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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

 

ISO 55000  Omaisuuden hallintaa käsittelevä standardisarja 

LEAN  Toimintatapaan perustuva kokonaisvaltainen kehittämisfilosofia 

MTBF   Mean Time Between Failures, keskiarvoaika virheiden välillä 

PSK 6201  Kunnossapidon standardi 

RCM   Reliability Centered Maintenance, luotettavuuteen keskittyvä kunnossapito 

SPC   Statistical process control, tilastollinen prosessinohjaus 

TPM   Total Productive Maintenance, kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito 

Trimble NIS  Ohjelmistotoimittajan verkkotietojärjestelmä 

Trimble UTG  Ohjelmistotoimittajan verkkotietojärjestelmään integroitu mobiilisovellus 
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1 JOHDANTO 

 

 

Sähköverkkojen rakentamisessa ja käytössä pyritään siihen, että asiakkaalle saadaan toimitettua mah-

dollisimman häiriötöntä ja laadukasta sähköä turvallisesti. Uusien sähköverkkojen rakentaminen vaatii 

suuria investointeja, joten rakentamista tehdään vaiheittain. Uusia verkkoja on rakennettu ja jo uudis-

tettukin useiden vuosikymmenten aikana. Koska verkkojen käyttöikä on useita kymmeniä vuosia, on 

käytössä hyvinkin eri-ikäisiä verkkoja. Käyttöiän kasvaessa myös vikaantumisten todennäköisyys kas-

vaa.  

 

Pitkän käyttöajan aikana komponentit ja laitteet joutuvat erilaisten rasitusten kohteeksi esimerkiksi 

tuulen, sateen, pakkasen ja auringon vaikutuksesta. Tästä syystä komponenttien ja järjestelmien kunto 

heikkenee.  

 

Jakeluverkon kunnossapidolla tarkoitetaan toimintoja, jolla rakennettu verkko pidetään toimintakun-

toisena. Tämä voidaan toteuttaa korjaamalla laitteet, kun ne rikkoutuvat tai ennakoimalla vikaantumi-

sia keräämällä säännöllisesti tietoa verkon kunnosta ja seuraamalla kunnossa tapahtuvia muutoksia. 

Tällöin voidaan reagoida ennen tapahtuvaa rikkoutumista ja osaltaan ylläpitää sähkön toimitusvar-

muutta käyttäjille. 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään yleisesti kunnonhallinnan menetelmiin, sähköverkkojen kunnossa-

pitostrategioihin ja -menetelmiin sekä jakeluverkolle tehtäviin kuntotarkastuksiin. Jakeluverkon kunto-

tarkastusten ja seurannan siirtyessä mobiilijärjestelmään, päivitettiin yrityksen jakeluverkon kunnossa-

pito-ohjelma. Työstä rajattiin pois sähkö-, kytkin- ja erotinasemat.  
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2 VERKKO KORPELA 

 

 

Korpelan Voima kuntayhtymäkonsernin tehtävänä on tuottaa ja myydä laadukkaita ja edullisia ener-

gia-alan palveluja. Korpelan Voima on vuonna 1919 perustettu maakunnallinen energiakonserni. Kon-

serni muodostuu emoyhtiö Korpelan Voimasta ja sen sähkönmyyntiä harjoittavasta tytäryhtiöstä Kor-

pelan Energiasta, kaukolämpötoimintaa harjoittavasta tytäryhtiöstä Lämpö Korpelasta ja sähkönsiirtoa 

harjoittavasta tytäryhtiöstä Verkko Korpelasta. (Verkko Korpela Oy 2019.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO1.Verkko Korpelan jakelualue (Verkko Korpela Oy 2019) 

 

Verkko Korpela Oy:n jakelualue Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla on suuruudeltaan 

noin 5000 km
2
. Asiakkaita on noin 21000. Yhtiön jakeluverkossa on yhdeksän 110/20 kV:n sähkö-

asemaa, kolme 20 kV kytkinasemaa ja noin 1450 jakelumuuntajaa. Jakeluverkon kokonaispituus on 

yhteensä noin 3800km. (Verkko Korpela Oy 2019.) 
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3 VIKAANTUMINEN 

 

 

Vikaantuminen määritellään kirjallisuudessa tapahtumaksi, joka aiheuttaa kohteessa lopulta tilan, jol-

loin kohde ei toimi vaaditulla tavalla. Viat voivat syntyä hitaasti etenevästi, jolloin toimintakyky heik-

kenee ajan kuluessa.   Vika voi olla myös satunnainen eli piilevä, jolloin se on yllättävä ja vaikutuksil-

taan haittaava häiriö. (Järviö & Lehtiö 2017, 70-72.) 

 

Vikaantuminen kehittyy yleensä latenttina, jolloin sitä ei vielä voi huomata. Latentin ajan jälkeen al-

kava vikaantuminen voidaan tunnistaa. Vian oirehtimisaika vaihtelee kymmenistä vuosista sekunnin 

osiin. Tänä aikana vikaantumiseen pitäisi reagoida ja ehtiä suunnitella korjaavat toimenpiteet. Jos lait-

teiden vikaantumismekanismit tunnetaan ja ne ovat riittävä hitaita, voidaan määritellä tarkastusvälit, 

jotta laitteet ehdittäisiin korjata ennen niiden rikkoontumista. (Järviö 2004, 45.) 

 

 

 

KUVIO 2. Vikaantumisen vaiheet (mukaillen Järviö 2004, 45) 

 

Vikaantuminen on seurausta ikääntymisen ja käytön seurauksena tapahtuvista muutoksista. Näiden 

muutosten havainnointi tapahtuu tarkastamalla ja seurannalla. Lisäksi muutoksiin oikea-aikainen rea-

goiminen mahdollistavat vikaantumisen vähentämisen.  Vikaantumistaajuudella kuvataan vikojen lu-

kumäärää tiettyä aikayksikköä kohden. (Järviö 2004.) 
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Pyrittäessä vikaantumattomaan käynnissäpitoon: 

 huolehditaan laitteiston puhtaudesta, oikeasta voitelusta ja linjauksesta 

 huolehditaan toimintaedellytyksistä eli ympäristön siisteys, toimintalämpötilat jne.  

 seurataan järjestelmän nettotuottoja 

 huomioidaan järjestelmän ikääntyminen ja siitä seuraava toimintakyvyn mahdollinen muutos. Jär-

jestelmä kuluu käytössä ja aiheuttaa kunnon muutoksia epäedullisempaan suuntaan 

 mahdollisuuksien mukaan päivitetään järjestelmää esimerkiksi käyttäjä- tai huoltoystävällisem-

mäksi 

 perehdytetään käyttäjiä ja kunnossapitäjiä. Vikaantumisien syy voi olla tahaton virhekäyttö.  

(Järviö & Lehtiö 2017.) 

 

Järviö ja Lehtiö (2017) on esittänyt (KUVIO 3), nollavikaantumiseen pyrkimisen mallin.  

 

 

KUVIO 3. Nollavikaantumiseen pyrkiminen (Järviö & Lehtiö 2017, 93) 

 

 



5 

 

Lähtötilanteessa MTBF eli keskiarvo virheiden välillä on lyhyt, vikaantuminen on satunnaista ja ha-

jonta suurta. Nollavikaantumiseen pyrkimisen ensimmäisessä vaiheessa pyritään stabilisoimaan vika-

väli hajontaa pienentämällä ja lisäämällä sekä kehittämällä käytön ja kunnossapidon yhteistyötä. Pide-

tään yllä historiatietoa järjestelmän luotettavuuden muutoksista ja otetaan käyttöön toiminnanohjaus-

järjestelmä, jolla hallitaan kunnossapitoprosessin tietomääriä. Toisessa vaiheessa pidennetään vikavä-

liä ja analysoidaan aikaisempia toimenpiteitä sekä vikaraportteja. Suuren vikaherkkyyden tai haitan 

tuottaviin tapahtumiin/järjestelmän kohtiin kiinnitetään huomio ja niiden kunnonhallintaan panoste-

taan. Kolmannessa vaiheessa toiminnan perusteeksi otetaan laitteiston kunto. Kunnonseurantaa teh-

dään säännöllisesti ja ennakkosuunnitelman mukaisesti ja seurataan nettotehokkuutta sekä mahdollisia 

poikkeamia. Viimeisessä eli neljännessä vaiheessa odottamaton vikaantuminen on seurannassa aikaan 

perustuvan kunnossapidon myötä, lisäksi tarkastusten yhteydessä komponenteissa havaittujen tai las-

kettujen elinaikaodotusten perusteella seurataan komponenttien kuntoa ja voidaan aikatauluttaa korja-

usajankohta. (Järviö & Lehtiö 2017, 92-93.)   

