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Tiivistelmä  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erään kohteeksi valitun keskijänniteverkon nykytilaa ja selvittää miten 
kohdeverkon automaatioastetta voisi kehittää. Tarkastelun lähtökohtana oli löytää markkinoilta laitteita, joiden 

avulla keskijänniteverkosta saisi kerättyä tarkempaa mittaustietoa ja tunnistettua vikapaikkoja tehokkaammin. 
Painopiste oli tutkia eri laitetoimittajien tarjoamia ratkaisuja ja verkostoautomaatiolaitteita, joita pystyisi integroi-

maan tarkasteltavan keskijänniteverkon nykyiseen laitteistoon ja tietoliikenneverkkoon. Työssä ei käsitelty esitet-
tyjen automaatioratkaisujen kustannuksia tai suoritettu automaatiolle luotettavuuslaskentaa. Työssä ei myöskään 

tutkittu tarkemmin laitteiden konfigurointeja tai parametrointia verkkoyhtiöiden tietojärjestelmiin. 

 
Keskijänniteverkkoon sijoitettavilla verkostoautomaatiolaitteilla tavoitellaan laajempaa ja luotettavampaa verkosta 

kerättävää mittaustietoa, käyttöasteen ja varmuuden parantumista, nopeampaa vianpaikannusta, erottamista ja 
sähkönjakelun palauttamista. Tarkastelussa olivat pääasiassa puistomuuntamoiden kojeistoihin ja ilmajohtoverk-

koon jälkiasennettavat mittaus- ja ohjauslaitteet, joita pystyisi käyttämään toimivasti yhdessä muun verkon lait-

teiston ja tietoliikenneyhteyksien kanssa. Tarkasteltavista automaatiolaitteista selvitettiin niiden ominaisuudet, 
toiminta ja tiedonsiirtomenetelmät. Lisäksi kartoitettiin yleiskuva siitä, mitkä laitteista voisi asentaa nykyisten 

muuntamoiden kaukokäyttölaitteistoon ja miten tiedonsiirto toteutetaan ylemmän tason järjestelmiin. Samalla 
tarkastelun tuloksena on selvitetty osittain markkinoiden tämän hetkinen tarjonta verkostoautomaatiolaitteiden ja 

–järjestelmien osalta. Laitteiston kannalta tarkastelussa olivat Suomessa toimivien suurimpien laitetoimittajien 
tuotteet, koska tavoitteena oli löytää markkinoilla kestäviä laiteratkaisuja.  

 

Työn tuloksena markkinoilta löytyi useita laite- ja järjestelmätoimittajia, joiden älykkäät automaatioratkaisut voisi-
vat kehittää kohdeverkon automaatiotasoa entisestään. Selvisi myös, että kaikki työssä käsitellyistä laitteista so-

veltuvat kohdeverkkoon jälkikäteen asennettavaksi. Kohdeverkon nykytilasta selvisi, että sen automaatioaste on 
nykytilassa käytön kannalta hyvällä tasolla kaukokäyttöjärjestelmän ansiosta. Tällä hetkellä verkossa on kauko-

käyttölaitteiston lisäksi hyvin vähän mittalaitteita ja vikaindikaattoreita, jotka täydentäisivät sähköaseman suoja-

releiden mittaamia arvoja ja auttaisivat vikapaikkojen tunnistamisessa. 
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Abstract 
 

The target of this thesis was to examine the current state of the selected medium voltage network and to find 

out how the target network automation level could be developed. The starting point for the review was to find on 
the market devices that would enable to collect more accurate measurement data and identified fault locations 

more effectively from the medium voltage network. The focus was on exploring solutions and distribution auto-
mation devices provided by different device suppliers, that could be integrated into the current hardware and tel-

ecommunication network of the medium voltage network under consideration. The cost of the presented automa-

tion solutions was not discussed in the thesis or the reliability calculation was performed for the automation. In 
the addition, the configuration of the devices or the parameterization of the information systems of the network 

companies was not studied in more detail. 
 

Distribution automation devices deployed in a medium voltage network are aiming to provide broader and more 
reliable metering data, improved utilization and reliability, faster fault detection, isolation and restoration of elec-

tricity. The review consisted mainly of measuring and control devices that can be retrofitted to the switchgear of 

secondary substations and overhead line network, which could be used efficiently together with other network 
equipment and telecommunications. The automation devices were described in terms of their characteristics, op-

eration and data transfer methods. In addition, an overview was provided of the network automation devices 
that could be installed in the remote-control equipment of the existing secondary substations and how the data 
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rent market supply for distribution automation equipment and systems. From the point of view of the equipment, 
the products of the largest equipment suppliers operating in Finland were examined, as the aim was to find dura-

ble solutions in the market. 
 

As a result of the work, several hardware and system suppliers were found on the market, whose intelligent au-

tomation solutions could further develop the automation level of target network. It also became clear that all de-
vices processed at work are suitable for retrofitting with the target network. From the target network it became 

clear that in the current state its level of automation is at a good level in terms of operation thanks to the re-
mote-control system. Currently, in addition to remote control devices there are very few measuring devices and 

fault passage indicators in the network, that complement the values measured by the main substation protection 
relays and help identify the fault locations. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajaorganisaatiolle tietoa tämän hetken 

markkinoiden verkostoautomaatioratkaisuista ja laitteista, jotta yritys voisi tarjota asiakkailleen tule-

vaisuudessa vaihtoehtoja keskijänniteverkon hallintaan ja sähkön toimituksen luotettavuuden paran-

tamiseen. Toimeksiantajayrityksen asiakkaina on suuria verkkoyhtiöitä, jotka investoivat verk-

koihinsa vuosittain suuria summia säävarman verkon rakentamiseen maakaapeloimalla verkkoa, siir-

tämällä ilmajohtoja teiden varsiin ja vierimetsähoidolla. Verkkoyhtiöt yrittävät vastata energiamarkki-

naviraston määrittämiin sähkön toimitusvarmuuden, sähkönlaadun ja turvallisuuden vaatimuksiin 

näillä keinoilla. Kattavampi tietotaito verkostoautomaatiosta voisi antaa tilaajayritykselle mahdolli-

suuksia tarjota erilaisia ratkaisuja verkkoyhtiöille näiden tavoitteiden saavuttamiseen hyödyntämällä 

nykypäivän automaatioratkaisuja keskijänniteverkon valvontaan, ohjaamiseen ja hallintaan. 

 

 

1.1 Lyhenteet 

 

   

IFO   Infratek Finland Oy 

 

RMU   Ring Main Unit, SF6-kaasueristeinen muuntamokojeisto, joka korvaa ilmaeristeisen 

kuormaerotinkojeiston. Mahdollistaa T-haaraliitännäisen muuntajan liittämisen sil-

mukkaan ja sen erottamisen molempiin syöttösuuntiin nähden. 

 

RTU  Remote Terminal Unit: Mikroprosessoriohjattu elektroninen laite, joka liittää fyysi-set 

kohteet hajautettuun ohjausjärjestelmään tai SCADA:an kuljettamalla datan master-

laitteelle, ja käyttämällä ylätason järjestelmien viestejä liitettyjen kohteiden ohjaami-

seen. 

 

TCP/IP   Transmission Control Protocol/Internet Protocol: Yleinen internet protokolla 

 

KTJ   Käytöntukijärjestelmä 

 

KVJ   Käytönvalvontajärjestelmä 

 

IED  Mikroprosessoripohjainen älylaite 

 

 

1.2 Infratek Finland Oy ja Omexom 

 

Tässä opinnäytetyössä toimeksiantajaorganisaationa toimi Infratek Finland Oy. Infratek on Pohjois-

maiden johtavia kriittisen infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitotyön kokonaistoimittajia, jolla on 

noin 1 350 työntekijää ja useita toimistoja Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Pohjois-Savon alueella 
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konttorit sijaitsevat Nilsiässä ja Iisalmessa. Pääkonttori sijaitsee Oslossa. Infratek Finland Oy:n toi-

minta siirtyi 21.01.2019 maailmanlaajuisen VINCI Energies -konsernin omistaman tuotemerkin 

Omexomin alaisuuteen, mutta yhtiön juridisena nimenä säilyy Infratek Finland Oy. Omexom tarjoaa 

insinööri-, rakentamis- ja huoltopalveluja, sekä asiantuntijuutta energiantuotantoon, voimansiirtoon, 

sähköasemiin ja sähkönjakeluun. Lisäksi toimintaan kuuluu aluepalveluiden tuottaminen paikallisesti. 

Omexom toimii maailmanlaajuisesti 33 eri maassa ja noin 400 yksikössä. Omexomin liikevaihto on 

noin 3,5 miljardia euroa ja työntekijöitä yhtiöllä on noin 21 000. Infratek Finland Oy:n asiakkaina on 

paljon suuria julkisen ja yksityisen sektorin yrityksiä, kuten verkkoyhtiöt, sähkö- ja teleyritykset, kau-

pungit, kunnat, ELY-keskukset ja teollisuus. IFO:n tavoitteena on sekä orgaaninen että rakenteelli-

nen kasvu Pohjoismaiden markkinoilla. IFO tarjoaa palveluita sähkö- ja tietoliikenneverkkojen sekä 

tie-, katu-, liikennevalojen että kiinteistömuuntamoiden ja -kojeistojen suunnitteluun, rakentami-

seen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä maanrakennusprojekteihin. Palveluihin sisältyy tarvittava suunnit-

telu, rakentaminen ja kunnossapitotyöt sekä tarvittaessa materiaalien ja aliurakointitöiden hankinta. 

(Omexom, 2019) 
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2 SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄ SUOMESSA 

 

Sähkönjakelujärjestelmä Suomessa koostuu valtakunnallisesta kantaverkosta, alueverkoista, joita 

kutsutaan myös suurjännitteisiksi jakeluverkoiksi, sekä jakeluverkoista. Kantaverkkoon kuuluvat 

kaikki 400 kV ja 220 kV suurjännitejohdot, sekä tärkeimmät 110 kV johdot. Suomen kantaverkon 

omistaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, joka myös vastaa kyseisen sähkösiirtoverkon ylläpidosta. Suo-

men sähköjärjestelmä on osa pohjoismaista sähköjärjestelmää Norjan, Ruotsin ja Itä-Tanskan säh-

köjärjestelmien kanssa. Pohjoismainen järjestelmä on yhdistetty myös Baltian voimajärjestelmään 

tasasähköyhteyksillä Venäjän ja Viron kautta. Alueverkot muodostuvat kantaverkkoon kuulumatto-

mista 110 kV johdoista ja sähköasemista, sekä harvemmin käytetyistä 30 ja 45 kV johdoista, joiden 

kautta sähköä siirretään keskijännitteisiin jakeluverkkoihin. Alueverkot kuuluvat eri sähköyhtiöiden 

omistukseen, jotka huolehtivat sähkönsiirrosta pääasiassa 110 kV aluesiirtoverkolla omistajiensa 

muuntoasemille. Alueverkkojen omistamilla sähköyhtiöillä ei ole käytössään 20 kV keskijänniteverk-

koa. Suurjännitteistä verkkoa Suomessa on yhteensä noin 22 500 kilometriä, keskijänniteverkkoa 

140 000 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 240 000 kilometriä. Sähköasemia jakelujärjestelmässä on 

noin 800 kappaletta. Suomessa siirto- ja jakeluverkoissa käytetään kolmivaiheista vaihtosähköjärjes-

telmää. (Lakervi & Partanen, Sähkönjakelutekniikka, 2008; Lakervi & Partanen, 

Sähkönjakelutekniikka, 2008) 

 

 

2.1 Jakeluverkot 

 

Suomessa jakeluverkot omistavat verkkopalveluita tarjoavat verkkoyhtiöt, joiden tehtävä on siirtää 

sähköä kulutusalueillaan pienille- ja keskisuurille sähkönkäyttäjille. Jakeluverkot saavat sähkönsä kan-

taverkosta alueverkkojen kautta, tai liittymällä suoraan kantaverkkoon. Sähköverkkotoiminta on Suo-

messa luvanvaraista monopolitoimintaa, joten siihen tarvitaan Energiamarkkinaviraston myöntämä 

verkkolupa. Verkkolupa velvoittaa verkkoyhtiötä vastaamaan maantieteellisen vastuualueensa verkon 

sähkönsiirrosta, ylläpidosta, kehittämisestä, sekä tuotantolaitosten ja sähkökäyttöjen liittämisestä. Ja-

keluverkkoyhtiöillä on yksinoikeus rakentaa verkkoa omalla vastuualueellaan. Jakeluverkot voidaan 

jakaa edelleen käytetyn jännitetason perusteella keski- ja pienjänniteverkkoihin. Keskijännite on Suo-

messa yleisesti 20 kV, mutta joissain kaupungeissa käytetään edelleen harvinaisempaa 10 kV jännite-

tasoa. Keskijänniteverkot ovat pääasiassa joko maasta erotettuja verkkoja, tai verkon tähtipisteeseen 

sijoitetun sammutuskuristimen kautta sammutettuja verkkoja. Keskijänniteverkossa sähkö syötetään 

pienjänniteverkon jakelumuuntamoille, jossa se muunnetaan jakelumuuntajien avulla 20 kV jännite-

tasosta kuluttajille käyttökelpoiseksi 0,4 kV jännitteeseen. Sähkö siirretään pienjänniteverkossa jake-

lumuuntamoilta loppukäyttäjälle 0,4 kV jännitetasolla. (Elovaara & Liisa, 2011) 
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2.2 Sähkömarkkinalaki 

 

Vuonna 2013 astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki, joka velvoittaa jakeluverkkoyhtiöitä parantamaan 

selkeästi sähkön toimitusvarmuutta. Energiaviraston asettama sähkömarkkinalaki edellyttää verkon-

haltijalta jakeluverkkonsa suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa niin, että jakeluverkon vikaantuminen 

myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaalle yli 6 tuntia kestävää 

sähkökatkoa. Jakeluverkon vikaantuminen ei saa aiheuttaa myöskään myrskyn tai lumikuorman seu-

rauksena asemakaava-alueen ulkopuolella oleville asiakkaille yli 36 tuntia kestävää sähkökatkoa. Säh-

köyhtiöiden on taattava edellä mainitut minimikatkosajat vuoteen 2028 mennessä, joten tämä on 

ajanut verkkoyhtiöt investoimaan vuosittain merkittäviä summia säävarman sähköverkon rakentami-

seen. Sähkönjakeluverkkoyhtiöt ovat lain uudistamisesta lähtien alkaneet vastaamaa näihin sähkön 

toimitusvarmuutta koskeviin vaatimuksiin saneeraamalla ilmajohtoverkkoja tienvarsiin, maakaapeloi-

malla ilmajohtoverkkoa, sekä lisäämällä sähköverkon automaatiota ja uusimalla verkkoteknisiä lait-

teita. Energiavirasto valvoo sähkön laadun kehitystä, keskeytyksien aikoja ja lukumääriä. Verkonhal-

tioiden on laadittava kehittämissuunnitelma toimenpiteille, joilla saadaan täytettyä markkinalain aset-

tamat jakeluverkon laatuvaatimukset ja päivitettävä sitä kahden vuoden välein. Suunnitelman tulee 

sisältää yksityiskohtaiset toimenpiteet jaoteltuina kahden vuoden jaksoihin, joilla parannetaan jakelu-

verkon luotettavuutta säädösten vaatimuksien mukaan. (Finlex) 

 

Verkkoyhtiöiden tavoitteena on saattaa lähivuosina suuri osa asiakkaistaan säävarman sähköverkon 

piiriin. Tulevaisuuden investoinnit painottuvat merkittävimpien keskijännitejohtojen, sekä laajamittai-

seen pienjänniteverkon maakaapeloimiseen maaston sallimissa rajoissa. Lisäksi yhtiöt pyrkivät ehkäi-

semään lumikuormien ja myrskyvahinkojen aiheuttamia tuhoja sähköjohtojen vierimetsähoidolla. 

 

 

2.3 Keskijänniteverkon häiriötilanteet ja käyttövarmuus 

  

Keskijänniteverkko on hyvin keskeisessä asemassa normaalin sähkönjakelun ja sähköverkon käyttö-

varmuuden kannalta, sillä noin 90 % sähkönkäyttäjien kokemista keskeytyksistä on lähtöisin keskijän-

niteverkon vioista. Yleisimpiä sähköverkossa esiintyviä vikoja ovat yksi-, kaksi- tai kolmivaiheiset oi-

kosulut ja maasulut, tai niiden erilaiset yhdistelmät, jotka aiheuttavat verkkoon erilaisia vikavirtoja 

niiden luonteen perusteella. Kyseiset viat aiheuttavat verkon toiminnassa ja laitteissa käyttökeskey-

tyksiä, verkon komponenttien ja laitteiden lämpenemistä, valokaaria, vaarajännitteitä, sekä paineita 

ja kaasuja. Suuremmissa myrskyjen aiheuttamissa verkon häiriötilanteissa, kuten suurjännitejohtojen 

ja sähköasemien vioissa, keskijänniteverkolla on myös tärkeä rooli varayhteyksien järjestämisessä ter-

veiltä sähköasemilta vioittuneen sähköaseman tai johdon palvelemalle alueelle. Verkon häiriöt voivat 

olla pysyviä- tai ohimeneviä vikoja ja ne aiheutuvat pääasiassa ulkopuolisista, ilmastollisista tapahtu-

mista tai laitevioista ja häiriöistä. Ulkopuolisia häiriöiden aiheuttajia ovat yleensä myrskyt, jotka ai-

heuttavat puiden kaatumisen sähkölinjaan tai oikosulun salamaniskusta. Muita ulkoisia tekijöitä voivat 

olla eläinten aiheuttamat häiriöt, inhimilliset erehdykset tai maankaivuun yhteydessä maakaapelin 

vaurioituminen. Vikojen aiheuttajia ovat myös laiteviat ja häiriöt, sekä kaapeleiden tai muiden kom-
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ponenttien rakenne- ja materiaalivirheet. Taajamissa keskijänniteverkko on lähes poikkeuksetta ra-

kennettu säävarmana maakaapeliverkkona, kun taas haja-asutusalueilla jakeluverkon rakenne on pää-

asiassa ilmajohtoverkkoa. (Lakervi & Partanen, Sähkönjakelutekniikka, 2008)   

 

 

2.3.1 Oikosulku 

 

Oikosulku tarkoittaa johtavaa yhteyttä jännitteisten osien välillä muun kuin sähkölähteen tai kuormi-

tuksen kautta. Se lukeutuu maasulun kanssa yhdeksi yleisimmistä sähköverkon häiriöiden aiheutta-

jista. Oikosulut voivat olla luonteeltaan symmetrisiä, tai epäsymmetrisiä oikosulkuja. Symmetrisiin oi-

kosulkuihin lukeutuvat kolmivaiheiset oikosulut, joissa kaikki jännitteisen johdon vaiheet joutuvat joh-

tavaan yhteyteen toistensa kanssa. Vastukseton kolmivaiheinen oikosulku aiheuttaa kolmivaihejärjes-

telmässä suurimman mahdollisen vikavirran ja sen suuruus on usein 10 – 40- kertainen normaaliin 

kuormitusvirtaan nähden. Tämän takia suojalaitteiden nopea toiminta ja vian välitön erottaminen ovat 

tärkeässä asemassa verkon komponenttien ja johtojen keston kannalta. Verkon eri pisteissä esiintyy 

verkon rakenteen perusteella erisuuruisia oikosulkuvirtoja vikojen seurauksena, mikä huomioidaan 

verkostolaskennalla verkon komponentteja mitoittaessa. Verkon laitteiden mekaanisen kestävyyden 

ja rakenteet määrää yleensä sysäysoikosulkuvirta, joka on oikosulun alkuhetkellä syntyvä suurin het-

kellisarvo. Oikosulkuvirta on lähes kokonaan induktiivista vikavirtaa, mutta sisältää myös tasavirta-

komponentin. Tasavirtakomponentin suuruuteen vaikuttaa jännitteen hetkellisarvo oikosulun synty-

mishetkellä ja se vaimenee verkon rakenteesta johtuvan aikavakion mukaan. Verkon yleisimmät epä-

symmetriset viat ovat kaksivaiheinen oikosulku ja yksivaiheinen oikosulku eli maasulku. Epäsymmet-

risissä vioissa vaiheiden jännitteet ja virrat eivät ole symmetrisiä kuten kolmivaiheisessa oikosulussa. 

(Elovaara & Laiho, Vikatilanteet, 1990) 

 

 

2.3.2 Maasulku 

 

Maasulku on epäsymmetrinen oikosulku, jossa yksi tai useampi jännitteisen johdon vaiheista tai jokin 

verkon osa joutuu suoraan johtavaan yhteyteen maan kanssa. Maasulkuviasta aiheutuu verkkoon 

maasulkuvirta, jonka suuruuteen vaikuttaa vikapaikkaan yhteydessä olevan verkon johtopituudesta, 

johtotyypin maakapasitanssista ja vikavastuksesta. Maasta erotetussa verkossa maasulkuvika aiheut-

taa verkkoon haitallisen epäsymmetrian. Yksivaiheisessa maasulussa yksi vaiheista joutuu johtavaan 

yhteyteen maahan nähden. Kaksivaiheisessa maasulussa kahdessa eri kohdassa verkkoa ja eri vai-

heissa ilmaantuu yhtäaikaisesti eristysvika. Verkkoyhtiöiden laajojen maakaapelointien seurauksena 

verkon kapasitiiviset maasulkuvirrat kasvavat, ja vaarallisille kosketusjännitteille asetettujen vaatimus-

ten täyttyminen edellyttää usein maasulkuvirtojen kompensointia. Maakaapeliverkoissa yksi- tai kak-

sivaiheisten maasulkujen vikojen lisäksi esiintyy myös yhä enemmän katkeilevia maasulkuja, joissa 

vian aiheuttama valokaari syttyy ja sammuu toistuvasti. (Elovaara & Laiho, Vikatilanteet, 1990) 

 

Maasulussa, jossa jokin jännitteinen johdin on yhteydessä maahan, virtapiiri sulkeutuu vaiheiden maa-

kapasitanssien kautta. Maasulussa olevan vaiheen jännite putoaa nollaan, mikäli vikapaikan vikavastus 
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on nolla ja kahden muun vaiheen jännite nousee pääjännitteen suuruiseksi. Tilanteessa varausvirtojen 

summa poikkeaa nollasta ja aiheuttaa johtimesta vikapaikan kautta kulkevan maasulkuvirran. (Kauppi, 

2014) 

 

 

2.4 Sähkön laatu 

 

Sähkömarkkinalaki on asettanut jakeluverkkoyhtiöille kehittämisvelvollisuuden riittävän hyvänlaatui-

sen sähkön toimittamiseksi sähkönkäyttäjille. Verkonhaltijoiden tulee kehittää, ylläpitää ja käyttää 

sähköverkkoaan niiden toiminnalle säädettyjen vaatimusten, ja verkon kohtuullisten tarpeiden mukai-

sesti. Sähköverkon tulee palveluineen toimia varmasti ja luotettavasti normaalien ilmastollisten ja me-

kaanisten ja muiden ulkoisten häiriöiden kohdistuessa verkkoon. Jakeluverkkoyhtiöt ovat pyrkineet 

vastaamaan näihin toiminnallisiin ja teknisiin laatuvaatimuksiin kasvattamalla verkon maakaapelointi-

astetta, siirtämällä ilmajohtoverkkoja tien varsiin ja lisäämällä verkon automaatioastetta. Hyvänlaatui-

nen sähkön laatu voidaan käsittää laajemmassa kuvassa niin, että asiakas saa kulutuspisteeseensä 

maksua vastaan toimitusvarmasti hyvänlaatuisen jännitteen ja asiakaspalvelu toimii hyvin. Sähkön 

laatu voidaankin käsittää eri osa-alueina, jotka liittyvät sähkön toimitusvarmuuteen, laatuun ja asia-

kaspalveluun. Sähkön laatuun vaikuttaa monet eri tekijät, joita ovat jännitteen poikkeamat nimellis-

jännitteestä, jännitteen hitaat vaihtelut ja jännite-epäsymmetria, jännitekuopat, aaltomuodon vääris-

tymät, taajuuden poikkeamat nimellisarvosta, sekä sähkön toimituksen keskeytyminen. Nykyisissä 

sähköverkoissa lähes kaikki laitteet sisältävät elektroniikkaa, joten ne ovat herkkiä sähkön laatupoik-

keamille. Jännitteen- ja taajuuden tasaisuuteen, sekä toimitusvarmuuteen tulee kiinnittää suurta huo-

miota nykyisissä jakeluverkoissa, jotta verkon elektroniset laitteet eivät vaurioituisi. (Elovaara & 

Haarla, Sähköverkot 1 , 2011) 

 

Standardi SFS-EN 50160 määrittelee pääominaisuudet sähkön laadulle, jotka tulee täyttyä siinä pis-

teessä, jossa käyttäjä liittyy verkonhaltijan jakeluverkkoon. Standardi määrittelee raja-arvot esimer-

kiksi jännitteen taajuudelle, suuruudelle ja aaltomuodolle pien- ja keskijänniteverkoissa. Pienjännite-

verkkojen vaihejännitteeksi standardi määrittää 230 V ja keskijänniteverkoissa pääjännitteeksi 1-35 

kV, tavallisimmin 6,10 tai 20 kV. Raja-arvojen mukaan jännitteen taajuus tulisi olla 99,5 % ajan vuo-

desta 50 Hz ± 1 % ja 100 % vuodesta 50 Hz ± 4 % viikon ajalta 10 sekunnin jaksoissa mitattuna. 

