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Johdanto

Tämä opinnäytetyö on osa suurempaa Infra ja kalusto- yksikön teettämää energianmittausprojektia, jossa tarkastetaan ja pyritään selkeyttämään nykyistä HKL:n sähköenergian mittauksia ja niihin liittyviä laskutuksia.

Sähköenergian kulutus metroliikenteessä on huomattava. Sähköenergian käyttökohteita
on monia: raideliikenteen ohjaus, metrojunien ajoenergia, vaihteiden lämmitys sekä metroasemat ja muut kiinteistöt. Kantametron energiankulutus kuukaudessa on yhteensä
noin 6000 MWh, josta ratasähkön osuus noin kaksi kolmasosaa. Kiinteistöt, kuten metroasemat ja varikko, kuluttavat yhden kolmasosan.

HKL:n sähkönkulutusseurannan prosessi on epäselvä ja perustuu osin manuaaliseen
luentaan. Laskun viitetiedot ovat epäjohdonmukaisia ja laskuja tulee paljon eri mittauskohteista. Jako verottoman liikennesähkön ja verollisen kiinteistösähkön välillä ei tällä
hetkellä toimi aukottomasti, vaan vaatii mittareiden manuaaliluentaa ja korjauslaskuja.
Useat yksiköt tarkastavat ja hyväksyvät laskuja.

Helen Oy mittaa syöttöasemien ja asemien energiankulutuksen omilla mittauksillaan
sähköasemiltansa 10 kV:n ja 20 kV:n syötöistä, joten verottoman liikennesähkön ja verollisen kiinteistösähkön erottelu on tehtävä manuaaliluennan avulla. Ajoenergia- ja vaihdelämmitysmittaukset siirtyvät jo Helen Oy:n tietokantaan, mutta kiinteistöjen sähköenergiakulutus tiedot joudutaan lukemaan käsin.

Tarkoituksena on tarkistaa metroliikenteen energianmittausten (pää-, ala- ja osamittaukset) oikeellisuus kohdekohtaisesti. Varmistaa liikenne- ja kiinteistösähkön erilliset mittaukset, luetteloida mahdolliset uudet etämittauskohteet ja laskutuksen yksinkertaistaminen niin, että HKL:n viitteet vastaavat laskun tietoja. Työn yhteydessä korjataan myös
mahdolliset tekniset mittausvirheet.

Manuaaliluenta kohteiden energiakulutustiedot välitetään Helenin järjestelmään, jotta
laskuissa erotellaan suoraan eri mittauskohteiden käyttämä sähköenergia. Helenin
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kanssa selvitetään paras järjestelmä tiedon käsittelyyn ja toimitetaan tarvittavat tiedot
laskutusmuutoksien tekemiseen.
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Projektin kuvaus

Koko projektin tavoitteena on, että kulutus- ja kustannustiedot on saatava helposti ja
lukujen alkuperä pitää nähdä selkeästi Helen Sävel Plus- tai Granlund Manager-sovelluksesta. Sävel Plus-palvelussa voi seurata yrityksen energiankäyttöä tunneittain. Granlund Manager-palveluun voidaan kerätä kaikki kiinteistöihin liittyvä ajantasainen tieto yhteen paikkaan.

Mittareiden manuaalinen lukeminen tullaan lopettamaan. Helen voi jatkossa koostaa
metron energiankulutuksesta koostelaskun, jossa on eroteltu metrojunien, vaihdelämmityksien, asemien ja syöttöasemien kuluttama sähköenergia.

Tässä työssä selvitetään mittauskohteiden sijainnit ja etäluku järjestelmästä puuttuvat
mittarit. Mittareiden sijainnit päivitetään yleiskaaviokuviin ja vaihdettavista mittareista
tehdään Excel-taulukko. Selvitystyö ei koske länsimetron osuutta, vaan keskittyy Kantametron osuuteen, Ruoholahdesta itään päin. Alueeseen kuuluu 11 sähkönsyöttöasemaa, 17 metroasemaa ja metrovarikko. Vaihdelämmityksiä on 12 kappaletta. Kuvasta 1
nähdään asemien sijainnit metroradan varrella. [1.]
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Kuva 1. Metron sähkönsyöttö. [1.]

Metron sähkönsyöttö kuva (kuva 1) on vuodelta 2013, joten siitä puuttuu Kalasataman
sähköasema, joka otettiin käyttöön 2016, kun Kalastamana sähkösyöttöasema saneerattiin. [1.]
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HKL:n sähkönsyöttö

Metroliikenne saa sähkönsä Helen Oy:n sähköasemilta joko 10 kV tai 20 kV syöttönä.
10 kV keskustan alueella Kalasatamaan asti, 20 kV Kalasatamasta itään päin. Metroliikenne hallinnoi itse omia sähkönsyöttöasemia ja asemamuuntamoita, joilla jännite
muunnetaan metrojunille 635 V tai 400 V kiinteistöille ja vaihdelämmityksille. Ratasähkökojeisto muuntaa 635 V:n vaihtojännitteen 750 V:n tasajännitteeksi. Syöttöasemalla
muunnettu ja tasasuunnattu energia syötetään tasasähkönä metron virtakiskoon. Tasasähkön plusnapa on kytketty suoraan tasasähkökojeiston, tai tasasähkökojeiston ja
rataerotinkojeiston kautta virtakiskoon. Miinusnapa on kytketty ajoraiteisiin. [1.]

4

Muuntaja
20 kV / 635 V

Helen
sähköasema
(10kV tai 20kV)

Ratasähkö
750 VDC

Metroasema

Muuntaja
20 kV / 400 V

SSA Omakäyttö

Vaihdelämmitys

Kuva 2. HKL:n sähkönsyötön rakenne.