 

 

3.1 Jakeluverkon vikaantuminen 

 

Suomen sähkönjakelujärjestelmä muodostuu kantaverkosta, alueverkoista, jakeluverkoista sekä sähkön 

kuluttajista.  Kantaverkon muodostavat 400 kV:n ja 220 kV:n rengaskäyttöinen verkko ja sitä tukeva 

110 kV verkko sekä sähkömarkkinoiden käytössä olevat valtakunnan rajat ylittävät voimajohdot. Fing-

rid vastaa kantaverkon toimivuudesta. Alueverkoksi luokitellaan 110 kV:n johtoyhteydet, jotka eivät 

kuulu kantaverkkoon. Alueverkot ovat jakeluverkkoyhtiöiden tai erityisten alueverkkoyhtiöiden omis-

tamia verkkoja. Jakeluverkoksi luokitellaan paikallisten sähköyhtiöiden omistamat 0,4-70kV:n sähkö-

verkot. (Energiavirasto 2019.) 
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KUVIO 4. Sähköverkon rakenne (mukaillen ABB 2018) 

 

Jakeluverkon yleisimpiä vianaiheuttajia ovat: 

 ylijännitteet, jotka voivat syntyä esimerkiksi salamaniskun seurauksena tai verkon sisäisistä 

tapahtumista 

 laitteiden mekaanisista vioista johtuvat toimintahäiriöt tai virhetoiminnot 

 verkkokomponentin eristyskyvyn aleneminen, esimerkiksi puun osuminen lankaan.  

(Elovaara & Haarla 2011.) 

 

Suorassa salamaniskussa ylijännitteet nousevat suuriksi. Osuessaan johtoon salama synnyttää kahteen 

suuntaa liikkuvan syöksyvirran, jonka suuruus voi olla useita kiloampeereita. Todennäköisimmin suora 

salamanisku aiheuttaa maaoikosulun, koska johtojen väliset ilmavälit eivät riitä estämään salaman 

synnyttämän ylijännitteen läpilyöntiä. Tuuli saattaa aiheuttaa maasulun puiden kaatuessa lankoihin. 

Lisäksi tuuli saattaa lennättää irtonaisia oksia, jotka voivat aiheuttaa kaksivaiheisen oikosulun osues-

saan lankoihin. Puun kaatuminen linjaan aiheuttaa yleensä maasulun tai lankojen osuessa yhteen myös 

kaksivaiheisen maaoikosulun. Talvisin lumi ja erityisesti tykkylumi aiheuttaa vikoja painaessaan pui-

den oksia lankoihin tai painaessaan puita lankoihin. Langoilla ja erityisesti pylväsmuuntajilla myös 

eläimet voivat saada aikaan oikosulkuja. Tavallisimpia jakeluverkon vikoja ovat siis oiko- ja maasulut 

sekä ylikuormitukset ja katkokset. Viat aikaansaavat jakeluverkossa normaalista poikkeavia virtoja ja 

jännitteitä, jotka saattavat aiheuttaa häiriön. Häiriöt voidaan jakaa sähkönjakelun keskeytykseen johta-

viin tai sähköturvallisuutta vaarantaviin vikoihin.  (Elovaara & Haarla 2011, 166-189.)  
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3.1.1 Oikosulku 

 

Oikosulut ovat vaiheiden välisiä vikoja, jossa johtavat osat ovat kosketuksissa toisiinsa suoraan, valo-

kaaren tai vikaimpedanssin kautta. Oikosulkuvirrat ovat tyypillisesti suuria, sadoista ampeereista jopa 

tuhansiin ampeereihin, ja tämän vuoksi ne on myös helppo havaita. Suurimmat oikosulkuvirrat ovat 

syöttöpisteiden lähellä ja pienenevät johtolähtöjen loppupäätä kohti.(Lakervi & Partanen 2008.) 

 

 

KUVIO 5. Kaksivaiheinen oikosulku  Kolmivaiheinen oikosulku 

 

 

3.1.2 Maasulku 

 

Maasulussa vaihe tai vaiheet ovat yhteydessä maahan. Maasuluissa vikavirrat tyypillisesti ovat oi-

kosulkuvirtoja pienempiä ja tämän takia vikoja on vaikea havaita. Avojohtoverkoilla maasulkuvirta voi 

olla alle kymmenestä ampeerista muutamaan sataan ampeeriin asti. Monivaiheinen maasulku eli maa-

oikosulku on maasulun ja oikosulun yhdistelmä, jossa kaksi tai kolme vaihetta on oikosulussa ja sen 

lisäksi vielä yhteydessä maahan. (Lakervi & Partanen 2008.) 

 

 

 

KUVIO 6. Yksivaiheinen maasulku tai  Monivaiheinen (kaksivaiheinen) maasulku 

 johtimen putoaminen 



8 

 

Suomessa keskijänniteverkko on maasta erotettu tai sammutettu verkko. Maasulku syntyy, kun virta Ief 

kulkee vaihejohtimesta valokaaren tai suoran kosketuksen kautta maahan tai maadoitukseen. 

(Lakervi & Partanen 2008.) 

 

KUVIO 7. Maasulun muodostuminen maasta erotetussa verkossa. (ABB 2000, 5) 

 

Sammutetussa verkossa muuntajan tähtipisteeseen kytketään maakapasitanssit kompensoiva sammu-

tuskuristin. Sammutuskuristin viritetään niin, että maakapasitanssien ja kuristimen kautta kulkevat 

virrat ovat lähes yhtä suuret, jolloin vikavirta Ief jää pieneksi. Tällä saadaan pienennettyä maasulkuvirta 

n. 5-10 %:iin vastaavasta maasta erotetun verkon maasulkuvirrasta. (Elovaara & Haarla 2011.) 

 

KUVIO 8. Maasulun muodostuminen sammutetussa verkossa. (ABB 2000, 8) 
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Vikapaikan ja syöttöpisteen etäisyydellä ei ole erityisesti vaikutusta maasulkuvirran suuruuteen, koska 

maasulussa johtimien ja muuntajakäämien vaikutuksella on johtimien maakapasitanssien synnyttämiin 

vaikutuksiin nähden pieni vaikutus. Vikapaikassa maasulkuvirta If aiheuttaa maadoitusresistanssin Rm 

läpi kulkiessaan maadoitusjännitteen Um. (Lakervi & Partanen 2008, 188.) 

 

 

KUVIO 9. Maadoitusjännite (Lakervi & Partanen 2008, 188) 

 

Maadoitusjännitteestä aiheutuu ihmisen tai eläimen kosketeltavissa oleva kosketusjännite, joka voi-

daan laskea kaavasta: 

 

𝑈𝑚 ≤ 𝑘 × 𝑈𝑇𝑃   

 

jossa Um on maadoitusjännite, UTP kosketusjännite ja kertoimen k sallittu arvo on Suomessa yleensä 

korkeintaan 2. Jos arvon 2 saavuttaminen on maaperän huonon johtavuuden vuoksi erityisen vaikeaa, 

voidaan teknisten ja taloudellisten seikkojen takia erikoistoimenpiteillä sallia k arvo 4, huonoissa maa-

doitusolosuhteissa jopa k arvolla 5. SFS 6001 määrittelee sallitut kosketusjännitteet, joita ei saa ylittää. 

(Lakervi & Partanen 2008, 166-189.)  
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KUVIO 10. Kosketusjännitteen suuruus (SFS 6001, 104) 

 

 

 

KUVIO 11. Sallittu kosketusjännite (SFS 6001,93) 

 

 

3.1.3 Ylikuormitus 

 

Laitteet kuten muuntajat, generaattorit, kondensaattorit ja moottorit kuumenevat ylikuorman seurauk-

sena ja voivat vaurioitua. Johdoille ja kaapeleille valmistajat määrittelevät suurimman sallitun jatkuvan 

kuormitusvirran ja 1 s:n oikosulkuvirran arvot. Liian suuri lämpötila voi aiheuttaa laitteen tai kaapelin 

eristyksen pettämisen ja myös johdinmetallin ominaisuuksien huonontumisen ja jopa sen sulamisen. 

