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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

   

A  pinta-ala        [m
2
] 

E  sähköenergia        [Wh] 

f  vikatiheys         

F  vikakertymä  

I  sähkövirta        [A] 

m  massa         [kg] 

MTBF  keskimääräinen vikaantumisaikaväli     [s]  

P  pätöteho        [W] 

Q  loisteho        [Var]  

R  toimintavarmuus 

S  näennäisteho        [VA]  

t  aika         [s] 

U  jännite         [V] 

V  tilavuus        [m
3
] 

λ  vikataajuus         

 

Lyhenteet 

 

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization eli eurooppalai-

nen sähköalan standardoimisjärjestö 

CIGRE Council on Large Electronic Systems eli kansainvälinen sähkövoimajärjes-

telmiin keskittyvä järjestö 

CTMP Chemi-thermomechanical pulp eli kemikuumahierre 

DT Down Time eli korjausjakso 

IEC International Electrotechnical Commission eli kansainvälinen sähkötekni-

nen toimikunta 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers eli kansainvälinen sähkötek-

niikan alan järjestö 

KA2 Kartonkikone 2 

KA4 Kartonkikone 4  
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MTBF Mean Time Between Failures eli vikaantumisten välinen keskimääräinen 

aika 

MTTF Mean Time To Fault eli vikaantumisvälin toiminta-ajan odotusarvo 

MTTR Mean Time To Restoration eli toipumisajan odotusarvo 

OT  Operation Time eli käyntijakso 

PSK  PSK Standardisointiyhdistys ry 

RCM  Reliability Centered Maintenance eli luotettavuuskeskeinen kunnossapito 

SF6  Rikkiheksafluoridikaasu 

SFS  Suomen Standardoimisliitto 

TBF  Time Between Failures eli vikaantumisväli 

TPM  Total Productive Maintenance eli tuottava kunnossapito 

TTF  Time To Fault eli toipumisajan jälkeinen toiminta-aika vikaantumisvälillä 

TTR  Time To Restoration eli toipumisaika 

 

Alaindeksit 

 

K  katkaisija 

M  muuntaja 

R  rele 
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1. JOHDANTO 

Tässä kappaleessa esitetään teollisuuden sähkönjakeluverkon luotettavuutta metsäteolli-

suusintegraatissa käsittelevän diplomityön taustat ja tavoitteet, työn rajaus sekä työn toteu-

tus. Työn rajauksessa määritellään työssä tarkasteltavat jännitetasot sekä sähkönjakeluver-

kon laitteet. 

1.1 Taustat ja tavoitteet 

Prosessiteollisuuden tehtaissa sähkönjakeluverkkoa pidetään usein toissijaisena järjestel-

mänä, sillä sähkönjakeluverkko harvoin rajoittaa tehtaan tuotantokapasiteettia. Sähkönja-

keluverkkoon tehtäviä investointeja tehdään lähinnä vain tuotannon korvaus- tai laajen-

nusinvestointien myötä. Sähkönjakelun häiriöt ja viat kuitenkin voivat aiheuttaa pitkiäkin 

tuotantokatkoja, joita pyritään välttämään taloudellisten menetysten vuoksi. Tehtaiden tuo-

tannon maksimoimiseksi tuotantoprosessin osakokonaisuuksilta edellytetään korkeaa käyt-

tövarmuutta. 

 

Stora Enson Imatran tehtaiden kahden tehdasyksikön sähkönjakeluverkkojen luotettavuu-

teen halutaan perehtyä luotettavuuden näkökulmasta tulevia investointeja silmällä pitäen. 

Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkko on säteittäinen teollisuusverkko, joka kytkeytyy val-

takunnan verkkoon kahdessa pisteessä. Imatran tehtaiden tehdasyksiköiden sähkönjakelu-

verkkoja on kehitetty investointien myötä, mutta verkoissa on myös ikääntyneitä laitteita, 

joiden uusimiseen tulee kiinnittää huomiota sähkönjakelun luotettavuuden näkökulmasta.  

 

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia Kaukopään ja Tainionkosken tehdasalueiden säh-

könjakeluverkon nykytilan luotettavuutta ja tarjota ajantasainen selvitys verkon tilasta luo-

tettavuuden parannusinvestointien todellisen hyödyn arvioimiseksi. Työssä esitetään laite-

kohtaisia esimerkkejä luotettavuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi. Luotetta-

vuusanalyysien pohjana on käytetty sähkönjakeluverkkojen laitteista kerättyä vikadataa, 

jonka pohjalta laitteille on määritetty vikataajuudet ja toimintavarmuudet. 
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1.2 Työn rajaus 

Työssä tutkitaan Imatran tehtaiden kahden tehdasyksikön sähkönjakeluverkkojen luotetta-

vuutta erillisinä kokonaisuuksina. Työ rajataan koskemaan tehdasyksiköiden suur- ja kes-

kijänniteverkkoja 110 kV ja 10 kV portaissa. Työn laajuudessa huomioidaan seuraavat ja-

keluverkkojen laitteet: 

 

 päämuuntajat 

 generaattorimuuntajat 

 jakelumuuntajat 

 suurjännitekytkinlaitokset 

o katkaisijat 

o releet 

 keskijännitekytkinlaitokset 

o katkaisijat 

o releet 

 kompensointilaitteistot 

 

Sähkönjakeluverkkojen kokonaisuutta tutkittaessa rajauksiksi muodostuvat suurjännitekyt-

kinlaitoksien liitännät valtakunnan verkkoon sekä toisessa päässä yläjännitepuoleltaan      

10 kV muuntajien liitynnät alempiin jänniteportaisiin. Muita sähkönjakeluverkkoon liitty-

viä laitteita ja niiden luotettavuutta ei tutkita tässä työssä. Työn painopiste on pää-, gene-

raattori ja jakelumuuntajissa. 

1.3 Työn toteutus 

Työn ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin sähköverkkojen luotettavuuteen käsitteiden ja 

luotettavuuslaskennan mallien pohjalta. Yleisimmät käsitteet ja tunnusluvut saatiin kun-

nossapitoon olennaisesti liittyvistä kansallisista standardeista. Työn ensimmäisessä vai-

heessa perehdyttiin myös luotettavuuden analysointiin ja luotettavuuden kustannusvaiku-

tuksiin sekä esitettiin kunnossapitotoiminnan vaikutuksia luotettavuuteen. Lisäksi kirjalli-

suudesta etsittiin yleisimpiä vikaantumismalleja laitteistoille sekä laitteiden vikataajuuksia. 
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Toisessa vaiheessa esitettiin teollisuuden sähkönjakeluverkkojen perustietoja ja tärkeimpiä 

laitteita. Laitteet esitettiin työssä tehtyjen rajausten pohjalta. Myös teollisuusverkkoja kos-

keva ajantasainen lainsäädäntö esitettiin työn toisessa vaiheessa. Lisäksi laitteille esitettiin 

yleisimpiä kunnossapidon kunnonvalvontatoimenpiteitä, joiden avulla laitteiden toiminnas-

ta voidaan varmistua. 

 

Teollisuuden sähkönjakeluverkkojen teoriaosuuden jälkeen perehdyttiin tutkittavan suur- 

ja keskijännitejakeluverkkoon sekä niiden kunnossapitoon tehtaalta löytyvien kirjallisten ja 

sähköisten lähdemateriaalien avulla. Lisäksi järjestelmiin perehdyttiin kiertämällä tehdas-

alueella tärkeimmissä sähkönjakeluverkkojen laitetiloissa. Kierroksilta saatujen tietojen 

perusteella täydennettiin kirjallisista lähteistä saatuja tietoja. Lisäksi sähkönjakeluverkon 

kunnossapidosta vastaavia henkilöitä haastateltiin useasti. 

 

Järjestelmäkartoituksen jälkeen analysoitiin tehdastietojärjestelmästä saatua laitekohtaista 

vikadataa, jonka avulla määritettiin todelliset vikataajuudet ja toimintavarmuudet sähkön-

jakeluverkon laitteille. Luotettavuutta analysoitiin vikahistorian lisäksi myös luotettavuus-

lohkokaavion avulla. Luotettavuuden kustannusvaikutuksia esitettiin yksittäisen konelinjan 

esimerkkitapauksessa. Lisäksi esitettiin luotettavuutta parantavia toimenpiteitä ja arvioitiin 

niiden vaikutuksia vikataajuuksiin. 

 

Lopuksi luotiin laitekohtainen kehittämismalli sähköverkon luotettavuuden parantamiseksi 

ja ylläpitämiseksi sekä investointipäätösten tueksi. Muuntajille esitettiin huolto- ja kun-

nonvalvontasuunnitelma sekä uusimisinvestointisuunnitelma. Muille laitteille esitettiin uu-

simiseen sekä kunnossapitoon liittyviä suunnitelmia. Kehittämismallissa esitettiin myös 

korjausehdotuksia nykyisen ennakkohuolto-ohjelman ja kunnossapidon tietojärjestelmän 

häiriökirjausten kehittämiseksi. 
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2. STORA ENSON IMATRAN TEHTAAT 

Stora Enso Oyj on metsäteollisuusyritys, joka on johtava uusiutuvien ratkaisujen tarjoaja 

pakkausmateriaaleissa, biomateriaaleissa, puutuotteissa ja paperissa. Yritys toimii maail-

manlaajuisilla markkinoilla ja sillä on 35 maassa noin 25 000 työntekijää, joista Suomessa 

työskentelee 6600 henkilöä. Stora Enson tehtaiden vuotuinen yhteenlaskettu tuotantokapa-

siteetti on 5,8 Mt kemiallista sellua, 5,5 Mt paperia, 4,6 Mt kartonkia, 1,3 mrd. m
2
 aalto-

pahvia sekä 5,4 Mm
3
 sahatavaraa. Vuonna 2016 Stora Enson liikevaihto oli 9,8 mrd. €, jos-

ta operatiivinen liikevoitto oli 884 M€. Yritys on noteerattu Helsingin ja Tukholman 

NASDAQ OMX-pörsseissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. (Stora Enso Oyj, 

2016) 

2.1 Imatran tehtaat 

Stora Enson Imatran tehtaat koostuvat Tainionkosken ja Kaukopään tehdasyksiköistä, jotka 

sijaitsevat noin viiden kilometrin päässä toisistaan. Imatran tehtaat on maailman suurin 

nestepakkauskartongin valmistaja, Stora Enson suurin tehdas sekä yksi Euroopan suurim-

mista metsäteollisuusintegraateista. Imatran tehtailla työskentelee noin tuhat työntekijää. 

Tehtaiden kunnossapidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Efora Oy, joka on kunnos-

sapitoon erikoistunut Stora Enson tytäryhtiö. Eforalla on Imatran tehtailla noin 270 työnte-

kijää. (Stora Enso Oyj, 2016) 

 

Imatran tehtaiden yksiköiden yhteenlaskettu kapasiteetti on nykyisin yli miljoona tonnia 

kartonkia ja paperia vuodessa. Tehtailla valmistetaan nestepakkaus- ja elintarvikekartonke-

ja, pakkauskartonkeja sekä graafisia kartonkeja. Lisäksi tehtailla valmistetaan pakkauspa-

pereita. Kartongin ja paperin tuotannossa tarvittava valkaistu sellu sekä kemihierre valmis-

tetaan Kaukopäässä ja valkaisematon sellu Tainionkoskella. Tehtailla työskennellään kes-

keytymättömästi kolmessa vuorossa. Kaukopään tehdasyksikkö on esitetty kuvassa 2.1. 

(Stora Enso Oyj, 2016) 
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Kuva 2.1 Stora Enso Oyj:n Kaukopään tehdasalueen opaskartta selitteineen. (Stora Enso Oyj, 2016) 

 

Kaukopään tehtaan puuraaka-aineen käsittelystä vastaa kaksilinjainen Kaukopään kuorimo, 

jossa valmistetaan haketta kuitulinjojen raaka-aineeksi. Kaukopään tehtaalla valmistetaan 

valkaistua sellua kahdella kuitulinjalla, joissa molemmissa keitto tapahtuu jatkuvatoimise-

na. Kuitulinja 2:lla valmistetaan valkaistua havusellua ja kuitulinja 3:lla valmistetaan val-

kaistua lehtipuusellua. Kuitulinjojen sellut pumpataan kartonki- ja paperikoneille sekä osa 

sellusta kuivataan kuivauskoneella. Lisäksi alueella sijaitsevalla CTMP-laitoksella valmis-

tetaan kuusihakkeesta kemihierrettä. (Stora Enso Oyj, 2016) 

 

Kartonkikoneet 1, 2 ja 4 sekä paperikone 6 sijaitsevat Kaukopäässä. Kartonkikone 1:llä 

valmistetaan elintarvike- ja nestepakkauskartonkeja täysvalkaistusta lehtipuusellusta. Kar-

tonkikone 2:lla valmistetaan graafisia kartonkeja, elintarvikepakkauskartonkeja sekä neste-

pakkauskartonkeja ja se käyttää raaka-aineenaan täysvalkaistua lehti- ja havupuusellua se-

kä elintarvikepakkaussovellutuksissa runkokerroksessa käytetään lisäksi valkaistua CTMP-

massaa. Kartonkikone 4:llä valmistetaan nestepakkauskartonkeja täysvalkaistusta lehti- ja 

havupuusellusta ja valkaistusta CTMP:stä. Paperikone 6:lla valmistetaan päällystettyjä 

puuvapaita hienopapereita täysvalkaistusta havu- ja lehtipuusellusta. Päällystettyjen paperi- 
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ja kartonkilaatujen tarvitsemat pastat valmistetaan pastakeittämöllä. Lisäksi alueella on 

päällystystehdas, jossa on kolme kartongin päällystykseen tarkoitettua muovipäällystys-

konetta, joiden päällystyskapasiteetti on 275 000 t/a. Kaukopäähän on rakenteilla uusi PE-

päällystyslinja, joka valmistuu vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä. (Stora Enso 

Oyj, 2016) 

 

Kaukopään voimalaitoksen talteenotto- ja lipeälinja käsittää kaksi haihduttamoa, mäntyöl-

jykeittämön, kaksi soodakattilaa, kaustisointilaitoksen, kaksi meesauunia ja kaksi hajukaa-

sujen keräily- ja polttojärjestelmää. Haihduttamoilla väkevöity mustalipeä poltetaan kah-

dessa soodakattilassa. Soodakattila 5:n polttokapasiteetti on 190 MW ja soodakattila 6:n 

polttokapasiteetti 400 MW. Voimalaitoksella sijaitsee lisäksi yksi 267 MW kuorikattila, 

yksi 110 MW kaasukattila sekä kolme 50 MW kaasukattilaa. Tehtaalla käytetystä sähköstä 

noin 60 % tehdään kahdella väliotto- ja vastapaineturbiinilla. Turbiini 6:n nimellisteho on 

64 MW ja turbiini 7:n nimellisteho 91,4 MW. (Stora Enso Oyj, 2016) 

 

Kaukopään tehdasalueella sijaitsee myös jätevedenpuhdistamo sekä useita konttori-, kor-

jaamo- ja varastorakennuksia. Kaukopään ja Tainionkosken tehdasalueiden välillä on pro-

sessilipeiden ja -höyryjen siirtoon tarkoitettu viisi kilometriä pitkä putkilinjasto, Vuoksen 

satama sekä puuraaka-aineen varastointiin tarkoitettu puukenttä-alue. Kuvassa 2.2 on esi-

tetty Tainionkosken tehdasyksikön kartta. (Stora Enso Oyj, 2016) 
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Kuva 2.2 Stora Enso Oyj:n Tainionkosken tehdasalueen opaskartta selitteineen. (Stora Enso Oyj, 2016) 

 

Tainionkosken kuorimolla tehdään mänty- ja kuusihaketta Tainionkosken kuitulinjalle ja 

kuusihaketta Kaukopään CTMP-laitokselle. Tainionkosken kuitulinjalla valmistetaan erä-

keittomenetelmällä valkaisematonta sellua, joka pumpataan kartonkikone 5:lle ja paperi-

kone 7:lle. (Stora Enso Oyj, 2016) 

 

Kartonkikone 5:llä valmistetaan päällystettyä sekä päällystämätöntä kolmikerrosnestepak-

kauskartonkia, jonka pääraaka-aineena on Tainionkosken kuitulinjan valkaisematon sellu. 