Syöttöasemat ovat normaalisti miehittämättömiä, ja niitä etäohjataan HKL:n valvomosta.
Etäohjauksella ohjataan 20 kV:n kojeiston katkaisijoita, 750 V:n tasasähkökojeiston tasavirtapikakatkaisijoita ja rataerotinkojeiston moottoriohjattuja kuormaerottimia. Kaikkia
kytkinlaitosten kytkinlaitteita voidaan tarvittaessa ohjata myös paikallisesti syöttöasemilla.

Helen Oy mittaa itse kunkin syötön sähkönkulutuksen, jonka mukaan se laskuttaa. Näiden päämittareiden perässä on metroliikenteen omia pätötehoa mittaavia energiamittareita, joilla seurataan, kuinka iso energiamäärä on kulunut kunkin mittarin piirissä. Esimerkkinä voidaan katsoa Herttoniemen sähköasemalta lähteviä syöttöjä ”Kulometro” ja
”Siilimetro”. Nämä kaksi syöttöä muodostavat renkaan, johon kuuluu Kulosaari, Herttoniemi ja Siilitie. Jos toinen syöttö katkeaa, voidaan asemia syöttää vaihtoehtoisesti vain
toisella. Siilitien sähkönsyöttöasemalla on ratasähkömuuntajat sekä asemamuuntamo ja
niiden perässä vielä Herttoniemen valvomomuuntamot, jotka syöttävät liikennevalvomorakennusta. (Kuva 3.)
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Kuva 3. Osa metroliikenteen sähkönsyötön yleiskaaviosta. [2.]

Kulosaaren asema on hyvä esimerkki energiamittauksen hankaluudesta. Sieltä löytyy
päämilttauksen perästä mittaukset ajoenergialle, metroasemalle, syöttöaseman omalle
käytölle ja vaihdelämmitykselle. Ajoenergian ja vaihdelämmityksen mittaustiedot siirtyvät
automaattisesti Helen Oy:lle, mutta metro- ja sähkösyöttöasemien kulutustiedot täytyy
vielä välittää Helen Oy:lle. Vaihdelämmitys on syöttöaseman energiamittarin perässä, ja
jotta saadaan syöttöaseman käyttämä energian määrä, tulee vaihdelämmityksen kuluttama energia vähentää syöttöaseman mittauksesta.
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Kuva 4. Metroliikenteen energiamittareiden sijainnit Kulometro ja Siilimetro syötöissä. [Liite 1.]

4

Sähköenergian mittaus

Energiamittaria käytetään mittaamaan kulutetun sähköenergian määrää. Sähköenergia
on kulutettu teho tietyn ajan sisällä. Tehon yksikkö on watti [W] ja ajan yksikkö tunti [h].
Energiamittari siis mittaa laitteen sähköisenenergian kulutusta kilowattitunteina, ja siitä
käytetään myös nimitystä ”kilowattituntimittari”. Kotitalouksissa mitataan kulutettu pätöteho ja suuremmilta käyttäjiltä sen lisäksi myös loisteho.

Energiamittarit voivat olla 1-vaihe- tai 3-vaihemittareita. 1-vaiheisia käytetään kotitalouksissa ja pienjännite kohteissa. 1-vaihemittarit on liitetty suoraan johtimen ja kuorman väliin. 3-vaiheisia käytetään pääasiassa tuotantoon ja teollisuuteen liittyvissä kohteissa.
Koska niitä käytetään mittaamaan suuria virtoja, tarvitaan mitattavan kohteen ja mittarin
väliin virranmuuttaja eristämään herkät mittalaitteet. Vanhat sähkömittarit ovat sähkömagneettisia induktiomittareita ja uudemmat elektronisia etäluettavia sähkömittareita.
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4.1

Sähkömekaaninen induktiomittari

Vanhemmat mittarit eli sähkömekaaniset induktiomittarit toimivat sähkömagneettisen induktion avulla laskemalla kulutuksen sähköä johtavan alumiinikiekon kierrosta, joka pyörii mittarin läpi kulkevan tehoon nähden. Kierroslukujen määrä on näin ollen verrannollinen kulutettuun tehoon. [3.]

Alumiinikiekkoa ohjaa kaksi induktiokelojen sarjaa. Yksi kela on kytketty siten, että se
tuottaa magneettivuon suhteessa jännitteeseen ja toinen tuottaa magneettivuon suhteessa virtaan. Jännitekelan kenttä viivästyy 90 astetta kelan induktiivisen luonteen
vuoksi ja kalibroidaan viivekelalla. Tämä tuottaa levyyn pyörrevirtoja, jolloin levylle kohdistuu voima suhteessa niiden välisen hetkellisen virran, jännitteen ja vaihekulman tulokseen. Alumiinikiekon toisella laidalla on kestomagneetti, joka toimii pyörrevirran jarruna ja aikaansaa vastakkaisen voiman. Näiden kahden vastakkaisen voiman välinen
tasapaino johtaa siihen, että levy pyörii nopeudella, joka on verrannollinen energiankäytön tehoon tai nopeuteen. Levy pyörittää mittaria, joka laskee kierroksia, josta kulutettu
energian määrä voidaan lukea. [3.]

Sähkömekaanisten mittareiden käyttöikä voi olla jopa 50 vuotta. [3.]

Kuva 5. Sähkömekaanisen induktiomittarin periaatekuva. [4.]

8

4.2

Elektroniset mittarit

Uudemmat elektroniset mittarit ovat mikroprosessori pohjaisia, eikä niissä ole mekaanisesti liikkuvia komponentteja. Ne mittaavat vaihejännitteet ja eri vaiheissa kulkevat sähkövirrat. Näistä tiedoista lasketaan kulutettu teho watteina. [3.]