Tällaisia normaalia suurempia kuormitusvirtoja saattaa esiintyä myös häiriötilanteiden aikana ja ver-

kon poikkeavissa kytkentätilanteissa. (Lakervi & Partanen 2008, 200.) 
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3.1.4 Katkokset 

 

Keskijänniteverkossa johdinkatkos ei välttämättä aiheuta maasulkua eikä oikosulkua, tällöin ei verkon 

suojauskaan välttämättä toimi. Katkos aiheuttaa kyllä epäsymmetrisen kuormitusvirran, jota kaikki 

kulutuslaitteet eivät välttämättä kestä kovin kauaa. Sähkönkäyttäjä kokee kaikki katkokset isompana 

tai pienempänä sähkönjakelun keskeytymisenä. Keskijänniteverkon relesuojaukset tunnistavat verkos-

sa syntyvät viat ja aiheuttavat kyseisen johtolähdön katkaisijan laukaisun eli sähkönkäyttäjän kokeman 

sähkökatkon. Avojohdoilla käytetään jälleenkytkentää, joka tekee automaattisesti katkaisijan kiinnioh-

jaukset asetetun ajan kuluttua. Näitä jälleenkytkentöjä on yleensä kaksi, pikajälleenkytkentä ja aikajäl-

leenkytkentä. Avojohtojen vioista suurin osa on salaman synnyttämiä valokaarivikoja, jotka sammuvat 

näiden jälleenkytkentöjen ansiosta. (Elovaara & Haarla 2011,341-373.) 

 

Näiden lisäksi pienjänniteverkossa sähkönjakelun katkeamisen eli keskeytyksen aiheuttavia vikoja 

ovat erilaista syistä tapahtuvat sulakepalot ja vaiheviat, joiden seurauksena yksi tai useampi vaihe tulee 

jännitteettömäksi. Pienjänniteverkkojen suojauksissa kiinnitetään erityistä huomiota hengen- ja palo-

vaaran poistamiseen. Tähän pyritään riittävän hyvällä maadoituksella ja riittävän nopeasti toimivalla 

ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksella. Maadoitukset toimivat potentiaalintasauksena vaarallisten 

kosketusjännitteiden suhteen. Jos maadoitus on kunnossa, maan potentiaali nousee käyttäjän lähellä 

maadoitusjännitteenmukaiseen arvoon, jolloin vaarallisia kosketusjännitteitä ei esiinny. 

(Lakervi & Partanen 2008, 198-205.) 

 

Sähköturvallisuutta vaarantavia vikoja ovat erityisesti jakeluverkon nollaviat. Nollajohtimen katkeami-

sen seurauksena osassa vaiheista voi olla huomattava ylijännite, kun taas muissa alijännitteitä.  Yli- ja 

alijännitteiden takia laitteet, esimerkiksi kylmälaitteet eivät pysty käynnistymään, saattavat rikkoontua 

tai pahimmassa tapauksessa aiheutuu tulipalo. Nollavika voi aiheuttaa myös vakavan sähköiskun vaa-

ran, sillä pahimmassa tapauksessa sähkölaitteiden metalliset ulkokuoret tulevat jännitteellisiksi. Myös 

nollavioista seuraa sähkönjakelun keskeytyminen, koska jännite kytketään pois mahdollisimman nope-

asti nollavian havainnosta. (Tukes 2019.)  
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4 KUNNOSSAPITOTOIMINTA 

 

 

Kunnossapitotoiminnan suunnittelun perustana ovat laitteiston ominaisuudet, toiminnan luonne ja toi-

mintaympäristö. Kunnossapitotoiminnan suunnittelulla pyritään optimoimaan kohteen käytettävyys. 

Tavoite pyritään saavuttamaan hyödyntämällä kaikkia käytettävyyteen vaikuttavia kolmea osatekijää:  

 toimintavarmuus 

 kunnossapidettävyys 

 kunnossapitovarmuus.  

(PSK 6201 2011.) 

 

Kunnossapitotoiminnan suunnittelussa määritetään kunnossapitostrategia, joka vaikuttaa 

kunnossapidossa tarvittaviin henkilöstöresursseihin, kunnossapidon tiloihin, välineisiin ja laitteiston 

teknisen tiedon hallintaan sekä kunnossapidon materiaalitoimintoihin. (PSK 6201 2011.) 

 

 

4.1 Kunnossapitostrategiat 

 

Strategia on tavoitteiden ja niihin johtavien keinojen valintaa. Strategisella suunnittelulla ja toimeen-

panolla pyritään ohjaamaan ja säätelemään toimintoja ja kehityksen suuntaa.  Strategian suunnittelussa 

pyrkimyksenä on itseymmärrykseen perustuva, tietoinen valinta. Jossa tavoitteena on kehittää toimin-

taa siten, että vaihtoehtojen valinta on tietoista, harkittua, päämääräsuuntautunutta, kokonaisuuden 

huomioivaa sekä yksittäisen päätöksen ja toimenpiteen sitomista osaksi laajempaa kokonaisuutta eli 

päätösten verkottaminen. Winston Churchill pohdiskeli jo aikoinaan, ”Olet huomenna siellä, missä 

ajatuksesi ovat tänään.” (Hakuli 2000.) 

 

Strateginen suunnittelu koostuu: 

 nykytilan kartoittamisesta  

 päämäärien asettamisesta 

 toimintavaihtoehtojen luomisesta 

 toimintalinjan valinnasta 

 toimenpanon ja seurannan suunnittelusta. (Hakuli 2000.) 
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Kunnossapidon strategian tulee perustua yhtiön strategiaan ja visioon. Viimeisten vuosikymmenten 

aikana johtamiseen on kehitetty erilaisia toimintamalleja, joita hyödynnetään myös kunnossapidon 

kehittämisessä. Tässä työssä tarkastellaan kolmea toimintamallia. 

 

 

4.1.1 LEAN 

 

Lean sana itsessään tarkoittaa kevyttä tai ohutta. Lean menetelmässä pyritään eroon toiminnan poik-

keavasta vaihtelusta (mura), ylikuormituksesta (muri) ja hukasta (muda) sekä pyritään toiminnan jat-

kuvaan parantamiseen (kaizen). (Torkkola 2017.) 

 

Vaihtelu on luonnollinen osa kaikkea toimintaa ja sitä on kaikkialla, eikä sitä voida kokonaan poistaa. 

Vaihtelu eli epätasapaino tai epäyhdenmukaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi työkuorman vaihtelua eri 

päivinä, ”tulipalojen sammuttelua”, muuttuvia asiakastarpeita tms. Vaihtelu pyritään pitämään hallin-

nassa ja poistamaan normaalista poikkeava vaihtelu. Vaihtelua voi olla kahdenlaista, joko keskiarvo 

seilaa tai hajontaa on paljon. (Torkkola 2017.) 

 

Kuviossa 12 on havainnollistettu keskiarvon ja hajonnan merkitystä. Tavoitteena on siis saada keskiar-

vo keskiympyrään ja hajonta mahdollisimman pieneksi eli kaikki lähelle keskustaa. Tosin hajonta voi 

olla pieni, mutta keskiarvo siirtyy eli osumakuvio on epätarkka ja osumarypäs täsmällinen. Keskiarvo 

voi olla myös lähellä keskustaa, mutta hajonta on laajaa eli osumakuvio on tarkka ja rypäs epätäsmäl-

linen tai keskiarvo on pielessä ja hajontakin on laajentunut, jolloin osumakuvio on epätarkka ja epä-

täsmällinen. (Torkkola 2017.) 

 

KUVIO 12. Keskiarvon ja hajonnan eroavaisuudet. (mukaillen Torkkola 2017, 24) 
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Ylikuormitus voi olla laitteen, järjestelmän tai ihmisen kuormittumista. Jatkuva ylikuormittuminen 

rasittaa ja aiheuttaa vikaantumisia ja sairastumisia, estää uuden oppimista ja kehittämistä. Tilanteessa 

toiset työvaiheet joutuvat odottamaan hitaampaa tai suuremmassa kuormituksessa olevaa työvaihetta. 

Yksittäinen kuormittunut työpiste hidastaa koko prosessin etenemistä. Ylikuormitus lisää keskeneräistä 

työtä ja aiheuttaa välivarastoja. (Torkkola 2017.) 

 

Hukka tarkoittaa arvoa tuottamatonta tekemistä, josta ei olla valmiita maksamaan. Hukan poistamisella 

vähennetään tehokkaan työn tekemisen esteitä, jolloin käytettävissä olevat resurssit kohdistuvat arvon 

tuottamiseen. Hukalla on seitsemän lähdettä: 

 liike 

 siirtely 

 ylituotanto 

 korjaaminen 

 varastointi 

 odotus 

 liiallinen käsittely. 

(Torkkola 2017.) 