Pintakerroksiin käytetään Kaukopään valkaistua sellua, joka pulpperoidaan Tainionkosken 

pulpperiasemalla. Imukykyisiä erikoisvoimapapereita tuottava paperikone 7 on vuokrattu 

Kotkamills Oy-metsäteollisuusyhtiölle. Imatran tehtaiden molempien tehdasyksiköiden 

tuotantokapasiteetit vuodelta 2016 on esitetty taulukossa 2.1. (Stora Enso Oyj, 2016) 
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Taulukko 2.1 Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden tuotteet kapasiteetteineen vuonna 2016. (Stora Enso Oyj, 

2016) 

Tuote Kapasiteetti [t/a] 

Valkaistu havupuusellu 250 000 

Valkaistu lehtipuusellu 650 000 

Valkaisematon sellu 200 000 

CTMP 200 000 

Massat yhteensä 1 300 000 

Kartonki 1 020 000 

Hienopaperi 90 000 

Kartonki ja paperi yhteensä 1 110 000 

 

Imatran tehtaiden tuotannosta menee vientiin yli 90 % ja tärkein markkina-alue on Eu-

rooppa. Länsi-Eurooppaan vietiin 45,8 % ja Itä-Eurooppaan 18 % tuotannosta vuonna 

2015. Lisäksi merkittävät markkinat ovat Kaakkois-Aasiassa, jonne vuonna 2015 vietiin 

19,1 % tuotannosta. (Stora Enso Oyj, 2016) 

 

Imatran tehtaita kehitetään jatkuvasti ja merkittävimmät vuosittaiset investoinnit viimei-

simmän kolmenkymmenen vuoden ajanjaksolla ovat olleet noin 200 M€. Keskimäärin 

vuosittaisiin investointeihin on käytetty 40 M€. Vuonna 2017 käynnissä olevia investointe-

ja ovat uuden päällystyskoneen ja automaattivaraston rakentaminen Kaukopäähän sekä 

Tainionkosken kartonkikoneen perälaatikon ja sähkökäyttöjen uusiminen. (Stora Enso Oyj, 

2016) 
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3. SÄHKÖNJAKELUVERKKOJEN LUOTETTAVUUS 

Luotettavuuden analysointi erilaisia työkaluja käyttäen on sähkönjakelun näkökulmasta 

tarpeellista tavoiteltaessa luotettavaa ja tehokasta sähkönjakeluratkaisua. Luotettavuutta 

arvioidaan uusia järjestelmiä rakennettaessa sekä olemassa olevien järjestelmien paranta-

mista suunniteltaessa. Sähkönjakeluverkkojen luotettavuus on yleensä korkealla prosessi-

teollisuuden laitoksissa, mutta aiheeseen tulee kiinnittää huomiota jakeluverkkojen aiheut-

tamien tuotantokatkojen vähentämiseksi. Kappaleessa esitetään luotettavuuden perusteita, 

yleisimpiä käsitteitä ja tunnuslukuja, luotettavuuden kustannusvaikutuksia sekä kunnossa-

pidon luotettavuusvaikutuksia. Kappaleessa käsitellään myös vikaantumisen ja ajan välistä 

korrelaatiota sekä työssä käsiteltävien laitteiden luotettavuutta ja elinikää. 

3.1 Luotettavuuden käsitteitä ja tunnuslukuja 

Luotettavuudella tarkoitetaan yleisesti laitteen tai laitteiston kykyä suorittaa tehtävänsä vi-

kaantumatta. Luotettavuustekniikka tarkoittaa kaikkia niitä laitteiden ja laitteistojen toteu-

tukseen ja analysointiin liittyviä toimenpiteitä, joilla luotettavuutta pyritään parantamaan 

tai todentamaan kyseisen laitteen tai laitteiston luotettavuuden taso. Luotettavuustekniikan 

taustat juontavat juurensa sotilastekniikan kehityksen kautta esille tulleille käyttövar-

muusongelmille ja nykyisin erilaisia käyttövarmuusvaatimuksia esiintyy esimerkiksi soti-

lasteknologian sekä voimalaitostekniikan tilausten ja toiminnan yhteydessä. Luotettavuus-

tekniikkaa käytetään myös ratkaisujen optimoinnin osa-alueena. (Aalto, 1997, s. 75) 

 

Luotettavuuden käsitteitä määritellään erilaisissa kunnossapitoon liittyvissä asiakirjoissa ja 

standardeissa. Sähköalan eurooppalaisista EN-standardeista pääosa perustuu kansainväli-

siin IEC-standardeihin ja suomalaiset SFS-EN standardit on määritetty EN-standardien 

pohjalta. SFS-EN standardit voivat perustua myös eurooppalaisiin CENELEC-

standardeihin. Lisäksi prosessiteollisuudessa käytetään kansallisia PSK-Standardisoinnin 

määrittelemiä PSK-standardeja, joiden kehyksinä käytetään kansainvälisiä ja eurooppalai-

sia standardeja (PSK-Standardisointi, 2016). (SFS, 2016)  

 

Luotettavuuden tunnuslukuja voidaan laskea myös erilaisten kirjallisuuslähteiden perus-

teella tilastomatemaattisia keinoja hyödyntäen. Seuraavassa on esitetty luotettavuuden 
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yleiskäsitteitä standardisoinnin pohjalta sekä yleisimpien tunnuslukujen laskentamenetel-

miä. 

3.1.1 Luotettavuuden käsitteitä 

Suomalaiset standardit SFS-EN 13306 sekä PSK 6201 määrittelevät kunnossapidon ter-

minologiaa ja niiden tavoitteena on määritellä yleistermistö ja -käsitteistö kaiken tyyppisel-

le kunnossapidolle. Seuraavaksi esitellään kunnossapidolle ja luotettavuudelle olennaisia 

käsitteitä standardien mukaisesti. 

 

Kohde 

Kohde on mikä tahansa osa, komponentti, laite, osasysteemi, toiminnallinen yksikkö, vä-

lineistö tai järjestelmä jota voidaan tarkastella erikseen. (SFS-EN 13306, 2010, s. 10) 

 

Käyttö 

Käyttö on yhdistelmä kaikista teknisistä, hallinnollisista ja johtamiseen kuuluvista toimista, 

poisluettuna kunnossapitoon kuuluvat toiminnot, joiden tuloksen kohde on käynnissä. 

(SFS-EN 13306, 2010, s. 10) 

 

Kunnossapito 

Kunnossapito kattaa kaikki koneen elinjakson aikaiset tekniset, hallinnolliset ja liikkeen-

johdolliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa koneen toimintaky-

ky sellaiseksi, että kone pystyy suorittamaan halutun toiminnon. (SFS-EN 13306, 2010, s. 

8) 

 

Vaadittu toiminto 

Vaadittu toiminto on kohteen toiminto, toimintojen yhdistelmä, tai toiminnallinen kokonai-

suus, jotka ovat tarpeellisia vaaditun tehtävän suorittamiseksi. (SFS-EN 13306, 2010, s. 8) 

 

Käytettävyys 

Käytettävyys tarkoittaa kohteen kykyä olla tilassa, jossa se kykenee tarvittaessa suoritta-

maan vaaditun toiminnon tietyissä olosuhteissa olettaen, että vaadittavat ulkoiset resurssit 

ovat saatavilla. Tämä kyky riippuu toimintavarmuuden, kunnossapidettävyyden, korjatta-

vuuden sekä kunnossapitovarmuuden yhteisvaikutuksesta. Käsitettä voidaan käyttää myös 
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suureena. Luotettavuustarkasteluissa kohteen käytettävyys määritellään todennäköisyydek-

si sille, että se kykenee suorittamaan vaaditun toiminnon (PSK 6201, 2011, s. 5). (SFS-EN 

13306, 2010, s. 12) 

 

Kokonaiskäytettävyydellä tarkoitetaan käyntiajan suhdetta käyntiajan sekä käytön ja kun-

nossapidon seisokkiaikojen summaan. Kyseessä olevaa tunnuslukua voidaan käyttää tuo-

tannon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Massa- ja paperiteollisuudessa tätä tunnuslukua 

lähinnä on aikahyötysuhde. (PSK 6201, 2011, s. 6) 

 

Käyttövarmuus 

Käyttövarmuudella tarkoitetaan kohteen kykyä toimia vaadittaessa vaaditulla tavalla. Käyt-

tövarmuuden ominaispiirre sisältää käytettävyyden ja siihen vaikuttavat tekijät kuten toi-

mintavarmuuden, korjattavuuden, kunnossapidettävyyden ja kunnossapitovarmuuden. 

Käyttövarmuutta on käytetty kuvaamaan tuotteen tai palvelun aikaan liittyviä laatuominai-

suuksia. (SFS-EN 13306, 2010, s. 8) 

 

Kunnossapitovarmuus 

Kunnossapitovarmuudella tarkoitetaan kunnossapito-organisaation kykyä asettaa käytettä-

väksi oikeita tukitoimenpiteitä tarvittavaan paikkaan, jotta vaadittava kunnossapitotoimen-

pide voidaan suorittaa vaadittaessa. (SFS-EN 13306, 2010, s. 10) 

 

Toimintavarmuus 

Toimintavarmuus on kohteen kyky suorittaa vaadittu toiminto määrätyissä olosuhteissa 

vaaditun ajanjakson. (SFS-EN 13306, 2010, s. 12) 

 

Luotettavuus 

Termiä toimintavarmuus voidaan käyttää luotettavuuden todennäköisyyttä määrää esittä-

vänä suureena. (SFS-EN 13306, 2010, s. 12) 

 

Kunnossapidettävyys 

Kunnossapidettävyys tarkoittaa kohteen kykyä olla pidettävissä tilassa tai palautettavissa 

tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon määritellyissä käyttöolosuhteissa, 
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jos kunnossapito suoritetaan määritellyissä olosuhteissa käyttäen vaadittuja menetelmiä ja 

resursseja. (SFS-EN 13306, 2010, s. 12) 

 

Käyttöaste 

Käyttöasteella tarkoitetaan käyttötuntien suhdetta tarkastelujakson vertailtavaan kokonais-

aikaan. Käyttötunnit ovat käynti- eli tuotantotuntien sekä käytön- ja kunnossapidon seisok-

kien vaatima kokonaisaika. Kokonaisajan pituutena käytetään yleisesti yhden vuoden tun-

teja. Käyttöaste kuvaa vaaditun tuotannon määrän vaatimaa aikaa. Massa- ja paperiteolli-

suudessa käyntiasteella tarkoitetaan usein edellä esitettyä käyttöastetta. (PSK 6201, 2011, 

s. 4) 

 

Vika 

Vialla tarkoitetaan tilaa, jossa kohde ei kykene suorittamaan vaadittua toimintoa pois luki-

en ehkäisevän kunnossapidon tai jonkin muun suunnitellun toimenpiteen tai ulkoisten re-

surssien puutteesta johtuvan toimintakyvyttömyyden takia. Vika on tavallisesti vikaantu-

misen seuraus, mutta jossain olosuhteissa vika voi olla olemassa jo aikaisemmin. (SFS-EN 

13306, 2010, s. 18) 

 

Vikataajuus 

Vikataajuus tarkoittaa määrättynä ajanjaksona kohteessa ilmenneiden vikojen määrää suh-

teessa ajanjaksoon. (SFS-EN 13306, 2010, s. 14) 

 

Vikaväli 

Vikavälillä tarkoitetaan kahden peräkkäisen vian välistä ajanjaksoa. (SFS-EN 13306, 2010, 

s. 30) 

 

Elinkaari 

Elinkaarella tarkoitetaan vaiheita, jotka kohde käy läpi alkaen määrittelystä ja päättyen 

käytöstä hävittämiseen. (SFS-EN 13306, 2010, s. 14) 

 

Hyödyllinen käyttöikä 

Hyödyllisellä käyttöiällä tarkoitetaan määritellyissä olosuhteissa ajanjaksoa, joka alkaa 

käyttöönotosta ja päättyy siihen, kun vikataajuus ei ole enää hyväksyttävissä tai kun kohde 
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voidaan todeta korjauskelvottomaksi. Hyödyllinen käyttöikä voi päättyä teknisten seikko-

jen lisäksi myös taloudellisista, ympäristöllisistä tai turvallisuussyistä. (PSK 6201, 2011, s. 

12) 

 

Varhaisvikataajuusjakso 

Varhaisvikataajuusjaksolla tarkoitetaan kohteen elinjakson alkuun sijoittuvaa vaihetta, jol-

loin korjauskelpoisten kohteiden hetkellinen vikatiheys tai korjauskelvottomien kohteiden 

hetkellinen vikataajuus ajan suhteen on merkittävästi suurempi kuin sitä seuraavilla ajan-

jaksoilla. (SFS-EN 13306, 2010, s. 30) 

 

Vakiovikataajuusjakso 

Vakiovikataajuusjakso on kohteen elinjakson vaihe, jolloin korjauskelpoisten kohteiden 

hetkellinen vikataajuus, tai korjauskelvottomien kohteiden hetkellinen vikataajuus ajan 

suhteen pysyy suurin piirtein vakiona. (SFS-EN 13306, 2010, s. 30) 

 

Loppuunkulumisjakso 

Loppuunkulumisjakso on kohteen elinjakson loppuun sijoittuva vaihe, jolloin korjauskel-

poisten kohteiden hetkellinen vikataajuus tai korjauskelvottomien kohteiden hetkellinen 

vikataajuus ajan suhteen lisääntyy merkittävästi. (SFS-EN 13306, 2010, s. 30) 

3.1.2 Luotettavuuden tunnuslukuja 

Luotettavuuden tunnuslukujen laskenta perustuu tilastomatemaattiseen laskentaan, kuten 

seuraavien esimerkkien avulla huomataan. Teollisuusverkoilla luotettavuuden tunnuslu-

kuina käytetään yleisesti vikakertymää, toimintavarmuutta, vikatiheyttä sekä vikataajuutta 

(Aalto, 1997, s. 79-80). Seuraavaksi esitellään luotettavuuden yleisimpiä tunnuslukuja. 