Elektroniset mittarit näyttävät LCD- tai LED -näytössä käytetyn energian, ja osa malleista
kykenee välittämään kulutustiedon eteenpäin etälukukeskuksiin. Käytetyn energian mittaamisen lisäksi ne voivat myös tallentaa muita kuorma- ja syöttö parametreja, kuten
esimerkiksi hetkelliset ja korkeimmat käyttöarvot, jännitteet, tehokertoimet ja reaktiivisen
tehon. Ne toimivat myös hyvin päivittäisen laskutuksen tukena, sillä ne pystyvät tallentamaan huippu- ja ruuhka-aikoina käytetyn energian määrän. [3.]

Kuva 6. Periaatekuva elektronisen mittarin piirikaaviosta.

Mittarin periaatepiirikaaviosta (kuva 6.) nähdään, että mittarin sisällä on virtalähde, mittauskoneisto, prosessointi ja tietoliikenneyksikkö sekä mahdolliset lisäosat, kuten RTC,
LACD ja viestintämoduulit. Mittariyksikölle annetaan jännite- ja virransyötöt, ja siinä on
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jänniteohjearvot, näytteenottimet ja kvantisoijat, joita seuraa analogi-digitaalimuunninosio, joka tuottaa kaikkien tulojen digitoidut vastineet. Nämä tulot käsitellään digitaalisella signaaliprosessorilla eri mittausparametrien laskemiseksi. [3.]

4.3

Kolmivaihetehon mittaus

Kuva 7. 3-vaihemittaus kytkentäkaavio.

3-vaihemittaus on eniten käytetty mittaustapa, jossa kolmen vaiheen energiankulutus
mitataan erikseen ja niiden summasta saadaan kokonaisenergian kulutus. Kolmivaihevirran mittausta nimitetään myös kolmoiswattimittaukseksi. Mittari kytketään niin, että jokaisen vaiheen virta kulkee oman piirinsä kautta ja jännite mitataan yhteistä nollapistettä
vastaan. [3.]

4.4

Viestintämenetelmät

Energiamittarin etäluenta on hyvä käytännön esimerkki telemetriasta. Se säästää mittarinlukukustannuksia ja niistä aiheutuvia virheitä, mutta sallii myös enemmän mittauksia
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ja kaukokäyttöä. Monissa älykkäissä mittareissa on kytkin palvelujen keskeyttämiseksi
ja palauttamiseksi. [3.]

Vanhat, pyörivät mittarit raportoivat mitatun informaationsa etäyhteyden avulla käyttämällä KYZ-linjaan liitettyjä sähköisiä kontakteja. KYZ-liitännässä Y- ja Z-johtimet ovat
kytkinkoskettimia, jotka ovat oikosulussa K-johtimeen energiamäärän mittaamiseksi.
Kun yksi yhteystieto sulkeutuu, toinen yhteystieto avautuu. Jokainen tilan vaihtaminen
katsotaan yhdeksi pulssiksi. Pulssien taajuus ilmaisee tehon kulutuksen. Pulssien määrä
ilmaisee energian mittauksen. [3.]

KYZ-rele luo pulsseja. Termi KYZ viittaa kontakti pisteisiin: K yhteinen, Y normaalisti auki
ja Z normaalisti kiinni. Kun rele yhdistetään sähkömittariin, se vaihtaa tilan mittarin levyn
jokaisella kierrolla (tai puoli kierto). Kutakin tilamuutosta kutsutaan “pulssiksi”. Ulkoisiin
laitteisiin liitettynä käyttöaste (kW) ja kokonaiskäyttö (kWh) voidaan määrittää pulssien
nopeuden ja määrän perusteella. [3.]

Nykyisin elektroniset mittarit käyttävät pienitehoista radiota, GSM:ää, GPRS:ää,
Bluetoothia, IrDA:ta (standardi langattomaan tiedonsiirtoon infrapunasäteellä) sekä RS485 -langallista yhteyttä. RS-485 on standardi, joka määrittelee ajureiden ja vastaanottimien sähköiset ominaisuudet käytettäväksi sarjaliikennejärjestelmissä. Standardia käyttäviä digitaalisia viestintäverkkoja voidaan käyttää tehokkaasti pitkillä etäisyyksillä ja
sähköisesti meluisissa ympäristöissä. Mittarit voivat tallentaa koko käyttöprofiilin aikaleimoilla ja välittää ne yhdellä painalluksella. Profiileilla tallennetut kysyntälukemat osoittavat tarkasti asiakkaan kuormitusvaatimukset. Tämä latausprofiilidata käsitellään apuohjelmissa laskutus- ja suunnittelutarkoituksiin. [3.]

4.5

Keskijännitemittaus

Helenin ohjeistuksen mukaan keskijännitemittaukset 10 ja 20 kilovoltilla toteutetaan aina
epäsuoralla mittarilla ja jännite- sekä virtamuuntajilla. Virtamuuntajien läpi kulkevan virran suuruus on oltava 20–120 prosenttia virtamuuntajan ensiöpiirin nimellisvirrasta.
Tarkkuusluokka virtamuuntajille on 0.2 S ja toisiosovitus 5 ampeeria. Myös jännitemuuntajien tarkkuusluokka on 0.2 S. Mittamuuntajat valitaan niin, että mittalaitteiden taakka
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on välillä 25–100 % mittamuuntajan nimellistaakasta. Jännitemuuntajien ja liitäntöjen tulee sijaita energian kulkusuunnassa ennen virtamuuntajia, sekä mittauksissa käytetään
kolmea virta- ja kolmea jännitemuuntajaa. Jännitemuuntajissa tulee olla avokolmioapukäämit ja tähän piiriin on kytkettävä vaimennusvastus. [6.]