Jännitteen suuruuden raja-arvoiksi standardi määrittelee, että 95 % mitatuista tehollisarvojen 10 mi-

nuutin keskiarvoista viikon aikajaksolta saa vaihdella ± 10 %. Standardissa on otettu huomioon poik-

keustilanteet, joita ei luokitella normaaliolosuhteisiin. Näitä tilanteita ovat poikkeukselliset sääolot ja 

muut luonnonkatastrofit, ulkopuolisten aiheuttamat häiriöt, viranomaisten toimista aiheutuneet poik-

keukset, työmarkkinataistelut, ulkopuolinen tapahtuma tai toimi, jota sähköntoimittaja ei voi estää, 

vian tai kunnossapitotyön aikaiset tilapäiset syöttöjärjestelyt ja yksityisten voimalaitosten aiheuttamat 

häiriöt, sekä jokin muu ylivoimainen este. (Sähköinfo Oy, 2006) 
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3 VERKOSTOAUTOMAATIO 

 

 

3.1 Yleistä verkostoautomaatiosta 

 

Verkostoautomaatio on tällä hetkellä yksi aktiivisimmista tutkimus- ja kehitysalueista sähkönjakelu-

puolella. Aikaisemmin mainittu sähkömarkkinalaki ja nykypäivän sähköturvallisuusstandardi määrittä-

vät joukon yleisiä suojausvaatimuksia ja sähkön toimitusvarmuuteen liittyviä vaatimuksia, jotka säh-

köyhtiöiden on täytettävä. Sähkönjakeluverkkojen energiatehokkuuden parantaminen, hajautetun 

tuotannon lisääntyminen, sekä kansainvälisten ja kansallisten standardien edellyttämä korkeampi pal-

velunlaatu ovat ajaneet verkkoyhtiöt modernisoimaan sähköverkkojaan vastaamaan näitä nykypäivän 

ja tulevaisuuden tarpeita sähkönjakelun suhteen ja etsimään luotettavampia ja edullisempia keinoja 

sähkönjakeluun. Jakeluverkkojen suuri koko ja monimutkainen rakenne vaikeuttavat tähän tavoittee-

seen pääsemistä ja kehitykseen liittyvät suuret rahalliset investoinnit ja tarvittava sähköverkon infra-

struktuurin modernisointi. Siirtyminen askel kerrallaan tätä muutosta kohti on kuitenkin mahdollista ja 

välttämätöntä, jotta tulevaisuuden dynaamisempaa ja monimutkaisempaa sähköverkkoa voidaan 

käyttää turvallisesti ja luotettavasti. Teknologian kehittyessä markkinoilla on tarjolla useita ratkaisuja 

ja laitteita verkon hallintaan, valvontaan ja ohjaukseen. Yhdistämällä verkostoautomaatiolaitteet ver-

kon suojalaitteisiin ja nykyisiin rakenteisiin, sähkönjakelun luotettavuutta ja valvontaa voidaan paran-

taa paljonkin. Sähkönjakelunverkkojen kaikkien keskeisten komponenttien reaaliaikainen valvonta ja 

seuranta ovat tärkeässä asemassa energianhallinnan ja verkon optimaalisen käytön kannalta.  

(Aqüero;Takayesu;Novosel;& Masiello, 2017) 

 

Verkostoautomaatiolla tarkoitetaan yleisesti sähkönjakeluverkon hallintaa, käyttöä ja valvontaa toteut-

tamalla erilaisia ohjauksia ja mittauksia, sekä välittämällä tilatietoja ja hälytyksiä verkon laitteiden ja 

järjestelmien välillä. Tärkeimmät verkostoautomaatiotoiminnot ovat verkoston häiriötilanteiden selvit-

tely, keskijännitejakeluverkon käyttö, verkoston tilan seuranta, sähköaseman kaukokäyttö ja paikal-

lisautomaatio, sekä verkostohallinnan tukitoiminnot. Tietojärjestelmät ovat toiminnan kannalta kes-

keisessä roolissa ja ne toimivat operaattorin päätöksenteon tukena kytkinlaitteiden kaukokäytöissä ja 

häiriötilanteiden selvittämisessä. Verkon hallintajärjestelmät keräävät tietoa verkon mittauksista ja 

alemman tason automaatiotoiminnoista ja vertaavat dataa pysyviin tietokannassa oleviin tietoihin. 

Verkosta kerätyn datan avulla saadaan muodostettua kuva vikojen todennäköisestä sijainnista ja laa-

juudesta ja käytöntukijärjestelmä voi tiedon avulla laatia kytkentäohjeet verkon vian rajaamiseksi. 

Verkostoautomaatiota hyödyntämällä viat saadaan tunnistettua ja rajattua entistä tehokkaammin, 

sekä palautettua sähköt kuluttaja-asiakkaille. Automaatiotoiminnot mahdollistavat sähköverkon seu-

rannan ja valvonnan reaaliajassa, sekä luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun. Verkostoautomaatio 

voidaan jaotella monen eri tason toimintoihin kuvan 1 mukaisesti. (ABB)   
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KUVA 1. Verkostoautomaation tasot. (ABB) 

 

Sähkönjakelujärjestelmän nykyaikaistaminen ja sen tehokas käyttö vaativat korkean tason viestinnän 

saatavuutta, sekä analysointijärjestelmiä ja oikeanlaista infrastruktuuria. Sähköverkon tilasta on saa-

tava riittävästi reaaliaikaista tietoa oikeanlaisen tilannekuvan saamiseksi ja tukemaan käyttötoiminnan 

sovelluksia. Kehittyneitä sensoreita ja hallintajärjestelmiä hyödyntämällä verkosta saadaan kustannus-

tehokkaasti mitattua tärkeimpiä sähköisiä suureita, kuten kaksisuuntaista tehonvirtausta, virtaa, jän-

nitettä, laitteistoa, sekä vikatietoja katkaisijoille ja muille suojalaitteille. (ABB) 

 

 

3.2 Kaukokäyttöjärjestelmät 

 

Kaukokäyttöiset muuntamoiden kytkinlaitteet ja ilmajohtojen kaukokäyttöerottimet ovat keskeisessä 

asemassa verkostoautomaation käytössä ja kehityksessä. Yksi merkittävimmistä sähkönjakeluverkon 

kehityksen askelista vuosien saatossa on kaukokäyttöjärjestelmien yleistyminen, sekä mikroproses-

sori- ja tietojenkäsittelytekniikan voimakas kehittyminen. Kauko-ohjattavien kytkinlaitteiden käytöstä 

on kasvanut yksi tunnetuimmista verkostoautomaation muodoista. Niiden avulla vikaantunut verkon 

osa saadaan erotettua terveestä sähköverkosta avaamalla jokin vikapaikan ja sähköaseman välinen 

erotin kauko-ohjauksella valvomosta käsin. Kun verkon vikaantunut solmuväli on saatu rajattua ja 

erotettua kahden erottimen välille, sähköt voidaan palauttaa terveen verkon piirissä oleville sähkön-

käyttäjille hyvinkin mutkikkaiden varayhteysjärjestelyiden kautta, jos sellaisia on käytettävissä. Haja-

asutusalueilla erottimen luokse siirtymisessä saattaa kulua kymmeniä minuutteja riippuen korjaushen-

kilöstön sijainnista ja valmiusasteesta. Kauko-ohjattavalla erottimella oikein sijoitettuna voidaan vi-

oista aiheutuvaa keskeytyksen pituutta asiakkaita kohti lyhentää huomattavasti, jopa muutamaan mi-

nuuttiin. Kaukokäyttöiset erottimet pyritään sijoittamaan jakeluverkossa keskeisiin solmupisteisiin ja 

jakorajojen yhteyteen. Jakorajoja käsitellään myöhemmin tässä työssä. Kaukokäyttöisen erotinase-

man rakenteisiin kuuluu itse kytkinlaite, moottoriohjain, moottoroitu jousi, ohjauselektroniikka, sekä 

radio-osa ja antenni tietoliikennettä varten. (Lakervi & Partanen, Sähkönjakelutekniikka, 2008) 

(Korpinen) 
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Kaukokäyttöjärjestelmän yksi keskeisimmistä tehtävistä on ohjata keskijänniteverkon kytkinlaitteita. 

Muuntamoiden ja erotinasemien kuormaerottimilla voidaan kytkeä irti muuntamon kiskostosta lähte-

vät keskijännitekaapelit valvomon järjestelmistä välitettyjen ohjauskäskyjen perusteella ja näin halutut 

verkon haarat tai solmuvälit saadaan jännitteettömäksi. Mikäli johtolähdöllä tapahtuu vika, sähköase-

man katkaisija kytkee releen havahtuessa johtolähdön jännitteettömäksi ja kuormaerottimien kosket-

timien kytkentätiloja muuttamalla vioittunut verkon haara saadaan kytkettyä irti verkosta. Jos verkossa 

olevien vikaindikaattoreiden ja mittalaitteiden avulla saadaan tunnistettua tarkemmin vikapaikan si-

jainti, vikapaikkaa lähimmät kuormaerottimet voidaan kytkeä auki ja palauttaa sähköt verkon terveille 

osille sähköaseman katkaisijalla ja vaihtoehtoisia siirtoteitä pitkin.  

 

 

3.3 Muuntamoautomaatio 

 

Muuntamoihin sijoitettavalla automaatiolla saadaan lisättyä verkon kauko-ohjattavuutta, sekä mitattua 

reaaliaikaista tietoa verkon tilasta. Tämä auttaa sähköverkon vikojen ennaltaehkäisyssä, hallitsemaan 

verkon kuormituksia ja se lisää verkon käytettävyyttä. Muuntamoihin asennettavilla mittalaitteilla ja 

sensoreilla saadaan tunnistettua vikoja mittaamalla verkossa kulkevia sähkövirtoja, sähkön laatua ja 

verkon kuormituksia. Muuntamot on yleensä sijoitettu verkon solmupisteisiin, joten niihin integroita-

vien vianilmaisimien ja kaukokäyttölaitteiden avulla vikaantuneet verkon haarat saadaan tunnistettua 

ja rajattua tehokkaasti, sekä erotettua verkosta nopeammin valvomosta käsin. Markkinoilla on tarjolla 

monien laitevalmistajien älykkäitä laiteratkaisuja keskijänniteverkon muuntamoille eri käyttötarpeisiin. 

Muuntamoihin voidaan asentaa sensoreita, mittalaitteita ja kaukokäyttölaitteistoa jälkiasennuksena tai 

suoraan tehtaalla, muuntamon valmistusvaiheessa. Automaatiolaitteiden rakentaminen muuntamoon 

jo tehtaalla valmistusvaiheessa on kustannustehokkaampaa, kuin jälkiasennettu automaatioratkaisu. 

Siksi muuntamon käyttötarpeet ja automaatio olisi syytä ottaa huomioon jo verkon suunnittelu- ja 

rakentamisvaiheessa kustannusten säästämiseksi. 

 

Muuntamoautomaatiolaitteisto voi sisältää ala-aseman, erilaisia kytkimiä, tietoliikennelaitteet, sekä 

antureita ja sensoreita mittauksia varten. Muuntamoiden ala-asemalla tarkoitetaan erilliseen laitekaap-

piin tai suoraan muuntamon kojeistoon integroitavaa laitteistoa, joka toimii tiedonsiirtoyksikkönä 

muuntamon ja valvomon, sekä kenttälaitteiden välisessä kommunikaatiossa ja toteuttaa siihen liitetyn 

laitteiston ohjaukset ja mittaukset. Ala-asemien ohjelmoitavalla logiikalla voidaan kerätä verkosta jat-

kuvasti mittaustietoa eri antureiden, sensoreiden ja kytkinten avulla, sekä toteuttaa kytkinlaitteiden 

etäohjauksia. Kuvassa 2 on esitetty mahdollinen automaatiolaitteiston toteutustapa keskijännitever-

kon muuntamolle. 

 



         

         17 (69) 

 

KUVA 2. Muuntamoautomaation toteutustapaesimerkki. (Kauppi, 2014) 

 

Verkon hallintajärjestelmät tuovat ala-asemilta kerätyt mittaustiedot valvomoon, sekä toimittavat 

käyttöhenkilön määräämät ohjaukset ja asetusarvot takaisin ala-aseman logiikalle. Ala-aseman voi 

integroida muuntajan kojeistoon jo tehtaalla, jolloin se johdotetaan, asennetaan ja testataan valmiiksi 

käyttöönottoa varten. Ala-asemia pystyy myös jälkiasentamaan olemassa oleville muuntamoille erilli-

seen laitekaappiin, tai suoraan muuntamoiden kojeistoihin, mikäli asennustilat sallivat sen. 

 

 

3.4 Vikaindikointi ja automaattinen vianerotus 

 

Vikaindikointia varten markkinoilta löytyy nykyisin useita vianilmaisimia, jotka ovat prosessipohjaisia 

älykkäitä laitteita vikojen paikallistamista varten. Vianilmaisimia käytetään keskijänniteverkon kauko-

käyttöisillä muuntamoilla ja erotinasemilla vikojen paikantamiseen ja joissain tapauksissa myös erot-

timien ohjaamiseen. Ilmaisimien pääominaisuus on paikantaa ja viestiä valvomon järjestelmiin johto-

haarakohtaisia vikavirta- ja jännitearvoja. Niihin on asetettu tietyt mittaussuureiden raja-arvot, joiden 

ylittyessä ilmaisimet tallentavat ja lähettävät mittausarvot eteenpäin. Vianilmaisimet mittaavat ensiö-

suureita sensoreiden tai antureiden avulla, jotka liitetään kaukokäyttöisiin kytkinlaitteisiin. (ABB) 

 

Ilmaisimet voivat käyttää viestintään kuitu- ja kaapeliyhteyksiä, sekä muuntamoille tai erotinasemille 

asennettuja modeemeja- tai radiomodeemeja ja verkkoyhtiön kaukokäyttöyhteyksiä, kuten pakettira-

diota, sekä puhelin- ja radioverkkoa. Vianilmaisimia ei normaalisti käytetä itse suojalaitteina, vaan ne 

voivat antaa kytkinlaitteille toimintakäskyt vasta valvomosta saadun ohjauskäskyn perusteella. (ABB)  

 

Sähkönjakeluverkossa tapahtuvien vikojen aiheuttamia katkosaikoja voidaan lyhentää merkittävästi 

yhdistämällä kehittyneet vianilmaisimet kaukokäytettäviin kytkinlaitteisiin. Vianilmaisimet pystyvät il-

maisemaan vian suunnan mitattavalta asemalta, sekä vikareaktanssin, josta voidaan analysoida vika-

paikan etäisyys asemalta. Keskijänniteverkon muuntamoille asennettavilla älykkäillä mittalaitteilla ja 

vianilmaisimilla mitataan jatkuvasti jännitteitä ja virtoja. (ABB) 
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3.5 FLIR-järjestelmä 

 

Automaattinen vikojen hallinta FLIR, joka tulee sanoista (Fault Location, Isolation and Restoration) on 

yksi potentiaalisista teknologioista sähköverkon vianhallintaan ja luotettavuuteen. FLIR on ohjelmis-

tosovellus, jonka avulla käytönvalvontajärjestelmä yhdessä Trimble DMS -käytöntukijärjestelmän 

kanssa kykenee erottamaan vikaantuneita verkon osia ja palauttamaan sähköt verkon terveille osille 

täysin automaattisesti. (Netcontrol, ei pvm) 

 

Järjestelmän toiminta perustuu vianselvitysautomatiikkaan, etäohjattaviin kytkinlaitteisiin, reaaliaikai-

seen verkon topologian analysointiin eri tietojärjestelmillä, sekä älykkäisiin vianilmaisimiin. Automa-

tiikka kykenee toimiessaan erottamaan itsenäisesti viallisen johtohaaran verkosta, jopa muutamassa 

minuutissa. Moni verkkoyhtiö näkee järjestelmän liian kalliina ja raskaana uudistuksena, joten se ei 

ole vielä laajalti käytössä Suomen mittakaavassa. Osa Suomen verkkoyhtiöistä käyttää järjestelmää 

nykyisin kuitenkin melko kattavasti, kuten Nivos-energia ja Elenia sähköverkot. Verkkoyhtiöt, joilla 

järjestelmä on ollut jo käytössä, ovat saaneet laskettua katkosaikoja asiakasta kohden sekä keskey-

tyksistä aiheutuvia kustannuksia merkittävästi. FLIR -järjestelmän toiminnan kannalta keskeisessä 

asemassa ovat käytössä olevat tietojärjestelmät, jotka tukevat ohjelmistoa, sekä sähköasemien mik-

roprosessoriohjatut (IED) älykomponentit, kuten katkaisijat, suojareleet, muuntajat ja kondensaatto-

rit. (Gaia Group Oy, 2016) (Nivos, ei pvm) 

 

 

3.5.1 FLIR-järjestelmä toiminnassa 

 

FLIR -järjestelmä kerää dataa kenttälaitteilta, kuten sähköasemien reletiedot, erotinasemien ja muun-

tamoiden vianilmaisimien mittaustiedot, katkaisijoiden tilatiedot, sähköasemien oikosulkuvirrat ja las-

kee keräämän datan perusteella vian todennäköisimmän sijainnin. FLIR toteuttaa jokaiselle vikata-

paukselle vianrajaussekvenssin, joka sisältää halutut kaukokäyttöisten kytkinlaitteiden kytkentätoi-

menpiteet. Järjestelmä saa mahdollisen vikapaikkatiedon DMS -laskennalla ja kerää SCADA:n näytölle 

listan erottimista, jotka ovat yhteydessä vikapaikkaan ja aloittaa ennalta parametroidut kytkentätoi-

met. Järjestelmään parametroidaan haluttu tapa rajata vika-alue. Vian rajaamiseen voidaan käyttää 

tapaa, jolla järjestelmä laskee verkosta kerätyn mittausdatan perusteella todennäköisimmän vikapai-

kan ja valitsee kytkentätoimet sen perusteella. Toiminnan voi asetella myös niin, että järjestelmä 

aloittaa kokeilukytkennät vikaantuneen lähdön lähimpänä sähköasemaa olevalta erottimelta ja yrittää 

palauttaa sähköt erottimien/erotinasemien välille järjestyksessä asemalta verkon suuntaan. Tapoja on 

monia ja käyttäjä voi valita sopivimman verkon topologian, tai valmiiksi tiedossa olevien häiriöherkkien 

verkon johtohaarojen perusteella. FLIR -järjestelmä suorittaa viallisen verkon haaran erottamisen ja 

sähköjen palauttamisen terveille verkon osille täysin automaattisesti, mutta järjestelmän voi paramet-

roida toimimaan myös puoliautomaattisesti, jossa kytkentätoimien jokainen vaihe vaatii käyttöhenki-

lön manuaalisen kuittauksen ja järjestelmä suorittaa seuraavat kokeilukytkennät vasta, kun edellinen 

vaihe on hyväksytty. Kyseinen käytäntö on hyödyllinen esimerkiksi järjestelmän käyttöönoton alkuvai-

heessa, kun sen toiminnan oikeellisuudesta ei voida olla vielä varmoja.  
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Täysin automatisoidussa asettelussa verkon vikaantuessa sähköasemalla vikapaikkaan liittyvän johto-

lähdön katkaisija suorittaa aluksi PJK:n ja AJK:n, jonka jälkeen FLIR voi suorittaa halutessa vielä esi-

merkiksi yhden kokeilukytkennän. Jos sähköt eivät palaudu verkkoon näiden ennalta määrättyjen kyt-

kentäsekvenssien jälkeen, järjestelmä avaa johtolähdön erottimen, jonka se on vianilmaisimista ja 

muista verkon mittalaitteista keräämän mittausdatan perusteella laskenut lähimmäksi todennäköistä 

vikapaikkaa ja yrittää palauttaa sähköt muualle verkkoon sulkemalla johtolähdön katkaisijan. Jos säh-

köt eivät tämän kokeilukytkennän jälkeen palaudu verkkoon, järjestelmä avaa järjestyksessä seuraa-

van erottimen johtolähdön suuntaan, sulkee väliltä muut erottimet ja yrittää palauttaa sähköt katkai-

sijakäytöllä. Järjestelmä suorittaa vastaavan kytkentätoimen järjestyksessä erottimelta seuraavalle, 

kunnes jokin erottimista pysyy kiinni katkaisijan toimiessa ja palauttaa sähköt terveelle verkon osalle. 

Tilanteessa, jossa vika on saatu rajattua kahden kaukokäyttöerottimen väliselle johtohaaralle, järjes-

telmä sulkee järjestyksessä erottimet sille erottimelle asti, joka pysyy kiinni lähimpänä vikapaikkaa ja 

palauttaa sähköt kaikille ’’terveille’’ verkon osille. Tarvittaessa sähköt voidaan palauttaa varayhteyksien 

kautta ja varayhteydet voidaan määrittää etukäteen, esimerkiksi jos halutaan välttää varasyöttöä jon-

kin tärkeän sähkönkäyttäjän, kuten tehtaan suunnalta, jotta tehtaan toiminta ei häiriintyisi. 

(Virtanen, 2018) (Gaia Group Oy, 2016) 

 

 

3.6 Tiedonsiirto ja protokollat 

 

Jakeluverkkoyhtiöt käyttävät valvomon järjestelmien, sähköasemien ja älykkäiden kenttälaitteiden vä-

lisen tiedonsiirron siirtoteinä kaapeli- ja radioverkkoyhteyksiä. Verkossa siirretään jatkuvasti erilaista 

dataa, jota ovat esimerkiksi kytkinlaitteiden ohjauskäskyt ja tilatiedot, mittaustiedot ja hälytystiedot. 

