärjestelmiin. Myös tietotekniikan avulla voidaan ratkaista do-
kumentointiin liittyviä haasteita, esimerkiksi ohjelmistorobotti, joka vertaa ja tallentaa kuvia. 
Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona ehdotetaan asiantuntijoiden työtaakan jakamista palkkaamalla 
alueille tekninen assistentti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: omaisuusdata, sähköasema, ylläpito, toisiolaitteet 
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Fingrid is a Finnish grid company that maintains and develops the high-voltage transmission 
grid. Because Fingrid does not use the same service provider constantly but invites them to 
tender, there are a number of different practices coming together. Service Providers are 
responsible for providing Fingrid with full data of the renewed components. In managing the 
assests the main challenges seem to be the different practices of the service providers and 
Fingrid’s own information systems. The aim of the thesis is to report the challenges and 
current practices of management and maintenance of the asset data. Inventory data refers 
to a database of components at substations. 
 
Fingrid experienced a problem where the information on the components at the substations 
was not up to date with the company's information systems. A solution to solve the problem 
has been a Data kuntoon -project. The goal of the project is to improve inventory data man-
agement. In addition, Fingrid tries to find new methods and improve existing ones for main-
taining inventory data. 
 
The work is focused on the inventory data of the transmission system operator Fingrid. The 
inventory data is updated when a new substation is built or components are replaced at an 
old station. The task was to find out the functionality of this process. Agreements between 
the service provider and Fingrid require service providers to update the inventory data to 
Fingrid's information systems. The inventory data is not transmitted from the service provid-
ers to Fingrid's systems as desired. In addition, there is also a problem with documentation 
that currently takes too much time from the experts who have to update the inventory data. 
 
As a solution to the problems, it is suggested that documentation practices should be im-
proved by emphasizing the maintenance contracts with the obligations to update the com-
ponent data in Fingrid's information systems. Problems with documentation can also be 
solved with the help of information technology. For example, a software robot that compares 
and stores images could be a solution. One solution is to share the workload of experts by 
hiring a technical assistant in the area. 
 
 

Keywords: inventory data, substation, maintenance, secondary device 
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ALKULAUSE 

Opinnäytetyö on tehty Fingrid Oyj:lle. Työn aiheena on sähköaseman omaisuusdatan yllä-

pito. Fingridillä on käynnissä Data kuntoon -projekti, jonka tarkoituksena on saattaa sähkö-

asemilla olevien komponenttien tiedot ajan tasalle Fingridin tietojärjestelmässä. Data kun-

toon -projekti on toiminut tämän opinnäytetyön innoittajana. Työni ohjaajina toimivat Jukka 

Kotisaari Fingrid Oyj:stä ja Pekka Rantala Oulun ammattikorkeakoulun puolella. 

Haluan kiittää Pekka Rantalaa sekä Fingridin henkilökuntaa, jotka auttoivat minua opinnäy-

tetyön kanssa. Erityiset kiitokset kuuluvat Oulunsalon yksikölle sekä erityisesti suojausasi-

antuntija Jukka Kotisaarelle omista näkemyksistä sekä työn ohjaamisesta.  

Lisäksi haluan kiittää perhettäni ja lähimmäisiäni kannustuksesta ja tuen antamisesta. 

Oulussa 28.3.2019 

Teemu Kaisanlahti 
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1 JOHDANTO 

Fingridin peruskorjauksia, uusinvestointeja ja kunnossapitotöitä tekevät ulkopuoliset palve-

luntoimittajat. Fingrid kilpailuttaa palvelutoimittajat, jonka vuoksi toimintatapoja on useita. 

Palvelutoimittajien vastuulla on toimittaa uusittujen komponenttien täydelliset tiedot Fingri-

dille. Omaisuuden hallinnassa haasteelliseksi on koettu muun muassa eri toimijoiden erilai-

set toimintatavat sekä Fingridin omat tietojärjestelmät. Lisäksi työssä tarkastellaan omai-

suusdatan hallintaan ja ylläpitoon liittyviä haasteita ja vallitsevia toimintatapoja. Tässä 

työssä keskitytään sähköaseman tärkeimpiin komponentteihin. 

Omaisuusdatalla tarkoitetaan sähköasemilla olevien komponenttien tietokantaa. Kompo-

nenttien tietokanta päivittyy aina, kun rakennetaan uusi sähköasema tai vanhalla asemalla 

vaihdetaan komponentteja. Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on erillinen omaisuudenhallintaoh-

jelma komponenttien hallintaa varten. Tämän työn tavoite on selvittää omaisuusdatan hal-

lintaan ja ylläpitoon liittyviä ongelmia sekä erilaisten toimintatapojen omaisuusdatalle aiheut-

tamia haasteita. 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Fingrid Oyj. Fingrid on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka 

kehittää ja ylläpitää sähkönsiirron kantaverkkoa. Fingridillä on käynnissä Data kuntoon -pro-

jekti, jonka tavoitteena on saattaa sähköasemilla olevien komponenttien tiedot ajan tasalle 

Fingridin tietojärjestelmässä. Opinnäytetyö tehtiin osana Data kuntoon -projektia. 
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2 FINGRID OYJ 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj turvaa asiakkailleen ja yhteiskunnalle varman sähkön saannin 

ja tukee tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Fingrid Oyj on julki-

nen osakeyhtiö, joka vastaa Suomen kantaverkosta ja sähkön siirrosta.  (1.) 