 

Jatkuvan parantamisen lähtökohtana voidaan pitää toiminnan tuntemista. Menetelmänä voidaan käyt-

tää esimerkiksi tilastollista prosessinohjausta eli SPC:tä (Statistical Process Control). Siinä toimintaa 

seurataan ohjauskorteilla tilastollisin menetelmin eli keskiarvon ja hajonnan avulla. Ohjauskortit pal-

jastavat normaalista poikkeavat erityissyyt, jolloin voidaan ryhtyä selvittämään juurisyytä poikkeamal-

le. Tavoitteena on prosessin jatkuva parantaminen niin, ettei normaalista vaihtelusta poikkeavat tai 

satunnaiset tekijät pääse vaikuttamaan. Keskiviiva on prosessin keskiarvo ja valvontarajoina hajonta-

luvut. (Kume 1998.) 
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KUVIO 13. Esimerkkejä valvontakorteista (Kume 1998, 92) 

 

Lean- periaatteina ovat: 

 asiakaskeskeisyys - pyrkiä tuottamaan arvoa tuottavia asioita, kehittää niitä ja poistaa muu 

 hukan karsinta - turhan poistaminen 

 virtauksen toteuttaminen - läpimenoaikojen minimoiminen. Tiedetään mitä seuraavaksi tapah-

tuu tai mitä tulee seuraavaksi tehdä 

 imuohjaus - kysyntälähtöinen toimita. Tehdään ja hankitaan tarpeeseen 

 jatkuva parantaminen.  

(Torkkola 2017.) 

 

Lean kunnossapidossa on ennakoivaa, suunnitelmallista ja aikataulutettua kunnossapitotoimenpiteiden 

toteuttamista. Lähtökohtana on kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaisesti tarkastukset ja huollot to-

teutetaan. Leanin hyödyt saadaan kunnossapidon käyttöön toimintoja vakioimalla eli standardisoimalla 

ja jatkuvalla parantamisella. Tiedetään mitä tehdään seuraavaksi eli optimoimalla ennakoivia huoltoja 

tuotannon ja kunnossapitoresurssien sekä aikataulujen mukaisesti huomioiden kuitenkin korjaavan 

kunnossapidon yllätyksellisyys. Kunnossapidossa Leanin hyödyntäminen näkyy kohdistettaessa kun-

nossapitoresurssit kriittisiin kohteisiin ja samalla voidaan vaikuttaa myös kunnossapitotoimien läpi-

menoaikoihin. Myös varaosien osalta siirtyminen imuohjaukseen esimerkiksi ABC-analyysin luokitte-

lulla mahdollistaa resurssien käyttämisen tärkeimmille varaosille. 
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4.1.2 TPM, Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito 

 

Kokonaisvaltaisessa tuottavassa kunnossapidossa pyritään kehittämään huonosti toimivaa kunnossapi-

toa tehokkaammin toimivaksi. TPM:n (Total Productive Maintenance) lähestymistapa jakautuu neljään 

vaiheeseen: 

 suunnitteluvaihe 

 mittausvaihe 

 kunnostusvaihe 

 vakiinnuttaminen. 

(Opetushallitus 2019.)  

 

Suunnitteluvaiheessa määritetään organisaatio ja resurssit sekä laaditaan kunnossapitosuunnitelma. 

Mittausvaiheessa tutkitaan olemassa olevaa vika- ja korjaushistoriaa, jolloin saadaan lista toimenpiteis-

tä, jotka vaativat tarkastus-, huolto- ja korjaustoimia. Pienet virheet ja viat ovat yleisimpiä syitä laittei-

den hajoamisiin ja niiden havainnointiin tulisikin kiinnittää huomio. Kunnostusvaiheessa tehdään pe-

rusteellinen tarkastus, minkä jälkeen tehdään suunnitellut huoltorutiinit valituille laitteille. Tämä saat-

taa aiheuttaa lisääntyvää työkuormaa kunnossapitoon. Toimenpiteiden vaikutus selvitetään ja jos vai-

kutus on riittävän positiivinen, siirrytään seuraavaan kohteeseen. Jos toimenpiteet ovat olleet hyvät, 

laaditaan näille uudet kunnossapito- ja käyttöohjeet. Seuraavaksi siirrytään takaisin mittausvaiheeseen 

ja valitaan seuraavat kohteet. Lopuksi vakiinnutetaan toiminta, optimoidaan kunnossapidon tukijärjes-

telmiä ja laaditaan seurantamittaristo. Tuottava kunnossapito korostaa ihmisten taitoa ja koneiden yllä-

pitoa sekä tuottavuuden parantamista. (Järviö & Lehtiö 2017, 118-123.) 

 
 

4.1.3 RCM, Luotettavuuteen keskittyvä kunnossapito 

 

Luotettavuuskeskeinen kunnossapito RCM (Reliability Centered Maintenance) on menetelmä, jossa 

tavoitteena on selvitä mahdollisimman vähäisellä kunnossapidolla vaarantamatta kuitenkaan toimintaa. 

Keskeinen toiminta-ajatus luotettavuuskeskeisyydessä on kunnossapidon kohdentaminen yksittäisistä 

laitteista järjestelmätason tarkasteluun. Järjestelmässä epäoleellisimmille laitteille voidaan tehdä pel-

kästään korjaavaa kunnossapitoa ja kriittisille laitteille voidaan kohdentaa enemmän resursseja. Kun-

nossapito kohdennetaan laitteisiin, joissa sitä eniten tarvitaan. Laitteet priorisoidaan kustannusten, tur-

vallisuuden, ympäristövaatimusten ja laadun perusteella.  Laitteiden vikaantumismekanismit selvite-

tään ja laaditaan tehokkaat kunnossapitomenetelmät. Seuraavaksi laaditaan toimintaohjeet niiden lait-



17 

 

teiden vikaantumisille, joille ei ole kehitetty ehkäisevän kunnossapidon menetelmiä.  Kunnossapidon 

tehostuessa seurataan kunnossapidon kustannusten ja prosessin luotettavuuden kehittymistä. (Järviö & 

Lehtiö 2017.) 

 

RCM:ssa ei niinkään pyritä kaikkien vikojen ehkäisyyn vaan estämään vikojen vaikutuksia. Ensim-

mäiseksi RCM- prosessissa määritetään tarkasteltavan järjestelmän toiminnot ja ominaisuudet. Seuraa-

vaksi selvitetään viat, jotka aiheuttavat järjestelmän toimimattomuuden ja syyt vikaantumiselle eli mis-

sä olosuhteissa vikaantuminen voi tapahtua ja mitkä tilanteet voivat aiheuttaa vikaantumisen. Kolman-

nessa vaiheessa selvitetään miten vika vaikuttaa järjestelmän toimintaan ja miten se havaitaan. Selvi-

tyksessä kiinnitetään huomiota mistä vikaantuminen tunnistetaan, mitä riskejä vikaantuminen aiheut-

taa, miten vikaantuminen vaikuttaa prosessiin ja mitkä ovat korjaustoimenpiteet. Neljännessä vaihees-

sa pohditaan piilevien vikojen seurauksia. Mitä turvallisuus- ja ympäristöseurauksia on ja millaisia 

toiminnallisia seurauksia tai ei-toiminnallisia seurauksia voidaan tunnistaa. Viidennessä vaiheessa sel-

vitetään miten voidaan valmistautua vikaantumisen havaitsemiseksi ennakoivasti. Mahdollisia vaihto-

ehtoja voivat olla säännöllinen/jaksotettu huolto, määräajoin tehtävä korjaus/uusiminen tai säännölli-

nen kunnonvalvonta, jossa pyritään havaitsemaan oirehtivat viat ja korjaamaan ne suunnitellusti. Vii-

meisenä selvitetään mitä tehdään, jos ehkäisevää toimenpidettä ei löydy. (Järviö & Lehtiö 2017.) 

 

RCM -mallissa ensin selvitetään tärkeysjärjestys eli missä kunnossapitoa eniten tarvitaan. Seuraavaksi 

määritellään laitteet, joita prosessissa on ja millaisia vikaantumisia sekä seurauksia vikaantumisista voi 

seurata. Lopuksi selvitetään olemassa olevat kunnossapitotoimet ja mietitään uusia toimenpiteitä. Nä-

mä toimenpiteet kirjataan kunnossapito-ohjelmaan. (Järviö & Lehtiö 2017, 168-182.) 

 

 

4.2 Kunnossapidon työnsuunnittelu 

 

Kunnossapidon työnsuunnittelulla tarkoitetaan tulevien kunnossapitotehtävien toteuttamisen suunnitte-

lua, jossa huomioidaan tuotantotoiminnan kannattavuutta ja kunnossapitotehtävien kustannusvaikutuk-

sia. Työnsuunnittelulla on huomattava merkitys erityisesti häiriötilanteissa ja tuotantoseisokkien aikai-

sissa töissä. (PSK 6201 2011.) 