Tietoliikenneyhteydet ala-asemien ja keskusasemien välillä, sekä niiden sisäisessä tietoliikenteessä 

toteutetaan nykyisissä sähköverkoissa pääosin digitaalisin tiedonsiirtomenetelmin. Informaatio kauko-

käyttöyksiköiden välillä siirretään yleensä langallisesti tai langattomasti radiopuhelin- tai pakettiradio-

verkossa, jonka jälkeen informaatio välitetään valvomoon runkoverkkoa pitkin radiolinkkien välityk-

sellä. Itse ala-aseman kaukokäyttöyksiköllä suoritetaan mittausten näytteenotto, signaalin valinta, ka-

navointi, koodaus ja osoitteenmuutos, jonka jälkeen muodostettu sanoma muunnetaan sopivaan muo-

toon valvomoon siirtoa varten. Sanoma siirretään suojatun siirtoyhteyden välityksellä valvomoon, 

jossa se dekoodataan ja tarkistetaan. Tämän jälkeen sanoman tiedot ovat nähtävissä valvomon näy-

töillä ja valmiina jatkotoimenpiteitä varten. Kaukokäyttöjärjestelmä toimii reaaliajassa antaen käyttä-

jälle jatkuvasti tietoa verkon tilasta, joten ohjauskäskyjen tulee mennä perille nopeasti ja luotettavia 

siirtoyhteyksiä pitkin. Radiolinkeillä tietoa saadaan siirrettyä pitkien välimatkojen välillä, mutta hait-

toina voi olla radiosignaaleihin syntyvät häiriöt esimerkiksi salamoinnista tai rankkasateesta. Infor-

maatio, jota verkkoyhtiöt siirtävät verkossaan voidaan jakaa datan muodon ja tärkeyden perusteella 

ohjauksiin, mittauksiin, hälytyksiin ja ilmoituksiin. Verkosta kerättävät hälytystiedot ovat tärkeässä 

asemassa kaukokäyttöjärjestelmässä, koska niiden avulla voidaan paikantaa nopeasti vikoja, nopeut-

taa niiden korjaustoimia ja joissain tapauksissa jopa estää vaurioiden syntyminen. Tätä kautta myös 

verkon toimitusvarmuutta voidaan parantaa. (Elovaara & Haarla, Sähköverkot 2, 2011) 

 



         

         20 (69) 

Liikennöintiprotokollat ovat standardointijärjestöjen kehittämiä yhteisiä tapoja ja menetelmiä auto-

maatiolaitteiden ja järjestelmien väliseen kommunikointiin sähköverkkopuolella. Protokollia käytetään 

pääasiassa ala-asemien ja käytönvalvontajärjestelmien väliseen kommunikaatioon. Verkkoyhtiöiden 

käyttämät tyypillisimmät liikennöintiprotokollat on esitetty seuraavissa osioissa. 

 

 

3.6.1 OSI-malli 

 

International Organization for Standardization on kehittänyt mallin järjestelmien väliseen kommuni-

kointiin, joka tunnetaan nimellä OSI-malli. OSI-malli on tietoliikenteen hallintarakenne, joka käsittää 

tiedonsiirron seitsemän eri tason hierarkiana. Kullakin näistä kerroksista on oma tarkoituksensa ja 

rajapinnat hierarkiassa ylä- ja alapuolella olevien kerrosten kanssa. Mallin standardien mukainen jär-

jestelmä pystyy kommunikoimaan minkä tahansa muun yhteensopivan järjestelmän kanssa. OSI-mal-

likehyksessä määritetään tarkasti toiminnot ja palvelut, jotka on löydyttävä kultakin seitsemästä ker-

roksesta. (Reynders ;Mackay;& Wright, 2005) 

 

 

KUVA 3. OSI -mallin rakenne (Reynders ;Mackay;& Wright, 2005) 

 

Kuvassa 3 on kuvattu OSI-mallin periaatteellinen rakenne. Kunkin eri kerroksen tarjoamat palvelut 

ovat seuraavanlaiset: 

• Sovelluskerros (Application): Verkkopalvelujen tarjoaminen käyttäjän sovellusohjelmille (asi-

akkaat, palvelimet jne.). 

• Esitystapakerros (Presentation): Päättää missä muodossa data esitetään tiedonsiirron yhtey-

dessä. Tarkoituksena järjestää tieto sellaiseen muotoon, että se ymmärretään vastaanottajan 

päässä.  

• Yhteysjaksokerros (Session): Huolehtii siitä, että tiedonsiirto ei häiriinny esimerkiksi fyysisten 

yhteyksien katketessa ja järjestää tiedon salauksen. 
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• Kuljetuskerros (Transport): Takaa luotettavan yhteyden kahden yhteyspisteen välillä. Järjes-

tää tiedonsiirron varayhteyksille varsinaisen siirtotien vioittuessa. 

• Verkkokerros (Network): Tarjoaa verkon rakenteesta riippumattoman tiedonsiirron. Valikoi 

mitä reittiä pitkin sanomat lähetetään monihaaraisessa verkossa. 

• Siirtoyhteyskerros (Data link): Järjestää siirtoyhteyden, virheiden korjaamisen ja yhteyden 

purkamisen. Huolehtii että dataa ei lähetetä nopeammin mitä vastaanottaja pystyy käsittele-

mään. 

• Fyysinen kerros (Physical): Tiedonsiirron ns. alin kerros, johon liittyvät kaikki sähköiset, me-

kaaniset arvot, kuten liittimet ja kaapelityypit, sekä loogiset asiat ja fyysiset liitännät. Tällä 

kerroksella tietoa voidaan siirtää sarja- tai rinnakkaismuotoisessa tiedonsiirrossa. 

 

 

3.6.2 TCP/IP 

 

TCP/IP (Transmission Control Protocol) protokolla on internet-liikennöinnissä käytettävän usean tie-

toliikenneprotokollan yhdistelmä. Protokolla pohjautuu usean kerroksen malliin OSI-mallin tapaan, 

jossa protokollat määräytyvät eri kerroksille toiminnallisuuden ja käyttötarkoituksen mukaan. TCP/IP-

protokollapino koostuu sovelluskerroksesta, kuljetuskerroksesta, verkkokerroksesta ja fyysisestä ker-

roksesta. TCP-protokolla huolehtii viestin kuljettamisesta avaamalla yhteyden päätelaitteiden välille ja 

sulkemalla sen viestinnän päätyttyä. IP huolehtii viestin lähettämisestä oikeaan osoitteeseen halutulle 

koneelle tai laitteelle. IP-protokolla tunnistaa laitteet niiden laitekohtaisten IP-osoitteiden perusteella.  

 

 

3.6.3 IEC 60870-5 kommunikaatio 

 

Kansainvälinen sähkötekninen komissio IEC määrittelee joukon IEC 60870 standardeja sähkö- ja au-

tomaatiojärjestelmien tiedonsiirrolle. Standardin osa-5 sisältää kommunikaatioprofiilin keskusvalvon-

tajärjestelmien ja ala-asemien väliselle viestinnälle, jotka käyttävät pysyviä ja suoria tietoliikenneyh-

teyksiä. Yleisimpiä verkkoyhtiöiden käyttämiä protokollia tästä sarjasta ovat IEC 60870-5-101/104 

protokollat, joita on käytössä myös kohdeverkon tiedonsiirrossa ala-asemien ja käytönvalvontajärjes-

telmän välillä. IEC 60870-5-101/104 protokollien välityksellä verkosta kerätty data voidaan varustaa 

aikaleimoilla, jonka avulla kytkinlaitteiden tilanmuutosten ja hälytysten ajanhetket saadaan selville. 

IEC 60870-5 protokollajoukko perustuu kolmen eri OSI-kerroksen vertailumalliin, joita ovat sovellus-

kerros, yhteyskerros ja fyysinen kerros. Fyysinen kerros määrittelee laitteistojen fyysiset IEC 60870-

5-101/104 protokollien sallimat liitäntärajapinnat. Muut kuin IEC 60870-5-sarjassa suositellut fyysiset 

rajapinnat voivat olla asiakkaan ja myyjän välisen sopimuksen mukaan toteutettuja, mutta heidän 

vastuulla on osoittaa rajapintojen yhteensopivuus. Tiedonsiirtokerros määrittelee kehysformaatit, sekä 

tiedonsiirron bittijärjestyksen ja lähetysmenettelyt. Se huolehtii, että data kulkee lähettäjän ja vas-

taanottajan välillä virheettömästi suojattua yhteyttä pitkin. Sovelluskerroksella määritetään ASDU-ke-

hykset, jotka sisältävät varsinaisen prosessin laitteiden välillä siirrettävän sovellusdatan. 

Yksi tärkeimmistä asioista IEC 60870-5-standardin mukaisten osoitteiden muodostumisessa on oh-

jaus- ja valvontasuunnan ero. Tyypillisesti verkon kokonaisjärjestelmässä on hierarkkinen rakenne, 
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johon kuuluu keskitetty valvontajärjestelmä. Protokolla määrittelee jokaisen verkon aseman joko oh-

jaavaksi tai ohjattavaksi asemaksi. Ohjaava asema on yleensä valvomossa sijaitseva PC, jossa on 

SCADA-järjestelmä. Ohjatut asemat ovat yleisesti verkon ala-asemia (RTU), joita ohjaa ja valvoo jokin 

master-asema. IEC 101/104 kommunikaatio muuttuu ohjaavien ja ohjattavien asemien välillä. Ku-

vassa 4 on esitetty esimerkki laitteiden ja valvontajärjestelmien välisestä kommunikaatiosta. 

(Matoušek, 2017) 

 

Protokollat määrittelevät useita eri tavoin suunnattuja kommunikointivaihtoehtoja: 

• Tiedonsiirron valvonta ohjattavalta ala-asemalta (RTU) käytönvalvontajärjestelmään 

• Tiedonsiirron valvonta käytönvalvontajärjestelmästä ohjattavalle ala-asemalle (RTU) 

• Käänteinen tiedonsiirron valvonta, kun ohjattava asema lähettää komentoja ja käytönvalvon-

tajärjestelmä lähettää dataa valvottavaan suuntaan (Matoušek, 2017) 

 

 

Kuva 4. Esimerkki sähkönjakeluverkon tietoliikenneyhteyksistä 

 

 

3.6.4 IEC 60870-5-101 

 

IEC 60870-5-101 protokolla on IEC-standardointijärjestön kehittämä kansainvälinen standardi keskus-

järjestelmien ja ala-asemien väliseen tiedonsiirtoon ja kommunikointiin. Standardi tarjoaa yhteenso-

pivuuden kentällä olevien tiedonsiirtolaitteiden ja käytönvalvontajärjestelmän välille. Standardi mah-

dollistaa kaksi erityyppistä liikennöintitapaa, balansoitu- ja balansoimaton liikennöinti. (ABB Oy, 2018) 

 

Balansoimattomassa tiedonsiirrossa käytönvalvontajärjestelmä ohjaa tietoliikennettä pollaamalla ala-

asemia, eli lähettämällä kyselykomentoja järjestyksessä kullekin etäohjattavalle asemalle vuorollaan. 

Tällä menetelmällä valvomosta käsin voidaan valita miltä ala-asemalta halutaan informaatiota ja ase-

mat eivät lähetä valvomoon dataa ilman erillistä kyselyä. (ABB Oy, 2018) 
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Balansoidussa tiedonsiirrossa kukin ohjattavista ala-asemista voi toimia ensisijaisena asemana ja aloit-

taa tiedonsiirron omatoimisesti lähettämällä dataa ohjaavalle asemalle ilman viiveitä. Ala-asemat voi-

vat kommunikoida keskenään ja toimia samanaikaisesti ohjaavina- ja ohjattavina asemina, jolloin niitä 

kutsutaankin yhdistetyiksi asemiksi. Balansoitu tiedonsiirto rajoittuu kahden pisteen väliseen- ja usei-

siin pisteiden välisiin konfiguraatioihin. Ohjatuilta ala-asemilta toimitetut tiedot voivat olla vastauksia 

kyselykomentoihin, tai prosessiarvoja, jotka kerätään verkon muutostilanteen yhteydessä tai valvo-

mon pyynnöstä. Kaikki data puskuroidaan ohjattavilla ala-asemilla, koska tiedot voivat ilmestyä nope-

ammin kuin viestilinkki pystyisi siirtämään ne valvomoon. (ABB Oy, 2018) 

 

IEC 101 määrittelee osoitteet sekä linkki- että sovellustasolla. Linkin osoite ja ASDU-osoite on tarkoi-

tettu pääteaseman tunnistamiseen. Laitteiden osoitteet ovat normaalisti laitteen tunnistenumerot. 

Linkkien osoitekentät voivat olla balansoimattomassa viestinnässä 1 tai 2 tavua ja balansoidussa 0, 1 

tai 2 tavua. Linkin osoite on tarpeeton balansoidussa viestinnässä, koska se on kahden pisteen välistä 

tiedonsiirtoa, mutta turvallisuussyistä se voidaan sisällyttää viestintään. Kaikilla verkon laitteilla on 

yhteinen ASDU-osoite, joka on tyypillisesti asiakkaan sovellusosoite mikä on vastattava konfigurointi-

vaiheessa määritettyä osoitetta. Yhdistettynä yhteinen ASDU-osoite datan sisältämään informaatio-

objektiin, saadaan jokaiselle siirrettävälle datalle yksilöllinen osoite. Valvomon ruudulta katsottuna 

yhteinen osoitekenttä sisältää datan palauttavan ala-aseman osoitteen. Tämä mahdollistaa tietojen 

yksilöimisen ja oikean pisteen löytämisen järjestelmän kuvissa. (Matoušek, 2017)  

 

 

3.6.5 IEC 60870-5-104 

 

IEC 60870-5-104 on IP-pohjainen kansainvälinen liikennöintiprotokolla, jota käytetään tyypillisesti ala-

asemien ja SCADA:n väliseen sarjaliikennepohjaiseen tiedonsiirtoon TCP/IP-verkoissa valvontajärjes-

telmien ja sähköasemien välillä. IEC 60870-5-104 protokollan avulla ala-asemat voivat samanaikaisesti 

käsitellä ja lähettää dataa, kun käytönvalvontajärjestelmä suorittaa taustalla toimintoja. Yksi proto-

kollan suurimmista eduista on, että se mahdollistaa tiedonsiirron standardoidussa verkossa useiden 

palveluiden ja laitteiden välillä, jonka ansiosta esimerkiksi kriittiset hälytystiedot saadaan toimitettua 

nopeammin perille. Protokolla määrittää asemalla siirrettävät datayksiköt yhtä suuriksi IEC 60870-5-

101 protokollan kanssa. (Tamsi, 2010) 
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KUVA 5. SCADA:n ja ala-asemien välinen liikennöinti (Matoušek, 2017) 

 

Kuvassa 5 on esitetty esimerkki SCADA-järjestelmän ja verkon ala-asemien välisestä tiedonsiirrosta ja 

siinä käytettävistä protokollista. Kuvan alalaidassa näkyvät RTU ala-asemat ovat määritelty slave-yk-

siköiksi ja ne viestivät master-yksikköön balansoidulla tai balansoimattomalla tiedonsiirtomenetelmällä 

IEC 60870-5-101 protokollaa käyttäen. Master-yksikkö suorittaa protokollamuunnoksen IEC 60870-5-

101 protokollasta IEC 60870-5-104 protokollaan ja välittää datan käytönvalvontaverkkoon LAN1- tai 

LAN2-yhteyttä pitkin. SCADA-järjestelmällä määritetyt käskyt välitetään samaa siirtotietä pitkin RTU-

yksiköille.    

 

 

3.6.6 IEC 61850 

 

IEC 61850 protokolla mahdollistaa kaikkien sähköaseman suojaus-, ohjaus-, mittaus- ja valvontatoi-

mintojen integroimisen yhdellä yhteisellä tavalla samaan järjestelmään. Protokolla tarjoaa mahdolli-

suuden nopeaan viestintään eri sähköaseman sovelluksissa ja IED-laitteiden välillä. (ABB Oy) 
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4 KÄYTTÖTOIMINTA JA TIETOJÄRJESTELMÄT 

 

 

4.1 Käyttötoiminta 

 

Käyttötoiminta on monipuolinen verkon optimointiprosessi, jonka tehtävä on saada sähköverkko toi-

mimaan mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Sen tavoitteena on sähkön laadun, turvallisuu-

den, taloudellisuuden ja asiakaspalvelun ylläpito lyhyellä aikavälillä. Verkkoyhtiöissä käyttötoimintaa 

ohjataan valvomosta käsin käytönjohtajan toimesta ja siihen liittyy suuri vastuu työ- ja sähköturvalli-

suudesta. Käyttötoiminnan tehtävät sisältävät käyttötoimintojen suunnittelua, häiriötilanteiden hallin-

taa, verkon tilan seurantaa ja ohjausta, sekä verkkokomponenttien kunnossapidon käytännön toteu-

tusta. Käyttötoiminnan toteuttamisessa hyödynnetään laajasti automaatiotoimintoja, joilla mahdollis-

tetaan verkon valvonta ja ohjaus kaukokäyttöisesti verkkoyhtiön valvomosta käsin. Erilaiset verkosto-

automaatioinvestoinnit helpottavatkin käyttötoiminnan toteuttamista. (Lakervi & Partanen, 

Sähkönjakelutekniikka, 2008)  

 

 

4.2 Käytönvalvontajärjestelmä 

 

Käytönvalvontajärjestelmä-SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) on verkkoyhtiöiden 

käyttämä tietojärjestelmä sähköverkon reaaliaikaista valvontaa ja hallintaa varten. Järjestelmä sisältää 

tietokoneet, sovellusohjelmistot, käyttöliittymät ja liitynnät tiedonsiirtojärjestelmiin. SCADA:lla kerä-

tään ajantasaista tietoa sähkönjakeluprosessista ja toteutetaan verkon kriittisiä toimintoja. Sen tär-

keimpiä toimintoja ovat verkon kytkentätilanteen- ja tapahtumatietojen hallinta, verkon kytkinlaittei-

den kauko-ohjaukset, kaukomittaukset, kaukoasettelut ja raportointi. Järjestelmän on toimittava sen 

kriittisten toimintojen vuoksi myös sähkökatkojen aikana, joten järjestelmä on kahdennettu ja lait-

teisto on varustettu UPS-laitteistolla. Koneen vikaantuessa toinen tietokone ottaa järjestelmän välit-

tömästi hallintaan. SCADA:lla voidaan ylläpitää kuvaa verkon reaaliaikaisesta kytkentätilanteesta 

verkko- ja tapahtumatietojen avulla. Tapahtumatietojen hallinnalla valvomon käyttöhenkilökunnalle 

saadaan tietoa suojareleiden toiminnoista, kytkinlaitteiden tilanmuutoksista, sekä vianilmaisimien ja 

käämikytkimien toiminnoista. Kaikkien verkon kauko-ohjattavien kytkinlaitteiden tilatiedot saadaan 

järjestelmään SCADA:n omista toiminnoista ja kytkinlaitteita voidaan ohjata järjestelmän kauko-oh-

jaustoimintojen avulla. Järjestelmään kerätään mittaustietoja sähköasemien kiskojännitteistä, johto-

lähtöjen virroista ja suojareleiden mittaamista vikavirroista. Myös suojareleiden asetteluarvot saadaan 

kerättyä järjestelmään ja asetteluarvoja voidaan muuttaa valvomosta käsin kaukoasettelu-toiminnon 

avulla. (Lakervi & Partanen, Sähkönjakelutekniikka, 2008) 

 

 

4.3 Käytöntukijärjestelmä 

 

Käytöntukijärjestelmä (KTJ) on erilaisia analyysi- ja päättelyominaisuuksia sisältävä ohjelmistokoko-

naisuus, jota käytetään tukemaan käyttötoiminnan päätöksentekoa. Käytöntukijärjestelmän toiminnot 
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perustuvat verkkoyhtiön muiden käytössä olevien järjestelmien tietojen hyödyntämiseen. Käytöntuki-

järjestelmä hyödyntää SCADA:n keräämää tietoa verkon mittauksista, tapahtumista ja kytkinlaitteiden 

tilatiedoista yhdistämällä ne yksityiskohtaisiin verkko- ja asiakastietoihin. Yhdistämällä ja analysoimalla 

verkosta kerättyä tietoa ohjelmistolla on mahdollista kehittää toimintoja verkon käytön suunnitteluun, 

tilanseurantaan ja häiriötilanteiden hallintaan. Verkon tilanseurannan sovellukset kattavat verkon kyt-

kentätilanteen ylläpidon, verkon sähköteknisen tilan reaaliaikaisen laskennan ja analyysin, sekä työ-

ryhmien sijaintitiedot. Verkon häiriötilanteiden sovelluksilla voidaan hallita tapahtuma-analyysia, viko-

jen paikantamista, varasyöttöjen suunnittelua, raportointia ja asiakaspalvelua. Käyttötoimintaa tuke-

vat myös sovellukset verkon kytkentätilanteen optimointiin, jänniteoptimointiin, sekä työkeskeytysten 

suunnitteluun esimerkiksi verkon komponenttien huoltotoimenpiteiden aikana. Käytöntukijärjestel-

mällä voidaan suorittaa verkosta reaaliaikaisia tehonjako- ja vikavirtalaskentoja, jotka antavat tiedon 

verkon sähköteknisestä tilasta ja sen mahdollisista ongelmista. (Lakervi & Partanen, 

Sähkönjakelutekniikka, 2008) 
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5 KOHDEVERKON NYKYTILA JA AUTOMAATIO 

 

Tässä kappaleessa on käsitelty työtä varten valitun kohdeverkon rakennetta ja toimintaa, sekä sen 

sisältämiä automaatio- ja tietoliikennelaitteita ja tiedonsiirtotekniikoita. Sähköaseman johtolähtöjen 

tunnuksia tai muita keskijänniteverkon asemien tunnuksia ei ole kuvattu, jotta verkkoa ei yhdistettäisi 

mihinkään verkkoyhtiöön. Verkon kytkennät ja yhteydet on kuvattu vain yleisellä tasolla ottamatta 

kantaa kytkentöjen tarkkoihin osoitteisiin tai tilatietoihin. 

 

 

5.1 Keskijänniteverkon nykytila 

 

Työssä käsiteltävä kohdeverkko on rakenteeltaan ja suojauksiltaan hyvin tyypillinen keskijännite-

verkko. Verkkoa syöttävät sähköaseman relesuojatut johtolähdöt, joilta sähköä siirretään kaikille ja-

kelupiirin sähkönkuluttajille verkon päättyviin haaroihin tai jakorajoille asti. Verkko koostuu sähköase-

man kojeista ja laitteistosta, puisto- ja pylväsmuuntamoista, kytkin- ja suojalaitteista johtohaarojen 

varrella, keskijänniteilmajohtolinjoista ja kaapeleista sekä muista tavanomaisista keski- ja pienjänni-

teverkon komponenteista. Keskijänniteverkko on rakenteeltaan silmukkaverkko, mutta sitä käytetään 

normaalitilassa säteittäisesti, eli sähkö siirretään kulutuspisteisiin vain yhtä jakelureittiä pitkin. Sähkö-

verkon taajamaosaan sähköjä syöttää säteittäisesti yksi sähköaseman johtolähdöistä, mutta optimaa-

lisen käytön mahdollistamiseksi ja vikatilanteiden varalta, alueen eri verkon osiin voidaan johtolähdön 

vikaantuessa tai muun keskeytyksen takia syöttää sähköä useammaltakin lähdöltä ja tarvittaessa myös 

muilta lähimmiltä sähköasemilta. Koska valtaosaan verkosta syötetään sähköä säteittäisesti yhdeltä 

johtolähdöltä, kaikki johtolähdön jakelupiirin kuluttajat kokevat sähkökatkon johtolähdön vikaantu-

essa. Varayhteyksien käyttö on mahdollistettu jakorajoilla verkon keskeisissä solmupisteissä, joissa 

verkko haarautuu useampaan suuntaan. Kohdeverkkoon on fyysisesti yhteydessä neljä muutakin säh-

köaseman johtolähtöä, joilta ei verkon normaalikäyttötilanteessa syötetä verkkoa, mutta syöttävän 

lähdön vikaantuessa voidaan siirtää tarvittava sähkö eri kytkentätoimilla. Taajamaa syöttävän johto-

lähdön jakelupiiri on lähes kokonaan maakaapeloitu keskijännite- ja pienjänniteverkon osalta. Taaja-

man laitamilla on kuitenkin vielä pitkiä keskijänniteverkon ilmajohtolinjoja, jotka palvelevat osaa taa-

jaman sähkönkuluttajista ja ovat käytössä varayhteyksinä. Kaksi sähköaseman lähdöistä ovat lähtö-

kohtaisesti varasyöttöyhteyksiä, joiden jakelualue sijoittuu taajaman ulkopuolelle. Nämä johtolähdöt 

ovat rakenteeltaan ilmajohtoverkkoa ja niistä on rakennettu yhteydet taajaman lähiverkkoon, jakora-

jojen yhteyteen. Taajamaa syöttävän johtolähdön takana sähköverkossa on merkittäviä sähkönkulut-

tajia, joihin lukeutuu suuria tehtaita ja yrityksiä. Näiden kuluttajien jatkuva luotettava sähkönsaanti 

on tärkeässä asemassa, tehtaiden ja eri yritysten valmistusprosessien ja muiden kriittisten päivittäis-

ten toimintojen ylläpitämiseksi.  