Fingrid Oyj perustettiin marraskuussa 1996 ja operatiivinen toiminta aloitettiin syyskuussa 

1997. Lokakuun viimeisenä päivänä Imatran Voima Oy, Pohjolan Voima Oy ja Suomen val-

tio sopivat kantaverkkoliiketoiminnan ja voimansiirtoverkkojen keskittämisestä yhteen yhti-

öön. Samasta ajankohdasta lähtien Fingrid asetettiin lain määräämään ja yhtiön verkkolu-

vassa määriteltyyn järjestelmävastuuseen koko Suomen sähköjärjestelmästä. (2, s. 2.)  

Fingridin suurin omistaja on Suomen valtio. Valtion lisäksi omistajia ovat Huoltovarmuus-

keskus, Aino Holdingyhtiö Ky ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. (3.) Kuvassa 1 

on esitetty Fingridin omistajien jakauma. 

 

KUVA 1. Fingridin omistajat ja omistussuhteet (3) 
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Fingrid omistaa 14 400 km voimajohtoa sekä 115 sähköasemaa (kuva 2). Tämän lisäksi 

Fingridillä on 10 omaa varavoimalaitosta, joiden teho on suurempi kuin 935 MW. Fingridin 

pääkonttori sijaitsee Helsingissä, mutta toimipaikkoja on myös Hämeenlinnassa, Petäjäve-

dellä, Varkaudessa, Oulussa ja Rovaniemellä. Vuonna 2017 Fingridillä oli 355 työntekijää. 

(3.) 

Vuonna 2017 Fingridin verkossa siirrettiin sähköä 66,2 TWh eli 75,5 % koko Suomen koko-

naissähkönsiirrosta. Kantaverkon siirtovarmuus on 99,997 %. Kantaverkkoasiakkaille aiheu-

tuvia jakelun keskeytyksiä on noin 2,2 minuuttia vuodessa. (3.) 

 

KUVA 2. Suomen sähkönsiirtoverkko (4) 
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3 SUOMEN KANTAVERKKO 

Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet muun muassa tehtaat, voi-

malaitokset ja alueelliset jakeluverkot. Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suo-

men sähköjärjestelmää. (1.) Suomen kantaverkko on osa yhteispohjoismaista sähköjärjes-

telmää, joka on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasavirtayhteyksin. Tämän lisäksi 

Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon. Kantaverkon jännitetasot ovat 400, 

220 ja 110 kV. (4.) 

Kantaverkko on rakennettu rengasverkoksi. Rengasverkko tarkoittaa kahdennettua syöttöä 

jokaiseen käytössä olevaan sähkönkäyttöpisteeseen. Kantaverkon tavoitteena on taata asi-

akkaalle riittävä ja hyvänlaatuinen kantaverkon sähkönsiirto ja näin ollen sähkömarkkinoi-

den toimiminen. Keskeisinä tavoitteina on varmistaa, että 

• siirtokapasiteetti on riittävä yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin 

• toiminta on turvallista ja tehokasta 

• sähkön laatu on oikein mitoitettu. (5.) 

 

Kantaverkon kehittäminen on erittäin haastavaa, sillä sähköjärjestelmän murros aiheuttaa 

suuria muutoksia kulutus- ja tuotantoprofiileihin, mikä puolestaan vaikuttaa siirtotarpeisiin. 

Fingrid analysoi muutoksia sekä hankkii tietoa asiakkaiden tarpeista ja suunnitelmista. Pit-

källä aikavälillä verkkoa kehitetään teknistaloudellisesti optimoiden, mutta samalla tulevai-

suuden toimintaedellytykset varmistaen. Tätä varten Fingrid ylläpitää ja laatii kantaverkon 

kehittämissuunnitelmia, joiden tulee olla yhteneväisiä pohjoismaisten ja koko Euroopan kat-

tavien verkostosuunnitelmien kanssa. (6.) 

Ensimmäinen 110 kV:n suurjännitelinja rakennettiin 1920-luvun lopulla ja otettiin käyttöön 

vuonna 1929. Imatran ja Turun välille rakennettua voimajohtolinjaa kutsuttiin Rautarouva-

nimellä. Lähes 400 kilometriä pitkä Rautarouva uusitaan kokonaan vuoteen 2020 men-

nessä. (6). 
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Fingridillä on neljä 400 kV:n pääsiirtolinjaa etelästä pohjoiseen 

• rannikkolinja (Turusta Keminmaalle) 

• jokilinja (Helsingistä Kangasalan ja Alajärven kautta Ouluun) 

• järvilinja (Lappeenrannasta Ouluun) 

• metsälinja (Petäjävedeltä Ouluun) (6). 

 

Edellä mainittujen pääsiirtolinjojen lisäksi Oulusta Norjan rajalle menevä 400/220 kV:n yh-

teys on nimetty Tunturilinjaksi. Metsälinja on vielä suunnitteluvaiheessa, mutta on valmis 

viimeistään vuoteen 2020 mennessä.  Kuvassa 3 näkyvät pääsiirtolinja sekä tuleva Metsä-

linja. (4.) 