 

Vikakertymä 

Laitteen vikaantumistodennäköisyyden voidaan olettaa kasvavan käyttöajan t kasvaessa 

Vikakertymällä F(t) tarkoitetaan vikaantumisajan todennäköisyysjakauman kertymäfunk-

tiota ja se voidaan laskea yhtälön (3.1) mukaisesti. (Allan & Billington, 1983, s. 125) 

 

𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
      (3.1) 
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Toimintavarmuus 

Toimintavarmuus R(t) on todennäköisyys sille, että yksilö toimii vaaditun ajan vioittumatta 

tietyissä olosuhteissa. Toimintavarmuus voidaan määritellä vikakertymän F(t) avulla yhtä-

lön (3.2) mukaisesti. (Aalto, 1997, s. 79) 

 

𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡)      (3.2) 

 

Toimintavarmuus voidaan määritellä myös todennäköisyytenä (PSK 6201, 2011, s. 7). 

 

Vikatiheys 

Vikatiheydellä f(t) tarkoitetaan vikakertymän F(t) aikaderivaattaa. Vikatiheys määritellään 

yhtälön (3.3) mukaisesti. (Aalto, 1997, s. 79) 

 

𝑓(𝑡) =
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
      (3.3) 

 

Vikataajuus eli vikaintensiteetti 

Vikataajuutta λ(t) voidaan käyttää tarkasteltavan kohteen toimintavarmuuden mittana. Vi-

kataajuus on riippuvainen vikatiheydestä f(t) ja toimintavarmuudesta R(t) yhtälön (3.4) 

mukaisesti. (Aalto, 1997, s. 80) 

 

𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
      (3.4) 

 

Eksponenttijakauma 

Luotettavuustietojen kerääminen voi viedä vuosikymmeniä ja kerätty data saattaa sisältää 

virheitä raportointipuutteista johtuen. Tämän vuoksi eksponenttijakauman käyttö luotetta-

vuusarvioinnissa on muodostunut yleiseksi käytännöksi. Eksponenttijakauma soveltuu 

käyttökauden vikojen ennustamiseen (Saarnio, 2011, s. 26). Eksponenttijakauman tapauk-

sessa vikataajuus on vakio, joten yhtälössä (3.2) esitetty toimintavarmuus R(t) saa yhtälös-

sä (3.5) esitetyn muodon (Allan & Billington, 1983, s. 150). 

 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡      (3.5) 
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Yhtälössä (3.3) esitetty vikatiheys f(t) voidaan kirjoittaa yhtälössä (3.6) esitettyyn muotoon 

(Allan & Billington, 1983, s. 150). 

 

𝑓(𝑡) =
−𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑒−𝜆𝑡     (3.6) 

 

Sijoittamalla edellä esitetyt yhtälöt (3.5) ja (3.6) yhtälöön (3.7) saadaan ratkaistua vikataa-

juus λ. 

 

𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=

𝜆𝑒−𝜆𝑡

𝑒−𝜆𝑡
= 𝜆     (3.7) 

  

Vikaantumisaikaväli 

Keskimääräinen vikaantumisaikaväli MTBF (Mean Time Between Failures) voidaan mää-

ritellä odotusarvona vikatiheysfunktiolle. Eksponenttijakaumaa käytettäessä MTBF saa-

daan laskettua yhtälön (3.8) mukaisesti. (Busse, et al., 2015, s. 3) 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = ∫ 𝑒−𝜆𝑡
∞

0
=

1

𝜆
     (3.8) 

3.2 Luotettavuuden osatekijät 

Luotettavuuden osatekijät on määritelty standardeissa SFS-EN 13306 ja SFS-IEC 60050 

(191). Luotettavuus on osakäsite, jota käytetään kuvaamaan käyttövarmuutta ja sen kvanti-

tatiivista mittaria käytettävyyttä sekä siihen läheisesti liittyviä ominaisuuksia, kun ei tar-

koiteta mitään ominaisuutta erityisesti. Toimintavarmuus, kunnossapidettävyys ja kunnos-

sapitovarmuus muodostavat kohteen käytettävyyden ja täten luotettavuuden kuvan 3.1 mu-

kaisesti. Aikaan perustuvaa käyttövarmuutta ja luotettavuutta verrattaessa tulee huomioida 

käsitteiden eroavaisuudet, vaikka niiden määritelmät ovat hyvin lähellä toisiaan ja ne esite-

tään usein jopa synonyymeinä (Leiviskä, 2009, s. 279).  (Kortelainen, 1999, s. 4) 
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Kuva 3.1 Luotettavuuden osatekijät. (Kortelainen, 1999, s. 4) 

 

Toimintavarmuus koostuu laitteen suunnittelusta, konstruktiosta, asennuksesta, huollosta, 

käytöstä ja varmennuksesta. Suunnittelu koostuu suunnittelun lähtötiedoista, materiaaleista 

ja mitoituksesta. Konstruktio pitää sisällään laitteen rakenteellisen kunnossapidettävyyden. 

Asennus kattaa fyysisen asennuksen lisäksi huoltosuunnitelmat, dokumentoinnin, luovu-

tuksen ja käyttöopastuksen. Huolto sisältää ehkäisevän kunnossapidon sekä huoltojen to-

teutuksen. Käyttöön sisältyy fyysinen kykeneminen, koulutus ja motivaatio. Varmennuk-

seen liittyy saatavuus ja toteutusmetodiikka. Toimintavarmuuden mittarina voidaan käyttää 

vikaväliä ja toimintatodennäköisyyttä. (Leiviskä, 2009, s. 254) (Kunnossapitoyhdistys ry, 

2007, s. 36)  

 

Kunnossapidettävyys voidaan jakaa vian havaittavuuteen, huollettavuuteen ja korjattavuu-

teen. Vian havaittavuus sisältää laitteen vikadiagnosoinnin ja vian tunnistuksen, testauksen, 

instrumentoinnin ja muun kunnonvalvonnan. Huollettavuus koostuu laitteiston standar-

dinmukaisesta toteutuksesta, modulaarisuudesta ja luoksepäästävyydestä. Korjattavuuteen 

vaikuttavat dokumentointi, varaosat, kohteeseen päästävyys ja purkutoimenpiteet, standar-

dityökalujen sopivuus, kokoaminen, testaus, säätäminen ja turvallisuus sekä raportointi.  

Kunnossapidettävyyden mittarina käytetään korjausaikaa. (Leiviskä, 2009, s. 255) 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 37) 

 

Kunnossapitovarmuus koostuu hallinnosta, rutiineista, yhteistyöstä, dokumentoinneista, 

työkaluista, varaosista ja materiaaleista sekä henkilökunnasta. Hallinto sisältää organisaati-

on henkilöineen, ohjausjärjestelmät sekä kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän. Ru-

tiinit ja yhteistyö koostuvat toimintaohjeista, yhteistyöstä käytön ja kunnossapidon välillä 
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sekä toimivasta toimittajayhteistyöstä. Dokumentointi pitää sisällään ohjeet ja piirustukset 

sekä niiden saatavuuden ja ajantasaisuuden. Työkalut pitävät sisällään työssä tarvittavien 

työkalujen lisäksi apulaitteiden ja erikoistyökalujen saatavuuden. Varaosat ja materiaalit 

sisältävät pelkkien varaosien ja materiaalien lisäksi niiden saatavuuden, varastoinnin ja 

hankinnan. Henkilöstö sisältää kunnossapito- ja käyttöhenkilökunnan määrän, saatavuu-

den, osaamisen ja koulutuksen sekä motivaation. Kunnossapitovarmuuden mittarina käyte-

tään logistista viivettä. (Leiviskä, 2009, s. 256-257) (Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 38-

39) 

 

Käyttövarmuutta voidaan parantaa pidentämällä vikaantumisväliä tai lyhentämällä korja-

usaikaa. Molempiin voidaan vaikuttaa kunnossapito- ja kunnonvalvontatoimenpiteiden se-

kä mahdollisten laitteistoinvestointien avulla. Esimerkiksi uusimalla kartonkikoneen van-

hentunut sähköjärjestelmä voidaan saavuttaa 0,3 % käyttövarmuusparannus, joka vastaa 

vuorokauden tuotantoaikalisäystä vuositasolla (Kortelainen, 2004, s. 11). 

3.3 Luotettavuuden ja käyttövarmuuden analysointi 

Laitteiston käyttövarmuuden ja luotettavuuden analysoinnilla päästään käsiksi parantamis-

ta ja kehittämistä kaipaaviin tekijöihin ja toimintoihin (Aalto, 1997, s. 16). Luotettavuutta 

voidaan tutkia erilaisten menetelmien avulla, joista yleisimmät ovat luotettavuuslohkokaa-

vio ja vikapuu. Luotettavuuslohkokaaviossa esitetään järjestelmän laitteiden kytkentä toi-

minnan luotettavuuden kannalta. Vikapuu on looginen kaavio, joka esittää järjestelmän 

vioittumisen riippuvuutta sen osien vioittumisesta.  Luotettavuutta voidaan mallintaa myös 

luotettavuuden tunnuslukujen avulla ja esimerkiksi tuotannon kokonaistehokkuuden käy-

tettävyyskerroin antaa hyvän kuvan laitteiston luotettavuudesta (Kunnossapitoyhdistys ry, 

2007, s. 40). Lisäksi laitteistolle voidaan muodostaa käyttövarmuusmalleja, jotka yhdistä-

vät luotettavuuslohkokaaviot vikaantumis- ja korjausaikatietoihin (Holmberg, 1999, s. 8). 

(Aalto, 1997, s. 81) 

 

Käyttövarmuusmallin keskeinen osa on luotettavuustekninen rakenteen malli, johon käy-

tettävyyden laskenta perustuu. Luotettavuustekninen rakenne ottaa huomioon yksittäisten 

toimintojen kriittisyyden kokonaistoiminnon kannalta. Järjestelmän toiminta kuvataan vir-

tauksena luotettavuuslohkokaaviossa kuvan 3.2 mukaisesti. (Holmberg, 1999, s. 9) 

 



26 

 

 

Kuva 3.2 Hierarkkisen luotettavuusteknisen lohkokaavion muodostuminen: Kokonaistoiminto voidaan jakaa 

päätoimintoihin, jotka voidaan jakaa osatoimintoihin, joiden luotettavuutta tutkitaan. (Holmberg, 1999, s. 10) 

 

Kuvan mukaisesti kokonaistoiminto voidaan jakaa päätoimintoihin, jotka voidaan puoles-

taan jakaa osatoimintoihin, joiden luotettavuuteen perehdytään käytettävyyden avulla. Luo-

tettavuusteknisen rakenteen alin hierarkiataso on osajärjestelmän toiminnon toteuttavista 

laitteista muodostuva luotettavuustekninen rakenne. Luotettavuustekninen rakenne muut-

tuu käyttövarmuusmalliksi, kun alimman hierarkiatason kohteiden käytettävyydet voidaan 

laskea. Tätä varten on tiedettävä vikaantuvien laitteiden vikamuodot ja niihin liittyvät vika- 

sekä korjausajat. Käytettävyyden laskenta perustuu toteutuneen ja suunnitellun tuotanto-

ajan vertaamiseen ja siihen voidaan soveltaa esimerkiksi kappaleessa 3.1.1 esitettyä käyt-

töastetta. (Holmberg, 1999, s. 10, 12) 

 

Yksittäisen laitteen tai osatoiminnon vikaantuminen ei aina välttämättä aiheuta vastaavan 

järjestelmätason toiminnan keskeytymistä. Mikäli käytettävyyden kriteeri on esimerkiksi 

sellun jatkuva tuotanto, ei lyhytaikainen hakkeen syöttöpumpun vikaantuminen laske sel-

luntuotannon käytettävyyttä, vaikka pumpun käytettävyys alenee vian seurauksena. Lait-

teille lasketuista käytettävyyksistä ei välttämättä voida suoraan päätellä tuotantolinjan käy-

tettävyyttä, vaan järjestelmän rakenne tulee tuntea kokonaiskäytettävyyden määrittelemi-

seksi. Toisaalta sähkönjakeluverkon laitteet ovat usein toteutettu varmentamalla vain pää-

muuntajat ja kojeistojen väliset kaapeliyhteydet (Etto, 1998b, s. 3), joten usein yksittäisten 
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sähkölaitteiden viat vaikuttavat kyseisen jakeluverkon osan ja sen syöttämän prosessin ko-

konaiskäytettävyyteen ja täten käyttövarmuuteen. (Kortelainen, 1999, s. 14) 

 

Valitusta käyttövarmuuden laskentaperiaatteesta riippuen viat voidaan jakaa kriittisiin ja 

ei-kriittisiin vikoihin. Kriittiset viat estävät toiminnon toteutumisen ja alentavat järjestel-

män käytettävyyttä. Ei-kriittiset viat eivät aiheuta järjestelmälle täydellistä toimintakelvot-

tomuutta, mutta voivat vaikuttaa tuotannon määrään tai laatuun. Ei-kriittiset viat eivät 

yleensä vaadi välitöntä korjausta, joten niiden vaikutukset järjestelmän käytettävyyteen 

riippuvat käytetyistä laskentaperusteista. (Holmberg, 1999, s. 13) 

 

Käyttövarmuusmallin avulla laajaa järjestelmää voidaan tarkastella kokonaisuutena, josta 

voidaan paikallistaa eniten järjestelmän käytettävyyttä heikentävät osajärjestelmät ja lait-

teistot. Mallin avulla voidaan helposti vertailla eri parannusvaihtoehtojen vaikutuksia jär-

jestelmän käytettävyyteen ja siten kohdistaa rajalliset resurssit mahdollisimman tehokkaas-

ti. Käyttövarmuusmalli soveltuu päätöksenteon tueksi ja tiedonsiirron apuvälineeksi suun-

nittelijoiden, käyttäjien ja laitetoimittajien välille. (Holmberg, 1999, s. 17-18) 

3.4 Luotettavuuden kustannusvaikutukset 

Teknisen järjestelmän käyttövarmuudella on taloudellinen optimiarvo, josta poikkeaminen 

merkitsee kokonaiskustannusten kasvua kuvan 3.3 mukaisesti. Taloudellinen optimiarvo 

riippuu järjestelmän ominaisuuksista sekä kokonaisuudesta, johon se liittyy. Optimin mää-

rittäminen ja järjestelmän käytön aikana siihen pyrkiminen on taloudellisesti tärkeää sekä 

laitteen valmistajalle että järjestelmän käyttäjälle. (Aalto, 1997, s. 75) 

  



28 

 

 

Kuva 3.3 Verkon kokonaiskustannusten minimin muodostuminen verkon käyttövarmuuden funktiona, ver-

kon rakennuskustannusten ja keskeytyskustannusten muuttuessa. (Laine, 2005, s. 16) 

 

Käyttövarmuuden voidaan nähdä parantuvan investointikustannuksien nousun myötä. Kui-

tenkin kokonaiskustannusten minimi saavutetaan keskeytyksistä aiheutuvien haittakustan-

nusten ja rakennuskustannusten käyrien leikatessa. Kokonaiskustannusten minimiarvoa 

tulee tavoitella etenkin uusia järjestelmiä suunniteltaessa, kuitenkin huomioiden järjestel-

mälle asetetut luotettavuusvaatimukset.  