 

 

5.2 Suojalaitteet ja niiden ohjaukset 

 

Suojaukset on toteutettu varsin perinteisillä sähköverkon suojaukseen tarkoitetuilla kytkinlaitteilla ja 

komponenteilla. Pääsuojana jokaista keskijännitelähtöä suojaa sähköasemalla johtolähtökohtainen 
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katkaisija, suojarele ja mittamuuntajat. Suojareleet keräävät mittamuuntajien kautta sähköverkosta 

jatkuvasti mittaustietoa ja välittävät tietoa valvomon järjestelmiin. Suojareleeseen on asetettu tietty 

mittaussuureen arvo, jonka ylittyessä rele havahtuu ja lähettää laukaisukäskyn katkaisijalle, joka kat-

kaisee sähkönsyötön kulutuksen suuntaan. Suojareleille on asetettu automaattiset jälleenkytkentä 

asettelut sähköjen automaattiseksi palauttamiseksi verkon ohimenevissä vioissa. Automaattisina jäl-

leenkytkentöinä käytetään yleensä pikajälleenkytkentää (PJK) ja aikajälleenkytkentää (AJK). 

 

Sähköasemalta mentäessä jakeluverkon kulutuksen suuntaan kaapelipäätteiden, muuntajien ja kojei-

den suojaukseen on käytetty Raychemin HDA-20MA-NMH-ylijännitesuojia, joissa suojauksen muodos-

tavat sinkkioksidielementit. Ylijännitesuojien tehtävä on rajoittaa verkossa syntyviä ylijännitteitä niin, 

että verkon komponentit ja laitteet eivät vaurioituisi. Ylijännitesuojat on sijoitettu pääasiassa pylväiden 

yhteyteen sellaisiin kohtiin, joissa ilmajohtoverkko vaihtuu maakaapeliksi, tai toisinpäin. Ohjattavia 

kytkinlaitteita verkossa ovat ilmajohdoilla linjaerottimet ja puistomuuntamoilla kuormaerottimet, 

mutta ne eivät ole varsinaisia suojalaitteita. Muuntamoiden yhteydessä olevat erotinlaitteet ovat pää-

osin kaukokäyttöjärjestelmään liitettyjä moottoriohjattua kuormaerottimia, joita voidaan ohjata valvo-

mosta käsin etänä käyttöhenkilön toimesta. Osa verkon muuntamoiden kuormaerottimista ja ilmajoh-

tojen linjaerottimista ovat kuitenkin vielä ainoastaan käsin ohjattavia.  

 

 

5.3 Jakorajat ja varayhteydet normaalikytkentätilanteessa 

 

Varayhteydet kohdeverkossa on järjestetty niin, että taajaman alueelle sähköjä jakelevan johtolähdön 

vikaantuessa tarvittava sähkö saadaan ohjattua terveille verkon osille ja kriittisille kulutusalueille vaih-

toehtoisia johto-osia pitkin eri sähköaseman johtolähdöltä tai mahdollisesti myös toiselta sähköase-

malta. Varayhteyksien ja suojalaitteiden toiminnan suunnitteluun suoritetaan etukäteen erinäisiä si-

mulointilaskelmia mahdollisten vikatilanteiden varalle. Varayhteyksien ja suojausten toiminta on käyt-

tötoiminnan vastuulla ja kytkennät verkon vikatilanteiden aikana tehdään valvomossa. Eri johtolähtö-

jen välisten jakorajojen sijainnit vaikuttavat verkon KAH-kustannuksiin, joten suunnittelun tavoitteena 

on löytää optimaalinen verkon kytkentätila, jossa KAH-kustannukset ovat mahdollisimman pienet ja 

verkko on käytön kannalta teknisesti kunnossa. Jakorajat pyritään sijoittamaan aina kaukokäyttöisille 

erotinasemille tai muuntamoille. (Lakervi & Partanen, Sähkönjakelutekniikka, 2008) 

 

Osalta taajaman sähköjä syöttävän lähdön puistomuuntamoilta on rakennettu haarat lähimmille eri 

johtolähtöjen jakelupiirin muuntamoille, joista voidaan varsinaisen lähdön vikaantuessa syöttää säh-

köä kaukokäyttöisten kytkinlaitteiden etäohjauksilla. Periaatteena on, että jakorajan yhteydessä sijait-

sevalta puistomuuntamolta on rakennettu yhteys kaapelina tai ilmajohtoja eri johtolähdön jakelupii-

rissä olevalle muuntamolle tai linjaerottimelle. Puistomuuntamon erotin on normaalikytkentätilassa 

auki, jolloin solmuvälin kyseiselle erottimelle syntyy jakoraja kahden johtolähdön välille. Linjaerottimen 

koskettimet ovat normaalitilassa kiinni, joten syöttävän lähdön vikaantuessa sähkö saadaan kulke-

maan varayhteyttä pitkin ja sitä kautta laajemmalle alueelle taajamaan käytönvalvojan toteuttaessa 

muut mahdolliset kaukokäyttöerottimien kytkentätoimet. Johtolähdöllä, jota käytetään varsinaisena 
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taajaman varasähkönsyöttönä, siirretään verkon normaalitilassa sähköä ilmajohtolinjoja pitkin taaja-

man ulkopuolisien alueiden sähkönkäyttäjille. Johtolähdön jakorajat sijoittuvat puistomuuntamoille 

taajaman laitamalle. Jakorajojen yhteydessä olevat kuormaerottimet ovat normaalikytkentätilassa 

auki, jolloin sähköä voidaan tarvittaessa siirtää toiselta johtolähdöltä ainoastaan sulkemalla jakorajo-

jen erottimien koskettimet. Kolmas mahdollinen ja verkossa nykyisinkin usein käytetty varayhteys 

saadaan pitkältä ilmajohtolinjalta, joka on hieman epävarma varayhteys ilmajohtojen vikaherkkyyden 

takia. Johtolähtö jakelee normaalitilassa sähköjä taajaman ulkopuolisille alueille.   

  

 

5.4 Verkostoautomaatio ja vianpaikannus nykyverkossa 

 

Verkostoautomaatio tarkasteltavassa sähköverkossa voidaan käsittää tällä hetkellä kokonaisuutena, 

johon kuuluu sähköasemalle sijoitettu automaatio, kaukokäyttöjärjestelmä ja tiedonsiirtoverkko. Suu-

rin osa keskijänniteverkon puistomuuntamoiden kojeistoista ja osa pylväserotinasemista on kauko-

käyttöisiä. Näillä kaukokäyttökojeistoilla kuormaerottimet on varustettu moottoriohjaimin ja muunta-

moilla on jokin tietoliikenne- ja ohjauslaite tilatietojen ja ohjauskäskyjen viestintään valvomoon. Ny-

kyisin vikapaikan määritys tehdään laskennallisesti suojareleiden mittaustietoja, verkkomallia ja ver-

kostolaskentaa hyödyntämällä ja käytönvalvojan suorittamilla kaukokäyttöisten erottimien kytkentä-

toimilla. Sähköasemalla johtolähtöjen katkaisijoiden suojareleille on asetettu valmiita jälleenkytken-

täsekvenssejä, joiden perusteella katkaisijat voivat toteuttaa ennalta asetetut katkaisijan kokeilukyt-

kennät automaattisesti johtolähdön vikaantuessa ja suojareleen havahtuessa. Releet keräävät virta- 

ja jännitemuuntajilta mittaustietoja verkosta, jotka ne analysoivat ja välittävät valvomoon suojatun 

tietoliikenneyhteyden välityksellä. KTJ vertaa releen ilmoittamia mittausarvoja tietokannan arvoihin ja 

laskennallisiin arvoihin, jonka perusteella se tunnistaa mahdolliset verkon vikapaikat ja antaa ohjeet 

kytkentämuutoksille. Tietojärjestelmien päättelemät tulokset osoittavat usein vikapaikan useammalle 

verkon haaralle, koska releen mittaama oikosulkuvirran arvo voi täsmätä monessa eri verkon pisteessä 

riippuen verkon rakenteesta ja haarojen lukumäärästä. Käyttöhenkilö suorittaa tarvittavat kytkentä-

muutokset ja rajaa vikapaikan mahdollisimman suppealle alueelle, jonka jälkeen asentajaryhmä käy 

suorittamassa tarvittavat korjaustoimet maastossa. Tähän voi kulua nykyisin useita kymmeniä minuut-

teja riippuen häiriön laajuudesta.  

 

Vain harvalla keskijänniteverkon asemista on käytössä vikaindikaattoreita tai mittalaitteita. Osalla pyl-

väserotinasemista on käytössä SLO Oy:n tuotteistamia IVEP-vianilmaisimia ilmajohtoverkon mittauksia 

ja vianpaikannusta varten. Nykyisillä IVEP-ilmaisimilla voidaan mitata jännitteitä resistiivisten- tai ka-

pasitiivisten jännitteenjakajien kautta, sekä virtoja Rogowski-sensorein. Laitteissa on kommunikaation 

rajapintoina RS232- ja RS485-portit IEC 60870-5-101- ja Modbus RTU-liikennöintiä varten, sekä Et-

hernet-portti IEC 60870-5-104, Modbus TCP ja DNP 3.0 TCP-liikennöintiin. Muutamalla puistomuun-

tamolla on käytössä myös ABB:n REC615 ala-asemat, mutta niissä ei ole käytössä nykyisin mitään 

mittaus- tai vikaindikointitoimintoja, vaikka laitteissa on ominaisuudet näihin toimintoihin. Keskijänni-

teverkosta saatava mittaustiedon laajuus ja tarkkuus ovat vähäistä nykyisellä laitteistolla ja vianpai-

kantaminen keskittyy ainoastaan sähköaseman suojareleiden mittaamien suureiden ja niiden perus-

teella tietojärjestelmien tekemiin analyyseihin, sekä katkaisijan jälleenkytkentöihin. 
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Taajaman sähköverkko on lähes kokonaan maakaapeliverkkoa, mikä vaikeuttaa maasulkuvikojen pai-

kantamista ja voi hidastaa vikojen korjaamista, koska usein fyysinen näköyhteys vikapaikkaan jää 

puuttumaan. Vikapaikkojen tarkan sijainnin tunnistaminen olisikin hyvin tärkeää, koska kaapeli täytyy 

kaivaa ensin esiin, ennen kuin se voidaan korjata, ellei kyseessä ole päätevika. Ilmajohtoverkoissa 

vikapaikan tunnistaminen on yleensä nopeampaa, kun vikapaikka voidaan havaita useissa tapauksissa 

fyysisellä näköyhteydellä. Verkossa on kuitenkin pitkiä ilmajohtolinjoja, joten vikojen suuntien tehok-

kaampi indikointi voisi nopeuttaa vikapaikan rajaamista entisestään.   

 

 

5.5 Muuntamorakenteet ja niiden automaatio nykyverkossa 

 

Yleisesti puistomuuntamoiden rakenteisiin kuuluu itse muuntamorakenne, keskijännitekojeisto, pien-

jännitekojeisto ja jakelumuuntaja. Keskijännitekojeistot koostuvat keskijännitekiskoista, kuormaerotti-

mista- tai varokekuormaerottimista, katkaisijoista, maadoituserottimista ja kaapelipäätteistä. Pienjän-

nitekojeistoihin kuuluu pääkojeet, joita ovat kuormakytkimet tai kompaktikatkaisijat, sekä jonovaroke- 

tai kompaktikatkaisijalähtöjä pienjänniteverkkoa syöttäville kaapeleille.  

 

Nykyisen verkon puistomuuntamot ovat Finnkumu ja Elkamo puistomuuntamovalmistajien muunta-

morakenteita, joihin on integroitu eri tyyppisiä ilmaeristeisiä keskijännitekojeistoja. Kojeistot ovat pää-

osin VEI ISARC-tyypin kuormaerottimia. Joissain puistomuuntamoissa on käytössä myös ABB:n val-

mistamat NAL-kojeistot. ABB:n NAL-kojeisto on modulaarinen kuormaerotinjärjestelmä 12, 17,5, 24 

ja 36:n kV:n jännitetasoille. Kojeisto kykenee verkon häiriötilanteissa katkaisemaan noin 12,5 kA:n 

kuormitusvirran. Erottimessa on myös sulakekantaan yhdistetty pieni vikavirtapiiri sekä virtaa rajoit-

tavat sulakkeet, jotka mahdollistavat suurten oikosulkuvirtojen katkaisun. (ABB) 

 

Kohdeverkon puistomuuntamoiden kuormaerottimet ovat pääsääntöisesti moottoriohjattuja, joten 

niitä voidaan ohjata kaukokäytöllä valvomosta käsin. Verkon käsikäyttöiset kuormaerottimet ovat VEI 

ISARC-katalogiatyypin varokekuormaerottimia. Muuntajaerotin toimii muuntajan lisäsuojana sähkö-

verkon vikatapauksissa ja sitä ei ole välttämätön asentaa muuntamoille, jolloin muuntaja liitetään 

suoraan kiinteästi keskijännitekiskostoon. Muuntajaerottimet on sijoitettu keskijännitekiskoston ja 

muuntajan väliin säätelemään jakelumuuntajan sähkönsaantia. Maadoituserottimella varmistetaan 

kiskoston jännitteettömyys esimerkiksi huoltotöiden aikana.  

 

Kaukokäyttöisillä muuntamoilla on käytössä usean eri valmistajan ala-asemia, jotka mahdollistavat 

kytkinlaitteiden etäohjaukset ja tietoliikenneyhteydet valvomon SCADA-järjestelmään. Finnkumun ja 

Elkamon puistomuuntamokojeistoissa ja pylväserotinasemilla on käytössä pääosin Kuumicin ala-ase-

mia. Muut käytössä olevat ala-asemat ovat ABB:n NAL-kojeistoihin sijoitettuja ABB:n REC615 ohjainyk-

siköitä. Nykyiset puistomuuntamoiden ala-asemat palvelevat ainoastaan kaukokäyttöjärjestelmän tie-

donsiirtoa ja etäohjauksia, eikä niissä ole käytössä mitään mittaus- tai vianilmaisuominaisuuksia. 

ABB:n REC615-laite on esitelty myöhemmin tässä työssä eri laitevalmistajien automaatioratkaisujen 

yhteydessä. 
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5.6 Tietoliikenne kohdeverkossa 

 

Verkkoalueella on käytössä varsin kattava tiedonsiirtoverkko. Tiedonsiirtoon on käytössä useita eri 

tekniikoita ala-asemien, sähköaseman ja tietojärjestelmien välillä. Suurin osa verkossa siirrettävästä 

datasta liikkuu langattomasti, mutta kiinteitä kuituyhteyksiä on käytössä kriittisimmillä yhteysväleillä, 

kuten sähköaseman sisäisessä tiedonsiirrossa ja runkoyhteyksissä. Tiedonsiirron kokonaisketjussa 

käytetyt tekniikat: 

• Radiolinkkiyhteys, jota käytetään yleensä sähköaseman ja valvomon välisessä tiedonsiirrossa. 

Radiolinkeillä voi muodostaa useita puhe- tai datayhteyksiä samanaikaisesti. 

• Pakettiradioverkko, jota käytetään yleisesti verkostoautomaatiossa ja ala-asemien välisessä 

viestinnässä. Pakettiradioverkossa sanoma kulkee ala-asemalta toiselle asteittain ja asemat 

määritetään lähettämään tietoa vain pyydettäessä. Usean ala-aseman tapauksessa verkon 

keskeiseen solmupisteeseen määritetään Master-ala-asema, jonka kautta kaikki sanomat kul-

kevat ja tällöin verkossa voi kulkea vain yksi sanoma kerrallaan eikä tietoliikenne ruuhkaudu 

tai häiriinny. 

• Radioverkko on yleinen sähkönjakeluverkoissa käytetty tiedonsiirtotekniikka, joka on myös 

käytössä kohdeverkossa kaukokäyttölaitteiden ohjaamiseen. 

• Kuituyhteys on yleisimmin käytössä sähköaseman sisäisessä tiedonsiirrossa, sekä kantaver-

kossa ja televerkoissa. Kuituyhteydet ovat lisääntymässä ja niitä rakennetaan nykyisin myös 

keskijänniteverkon muuntamoiden välille maakaapelointien yhteydessä. 

 

Kohdeverkon alueella on käytössä rengasmuotoon rakennettu suuren siirtokapasiteetin omaava ra-

diolinkkiverkko. Radiolinkkiverkon tiedonsiirtoyhteydet järjestää eripuolelle verkkoa sijoitetut radio-

mastot. Kommunikointi eri laitteiden ja järjestelmien välillä vaatii tietoliikenneyhteyksien lisäksi yh-

teensopivat tiedonsiirtoprotokollat. Sähköaseman sisäinen tiedonsiirto hyödyntää IEC 61850 protokol-

lapohjaista automaatioväylää, joka mahdollistaa eri laitevalmistajien laitteiden liittämisen samaan jär-

jestelmään. Sähköasematasolla on myös käytössä COM600 -tietoliikenneyksikkö, joka suodattaa re-

leiden keräämästä verkkotiedosta käyttöön oleellisimmat tiedot valvomon järjestelmiin siirtämistä var-

ten ja koodaa siirrettävät tiedot eri laitteiden ymmärtämään muotoon. Sähköaseman ja SCADA:n vä-

liseen tiedonsiirtoon käytetään IEC 60870-5-104 protokollaa.  

 

Muuntamoiden ja erotinasemien ala-asemat käyttävät viestintään SATEL-pakettiradioverkkoa ja muita 

sarjaliikennepohjaisia ratkaisuja. Runkoverkoissa on rakennettuna kuituyhteyksiä ja dataa siirretään 

radiolinkkien välityksellä. Tiedonsiirron yleisperiaate on, että muuntamoiden ala-asemat (RTU) kerää-

vät mittaus- ja tilatietoja, jotka ne lähettävät radiomodeemien tai kuituyhteyksien välityksellä langat-

tomasti verkon solmupisteiden ala-asemille ja sitä kautta sähköaseman järjestelmiin ja SCADA:lle. 

Tietoliikenneyhteydet muuntamoiden ala-asemien ja ylemmän tason järjestelmien välillä on järjestetty 

Satelline-radiomodeemeilla, jotka toimivat muuntamoilla ala-asemien tietoliikennelaitteina kaksisuun-

taisessa viestinnässä valvomolle. Satelline-radiomodeemit sisältävät liitäntärajapintoina eri mallista 
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riippuen RS232/422/485-portteja. Muuntamoiden ala-asemien keräämät mittaustiedot, sekä kytkin-

laitteiden tilatiedot ja ohjauskäskyt siirretään kuituyhteydellä radiomodeemille, josta tieto siirtyy 

eteenpäin langatonta radioverkkoa pitkin. Satel Oy tarjoaa valikoimassaan myös radioreitittimiä, I/O-

moduuleja ja ohjelmistoja tietoliikenneverkon laajennuksia varten. (Satel Oy, 2019) 

 

Tiedonsiirtoon käytönvalvontajärjestelmän ja ala-asemien välillä käytetään radioverkossa sarjaliiken-

nepohjaista IEC 60870-5-101 protokollaa, sekä kuituverkossa IP-pohjaista IEC 60870-5-104 protokol-

laa. IEC 60870-5-101 protokolla tarjoaa yhteensopivan liitäntärajapinnan EIA-standardien RS232 ja 

RS485 kanssa, joita on myös käytössä lähes kaikilla nykyisillä ala-asemilla ja radiomodeemeilla. IP-

pohjainen IEC-60870-5-104 protokolla mahdollistaa pakettikytkentäisten radioverkkojen käytön ala-

asemien ja SCADA:n välillä. Kytkinlaitteissa on radioantennit ja –lähettimet, joita hyödyntäen laitteet 

välittävät tietoa radiolinkkien välityksellä. Ala-asemien keskinäinen ja sisäinen kommunikointi toteute-

taan asemien valmistajien määrittelemien kommunikaatioprotokollien mukaan, jotka ovat usein julki-

sia, yleisesti käytössä olevia protokollia. 
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6 KUUMIC OY:N AUTOMAATIORATKAISUT 

 

Kuumic Oy on kaukokäytön tiedonsiirtolaitteisiin ja ala-asemiin erikoistunut yritys, jonka asiakkaita 

ovat pääasiassa energiayhtiöt ja järjestelmätoimittajat alihankkijoineen. Kuumic Oy:lla on tuotevali-

koimassaan eri ala-asemakokoonpanoja, kommunikaatioyksiköitä, varayhteyslaitteita, modulaarinen 

viestiyhteyskehikko ja SPA-väylään liitettäviä itsenäisiä laitteita. (Kuumic Oy, ei pvm)  

 

 

6.1 Ala-asemat 

 

Kohdeverkossa on käytössä erimallisia Kuumicin ala-asemia pylväserotinasemille ja puistomuunta-

moasemille. Usealla verkon puistomuuntamoista on käytössä Kuumicin RTU40 ala-asema, jossa älyk-

käänä laitteena toimii KU40-keskusyksikkö. Kuumicin ala-asemien vaihtoehdoista löytyy vakiomallien 

lisäksi DTU40, joka on ABB:n valmistama moottoriohjainkaappi pylväsasennuksiin. DTU40 ala-ase-

massa on valmiiksi kytketty sisäinen moottori, sekä valmius viiden ulkoisen moottorin ohjaamiseen. 

RTU40 ala-asema voidaan asentaa puistomuuntamon sisälle ja se on ominaisuuksiltaan ja rakenteel-

taan melko yksinkertainen. Laitteella voi ohjata 1-6 moottoriohjattua erotinta ja siinä on RS232-liitäntä 

ulkoiseen viestintälaitteeseen. Lisäominaisuuksiin lukeutuu laitekaapin lämmitys ja tuuletus, akkujen 

latauksen valvonta, sekä lisäoptiona v23 tai v21-modeemi tietoliikennettä varten. Verkon ala-asemien 

tietoliikenneyhteyksiin käytetään nykyisin kuitenkin aikaisemmin mainittuja Satelline-radiomodee-

meja. (Kuumic Oy, ei pvm)  

 

Joillain verkkoyhtiöillä on käytössä RTU40 ala-asemien yhteydessä suojareleitä, joiden mittaukset ja 

hälytykset luetaan SPA-väylän kautta, tai haaroittamalla radiomodeemin tietoliikenne KU40-yksikön 

ja releen kesken, jolloin rele näkyy valvomoon päin itsenäisenä ala-asemana. Saman tyyppistä to-

teutustapaa voidaan käyttää myös vianilmaisimilla, jos ne käyttävät viestintään IEC-101-protokollaa. 