 

Kunnossapidon työtilaus on tietojärjestelmässä käsiteltävä, työstä vastaavan henkilön hyväksymä työ-

määräin, joka ilmaisee kunnossapitotarpeen. Työtilauksella määritellään työkohde, siinä tehtävä työ ja 
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työn toteutusajankohta. Siinä voi olla myös muita työn yksilöintiin ja kustannusten kohdentamiseen 

tarvittavia tietoja. (PSK 6201 2011.) 

 

Työnsuunnittelussa työvaiheille määritellään läpimenoajat ja henkilöresurssi. Lisäksi selvitetään toi-

minnan kannalta sopivin ajankohta ja aikataulu toteuttamiseen. Samalla työlle voidaan tilata tarvittavat 

materiaalit. Työhön tarvittavien materiaalien ja laitteiden sekä työvoiman saatavuus varmistetaan 

oman organisaation varasto- ja henkilöstövarauksilla tai tarjouspyynnöillä. Samalla voidaan arvioida 

työlle kustannusarvio. (PSK 6201 2011.) 

 

Tässä vaiheessa selvitetään, lakien ja asetusten edellyttämien ilmoitusten ja viranomaistarkastusten 

hakumenettelyt ja tarvittavien työ- ja turvallisuusohjeiden tai työlupien sekä muiden tarvittavien asia-

kirjojen hankinta. Toteutuneesta työstä ja kustannuksista raportoidaan seurannan kannalta riittävällä 

tarkkuudella. (PSK 6201 2011.) 

 

 

4.3 Kunnossapitolajit 

 

Kunnossapitotoimenpiteet voidaan jakaa ennakoivaan, parantavaan ja korjaavaan kunnossapitoon.  

 

 

KUVIO 14. Kunnossapitolajit (mukaillen, Järviö & Lehtiö 2017, 46)   
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4.3.1 Ennakoiva kunnossapito 

 

Toisinaan on käytetty myös termiä ehkäisevä kunnossapito, jossa ylläpidetään käyttöominaisuutta ja 

palautetaan heikentynyt toimintakyky jo ennen vian syntymistä. 

  

Ennakoiva kunnossapito voidaan toteuttaa:  

 jaksotettuna kunnossapitona eli aikaan perustuvana kunnossapitona, jossa kunnossapitotoi-

menpide toteutetaan ennalta suunnitelluin jaksotuksin esimerkiksi kalenteriajan tai tuotan-

tomäärän mukaisesti huomioimatta aikaisemman tarkastuksen tuloksia.  Tästä voidaan 

käyttää myös nimitystä huolto. Ikään perustuva kunnossapito on helposti toteutettava mene-

telmä, mutta sillä ei välttämättä päästä kustannustehokkaisiin tuloksiin. 

 kuntoon perustuvana kunnossapitona, jossa kunnossapito toteutetaan kunnonvalvonnan tai 

tarkastustoiminnan havaintojen perusteella. Kunnonvalvonta voidaan suorittaa aistein tai 

mittauksin, jolloin määritellään kunnon nykytila ja sen kehittyminen esimerkiksi korjaus-

ajankohdan määrittämiseksi. (PSK 6201 2011.) 

 

 

4.3.2 Korjaava kunnossapito 

 

Korjaava kunnossapito voidaan tehdä joko välittömänä korjauksena, jossa komponentti tai laite huolle-

taan tai korjataan kun se vikaantuu. Korjaukset joudutaan tekemään suunnittelemattomasti ja välittö-

mästi silloin, kun rikkoutuminen tapahtuu. Ennakoimattomasta vikaantumisesta aiheutuvat haitat tai 

tuotannonmenetyskustannukset ovat todennäköisesti suuremmat kuin itse korjauksen kustannukset. 

Toinen malli on siirretty korjaus, jossa korjaus siirretään tehtäväksi kohteen, tuotannon tai organisaati-

on tilan se salliessa. Nämä menetelmät ovat kustannustehokkaita sellaisille järjestelmille, jotka eivät 

ole kriittisiä toiminnan toimivuudenkannalta ja joiden kunnossapitomahdollisuudet ovat vähäiset. 

(PSK 6201 2011.) 

 

 

4.3.3 Parantava kunnossapito 

 

Lisäksi kunnossapidossa voidaan puhua parantavasta kunnossapidosta, jossa laitteiden nykyistä suori-

tuskykyä, käytettävyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta parannetaan. Parantava kunnossapito voidaan 

jakaa kolmeen toimintaan: 
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 kohde kunnostetaan käyttämällä uudempia osia tai komponentteja kuin alkuperäiset, mutta 

kohteen suorituskykyä ei muuteta 

 kohdetta parannetaan poistamalla esimerkiksi suunnitteluvirheistä johtuvia ongelmia tai vauri-

oiden perussyitä ja siten vähentää kunnossapidon tarvetta jatkossa. Laitteen luotettavuus para-

nee, mutta suorituskyky ei muutu 

 kohdetta modernisoidaan ja uusitaan, jolloin muutostyöllä voidaan välttää uushankinta. 

(PSK 6201 2011, 22-23) 

 

 

4.3.4 Kunnossapidon optimointi 

 

Ennakoivan kunnossapidon lähtökohtana on suunnitelmallisuus, mistä johtuen hallinnointiin ja suun-

nitteluun on käytettävä enemmän resursseja kuin korjaavassa kunnossapidossa. Joissakin tapauksissa 

laitteen korjaaminen vasta, kun se on jo rikkoontunut, tulee kokonaisuutena edullisemmaksi kuin 

suunnitellusti suoritettu ennakoivan kunnossapidon toteuttaminen. Tällöinkin tosin tarkoituksellista 

”vikaan ajamista” voidaan pitää suunniteltuna. Ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon suhteelle voi-

daan määritellä taloudellinen optimi. (Opetushallitus 2019.) 

 

 

KUVIO 15 Ennakoivan kunnossapidon vaikutus kustannuksiin. (Opetushallitus 2019) 
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5 JAKELUVERKON KUNNOSSAPITO 

 

 

Jakeluverkon kunnossapito on olennainen osa verkkoyhtiön omaisuuden hallintaa ja sitä ohjaa lisäksi 

osaltaan lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta. Myös sähkönsiirtoa ja –jakelua ohjaavat useat lait, ase-

tukset ja standardit. Seuraavassa on tiivistelmä tarkastuksia ja kunnossapitoa koskevista laeista ja toi-

mintaa valvovista viranomaisista. 

 

 

5.1 Lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta 

 

Sähkömarkkinalain 588/2016 tarkoituksena on varmistaa edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympä-

ristön kannalta kestävästi toimiville kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan 

unionin sähkön sisämarkkinoille niin, että sähkön toimitusvarmuus, kilpailukykyinen sähkön hinta ja 

kohtuulliset palveluperiaatteet voidaan turvata loppukäyttäjille. Lakia sovelletaan sähkömarkkinoihin 

eli sähkön tuotantoa, tuontia, vientiä ja toimitusta sekä sähkönsiirtoa ja –jakelua toteuttaviin tahoihin.  

19 §:n mukaan sähköverkkoa on ylläpidettävä siten, että se täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaati-

mukset ja sähkönsiirron sekä -jakelun tekninen laatu on muutoinkin hyvä. Sähköverkko ja sähköverk-

kopalvelut toimivat luotettavasti ja varmasti.  

51 §:n mukaan jakeluverkkoa on ylläpidettävä siten, että verkko täyttää käyttövarmuutta ja luotetta-

vuutta koskevat vaatimukset. Jakeluverkon vioittuminen ei aiheuta asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja 

muualla yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. (Sähkömarkkinalaki 588 2013.) 

 

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteen ja –laitteiston turvallinen 

käyttö, estää sähkömagneettisten häiriöiden haitalliset vaikutukset sekä turvata vahingosta kärsineen 

oikeudet. Lakia sovelletaan Suomessa sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin, joita voidaan käyttää sähkön 

tuottamiseen, siirtoon, jakeluun tai käyttöön.  

6§:n mukaan sähkölaitteistoja on huollettava ja käytettävä niin, että niistä ei aiheudu vaaraa kenenkään 

hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.  

47§:n mukaan sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta 

tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.   

 48§:n mukaan luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille on laadittava ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä 

kunnossapito-ohjelma. (Sähköturvallisuuslaki 1135 2016.) 
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Tukes on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima lupa- ja valvontaviranomainen. Se edistää tuottei-

den, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes valvoo sähköturvallisuu-

den toteutumista ja sähköalan toimintaa. Tukes antaa myös määräyksiä selventäviä hallinnollisia ohjei-

ta. Tukesin valvonnan piiriin kuuluvat esimerkiksi sähkölaitteet ja -tarvikkeet, sähkölaitteistot ja -

asennukset, hissit, paloilmoitinlaitteistot, sähköurakoitsijat sekä tarkastajat ja tarkastuslaitokset. (Tukes 

2019.) 