 

Luotettavuuden taloudelliset vaikutukset saadaan esille parhaiten vertailemalla arvioitua 

luotettavuutta laskettuun luotettavuuteen. Luotettavuutta voidaan arvioida elinjakson ko-

konaiskustannusanalyysin avulla. Kyseinen analyysi ottaa huomioon järjestelmän todelliset 

kokonaiskustannukset mukaan lukien vikojen aiheuttamat korjaus- ja tuotannonmenetys-

kustannukset. Analyysiä voidaan käyttää laajempien kokonaisuuksien lisäksi myös laiteta-

son valintoja tehtäessä. (Aalto, 1997, s. 76) 

 

Tuotantojärjestelmiin sitoutunut pääoma ja kiinteät kustannukset aiheuttavat jatkuvia kus-

tannuksia laitoksen toiminnasta riippumatta. Laitoksen kannattavuutta ajatellen vikaantu-

misen tai muiden häiriöiden aiheuttaman suunnittelemattoman ja suunnitellun tuotantokat-

kon eli seisokin kustannusvaikutus on lähes sama, sillä seisokkien vuoksi menetetyn tuo-

tannon arvo aikayksikössä on suuri verrattuna kunnossapidosta aiheutuneisiin kustannuk-

siin. (Kortelainen, 1999, s. 11) 
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3.4.1 Luotettavuuden kustannusvaikutukset massa- ja paperiteollisuudessa 

Massa- ja paperiteollisuuden laitoksissa, joissa keskeytyksistä aiheutuvat kustannukset 

ovat suuria, pyritään laitteita ajamaan mahdollisimman suurella käyttöasteella ja välttä-

mään suunnittelemattomia seisokkeja. Yksittäisten laitteiden aiheuttamat tuotantokatkot 

voivat aiheuttaa korkeita kustannuksia menetetyn tuotannon myötä. Hyvän laitteiden luo-

tettavuuden avulla saavutetaan korkea käyttöaste, jolloin päästään suuriin tuotantomääriin 

ja täten korkeampaan tuottavuuteen. Esimerkiksi vuonna 1986 Norjalaisessa Mossin teh-

dasintegraatissa vuositasolla menetetty 1 % käyttöasteessa merkitsi noin 200 000 $ häviötä 

tarkasteltaessa tuotantomäärien kautta menetettyä tuottoa (Aromaa & Klarin, 1999, s. 406). 

Tuotantomäärien ja luotettavuuden välistä riippuvuutta on esitetty kuvassa 3.4.  

 

 

Kuva 3.4 Hyvän ja heikon luotettavuuden vaikutus teollisuuslaitoksen tuotantolinjan tuotantomääriin. Ku-

vassa käyntijakso on merkitty kirjainyhdistelmällä OT ja korjausjakso kirjainyhdistelmällä DT. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 98) 

 

Kun laitteiden luotettavuus on korkealla tasolla, käyntijaksot ovat pitkiä ja nopeudet kor-

keita kuvan hyvän luotettavuuden kuvaajan mukaisesti. Kyseisessä kuvaajassa nähdään 

käyntijaksojen kulmakertoimen olevan suuri jolloin korkea tuotantomäärä saavutetaan ly-

hyellä aikavälillä. Huomataan myös korjausjaksojen olevan lyhyitä, joka kertoo osaltaan 

tehokkaasta ja suunnitellusta kunnossapidosta. Heikon luotettavuuden kuvaajasta nähdään 

käyntijaksojen kulmakertoimien olevan pieniä, jolloin korkeiden tuotantomäärien saavut-

tamiseksi vaaditaan enemmän tuotantoaikaa. Lisäksi korjausjaksoja on runsaammin ja nii-
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den kestot ovat pidempiä. Hyvällä luotettavuudella on siis suuri vaikutus tuotantomääriin 

ja täten myös kustannuksiin. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 98) 

3.4.2 Sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuneen haitan kustannukset 

Sähkönjakelun keskeytyskustannukset eli keskeytyksistä aiheutunut haitta lasketaan vuosi-

tasolla keskeytysmäärien, keskeytysaikojen ja keskeytysajankohtien sekä keskeytystehojen 

ja keskeytysten yksikköhintojen avulla. Asiakkaat kokevat asiakasryhmästä riippuen haitat 

hieman eri tavalla, joten asiakkaille aiheutuvia kustannuksia voidaan arvioida asiakasryh-

mäkohtaisesti, kuten esimerkiksi Energiaviraston sähkön kantaverkkotoiminnan valvonta-

mallissa määritettyjen keskeytysten yksikköhintojen avulla taulukon 3.1 mukaisesti. 

(Energiavirasto, 2016, s. 63)  

 

Taulukko 3.1 Sähkönjakelun odottamattomista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinnat eri kulutus-

lajeilla alle sekunnin ja yli sekunnin keskeytyksissä. (Energiavirasto, 2016, s. 64) 

Asiakkaan  

kulutuslaji 

Yli 1 s keskeytys   

[€/kW] 

Yli 1 s keskeytys   

 [€/kWh] 

Alle 1 s keskeytys   

[€/kW] 

1 Kaivannaistoiminta 0,44 0,27 0,44 

2 Paperiteollisuus 2,60 0,23 2,20 

3 Kemianteollisuus 2,40 2,00 1,30 

4 Metalliteollisuus 2,02 0,98 1,80 

5 Liikenne 0,10 0,90 0,00 

6 Jakeluverkot, kaupunki 1,90 16,10 1,50 

7 Jakeluverkot, maaseutu 1,90 16,10 1,50 

 

Taulukossa verkonhaltijan asiakkaille on määritetty seitsemän eri kulutuslajia ja verkon-

haltijan jokainen sähköverkon liityntäpiste kuuluu johonkin näistä kulutuslajeista. Yksik-

köhintojen avulla voidaan määrittää sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuvat kokonais-

kustannukset kullekin kulutuslajille. Taulukosta huomataan paperiteollisuuden keskey-

tyshaitan kertoimien arvojen olevan korkeat teollisuuskulutuslajeja vertailtaessa, joka ker-

too osaltaan sähkönjakelun luotettavuuden korkeista kustannusvaikutuksista paperiteolli-

suudessa. Taulukon luvut eivät kuitenkaan kerro yksittäisen teollisuuslaitoksen keskey-

tyshaitan suuruudesta, vaan antavat kokonaiskuvan kyseisen teollisuusmuodon keskey-

tyshaitoista. 
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3.5 Kunnossapidon luotettavuusvaikutukset 

Kuten kuvasta 3.4 huomataan, tehokkaalla kunnossapitotoiminnalla on suora vaikutus tuo-

tantoprosessiin ja saavutettuihin tuotantomääriin. Kunnossapidon tehokkuudella voidaan 

vaikuttaa tuotantokatkosten lukumäärään ja vähentää niiden kestoaikaa. Kunnossapidon 

tehokkuuden tuloksena on käytettävissä olevan kapasiteetin parantunut hyödyntäminen. 

Standardi SFS-EN 13306 jakaa kunnossapitomallit ehkäisevään ja korjaavaan kunnossapi-

toon (SFS-EN 13306, 2010, s. 34).  

 

Ehkäisevässä kunnossapitomallissa pyritään huoltotoimenpiteiden avulla ylläpitämään lait-

teelta vaadittavia käyttöominaisuuksia ja mittaus- sekä kunnonvalvontamenetelmien avulla 

tarkkailemaan laitteen toimintakuntoa sekä ennalta ehkäisemään mahdollisten vikojen syn-

tyä. Ehkäisevän kunnossapitomallin avulla voidaan saavuttaa prosessi kannalta kriittisille 

laitteille korkea käyttövarmuus. Toinen kunnossapidon päämalleista on korjaava kunnos-

sapito, jossa korjataan jo syntyneet viat ja palautetaan laite vikaa edeltäneeseen toiminta-

kuntoon. Verrattaessa laitteen rikkoutumisesta aiheutuvan päivän kestävän suunnittelemat-

toman seisokin ja ehkäisevän kunnossapidon kustannuksia, voidaan ehkäisevällä kunnos-

sapidolla saavuttaa jopa 70 % kustannussäästö verrattuna seisokin aiheuttamiin tuotan-

nonmenetyskustannuksiin (Aromaa & Klarin, 1999, s. 422). (Etto, 1998b, s. 4) 

 

Yksi kunnossapidon merkittävistä toimintakehyksistä on Reliability Centered Maintenance 

(RCM). Tämä luotettavuuskeskeinen kunnossapitostrategia on menetelmä sellaisen ehkäi-

sevän kunnossapito-ohjelman luomiseksi, joka mahdollistaa laitteiston vaadittujen turvalli-

suus- ja käyttövarmuustasojen saavuttamisen. Sen tavoitteena on parantaa käyttötoiminnan 

turvallisuutta, käytettävyyttä ja taloutta. Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon seuraukse-

na saavutetaan esimerkiksi parantunut turvallisuuden huomiointi, suorituskyky, käyttövar-

muus sekä pidempi käyttökelpoinen elinikä kalliille laitteille. (Kunnossapitoyhdistys ry, 

2000, s. 22) 

 

Toinen merkittävä kunnossapidon toimintakehys on Total Productive Maintenance (TPM) 

eli tuottava kunnossapito. Tämä tuottavan kunnossapidon strategia on kokonaisnäkemys 

kunnossapidon vaikutuksista tuotannossa ja se pyrkii kustannustehokkuuden parantami-

seen. Tuottava kunnossapito tarkoittaa sitä, että koko organisaatio on sitoutunut ylläpitä-

mään, kehittämään ja huoltamaan tuotantokapasiteettia. Tuottavan kunnossapidon kulma-
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kiviä ovat laadun ylläpito, tuottava kunnossapito, tuotantotekniikka, siisteys ja järjestys 

sekä työntekijät, jotka osaavat käsitellä laitteita. Edellä mainittujen toteuttamisen työkaluna 

TPM:ssä käytetään 5S-menetelmää, joka saa nimensä viidestä japaninkielisestä verbistä, 

jotka luovat pohjan koko TPM-ohjelmalle (Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 88). Tuotta-

van kunnossapidon malli pitää sisällään ehkäisevän kunnossapitomallin toimenpiteitä ja 

siinä pyritään laajentamaan kunnossapidon käsite koskemaan myös tuotantoa ja muita or-

ganisaation osioita. Tuottavan kunnossapidon soveltamisen vaikutuksina ovat esimerkiksi 

kohonnut tuottavuus, parantunut laatu, vähentyneet tuotantokustannukset, parantunut tur-

vallisuus ja moraali. (Laine, 2010, s. 41-43, 47) 

 

Lisäksi merkittäviä kunnossapidon toimintakehyksiä ovat Asset Management ja Six Sigma. 

Asset Managementin päämäärä on suunnitella tuotantolaitoksen tuotantolaitteiden toiminta 

siten, että yritys saavuttaa liiketoimintatavoitteet kustannukset minimoiden. Asset Mana-

gementissa käytetään viitekehyksenä pyramidia, jonka avulla kunnossapidon suorittamisen 

vaiheita arvioidaan. Asset Management-projektin toteutukseen liittyy olennaisesi laite-

hierarkioiden luonti kriittisyyden pohjalta, jonka jälkeen laitteiden kunto tutkitaan ja mää-

ritetään laitteille kunnossapitostrategia. Lisäksi laitteille tehdään vika ja vian vaikutus – 

analyysit, jonka jälkeen laitteille tehdään toimintasuunnitelma. (Kunnossapitoyhdistys ry, 

2007, s. 93-96) 

 

Six Sigma on laatutyökalu, joka pohjautuu laatujohtamisen periaatteille ja käyttää laatujoh-

tamisen työkaluja. Six Sigma-ohjelmassa pureudutaan prosessin ja tuotteiden stabilointiin 

eliminoimalla vaihtelut. Ohjelmalla pyritään siis vähentämään virhetoimintoja ja virheelli-

siä tuotteita prosessin toimintaparametrien ja prosessin stabiloimisella, jolloin virhekustan-

nusten määrä pienenee ja yrityksen tehokkuus paranee. Six Sigma – ohjelman perustana on 

kuusiportainen sigmataso-asteikko, jonka kuudennella sigmatasolla tuotetaan vain 3,4 vir-

hettä miljoonaa tuoteyksikköä kohden. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 99-100) 

 

Kuitenkin toimintakehyksen ja tietyn laitteen kunnossapitostrategian valintaan vaikuttavat 

tekijät ovat usein toimiala- ja yrityskohtaisia käytäntöjä, joihin vaikuttavat olennaisesti 

käyttövarmuustavoitteet, jotka määritellään häiriöistä johtuvien taloudellisten, ympäristöl-

listen ja turvallisuusvahinkojen kautta. Optimaalinen kunnossapitostrategia tähtää käyttö-
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varmuuden alhaisuudesta johtuvien puutekustannusten ja kunnossapitoon käytettävien pa-

noskustannuksien summan minimoimiseen. (Etto, 1998b, s. 4)  

 

Keskeinen kunnossapidon tavoite on korkea tuotannon kokonaistehokkuus sekä hyvä käyt-

tövarmuus. Oikein toteutettuna kunnossapito mahdollistaa hyvätasoisen käytettävyyden ja 

käyttöasteen. Hyvä käyttövarmuus merkitsee siis myös toiminnan luotettavuutta. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 40) 

3.5.1 Kunnossapidon tietojärjestelmä 

Kunnossapidon tietojärjestelmä on kunnossapito-organisaation työkalu halutun toiminnal-

lisuuden saavuttamiseksi. Tietojärjestelmä sisältää laitteiden perustietoja, materiaalinhal-

lintatietoja sekä häiriötietoja. Lisäksi se voi sisältää ennakkohuoltojärjestelmän, työmää-

räysjärjestelmän sekä monia muita käyttötoimintaa tukevia järjestelmiä. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 220-221) 

 

Massa- ja paperiteollisuuden laitoksissa on yksi pääprosessi, joka säilyy muuttumattomana. 