4.6

Mittamuuntajat

Mittamuuntajat muuntavat primääripiirin jännitteen ja virran mittareille ja releille sopivaan
arvoon eli laajentavat mittausaluetta. Niiden käyttö helpottaa suurien virtojen ja jännitteiden mittaamista, sillä mittareiden ja releiden rakentaminen suurille arvoille on teknisesti
vaikeaa.

Mittamuuntajassa rautasydämen ympärillä on ensiö- ja toisiokäämit. Ensiökäämissä
kierrosluku on pienempi kuin toisiokäämin. [6.]
Mittamuuntajien ominaisuudet määritellään standardissa SFS 3381 ”Vaihtosähköenergian mittaus, mittauslaitteistot”.

Tämän standardin mukaan mittamuuntajina käytetään standardien SFS- EN 61869-1, 2, -3 ja -5 mukaisia mittamuuntajia. SFS 3381-standardin mukaan virtamuuntajan tarkkuusluokkavaatimus on 0.2 S ja jännitemuuntajan tarkkuusvaatimus 0,2 kattaen kaikki
tehoalueet.

Mittamuuntajat tulee asentaa kaikkiin vaiheisiin ja virtamuuntajien toisiovirtasuositus on
5 ampeeria. Virtamuuntajan tulee vastata todellista käyttöaluetta mahdollisimman hyvin.
Virtamuuntajan mitattava virta tulee vastata 5-120% virtamuuntajan ensiön nimellisvirtaa. Kaikilla vaiheilla tulee olla omat paluuvirtajohtimet. [7.]

Virtamuuntajat

Virtamuuntajaa käytetään mittaamaan vaihtovirtaa. Se tuottaa pienemmän toisiovirran,
joka on suhteellinen primääripuolen virran suuruuteen. Virtamuuntaja on mittamuuntaja,
jolla suuret virran arvot saadaan muunnettua pienempiin, standardoituihin arvoihin, jotka
ovat turvallisempi käsitellä mittauslaitteilla ja suojareleillä.
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Virtamuuntajan muuntosuhde voi olla esimerkiksi 300 / 5 A, jolloin ensiöpuolella on 300
A ja toisiopuolella 5 A, eli virtamuuntajan muuntosuhde on 60-kertainen (60:1).

Mittamuuntajat eristävät mittaus- tai suojapiirit ensisijaisen järjestelmän suurvirralta. Virtamuuntaja tuottaa toissijaisen virran, joka on tarkasti verrannollinen sen primääripuolen
virtaan nähden. Virtamuuntajalla on vähäinen kuormitus primääripiirille. Yleisesti virtamuuntaja valitaan joko suojaus- tai mittaustehtävään. Virtamuuntajaa voidaan käyttää
myös suojaukseen ja mittaukseen yhtäaikaisesti, jolloin virtamuuntajassa on useampia
sydämiä. Sydämillä on yhteinen ensiökäämi, mutta omat toisiokääminsä. Mittaus tarkoitukseen käytettävää sydäntä nimitetään mittaussydämeksi ja suojaus tarkoitukseen suojaussydämeksi. [8.]

Suositeltavat standardiarvot virtamuuntajien toisiovirroille on 1 A ja 5 A, ja kaikki standardiarvot ovat 1 A, 2 A ja 5 A. [8.]

Virtamuuntajan mittaussydämen tarkkuusluokka määräytyy virta- ja kulmavirheiden
avulla. Virtavirheen yhtälö on seuraava:

𝑉𝑖𝑟𝑡𝑎𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 =

𝐾𝑛𝐼𝑠 − 𝐼𝑝
∗ 100%
𝐼𝑝

Kn on nimellismuuntosuhde = Ipn / Isn,
Ip on todellinen ensiövirta,
Is on todellinen toisiovirta, kun ensiökäämin virta on Ip.

Ensiö- ja toisiovirran ajallinen vaihesiirtokulma muodostaa kulmavirheen. Kulmavirhe on
positiivinen, kun toisiovirta on ensiövirran edellä. [8.]
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Virheiden sallitut maksimiarvot mittaussydämelle esitetään taulukossa 1.

Taulukko 1.

Luokka

Virtamuuntajan sallitut kulmavirheet. [9.]

Virtavirhe ± %
0,05

0,2

0.1

0,4

0.2

Kulmavirhe ± min
0,5

1,0

1,2

0,05

0,2

1,0

1,2

0,2

0,1

0,1

15

8

5

5

0,75

0,35

0,2

0,2

30

15

10

10

0.5

1,5

0,75

0,5

0,5

90

45

30

30

1

3,0

1,5

1,0

1,0

180

90

60

60

3

3,0

3,0

5

5,0

5,0

Taulukossa 1 näkyvät virhearvot ovat voimassa luokissa 0,1–1,0 kun taakka on 0,25 –
1,0 kertaa mitoitustaakka ja luokissa 3 ja 5 taakka on 0,5 – 1,0 kertainen. Virheiden mittaukseen käytetään tehokerrointa 0,8 (ind.), paitsi jos taakka on alle 5 VA, jolloin tehokertoimena käytetään 1. Näiden lisäksi erityistapauksia varten on määritelty luokat 0,2 S
ja 0,5 S, joissa tarkkuus määritellään 1 %:n virtaan asti. [9.]

Jännitemuuntajat

Jännitemuuntajan tehtävä on muuntaa ensiöpiirin jännite sopivaksi toisiokojeille ja eristää piirit toisistaan. Jännitemuuntaja on rakenneperiaatteeltaan samanlainen kuin tavallinen tehomuuntaja, mutta on erittäin pienitehoinen verrattuna voimamuuntajaan. [8.]