 

KUVA 3. Fingridin 400 kV:n pääsiirtolinjat (4) 
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4 SÄHKÖASEMAT 

Sähköasema on verkon jakelukeskus, jossa sijaitsevat ensiölaitteiden lisäksi muun muassa 

suojareleet ja muut automaatiolaitteet. Yksi sähköaseman tärkeimmistä tehtävistä on jakaa 

sähköä asiakkaille. (7, s. 96.) Sähköaseman rakenne riippuu siitä, onko sen tehtävä sähkön 

jakelu, liittyykö asemaan voimalaitos, onko kyseessä sähköverkon muuntoasema tai kytkin-

laitoksena toimiva asema. Tämän lisäksi sen tehtävänä on ylläpitää ja parantaa sähkönlaa-

tua. Sähköasemat luokitellaan kytkin- ja muuntoasemiin. Sähkönjakelun kannalta yksi mer-

kittävimmistä tekijöistä on sähköasema. Sähköaseman koko ja sijainti määrittelevät runko-

johtojen pituudet ja mitoitukset. Kuvassa 4 on esitetty 220 kV:n sähköaseman pääkaavio. 

(8, s. 119). 

 

KUVA 4. 220 kV:n pääkaavio (9) 

Suurjännitekytkinlaitoksiin liittyy useita eri johtoja, jotka mahdollistavat sähköasemalla 

useita syöttösuuntia. Kiskostotyypin mukaan on mahdollisuus suurjänniteverkon renkaiden 

jakorajan vaihtoon tai silmukoituun käyttöön. (8, s.119.) 
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Haja-asutusalueella käytetään usein ilmaeristeisiä kytkinlaitoksia, kun taas taajamissa käy-

tetään ulkonäkö- ja tilansäästösyistä GIS-laitoksia (Gas Insulated Switchgear). GIS-laitoksia 

voidaan rakentaa myös haja-asutusalueille, jos ilmaeristeinen kytkinlaitos ei ole tarpeeksi 

luotettava. Luotettavuutta heikentävät esimerkiksi epäpuhdas ilma, pitkät välimatkat ja haas-

teelliset sääolosuhteet. Sähköasemat ovat sähköalueita, jotka ovat aidattuja ja siellä saavat 

liikkua vain sinne perehdytetyt henkilöt. (8). 

 

4.1 Muuntoasema 

Muuntoasema yhdistää vähintään kahden eri jännitetason johtoja. Muuntoasemat suositel-

laan sijoitettaviksi sinne, missä on paljon kulutusta. Muuntoaseman sijoittaminen ja rakenne 

riippuvat sen läpi menevästä tehosta ja siitä, millaiseen verkkoon ja kuinka moneen johtoon 

asema liittyy. (7, s. 97.) 

Muuntoasemalla on yksi tai useampi muuntaja. Muuntoaseman verkkoliittymän tarkoituk-

senmukaisuus tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Verkkoliittymän tarkoituksenmukaisuus 

on erittäin tärkeä näkökohta ja ratkaisevaa on varsinkin avojohtojen sijainti. (7, s. 97.) 

 

4.2 Kytkinlaitos 

Kytkinlaitos eroaa muuntoasemasta siten, että se yhdistää saman jännitetason johtoja. Kyt-

kinlaitoksen rakenteeseen vaikuttaa se, kuinka tärkeässä solmukohdassa asema sijaitsee. 

(7, s. 96–97.) 

Uusien kytkinasemien suunnittelu on vaativaa, sillä niissä tulee huomioida esimerkiksi ase-

man teho ja kasvuennuste, sijainti kantaverkossa ja laajennettavuus. Uuden aseman suun-

nittelussa on huomioitava lisäksi mitoitusvirrat ja oikosulkukestoisuus, taloudellisuus ja pa-

loturvallisuus. Kytkinlaitoksen koko riippuu yleensä jännitetasosta: mitä suurempi jännite-

taso sitä suurempi asema. (7, s. 96–97.) 
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4.3 Avorakenteinen ulkokojeisto 

Avorakenteinen ulkokojeisto on kojeistojärjestelmä, joka rakennetaan ulos (kuva 5). Kysei-

sessä kojeistojärjestelmässä eristeenä toimii ilma. Avorakenteinen ulkokojeisto rakennetaan 

yleensä silloin, kun jännite on vähintään 123 kV. Teknisesti on mahdollista myös toteuttaa 

20 kV:n ulkokojeisto. Lisäksi laitos vaatii riittävästi ulkotilaa. (7, s.117–119.) 

Ulkokojeistot pyritään sijoittamaan niin, että tulevaisuudessa sähköasemaa on mahdollista 

laajentaa. Esimerkiksi muuntaja- ja kiskokatkaisijakenttien sijoittamista kytkinlaitoksen pää-

tyyn pyritään välttämään. Kun halpaa ulkotilaa on saatavilla, on kannattavampaa rakentaa 

ulkokojeisto. Säästöt, jotka saadaan luopumalla koteloidusta asennuksesta, korvaavat sen 

lisähinnan, minkä isompi tontti ja ulkoasennus kojeille aiheuttavat. (7, s.117–119.) 