 

Energiaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiate-

hokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Sähkönsiirtotoiminta on Suomessa monopolitoimintaa, 

jolla toimivat alueelliset sähkönsiirtoyhtiöt. Energiavirasto valvoo, etteivät siirtoyhtiöt käytä monopo-

liasemaansa väärin ja peri ylihintaa asiakkailtaan. (Energiavirasto 2019.) 

 

 

5.2 Kunnossapidon hallinta 

 

Kunnossapidon päätavoitteena on tuotannon kokonaistehokkuus sekä hyvä käyttövarmuus, joka koos-

tuu toimintavarmuudesta, kunnossapidettävyydestä ja kunnossapitovarmuudesta. Myös turvallisuuden 

ja ympäristön huomioiminen sekä kustannustehokkuus ovat tärkeitä tavoitteita. (Komonen 2016.) 

 

Kunnossapito on tärkeä osa omaisuuden hallintajärjestelmää. Omaisuudenhallinnan standardina on 

julkaistu ISO 55000.  Tässä standardissa määritellään vaatimukset organisaation omaisuudenhallinta-

järjestelmälle. (Komonen 2016.) 

 

Sähköyhtiöiden jakeluverkon arvo on suuri ja sen käyttöikä pitkä. Siksi onkin hyvä suunnitella toimin-

tamalleja, joilla verkostoa kehitetään, ylläpidetään ja käytetään. Omaisuudenhallinta voidaan jakaa 

kolmeen toimintoon eli rakentamiseen, kunnossapitoon ja käyttöön. Omaisuudenhallinta on esitetty 

kuvassa 16. (Lakervi & Partanen 2008.) 
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KUVIO 16. Verkosto-omaisuudenhallinta (mukaillen Lakervi & Partanen 2008, 215) 

 

Kunnossapito voidaan jakaa kahteen toimintoon, jotka ovat:  

 tarkastukset ja mittaaminen  

 huolto ja korjaukset. 

 

Kunnossapitotoiminnot tuottavat kuntotietoa ja kuntoarviota verkko-omaisuuden tilasta. Verkon kun-

non, vikatilastojen ja ikärakenteen perusteella valitaan kunnossapitostrategia ja kunnossapitotoimenpi-

teet. Myös nämä valinnat kirjataan kunnossapito-ohjelmaan. Tarkastuksista ja mittauksista saatu ver-

kon kuntotieto tallennetaan tietokantaan, jonka perusteella kunnossapidon huoltoja ja korjauksia voi-

daan suunnitella ja toteutetaan. (Lakervi & Partanen 2008.) 
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5.3 Jakeluverkon tarkastukset 

 

Valittaessa jakeluverkolle ennakoiva kunnossapito tehdään laitteistolle tarkastustoimenpiteitä, joilla 

verkoston kuntoa ja vikaantumisen alkamista seurataan. Kunnonseuranta kuuluu keskeisenä osana en-

nakoivaan kunnossapitoon. Kunnossapito-ohjelmassa jakeluverkko jaetaan tarkastusten kannalta sopi-

viin osiin. Yksi jako tehdään käsittelemällä jakeluverkkoa pienjännite- ja keskijänniteverkkoina erik-

seen. Lisäksi nämä eri verkot jaetaan maantieteellisesti tai laajuudeltaan sopiviin kokonaisuuksiin. 

Muille tarkastettaville, huollettaville tai mitattaville kohteille laaditaan erillinen aikataulu. Tarkastuk-

sen tarkoituksena on määritellä laitteiston toimintakyky ja huomioida kunnon kehittymistä. Näitä tieto-

ja hyödynnetään määritettäessä korjausten ja huoltojenaikataulua ja ajankohtaa.  Kuntotarkastukset 

voidaan jakaa kahteen toimintaan, objektiivisiin (mittaukset) ja subjektiivisiin (aistihavainnot).  

 

Kuntotarkastukset voivat sisältää:  

 verkon komponenttien aistinvaraiset tarkastukset  

 erilaiset mittaukset(maadoituksen toimivuus, eristystaso, pylväiden lahoisuus)  

 komponenttien ja tilojen puhdistukset  

 pienkorjaukset tarkastusten yhteydessä. 

 

Kuntotarkastuksessa tehdään visuaaliset tarkastukset jakeluverkon seuraaville komponenteille: 

 johdot, eristimet ja etäisyydet 

 pylväät 

 erottimet/kytkinlaitteet 

 jakokaapit 

 pylväs-/puisto-/kiinteistömuuntamot. 

 

Kuntoisuustietojen perusteella saadaan verkon kunnosta mahdollisimman todenmukainen kuva. Tämän 

pohjalta on mahdollista suunnitella verkkoon kohdennettavia toimenpiteitä, jopa joissain tapauksissa 

johto-osuuksien kokonaan uusimisiakin. Huonokuntoisimpien osuuksien uusiminen mahdollistaa pe-

ruskunnossapidon kohdistamista sinne missä siitä saadaan paras hyöty.  

 

Osa verkon komponenteista on sähköturvallisuuden ja toiminnan kannalta tärkeämmässä roolissa kuin 

toiset. Luotettavuuskeskeisessä kunnossapidossa pyritäänkin löytämään kunnossapitomalli tärkeyden 

ja tarpeen näkökulmasta niin, että kunnossapitoa tehdään riittävästi tarpeen mukaan. 



25 

 

 

Jotta verkosta kerättävä tieto olisi luotettavaa ja eri tarkastajien tekemät havainnot olisivat mahdolli-

simman yhdenmukaisia, pitäisi tarkastustoimenpiteet määritellä riittävän yksiselitteisesti. Tarkastukset 

ositetaan toimenpiteisiin ja havaintoihin ja niille laaditaan luokitukset, joiden perusteella tehdään pää-

tökset jatkotoimenpiteistä. 

 

 

5.3.1 Avojohdot 

 

Tarkastuksessa tarkastetaan johtokadun raivaustarve sekä johdinten kunto. Ilmajohdinten yksi vikaan-

tumiskohta on kannatuspidikkeen lähellä, jossa johtimeen kohdistuu erisuuntaisia voimia. Johdinten 

vaurioitumiseen vaikuttavat sääolosuhteet kuten ukkonen, jää, routa ja tuuli, jotka aiheuttavat mm. 

säievikoja johtorakenteisiin. Teräsvahvisteisten alumiinijohdinten esimerkiksi Sparrow tai Raven ydin 

rakentuu yhdestä tai useammasta keskenään kierretystä teräslangasta. Ytimen ympärille on kierretty 

useampia alumiinista valmistettuja säikeitä. Nämä säikeet voivat joltain osin tai kokonaan vaurioitua ja 

aiheuttaa jopa langan katkeamisen. (Laine 2005, 46 – 62.) 

 

Johtimet kiinnitetään pylväisiin eristimien välityksellä. Eristimiin vaikuttaa johtimista johtuen erisuun-

taisia voimia. Talvella johtimia painavat lumikuormat ja lämpölaajenemisesta johtuva johtimien kiris-

tyminen vääntelee eristimiä. Eristin voi myös haljeta, jos materiaaliin syntyneisiin koloihin mennyt 

vesi jäätyy. Johdon kiinnittämiseen eristimille käytetään johdinsidettä, jonka kuntoa pitää myös tark-

kailla. Jos side rikkoutuu, voi johto tippua eristimeltä ja aiheuttaa vian. Lisäksi tarkastetaan johtojen 

riittävät etäisyydet rakenteisiin tai ympäristöön. (Laine 2005, 46 – 62.) 

 

 

5.3.2 Pylväät 

 

Pylväistä tarkastetaan kunto ja asennukset. Lisäksi pylväiden merkinnät, harukset, latvarakenteet sekä 

maadoitus- ja kaapeliasennukset tarkastetaan. Puupylväiden tyypillisin vikaantuminen on lahotta-

jasienten ja pieneliöiden aiheuttama eriasteinen lahoaminen. Lahosuojaukseen käytetään erilaisia kyl-

lästeitä, joista yleisimmin pylväissä käytettyjä ovat kreosoottiöljy, suolakyllästys (kuparisuola) tai 

CCA-yhdisteet (kromi, kupari ja arseeni). Lahoamisen kannalta otollisimmat olosuhteet ovat pylvään 

tyvestä muutamia kymmeniä senttejä maan pinnan alapuolelle. Nopeampaa lahoaminen on pelloilla ja 

hiekkaisemmassa maaperässä. CCA- kyllästetyissä pylväissä on yleisimmin pintalahoa, joka muodos-
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tuu pois huuhtoutuvan kyllästysaineen ja kyllästeessä tapahtuvien kemiallisten muutosten seurauksena. 