Tällöin on loogista nimetä prosessipaikat, sillä prosessi säilyy muuttumattomana vaikka 

laitteita vaihdetaankin. Perusideana on kerätä toimintopaikkoja ryhmiin esimerkiksi pro-

sessikaavion, tuotantoyksikön tai sijainnin mukaan. Tällä teollisuuden alalla kunnossapi-

don tietojärjestelmissä on tyypillisesti käytössä toimintopaikka / nimike / yksilö – hierar-

kiarakenne, jonka avulla toimintopaikoista rakennetaan looginen pyramidi yksittäisen lait-

teen laitekortin löytämisen helpottamiseksi. Toimintopaikalla kuvataan prosessin toiminto-

paikkaa, jonka tarkoituksena on tehdä toiminto prosessissa. Nimikkeellä tarkoitetaan laitet-

ta, varaosaa tai tarviketta, jolle on annettu nimikenumero ja tunnistetieto. Laiteyksilö tar-

koittaa tiettyä laitetta, jolle on annettu yksilönumero. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 

223-224) 

3.5.2 Käyttäjäkunnossapito 

Käyttäjäkunnossapidolla eli käynnissäpidolla tarkoitetaan käyttöhenkilöstön käytön lisäksi 

suorittamia tehtäviä, jotka liittyvät kohteen käyttökuntoon (PSK 6201, 2011, s. 3). Käyttä-

jäkunnossapitoon liittyviä perushuoltotoimenpiteitä eli kunnonvalvontaa ovat laitteiden 

puhdistuksen lisäksi voitelutoimenpiteet, säädöt ja tarkastukset. Voitelu- ja rasvaustoimen-

piteitä sekä öljytasojen tarkastuksia suoritettaessa tulee kiinnittää huomiota käytännölliseen 
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ja suunnitelmalliseen toimintaan sekä oikeiden voiteluainemäärien käyttöön. Säädöillä tar-

koitetaan toimenpiteitä, joita käyttöhenkilöstö tekee varmistaakseen laitteiston riittävän 

suorituskyvyn. Esimerkkinä säätötoimenpiteestä on pumpun jäähdytysveden virtauksen 

säätö. Tarkastukset voivat olla silmämääräisiä, perustua lämpötilan tai esimerkiksi laitteen 

toiminnan tai yleiskunnon tarkkailuun. Tarkastukset voivat perustua myös muihin aistinva-

raisiin tarkastuksiin, kuten kuunteluun, koskettamiseen tai haistamiseen. Tarkastusten tu-

loksiin tulee suhtautua varauksella, sillä niissä ei käytetä mittalaitteita. Mikäli aistinvarai-

sissa tarkastuksissa havaitaan poikkeamia, tulee laitteiston kunnon tarkastukset suorittaa 

mittalaitteiden avulla. (Aromaa & Klarin, 1999, s. 374-375) 

 

Kunnonvalvontatarkastukset voidaan jakaa karkeasti aistinvaraisiin tarkastuksiin ja mittaa-

viin toimenpiteisiin perustuvaan kunnonvalvontaan. Tarkastuksella tarkoitetaan kohteen 

toimintakyvyn tarkastusta, joka ei sisällä yksilöityjä mittauksia tai päätelmiä. Testauksella 

tarkoitetaan kohteen toimintakyvyn tarkistamista vertaamalla kohteesta saatuja mittaustu-

loksia kohteelle spesifioituihin arvoihin. Kunnonvalvontaa voidaan suorittaa myös arvioi-

malla ensisijaisia vaikutuksia eli hyödyntää prosessimittauksia ja niiden trendejä sekä tuot-

teen laatuvaihteluiden avulla voidaan saada tietoa prosessilaitteiden vioista 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2000, s. 70). (Etto, 1998b, s. 6, 14)  

 

Useimmat massa- ja paperiteollisuuden laitteistot ovat alttiina värinälle, lämpötilavaihte-

luille, mekaaniselle, termiselle väsymiselle, korroosiolle ja eroosiolle tai jopa kaikille edel-

lä mainituille. Käyttäjäkunnossapidon suorittaman kunnonvalvonnan avulla voidaan vai-

kuttaa laitteiston elinikään tai havaita laitteiston alkava vikaantuminen riittävän ajoissa ja 

mahdollisesti säästää suuria summia kunnossapitokustannuksissa. (Aromaa & Klarin, 

1999, s. 375) 

3.5.3 Vikaantumattomaan toimintaan pyrkiminen 

Lähtökohta vikaantumisen välttämisessä on se, että laitteen viat ovat seurausta muutoksista 

koneen ikääntyessä tai koneen käyttötoiminnan yhteydessä. Muutosten havaitseminen jää 

usein tekemättä vajaatehoisten tarkastusten tai kulumisen seurannan takia. Muita muutok-

sien havaitsematta jäämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi koneen likaisuus, ko-

neen epäsiisti ympäristö tai koneen huoltoystävällisyys. Toisaalta vikoihin voidaan tottua 

ja ne hyväksytään osana normaalia toimintaa. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 67) 
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Pyrittäessä vikaantumattomaan käyntiin voidaan noudattaa erilaisia strategioita, joiden 

pääpiirteinä on pitää koneen toimintaedellytykset kunnossa. Kone tulee pitää puhtaana, oi-

kein voideltuna ja linjattuna. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota koneen toimintalämpötiloi-

hin, voiteluaineiden puhtauksiin sekä ympäristön siisteyteen. Koneen nettotehoja tulee seu-

rata mittausmenetelmien avulla ja mahdollisesti reagoida alentuneeseen toimintakykyyn. 

Koneen rakennetta voidaan parantaa käyttökokemuksien perusteella. Lisäksi koneen käyt-

täjiä ja kunnossapitäjiä tulee kouluttaa osana vikaantumattomaan toimintaan pyrkimistä. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 67-68) 

 

Vikaantumattomaan toimintaan pyrkiminen voidaan jakaa toimintavaiheisiin, joissa en-

simmäisessä vaiheessa pyritään hallitsemaan vikaantumisprosessit siten, että vikaantumis-

väli stabilisoidaan. Toisessa vaiheessa vikaantumisväliä pyritään pidentämään. Viimeisessä 

vaiheessa toimintaperusteeksi otetaan koneen kunto, eli vian esiintymisen selvitetään käyt-

täjäkunnossapidon toimenpiteillä ja korjaus suoritetaan sopivana ajankohtana. Vaiheita lä-

pikäytäessä on korostettava vikaantumisvälin stabiloinnin merkitys, sillä huolimaton toi-

minta vaiheiden suorituksessa laitetasolla vaikuttaa koko järjestelmän käytettävyyteen. 

Mikäli asetettuja tavoitteita ei saavuteta, kunnossapidon tehokkuus kärsii ja kustannusvai-

kutukset ovat suuria. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 68-70) 

3.5.4 Sähkönjakeluverkon laitteiden kunnossapito 

Sähkönjakeluverkon laitteille voidaan suorittaa kriittisyysluokituksia, joiden pohjalta lait-

teistot jaetaan niiden kriittisyysluokkiin prosessin toimivuutta ajatellen. Kriittisyysluokitus 

voidaan suorittaa esimerkiksi standardin SFS-EN 13306 kriittisyysmatriisin avulla, jossa 

kriittisyysluokkaan vaikuttavat vian tai vikaantumisen vakavuus ja vikaantumistiheys, ku-

ten kuvasta 3.5 huomataan (SFS-EN 13306, 2010, s. 42).  
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Kuva 3.5 Standardissa SFS-EN 13306 esitetty kriittisyysmatriisi, jonka pohjalta laitteistot voidaan jakaa 

kriittisyysluokkiin. (SFS-EN 13306, 2010, s. 42) 

 

Kuvassa esitetyn kriittisyysluokituksen mukaisesti kullekin laitteistolle valitaan toimenpi-

teet ja kunnossapitomallit, joilla kunnossapitoa suoritetaan. Sähkönjakeluverkkojen laitteet 

ovat usein kriittisyysluokituksissa korkeimmissa luokissa, sillä jo yksittäisten laitteiden 

häiriöt voivat aiheuttaa tuotantokatkoja suurillekin alueille. Täten useimmille sähköverkon 

laitteille suoritetaan jatkuvaa kunnonvalvontaa ehkäisevän kunnossapitomallin mukaisesti. 

(Saarnio, 2011, s. 18) 

 

Esimerkkinä sähkölaitteiden ehkäisevän kunnonvalvonnan ja käyttäjäkunnossapidon vai-

kutuksista yleisesti voidaan käyttää sähkömoottorin jäähdytyspuhaltimen järjestelmällistä 

puhdistusta ja tarvittavan jäähdytysilman kapasiteetin ylläpitoa likaisissa olosuhteissa. 

Tutkimuksen mukaan raskaan lian peitossa oleva sähkömoottori, joka saa ainoastaan 50 % 

nimellisestä jäähdytysilman kapasiteetista, saavuttaa ainoastaan 2 % eli noin 5 kuukautta 

sen laskennallisesta 20 vuoden eliniästä. Kevyellä puhdistuksella saavutetaan sähkömoot-

torille hieman edellä mainittua pidempi elinikä, mutta ainoastaan järjestelmällisellä moot-

torin jäähdytyspuhaltimen toiminnan kunnonvalvonnalla ja ajoitetuilla kunnossapitotoi-

menpiteillä, eli tässä tapauksessa huolellisella puhdistuksella ja samalla 100 %:n jäähdy-

tysilmakapasiteetin ylläpidolla, voidaan saavuttaa moottorin laskennallinen elinikä. Tässä 
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esimerkissä ei huomioida muita moottorissa mahdollisesti esiintyviä vikoja. (Aromaa & 

Klarin, 1999, s. 374) 

3.5.5 Ennakko- ja määräaikaishuollot 

Laitteen ennakkohuollolla laitteen toimintakuntoa pyritään pitämään sille suunnitellulla 

tasolla. Ennakkohuolto sisältää laitteiston toiminnan optimointia, jonka tavoitteena on pro-

sessin optimointi sekä prosessin toiminnan ylläpito. Ennakkohuollon toimenpiteet ovat en-

nalta suunniteltuja ja ne tapahtuvat toistuvasti palautteen mukaan kehittyen. Ennakkohuol-

loille on määritetty usein oma ennakkohuolto-ohjeistus, joka sisältää ohjeet huollon toteu-

tuksesta toimenpiteineen ja turvallisuusohjeineen. (Etto, 1998b, s. 13) 

 

Laitteen alkuperäinen toimintakyky voidaan mahdollisesti palauttaa määräaikaishuollossa. 

Määräaikaishuolto suoritetaan, kun kyseinen laite saavuttaa ennalta määritetyn eliniän, 

riippumatta siitä, missä kunnossa laite huoltohetkellä on. Määräaikaishuollossa suoritetaan 

joko määräaikainen korjaus, jossa laitteen toimintakyky palautetaan korjaustoimenpiteillä 

tai määräaikainen osien vaihto, jossa laitteen toimintakyky palautetaan vaihtamalla kulu-

neiden osien tilalle uudet osat. Määräaikaishuollot sijoitetaan ajankohtaan, jolloin vikataa-

juus lähtee nousuun. Määräaikaishuollon suorittaminen on teknisesti kannattavaa, mikäli 

laitteen käyttöikä pystytään määrittämään ja määräaikaishuollolla saadaan laitteen käyt-

töikä palautettua alkuperäiselle tasolle. Määräaikaishuollon taloudellisuus riippuu huolto-

kustannuksista sekä vikaantumisesta aiheutuvista suorista kustannuksista. Yleisesti ottaen 

määräaikaishuollolle on taloudelliset perusteet, mikäli sen avulla vältetyt vikaantumisesta 

aiheutuvat kustannukset voidaan olettaa huoltokustannuksia suuremmiksi. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2000, s. 57-59) 

3.6 Vikaantuminen ja aika 

Perinteinen käsitys vikaantumisen ja ajan korrelaatiosta on kuvassa 3.6 esitetyn kuvaajan A 

eli niin sanotun kylpyammekäyrän mukainen. Kyseisen käsityksen mukaan vikaantumis-

malleja on vain yksi, jossa alussa laitteen varhaisvikataajuusjaksolla esiintyy niin sanottua 

uutuuden karheutta, jolloin vikataajuus on korkeampi. Vakiovikataajuusjaksolla laitteen 

vikataajuus pysyy vakiona ja lähtee jälleen nousuun loppuunkulumisjaksolla. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 57) 
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Kuva 3.6 Aikaan perustuvat vikaantumismallit A-C ja satunnaiseen vikaantumiseen perustuvat vikaantu-

mismallit D-F, joiden kuvaajissa esitetään vikataajuuden kehittyminen laitteen eliniän funktiona. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 58) 

 

Kuvan mallit A–C voidaan katsoa aikaan perustuviksi vanhenemismekanismeiksi ja D-F 

satunnaisen vikaantumisen malleiksi. Kuvan mallien esiintymistä on tutkittu ja tutkimuk-

sissa on havaittu vikaantumisen noudattavan pääosin vanhenemismekanismien E ja F mu-

kaisia käyriä taulukossa 3.2 esitettyjen prosenttiosuuksien myötä. (Kunnossapitoyhdistys 

ry, 2007, s. 57-60) 

 

Taulukko 3.2 Vikaantumismallien esiintymisen todennäköisyys neljän eri tutkimuksen perusteella. 

(Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 59). 

 UAL (1968) Broberg (1973) MSP (1982) Submepp (2001) 

Malli A 4 % 3 % 3 % 2 % 

Malli B 2 % 1 % 17 % 10 % 

Malli C 5 % 4 % 3 % 17 % 

Malli D 7 % 11 % 6 % 9 % 

Malli E 14 % 15 % 42 % 56 % 

Malli F 68 % 66 % 29 % 6 % 

 

Taulukon tutkimuksista UAL ja Broberg ovat tutkineet vikaantumismallien esiintymistä 

siviililentokoneissa, MSP laivoissa ja Submepp sukellusveneissä. Taulukon vikaantumis-

mallien jakauma kyseenalaistaa aikaisemman vikaantumiskäsityksen, eli aikaan perustuvi-

en vikaantumismallien A-C esiintymisen. Asiantuntijoiden mukaan teollisuuden vikaantu-
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minen noudattaa lentokoneteollisuudessa mitattuja lukuja, sillä teollisuuden vioista noin 80 

% noudattaa malleja D, E tai F. (Kunnossapitoyhdistys ry, 2007, s. 59) 

 

Vikaantumisen aikakäsitteitä voidaan määritellä monin eri tavoin ja käsitteitä voidaan ja-

kaa pienempiin ja toiminnan osia tarkemmin kuvaaviin osiin. Kuvassa 3.7 havainnolliste-

taan yleisimpiä järjestelmän käytettävyyden laskentaan liittyviä, luotettavuuden kannalta 

tärkeimpiä vikaantumisen aikakäsitteitä. 