 

 

KUVA 5. 400 kV:n avokytkinlaitos (9) 
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4.4 GIS-laitos 

GIS-laitokset ovat SF6-eristeisiä kytkinlaitoksia. SF6-kaasu on hajuton, myrkytön ja palama-

ton kaasu, joka toimii eristeenä. Se sisältää rikkiä ja fluoria. SF6-kaasu on erittäin vaarallista, 

sillä se syrjäyttää hapen. GIS-laitoksissa jännitteelliset osat ovat hermeettisesti suljetussa 

ja maadoitetussa metallikotelossa. Sen sisällä oleva SF6-kaasu on 0,3–0,6 MPa (3–6 bar) 

ylipaineessa ulkoilmaan nähden. GIS-kojeisto on kosketus- ja valokaarisuojattu, mikä lisää 

henkilöturvallisuutta. Huollon ja vikojen vaikutuksen rajoittamiseksi kytkinlaitos rajataan eril-

lisiin kaasutiloihin, joista on kaasutiivis läpivientieristin. Kiskot, katkaisijat, mittamuuntajat 

sekä verkko- ja muuntajaliitynnät ovat tavallisesti omissa osastoissa. (7, s.129.) 

GIS-laitos koostuu moduuleista, jotka kytketään toisiinsa laippaliitoksella (kuva 6). Moduuli 

sisältää yhden tai useamman kojeen tai virtakiskon. Moduulitekniikan vuoksi kojeita voidaan 

ryhmitellä monipuolisesti ja paikan päällä tapahtuva asennus on nopeampaa. (7, s. 129.) 

 

KUVA 6. Kuolajärven 220 kV:n GIS-laitos  
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4.5 Sarjakondensaattoriasema 

Sarjakondensaattorin (kuva 7) tarkoitus on kompensoida johdon päiden välistä induktiivista 

reaktanssia. Sarjakondensaattori pienentää siirtoyhteyksiin liittyviä kulma- ja jännitestabii-

liusongelmia ja kasvattaa siirtokapasiteettia pitkillä siirtomatkoilla. Sarjakondensaattorista 

johtuen johdon päiden välinen kulmaero ja johdon kuormittuessaan verkosta ottama loisteho 

pienenevät. Sarjakondensaattorin kehittämä loisteho on suoraan verrannollinen johdossa 

kulkevaan kuormitusvirtaan. Jos sarjakompensoidulla johdolla tai sen lähistöllä sattuu vika, 

vikavirrat kulkevat sarjakondensaattorin kautta aiheuttaen ylijännitteitä. Ylijännitteet on pu-

rettava haastavalla ylijännitesuojausjärjestelyllä. (7, s. 232.) 

Sarjakompensoinnin yhteydessä puhutaan yleensä kompensoimisasteesta. Kompen-

soimisaste tarkoittaa, kuinka suuren osuuden johdon induktiivisesta reaktanssista sarjakom-

pensaattori kompensoi. Kompensointiaste pitkillä siirtojohdoilla on 40–70 %. (7, s. 232–

233.)  

 

KUVA 7. Sarjakondensaattorit (9) 
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5 SÄHKÖASEMAN KOMPONENTIT 

Sähköaseman komponentit on jaettu kahteen eri luokkaan, ensiö- ja toisiokomponentteihin. 

Ensiökomponenteilla tarkoitetaan mittamuuntajan yläjännitepuolisia komponentteja. Näitä 

voivat olla esimerkiksi katkaisijat, erottimet ja mittamuuntajat. Toisiokomponentteja ovat mit-

taukseen tai ohjaukseen liittyvät laitteet, ja ne sijoittuvat mittamuuntajan alajännitepuolelle. 

Tällaisia ovat esimerkiksi suojareleet, häiriötallentimet ja kulkuaaltomittarit.   

 

5.1 Ensiökomponentit 

Ensiöjärjestelmien merkittäviä osia ovat kiskojärjestelmät sekä voimajohdot. Sähköasemilla 

kiskot voidaan jaotella pää- ja apukiskoihin. Kuvassa 5 näkyy 400 kV:n kiskojärjestelmä. 

Pääkiskoja käytetään normaalissa käyttötilanteessa sähkön jakeluun ja apukiskoa korvaus-

kytkentöihin esimerkiksi laitehuolloissa. Aseman kiskojärjestelmän rakenne riippuu aseman 

tärkeydestä ja jännitetasosta. Kiskoston tarkoituksena on siirtää sähköä ensiölaitteisiin (10, 

luku 2.9, s. 2/8). Fingridin voimajohdot ovat yleensä avojohtoja, koska se on teknistaloudel-

lisesti paras vaihtoehto. Voimajohtojen tarkoitus on siirtää sähkö voimalaitoksilta kuluttajille. 

(10, luku 2.1, s. 2/14.) Kuvassa 8 on esitetty ensiökomponentit pääkaaviona. 

 

KUVA 8. AD10-kentän kytkinkaavio (9) 
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Suomessa käytetään kansainvälisiä IEC-standardeja, joiden tarkoituksena on kattaa suuri 

sovellusalue. Standardeissa esiintyy lukuisia arvoja riippuen siitä, mikä on laitteen käyttöym-

päristö ja -tarkoitus. Käyttäjän on siis osattava valita ne komponentit, jotka vastaavat hänen 

tarpeitaan. (10, luku 2.4 s. 2/20.) 