Pintalaho voi olla katkolahoa, joka muuttaa puun väriltään tummaksi ja laho-osia irtoaa/katkeilee jyrk-

kärajaisesti helposti piikillä kaiverrettaessa. Toinen pintalaho on ruskolaho, joka tummentaa pylvään 

pinnan väriä ja puu lohkeilee pylvään pinnasta piikillä kaiverrettaessa murenemalla. Sisälahoa esiintyy 

useimmin kreosoottikyllästetyissäpylväissä. Vanhemmille pylväille tehdään tarpeen vaatiessa lahoi-

suustarkastus, jossa lahoisuuden määrä tarkastetaan. Lahoisuustarkastuksen vuokaavio on esitetty ku-

viossa 17. (Laine 2005.) 

 

 

KUVIO 17. Lahoisuustarkastuksen vuokaavio. (mukaillen Adato. 2019) 
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5.3.3 Erottimet 

 

Erottimien kunto tarkastetaan maasta käsin nousematta pylvääseen. Erottimien merkinnät, ohjaimen ja 

lukituksen toimivuus tarkastetaan, myös koskettimien ja katkaisupiiskojen kunto varmistetaan. Ylei-

simpiä vikapaikkoja ovat katkaisupiiskojen kulumiset. Myös erottimissa olevien eristimien laipat vi-

kaantuvat tai niihin voi kertyä likaa. 

 

 

5.3.4 Jakokaapit 

 

Jakokaappien merkinnät ja niiden vastaavuus dokumentaatioon, ympäristö, suoruus sekä yleinen kunto 

tarkastetaan. Myös liitokset, kaapelit ja maadoitukset käydään läpi. Suunnitellun mukainen suurikaan 

virta ei ole sähköjärjestelmälle vaarallinen, jos virtapiirin komponentit ja liitokset ovat kunnossa. 

Löystyneet liitosrajapinnat, joiden ylimenovastus on kohonnut, synnyttävät kytkentään kuormitusvir-

ran neliöön verrannollisia tehohäviöitä. Tämä liitosresistanssin aiheuttama tehohäviö aiheuttaa liitok-

sen ylikuumenemista. Jos huono kontakti lämmittää liitosta pitkään, saattaa liitoskohtaan syntyä oksi-

dikerrosta, minkä seurauksena liitosimpedanssi edelleen kasvaa ja syntyy hehkuva liitoskohta, joka voi 

aiheuttaa jopa tulipalon.  (Alhainen 2014.) 

 

Hehkuva liitos on mahdollinen, jos: 

 liitoksessa on paikallisia kuumenemisen merkkejä 

 liitospinnoilla on tummumisen, kuoppaisuuden tai syöpymisen merkkejä 

 liitoksessa tai eristeessä on hiiltymisen jälkiä 

 viereisissä liitoksissa on merkkejä kuumentumisista, jotka voisivat aiheutua toisen liitoksen vi-

kaantumisesta. 

Johtoliitosten vikaantumisesta syntyvän tulipalon tapahtumaketju voi olla seuraava: 

 löysä liitos tai ylivirta liitoksessa 

 lämpeneminen heikentää liitosalueen eristettä 

 eristysvastus pienenee, eristeeseen imeytyy kosteutta  

 eristerakenne vaurioituu ja eristeen pinnalle muodostuu johtava virtatie 

 eristeen jännitelujuus pettää 

 valokaari/maasulku/oikosulku 

 palon syttyminen. (Alhainen 2014, 8-12.) 
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Liitoksista on hyvä havainnoida löysät tai löystyneet johdinliitokset, likaantumiset ja kosketuspintojen 

oksidoitumiset, jotka aiheuttavat liitoksessa ylikuumenemista. (Alhainen 2014, 8-12.) 

 

 

5.3.5 Muuntamot 

 

Muuntajista tarkastetaan yleinen kunto, öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot. Keskijännite- ja pienjän-

nitelaitteista tarkastetaan kiskoston, ylijännitesuojan ja varokekytkimien kunto. Lisäksi merkinnät ja 

niiden vastaavuus dokumentaatioon sekä sulakekokojen oikeellisuus tarkastetaan. Muuntamoissa on 

hyvä havainnoida myös kosteuden aiheuttamat muutokset. Kaapeleiden liitokset ja kaapelipäätteiden 

kunto katsotaan myös.  

 

Kaapelipäätteillä yhdistetään kaapelit muuntamoihin, ilmajohtoihin tai kytkinlaitokseen. Päätteissä 

saattaa ilmetä liukupurkauksia, jotka ovat yksi pintapurkauksien haitallinen muoto. Keskijännitekaape-

leissa käytetään hohtosuojia, joiden päättymiskohdissa sähkökentän voimakkuus on suurempi kuin 

muualla kaapelissa. Läpivientieristeissä ja kaapelipäätteissä esiintyvien kentänvoimakkuuksien tihen-

tymien ja huippujen johdosta voi eristeiden rajapinnoilla esiintyvät liukupurkaukset olla ongelma. 

(Elovaara & Haarla 2011.) 

 

Osittaispurkaukset ovat sähköpurkauksia, jotka syntyvät sähkökentän voimakkuuden ylittäessä eriste-

aineen sähkölujuuden. Pintapurkausten lisäksi muita osittaispurkaustyyppejä ovat sisäiset purkaukset 

eli ontelopurkaukset ja koronapurkaukset johtimen pinnalla. Sisäisiä purkauksia esiintyy kaapeleiden 

eristeen sisällä olevissa kaasuonteloissa, halkeamissa tai epäpuhtauksissa, joissa sähkölujuus on paikal-

lisesti muuta eristettä heikompi. Korona on osittaispurkaus, joka tapahtuu ilmassa tai muussa kaasussa 

elektrodin pinnalla. Tyypillisesti korona ilmenee suurjännitteisten osien terävissä kärjissä ja avojoh-

doilla. Korona- ja pintapurkauksien esiintymiseen vaikuttavat eristimien pinnalla oleva vesi, lumi ja 

lika. Kuivien ja märkien alueiden reunoilla esiintyy purkauksia, jotka voivat johtaa läpilyönteihin kui-

vien alueiden yli. Osittaispurkaukset ovat yksi merkittävimmistä eristyksen kuntoa heikentävistä teki-

jöistä. Rasittunut eristysrakenne saattaa kestää normaalin käyttöjännitteen, mutta ei ylijännitteitä tai 

vaikkapa termistä rasitusta.(Elovaara & Haarla 2011, 59- 62.) 

 

Lisäksi muuntamoiden rakenteista tarkastetaan merkinnät ja lukitukset sekä siisteys.  Puistomuunta-

moista myös ovien toimivuus ja rakennuksen sisäpuoli tarkastetaan. Muuntamon maadoitusten eheys, 

liitosten kireys, kiinnitys ja suojausten kunto sekä merkinnät tarkastetaan. Itse muuntajan vioittumi-
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seen vaikuttaa voimakkaimmin lämpötilasta johtuva rasitus. Myös salamoiden aiheuttamat suuret yli-

jännitteet, verkossa esiintyvät transienttivirrat ja -jännitteet, oikosulkuvirrat sekä harmoniset yliaallot 

rasittavat muuntajaa sähköisesti. (Laine 2005, 55.) 

 

Lisäksi jakeluverkossa tehdään tarkastuksia ja mittauksia maadoituksille sekä sähkö- /kytkin- ja ero-

tinasemille omienohjelman mukaisesti, jotka eivät kuuluneet tämän lopputyön aihepiiriin. 

 

 

5.4 Huollot ja korjaukset 

 

Huolto- ja korjaustyöt voivat käynnistyä tarkastusten, mittausten tai vianhaun perusteella. Sekä korja-

usten että ennakoivan kunnossapidon toimintaan vaikuttavat sähköturvallisuuslaki ja verkostosuosituk-

set. 

 

Käytönvalvontajärjestelmät ja käytöntukijärjestelmät mahdollistavat kunnossapito- ja huoltotoimien 

suunnittelun entistä tarkemmin ja kerätyn kuntotiedon hyödyntämisen suunnitteluprosesseissa. Kun-

nonhallintajärjestelmiin tallennetaan kunnossapitoon liittyvät tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan 

aikatauluttaa ja resursoida eri kohteiden kunnossapito- ja huoltotoimenpiteitä. Kuntotiedot esitetään 

käyttäjälle verkostokartalla kuntotietojen avulla, jotka mahdollistavat haluttujen korjauskohteiden pai-

kantamisen maastossa ja tämä tieto helpottaa kunnossapidon suunnittelua. Myös kuntoanalyysit voi-

daan toteuttaa tietokantakyselyiden avulla. (Headpower kunnonhallintaohjeisto 2019.) 