 

 

Kuva 3.7 Käyttövarmuuteen liittyvien vikaantumisen aikakäsitteiden määrittelyt ajan funktiona. Vikaantu-

misväli TBF sisältää toipumisajan TTR ja kohteen toiminta-ajan vikaantumisvälillä TTF. (Kortelainen, 1999, 

s. 8) 

 

Kuvassa esitetty vikaantumisväli TBF (time between failures) kuvaa kahden peräkkäisen 

vikaantumisen välistä aikaa ja sen odotusarvona voidaan käyttää vikaantumisten välistä 

keskimääräistä aikaa MTBF (mean time between failures). Vikaantumisen seurauksena 

kohde muuttuu toimintakelpoisesta toimintakelvottomaksi. Vikaantumisväli pitää sisällään 

toipumisajan TTR (time to restoration) ja toipumisajan jälkeisen toiminta-ajan vikaantu-

misvälillä TTF (time to failure). Toipumisajan odotusarvona voidaan käyttää termiä MTTR 

(mean time to restoration) ja vikaantumisvälin toiminta-ajan odotusarvona termiä MTTF 

(mean time to failure). Toipumisaika pitää sisällään korjausajan lisäksi myös vian havait-

semisviiveen, hallinnolliset, logistiset ja tekniset viiveet. Varsinainen korjausaika muodos-

taa vain osan toimintakelpoisuuden palauttamiseen tarvittavasta ajasta.  (Kortelainen, 1999, 

s. 8) (SFS-EN 13306, 2010, s. 32) 
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3.7 Sähkönjakeluverkon laitteiden luotettavuus ja elinikä 

Yleisimpien sähkönjakeluverkkojen laitteiden luotettavuuslukuja on saatavilla kirjallisuu-

desta ja taulukossa 3.3 on esitetty laitteiden vikataajuuksia koottuna eri kirjallisuuslähteis-

tä. Taulukon arvoja käytettäessä tulee huomioida epävarmuus tietojen soveltuvuudesta tut-

kittavaan järjestelmään, sillä taulukossa esitetyt arvot huomioivat laitteiden kuormitusmal-

lit, asennusolosuhteet sekä tarkastelujaksojen pituudet. Edellä mainitut muuttujat eroavat 

usein tutkittavan järjestelmän vastaavista. Tietoja voidaan kuitenkin pitää suuntaa-antavina 

ja niiden avulla voidaan esittää arvioita tutkittavan järjestelmän luotettavuudesta ja vikaan-

tumisherkkyydestä. Todenmukaisen kuvan tutkittavasta järjestelmästä saa perehtymällä 

järjestelmän pitkän aikavälin vikatilastointiin. (Saarnio, 2011, s. 27) 

 

Taulukko 3.3 Sähkönjakeluverkon laitteiden tilastollisia vikataajuuksia ja pitoaikoja. (Saarnio, 2011, s. 27) 

Laite λ [vikaa/kpl,a] Pitoaika [a] 

Katkaisija 0,00111 30 

Kompensointilaitteisto 0,17433 20–30 

Suojarele 0,00667 15+ 

Muuntaja 0,00562 40 

 

Taulukossa on esitetty myös arvioita laitteiden teknisille pito-ajoille. Teknisellä pitoajalla 

tarkoitetaan kunkin laitteen teknistä käyttöikää. Taulukossa esitettyjä arvoja voidaan pitää 

suuntaa-antavina, sillä todellisuudessa laitteiden pitoaikaan vaikuttavat esimerkiksi kuor-

mitusmallit, kunnossapito sekä käyttö- ja asennusolosuhteet. (Saarnio, 2011, s. 28) 

 

Esimerkiksi laitteen kapasiteetin loppuminen tai häviöiden voimakas kasvu voivat johtaa 

laitteen teknisen pitoajan kannalta tarkasteluna aikaiseen vaihtamiseen. Toisaalta mikäli 

laite suoriutuu sille vaaditusta tehtävästä vaatimusten mukaisesti, ei sen uusimiselle vält-

tämättä ole perusteita, vaikka sen tekninen pitoaika olisi lopussa. (Laine, 2005, s. 11) 

 

Laitteen voidaan todeta saavuttaneen elinikänsä päätepisteen, kun se on sopimaton alkupe-

räiseen käyttöpaikkaansa. Käytöstä poistoon vaikuttavat myös strategiset ja taloudelliset 

tekijät. Täten laitteiden teknisen eliniän lisäksi tulee tarkastella laitteen taloudellista sekä 

strategista elinikää. Strategisen eliniän päätepiste on kyseessä, kun kyseinen laitteen kapa-

siteetti on loppunut sille tarkoitetussa käyttöpaikassa ja se on korvattava uudella. Taloudel-



41 

 

lisen eliniän tarkastelussa otetaan huomioon esimerkiksi laitteen häviöt, ylläpitokustannuk-

set ja varaosien saatavuus. (Plukka, 1992, s. 34) 

3.7.1 Muuntajien luotettavuus ja elinikä 

Muuntajavalmistajien ilmoittama muuntajien tekninen elinikä on yleensä 40 – 45 vuoden 

välillä, riippuen muuntajan tyypistä. ABB Oy:n Suomessa teettämän tutkimuksen perus-

teella muuntajan eliniän keskiarvoksi on saatu 38 vuotta 10 vuoden keskihajonnalla 

(Plukka, 1992, s. 86). Useimmissa länsimaissa muuntajakannan keskimääräinen ikä on 30 

– 40 vuoden välillä, jolloin vikataajuuden voidaan olettaa lähtevän nousuun (ABB Oy, 

2007, s. 57). Suomen jakeluverkossa muuntajien keskimääräinen tekninen pitoaika vaihte-

lee 40 – 60 vuoden välillä, mutta käytössä voi olla myös jopa 70 vuotta vanhoja muuntajia. 

(Hänninen, 2017)  

 

Muuntajan vanheneminen on monimutkainen lämpötilasta, kosteudesta, happipitoisuudesta 

ja happopitoisuudesta riippuva prosessi (ABB Oy, 2007, s. 240). Vanhetessaan materiaalit 

sekä materiaalien hajoamistuotteet alkavat reagoida keskenään ja vanheneminen kiihtyy 

kun eristysmateriaalien kosteus ja happipitoisuus lisääntyy. Muuntajan vanhenemisen seu-

raamiseen käytettyjä kunnonvalvontatoimenpiteitä ovat esimerkiksi erilaiset öljylle ja eris-

tyspaperille tehtävät analyysit. Säännöllisesti suoritettu öljyanalyysien ottaminen ja analy-

sointi on merkittävä tekijä muuntajan luotettavuuden analysoinnissa (Plukka, 1992, s. 74). 

Käytön aikana helpoin tapa on valvoa muuntajaöljyn kuntoa ja öljylle tehtävä perusanalyy-

sin hinta on noin 200 € ja kyseinen analyysi sisältää öljyyn liuenneiden vikakaasujen ana-

lysoinnin lisäksi läpilyöntikestävyyden ja kosteuden analysoinnin (Gratschev, 2017). 

(Plukka, 1992, s. 2-6) 

 

Muuntajaöljylle tehtävistä tarkemmista analyyseistä voidaan päätellä myös eristyspaperissa 

tapahtuneita muutoksia. Muuntajapaperin kuntoa kuvataan DP-luvulla, joka kuvaa mole-

kyylien polymeroitumisastetta. Uudessa paperissa DP-luku on noin 1000 – 1200 ja lop-

puun vanhentuneessa paperissa vastaava luku on vain 200 (ABB Oy, 2007, s. 241). Eris-

tyspaperin vanhentumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muuntajan lämpötila, muuntajaöljyn 

kosteus, muuntajaöljyn hapettuminen sekä muuntajan kuormitusaste. ABB Suomen muun-

tajahuollon kokemuksen perusteella perushuoltoon tulevissa muuntajissa paperin DP-luku 
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on ollut välillä 600 – 800 ja kokemuksen perusteella DP-luvun ollessa alle 400 muuntajaa 

ei kannata huoltaa kuin hätätapauksissa (Virtanen, 2017).  (Plukka, 1992, s. 2-6) 

 

Kriittisin rajoitus muuntajan kuormittamisessa on käämin tai öljyn kuumimman pisteen eli 

hot-spotin lämpötila, jolle sallitaan tietyt maksimiarvot taloudellisuuden ja käyttövarmuu-

den näkökulmasta, sillä muuntajan eristeet eivät saa vanheta liian nopeasti sekä muuntaja 

ei saa vaurioitua lämpötilan vaikutuksesta (Plukka, 1992, s. 9). IEC 60354 ja IEEE C57.91-

standardeissa määritetyt sallitut hot-spot lämpötilat on esitetty kuvassa 3.8.  

 

 

Kuva 3.8 Suosituksia muuntajan huippuöljyn (top oil) ja käämin (conductor) hot-spot lämpötiloille IEC 

60354 ja IEEE C57.91-standardien mukaisesti normaalissa kuormituksessa (Normal Life Expectancy), pitkä-

aikaisessa hätätilannekuormituksessa (Long-Time Emergency) ja lyhytaikaisessa hätätilannekuormituksessa 

(Short-Term Emergency). Pitkäaikaisella hätätilanteella tarkoitetaan 1 – 3 kuukauden pituista ajanjaksoa ja 

lyhytaikaisella hätätilanteella tarkoitetaan 0,5 – 2 tunnin pituista ajanjaksoa. (Jahromi, et al., 2009, s. 25) 

 

Kuvan mukaisesti IEC- ja IEEE-standardeissa huomataan pieniä eroja lämpötiloissa eri 

kuormitustilanteissa. Kuitenkin normaalissa kuormitustilanteessa käämien ja huippuöljyn 

lämpötilat ovat molemmissa standardeissa samat. Muuntajan hot-spot lämpötilalla on suora 

vaikutus muuntajan elinikään sillä muuntajan sisäinen lämpötila aiheuttaa eristyspaperin 

ikääntymistä ja eristyspaperin ikääntyminen on yksi suurimmista muuntajan elinikää rajoit-

tavista tekijöistä. Uuden muuntajan tapauksessa eristyspaperi on kuivaa ja happovapaata, 

mutta muuntajan ikääntyessä kosteus ja happopitoisuus kasvavat selluloosan hajoamisen 

seurauksena aiheuttaen öljyn ja eristyspaperin vanhenemisnopeuden kasvun, joka vaikuttaa 

suoraan muuntajan tekniseen elinikään. Muuntajastandardeissa on esitetty laskentamalleja, 



43 

 

joissa hot-spot lämpötilan avulla voidaan määrittää muuntajan teoreettinen käyttöikä. 

(ABB Oy, 2007, s. 241). 

 

Muuntajan sisäiset kemialliset prosessit aiheuttavat edellä mainittujen syiden takia vikataa-

juuden kasvamista muuntajan vanhetessa. Vikataajuusprosentin kehittymistä muuntaja iän 

funktiona on esitetty kuvassa 3.9. Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu CIGRE-

työryhmän koostamasta 13 maan kansainvälisestä kyselytutkimuksesta ja sitä voidaan pitää 

kattavana. 

 

 

Kuva 3.9 Generaattori-, jakelu- ja teollisuusmuuntajien vikataajuusprosentin kehittyminen muuntajan iän 

funktiona. Kuvassa punaisella on esitetty teollisuusmuuntajien, violetilla jakelumuuntajien ja sinisellä gene-

raattorimuuntajien vikataajuuden kehittyminen muuntajan ikääntyessä. (Jahromi, et al., 2009, s. 29) 

 

Vikataajuusprosenttien muuntajan iästä riippuvat tyyppikäyrät on esitetty generaattori-

muuntajille, jakelumuuntajille sekä teollisuusmuuntajille tutkimusaineiston pohjalta. Ku-

vassa esitetyt käyrät esittävät vikataajuusprosentin kehittymistä muuntajan käyttöiän funk-

tiona. Toisin sanoen teollisuusmuuntajien vikataajuuden 40 käyttövuoden jälkeen voidaan 

olettaa olevan noin 0,2 eli tällöin vikataajuusprosentti on 20 %.   

 

Kuvasta huomataan teollisuusmuuntajien vikataajuuden lähtevän nousuun 20 käyttövuoden 

jälkeen, kun taas generaattorimuuntajilla vikataajuus lähtee nousuun 25 ikävuoden ja jake-

lumuuntajilla 30 ikävuoden jälkeen. Kaikilla muuntajatyypeillä nähdään käyrän muodon 

olevan lähimpänä kuvassa 3.6 esitettyä vikaantumismalli B:tä. Yleisesti ottaen alle 20 

vuotta vanhojen muuntajien epäkäytettävyys on pientä, kun taas yli 30 vuotta vanhojen 
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muuntajien epäkäytettävyys on kohonnut alkutilanteeseen nähden. Teollisuusmuuntajien 

vikataajuuden nähdään kehittyvän huomattavasti muita muuntajatyyppejä nopeammin. 

Tämä johtuu tutkimuksessa käytetystä luokittelusta, jossa teollisuusmuuntajien ryhmään 

kuuluu normaalissa käytössä olevien teollisuusmuuntajien lisäksi raskaalla kuormalla ole-

via yksivaihemuuntajia, joita käytetään esimerkiksi valokaariuuneissa. Generaattori- ja ja-

kelumuuntajien tapauksessa vikataajuuskäyrät lähtevät nousuun myöhemmässä elinkaaren 

vaiheessa ja niiden tyyppikäyrien kulmakerroin ei ole yhtä suuri kuin teollisuusmuuntajilla. 

Normaalisti kuormitettujen teollisuuden jakelu- ja päämuuntajien vikataajuuden kehittymi-

sen voidaan olettaa olevan edellä mainitusta luokittelusta johtuen jakelumuuntajien tai ge-

neraattorimuuntajien käyrän mukainen tutkittavasta järjestelmästä riippuen.  

 

Tutkimuksessa käytetyn aineiston laajuus tulee huomioida kuvaa tulkitessa ja voidaan to-

deta, että kuvasta saa hyvän käsityksen muuntajan vikataajuuden kehittymisestä muuntajan 

iän funktiona. Kuitenkin tutkittaessa tiettyä järjestelmää ja sen muuntajia, tulokset voivat 

poiketa huomattavasti kuvassa esiintyvistä käyristä, sillä muuntajien kunto ja vikataajuus 

ovat yksilöllisiä suureita. Tutkimusten mukaan myös monien vanhojen muuntajien vikataa-

juus on pysynyt matalalla tasolla, joten muuntajan todellista jäljellä olevaa elinikää määri-

tettäessä on huomioitava myös muita muuntajan kuntoon vaikuttavia tekijöitä kuin pelkäs-

tään muuntajan ikä (Jahromi, et al., 2009, s. 21). 

  

Yksittäisen muuntajan kuntoa voidaan arvioida tarkemmin kuntoindeksin avulla. Kuntoin-

deksiin vaikuttavat useat muuntajan ominaisuudet. Kuntoindeksin laskennassa pisteytetään 

liitteen I kuvassa 1 esitetysti 24 kohdan tarkastuslistan mukaisesti kaikki tarkastetut osiot 

arvoilla 0 – 4 tietyn painotuksen K mukaisesti. Kuvassa esitettyjen tarkastuskohteiden pis-

teytyksen jälkeen lasketaan painotettu keskiarvo muuntajan kunnolle liitteen I kuvassa 2 

esitetyn kaavion mukaisesti. Kuntoindeksi pisteytetään välillä 0 – 100 pistettä ja mitä suu-

remman pisteluvun muuntaja saa, sitä paremmassa kunnossa sen voidaan olettaa olevan. 

Kuntoindeksi määrittää laitteen kunnon monien kriteerien avulla, jotka vaikuttavat osaltaan 

laitteen käyttöikään. Saadun kuntoindeksituloksen perusteella voidaan liitteen I kuvan 3 

mukaisesti määrittää muuntajan hyödyllinen käyttöikä. Kuntoindeksiä voidaan pitää hyvä-

nä työkaluna monimutkaisen käyttöomaisuuden, kuten muuntajan, kokonaiskunnon arvi-

oimiseksi. (Jahromi, et al., 2009, s. 27-29) 
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Muuntajien tyypilliset vikojen aiheuttajat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin aiheuttajiin. 