Tehomuuntajat 

Muuntajan tehtävänä on sähkömagneettista induktiota hyödyntämällä muuntaa ja säätää 

jänniteitä ja virtoja kahden tai useamman käämityksen välillä. Kuvassa 9 oleva kolmivaihei-

nen muuntaja voidaan rakentaa joko suoraan kolmivaiheyksiköksi tai koota kolmesta eri yk-

sivaiheyksiköstä. Kolmivaihemuuntaja muuttaa usein jännitteen vaihekulmaa samalla va-

kiomäärällä, joka on riippuvainen muuntajan käämien kytkennästä. (7, s. 141.) 

Muuntajan koko määräytyy siirrettävän tehon mukaan. Suuri teho vaatii sydämessä suuren 

poikkileikkauksen. Jos poikkileikkaus on liian pieni, muuntajan sydän lämpenee liikaa ja kää-

mien eristeet rikkoutuvat. (11, s. 113.) 

 

KUVA 9. 400/110 kV:n tehomuuntaja 
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Jännitemuuntajat 

Jännitemuuntajan tehtävä on jännitteen syöttö mittareille (mittaus) ja releille (suojaus) (kuva 

10) (10, luku 2.3, s. 15/34). Jännitemuuntajalla on yksi rautasydän, joka palvelee mittareita 

ja releitä. Yleensä jännitemuuntaja rakennetaan yksivaiheiseksi ja toimintaperiaatteeltaan 

ne ovat induktiivisia tai kapasitiivisia. Vähenemässä olevia induktiivisia jännitemuuntajia 

käytetään jännitetason ollessa suurimmillaan 245 kV. Suuremmilla jännitteillä kapasitiivinen 

jännitemuuntaja on edullisempi. (10, luku 2.3, s. 19/34.) 

 

KUVA 10. Isokankaan sähköaseman 400 kV:n jännitemuuntajat 
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Jännitemuuntajan yhteisellä rautasydämellä on yhteinen mittaus- ja suojakäämi, joka täyttää 

mittaus- ja suojausvaatimukset. Jännitemittarit ja -releet kytketään rinnan jännitemuuntajan 

toisioon. Ensiöpuolen käämitys on yhteinen. (10, luku 2.3, s.15/34.) 

Jännitteen mittaamiseen on olemassa useita eri tapoja. Yleisimmin käytössä ovat seuraavat 

tavat: 

• kapasitiivinen jännitteenjakaja 

• magneettinen jännitteenjakaja 

• kapasitiivinen jännitemuuntaja, joka on kahden edellä mainitun yhdistelmä 

• resistiivinen jännitteenjakaja (tätä mitoitustapaa käytetään vain laboratoriossa) (10, 

luku 2.3, s. 15/34). 

 

Jännitemuuntajan toisiopiiristä täytyy maadoittaa yksi piste, jotta saadaan estettyä toisioon 

siirtyvät vaaralliset ylijännitteet. Myös kaikki kosketeltavissa olevat osat täytyy maadoittaa. 

(10, luku 2.3 s. 15/34.) 
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Virtamuuntajat 

Virtamuuntajat (kuva 11) jaetaan niiden käyttötarkoituksen perusteella mittaus- ja suojaus-

tarkoituksiin. Virtamuuntaja tarvitsee eri rautasydämet, sillä käyttötarkoitustensa vuoksi mit-

taus- ja suojausvirtamuuntajat eroavat toisistaan sekä vaatimuksiltaan että mitoituksiltaan.  

(7, s. 198.)  

Virran vaihtelu on paljon suurempaa kuin jännitteen, joten sitä on vaikeampi mitata. Vikavir-

tojen ja normaalien kuormitusvirtojen suhde voi olla jopa sata, kun vian aikaisten jännitteiden 

ja normaalin käyttöjännitteen suhde on alle yksi. (10, luku s. 23/34.) 

 

KUVA 11. Isokankaan sähköaseman 400 kV:n virtamuuntajat 
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Reaktorit 

Reaktoreilla kompensoidaan 400 kV:n ja 220 kV:n verkon ylijäämäloistehoa johdon toi-

miessa luonnollista tehoa pienemällä siirrolla. Suomen kantaverkossa reaktorit kytketään 

muuntajan tertiäärikäämiin. Reaktorien koot vaihtelevat jännitetason mukaan. 400 kV:n ver-

kossa käytetään 60–66 Mvar:n reaktoreita ja 220 kV:n verkossa 30–33 Mvar:n reaktoreita. 

(10, luku 2.5, s. 3/9.) 

Suomessa on käytössä ilma- ja öljyeristeinen reaktorityyppi. Ilmaeristeinen reaktori kootaan 

kolmesta yksivaiheisesta ja sylinterinmuotoisesta kelasta. Ne sijoitetaan tasasivuisen kol-

mion kärkeen (kuva 12). Tällä ratkaisulla saadaan ympäröivä magneettikenttä putoamaan 

nopeammin. Lisäksi keskinäisreaktanssit eivät lisää vaihe-epäsymmetriaa. Ilmaeristeiset re-

aktorit suojataan ylivirta- ja epäbalanssisuojalla. Epäbalanssisuoja toimii reaktorin sisäisten 

vikojen yhteydessä silloinkin, kun liitinvirta on niin pieni, että ylivirtasuoja ei toimi. (10, luku 

2.5, s. 3/9.) 