Jännitemuuntajan muuntosuhde voi olla esimerkiksi 20000 / 100 V, jolloin ensiöpuolella
on 20 kV ja toisiopuolella 100 V, eli jännitemuuntajan muuntosuhde on 200-kertainen
(200:1).
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Kuva 8. Jännitemuuntajan rakenne. [17.]

Jännitemuuntajan mittaussydämen tarkkuusluokka määräytyy jännite- ja kulmavirheiden
avulla. Jännitevirheen yhtälö on seuraava:

𝐽ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 =

𝐾𝑛 U − 𝑈𝑝
∗ 100%
𝑈𝑝

Kn on mitoitusmuuntosuhde = Upn / Usn,
Up on todellinen ensiöjännite ja
Us on todellinen toisiojännite, kun ensiökäämi on kytketty jännitteeseen Up.
Ensiö- ja toisiojänniteen ajallinen vaihesiirtokulma muodostaa kulmavirheen. Kulmavirhe
on positiivinen, kun toisiojännite on ensiöjännitteen edellä. Virheiden sallitut maksimiarvot mittaussydämelle esitetään taulukossa 2. [9.]
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Taulukko 2.

Jännitemuuntajan sallitut kulmavirheet. [9.]

Luokka

Jännitevirhe ± %

Kulmavirhe ± min

0.1

0,1

5,0

0.2

0,2

10,0

0.5

0,5

20,0

1

1,0

40,0

3

3,0

-

Taulukossa 2 näkyvät virhearvot ovat voimassa, kun jännite on 0,8 – 1,2 kertaa mitoitusjännite ja taakka 0,25 – 1,0 kertaa mitoitustaakka, kun tehokerroin on 0,8 (ind). Tapauksissa, joissa muuntajassa on useampi käämi, mitattavan käämin tulee täyttää virhevaatimukset muiden käämien taakan vaihdellessa 0,0 – 1,0 kertaiseksi mitoitustaakkansa.
(Vaikutusta ei tarvitse ottaa huomioon, jos kyseessä on käämin satunnainen tai lyhytaikainen kuormitus tai avokolmiokäämi.) [9.]

5

5.1

Energiamarkkinat

Sähkötase

Sähkötase on sähkömarkkinoilla toimivan osapuolen sähkön tuotanto, hankinta, kulutus
sekä myynti yhteenlaskettuna. Kaikkien sähkömarkkinaosapuolten on sähkömarkkinalain mukaan huolehdittava, että sen sähköntuotanto- ja hankintasopimukset kattavat
sähkökäytön ja sovitut toimitukset vuorokauden jokaisena tuntina. Sähkömarkkinoilla
käydään kauppaa seuraavan vuorokauden sähköntoimituksista ennustetietojen perusteella. Tämä johtaa käytännössä aina osapuolten ennustetun ja todellisen sähkönkäytön
tai -tuotannon ennustevirheeseen. Jotta virhe saadaan korjattua kaikilla osapuolilla, tulee
olla avoin toimittaja, jonka vastuulla ylimääräinen tai puuttuva sähköenergia on. Ensisijaisesti osapuoli pyrkii korjaamaan toimillaan tasettaan, sillä avoimen toimittajan toimittama sähkö on lähes aina pörssisähköä kalliimpaa. [10.]
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Tällaista avointa toimittajaa kutsutaan tasevastaavaksi, jonka avoin toimittaja Suomessa
on Fingrid Oyj, joka on vastuussa Suomen valtakunnallisesta sähkötaseesta. Fingrid Oyj
hallitsee sähkötasetta tehotasapainon jatkuvalla ylläpitämisellä ja taseselvityksellä, jossa
selvitetään osapuolien todellinen sähkönkäyttö. Fingridillä on taajuusohjattuja reservejä
ja mahdollisuus tilata manuaalista säätöä säätösähkömarkkinoilta. [10.]

5.2

Tasesähkö

Valtakunnan ylimmän tason avoimena toimittajana toimii Fingrid Oyj:n tasesähköyksikkö. Sen alapuolella ovat tasevastaavat eli nettotuottajat, jotka toimivat teollisuusyritysten ja sähkölaitosten toimittajina. Esimerkiksi Fortum, joka on yksi suurimmista sähkölaitoksista, toimii tasevastaavana. Tasevastaavat ostavat sähköä Fingridiltä aina vähintään Spot-hinnalla, ja ylössäätötunnilla ylössäätöhintaan. Ja vastaavasti alassäätötunnilla myyvät sähköä Fingridille alassäätöhintaan, mutta enintään Spot-hinnalla. Nämä
hinnat määräytyvät säätösähkömarkkinoiden mukaan. [10.]

5.3

Tehotasapainon hallinta

Tehotasapainon hallinnalla tarkoitetaan koko Suomen sähkövoimajärjestelmän taajuuden ylläpitoa. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tulee olla joka hetki tasapainossa ja tästä
tasapainosta kertoo sähköverkon taajuus, jonka tasapainotila on 50,0 Hz. Nordel-verkko
on yhteispohjoismainen sähköverkko, jonka osa Suomen kantaverkko on. Suomen lisäksi siihen kuuluvat Ruotsi, Norja ja Tanska. Kaikkien maiden omat sähköverkot toimivat Nordel-verkossa samalla taajuudella eli ovat synkronisesti yhteen kytkettyjä. Suomen
alueellisesta tehotapainosta vastaa Fingrid Oyj. [11.]

Normaalitilan taajuudensäätöä varten taajuusohjattua käyttöreserviä (FCR-N) ylläpidetään Nordel-verkon alueella yhteensä 600 MW. Tämä yhteinen reservi jaetaan Nordel
maiden kesken kunkin maan käyttämien vuosienergioiden suhteen. [11.]