Sisäisiä aiheuttajia ovat esimerkiksi eristyksen heikkeneminen, ylikuumeneminen, hapet-

tuminen, kosteus, muuntajaöljyn kontaminoituminen, osittaispurkaukset, suunnittelu- ja 

valmistusvirheet sekä käämitykseen liittyvät viat. Ulkoisia vikoja ovat esimerkiksi yli-

kuormitus, oikosulut ja ukkosen aiheuttamat viat. Viat voidaan karkeasti luokitella sähköi-

siin, termisiin ja mekaanisiin vikoihin. (Wang, et al., 2003, s. 17) 

 

Suomessa yksi jakelumuuntajien yleisimmistä vioista on väliottokytkimen vaurio. Myös 

kansainvälisissä tutkimuksissa on huomattu muuntajan jännitteensäätöön tarkoitettujen 

komponenttien eli väliottokytkimen tai käämikytkimen aiheuttavan suurimman osan muun-

tajavaurioista (Wang, et al., 2003, s. 14). Väliottokytkinvauriot johtuvat yleensä siitä, että 

jatkuvalla kuormituksella olevissa muuntajissa ei tarjoudu mahdollisuuksia liikuttaa kyt-

kintä ääriasennosta toiseen valmistajan antaman huolto-ohjeen mukaisesti. Tällöin muunta-

jan väliottokytkimen kontaktiresistanssi voi lähteä nousuun paikallisen oksidoitumisen ta-

kia, joka aiheuttaa väliottokytkimen koskettimien kuumenemista (ABB Oy, 2004, s. 99). 

Lopulta koskettimissa syntyy oikosulku, joka kuumentaa koskettimia entisestään ja aiheut-

taa muuntajaöljyn kaasuuntumista (ABB Oy, 2004, s. 99). Väliottokytkimiä tulisi muunta-

jan huolto-ohjeen mukaisesti liikuttaa edellä mainitulla tavalla vuosittain. Muuntajien huol-

tosuunnitelmissa tulisi huomioida väliottokytkimen vikaantumisherkkyys ja pyrkiä toimi-

maan huolto-ohjelman mukaisesti vikaantumisriskin minimoimiseksi. (Virtanen, 2017) 

 

Huolto-ohjeiden noudattaminen on tärkeää muuntajan ilmoitetun teknisen eliniän saavut-

tamiseksi. Muuntajavalmistajan ilmoittama tekninen elinikä voidaan saavuttaa ja muunta-

jan elinikää voidaan jopa pidentää noudattamalla valmistajan antamia huolto-ohjeita. Yk-

sinkertainen keino muuntajien järjestelmällisen kunnonvalvonnan ja huoltotoiminnan var-

mistamiseksi on tehdä järjestelmässä käytössä oleville muuntajille yksinkertaistettu ja 

helppolukuinen huolto- ja kunnonvalvontasuositus käytössä olevien muuntajien huolto-

ohjeiden perusteella. Muuntajien todellinen nykyhetken kunto voidaan määrittää edellä 

mainitun kuntoindeksin avulla tai esimerkiksi ABB Oy:n toimittaman kuntokartoituspalve-

lun perusteella. Analysoimalla päämuuntajien öljynäytteitä vuosittain ja jakelumuuntajien 

öljynäytteitä 2 – 3 vuoden välein voidaan määrittää muuntajan kunnon kehittymisen trendi 

ja ryhtyä tarvittaviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin ennen muuntajan hajoamista 

(Gratschev, 2017). (Virtanen, 2017)  
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4. TEOLLISUUDEN SÄHKÖNJAKELUVERKOT 

Teollisuuden sähkönjakeluverkot eli teollisuusverkot poikkeavat rakenteeltaan huomatta-

vasti sähköyhtiöiden ylläpitämistä alueellisista jakeluverkoista. Teollisuusverkot sijoittuvat 

pienelle maantieteelliselle alueelle verrattuna laajoihin alueellisiin verkkoihin. Lisäksi teol-

lisuusverkoissa siirrettävät tehot ovat yleensä erittäin suuria verrattuna alueellisiin verk-

koihin. Tässä kappaleessa esitellään teollisuuden suur- ja keskijänniteteollisuusverkkojen 

rakenne ja erityispiirteet sekä niitä koskeva ajantasainen lainsäädäntö. Lisäksi kappaleessa 

esitetään teollisuusverkkojen tärkeimmät laitteet ja niille suoritettavat kunnonvalvontatoi-

menpiteet. 

4.1 Teollisuusverkot 

Teollisuusverkolla tarkoitetaan teollisuusyhtiön hallussa olevaa verkkoa, jossa yhtiön säh-

könkäyttö muodostaa suurimman osan sähkönkäytöstä. Teollisuuslaitokset tarvitsevat suu-

ria tehomääriä pienellä alueella, jolloin laitosten päämuuntajakapasiteetin on oltava suuri. 

Teollisuusverkkojen johtopituudet ovat lyhyitä ja suuritehoisia kuormituksia sijaitsee tihe-

ällä alueella. (Etto, 1998, s. 3)  

 

Teollisuusverkot on yleensä rakennettu säteittäisesti, jolloin suojausjärjestelmät ovat yk-

sinkertaisia sekä oikosulkuvirrat jäävät pienemmiksi kuin silmukoidulla verkolla tai ren-

gasverkolla. Huolto- ja varayhteyksien mahdollistamiseksi käytetään myös osittain ren-

gasmaisia rakenteita. (Etto, 1998, s. 4).   

 

Suurten teollisuuslaitosten teollisuusverkko liittyy alueelliseen jakeluverkkoon yleensä 110 

kV jännitteellä yhdellä tai useammalla päämuuntajalla, riippuen laitoksen suuruudesta. Li-

säksi generaattorit on yleensä liitetty generaattorimuuntajilla suoraan 110 kV verkkoon, 

sillä muutoin jakeluverkon oikosulkutehot kasvaisivat liian suuriksi. Päämuuntajat syöttä-

vät keskijännitejakeluverkkoa, jossa sähkön jakelu suoritetaan yleensä 10 kV tai 20 kV 

keskijänniteportaassa. Keskijännitejakeluverkko yhdistää teollisuuslaitoksen laitososat sä-

teittäisellä kaapeliverkolla ja suurimmilla osastoilla on omat keskijännitekojeistot. Kojeis-

tojen välinen kaapelointi on yleensä muutamia satoja metrejä ja normaalisti kaikki lai-

tososan prosessien moottorikeskukset syötetään kyseisestä kojeistosta.  (Etto, 1998, s. 4) 
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Moottorit kuluttavat suurimman osan teollisuusverkkojen sähköstä, joten muuntajien mi-

toituksessa on huomioitava pieni oikosulkuimpedanssi, jotta moottorit voidaan käynnistää 

ilman suurta jännitteenalenemaa. Tästä johtuen verkon laitteet joudutaan mitoittamaan suu-

rille virroille ja tehoille, mikä johtaa raskaiden kojeisto- ja katkaisijaratkaisujen käyttöön. 

Teollisuuden moottorijännitteinä ovat yleisesti ottaen 10 kV, 6 kV, 3 kV, 690 V, 525 V 

sekä 400/230 V. (Etto, 1998, s. 3-4) 

 

Teollisuusprosesseissa tarvitaan moottorikäyttöjen lisäksi valaistusta, lämmitystä sekä au-

tomaatiota. Monia laitteistoja tarvitaan myös normaalin sähkönjakelun katkettua, joten 

sähkönjakelun ja automaation apusähköverkot toteutetaan yleensä tarpeen mukaan var-

mennettuina. Varmennustapoja ovat dieselvarmennettu verkko, akkuvarmennettu tasasäh-

köjakelu ja akkuvarmennettu vaihtosähköjakelu. Dieselvarmennettuun verkkoon liitetään 

usein hätävalaistus, hissit, palovesipumput ja tärkeimmät moottorikäyttöiset toimilaitteet. 

Akkuvarmennettujen verkkojen avulla voidaan käyttää kytkinlaitoksien ohjauksia ja suoja-

uksia, automaatiojärjestelmiä ja instrumentointia sekä muita tärkeitä prosessinohjausjärjes-

telmiä. (Etto, 1998, s. 3)  

 

Samassa teollisuusverkossa laitteiden ikäjakauma voi olla hyvinkin suuri. Käytössä voi 

olla jopa 50-luvulla rakennettuja kojeistoja. Verkon laitteiden teoreettinen teknistaloudelli-

nen käyttöikä vaihtelee 20 – 40 vuoden välillä laitteesta riippuen. Vanhat laitteet voivat 

aiheuttaa normaalia enemmän vikatilanteita, joka voi johtaa sähkönjakelun keskeytyksiin. 

Sähkönjakelusta aiheutuvat tuotantohäiriöt voivat aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä 

menetetyn tuotannon ja tuotannon laatuhäiriöiden takia. Sähköverkon käytettävyys onkin 

tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen prosessiteollisuuden sähköverkon uusinnan peruste. 

(Etto, 1998, s. 3)  

 

Teollisuuslaitoksien sähköverkkoihin tehdään jatkuvasti muutoksia, sillä uusia prosesseja 

sekä sähkölaitteita otetaan käyttöön tuotannon korjaus- ja parannusinvestointien myötä. 

Sähköverkon sähköteknisten suureiden tulisi pysyä vaadittavien raja-arvojen sisällä ja säh-

kön laadun tulisi olla tasaista myös näiden uudistusten jälkeen. Teollisuuslaitoksen sähkö-

verkon tilan ja sähkön laadun varmistamiseksi tulisi aika ajoin suorittaa erilaisia laskelmia, 

mittauksia ja tarkastuksia. Esimerkkejä ovat vikavirtalaskennat, oikosulkukestoisuuslas-

kennat, kytkentätilojen optimointi, kuormitusmallien analysointi sekä jännitteen laatuselvi-
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tykset. Edellä mainittujen avulla voidaan varmistua sähköverkon rakenteen toimivuudesta 

sekä selvittää mahdollisia muutostarpeita. (Etto, 1998, s. 12) 

 

Prosessiteollisuuden jatkuva sähköntarve asettaa korkeat vaatimukset sähkönjakelun käyt-

tövarmuudelle. Kojeistoja ja muuntajia ei ole yleensä varmennettu. Kuitenkin sähkönjakelu 

on suurelta osin toteutettu varmentamalla päämuuntajat ja kojeistojen väliset kaapeliyhtey-

det, jolloin yhden vaurion jälkeen on mahdollista käyttää laitosta lähes täydellä tuotannol-

la. (Etto, 1998b, s. 3) 

 

Sähkönjakelun toimivuus ja käyttövarmuus perustuu joustavien verkkoratkaisujen ohella 

luotettaviin primäärilaitteisiin ja niiden ympärille rakennettuun sähkönjakelun automaati-

oon. Sähköasemin ja kojeistojen suojaus, mittaukset, valvonta ja ohjausjärjestelmät voivat 

perustua erillisiin järjestelmiin tai sähkölaitosautomaatioon. (Etto, 1998, s. 5) 

4.2 Teollisuusverkkoja koskeva lainsäädäntö 

Sähköturvallisuuslaki määrittää lainsäädännölliset lähtökohdat sähkölaitteistojen turvalli-

suudelle, jonka pohjalta laissa on esitetty vaatimuksia huolto- ja kunnossapitotoiminnalle. 

Vuonna 2016 uusitun sähköturvallisuuslain mukaan sähköturvallisuuden on täytettävä seu-

raava taso: 

 

”Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjat-

tava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti 

niin, että: 

 

1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; 

 

2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; 

 

3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.” 

 (L 2016/1135, 2016, 6§) 

 

Mikäli laitteisto ei täytä sille asetettuja edellytyksiä, ei sitä saa saattaa markkinoille, luo-

vuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön (L 2016/1135, 2016, 6§). Huolto- ja kunnossapitotoi-
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minnalla on huolehdittava edellä mainittujen vaatimusten täyttymisestä, joten laissa lait-

teistot on jaettu kolmeen luokkaan: 

  

”Sähkölaitteistot jaetaan niiden varmennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimus-

ten sekä kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta luokkiin seuraavasti: 

 

1) luokan 1 sähkölaitteisto: 

a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneis-

toa; 

b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivir-

tasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3; 

 

2) luokan 2 sähkölaitteisto: 

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ot-

tamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellis-

jännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteisto-

ja; 

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan 

kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymiste-

hojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria. 

 

3) luokan 3 sähkölaitteisto: 

c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko. 

 

Sähkölaitteistoluokitusta ei sovelleta viestintäverkkojen, hissien, ilma-alusten eikä 

maa- ja vesikulkuneuvojen sähkölaitteistoihin.” (L 2016/1135, 2016, 44§) 

 

Laitteistolle tulee suorittaa käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, mikäli 

kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto (L 2016/1135, 2016, 45§). Varmennustarkas-

tus tulee suorittaa myös merkittävissä muutos- tai laajennustöissä (L 2016/1135, 2016, 

45§). Lisäksi laissa on määritetty, että luokan 2 ja 3 laitteistoille on laadittava sähköturval-

lisuutta ylläpitävä kunnossapito-ohjelma: 
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”Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteis-

toille laaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Sähkölait-

teiston haltija vastaa siitä, että kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan. Kunnossapito-

ohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon sähkölaitteiston käyttöympäristöstä ai-

heutuvat tarpeet. 

 

Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen 

käyttö- ja huolto-ohjeilla.” (L 2016/1135, 2016, 48§) 

 

Kunnossapito-ohjelman noudattamisen valvomiseksi sekä laitteiston turvallisen käytön 

varmistamiseksi laitteistoille tulee suorittaa määräaikaistarkastuksia valtuutetun laitoksen 

tai tarkastajan toimesta (L 2016/1135, 2016, 50§). Määräaikaistarkastusten suorittamisesta 

laissa on määritetty seuraavasti: 

 

”Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun otta-

matta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. 

 

Jos asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin 

asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvir-

ta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistar-

kastus kymmenen vuoden välein. 

 

Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein. 

Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston määräaikaistarkastuksesta.”    

(L 2016/1135, 2016, 49§) 

 

Edellä mainittujen pohjalta sähkölaitteistoille tulee suorittaa huolto- ja kunnossapitotoimia, 

jotta voidaan varmistua sähköturvallisuuslain määrittämästä turvallisuuden tasosta. Lait-

teiston luotettavuudelle ei ole määritetty laissa tai asetuksissa suoranaisia rajoja, kuitenkin 

luotettavuuden on täytettävä laissa ja asetuksissa määritetyt turvallisuusvaatimukset.  