Kuvassa 6 on esitetty RTU40 ala-aseman kokoonpano. (Eilola, 2019) 

 

 

KUVA 6. Kuumic RTU40 ala-asemakokoonpano (Kuumic Oy, ei pvm) 
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6.1.1 Keskusyksiköt ja tietoliikenne 

 

Keskusyksikkö KU40 toimii ala-aseman protokollamuuntimena ja sarjaliikennemonitorina kenttälaittei-

den ja valvomon järjestelmien välillä. Sen varsinainen käyttökohde verkossa keskittyy erottimien etä-

ohjaukseen ja tilatietojen valvontaan. Yksikössä on I/O-liitynnät kuuden erottimen ohjausta varten, 

32 optoerotettua tilatietoa, kaksi ulkoista analogiatuloa, kolme sisäistä analogiamittausta akkujännit-

teille ja lämpötiloille, sekä liitäntärajapintoina neljä RS232-sarjaliikenneporttia ja yksi RS485-sarjalii-

kenneportti, joiden kautta laite voidaan liittää SPA-väylään. Keskusyksikkö käyttää viestintään IEC 

60870-5-101, ANSI x3.28, Procol ja Telegyr 800 protokollia ja tarpeen vaatiessa siihen saa liitettyä 

myös SPA, Modbus, sekä IEC 60870-5-104/103- viestintäprotokollat. KU40-yksikön ja SCADA:n välinen 

liikennöinti voidaan toteuttaa laitteeseen integroidulla pakettiradiolla, kiinteällä linjalla tai integroidun 

modeemin kautta. Kuvassa 9 alapuolella on esitetty KU40-yksikkö. (Kuumic Oy, ei pvm) 

 

 

KUVA 7. KU40-keskusyksikkö (Kuumic Oy, ei pvm) 

 

Pylväserotinasemilla on käytössä myös KU52-ohjainyksiköitä erottimien moottoriohjaimille. Yksikössä 

on I/O-liitännät yhden moottorin ohjaamiseen, mutta sen voi ketjuttaa tarvittaessa yhdeksän muun 

yksikön kanssa RS485-väylän kautta. Laitteita ketjutettaessa viimeiseen yksikköön tulee kytkeä termi-

nointiliitin (RJ45), jossa on 120 ohmin vastukset. Kun useampi KU52-yksikkö on ketjutettu, niin aino-

astaan ensimmäistä yksikköä tarvitsee parametroida kaukokäyttöä varten ja asetus kopioituu kaikkiin 

ketjutettuihin laitteisiin. Yksikön osoite -kiertokytkimellä määritellään, onko yksikkö IEC-101 ala-asema 

(kytkimen asento 0) vai sen orjaksi tuleva lisäyksikkö (kytkimen asento 1-9). KU52-yksikkö käyttää 

myös RS232-liityntää valvomoyhteydelle, joka viestii IEC 60870-5-101 protokollaa käyttäen. Muita 

liitäntöjä yksikössä ovat kaksi DO-lähtöä, viisi DI-tuloa tilatiedoille sekä kolme analogiatuloa virta-

mittauksille. KU52-kaukokäyttöyksikkö on yhteensopiva myös Kuumicin vanhojen ala-asemien kanssa. 

Moottoreiden ottaman virran mittaukseen voidaan käyttää Kuumicin KU33 yksikköä, joka hoitaa myös 

2x12 V:n akkujen jännitteiden tasaamisen ja estää akkujen syväpurkaukset.  
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6.1.2 Ala-asemien lisäominaisuudet ja hyödyntäminen kohdeverkossa 

 

Kohdeverkossa käytössä olevat RTU40 ala-asemat KU52- ja KU40-keskusyksiköin varustettuna sisäl-

tävät tarvittavat RS232-rajapinnat sekä IEC 60870-5-101 kommunikaatio-ominaisuudet viestimiseen 

kohdeverkon tietoliikenneverkossa ja ylemmän tason järjestelmien välillä. Osalle verkon pylväsero-

tinasemilla käytettävien KU52-keskusyksiköiden yhteyteen on liitetty SLO:n tuotteistama IVEP-vianil-

maisin ja Techsys Storm-vianilmaisinyksikkö. KU52 yksiköihin on olemassa softaversio, joka tukee 

Techsys STORM vianilmaisimien dataa. Nykyisin käytössä olevissa versioissa vain hälytykset voidaan 

välittää valvomoon, mutta softamuutoksella myös mittaukset on mahdollista välittää valvomon järjes-

telmiin. (Kuumic Oy, ei pvm) (Kuumic Oy, 2017) 

 

RTU40 ala-asemien I/O-liitäntöjä voi hyödyntää myös vianilmaisutoimintoihin. Ohjattavan ala-aseman 

yhteydessä voidaan käyttää Nortrollin valmistamaa Cabeltroll 3500-indikointiyksikköä, joka voidaan 

kytkeä KU40-yksikön I/O-kortin vapaisiin sisääntuloliitäntöihin. Jos vapaita paikkoja ei ole käytettä-

vissä, niitä voi lisätä laajentamalla KU40-keskusyksikkö KU52 I/O-yksiköillä. Cabeltroll 3500-indikaat-

torit ovat suunniteltu havaitsemaan oikosulku- ja maasulkuvikoja sekä tunnistamaan vikojen suuntia 

maakaapeliverkoissa. Indikaattorin toiminta perustuu virran purkaustransientin ja jäännösjännitteen 

analyysiin vian syntyhetkellä. Se toteuttaa mittaukset virtasensoreilla jokaiselta vaihejohtimelta, sekä 

jännitemittauksen kapasitiivisesta mittauspisteestä. Kuvassa 7 on esitetty Cabeltroll 3500-ilmaisimien 

toimintaperiaate oikosulku- ja maasulkuvioissa. (Eilola, 2019) (Nortroll, 2001) 

 

 

KUVA 8. CableTroll 3500 indikaattoreiden toiminta maasulkuviassa (PTG) ja oikosulkuviassa (PTP) 

(Nortroll, 2001) 

 

Maasulkuvian tapahtuessa, kaikki vikaantuneen johtolähdön CableTroll 3500-indikaattorit havahtuvat 

ja osoittavat vihreää tai punaista valoa sen perusteella missä suunnassa vika sijaitsee. Punainen valo 

merkitsee vian suunnan verkon haaralla. Oikosulkuvioissa ainoastaan johtolähtöä syöttävän laitteen 

ja vikapaikan välillä olevat indikaattorit havahtuvat ja osoittavat sekä vihreää, että punaista valoa. 

Indikaattoreiden osoittamat vikojen suunnat voidaan saada näkyviin myös valvomon järjestelmiin, 
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jolloin ne ovat nähtävissä ja analysoitavissa käyttöhenkilön toimesta. Kuvassa 8 on esitetty CableTroll 

3500 indikaattorin ja mittalaitteiden asennuksen yleisperiaate. (Nortroll, 2001) 

 

 

KUVA 9. CableTroll 3500 indikaattorin ja mittalaitteiden asennuksen yleisperiaate (Nortroll, 2001) 
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7 NETCONTROL OY:N AUTOMAATIORATKAISUT 

 

 

7.1 Netcontrol Oy 

 

Netcontrol Oy on suomalainen verkostoautomaation laitetoimittaja, joka tarjoaa palveluja sähkön siir-

ron ja jakelun, energian tuotannon, kaukolämmön ja teollisuuden markkinoille. Netcontrol tarjoaa 

laajan tuotevalikoiman verkostoautomaatioon ja tietoliikenteeseen, kuten moottoriohjaimet, kauko-

käytön ala-asemat, kytkinlaitteet, radiomodeemit ja keskittimet. Yritys on perustettu vuonna 1991 ja 

toimipisteet sijaitsevat Ruotsissa, Norjassa, Iso-Britanniassa, sekä pääkonttori Helsingissä. Tuoteke-

hitys on keskitetty Suomen ja Ruotsin markkinoille. (Netcontrol Oy, ei pvm) 

 

 

7.2 Netcontrol Netcon 100 

 

Netcontrollin tarjoama Netcon 100 on älykäs laiteratkaisu keskijänniteverkon vianhallintaan, valvon-

taan ja ohjaukseen. Netcon 100:n pääominaisuuksia ovat kytkinlaitteiden kauko- ja paikallisohjaus, 

vikojen tunnistaminen ja paikallistaminen, sekä sähkönlaadun mittaus. Netcon 100 järjestelmiä asen-

netaan sähköverkon muuntamoille tai erotinasemille mittaamaan virta- ja jännitetietoja ja analysoi-

maan sähkönlaatua. Vianilmaisuyksikkö kykenee havaitsemaan vikavirran suunnan, jännite- ja virta-

poikkeamat, jännitteenalenemat, sekä mittaamaan verkon reaktanssiarvoja ja lähettämään mittaus-

dataa kuitu- ja radioverkkoa pitkin ylätason järjestelmiin. Laite sisältää omat virtasensorit, tietoliiken-

neyksikön ja erotinohjaustoiminnot. Tuote on modulaarinen järjestelmä, joten sen voi varustaa halu-

tuin mittaus- ja vianpaikannustoiminnallisuuksin eri laajuuksien mukaan. Tuotteen voi tilata laitetoi-

mittajalta valmiiksi laitekaappiin asennettuna ja konfiguroituna valmiskokoonpanona, joka sisältää ke-

hikon, akuston, riviliitinryhmät, johdotuksen ja moduulit asiakkaan tarpeisiin. Netcon 100 tarvitsee 

ulkoisen tietoliikennelaitteen viestintää varten ja halutessa kokoonpanoon voi tilata lisävarusteena 

modeemin viestiyhteyttä varten ja HMI-paneelin paikalliskäyttöön. Kuvassa 10 on esitetty Netcon 100 

järjestelmän rakenne laitekaappiin asennettuna. (Netcontrol Oy) 
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KUVA 10. Netcon 100-järjestelmä laitekaappiin asennettuna. (Netcontrol Oy) 

 

 

7.2.1 Moduulit ja toiminnot 

 

Netcon 100 –asennuskehikko sisältää yhteensä 6 korttipaikkaa, joista kaksi paikkaa kuuluu aina 

GW102-pääprosessorille ja PSU152-virransyöttökortille. Järjestelmän modulaarisuuden ansiosta ke-

hikkoon voi liittää lisää moduuleja, tai lisätä tarpeen vaatiessa toisenkin kehikon. 

 

Netcon 100 järjestelmään liitettävät moduulit ovat: 

• GW102-pääprosessori 

• PSU152-virtalähdeyksikkö 

• RCM130 etäohjausyksikkö 

• FDM112-verkkovikojen ilmaisuyksikkö 

• LVM111-pienjänniteverkon valvontayksikkö 

• HMI127-paikalliskäyttöpaneeli 

• HMI16x-paikalliskäyttöpaneeli 

 

Pääprosessori GW102 suorittaa järjestelmän ohjaus-, mittaus-, tiedontallennus-, hälytystenkäsittely- 

ja tietoliikennetoiminnot. Pääprosessori sisältää myös Netcon NFE -tietoliikenneohjelmiston, joka tu-

kee yli 50 eri tiedonsiirtoprotokollaa. Kortissa on muistikorttipaikkoja sekä fyysisinä rajapintoina tieto-

liikenteelle ja järjestelmänvalvonnalle tietoliikenne- ja konsolisarjaportit RS232- ja Ethernet-portit. 

(Netcontrol Oy) 

 

Järjestelmän asennuskehikon vapaille korttipaikoille voi lisätä FDM112-kortin, joka on tarkoitettu kes-

kijänniteverkon vikaindikointia ja mittauksia varten. Moduulin vianpaikannustoiminto ilmaisee vian 

suunnan valvottavalta asemalta, sekä laskee vikareaktanssin ja tallentaa tiedot häiriötallenteisiin. 

Kortti sisältää 12 analogiatuloa virta- ja jännitesensoreille, jännitemittaukset, virtamittaukset, sekä 
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teho- ja energiamittaukset. Virtamittaukset voidaan tuoda kortille kaapeleiden ympärille jälkiasennet-

tavilla Rogowski-virtasensoreilla, joilla voidaan mitata virrat kahdesta vaiheesta, sekä kokonaisvirta 

(2L+N). Jos mitattavalla kojeistolla on virtamuuntajat, saadaan mitattua myös kolmen vaiheen virta. 

Netcon 100:n mittausalueelle sopivat signaalit saadaan varmistettua signaalimuuntimilla. (Netcontrol 

Oy) 

 

RCM130-etäohjausyksikkö sisältää digitaaliset binäärilähdöt neljän kuormakytkimen etäohjausta var-

ten. Yksikkö sopii käytettäväksi kohteisiin, joissa on tarve useamman kytkinlaitteen ohjauksille. Kor-

tissa on 22 digitaalista tuloa ja 8 digitaalista kosketinlähtöä. Halutessaan asiakas voi liittää vapaisiin 

korttipaikkoihin LVM111-moduulin, jonka pääominaisuuksia ovat pienjänniteverkon sähkön laadunmit-

taus, vianilmaisu sulakkeilla, häiriötallennus, sekä vaihejohdinten jännite- ja virtamittaukset. 

(Netcontrol Oy) 

 

 

7.2.2 Tietoliikenne ja rajapinnat 

 

Netcon 100 -järjestelmä kytketään käytönvalvontaverkkoon (SCADA) sarja- tai IP-liitännän kautta. 

Kytkettäessä IP-liitännällä fyysisenä mediana voidaan käyttää 3G/4G/GPRS-modeemia tai 10/100 no-

peuksista Ethernettiä. Ala-asemalla liitännät IED-älylaitteisiin ovat sarjaliitäntöjä. Häiriötallenteiden ja 

sähkönlaadun mittausten liikennöintiin laite käyttää Comtrade-standardiformaattia ja suojattua FTP-

yhteyttä. Mittaukset kerätään suojatun VPN-yhteyden kautta sähköasemalle, josta ne viedään edelleen 

valvomoon. Liikennöintiin SCADA-verkkoon tai muille IED-laitteille voidaan käyttää alla lueteltuja tie-

donsiirtoprotokollia. (Netcontrol Oy) 

 

SCADA-puolen (Slave) liikennöintiin voidaan käyttää seuraavia protokollia: 

• IEC 60870-5-101 

• IEC 60870-5-104 (slave) 

• DNP3 

• Procol 

• RP570 

• NetMan 

 

IED-puolen (Master) liikennöintiin voidaan käyttää seuraavia protokollia: 

• IEC 60870-5-101 

• IEC 60870-5-103 

• Modbus RTU 

• SPACOM 
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7.2.3 Lisäominaisuudet 

 

Netcon 100 -järjestelmään on saatavilla erikseen lisensoitava sisään integroitava ylivirta- ja maasul-

kusuojaustoiminnallisuus, joka mahdollistaa sen käytön johtolähtöjen suojareleiden korvaavana suo-

jalaitteena. Toiminto laukaisee aseman johtolähtökohtaisen katkaisijan vikaportaiden perusteella ja 

siihen sisältyy jälleenkytkentäautomatiikka, joka kykenee sulkemaan katkaisijan enintään kolme ker-

taa. Vikaportaat ovat FDM112-vianilmaisukortilla ja sähköaseman katkaisijan ohjaustoiminnot 

RCM130-etäohjauskortilla. Netcon 100:ssa voi olla kolme paria näitä kortteja, joten sillä voidaan suo-

jata enintään yhdeksää johtolähtöä. Netcon 100:ssa on myös valmis ohjelmointirajapinta-API, jonka 

ansiosta käyttäjä voi ohjelmoida järjestelmään uusia sovelluksia. Sovellukset voivat kerätä tietoa jär-

jestelmästä, lukea lokeja, lähettää komentoja ja valvoa järjestelmän tilanmuutoksia. (Netcontrol Oy) 

 

 

7.3 Netcontrol Netcon 1 

 

Netcontrollin Netcon 1 on ilmajohtoverkkojen piiska- ja kammioerottimille suunnattu moottoriohjain, 

joka on yhteensopiva suurimmalle osalle keskijännite-erottimista. Liittämällä Netcon 1 moottoriohjain 

käsikäyttöiseen erottimeen, erotinta saadaan ohjattua ja valvottua etänä valvomosta käsin. Ohjainta 

valmistetaan yhtenä perusversiona, joka kattaa RTU8 ala-asemayksikön lisäksi kaikki tarvittavat lait-

teet erottimen kaukokäyttöön. RTU8 ala-asemayksikkö suorittaa moottoriohjaimen ohjaustoiminnot ja 

toimii ohjaimen älykkäänä ohjain- ja tietoliikennelaitteena. Laitteisto tarvitsee kuitenkin jonkin ulkoisen 

viestilaitteen valvomoyhteyttä varten ja ohjaimen voi halutessa varustaa modeemilla, radiolla, ra-

diomodeemilla, 2G/3G-modeemilla tai Radius PDR modeemilla. Tietoliikennettä varten voidaan käyttää 

myös asiakkaan olemassa olevia tietoliikenneyhteyksiä, mikäli ne ovat yhteensopivia laitteiston kom-

munikaatiovaatimuksiin. Kuvassa 11 on esitetty Netcon 1-moottoriohjain. (Netcontrol Oy) 

 

 

KUVA 11. Netcon 1 moottoriohjain. (Netcontrol Oy) 

 

 

7.3.1 RTU8 yksikkö 
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RTU8-ala-asemayksikkö sisältää moottoriohjaimen ohjauslogiikan, kaukokäyttötoiminnallisuuden, oh-

jauspaneelin paikallisohjaukseen ja hälytys- ja valvontatoiminnot. Yksikössä on vakiona modeemi 

slave-väylää ja radioyhteyttä varten. RTU8-yksiköitä voi useamman kaukokäyttöerottimen kohteissa 

kytkeä yhteen slave-väylän avulla enintään 15 yksikköä. Usean yksikön yhdistelmässä yksi RTU8-yk-

sikkö toimii masterina, jolloin muut yksiköt voidaan liittää siihen slave-väylän kautta. Tällöin masterina 

toimiva RTU8 toimii liikennöintikeskittimenä ja viestii valvomoon yhtä runkolinjaa pitkin, jopa kilomet-

rien etäisyyksillä. RTU8-ala-asemasta on tarjolla myös kehittyneempi versio RTU8-IP, jossa on 10Ba-

seT Ethernet-yhteyden tuki ja se käyttää liikennöintiin IEC 60870-5-101/104, Procol, ANSI, Moditex 

tai RP570 protokollia. RTU8-IP-yksikössä on myös kolme vapaata V.24-sarjaporttia. Yksikkö sisältää 

kuusi digitaalista tulo- ja kaksi -lähtöliitäntää. Moottoriohjaimen lisävarusteisiin kuuluva PDR 300- ra-

diomodeemi sisältää lähes mitä tahansa protokollaa reitittävän sovelluksen. Siihen ei tarvitse ostaa 

erillistä tukiasemia tai toistimia. Modeemissa on pitkä kantama ja laaja peittoalue monen hypyn tois-

tinominaisuuden ansiosta. Modeemissa on myös sisäänrakennettu törmäyksenesto ja mahdollisuus 

etäkonfiguroinnille ja diagnostiikalle. Modeemi sisältää fyysisinä rajapintoina kaksi Ethernet-porttia ja 

RS232-porttia. (Netcontrol Oy) 

 

 

7.4 Netcontrol Autoself 

 

Netcon 100 Autoself -sovelluksen avulla voidaan verkon häiriötilanteessa toteuttaa yksinkertainen au-

tomaattinen kytkentätoiminto viallisen johtohaaran erottamiseksi ja sähköjen palauttamiseksi terveen 

sähköverkon piiriin. Toiminto yksinkertaisuudessaan ohjaa Netcon 100 -yksiköiden välityksellä verkon 

kuormaerottimia ja kytkimiä ennalta asetettujen aikaviiveiden perusteella. Sovelluksen käyttötarkoitus 

soveltuu erityisesti perinteisiin säteittäisesti syötettäviin, haarautuviin keskijänniteverkkoihin. Sovel-

luksen toiminnan kannalta sähköaseman katkaisijalla on oltava automaattinen toiminto sähköjen pa-

lauttamiseen ja suojalaitteiden aikaviiveiden selektiivisyys on oltava toteutettu huolellisesti verkon eri 

osien laitteiden välillä. Autoself toteutetaan ulkoisena sovelluksena, joka ohjelmoidaan Netcon 100 

järjestelmään API:n kautta. 

 

Pääsuojauksena toimii kuitenkin sähköaseman katkaisija, jolla johtolähdön vikaantuessa vikavirran 

kulku katkaistaan ylävirtaan. Autoself-sovelluksen suojaus perustuu Netcon 100:n vikavaiheisiin, 

mutta Autoself käyttää ainoastaan mitattavan väylän jännitetietoja. Kun syötettävässä verkossa ilme-

nee vika, sähköaseman katkaisija toimii ja katkaisee sähköt vikaantuneelta johtolähdöltä. Samaan 

aikaan kaikki Autoselfin toimilaitteet havaitsevat jännitteen puuttumisen ja avaavat niihin liitetyt kyt-

kinlaitteet, kun niihin asetetut viiveet ovat kuluneet. Katkaisija sulkeutuu, kun siihen asetettu auto-

maattisen jälleenkytkennän viive on kulunut. Jos ensimmäinen katkaisijan jälleenkytkentä on pikajäl-

leenkytkentä, ala-asemien havaitsema keskeytys voi olla tarpeeksi lyhyt, jotta niiden ohjaamat erotti-

met eivät avaudu, kun avausviiveet eivät ehdi kulua ja laskurit nollautuvat. Jos vika ei ole poistunut 

ja katkaisija tekee aikajälleenkytkennän, viive on tarpeeksi pitkä, jolloin ala-asemien toimilaitteet avaa-

vat niihin liitetyt kytkinlaitteet. Tämä voi vaihdella toimilaitteiden kesken niiden aika-asetteluiden 

vuoksi. Kun katkaisija tekee aikahidastetun jälleenkytkennän, lähimpänä sähköasemaa olevat kytkin-

laitteet havahtuvat havaitessaan paluujännitteen ja sulkeutuvat niihin asetetun viiveen jälkeen. Näiden 
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ala-asemiin asetettujen viiveiden on oltava pidempiä kuin sähköaseman katkaisijan automaattisen jäl-

leenkytkentäsekvenssin, jotta kytkentäsekvenssi ehtii nollautua ennen kuin ala-asemien kytkinlaitteet 

alkavat sulkeutua. Toinen kytkinjoukko sulkeutuu seuraavaksi, sitten kolmas jne. Jos vika on edelleen 

olemassa, se ilmaantuu uudelleen, kun lähimpänä vikapaikkaa syöttävän verkon suunnasta sijaitseva 

kytkinlaite sulkeutuu. Tällöin sähköaseman katkaisija laukeaa uudelleen, jonka johdosta myös kaikki 

ala-asemien ohjaamat kytkinlaitteet avautuvat. Sen ala-aseman kytkinlaite, jonka sulkemisen johdosta 

vika ilmaantui uudestaan, lukittuu Autoself-sovelluksen toimesta, eikä sitä voida enää sulkea. Kyseisen 

Netcon 100:n Autoself-sovellus osaa päätellä aikaleimojen perusteella, että sen ohjaaman kytkinlait-

teen sulkeminen aiheutti katkaisijan toiminnan ja jännitteettömyyden uudestaan. Aikaleimat syntyvät 

jälleenkytkennöistä (automaattisen jälleenkytkennän tapauksessa) ja siksi jokaisen kytkimen on sul-

keuduttava eri aikoihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jopa neljä samaan FDM112 + RCM130 pariin 

liitettyä kytkinlaitetta pitävät olla eri aikaviiveellä, kun taas sarjassa olevat kytkimet voivat sisältää 

saman aikaviiveen. Kun sähköaseman katkaisija sulkeutuu jälleen ja muut kytkinlaitteet paitsi Autosel-

fin lukitsema kytkin sulkeutuvat, sama vika ei aiheuta katkaisijan toimintaa uudelleen. Sähköt palau-

tuvat auki-asentoon lukitun erottimen takana oleville terveille verkon osille ja näin ollen vika on rajattu.  

 

Järjestelmään kuuluu myös kytkentäsekvenssien päättymisen aikakatkaisuparametri. Jos jännite py-

syy poissa parametriin asetetun keston ajan, Netcon 100 lukitsee kytkimen auki-asentoon. Tämä pätee 

käytännössä kytkimiin, jotka ovat syötettävässä verkossa ensimmäisenä lukittuja. Lukitus pysyy niin 

pitkään, kunnes käyttöhenkilö kytkee kytkimen kiinni tai se toimii jonkin muun sovelluksen avulla.  

 

Autoself osaa lukea jännitteen olemassaolon erinäisten signaalien avulla. Oikean toiminnan varmista-

miseksi, jännite tulee indikoida kytkinlaitteen syöttösuunnasta. Jos kytkimellä on monta eri syöttö-

suuntaa, yksi signaaleista on otettava kytkimen molemmilta puolilta ja kaksi on kytkettävä rinnan.  