Taajuusohjattua häiriöreserviä (FCR-D) on ylläpidettävä joka hetki sen verran, että taajuuspoikkeama ei pääse kasvamaan suuremmaksi kuin 0,5 Hz. Viikoittain määritetään
koko järjestelmässä vaadittava reservi, joka vastaa suurimman mahdollisen yksittäisen
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vian yhteydessä irtoavan tuotannon määrää, vähennettynä luonnollinen säätökyky (200
MW). Nordel-verkossa taajuusohjattua häiriöreserviä ylläpidetään normaalisti 1200 MW.
[11.]

Automaattista taajuudenhallintareservi (aFRR) otettiin käyttöön vuonna 2013 ja sen tarkoituksena pitää taajuus automaattisesti 50 Hz:ssä. Sitä ylläpidetään Nordel-verkossa
aamu-, ilta-, ja vuorokauden vaihdetunneilla 300 MW. [11.]

Fingrid saa taajuusohjatut reservinsä kotimaisten vuosimarkkinoiden lisäksi Venäjältä,
Virosta ja muista Pohjoismaista. Myös Suomessa sijaitsevia säätökykyisiä kapasiteetteja
voi tarjota vuosi- ja tuntimarkkinoille. Nopean häiriöreservin tarpeet Fingrid hoitaa omilla
varavoimalaitoksillaan ja käyttöoikeussopimuksilla hankituilla varavoimalaitoksilla. Fingridin oma varavoimalaitos teho on yhteensä 953 MW ja käyttöoikeussopimusten yhteen
laskettu teho 301 MW. [11.]

5.4

Säätösähkömarkkinat

Säätösähkömarkkinoita ylläpidetään yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Siellä eri tuotannon ja kuorman haltijat antavat säätötarjouksia omasta säätökykyisestä tehokapasiteetistaan. Toimijoiden on tehtävä säätösähkömarkkinasopimus
Fingridin kanssa, voidakseen osallistua säätösähkömarkkinoille. [12.]

5.5

Kysyntäjousto

Tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen on hankalaa, sillä kulutus vaihtelee joka
hetki ja tuotannon pitäisi vastata kysyntään välittömästi. Tasapainon ylläpitäminen vaikeutuu koko ajan, kun vaihtelevan tuotannon (esim. tuuli- ja aurinkovoima) sekä vakioteholla ajettavan tuotannon (ydinvoima) määrä lisääntyy. Tätä ongelmaa pyritään rajoittamaan kysyntäjoustolla. [13.]

Kysyntäjousto viittaa sähkönkulutuksen siirtymiseen korkean kulutuksen tunneilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön väliaikaisesta muuttamisesta tehotasapainon hallinnan tarpeisiin. Sitä tarvitaan enemmän, kun joustamattoman tuotannon ja uusiutuvan
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energian määrä kasvaa verkossa. Joustava tuotanto aiheuttaa haasteita nykyiselle
markkinamallille, jossa käydään kauppaa vain energialla. Kysynnän joustavuuden lisääminen on yksi toimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan, että nykyinen markkinamalli
säilyy tulevaisuudessa. Fingrid tarvitsee kysyntäjoustoa tehotaseen ylläpitoon (säätösähkömarkkinat), häiriötilanteiden hallintaan suurhäiriöiden välttämiseen ja niistä toipumiseen. Myös markkinaoperaattorit hyötyvät siitä, koska sen avulla voidaan vaikuttaa
sähkön markkinahintaan. [13.]

Sähkömarkkinoilla uusi asia on ns. aggregaattorit, eli yritykset, jotka muodostavat pienemmistä kulutus- ja tuotantokohteista suuremman kokonaisuuden, joka voi osallistua
eri markkinoille. Kuluttajien oma pienimuotoinen tuotanto voidaan rinnastaa kysyntäjoustoon, jos se reagoi markkinatilanteeseen ja sillä voidaan vähentää kohteen sähkönkulutusta, kuten esimerkiksi rakennusten ja liiketilojen varavoimakoneet. [13.]

Kysyntäjoustoon osallistuminen voi edellyttää yritysten varhaisia investointeja, mutta pitkällä aikavälillä se voi tarjota kustannustehokkaan ratkaisun yritykselle ja kansantaloudelle. [13.]

6

HKL:n energiamittarit

Metron energiamittari mallisto on laaja eikä ole säädetty mitään tiettyä mallia, jota käytettäisiin kaikissa kohteissa. Tämä johtuu osaksi siitä, että hankkeet joudutaan kilpailuttamaan ja uusissa kohteissa tai saneeraus paikoissa käytetään toimittajan valitsemia
mittarimalleja. Tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä mittaustiedon saamiseksi Helenin järjestelmään, koska suurimmassa osassa mittareista on käytössä sama signaalitieto
tai se on ohjelmoitavissa oikean laiseksi.

Osa mittareista on kuitenkin vanhoja analogi mittareita, jotka tullaan vaihtamaan nykyaikaisiin elektronisiin mittareihin, jotta mittaus tieto saadaan etäluettavaksi. Suurin osa
vanhoista mittareista on 1990-luvulta, ja vanhin käytössä oleva on vuosimallia 1982.
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Landis+Gyr E650

E650 on teollisuusmittari, joka tarjoaa korkean tarkkuuden ja pitkän aikavälin vakauden
energianmittauksessa ja kaikissa käyttöolosuhteissa. Siinä on poikkeuksellinen mittausjärjestelmä kaikille verkoille, joissa on joustavia mukautumismahdollisuuksia erityisvaatimuksiin. E650-mallista löytyy eri variaatiot korkea-, keski- ja pienjännitekohteisiin.