 

KUVA 12. Ilmaeristeiset reaktorit 

 

Öljyeristeisessä reaktorissa ei ole varsinaista sydäntä, vaan laminoidusta magneettiteräk-

sestä tehty vaippa. Magneettiteräsvaipan tehtävänä on estää vuon leviäminen reaktorilaa-

tikkoon ja rakenneosiin. Öljy eristää ja viilentää käämiä. Öljyeristeiset reaktorit ovat kuitenkin 

vähenemässä. (10, luku 2.5, s. 3/9.) 
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Katkaisijat 

Katkaisija on kytkinlaite, joka pystyy katkaisemaan oikosulkuvirrat sekä yhdistämään laitok-

sia ja kuormituksia tai verkon osia toisistaan vaurioitumatta (10, luku 2.4 s. 3/20). Katkaisi-

joiden tärkein tehtävä on avata ja sulkea virtapiiri. Katkaisijoita voidaan ohjata manuaalisesti 

tai automaattisesti. Yleensä katkaisija avautuu automaattisesti ylivirran sattuessa esimer-

kiksi oikosulkuvirran tai maasulkuvirran vuoksi. Avautumiskäsky tulee releeltä, joka on kyt-

ketty virtapiiriin mittamuuntajien avulla. Katkaisijat voivat myös sulkeutua automaattisesti 

jälleenkytkentäreleen avulla. (7, s. 162–163.) 

Katkaisija pystyy avaamaan ja sulkemaan vaurioitta oikosulkupiirin, jossa virta on moninker-

tainen mitoitusvirtaan nähden. Virtapiirissä virta ei katkea heti katkaisijan koskettimien avau-

tuessa, vaan virtapiiri pysyy hetken suljettuna valokaaren välityksellä. (7, s. 163.) 

Katkaisijat jaetaan väliaineen mukaan ilma-, tyhjiö-, öljy-, vähäöljy- ja paineilmakatkaisijoi-

hin. Kuvassa 13 on esitetty SF6-katkaisija, joka on yleisin katkaisijatyyppi suurjännitetasolla. 

SF6-katkaisijan etuja ovat muun muassa palamattomuus, suuri valokaaren jäähdytyskyky, 

yksinkertaisuus, pitkä sähköinen elinikä, pieni koko ja luotettavuus. (10, luku 2.4, s. 7–8.)  

 

KUVA 13. 400 kV:n SF6-katkaisija 
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Erottimet 

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan erottimilla tehdään kytkinlaitoksen osat jännitteettö-

miksi, jotta siellä on turvallista työskennellä (10, luku 2.4, s. 16). Erotin (kuva 14) muodostaa 

näkyvän ja turvallisen avausvälin erotettavan virtapiirin ja muun laitoksen välille. Erottimia ei 

kuitenkaan ole tarkoitettu avaamaan tai sulkemaan kuormitettua virtapiiriä. Näin ollen erot-

timilta ei vaadita virran katkaisu- tai sulkemiskykyä. Erottimella voidaan kuitenkin erottaa 

esimerkiksi virrallinen johto, lyhyt kiskosto tai katkaista muuntajan tyhjäkäyntivirta. Nopeasti 

ohjattuna erottimen sulkemiskyky on muutaman ampeerin. (7, s. 190.) 

Yleisimmät avokytkinlaitoksen erotintyypit ovat kierto-, tartunta- ja maadoituserottimet. 

 

KUVA 14. 110 kV:n kiertoerotin 
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5.2 Toisiokomponentit 

Sähköverkon laitteiden suojauksesta huolehtii suojareleiden, mittamuuntimien ja katkaisijoi-

den muodostama kokonaisuus. SFS 60050-448 -standardin mukaan suojausjärjestelmä si-

sältää suojauslaitteet, mittamuuntajat, johdotuksen, laukaisupiirin, teholähteet sekä mahdol-

lisesti tiedonsiirtojärjestelmän ja jälleenkytkentäautomatiikan. (7, s. 335.) Kuvassa 15 on esi-

tetty piirikaavio toisiolaitteista. 

 

KUVA 15. AD07 kentän suojaus- ja piirikaavio (9) 
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Suojareleet 

Suojarele on mittaava rele, joka on osa suojausjärjestelmää. Releen on toimittava selektii-

visesti ja mahdollisimman nopeasti, jotta vahingot jäisivät pieneksi. (12, s. 1–2.) Kun sähkö-

verkossa tapahtuu jokin vika, on vikaantunut osa verkosta erotettava muusta järjestelmästä. 