Muut tarvittavat signaalit tulevat RCM130 kortin ohjausobjekteilta vastaaville syöttölaitteille. Kukin 

näistä kohteita palvelee yhtä kaukokäyttöistä kuormakytkintä, optiona käsikäyttöinen maadoitusero-

tin, tai yhtä käsikäyttöistä kytkinlaitetta samassa syöttöpaikassa.  
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8 ABB OY:N AUTOMAATIORATKAISUT 

 

ABB on kansainvälisesti yksi suurimmista sähkönjakeluverkkojen laite- ja järjestelmätoimittajista. 

ABB:lla on tarjolla kattava valikoima suojaus- ja ohjausratkaisuja keskijänniteverkon automaatioon. 

ABB:n tarjoamat laitteistot ovat IEC 61850 yhteensopivia ja niillä saa rakennettua käyttövarman suo-

jaus- ja ohjausjärjestelmän ala-asemilta verkon ohjaukseen ja hallintaan. ABB:lla on tuotteistossaan 

tarjota laaja valikoima viestintälaitteita, numeerisia releitä, sähkömekaanisia- ja kiinteän tilan releitä, 

valokaarien suojausratkaisuja, sekä verkostoautomaation suojaus-, valvonta-, ja hallintatuotteita ja 

järjestelmiä keskijänniteverkkoon. Monitaajuusominaisuuden ansiosta ilmaisimet pystyvät tunnista-

maan kaikenlaisia maasulkuvikoja riippumatta sähköverkon rakenteesta. ABB:lla on myös käytössä 

Relion-tuoteperheen releissä maasulkuvikojen havaitsemisalgoritmi, joka on tarkoitettu kompensoi-

dussa verkossa selektiiviseen maasulkuvikojen havaitsemiseen. 

 

 

8.1 ABB:n laitekaapit 

 

ABB on kehittänyt laajan älykkäiden laitekaappien tuotevalikoiman keskijänniteverkon muuntamoiden 

ja erotinasemien etähallintaan ja vastaamaan erilaisia sähkönjakelun vaatimuksia. Tuotevalikoiman 

ratkaisut ovat suunnattu parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta sekä lyhentämään keskeytysten 

pituuksia ja laajuuksia. Laitekaappivalikoima tarjoaa valmiiksi räätälöityjä, erilaisten laitekokoonpano-

jen ratkaisuja maakaapeli- ja ilmajohtoverkkoihin. ABB:n laitekokoonpanoihin keskijänniteverkon 

muuntamoille kuuluvat laitteet ovat REC615, ARC600, RIO600, ARG600, erilaiset sensorit, sekä vi-

kaindikaattorit, joita käsitellään myöhemmin tässä luvussa. Laitekaappeja on saatavissa eri kokoisina- 

ja materiaalivaihtoehdoin asennettavaksi erilaisiin asennusympäristöihin. Valikoimassa on neljä val-

mista ratkaisua kaapeliverkkoihin (GAI) ja neljä vaihtoehtoa ilmajohtoverkkoihin (GAO). Kuvassa 12 

on esitetty ABB:n eri laitekaappikokoonpanoja. (ABB Oy, 2019) 
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KUVA 12. ABB:n laitekaappikokoonpanoja: 01 = Seinälle asennettava GAI1, 02 = seinälle asennet-

tava GAI3, 03 = seinälle asennettava GAI3, 04 = RMU:n päälle asennettava GAI3 (ABB Oy, 2019) 

 

Laitekaappien modulaarisuuden ansiosta ne on mahdollista sovittaa monenlaisiin kohteisiin ja erilais-

ten ratkaisujen skaalautuvuuden ansiosta laitteisto voidaan integroida verkonhaltijan olemassa ole-

vaan verkkoon palvelemaan haluttua automaatiotasoa. Automaatiotoimintoja voidaan kohteesta riip-

puen soveltaa seuraavin ominaisuuksin:   

• Tilatietojen etävalvonta 

• Vianerotus etäohjauksella 

• Sähkönlaadunvalvonta kehittyneillä vikaindikaattoreilla 

• Suojauksen selektiivisyys integroiduille katkaisijoille 

 

ABB:n verkostoautomaatiolaitteet on suunniteltu hyödyntämään julkisia langattomia GPRS-, 3G- ja 

LTE-verkkoja, mikä tarjoaa kustannustehokkaan pohjan laitteiden asennukselle ja käyttöönotolle ole-

massa oleviin järjestelmiin. Laitteet tukevat julkisia liikennöintiprotokollia, mikä helpottaa niiden in-

tegrointia verkkoyhtiöiden käyttämiin tietoliikenneverkkoihin ja SCADA-järjestelmään. (ABB Oy, 2019) 

 

 

8.2 REC615 

 

ABB:n NAL-muuntamokojeistoihin asennettu REC615 on keskijänniteverkon etävalvontaan ja ohjauk-

siin suunniteltu ohjausyksikkö, jossa on jälleenkytkentä-, suojaus- ja ohjaustoiminnallisuudet. Lait-

teella voidaan toteuttaa selektiivinen suojaus säteittäisesti syötetyssä keskijänniteverkossa automaat-

tisilla jälleenkytkentäominaisuuksilla, sekä maasulku- ja ylivirtasuojien avulla. REC615:n erilaisia suo-

jaustoimintoja on laaja valikoima, joista tarvittavat voidaan valita käyttökohteen vaatimusten mukaan. 

Saatavia suojaustoimintoja ovat esimerkiksi kolmivaiheinen suuntaamaton tai suunnattu ylivirtasuo-

jaus, suuntaamaton tai suunnattu maasulkusuojaus, admistanssipohjainen maasulkusuojaus, sekä 

kolmivaiheinen yli- tai alijännitesuojaus. Tämä ohjauslaite on suunnattu kauko-ohjauksiin, valvontaan, 
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vikaindikointiin, suojauksiin, tehon laadun analysointiin ja automaatioon keskijännitteisissä sähkönja-

kelujärjestelmissä. Laitteella voi ohjauksien lisäksi mitata virta- ja jännitearvoja, analysoida sähkön-

laatua, havaita jännitekuoppia, sekä tallentaa tietoja kuormitusten profiilista. Virta- ja jännitemittauk-

sia varten REC615:lle voidaan liittää ABB:n CT- ja VT-sensoreita, jotka on mahdollista jälkiasentaa 

kaapeleihin ja ilmajohtoihin. Sensoreiden sisääntuloliitännät tukevat jännitemittauksille ABB:n kapasi-

tiivisia- ja resistiivisiä jännitesensoreita. (ABB Oy, 2018) 

Laitteessa on HMI-paneeli paikalliskäyttöä varten, joka sisältää näytön, painikkeet, LED-ilmaisimet ja 

viestintäportin. Laitteessa on binääriset I/O liitännät kahdeksan erottimen ja kahden katkaisijan oh-

jaamiseen. Kuvassa 13 vasemmalla puolella on nähtävissä REC615 ala-asema, joka on käytössä koh-

deverkon NAL-kojeistojen yhteydessä. (ABB Oy, 2018) 

 

 

KUVA 13. ABB:n REC615 ja RER615 ala-asemat (ABB Oy, 2018) 

 

 

8.2.1 Tietoliikenneominaisuudet ja liitäntärajapinnat 

 

REC615 -ohjausyksikkö tukee monia eri tietoliikenneprotokollia, joita ovat IEC60870-5-101/104, 

IEC61850-9-2 LE, Edition 2, DNP3-taso 2, Modbus sekä IEC 61850:n GOOSE -viestintäprotokolla, joka 

on suunnattu suojareleille nopeaan suojaukseen, vian eristämiseen ja –palauttamiseen. IEC 61850 

protokollaa voidaan käyttää myös parametrointiin sekä häiriötallenteiden- ja vikatietojen tietoliiken-

teessä ala-asemien välillä. Rengasmuotoon rakennetussa verkossa releet voivat lähettää ja vastaan-

ottaa vikavirta- ja suuntatietoja keskenään IEC 61850-8-1 GOOSE-profiilia käyttäen, sekä analogisia 

arvoja GOOSE-sanomavälityksellä. Tällaisessa sovelluksessa laitteet voivat vikojen suuntatietojen pe-

rusteella erottaa verkon vian automaattisesti tunnistamalla vian jollekin verkon solmuvälille ja avaa-

malla muuntamoiden erottimet vian molemmin puolin. Kuvassa 14 on esitetty havainnollistava kuva 

rengasmuotoiseen verkkoon asennettujen REC615-asemien GOOSE-viestinnästä. (Ström, 2018) 
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KUVA 14. REC615 ala-asemien vianpaikannus ja kommunikaatio silmukkaverkossa. Muokattu läh-

teestä (Ström, 2018) 

 

REC615:n kommunikaatioyksikköön voidaan valita erilaisia porttiyhdistelmiä, joita ovat esimerkiksi Et-

hernet-pohjaiseen kommunikointiin RJ-45-, ja LC-liittimet, sekä sarjaliikennöintiä varten RS-232- ja 

RS-485-liittimet. Laitteen RJ-45 liitäntäpaikan yläpuolella on kaksi LED-valoa. Toinen merkkivaloista 

syttyy, kun kaapeli on liitetty onnistuneesti ja keltainen tiedonsiirtovalo vilkkuu, kun rele kommunikoi 

onnistuneesti jonkin liitetyn laitteen kanssa. Kaikki tietoliikenneyhteydet on sijoitettu integroituihin 

viestintämoduuleihin. REC615 tarvitsee kommunikointiin jonkin ulkoisen viestilaitteen, kuten radiomo-

deemin. (ABB) 

 

 

8.3 RIO600 

 

ABB:n RIO600 on keskijänniteverkon muuntamoille tai sähköaseman automaatiojärjestelmään suun-

niteltu mittaus- ja ohjauslaite. Laite on rakenteeltaan modulaarinen ja rakennettu teollisesti kiinteään 

alustaan. Modulaarisuuden ansiosta sitä voidaan laajentaa mittaus- ja ohjausmoduuleilla verkon sol-

mupistekohdissa, joissa voi olla tarve ohjata ja kerätä mittauksia useammalta lähdöltä. RIO600 tarjoaa 

lisä-I/O-liitännät kytkinlaitteistoille käyttäen Ethernet-pohjaista kommunikaatiota ja se tarjoaa IEC 

61850-yhteensopivuuden sähköaseman I/O-tulo- ja lähtösignaalien ja suojareleen tai COM600-yksi-

kön välille. Laitteen RJ45- ja LC-rajapinnat tukevat Ethernet-pohjaista tietoliikennettä käyttäen IEC 

61850 ja Modbus TCP-kommunikaatioprotokollia.  I/O-signaalit laite kykenee lähettämään suojareleen 

tai COM600 välillä nopealla ja suorituskykyisellä IEC 61850 GOOSE-kommunikaatiolla. Vaihtoehtoisesti 

RIO600 voi kommunikoida ylätason automaatiojärjestelmiin käyttäen laajalti hyväksyttyä Modbus 

TCP-protokollaa. Kuvassa 15 on esitetty RIO600-ohjain. (ABB Oy) 
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KUVA 15. RIO600-ohjain (ABB Oy) 

 

 

8.3.1 Mittaukset ja sensorit 

 

RIO600:sta voidaan käyttää keskijänniteverkon muuntamoilla vikojen indikointiin ja sähkönlaadun mit-

tauksiin. Se vastaanottaa sensorimittaussignaalit jännitteistä ja virroista ja tuottaa niiden perusteella 

vikapaikan havaitsemis- ja mittaustoimintoja. Mittaustulokset laite viestii vastaavalle sähköaseman 

suojareleelle tai suoraan ylätason järjestelmiin. Laitteen FPI-moduuliin voidaan liittää ABB:n virta- ja 

jännitesensoreita tai yhdistelmäsensoreita mitattavalta kojeistolta, josta laitteen mittausyksikkö mittaa 

virta- ja jännitearvoja ja viestittää ne ylemmän tason järjestelmiin. ABB:n valikoimassa on KECA-sarjan 

virtasensoreita ilmaeristeisiin ja kaasueristeisiin keskijännitekojeistoihin. Sensoreiden mittaus perus-

tuu Rogowski-kelaan ja ne voi asentaa uusiin tai olemassa oleviin kohteisiin jälkiasennuksena holk-

kieristimen, kaapelin tai johtimen ympärille. Nämä sensorit voisivat soveltua myös kohdeverkossa käy-

tettäville sekundaarisille ilmaeristetyille kojeistoille. Kuvassa 16 on esitetty Rogowski-virtasensori. 

(ABB Oy) 

 

 

KUVA 16. Kaapelin ympärille jälkiasennettava KECA 80 D85-virtasensori (ABB Oy) 

 

Jännitemittausten pohjana voidaan käyttää kojeistojen eristimissä kapasitiivisia tai resistiivisiä jännit-

teenjakajia, joilta jännitetiedot saadaan mitattua 20 kV:n mittauksiin tarkoitetuilla jännitesensoreilla. 

Kuvassa 17 on esitetty ilmaeristeisille muuntamokojeistoille suunniteltu resistiivinen jännitteenjakaja 

ja sensorit. (ABB Oy) 



         

         48 (69) 

 

KUVA 17. Resistiivinen jännitteenjakaja sensorilla (ABB Oy) 

 

Yläpuolella esitetyn jännitesensorin toiminta pohjautuu resistiiviseen jännitteenjakajaan. Sensorin läh-

tösignaali on suoraan verrannollinen ensisijaiseen jännitteeseen. Tuotteesta on kaksi eri mallia, jotka 

molemmat soveltuvat käytettäväksi ensisijaisiin ja toissijaisiin ilmaeristeisiin keskijännitekojeistoihin 

24 kV:n jännitetasoon asti. Sensorin mittaustarkkuudeksi kolmivaiheiselle jännitemittaukselle luvataan 

0,5 %. Sensori toimitetaan toisiokaapelin ja RJ45-liittimen kanssa. Kyseisiä sensoreita valmistaa OEM, 

joka on Euroopassa toimiva teollisuusautomaation komponenttien toimittaja. Samantyyppisiä senso-

reita ja jännitteenjakajia löytyy myös erikseen GIS-kaasueristeisiin keskijännitekojeistoihin. Lisäksi 

tuotevalikoimassa on tarjolla yhdistelmäsensoreita, joilta saadaan mitattua samalla sekä jännitteet 

että virrat. (ABB Oy) 

 

 

8.3.2 RIO600 moduulit 

 

RIO600:n edellyttämä vähimmäismoduulikokoonpano sisältää aina virtalähdemoduulin, viestintämo-

duulin ja I/O moduulin. RIO600:n moduulit ja niiden käyttötarkoitukset ovat seuraavanlaiset: 

• Virtalähdemoduuli pien- ja suurjännitesovelluksiin 

• Kommunikaatiomoduuli Ethernet- tai optisella Ethernet-liitännällä sähköaseman tietoliiken-

nettä varten. Moduuli hyödyntää IEC 61850 ja Modbus TCP-kommunikaatioprotokollia. 

• Binäärisiä sisääntulomoduuleja voidaan käyttää binääristen sisääntuloarvojen lähettämiseen 

ensiölaitteistolta tai toissijaisesta järjestelmästä suojareleille tai ylätason järjestelmiin. Suur- 

ja pienjännitealueille on kummallekin kahdeksan optoerotettua binäärituloa. 

• Binäärilähtömoduuleilla voidaan ohjata kytkinlaitteita, perustuen viestinnästä vastaanotettui-

hin ohjaussignaaleihin. Jokaisessa digitaalisessa ulostulomoduulissa on neljä lähtöliitäntää. 

• Ohjausmoduulia voidaan käyttää erilaisiin kytkinlaitteistojen sovelluksiin ohjaamaan kojeis-

toja. Moduuli mahdollistaa yhdistetyn kolmiasentoisen kaasueristeisen kojeiston ohjaamisen 

tai tavanomaisen kaksiasentoisen, kuten erottimen tai maadoituskytkimen ohjaamisen. Älyk-

kään ohjausmoduulin lähtökoskettimia voidaan vaihtoehtoisesti käyttää tehonlähteinä katkai-

sijan laukaisupiireille tuottamaan, ylläpitämään ja katkaisemaan kelalle kuuluva katkaisuvirta. 
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Lisäksi älykästä ohjausmoduulia voidaan käyttää yleisenä neljän binäärisisääntulon ja neljän 

nopean tehonlähteen moduulina. 

• RTD/mA-moduulin kanssa RIO600:sta voidaan käyttää erilaisissa sovellusten seurannassa. 

RIO600 voi vastaanottaa lämpötilatietoja RTD:n kautta, tai analogisia sisääntulosignaaleja eri 

antureilta tai laitteilta. Sisääntulovirrat voi skaalata erilaisia sovelluksia varten, esimerkiksi 

muuntajan hananvaihtajan asennonosoitus. Tuloarvot välitetään suojareleelle tai ylätason jär-

jestelmiin. Analogisen lähtömoduulin avulla RIO600 voi ohjata ulkoista laitetta, jossa on ana-

loginen sisääntulo. 

• FPI-moduuli sisältää suunnatut vikaindikointitoiminnot. Kyseinen moduuli on tarkoitettu säh-

köverkon automaatiosovelluksiin, joissa RIO600 tuottaa keskijänniteverkon tarkat virran ja 

jännitteen mittaustiedot hyödyntäen ABB:n sensoriteknologiaa. FPI-moduuli sisältää uusim-

man ABB:n Relion-tuoteperheessä käytetyn vianhavaitsemisalgoritmin, joka pystyy havaitse-

maan kaikentyyppisiä maasulkuvikoja. Tämä toiminnallisuus soveltuu korkeaimpedanssisiin 

maadoitettuihin verkkoihin ja erityisesti kompensoituihin ja maadoittamattomiin verkkoihin, 

joissa tarkka ja selektiivinen maasulun havaitseminen on alhaisten vikavirtojen vuoksi haas-

tavampaa. (ABB Oy) 

 

RIO600:sta voidaan käyttää yhdessä FPI-mittausmoduulin kanssa erillisenä vikapaikan indikointiyksik-

könä keskijänniteverkossa. Pohjautuen keskijänniteverkosta mitattuihin arvoihin sensoriteknologialla, 

se voi antaa tiedon jännitteen läsnäolosta ja suunnatun vikaindikointitiedon, sekä ilmoittaa sen yläta-

son järjestelmiin ulkoisten tietoliikenneyhteyksien välityksellä. Tämä mahdollistaa myös tehonkulutuk-

sen ja sähkönlaadun seurannan. Linjajännitteiden, virtojen ja pätötehon mittaustarkkuus on luvattu 

paremmaksi kuin 0,5 % ja muille tehonmittauksille paremmaksi kuin 1 %. (ABB Oy) 

 

 

8.4 ARC600 

 

ARC600 on langaton ohjain keskijänniteverkon muuntamoiden kauko-ohjauksia ja valvontaa varten. 

Tämä älykäs ohjain on suunniteltu parantamaan sähkönjakelun laatua ja lyhentämään katkosaikoja 

verkon häiriötilanteissa. Laite soveltuu keskijänniteverkkoon verkkokatkaisijoiden, erotinasemien, 

puistomuuntamoiden kuormaerottimien ja verkon solmupisteiden keskittimien (RMU) valvonta- ja oh-

jauslaitteeksi. ARC600 mahdollistaa kenttälaitteiden etäohjaukset ja valvonnan SCADA-järjestelmällä 

suojattua VPN-liikennöintiyhteyttä pitkin. Laitteeseen on integroitu kommunikointiominaisuudet kol-

men kytkinlaitteen etäohjaukseen ja valvontaan, mutta halutessa se on laajennettavissa lisä-I/O-mo-

duuleilla useamman laitteen ohjauksia varten. Kuvassa 18 on esitetty ARC600-ohjain. (ARC600 

Product Guide) 
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KUVA 18. ARC600-ohjain (ARC600 Product Guide) 

 

ARC600-ohjainta käytetään jakeluverkoissa yleensä osana laajempaa kommunikaatiojärjestelmää, jo-

hon on liitetty Arctic 600-tuoteperheen päätelaitteita tai ohjaimia, sekä M2M Gateway ARM600 kom-

munikaatiopalvelin. M2M gateway tarjoaa järjestelmään ominaisuuksia, joita tarvitaan luotettavaan 

laitteiden väliseen kommunikointiin ja se on välttämätön osa kokonaisvaltaista kommunikaatioratkai-

sua. (ARC600 Product Guide) 

 

ARC600 ominaisuudet: 

• Luotettava erottimien paikallinen ja kauko-ohjaus  

• Kolmen kytkinlaitteen ohjaus ja valvonta 

• Kolmen kytkinlaitteen ja kolmen maadoituserottimen tilatiedot 

• Kehittynyt suunnattu vikaindikointi 

• Tukee ulkoisia suunnattuja vikaindikaattoreita, sekä pienjänniteverkon sähkönlaadun mit-

tausta 

• Toimilaitteiden ylikuormituksen suojaus 

• Moottoripiirissä virran raja-arvoon perustuva moottorin ylikuormitussuoja 

• Erottimien asento- ja maadoitustilan ilmaisu LED-valoilla paneelissa 

 

 

8.4.1 Kommunikointi- ja tietoliikenneominaisuudet 

 

ARC600-ohjain hyödyntää kommunikointiin julkisia laajalti verkkoyhtiöiden käytössä olevia liikennöin-

tiprotokollia, joten se sopii erinomaisesti jälkiasennettavaksi olemassa oleviin kohteisiin. Jälkiasennet-

tuna moottoriohjatuille kojeistoille tai erotinasemille laite mahdollistaa kohteiden etäohjaukset ja kom-

munikaation ylätason järjestelmiin. Laite toimii itsessään myös tietoliikenneyksikkönä ja viestii SCADA-

järjestelmään käyttäen IEC-104-protokollaa, mutta se tukee myös IEC-101-protokollaa jälkiasennet-

tavissa kohteissa, joissa asiakkaalla on jo valmiiksi olemassa olevat IEC-101-protokollaa käyttävät 

tietoliikenneyhteydet ja modeemit. (ARC600 Product Guide) 
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Jälkiasennuskelpoisuutensa ansiosta laite sopisi hyvin asennettavaksi kohdeverkon muuntamoille, 

koska se voisi hyödyntää nykyistä jakeluverkon tietoliikenneverkkoa ja olemassa olevia liitäntärajapin-

toja.  

 

 

KUVA 19. ARC600:n ja RMU:n kommunikaatiojärjestelmän yleiskuvaus. (ABB Oy) 

 

Kuvassa 19 on esitetty yksinkertaistettuna ARC600:n kommunikaatio ohjattavan pääyksikön-, ja val-

vomon järjestelmien välillä. Kuvassa vasemmalla ohjauspuolella (remote site) on esitetty RMU-muun-

tamokojeisto ja ARC600 ohjain. Oikealla keskuspuolella (central site) on kuvattu valvomon SCADA-

järjestelmä, sekä M2M-Gateway ARM600-tietoliikenneyksikkö. ARC600-ohjain liikennöi kaksisuuntai-

sesti valvomon järjestelmien kanssa GPRS-, 3G- ja LTE yhteydellä suojattua VPN-yhteyttä pitkin. 