Sen ominaisuuksiin kuuluu tehokkaat energia-, jännite- ja tehomittaukset, ja sitä saa eri
tarkkuusluokissa, 0,2 tai 0,5 ja 1 (IEC) tai C, B (MID). Energian kolmi- ja yksivaiheinen
tallennus. Kaksi kuormitusprofiilia ja mahdollisuus tallentaa jopa tuhat tapahtumaa. Siinä
on I/O- modulaarinen rakenne ja saatavilla on eri variaatioita. Mittari vastaa myös IECja EU-mittastandardeja sekä mittariturvallisuusstandardia IEC 62052-31.

E650 on myös yhteensopiva kaikkien E65C-tiedonsiirtomoduulien kanssa, jotka soveltuvat kaikkiin nykyaikaisiin viestintävaatimuksiin. Siinä on lisäksi IEC- tai DLMS-tuki sekä
optiset ja sähköiset liitännät. [14.]

Schneider Electric Actic9 iEM3250

iEM3250 on pienjännite kohteisiin suunniteltu, DIN-kiskoon asennettava 3-vaiheinen
energiamittari, joka on helppo asentaa. Se tukee Modbus-, BACnet-, M-bus- ja LONprotokollia, joiden avulla voi helposti integroida mittarin kaupallisiin ja ei-kriittisiin kohteisiin.

iEM3250:n ominaisuuksia ovat kompakti koko, MID-yhteensopiva varmennettu tarkkuus
ja ohjelmoitava digitaalinen tiedonsiirto. Mittaustarkkuus on 0,5 S ja 1, ja mittari vastaa
IEC- ja EU-standardeja. [15.]
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Kuva 9. Schneider Electric iEM 3250 energiamittari.

Kuvassa 9 iEM 3250, jotka asennettiin HKL:n kiinteistösähkömittauspisteisiin vuonna
2014.

Carlo Gavazzi WM30-96

WM30-69 on kolmivaiheinen älykkään tehon analysaattori, jossa on sisäänrakennettu
konfigurointijärjestelmä ja selkeä LCD-näyttö. Se soveltuu sähköisten muuttujien mittaamiseen. WM30 perustuu modulaariseen koteloon, jossa on paneeliasennus ja IP65-suojausluokka. Lisäksi analysaattori voidaan varustaa moduulilla, jossa on digitaaliset lähdöt.

Muita WM30-69 ominaisuuksia ovat kompakti koko verrattuna Landis+Gyr E650:een,
tarkkuusluokka 0,5 S ja C. [16.]
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Kuva 10. Carlo Gavazzi WM30-96 energiamittari.

Kuvassa 10. yksi HKL:llä käytössä olevista VM30-96 mittareista.

7

7.1

Selvitystyön toteutus

DWG-kuvan päivittäminen

Energiamittareiden sijainteja ei ollut merkitty mihinkään sähkönsyötön yleiskuvaan,
mutta asiaan liittyvä selvitystyö oli tehty muutama vuosi sitten. Selvitystyön tuloksena
löytyi yleiskaaviokuva, johon oli käsin piirretyt mittareiden sijainnit, mutta kuvat olivat
epäselvät.

Päätettiin, että käsin piirretyt kaaviot siirretään Autocad-ohjelmalla sähkönsyötön yleiskaaviokuvaan. Autocad-kuvaan luotiin omat kerrokset eri osille, jotta niitä on mahdollista
muokata ja piilottaa tarvittaessa. Piirroskerrokset jaoteltiin seuraavasti, sähkönsyötön
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yleiskaavio, metroliikenteen alamittaukset ja kiinteistöjen alamittaukset. Päivitetystä kuvasta (kuva 11.) nähdään selvästi energiamittareiden sijainnit sähkönsyöttöverkostossa.
Kuvaan liitettiin mittareiden tunnukset, sarjanumerot ja jännitetasot.

Kuva 11. Kuvakaappaus Keskijänniteverkko Autocad-kuvasta, jossa myös alamittaukset.

Autocad-kuvan lisäksi tehtiin Powerpoint-pohjaan yksinkertaisempi viivapiirros metroliikenteen sähkönsyötöstä ja energiamittareiden sijainneista (liite 1). Kuviin piirrettiin Helenin päämittaukset ja metroliikenteen alamittaukset, joihin kuuluu asemien mittaukset,
ajoenergianmittaus ja vaihdelämmitysmittaus. Mittareiden tiedoiksi liitettiin niiden kohdenumero, sarjanumero ja Helenin sopimusnumero helpottamaan laskujen yhdistämistä
mittareihin.
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7.2

Mittauskohteiden kartoitus

Seuraava vaihe oli kaikkien mittareiden läpikäynti oikean sijainnin ja sarjanumeron varmistamiseksi. Samalla kaikista mittareista otettiin kuva, josta näkee mittarin mallin ja sarjanumeron. Kuvat tallennettiin tietokantaan ja täydennettiin kohdetiedoilla. Mittauskohteita oli yhteensä 64 kappaletta, joista 23:ssa on vanhanaikainen energiamittari. Vanhat
mittarit vaihdetaan uusiin elektronisiin mittareihin.

Mittareiden sijaintitiedot pitivät hyvin paikkansa, ja kaikki mittarit löytyivät ilman suurempaa etsintää. Vuosaaren vaihdelämmitysmittaus oli ainut, joka on vaihtanut paikkaansa,
kuviin verrattuna. Yleiskaaviokuva päivitettiin tämän mittarin osalta vastaamaan nykytilannetta.

Energiamittareista laadittiin Excel-taulukko, josta nähdään eri mittauskohteiden energiamittarit ja se, mitä laskutoimintoja tulee tehdä, jotta saadaan kunkin kohteen todellinen
energiankulutus. (Liite 3.)