Suojareleet havahtuvat, palautuvat ja toimivat tarkkailemiensa arvojen muutosten perus-

teella. Rele pysyy normaalitilassa niin kauan kuin mittaussuureet eivät muutu. Kun releen 

tarkkailema arvo muuttuu, rele havahtuu. Jos rele on havahtuneena tarpeeksi pitkään, se 

antaa laukaisukäskyn katkaisijalle, lähettää hälytyksen tai tekee molemmat. Tämä edellyttää 

kuitenkin määritellyn aikavälin. Jos mittasuure poistuu toiminta-alueelta havahtumisaikana 

tai releen toimittua, rele palautuu normaalitilaan. Releen toiminta-ajaksi kutsutaan kuluvaa 

aikaa vian alkamisesta laukaisuun tai hälytykseen. Palautumisaika on aika, joka tarvitaan 

mittaussuureen pienenemisestä alle annetun arvon releen palautumiseen saakka. Vian ero-

tusaika tarkoittaa aikaväliä vian alkamisen ja vikapaikan verkosta erottamisen välillä. (7, s. 

344.) 
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Yleisimmin käytössä olevat suojausreleet ovat seuraavat: 

• ylivirtarele 

• distanssirele 

• differentiaalirele (kuva 16) 

• nollavirta ja suunnatut maasulkureleet 

• jälleenkytkentäreleet 

• tahdissaolon valvojat 

• automaattitahdistimet 

• taajuusreleet 

• kiskosuojareleet 

• katkaisijavikareleet 

• kaasureleet + lämpöreleet (muuntajilla) 

• jännitereleet (7, s. 346–359). 

 

 

KUVA 16. Differentiaalirele 
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Kenttäohjausyksiköt 

Kenttäohjausyksikkö (kuva 17) tarjoaa monipuolisen ohjauksen ja mahdollisuuden varasuo-

jaukseen katkaisijoille, erottimille ja maadoituskytkimille. Sen päätehtävä on seurata koko 

järjestelmää etänä. Kenttäohjausyksikkö saa päälaitteiden tai apulaitteiden tilan apukosket-

timista. Apukoskettimien avulla on mahdollista havaita ja osoittaa auki/kiinni-asento tai vika- 

tai välipiirin katkaisija tai ylimääräinen kosketusasento. Integroidulla logiikalla kenttäohjaus-

yksikköön saadaan tarkat toiminnot kytkentälaitteen automatisoimiseksi. Toiminnot aktivoi-

daan toimintonäppäimillä, binäärituloilla tai viestintärajapinnan kautta. (13.) 

 

KUVA 17. Kenttäohjausyksikkö 
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Jännitteensäätäjät 

Jännitteensäätäjä (kuva 18) pitää muuntajan lähtöjännitteen tasaisena käämikytkimellä. 

Jännitteensäätäjä vertaa muuntajan mitattua lähtöjännitettä määriteltyyn haluttuun jännit-

teeseen. Jos ohjauspoikkeama on asetettua kaistanleveyttä suurempi, jännitteensäätäjä luo 

kytkentäpulssin määritellyn viiveajan jälkeen. Kytkentäpulssi laukaisee käämikytkimen as-

kelluksen, joka korjaa lähtöjännitettä. (14.) 

Jännitteensäätäjä on vastuussa myös väliottomuuntajan ohjauksesta. Tämän lisäksi jännit-

teensäätäjällä voi olla lisätoimintoja kuten integroidut suojatoiminnot, jännitteenaleneman tai 

jännitteenvaihtelun kompensointi ja kaikkien mitattujen arvojen näyttö, esimerkiksi jännit-

teen, virran, aktiivisen tehon. (14.) 

 

 

KUVA 18. Jännitteensäätäjä 

 



 

31 

 

Häiriötallentimet 

Häiriötallennin on monitoiminen tallennin, jota voidaan käyttää sähköasemilla. Sen tehtä-

vänä on vianmääritys analogisille ja binäärisille kanaville virran ja jännitteen käyrien tallen-

tamiseksi häiriötilanteen sattuessa sähköasemalla tai voimajohdolla. Häiriötallennin (kuva 

19) tallentaa rekisteriin tehon tasapainon ja taajuuden vakauden sähköasemilla sekä voi-

malaitoksissa.  Tarvittavat lisätiedot mitataan ja tallennetaan samanaikaisesti, esimerkiksi 

erottimen ja katkaisijan asennot. (15.) 

 

KUVA 19. Häiriötallennin 
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Kulkuaaltomittarit 

TWS-laite (Traveling Wave System) on kulkuaaltomittari, jolla voidaan havaita tarkka vian 

sijainti useilla eri linjoilla. Vian tarkka paikantaminen nopeuttaa huolto- ja korjaustöiden aloit-

tamista. Kulkuaaltomittarin avulla vikapaikka voidaan havaita jopa 60 metrin tarkkuudella. 

Laite kykenee näyttämään vikapaikan kaikilla vikatyypeillä. Laitteen tarkkuus on riippumaton 

sähkölinjan pituudesta, koska sen toiminta perustuu kulkuaallon etenemiseen sähkölin-

jassa. (16.) 

TWS-laitteet (kuva 20) käyttävät kaksipäistä mittausmenetelmää. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

viasta aiheutuvien kulkuaaltojen saapumisajan erotusta verrataan johdon mittauspäihin. 

Vian sattuessa vikapaikassa syntyvä kulkuaalto etenee johdon molemmissa päissä oleville 

asemille. Asemilla olevat TWS-laitteet laskevat vikapaikan kulkuaallon aikaleimojen perus-

teella. (16.) 