 

Kunnossapito vaatii kuntotietojen jatkuvaa päivittämistä. Osa tiedosta saadaan muista käytössä olevis-

ta järjestelmistä ja osa tiedosta kerätään maastosta kuntotarkastusten yhteydessä. Tarkastustoiminnassa 

voidaan käyttää perinteisiä lomakkeita tai syöttää tiedot maastossa suoraan tietojärjestelmiin. Kerättyä 

kuntotietoa käytetään kunnossapidonsuunnittelutyössä ja tarkastusajankohtatietoa seuraavan tarkas-

tusajankohdan määrittämiseksi sekä korjausta vaativien toimenpiteet aikatauluttamiseen.  

(Headpower kunnonhallintaohjeisto 2019.) 
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5.4.1 Trimble NIS 

 

Trimble NIS on verkkotietojärjestelmä sähköyhtiöiden toimintaan. Järjestelmä muodostuu verkkomal-

lista ja siihen integroiduista paikkatietotoiminnallisuuksista. Verkkotopologia on mallin sisäänraken-

nettu ominaisuus. 

 

Trimble NIS koostuu seuraavista, modulaarisista toimialasovelluksista: 

 verkostolaskenta 

 verkon suunnittelu ja rakentaminen 

 omaisuudenhallinta 

 verkkoinvestointien hallinta  

 kunnossapito. 

 

 

KUVA 18. Trimble NIS -käyttöliittymä 

 

Kunnossapitosovellus tarjoaa tuen sähköverkkojen kunnossapitotoiminnalle. Korjaus-, tarkastus- ja 

kunnossapitotyöt voidaan suunnitella ja aikatauluttaa perustuen budjettiin ja resursseihin. Kunnossapi-

totietoja voidaan yhdistää verkko-omaisuuden muihin ominaisuustietoihin analysointia varten, ja tie-

doista voidaan tehdä raportteja investointisuunnitteluun. Kunnossapitotietoja voidaan myös tarkastella 

ja syöttää kentällä mobiililaitteiden avulla ja hyödyntää käyttötoiminnassa. (Trimble 2019.) 
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KUVA 19. Trimble NIS -kunnossapitotyön laadintasivu.  

 

Keskeiset hyödyt: 

 kustannussäästöt omaisuudenhallinnassa 

 kunnossapitotoiminnan suunnittelun ja budjetoinnin nopeutuminen 

 kentällä tehtävän työn tehostuminen 

(Trimble 2019.) 

 

 

5.4.2 Trimble UTG 

 

Trimble Utility To Go tarjoaa näkymän verkon tietoihin mobiililaitteilla. Sovellus mahdollistaa verk-

kotietojen käytön maastossa ja parantaa tiedonkulkua käyttökeskuksen ja maastohenkilöstön välillä.  

Utility To Gon avulla verkkotietojen katselu ja päivitys on helpompaa, sillä sovellus toimii millä ta-

hansa nykyaikaisella verkkoselaimella ja yhdistää ammattitason toiminnot kuluttajasovelluksista tut-

tuun helppokäyttöisyyteen. (Trimble 2019.) 
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KUVA 20. UTG:n tarkastusnäkymä. 

 

Tietoturva on nykyaikaisten verkkosovellusten mukainen. Verkon katselu- sekä muokkausoikeudet 

voidaan määritellä käyttäjäkohtaisesti. (Trimble 2019.) 

 

 

5.5 Kunnossapito-ohjelma 

 

Jakeluverkon kunnossapito-ohjelman laadinta ja ylläpito on velvoitettu sähköturvallisuuslaissa, jossa 

määrätään sähkölaitteistoille laadittavaksi sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma ja 

huolehdittava siitä, että kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan. 

 

Laissa ei oteta kantaa ohjelman sisältöön eikä aikatauluun, kunhan siinä huomioidaan käyttöympäris-

töstä aiheutuvat tarpeet. Tukes on kuitenkin ohjeistanut kunnossapitoa ohjeella 16/2017 jossa tarkenne-

taan sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat täydentävät ohjeet, joiden mu-

kaisesti kunnossapito-ohjelmaan on sisällytettävä seuraavat kohdat: 

 riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja vikojen valvonta  

 perussuojaus ja mekaaninen suojaus  

 vikasuojaus (suojalaitteiden asetteluarvot)  
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 toimenpiteet palo- ja räjähdysvaaran ehkäisemiseksi  

 ilmajohtojen turvaetäisyydet, vapaa johtoaukea ja kiipeämisen esto  

 sähköpylväiden kunto ja lahoisuustarkastus  

 sähkötilojen lukitukset, niihin pääsy ja varoituskilvet  

 maadoitukset ja potentiaalintasaukset. 

(Tukes-ohje 16 2017.) 

 

Kunnossapitotarkastukset ja huollot voidaan suorittaa määräajoin. Sähkönjakeluverkon sähkölaitteille 

tarkastukset suositellaan tehtäväksi n. 6-12 vuoden välein. Osalle verkonkomponenteista voidaan kun-

nonvalvonta toteuttaa käyttöiän mukaisesti, jolloin uusia komponentteja voidaan huoltaa vähemmän ja 

määrä lisääntyy komponentin ikääntyessä. Toinen käytettävä menetelmä on kohdennettu kunnossapito 

eli luotettavuuskeskeinen kunnossapito, joka vaatii toimivaa kunnonhallintajärjestelmää sähköverkon 

kuntotietojen ylläpitämiseksi. Luotettavuuskeskeisellä kunnossapidolla pyritään vähentämään turhaa 

tarkastusta ja huoltotoimia, jolloin resurssit voidaan kohdentaa tarkemmin. Toimenpiteet pyritään koh-

distamaan kunto- ja historiatietojen perusteella kriittisimpiin kunnossapitoihin ensin. Myös jakeluver-

kon kriittisimmille toiminnoille tarkastuksia tehdään säännöllisemmin kuin muille kohteille. (Headpo-

wer kunnonhallintaohjeisto 2019) 

 

Kunnossapito-ohjelman dokumentointi voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

 kohteen yleiskuvaus 

 kunnossapidon tehtäväluettelo 

 hoito-ohjelman aikataulu  

 hoito- ja kunnossapito-ohjeet 

 hoitohistoria  

 yhteystiedot 

 tarkastuspöytäkirjat 

 laiteluettelo. 

(ST 96.02 Hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadinta.) 

 

Verkko Korpelan päivitetty kunnossapito-ohjelma on liitteenä (LIITE 1). 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Työn aiheena oli jakeluverkon kunnossapidon kehittäminen Verkko Korpela Oy:lle. Tavoitteena oli 

perehtyä kunnonhallinnan menetelmiin ja jakeluverkolle tehtäviin kuntotarkastuksiin. Tavoitteena oli 

myös päivittää yrityksen kunnossapito-ohjelma. Kunnossapito-ohjelman avulla tavoitellaan oikea-

aikaisten kunnossapitotöiden toteuttamista, hyödyntämällä kuntovalvontaa, tarkastuksia ja huoltoja. 

Dokumentilla pyritään myös varmistamaan tiedon löytyminen ja ajantasaisuus ohjeistuksen avulla niin 

käyttäjien, oman kunnossapidon kuin ostettujen palveluidenkin osalta. Kaikki toimenpiteet, niin tar-

kastukset kuin kunnossapitotyö tulevat dokumentoiduksi. Saatuja tietoja analysoidaan ja kunnossapito-

ohjelmaa päivitetään säännöllisesti saadun tiedon ja kokemusten perusteella myös jatkossa. Työn tu-

loksena saatiin päivitetty kunnossapito-ohjelma ja otettiin käyttöön kuntotarkastuksiin mobiilijärjes-

telmä. 

 

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin projektin aloituspalaverilla samanaikaisesti mobiilijärjestelmän 

käyttöönoton ja kuntotarkastuspäivityksen aloitusten kanssa. Työn etenemistä seurattiin projektisuun-

nitelman mukaisilla seurantapalavereilla, joissa aikataulun ja toteutumisen etenemistä seurattiin. 

 

Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen ja haastava. Se lisäsi omaa tietämystäni kunnossapitoon liittyen ja 

uskon myös työnantajan hyötyvän opinnäytetyön tuloksena valmistuneesta kunnossapito-ohjelmasta 

sekä mobiili- ja kuntotarkastussuunnitelmasta. 
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