ARC600 lähettää ja vastaanottaa mittaus- ja tilatietoja RMU:lta ja siirtää datan oikeassa muodossa 

valvomon SCADA-järjestelmään. Tietoliikenteen rajapintoina toimii ohjauspuolella ARC600:n- ja val-

vomon päässä ARM600:n liittimet. (ARC600 Product Guide) 

 

ARC600:n tietoliikenne- ja kommunikaatio-ominaisuudet ovat seuraavanlaiset: 

• kaksisuuntainen liikennöinti GPRS, 3G ja LTE-verkoissa 

• IEC-101/SCADA yhteensopivuus 

• Mahdollisuus SCADA:n siirtymiseen IEC-101:stä IEC-104-protokollaan, koska käyttötila vali-

taan parametriasetuksista 

• Korkeatasoinen tietoturva suojatun VPN-liikennöintiyhteyden ja palomuurin ansiosta 

• Viestinnän seuranta ja automaattinen yhteyden muodostaminen 

• Tuki Arctic Patrolin keskitetylle hallinnointisovellukselle 

• Protokollamuunnin, jonka ansiosta perinteiset IEC-101- ja Modbus-sarjaliikennelaitteet voi-

daan kytkeä luotettavasti nykyaikaisiin TCP/IP-pohjaisiin IEC-104 ja Modbus TCP ohjausjär-

jestelmiin 

• Sisäänrakennettu akkulaturi, jossa lämpötilakompensoitu lataus, seuranta, testaus ja kehitty-

nyt paristonkäyttö 

• IEC 60870-5-101 slave-ominaisuus tukemaan olemassa oleviin järjestelmiin asennusta 

• IEC 60870-5-101 toiminta balansoimattomassa tiedonsiirrossa 
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8.4.2 Fyysiset liitäntärajapinnat: 

 

ARC600 sisältää RS232- ja RS485-sarjaportit, joita se käyttää ohjauskaappien tai eri sovellusten väli-

seen viestintään. Toinen sarjaporteista tukee ainoastaan RS232-protokollaa, mutta toinen on konfigu-

roitavissa useisiin sarjamuotoihin, kuten RS232/422/485. Toisen sarjaporteista alapuolella on konsoli-

kytkin, jolla voi vaihtaa sarjaportin liitäntätilaa. Lisäksi laitteessa on Ethernet-portti verkkoliikennettä 

varten ja sisäinen matkapuhelinyhteys langattomiin sovelluksiin. Alla on lueteltuna laitteen fyysiset 

rajapinnat: 

• 17 binääristä sisääntuloa sisääntulosignaalien vastaanottamiseen ja viestimiseen ylemmän ta-

son järjestelmiin 

• 10 binääristä ulostuloa kytkinlaitteiden ohjauksia varten  

• 2 analogista sisääntuloa lämpötilojen mittauksiin 

• RS232- ja RS485-portit tietoliikenneyhteyksiä varten 

• LAN/WAN-portti laitteiden välisiin liitäntöihin 

(ARC600 Product Guide) 

 

 

8.5 ARG600 

 

ARG600 on langaton tietoliikennelaite sähköverkon älykkäiden kenttälaitteiden, kuten ala-asemien ja 

valvomon järjestelmien väliseen viestintään. ARG:600:sta voidaan käyttää esimerkiksi REC615 ala-

aseman kommunikaatiolaitteena kaksisuuntaiseen viestintään ylätason järjestelmien kanssa. Laite si-

sältää kattavat tietoliikenneominaisuudet ja se voidaan integroida verkkoyhtiöiden käyttämään 

SCADA-järjestelmään. Sen avulla voidaan yhdistää IEC-101-, DNP- ja Modbus RTU-protokollapohjaisia 

mittausyksiköitä tai vikaindikaattoreita ylemmän tason järjestelmiin. ARG600 mahdollistaa laajojen 

viestintäverkkojen rakentamisen kustannustehokkaasti ja korkeilla, jopa 100 Mbps-datanopeuksilla 

esimerkiksi haja-asutusalueilla. ARG600-tietoliikennelaite on esitetty kuvassa 20. (ABB Oy, 2018) 

 

Laite tarjoaa turvallisen ja luotettavan tietoliikenneyhteyden ja sisältää seuraavanlaisia pääominai-

suuksia: 

• Protokollamuunnin IEC-101:sta IEC-104-prokollaan 

• IEC-101, IEC-104, DNP ja Modbus-laitteiden langaton valvonta ja ohjaus 

• TCP/IP-reititys ja TCP/IP-pohjainen kaksisuuntainen viestintä 

• Mahdollistaa suoran yhteyden yhdestä viiteen Arctic600-sarjan laitteen välillä 

• VPN-yhteys ja palomuuri 

• Staattinen IP-reititys Arctic M2M-Gateway ARM600:n kanssa 

• Älykäs itsetestausjärjestelmä 
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KUVA 20. ARG600 tietoliikennelaite (ABB Oy, 2018) 

 

 

8.5.1 Kommunikaatio ja fyysiset rajapinnat 

 

Laitteen käyttö mahdollistaa tavanomaisten Ethernet- ja sarjaliikenneliitännäisten laitteiden yhdistä-

misen TCP/IP pohjaiseen ohjausjärjestelmään. Liittämisen mahdollistaa ARG600:n protokollamuunnin, 

joka pystyy muuntamaan IEC 60870-5-101 sarjaliikenneprotokollan IEC 60870-104 TCP/IP-protokol-

laan. Laite tukee myös Modbus RTU/Modbus TCP-protokollamuunnosta. Laitteesta on yhden SIM-

kortin ja kahden SIM-kortin versiot. Molemmissa versioissa laitteen fyysisiä rajapintoja on RS-232- ja 

RS-485-sarjaportit ja ne tukevat GPRS-, 3G- ja 4G-yhteyksiä ylätason järjestelmiin. Yhden SIM-kortin 

versiossa on nimensä mukaan vain yksi SIM-korttipaikka, sekä yksi RJ-45 LAN/WAN-portti muiden 

laitteiden liittämistä varten. Kahden SIM-kortin versio sisältää neljän portin RJ-45 LAN/WAN-kytkimen 

ja kaksi SIM-korttipaikkaa. Kyseinen ratkaisu sopii käytettäväksi sovelluksissa, jotka vaativat usean 

laitteen liitäntää ja kriittisen yhteyden takia varareititystä varsinaiselle linkkiyhteydelle. Kuvassa 21 on 

esitetty tietoliikenneyhteydet ja viestintäketju ABB:n verkostoautomaatiotuotteilla. (ABB Oy, 2018) 

 

 

KUVA 21. ABB:n verkostoautomaatiolaitteiden viestiyhteydet keskijänniteverkossa. (ABB Oy, 2019) 
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9 SCHNEIDER ELECTRIC:IN AUTOMAATIORATKAISUT 

 

Schneider Electric on kansainvälinen sähkö- ja ohjausjärjestelmien laitetoimittaja, jolla on laaja tuote-

tarjonta kiinteistöjen sähköasennuksiin, teollisuuden automaatioon, kriittisen virransyötön järjestel-

miin, sekä sähkönjakeluun ja keskijänniteverkon automaatioon. Suomessa yrityksellä on toimipisteitä 

15 ja liikevaihto oli vuonna 2018 noin 25,7 miljardia euroa. Schneider Electric tarjoaa kehittyneitä 

ratkaisuja keskijänniteverkon muuntamoiden etähallintaan ja vianhallintaan. Tuotevalikoimasta löytyy 

älykkäät muuntamoiden ala-asemaratkaisut, tietoliikennelaitteet ja järjestelmät, sekä vikaindikaattorit 

niin maakaapeliverkkoon, kuin ilmajohtoverkkoon. (Schneider Electric Oy, ei pvm) 

 

 

9.1 Easergy T300 

 

Easergy T300 on Schneider Electricin tarjoama muuntamoautomaatioratkaisu keskijänniteverkon hal-

lintaan ja monitorointiin. Easergy T300 on suunniteltu keskijänniteverkon kytkinlaitteiden etä- ja pai-

kallishallintaan, sähkönlaadun valvontaan keskijännite- ja pienjännitepuolella, vikaindikointiin, virta- 

ja jännitemittauksiin, sekä verkon automaattiseen konfigurointiin etänä- ja paikallisesti. Järjestelmän 

älykkäiden ominaisuuksien avulla verkosta voidaan kerätä kattavammin mittaus- ja indikointitietoja ja 

suorittaa kytkinlaitteiden etäohjauksia, jonka ansiosta vikojen vaikutusalueita ja katkosaikojen pituuk-

sia saadaan mahdollisesti pienennettyä. Easergy T300 –laitteen mittauksiin voidaan käyttää standar-

din IEC61869, osien 1 + 2 mukaisia virtamuuntajia keskijännitemittauksia varten (vikavirran havait-

seminen ja tehon mittaus) ja pienjännitemittauksiin. Sähkönlaadun- ja kuormitusten valvonnan avulla 

voidaan myös ennakoida verkon komponenttien huoltotarpeita ja turhia verkkoinvestointeja. Järjes-

telmä on modulaarinen ja skaalattava, minkä ansiosta sen voi asentaa ja käyttöönottaa vaatimuksil-

taan erilaisiin ja kokoisiin käyttökohteisiin. Siinä on myös monipuoliset ja kehittyneet kommunikaatio- 

ja tietoturvaominaisuudet. Järjestelmän tietoturva on huomioitu suojatuilla yhteyksillä, protokollilla, 

käyttäjäkohtaisilla kirjautumistunnuksilla, tunkeutumisen testauksella ja kattavilla lokitiedoilla. Easergy 

T300 palkittiin muotoilustaan IF Design Awards-palkinnolla Münchenissä vuonna 2017. Ratkaisu lan-

seerattiin Euroopan, Aasian ja Amerikan markkinoille vuonna 2016 ja Suomessa vuonna 2017 verkos-

tomessuilla. Kuvassa 22 on esitetty Easergy T300-järjestelmän moduulikokoonpano. (Schneider 

Electric Oy, 2018) 
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KUVA 22. Easergy T300-järjestelmä (Schneider Electric Oy, 2018) 

 

Easergy T-300 järjestelmän voi tilata Schneiderin RM6-, FBX- ja Ringmaster-keskijännitekojeistoihin 

käyttövalmiiksi asennettuna ja konfiguroituna, tai pakettiratkaisuna, jolloin T-300 järjestelmä on asen-

nettu omaan laitekaappiin sisältäen käyttökohteeseen tarvittavat moduulit, johtosarjat, CV:t, VT:t, 

akut jne. Toimitukseen löytyy myös kevyempi versio olemassa oleviin muuntamorakenteisiin, jossa T-

300 laitteisto on suunniteltu ja konfiguroitu asiakkaan vaatimusten ja käyttötarkoituksen mukaan ja 

kokoonpano toimitetaan puistomuuntamoiden valmistajille kotelointia, asennusta ja toimitusta varten. 

Viimeistä keinoa käytetään usein, kun asiakkaalla on olemassa olevat kojeistot ja vakiotoimittajat 

muuntamorakenteille. (Schneider Electric Oy, 2018) 

 

 

9.1.1 Moduulit ja niiden käyttötarkoitus 

 

Easergy T300:n modulaarisuus perustuu usean eri toimintoja omaavan moduulin liittämiseen yhdeksi 

kokoonpanoksi haluttujen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaan. T300-järjestelmän vähim-

mäiskokoonpanoon kuuluu aina HU250-keskusyksikkö ja PS100/PS50/PS25-virtalähdeyksikkö. Tyypil-

linen ala-aseman moduulikokoonpano keskijänniteverkon muuntamoiden kaukokäyttöön ja vikaindi-

kointiin on HU250-pääyksikkö ja PS50-tehonlähde yhdistettynä kahteen SC150-moduuliin.  

Laitteen älykäs HU250-pääyksikkö sisältää täysin integroidut sensorit jännitteen, tehon, virran ja läm-

pötilan valvontaa varten. Nopeampaan ja yksinkertaisempaan kokoonpanoon sensorit esiasennetaan 

niille mahdollisiin sijainteihin. (Schneider Electric Oy, 2018) 

 

Järjestelmään liitettävät moduulit ja niiden käyttötarkoitukset ovat seuraavat: 

• HU250-moduuli kuuluu aina T300-järjestelmään ja se toimii kommunikaatiolaitteena T300-

asemien välillä, sekä ylätason järjestelmiin ja valvomoon. Yksikkö sisältää kattavat tietoturva-

ominaisuudet ja siinä on liitäntärajapinnat muille järjestelmän moduuleille ja ulkoisille viestin-

tälaitteille, kuten verkkoyhtiön tietoliikenneverkon radiomodeemeille.  

• SC150-moduuli toteuttaa kytkinlaitteiden etä- ja paikallisohjaukset, jännitteen ja virran mit-

taukset, sekä sähkönlaadun mittauksen, valvonnan ja vikaindikoinnin. Moduuli soveltuu kaik-

kien moottoriohjattujen kojeistojen ohjaamiseen, laitevalmistajasta riippumatta. SC150 sisäl-

tää kehittyneet vikaindikointitoiminnon, jolla voidaan tunnistaa vikojen suunta asemalta.  
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• LV150-moduuli on mittausyksikkö muuntajan lämpötilan valvontaa, pienjänniteverkon tehon 

mittauksia ja sähkönlaadun valvontaa varten, johon voidaan liittää lisäksi langattomalla yh-

teydellä LV110 Pj-lähtöjen monitorointia varten.  

• PS50-moduuli tarjoaa AC- ja DC-syöttöjännitteet laitteistolle, 12 Vdc:n releille ja 24/48 Vdc:n 

kytkimille. PS50 huolehtii myös akun latauksesta ja tehon valvonnasta. Yhdessä nämä mo-

duulit muodostavat kokonaisvaltaisen paketin muuntamon hallintaan, valvontaan ja ohjauk-

seen. Modulaarisuuden ansiosta laitteiston voi hankkia kevyempänä versiona esimerkiksi mit-

taamaan keskijänniteverkon jännite- ja virta-arvoja, tai lisämoduulein indikoimaan vikoja ja 

mittaamaan pienjänniteverkon sähkön laatua. (Schneider Electric Oy, 2018) 

 

 

9.1.2 Tietoliikenne ja ohjaukset 

 

HU250 on T300-järjestelmän pääyksikkö, joka järjestää turvalliset tietoliikenneyhteydet käyttökeskuk-

sen SCADA-järjestelmään ja muille moduuleille. Se tukee suurta joukkoa standardoituja kommunikoin-

timedioita ja protokollia. HU250-yksikössä on tietoliikenteen fyysisinä rajapintoina ylätason järjestel-

miin yksi modeemiliitäntä GPRS-, 3G-, PSTN-, radio- tai RS232-yhteyttä varten, sekä yksi RJ45 Ether-

net-portti WAN-yhteyttä varten. Kommunikaatio ylätason järjestelmiin tukee standardisoituja proto-

kollia IEC 60870-5-101/104, DNP3, IEC 61850-90.2 ja Modbus/TCP. Kenttälaitteiden väliseen viestin-

tään yksikön fyysisiä rajapintoja ovat kaksi RJ45 Ethernet LAN-porttia moduulien väliseen kommuni-

kointiin ja releiden kytkentää varten, yksi RJ45 Ethernet-portti LAN-yhteyteen suojareleille, sekä yksi 

RJ45-sarjaportti Modbusin RS485-sarjaliikenneviestintään PS50-teholähteelle. Lisäksi laitteessa on 

kahdeksan digitaalista sisääntuloa ja kaksi lähtöä. Yksikössä on paikallinen käyttöliittymä ja Wi-Fi yh-

teys konfigurointilaitteille. (Schneider Electric Oy, 2018) 

 

PS50-teholähde tarjoaa Ac- ja Dc-syöttöjännitteet moottoriohjaimille, elektroniikalle ja kommunikaa-

tiolaitteille. Yksikkö kommunikoi HU250-moduulin kanssa Modbus-sarjaliikenneyhteydellä. Akuston an-

siosta laitteella voidaan suorittaa ohjauksia pitkienkin sähkökatkojen ajan. (Schneider Electric Oy, 

2018) 

 

SC150-moduuleilla toteutetaan moottoriohjaimien etäohjaukset ohjattavan muuntamon tai erotinase-

man kaukokäyttöisille kojeistoille, sekä indikoidaan keskijänniteverkon vikoja. Moduulin avulla voidaan 

myös monitoroida sähkönlaatua ja kytkinlaitteiden tilatietoja, sekä toteuttaa virran, jännitteen, tehon 

ja energian mittauksia IEC 61557-12 standardin mukaisesti. Virta- ja jännitemittauksia varten Schnei-

der voi toimittaa kaapelin ympärille asennettavia virtamuuntajia ja sensoreita, joilta mittaukset saa-

daan tuotua SC150-moduulin liittimiin. Schneiderilta löytyy laaja valikoima ’’split core CT’’ virtamuun-

tajia jälkiasennettaviin kohteisiin. Mittausten tarkkuudeksi luvataan parhaimmillaan 0,5%:n tarkkuus-

luokka. Moduuliin voi myös liittää IEC 60044-1-standardin mukaisia virtasensoreita, sekä VPIS, VDS 

ja LPVT-jännitemuuntajia, jotka ovat yhteensopivia standardien IEC 60044-7/60044-2/61243-5-

kanssa. Moduulissa on liitäntärajapintoina RJ45 Ethernet-liitin moduulien välisiin liitäntöihin, virta- ja 

jännitesensoreiden liitännät, digitaaliset sisääntulot kytkinlaitteiden tilatiedoille, digitaaliset lähdöt 

moottoriohjainten ohjauksiin, jännitteen syöttöliitin, sekä liitin 12-48 Vdc tehonsyöttöön. Pj-verkon 
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tehonmittauksia ja sähkönlaadun valvontaa varten kokoonpanoon voidaan liittää myös LV150-mo-

duuli. (Schneider Electric Oy, 2018) 

 

 

9.1.3 Konfigurointi 

 

Easergy T300 tarjoaa konfiguraattorityökalun Easergy Builder, jota voidaan käyttää toimintojen mää-

rittämiseen ja muokkaamiseen etänä, tai paikallisesti Wi-Fi:n tai kaapelin avulla. Työkalulla voidaan 

luoda uutta automaatiota IEC61131-3 ohjelmalla, konfiguroida uusia kommunikointikanavia, integ-

roida kolmannen osapuolen laitteita tai määritellä uusia tietokantoja. Laitteistoratkaisu sisältää Web 

Serverin, joka toimii HMI käyttöliittymänä ja mahdollistaa paikallisvalvonnan ja ohjauksen. Web Ser-

veriin voidaan kytkeytyä paikallisesti kannettavalla laitteen ETH-portin kautta ja Wi-Fi:n välityksellä, 

tai etänä LAN-verkon, 2G, 3G, Ethernet ja PSTN tietoverkkojen kautta. (Schneider Electric Oy, 2018) 

 

 

9.2 Easergy Flair 

 

Schneider Electricin valikoimasta löytyy erillisiä vikaindikaattoreita ja releitä jännitteen läsnäolon tun-

nistamiseen maakaapeliverkoissa. Easergy Flair 23DM yhdistää vian ja jännitteen läsnäolon/poissaolon 

tunnistustoiminnot. Laite käyttää virtalähteenään mittausantureita, mutta tarvitsee myös ulkoisen 24-

48 Vdc-varasyötön indikointitoimintojen ja kommunikaation varmistamiseksi. Jännitteen läsnäolon 

tunnistustoiminto edellyttää VPIS V2-VO sensorin käyttöä. VPIS-VO:n käyttö tarvitaan myös vikojen 

indikointiin, jos kyseessä on maasta erotettu tai kompensoitu sähköverkko. Flair 23DM-laitteessa on 

lähtöliitäntä SCADA-järjestelmälle. Modbus-tiedonsiirtoportti mahdollistaa Flair-releen liittämisen ylä-

tason järjestelmiin, tai muiden laitteiden kanssa, joissa on ’’master’’ Modbus-tietoliikenneportti. Flair 

23DM releet ovat aina slave-yksiköitä usean laitteen välisissä liitännöissä. Modbus-liitännän kautta 

voidaan suorittaa toimintoja etänä, kuten mittausten, laskurien, diagnoosien, tilatietojen ja ohjausin-

dikaatioiden lukeminen, aikamerkittyjen tapahtumien siirto, sekä aika-asetukset ja synkronointi.  

 

 

9.3 Easergy Flite 116-SA ja G200 

 

Flite 116-SA on yksivaiheinen vikaindikaattori keskijänniteverkon ilmajohdoille. Laite on suunnattu 

käytettäväksi haarautuvien johtojen alkupäihin tai käsikäyttöisten kytkinlaitteiden yhteyteen indikoi-

maan verkossa tapahtuvia vikoja. Se voidaan asentaa suoraan jännitteiseen keskijännitelinjaan eris-

tyssauvalla. Laite soveltuu käytettäväksi 7-69 kV vaihejännitteisissä, kuormitusvirroiltaan enintään 630 

A:n ja 50 tai 60 Hz taajuisissa verkoissa. Flite-indikaattorissa on kaksi sensoria, joilla laite mittaa 

johdon virtaa ja jännitettä, sekä lyhyen kantaman radiomodeemi, jolla se viestii mittaustiedot tietolii-

kennelaitteelle. Verkkovian tapahtuessa kaikki sähköaseman syöttävän laitteen ja vikapaikan välille 

asennetut Flite 116-SA-laitteet havaitsevat vian ja alkavat vilkkua. Indikaattori pystyy tunnistamaan 

pysyviä verkkovikoja, kuin myös ohimeneviä tai osittain pysyviä vikoja. Valoilmaisinten vilkunnan taa-

juutta voi säätää vikojen luonteen perusteella. Pysyvissä vioissa vilkunnan taajuus voidaan asettaa 

tiheämmäksi, kuin ohimenevissä vioissa, jolloin huoltoryhmän on helpompi havaita maastossa vikojen 
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korjaamisen tärkeysjärjestys. Laitteet lähettävät myös radiosanoman G200 etävalvontayksiköihin, joi-

hin ne on liitetty. Kuvassa 23 on esitetty Flite 116 -indikaattori ja kuvassa 24 G200 -etävalvontayk-

sikkö. (Schneider Electric) 

 

 

KUVA 23. Flite 116-indikaattori (Schneider Electric) 

 

KUVA 24. G200-etävalvontayksikkö (Schneider Electric) 

 

G200-yksikkö toimii Flite 116-SA-indikaattoreiden tiedonsiirtoyksikkönä (RTU) SCADA-järjestelmään ja 

sen perustoimintoja ovat Flite-indikaattoreilta kerättyjen tapahtumien aikaleimaaminen ja lähettämi-

nen valvomoon. Yksikkö asennetaan pylvääseen lähelle Flite 116-SA-indikaattoreita ja sillä valvotaan 

ilmajohtolinjojen virtoja ja havaitaan vikoja. Yhteen G200-yksikköön voi liittää yhdeksän Flite-indikaat-

toria. Etävalvontayksikkö kommunikoi Flite-indikaattoreiden kanssa lisenssivapaalla lyhyen kantaman 

radiolla 915 MHz:n tai 866 MHz:n taajuudella. Laite käyttää pidemmän matkan viestintään esimerkiksi 

valvomon järjestelmiin GSM-, GPRS- tai 3G-verkkoja ja se tukee viestinnässä sarja- ja IP-pohjaisia 

DNP3- ja Modbus-protokollia, sekä IEC 870-5-101-protokollaa. Fyysisenä rajapintana laitteessa on 

RS232-sarjaportti. Flite 116-SA:n konfigurointi suoritetaan lyhyen kantaman radiolla G200-yksikön 

kautta tai RS232-paikallisportin kautta. (Schneider Electric) 
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10 SIEMENS OY:N AUTOMAATIORATKAISUT  

 

 

10.1 Automation box 

 

Siemensillä on tarjota keskijänniteverkon muuntamoiden mittauksiin ja ohjauksiin, sekä hajautetun 

sähköntuotannon verkon pisteisiin valmis ala-asemakokoonpano ’’automation box’’, joka voidaan va-

rustaa Siemensin verkostoautomaatiolaitteilla kohdekohtaisesti. Laitekaappi varustetaan SICAM A8000 

järjestelmällä, varmennetulla UPS-sähkönsyötöllä, langattomalla 2G/3G/4G-modeemilla ja radiolähet-

timellä, sekä halutessa muilla komponenteilla ja laitteilla riippuen käyttötarkoituksesta. Automation 

box on kompakti paketti, jonka laitteistossa on joustavat tietoliikenne- ja kommunikointimahdollisuu-

det. Modeemi mahdollistaa suojatun tiedonsiirtoyhteyden Ethernet-pohjaisille asemaverkoille ja oh-

jainlaitteille matkapuhelinverkossa. Tietoliikenteen signaalit voi liittää suoraan SICAM A8000:n liitän-

töihin. Monipuolisten liitäntärajapintojen ja integroidun GPRS-moduulin ansiosta laitteisto on mahdol-

lista mukauttaa jakeluverkonhaltijan olemassa oleviin tietoliikenneverkon rakenteisiin. Lisäliittimet 

ovat käytettävissä esiasennetuille yhteyksille, viidelle syöttölaitteelle, sähkönlaadun mittaussensoreille 

ja Modbus-kommunikaatiolle kenttälaitteille. Kuvassa 25 on esitetty Siemensin laitekaappikokoonpano 

varustettuna SICAM A8000-järjestelmällä. (Siemens, 2018) 

 

 

Kuva 25. Laitekaappi varustettuna SICAM A8000 järjestelmällä (Siemens, 2018) 

  

 

10.2 SICAM A8000 

 

Siemensin SICAM A8000 on modulaarinen laiteratkaisu keskijänniteverkon seurantaan, valvontaan ja 

hallintaan. Modulaarisia komponentteja yhdistelemällä ja älykkäiden toimintojen ansiosta järjestelmä 

on skaalattavissa eri käyttötarkoituksiin ja verkon vaatimuksiin. Laitteisto sopii asennettavaksi vaike-

ampiinkin olosuhteisiin mekaanisesti stabiilien moduuliensa ja lämmönkestoisuuden ansiosta. Lait-

teessa on integroitu GPRS-tietoliikenneliitäntä ja automaatiotoiminnot jakelumuuntajien ja kuormi-

tusten ohjaamiseen. SICAM A8000 sisältää useita älykkäitä toimintoja jakeluverkon automaatioon, 

kuten sähköasemien seurannan ja kytkinlaitteiden valvonnan, jonka ansiosta viat saadaan paikan-

nettua ja eristettyä nopeasti, sekä palautettua sähköt terveille verkon osille. Laitteen automaation 
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avulla voidaan myös hallita hajautetun sähkötuotannon vaikutuksia ja pienentää siirtohäviöitä. Lait-

teistokokonaisuuden pystyy asentamaan valmistajan mukaan kaikille moottoriohjatuille kaukokäyttö-

erotinmuuntamoille ja erotinasemille kojeistojen valmistajasta riippumatta. Kuvassa 26 on esitetty 

SICAM A8000-järjestelmä. (Siemens, 2018) 

 

 

Kuva 26. SICAM A8000 (Siemens, 2018) 

 

 

10.2.1  SICAM A8000 moduulit  

 

SICAM A8000-järjestelmään liitettäviä moduuleja ovat prosessorimoduulit, virtalähteet, Ethernet-

viestintämoduulit, I/O-laajennusmoduulit, sekä digitaaliset ja analogiset tulo- ja lähtömoduulit. Sie-

mensillä löytyy SICAM A8000 järjestelmälle optimaalinen moduulikokoonpano keskijänniteverkon 

muuntamoiden automaatioon. Kokoonpanoon kuuluu CP-8000 pääyksikkö, CP-8021- ja CP8022-mo-

duulit, sekä tarvittaessa laajennettavat I/O-moduulit. Ratkaisu sopii asennettavaksi uusiin- tai ole-

massa olevien muuntamoiden kojeistoihin ja tietoliikenneverkkoon. SICAM CP-8000 on SICAM A8000 

järjestelmään liitettävä ohjausyksikkö. Laitteessa on RJ45-rajapinnat kahdelle Ethernet-liitännälle, 

kuin myös RS232- ja RS485-liitännöille. I/O-paikkoja yksikköön voi laajentaa kuusi moduulia. 