7.3

Vaihdettavat mittarit

Osa mittareista tullaan vaihtamaan iän ja puutteellisien ominaisuuksien takia. Mittareiden
mallitiedot Excel-taulukosta nähdään mittareiden valmistaja, malli ja vuosiluku (kuva 12).
Taulukkoon on merkitty oranssilla värillä vaihdettavat mittarit, ja niiden perässä on ilmoitettu, mihin malliin mittari vaihdetaan. Kaikki yli kymmenen vuotta vanhat mittarit vaihdetaan uusiin. Enermet-mallit, jotka ovat 1990-luvulta, vaihdetaan iän perusteella. Muut
vaihdettavat mittarit vaihdetaan niiden puutteellisten ominaisuuksien perusteella. [Liite
2.]
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Kuva 12. Kuvakaappaus Mittareiden mallitieto Excel-taulukosta.

Kulosaaren sähkönsyöttöaseman energiamittareita ei huomioida, koska ne vaihdetaan
2019 alkavan sähkösyöttöaseman saneerauksen yhteydessä.

7.4

Suositeltavat mittarimallit

Pienjännitemittarit korvataan Schneider Electric Actic9 iEM3250-mittareilla. iEM3250mittari soveltuu parhaiten kiinteistömittareiden korvaajaksi, pienen kokonsa ja DIN-kisko
asennuksen perusteella. 19 mittaria korvataan iEM3250-mittarilla, jonka listahinta on 501
euroa. Yhteishinnaksi tulee tällöin 9 519 euroa.

Keskijännitemittarit korvataan Landis+Gyr E650 ZMD405C-mittareilla. E650 ZMD405C
soveltuu keskijännitemittaukseen, ja sen tarkkuusluokka on HKL:llä käytössä oleva 0.5
S. Neljä keskijännitemittaria korvataan E650 ZMD405C-mittarilla. Listahinta on 640 euroa, joten yhteishinnaksi tulee 2560 euroa.

Projektin sopivia mittareita löytyy melkein jokaiselta valmistajalta, mutta päätin suositella
edellä mainittujen kahden valmistajan malleja, jotka ovat eri kokoluokassa, mutta myös
eri ominaisuuksilla. Metroliikenteen mittarikanta koostuu jo pääasiassa näistä kahdesta
mallista, joten ne soveltuvat varmasti käyttöön.

7.5

Mittaustietojen liittäminen Helen Oy:lle

Selvitystyöosan jälkeen muutostoiveet esitettiin Helen Oy:lle. Helen ilmoitti, että SävelPlus-palvelussa ei riitä ominaisuudet näin laajan mittarikannan seurantaan. Helenillä on
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kuitenkin käytössä toinen ohjelmisto, johon kaikki mittarit voidaan liittää. Sovittiin, että
opinnäytetyön tulokset toimitetaan Helenille materiaaliksi ja joista kehitetään paras ratkaisu muutoksen toteuttamiseksi.

Helen Oy:lle toimitettaviin materiaaleihin kuuluu;
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-

Metroliikenteen mittaukset-viivapiirros (liite 1)

-

Mittareiden mallitiedot (liite 2)

-

Metroliikenteen energiamittaukset (liite 3).

Yhteenveto

Selvitystyö onnistui suunnitelmien mukaisesti ja auttaa energiamittaus-projektin viemisessä eteenpäin. Mittareiden yleiskaavio kuvasta tulee varmasti olemaan apua tulevissa
projekteissa ja muissa niihin liittyvissä töissä. Selvitystyön tuloksista on myös paljon
apua niin uusien mittareiden asennustöissä kuin mittaustietojen linkittämisessä Helenin
palveluihin. Excel-taulukoista nähdään selkeästi, mitkä mittarit tullaan vaihtamaan ja
millä uudella mittarimallilla ne korvataan. Helen oli hyvin yhteystyökykyinen ja se otti hyvin halutut muutokset vastaan, ja yrityksen kanssa saatiin aloitettua työ mittareiden liittämiseksi järjestelmiin.

Mittareiden asentaminen ja mittaustietojen linkittäminen Helenille jäivät pois tästä opinnäytetyöstä aikataulullisista syistä, koska asennustöitä ei päästy aloittamaan ennen tämän työn palauttamista.

Yhtenä työn tavoitteista oli siis kulutus- ja kustannustietojen helppo saatavuus ja energiakulutus lukujen alkuperän selkeä näkyvyys Sävel Plus- tai Granlund Manager-sovelluksesta. Helen ilmoitti, ettei ainakaan Sävel Plus-palvelu sovellu tietojen käsittelyyn,
vaan tarjotaan toista palvelua tähän tarkoitukseen. Helen myös kehittää suunnitelman
kulutustietojen helppoon lukemiseen ja selkeään esittämiseen laskuilla. Tämä tavoite
onnistui hyvin, vaikka projektia ei tämän työn aikana saatu päätökseen.
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Toisena tavoitteena oli mittareiden manuaalisen luennan lopettaminen ja tietojen toimitus suoraan Helenille, joista se koostaa koostelaskut metron energiankulutuksesta, jossa
on eroteltu metrojunien, vaihdelämmityksien, asemien ja syöttöasemien kuluttama sähköenergia. Tämän tavoitteen toteutukseen saatiin kerättyä materiaali, ja Helenillä on hyvät lähtökohdat toteuttaa koostelaskujen toteuttaminen. HKL toteuttaa mittareiden vaihdon tämän työn tulosten perusteella.

Selvitystyöstäni tulee olemaan paljon hyötyä HKL:lle mittareiden vaihdossa, ja siitä on
myös taloudellista hyötyä mittareiden käsin luennan poistuessa, kun kaikkien mittareiden
tiedot ovat luettavissa etänä yhdestä järjestelmästä.
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