 

KUVA 20. Kulkuaaltomittari 
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Kaukokäyttöjärjestelmät 

Kaukokäyttöjärjestelmien tarkoitus on siirtää informaatiota asemien välillä sekä valvomoihin. 

Kaukokäyttöjärjestelmät voidaan jakaa usealle eri portaalle (kuva 21). Näin ollen valvonta-

järjestelmistä ja valvomoista muodostuu hierarkkisia monitasoisia järjestelmiä, esimerkiksi 

keskusvalvomo, aluevalvomo, asemat ja voimalaitokset. Yleensä kaukokäyttöyhteydet to-

teutetaan niin, että ne mahdollistavat kaksisuuntaisen tiedonsiirron. Sähköasemaliitännässä 

kaukokäyttölaitteen signaalit muutetaan kaukokäyttöelektroniikalle soveliaampaan muo-

toon. (7, s. 392.) 

 

KUVA 21. Kaukokäyttöyksikkö 

 

Kuvassa 22 on esitetty kaukokäyttöjärjestelmän eri rakenteet. Kaukojärjestelmä voi olla 

piste-piste-, tähti-, linja-, rengas-, silmukka- tai sekaverkko. Tarkoituksenmukaisemmat ra-

kenteet määrittää transmissiomenetelmä ovat kaukokäyttö- ja valvomopisteiden sijainti, käy-

tössä oleva aika, käytettävyys- ja turvallisuusvaatimukset sekä informaation määrä. Linja-, 

tähti- ja rengasverkkoja käytetään yleensä pienissä verkkoyhtiöissä, kun taas rengas- ja sil-

mukkaverkkoja suuremmissa. Kaukokäyttö toimii reaaliajassa. Tämä mahdollistaa sen, että 

käyttäjä on koko ajan selvillä sähköverkon tilasta ja ohjauskäskyt menevät nopeasti ja luo-

tettavasti. (7, s. 392–393.) 
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KUVA 22. Kaukokäyttöjärjestelmien rakenteet a) piste-pisteverkko b) tähtiverkko c) linja-

verkko d) sekaverkko e) rengasverkko f) silmukoitu verkko (7, s. 393). 

 

Mitta-arvonmuuntimet 

Mitta-arvonmuunnin mittaa haluttua sähköistä suuretta ja muuttaa sen esimerkiksi mA-vies-

tiksi. Yleensä virta-arvo on 4–20 mA, mutta virta-arvo voi olla laajempikin. Kuvassa 23 virta-

arvot ovat -20–20 mA. 

 

KUVA 23. Mitta-arvonmuunnin 
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6 YHTEENVETO 

Tässä työssä on käsitelty kantaverkkoyhtiö Fingridin omaisuusdataa, jolla tarkoitetaan säh-

köasemilla olevien komponenttien tietokantaa. Komponenttien tietokanta päivittyy aina, kun 

rakennetaan uusi sähköasema tai vanhalla asemalla vaihdetaan komponentteja. Opinnäy-

tetyön tavoitteena oli selvittää omaisuusdatan hallintaan ja ylläpitoon liittyviä haasteita ja 

vallitsevia toimintatapoja. Työssä on tarkasteltu omaisuusdataa kantaverkkoyhtiö Fingridillä 

käytössä olevien omaisuushallinnan ohjelmien avulla. 

Fingridillä ongelmalliseksi koettiin tilanne, jossa sähköasemilla olevien komponenttien tiedot 

eivät olleet yhteneviä yhtiön tietojärjestelmien kanssa. Ongelmaan on pyritty löytämään rat-

kaisu muun muassa Data kuntoon -projektin avulla. Data kuntoon -projektin tavoitteena on 

parantaa omaisuusdatan hallintaa. Projektissa Fingrid pyrkii löytämään uusia sekä paranta-

maan jo olemassa olevia menetelmiä, joilla omaisuusdataa ylläpidetään. 

Projektin aikana selvisi useita ongelmia, muun muassa sopimukset, joissa edellytetään ura-

koitsijoilta omaisuusdatan päivittämistä tietokantaan, mutta tieto ei kuitenkaan päivity auto-

maattisesti järjestelmiin. Nykykäytännössä haasteellista on myös dokumentointi, joka vie lii-

kaa asiantuntijoiden työaikaa. Lisäksi yksi suurimmista projektissa ilmenneistä asioista oli 

niukat resurssit. 

Haasteiden ratkaisuvaihtoehtoina työssä ehdotetaan dokumentoinnin käytäntöjen paranta-

mista painottamalla kunnossapitosopimuksissa urakoitsijoiden velvollisuuksia korjata uusi-

tut komponentit Fingridin tietojärjestelmiin. Dokumentoinnin käytäntöjä on jo parannettu esi-

merkiksi päivitetyn toisiolaitelistan avulla, jonka käyttöä tulee jatkaa. Myös tietotekniikan 

avulla voidaan ratkaista dokumentointiin liittyviä ongelmia esimerkiksi ohjelmistorobotti, joka 

vertaa ja tallentaa kuvia. Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona ehdotetaan asiantuntijoiden työtaa-

kan jakamista palkkaamalla alueille tekninen assistentti. 
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