(Siemens, 2018) 

 

10.2.1.1 Tietoliikenneominaisuudet ja fyysiset rajapinnat 

SICAM A8000 järjestelmän protokollaelementti käsittelee tiedonsiirtoa muihin automaatioyksiköihin tai 

ohjausjärjestelmiin. Sen laitteisto on integroitu päämoduuliin ja viestintämoduuleihin, joita voidaan 

säädellä ladattavien ja parametroitavien ohjelmistojen avulla. Päämoduuliin CP-8050 on integroitu 

joukko standardiprotokollia, kuten NTP, SNTP, IRIG-B, http/https, SNMP V3 Agent, Syslog, RADIUS, 

DHCP ja IPSec. Moduuli sisältää itsessään rajapintoina kaksi RJ45-porttia Ethernet-viestinnälle, RJ45-

portin RS232-liikennöintiin ja RS485-portin. Halutessa siihen voi myös liittää lisämoduuleja Ethernet- 

ja sarjaviestinnän rajapinnoin tukemaan julkisia liikennöintiprotokollia IEC 60870-5-101/104/103, IEC 

61850, Modbus RTU/TCP, sekä DNP3. Viestintärajapintojen kautta päämoduulilla voidaan kommuni-

koida ylätason järjestelmiin tai muille ala-asemille monipiste- tai pisteestä pisteeseen tekniikalla, 
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LAN/WAN-yhteydellä tai puhelinverkkoliikennöinnillä ulkoisen siirtolaitteen avulla. Olemassa oleviin 

muuntamoiden laitteistoihin liitettäessä SICAM A8000 tarvitsee jonkin kolmannen osapuolen radiomo-

deemin viestiyhteyteen ylätason järjestelmiin. SICAM A8000 -järjestelmään voi liittää tarvittaessa lisää 

I/O-moduuleja analogisia ja digitaalisia siirtoyhteyksiä ja ohjauksia varten. (Siemens, 2018) 

 

 

10.3 SICAM FSI 

 

Siemens tarjoaa ilmajohtolinjojen vianetsintään ja paikallistamiseen FSI (Fault Sensor Indicator) vianil-

maisimen ja pylvääseen asennettavan laitekaappiratkaisun ilmaisimen tietoliikennettä varten. Laite-

ratkaisu sisältää ilmajohtoon asennettavat FSI -vianilmaisimen sensorit ja pylvääseen asennettavan 

laitekaapin, joka sisältää akun ja latausjärjestelmän lisäksi vikatietoja keräävän päätelaitteen FCG. 

Akusto voidaan ladata aurinkopaneeleilla ja sensorit ovat itselatautuvia, käyttäen sähkölinjasta kerää-

määnsä energiaa. Sensorit havaitsevat ilmajohdolla tapahtuneen häiriön ja välittävät tiedon valvo-

moon radioyhteydellä. Laite tunnistaa vaiheiden väliset viat, kuin myös vaiheen ja maan väliset viat. 

Vilkkuvat vianpaikantimet auttavat vioittuneen ilmajohtohaaran löytämistä maastossa. FSI indikaatto-

rin voi asentaa 3,3-66 kV:n jännitteille. Sensoreiden ja FCG päätelaitteen välinen viestintä on toteu-

tettu lyhyen kantaman radiolla ZigBee viestinnällä, joka on suojattu 128 bittisillä symmetrisillä salaus-

avaimilla. ZigBee-viestinnän kantama on noin 100 metriä, mikä on otettava huomioon sensoreiden 

sijoittelussa. Kuvassa 27 on esitetty FSI-vianilmaisin johtimeen asennettuna. (Opitsch, 2016) 

 

KUVA 27. Siemensin SICAM FSI-vianilmaisin (Opitsch, 2016) 

 

FCG-yksikköön voidaan liittää 9 ilmajohtolinjan FSI indikaattoria lyhyen kantaman radion ZigBee-yh-

teydellä ja kolme maakaapeleiden FPI indikaattoria digitaalisiin sisääntuloihin. Syöttöjännitteenä se 

käyttää 12 V:n tai 24 V:n tasajännitettä, joka voidaan ladata laitekaapin yhteyteen asennettavilla 

aurinkopaneeleilla. Laitteeseen on integroitu GPRS-yhteys, joka käyttää liikennöintiin IEC 60870-5-

104 ja XMPP protokollia. FCG:n konfigurointi toteutetaan QR-koodilla ja nettiselaimella. (Opitsch, 

2016) 

 

 



         

         62 (69) 

10.4 SICAM FPI 

 

Siemensin SICAM-tuoteperheen FPI (Fault Passage Indicator) on keskijännitteisten kaapeliverkkojen 

muuntamolaitteistoille suunniteltu vikaindikaattori, joka sisältää indikointiyksikön, sekä liitännät opti-

sille vaihe- ja maasulkuvikojen sensoreille. Indikointiyksikössä on itselatautuva sisäinen litiumakku, 

neljä lediä paikallisiin indikointeihin, liitännät kolmelle optiselle sensorille oikosulkuvikojen indikointiin, 

yksi optinen sensori maasulkuvikojen indikointiin, sekä kaksi mahdollista binääristä ulostuloa, joihin 

voi konfiguroida SCADA:n indikointitiedot. Kuvassa 28 on esitetty SICAM FPI-indikaattori. (Siemens, 

2018)  

 

 

KUVA 28. SICAM FPI 6MD2310-indikaattori (Siemens, 2018) 

 

FPI-indikaattorin mittaamat virtojen raja-arvot voidaan asettaa neljälle eri virtasensorille, jotka lähet-

tävät vian tapahtuessa optisen signaalin SICAM FPI:lle optisen kuidun välityksellä. Laitteella voi välit-

tää vikatiedot binääristen liittimien kautta siihen kytketylle RTU:lle. (Siemens, 2018) 

 

 

10.5 SICAM FCM 

 

SICAM FCM on valvontalaite keskijännitteisiin kaapeliverkkoihin, joka kykenee tuottamaan suunnattuja 

oikosulku- ja maasulkuindikaatiotietoja tarkkojen sensorimittausten pohjalta. Laitteella voidaan mitata 

verkon jännitteitä, virtoja, tehoja, vaihekulmia ja taajuutta. Paikalliskäyttöä varten laitteessa on pa-

neeli, jonka kautta voidaan lukea laitteen mittauksia paikan päällä tai suorittaa parametrointeja. Laite 

käyttää tehonlähteenä sisään integroitua 24-60 V DC / 230 V AC puskuriakkua. Laite kommunikoi 

muiden laitteiden ja järjestelmien kanssa Modbus RTU- ja RS485-protokollalla. Kuvassa 29 on esitetty 

SICAM FCM-valvontalaite. (Siemens, 2018)  
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KUVA 29. SICAM FCM-valvontalaite (Siemens, 2018) 

 

Laitteessa on sisääntulot kolmen vaihevirran tai kahden vaihevirran ja yhden herkän maasulkuvirran 

mittauksille, sekä vaihejännitteiden mittauksille. Mittauksien suorittamiseen voidaan käyttää kapasitii-

visia- tai resistiivisiä jännitteenjakajia, joita on saatavissa erilaisina versioina asennuskohteen vaati-

musten mukaisesti, sekä kaapelin ympärille asennettavia vaihevirta- ja summavirtasensoreita. SICAM 

FCM-valvontalaitetta voidaan valmistajan mukaan käyttää kaikissa keskijännitekojeistoissa. (Siemens, 

2018) 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Opinnäytetyön tuloksena markkinoilta löytyi laaja valikoima usean eri laitetoimittajan järjestelmiä, 

mittaus-, hallinta- ja ohjauslaitteita erilaisiin keskijänniteverkon sovelluksiin. Tarjonnasta löytyi laajat 

toiminnot omaavia laitekokoonpanoja, kuin myös yksittäisiä indikaattoreita ilmajohto- ja maakaapeli-

verkkoon. 

 

Muuntamoautomaatiolaitteiston hyödyntämiselle ja sijoittamiselle kohdeverkkoon on olemassa monia 

eri vaihtoehtoja. Verkkoyhtiö voi saavuttaa halutun automaatioasteen pienemmilläkin laitemäärillä oi-

keisiin paikkoihin sijoiteltuna ja laitteiden sisältäessä tarvittavat toiminnot. Suurimmalla osalla kohde-

verkon puistomuuntamoista on kaukokäyttöiset kytkinlaitteet ja valmiit tietoliikenneyhteydet valvo-

moon ja ylätason järjestelmiin, joten uuden älykkään laitteiston sijoittamiselle löytyy hyvinkin paljon 

erilaisia vaihtoehtoja. Älykkäiden ala-asemien ja mittalaitteiden sijoittaminen tärkeisiin verkon solmu-

pisteisiin ja erityisesti jakorajojen yhteyteen sensorimittausten ja vikaindikaattoriominaisuuksin voisi 

tuoda riittävästi lisätietoja keskijänniteverkon mittauksista. Usealla laitevalmistajalla oli automaatio-

ratkaisuissaan modulaarinen järjestelmä, jonka voi varustaa erilaisin moduulein käyttötarkoituksen 

mukaan. Lisäksi laajemmalle alueelle verkon puisto- ja pylväsmuuntamoista voisi sijoittaa kevyempiä 

vikaindikaattorilaitteita. Vikaindikaattoreiden lähettämissä viesteissä voi ajoittain olla häiriöitä laitteen 

toimintavian- tai jonkin muun ulkoisen häiriön vuoksi, joten vikaindikointitieto useammasta verkon 

pisteestä saatuna voisi tuoda luotettavuutta. Verkossa on suuria sähkönkuluttajia, joiden sähkönsaanti 

on kriittisempää tehtaiden tuotannon keskeytymättömyyden takia, joten kyseisten kohteiden läheisyy-

teen voisi olla perusteltua sijoittaa hieman laajemmin vikaindikaattoreita ja sähkönlaadun mittausta. 

Kohdeverkossa taajaman ulkopuolella on edelleen pitkiä häiriöille alttiimpia ilmajohtolinjoja, joten 

näille linjoille sijoitettuna vikaindikaattorit ja mittalaitteet voisivat tuoda paljonkin arvokasta lisätietoa 

vian sijainnista. Ilmajohtolinjoihin olisi myös eräänä vaihtoehtona sijoittaa verkkokatkaisijoita esimer-

kiksi pitkien ilmajohtolinjojen haarojen puoliväleihin, jolloin vika saataisiin rajattua linjan alku-, tai 

loppupäähän ja näin rajattua vian vaikutusaluetta. Verkkoon sijoitettavia mittauspisteitä voisi asentaa 

sopivin välimatkoin, jolloin vian suuntia saisi rajattua pienemmille vyöhykkeille. Laiteratkaisuissa esi-

teltyjen eri valmistajien ala-asemien ja ohjaimien asentaminen kohdeverkkoon voisi olla tulevaisuuden 

kannalta hyödyllistä laitteiden modulaarisuuden ja joustavuuden ansiosta, jos automaatioastetta ha-

lutaan tulevaisuudessa nostaa entisestään. Lähes kaikkien suurimpien laitetoimittajien älykkäät muun-

tamolaiteratkaisut perustuvat modulaarisuuteen ja skaalattavuuteen asiakkaan tarpeisiin ja nykyisiin 

järjestelmiin, joten valinnaksi voisi esittää ABB:n laiteratkaisuja, koska kohdeverkossa on jo entuudes-

taan kyseisen toimittajan tuotteita ja järjestelmiä.  

 

Oleellinen asia verkon häiriötilanteiden selvityksessä ja vikojen automaattisessa rajaamisessa on kes-

kijänniteverkosta saatavan informaation määrä ja laatu. Vikojen indikoimiseen ja rajaamiseen ei tar-

vitse välttämättä hankkia modulaarisia järjestelmiä kaikkine ominaisuuksineen. Laiteratkaisuissa tulee 

ottaa huomioon, miten paljon kohdeverkosta halutaan irti lisäinformaatiota ja mihin saatuja tietoja 

voidaan hyödyntää käytännön kannalta. Ei ole perusteltua asentaa kaikille alueen kaukokäyttöisille 
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muuntamoille älykkäitä ja kalliita automaatiojärjestelmiä, vaan ratkaisuissa tulee pohtia teknistalou-

dellista hyötyä ja alueella tarvittavaa automaatiotasoa. Joistain verkon pisteistä pelkkä vikojen indi-

kointitieto voisi olla riittävää ja sellaisiin kohteisiin voisi olla kustannusten kannalta järkevää asentaa 

vastaavan toiminnon omaava kevyt indikaattori kalliin ja monipuolisen järjestelmän sijaan. Strategi-

sella kevyempien vikaindikaattoreiden sijoittelulla voi mahdollisesti saavuttaa myös halutun tason vi-

kojen havaitsemiseen ja rajaamiseen. 

 

 

Yhtenä ratkaisuna kohdeverkon automaatiotason nostamiseen voisi olla vikaindikaattoreiden laajempi 

sijoittelu useisiin verkon haara- ja solmupisteisiin, jolla tavoiteltaisiin nimenomaan vikapaikkojen te-

hokkaampaa tunnistamista ja nopeampaa rajaamista. Laitteiden sijoittelussa tulisi kuitenkin ottaa huo-

mioon kustakin sijoituspaikasta saatava hyöty laitteiston hintaan nähden, esimerkiksi ei ole järkevää 

välttämättä sijoittaa mittalaitteita ja indikaattoreita useaan peräkkäiseen haarapisteeseen, jos pisteistä 

kerätyt virta- ja jännitearvot eivät normaalitilassa poikkea toisistaan tai niistä ei muuten saada erityi-

semmin hyödyllistä tietoa. Nortrollin CableTroll 3500 -indikaattorit voisivat olla toimiva ratkaisu tar-

kasteltavan keskijänniteverkon puistomuuntamoille, joissa on nykyisin käytössä Kuumicin ala-asemia. 

Näin voisi hyödyntää nykyistä verkon laitteistoa, sillä CableTroll 3500 -indikaattorit soveltuvat liitettä-

väksi RTU40-asemien vapaisiin binäärituloihin ja sensorit ovat jälkiasennuskelpoisia. Tutkittavassa 

kohdeverkossa yksi sähköaseman johtolähdöistä syöttää lähes koko taajaman sähköjä sisältäen useita 

haarautuvia johtoja ja solmupisteitä. Vikaindikaattoreiden sijoittelu näihin haarautuviin pisteisiin voisi 

tuoda tarpeellista tietoa mistä suunnasta vika on kulkenut, onko vika jollain lyhyellä päättyvällä joh-

tohaaralla vai runkolinjalla. Useammasta pisteestä mitattu vikatieto toisi myös luotettavuutta tiedon 

oikeellisuuteen ja tätä kautta varmuutta vikapaikan tunnistamiseen ja rajaamiseen. Järjestelmätoimit-

tajien aikaisemmin esitellyt ratkaisut ovat lähes kaikki modulaarisia, joten aluksi keskijänniteverkon 

asemille voisi hankkia järjestelmien kevyempirakenteisia ratkaisuja esimerkiksi vian suuntien indi-

koimiseen keskeisiltä solmupisteiltä. Ratkaisut ovat modulaarisuuden ansiosta helposti laajennetta-

vissa myöhemmässä vaiheessa kattamaan laajemmat toiminnot, jos tarve näin vaatii. Useissa vikaindi-

kaattoreissa on jo itsessään erilaisia mittaustoimintoja, joita voi hyödyntää sijoituspaikoissa. 

 

Työn edetessä tuli huomattua, että FLIR-ohjelmiston kaltaisia automaatiotoimintoja ja ratkaisuja on 

saatavilla usean laitevalmistajan älykkäisiin ala-asemiin sovellustasolla, joita eivät rajoita niin suuresti 

asiakkaan omat järjestelmät. 

 

Yksi pohdittava asia on myös se, että haluaako käyttää usean laitetoimittajan laitteistoa, vai keskit-

tyykö vain yhden tarjoamiin tuotteisiin, jolloin niiden integroiminen yhteen voi olla huomattavasti hel-

pompaa, vaikka jonkin muun tarjoama yksittäinen laite voisikin olla ostovaiheessa halvempi. Kaikkien 

suurimpien laitetoimittajien ratkaisut ovat kuitenkin ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia, joten yksi 

vaihtoehto voisi olla keskittyä sellaisen toimittajan laitteistoon, jonka järjestelmiä ja laitteita on jo 

valmiiksi käytössä.  
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12 YHTEENVETO 

  

 

Työn tavoitteena oli tutkia kohteeksi valitun keskijänniteverkon nykyistä tilaa ja selvittää tämän hetken 

markkinoiden laitetarjonta verkon automaatiotason kasvattamiseen. Tarkastelun painopisteenä olivat 

pylväs- ja puistomuuntamoille sekä erotinasemille suunnatut mittaus- ja ohjauslaitteet, joiden avulla 

keskijänniteverkosta saataisiin kerättyä laajemmin mittaustietoja ja rajattua tehokkaammin vioittu-

neita verkon osia. Tietoa aiheesta kerättiin työn aikana eri kirjallisuuslähteistä, internetistä, sähköalan 

ammattilaisilta sekä haastattelemalla laitetoimittajia ja kohdeverkon verkkoyhtiön henkilöstöä. 

 

Kohdeverkon nykytilasta selvisi, että alueella on käytössä kattava kaukokäyttöjärjestelmä ja tiedon-

siirtoverkko, jonka ansiosta verkon kytkinlaitteita voidaan ohjata etänä ja muuttaa jakelureittejä tar-

vittaessa huoltotöiden ajaksi tai verkon vikatapauksissa. Vikapaikkojen tunnistamiseen verkkoalueella 

hyödynnetään nykyisin ainoastaan sähköaseman suojareleiden keräämiä mittaustietoja, joten tarkem-

mat ja laajemmat mittaustiedot verkosta voisivat tuoda paljon lisähyötyjä vikojen vaikutusalueiden 

rajaamiseen ja sähkönjakelun palauttamiseen ’’terveen verkon’’ piirissä olevalle asiakaskunnalle. 

  

Työn tuloksena syntyi melko kattava selvitys markkinoiden verkostoautomaatiotuotteista ja niiden 

pääominaisuuksista. Eri laitetoimittajilla on useita eri ratkaisuja keskijänniteverkon hallintaan ja rat-

kaisut ovat pääosin modulaarisia ja skaalattavia asiakkaan tarpeisiin ja olemassa oleviin järjestelmiin. 

Skaalattavuus tuo lisää joustavuutta laitteiden toimintojen laajentamiseen jälkikäteen verkon muutos-

ten tai muuttuvien tarpeiden mukaan. Useilla laite- ja järjestelmätoimittajilla on myös näyttöä auto-

maation hyödyistä keskeytyskustannuksiin ja verkkovikojen korjausaikoihin. Markkinoilla toimii useita 

muitakin, kuin työssä käsiteltyjä laitetoimittajia, mutta toimittajien määrä rajattiin Suomessa toimiviin 

suurimpiin toimittajiin, jotta opinnäytetyön laajuus pysyisi kohtuullisena. 

 

Kaikki työssä käsitellyt laitteet ovat ominaisuuksiltaan jälkiasennuskelpoisia kohdeverkon ilmaeristei-

siin muuntamokojeistoihin tai erotinasemille. Modulaariset mittaus- ja ohjausjärjestelmät tarvitsevat 

normaalisti aina erillisen laitekaapin, joten ne ovat jälkiasennettavissa kätevästi lähes mihin tahansa 

muuntamorakenteisiin, tai erotinasemille. Keskijänniteverkon jännitteiden ja virtojen mittaukseen 

muuntamotasolla on tarjolla paljon eri sensorivaihtoehtoja. Virtojen mittaukseen tarkoitettuja virta-

sensoreita ja jännitemittauksiin tarkoitettuja resistiivisiä ja kapasitiivisia jännitteenjakajia löytyi usean 

valmistajan kautta. Vaihtoehtoja oli tällekin sektorille jälkiasennettaviin kohteisiin, sekä tehtaalla val-

miiksi kojeistoon asennettavaksi.  

 

Opinnäytetyö onnistui hyvin ja tietoa kohdeverkkoon soveltuvista verkostoautomaatiolaitteista löytyi 

laajasti. Suurin haaste opinnäytetyössä oli työn aiheen rajaaminen opinnäytetyön laajuuteen nähden, 

mutta rajaus saatiin lopulta tehtyä työn edetessä. Laitteita ja järjestelmiä on tarjolla markkinoilla laaja 

valikoima, mutta niistä saatiin rajattua kohtuullinen määrä ottamalla lähempään tarkasteluun vain 

puistomuuntamoille ja erotinasemille suunnitellut ohjaus- ja mittauslaitteet. 
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