 

Suomessa sähköturvallisuusviranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka 

vastaa sähköturvallisuuden toteutumisesta, valvoo sähköalan toimintaa sekä toimeenpanee 
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alaan liittyvää lainsäädäntöä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii usean ministeriön 

ohjauksessa ja sen hallinnollisesta ohjauksesta vastaa Työ- ja elinkeinoministeriö. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2016) 

4.3 Teollisuusverkkojen laitteet ja niiden kunnonvalvonta 

Seuraavassa esitetään lyhyesti teollisuusverkon laitteiden tärkeimmät ominaisuudet ja nii-

den oleellisimmat kunnonvalvontatoimenpiteet käyttövarmuuden ylläpidon kannalta. Pyrit-

täessä jakeluverkon korkeaan käyttövarmuuteen ja hyviin käyttö- sekä kunnossapito-

ominaisuuksiin tulee huomiota kiinnittää laitteiden suunnitelmalliseen ennakkohuoltoon ja 

kunnonvalvontaan. Lisäksi tulee huomioida laitteisiin vaikuttavat ympäristöolosuhteet sekä 

varmistua sähkön laadusta. (Etto, 1998, s. 6-7)  

 

Käytön aikaiset kunnonvalvontatarpeet riippuvat laitteen tai järjestelmän käyttötarkoituk-

sesta, käyttöolosuhteista, kuntomuutoksista, laitteen iästä sekä samantyyppisten laitteiden 

kunnossapidosta saaduista kokemuksista. Sähköverkon laitteille sovellettava kunnossapito-

strategia riippuu kohteen tuotannollisesta tärkeydestä, vauriokustannuksista, vikaantumis-

tavasta sekä sen seurantamahdollisuuksista ja laitteen odotettavissa olevasta eliniästä. 

Kunnonvalvonnan kohteena voi olla laitteen tai järjestelmän toimintakunto, turvalaitteet tai 

sähkön laatu. Kunnonvalvonnasta saatua tietoa käytetään laitteen kunnonseurannassa ja 

tulevan huoltotarpeen ja korjausten suunnittelussa. Kunnonvalvonnalla ja muilla kunnos-

sapidon toimenpiteillä pyritään pitämään laitteet toimintakunnossa mahdollisimman tehok-

kaasti ja taloudellisesti ja täten parantamaan käyttövarmuutta. (Etto, 1998b, s. 5-6, 14) 

4.3.1 Muuntajat 

Muuntaja on kahdesta tai useammasta käämistä koostuva sähkölaite, joka muuntaa vaihto-

jännitteen- ja virran toiselle jännitetasolle sähkömagneettisen induktion avulla (ABB Oy, 

2004, s. 8). Teollisuusverkkojen yleisimpiä muuntajatyyppejä ovat generaattorimuuntaja, 

päämuuntajat ja jakelu- eli tehomuuntajat. Päämuuntajia käytetään siirtoverkon jännitteen 

muuntamiseksi jakelujännitteen suuruiseksi, generaattorimuuntajien avulla sähkön tuottoon 

tarkoitetut generaattorit liitetään yleensä suoraan 110 kV verkkoon ja jakelumuuntajilla 

jakelujännite muunnetaan kulutuskojeille sopivaksi. Muuntajan muuntosuhdetta voidaan 

muuttaa väliottokytkimellä muuntajan ollessa jännitteetön ja käämikytkimellä muuntajan 

ollessa jännitteellinen (ABB Oy, 2007, s. 252-253). Yleisesti pää- ja generaattorimuunta-
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jissa muuntosuhteen säätöön tarkoitettu komponentti on käämikytkin ja jakelumuuntajissa 

väliottokytkin (Virtanen, 2017).  (Etto, 1998, s. 3-4) 

 

Lähes kaikki teollisuuden muuntajat ovat öljyeristeisiä, jolloin muuntajaöljy toimii sähköi-

senä eristeenä, eristyspaperin impregnointiaineena sekä häviölämmön johtimena. Muunta-

jaöljyn ominaisuudet muuttuvat ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, sillä se on alttiina kos-

teudelle, lämpötilan muutoksille sekä sähköisille ilmiöille. Täten öljyyn syntyy saostumia, 

epäpuhtauksia, vettä sekä happamia yhdisteitä. Kuivamuuntajia käytetään teollisuudessa 

paikoissa, joissa paloturvallisuusriskien vuoksi ei voida käyttää öljyeristeisiä muuntajia 

(Virtanen, 2017). (Etto, 1998, s. 7) 

 

Muuntajat varustellaan suojakomponenteilla niiden käyttöä ja käytön seurantaa varten. 

Suojakomponenttien avulla muuntajan öljyä suojataan kosteudelta ja lialta sekä samassa 

valvotaan öljyn ja käämityksen lämpötilaa. Tärkeimpiä muuntajan varusteita ja suojakom-

ponentteja ovat: 

 

 paisuntasäiliö 

 ilmankuivain 

 kaasurele 

 ylipaineventtiili 

 öljynkorkeuden osoitin 

 lämpömittarit 

 käämin lämpötilan kuvaaja 

 sulkuventtiili 

 

Muuntajien suojaukseen ja sen toteutustapaan vaikuttavat muuntajan nimellisteho, jännite 

ja sen käyttötarkoitus. Yleisesti tehomuuntajien sähköinen relesuojaus sisältää seuraavia 

osia: 

 

 ylivirtasuojaus 

 maasulkusuojaus 

 käämisulkusuojaus ja kierrossulkusuojaus 
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 ylikuormitussuojaus 

 ylijännitesuojaus 

 käämikytkinsuojaus 

 

Muuntajien käytönaikaisella kunnonvalvonnalla voidaan varmistua muuntajien luotettavas-

ta toiminnasta ja ennakoida huoltoa ja korjausta vaativat viat. Kunnonvalvonta voidaan ja-

kaa tarkastuksiin ja mittauksiin. Tilastotietojen perusteella voidaan todeta käämityksien 

erilaisten vaurioiden aiheuttavan suuren osan muuntajien vioista, jolloin käämitysten kun-

nonseurannan tärkeys nousee korkealle. (Etto, 1998, s. 7) 

 

Muuntajan kunnonvalvonta ja -seuranta voidaan jakaa määräaikaistarkastuksiin, muuntaja-

öljyanalyyseihin, kiinteiden eristeiden tutkimiseen ja mittauksiin. Pitkän aikavälin kunnon-

seurannan avulla saadaan kehitystrendi, jonka avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva 

muuntajan tilasta. Kunnonvalvontatoimenpiteiden lisäksi muuntajille tehdään myös määrä-

aikaan perustuvia huoltotoimenpiteitä, joiden avulla pyritään ehkäisemään vikojen syntyä. 

Näissä määräaikaishuolloissa tarkistetaan ja huolletaan muuntajien tärkeimmät toimilait-

teet ja suojakomponentit. (Etto, 1998, s. 8,12) 

 

Teollisuuden muuntajille huoltoja ja tarkastuksia voidaan suorittaa aikaperustaisesti tai 

kuntoperustaisesti. ABB Oy tarjoaa aikaperustaiseksi tarkastussuositukseksi kuukausittai-

sen silmämääräisen tarkastus- ja kirjauskierroksen, neljännesvuosittain suoritettavan tar-

kemman tarkastus- ja kirjauskierroksen sekä vuosittain suoritettavan tarkastus- ja huolto-

kierroksen. Kuukausittaisella tarkastuskierroksella tulisi tarkastaa ja kirjata kaikkien läm-

pötilamittausten indikoimat lämpötilat. Neljännesvuosittaisella tarkastuskierroksella tulisi 

tarkastaa edellä mainittujen lisäksi muuntajan yleinen kunto siisteyden ja vuotojen osalta. 

Lisäksi tulisi tarkastaa silmämääräisesti komponenttien liitokset sekä mahdollisten jäähdy-

tyslaitteistojen toiminta. Vuosittain tulisi suorittaa tarkastus- ja huoltokierros esimerkiksi 

tehdasseisokkien yhteydessä siten, että muuntaja on jännitteetön. Tämä vuosittainen huolto 

sisältää kaikki edellä mainitut toimenpiteet sekä lisäksi muuntajan kaikkien komponenttien 

kunnon tarkemman ja yksityiskohtaisemman tarkastuksen. Lisäksi jakelumuuntajien huol-

lossa tulisi kääntää väliottokytkin ääriasennosta toiseen muutamia kertoja, jotta väliotto-

kytkimen kosketuspinnat puhdistuvat. (ABB Oy, 2007, s. 248-252) 
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Suomessa vanhojen muuntajien avaavat perus- eli määräaikaishuollot on todettu kannatta-

viksi, sillä verrattuna muihin Euroopan maihin Suomessa muuntajat eivät yleensä ole ter-

misesti vanhentuneita muuta Eurooppaa pienemmän keskimääräisen ulkolämpötilan takia. 

Perushuollettujen muuntajien laskennallisen kuntoindeksin tulos on huomattavasti parempi 

kuin samanikäisellä huoltamattomalla muuntajalla (Santala, 1999, s. 114). Perushuollossa 

muuntaja avataan, komponenttien kunto tarkistetaan ja huonokuntoiset komponentit vaih-

detaan uusiin, liitokset kiristetään ja muuntajan eristepaperi kuivataan. (Virtanen, 2017) 

4.3.2 Katkaisijat 

Katkaisijat ovat sähkönjakeluverkon laitteita, joita käytetään virtapiirin avaamiseen tai sul-

kemiseen. Katkaisijat voivat olla käsiohjattavia tai automaattisia. Tyypillinen automatisoitu 

katkaisijatoiminto on avautuminen ylivirran vaikutuksesta, jolloin virtapiiriin kytketty rele 

antaa katkaisijalle avautumiskäskyn. Katkaisija pystyy vaurioitumatta avaamaan ja sulke-

maan oikosulkupiirin, jossa virta on moninkertainen katkaisijan nimellisvirtaan nähden. 

Tätä ominaisuutta ei ole kytkimellä, joka pystyy katkaisemaan vain nimellisvirtansa. 

(Elovaara & Laiho, 2007, s. 245) 

 

Katkaisijat ovat tärkeitä laitteita sähkönjakeluverkoissa ja niiden tarkastus- ja huoltotoi-

menpiteisiin on kiinnitettävä huomiota. Katkaisukammiossa käytettävän väliaineen mu-

kaan katkaisijat voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin, joista yleisimpiä katkaisijatyyppejä ovat: 

 

 ilmakatkaisijat 

 öljykatkaisijat 

 vähäöljykatkaisijat 

 paineilmakatkaisijat 

 kaasukatkaisijat (SF6- katkaisijat) 

 tyhjiökatkaisijat 

 

Katkaisijoiden huoltoväleihin vaikuttavat katkaisijan rakenne, katkaistavat tehot ja virran 

laatu, katkaisijan toimintamäärät sekä vallitsevat ympäristö- ja asennusolosuhteet. Katkai-

sijoiden kulumistavat voidaan jakaa neljään pääluokkaan, joita ovat mekaaninen kulumi-

nen, vanheneminen, väsyminen sekä sähköinen kuluminen. (Etto, 1998, s. 9) 
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Teollisuudessa katkaisijoille tehtävistä tarkastuksista yleisin tarkastusmuoto on silmämää-

räinen tarkastus, joka tehdään samalla koko kojeistolle. Tarkastuksen tavoitteena on var-

mistua laitteiston puhtaudesta, eheydestä ja toimintaedellytysten täyttymisestä. Lisäksi tar-

kastuksen aikana tarkistetaan indikoinnit ja toimintalaskurin lukemat. Tarkastuskierrosten 

yhteydessä on suositeltavaa suorittaa toimintakokeita, mikäli mahdollista. Tarkastusten li-

säksi katkaisijoille voidaan tehdä kunnonmittauksia, joilla pyritään selvittämään katkaisi-

jan kunto sekä määrittelemään akuutti huolto- tai korjaustarve. Kunnonmittausten avulla 

voidaan optimoida katkaisijoiden huoltovälejä. Katkaisijoiden keskimääräinen huoltoväli 

teollisuudessa on viisi vuotta, jolloin katkaisijoille suoritetaan ohjainlaitehuolto (Huhtanen 

& Ahtiainen, 2016). Lisäksi katkaisijoille suoritetaan avaava huolto niiden eliniän puoles-

savälissä (Huhtanen & Ahtiainen, 2016). (Etto, 1998, s. 10) 

4.3.3 Loistehon kompensointilaitteet 

Loisteho vaikuttaa verkon jännitetasoon ja aiheuttaa ylimääräisiä häviöitä verkossa. Lois-

tehon siirtohäviöt ovat suuria verrattuna pätötehon siirtohäviöihin, joten loistehoa ei ole 

kannattavaa siirtää pitkiä matkoja. Loisteho on tuotettava tai kulutettava mahdollisimman 

lähellä sen kulutus- tai tuotantopistettä. Loistehotasapainon ylläpitoon käytetään generaat-

torin magnetoinnin säätöä, muuntajien muuntosuhteiden säätöä, reaktoreja ja kondensaatto-

reja. (Elovaara & Laiho, 2007, s. 37,47,109) 

 

Loistehon kompensointiin jakeluverkoissa käytetään tyypillisesti tahtigeneraattoreilla suo-

ritetun kompensoinnin lisäksi rinnakkaiskondensaattoriparistoja. Yli 660 V nimellisjännit-

teellä käytettävä suurjännitekondensaattoriparisto koostuu useammasta rinnan ja sarjaan 

kytketystä kondensaattoriyksiköstä. Sarjaan kytkettyjen yksiköiden määrä valitaan verkon 

nimellisjännitteen ja yksikön nimellisjännitteen mukaan. Rinnankytkettyjen yksiköiden 

määrä taas määräytyy pariston tehon perusteella. Yliaaltopitoisissa verkoissa kondensaatto-

rit varustetaan estokeloin resonanssien ehkäisemiseksi. Kondensaattoripariston on kestettä-

vä jatkuvasti 1,3-kertainen nimellisvirta lämpenemättä. (Elovaara & Laiho, 2007, s. 287-

289) 

 

Teollisuudessa kompensointilaitteille suoritetaan käyttäjäkunnossapidon suorittamaa kun-

nonvalvontaa samassa muiden verkon laitteiden kanssa. Silmämääräisissä tarkastuksissa 

pyritään havaitsemaan ulkoisesti näkyvät vauriot. Määräaikaistarkastukset ja – huollot suo-
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ritetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kompensointilaitteille suositellaan 

myös tehtävän lämpökamerakuvauksia ennen huoltotoimenpiteitä. (Huhtanen & Ahtiainen, 

2016) 

4.3.4 Relesuojaus 

Sähkönjakeluverkot varustetaan suojausjärjestelmällä, joka ohjaa lähinnä vikaa olevan kat-

kaisijan auki. Laitetta, joka antaa ohjausimpulssin katkaisijalle, kutsutaan suojareleeksi. 

Suojarele voidaan liittää suoraan päävirtapiiriin, jolloin kyseessä on primäärirele. Mitta-

muuntajan avulla päävirtapiiriin liitettyjä releitä kutsutaan toisioreleiksi. Relesuojauksen 

on oltava selektiivistä niin, että mahdollisimman pieni osa verkosta joutuu pois käytöstä 

vian seurauksena. Suojauksen on toimittava nopeasti niin, että häiriön aiheuttamat vahingot 

jäävät mahdollisimman pieniksi. Lisäksi relesuojauksen on suojattava koko järjestelmää, 

sen on oltava yksinkertainen ja käyttövarma sekä käytön aikana koestettava. (Elovaara & 

Laiho, 2007, s. 389-391) 

 

Kun suojareleen tarkkailema suure toimintatarkoituksesta riippuen ylittää tai alittaa relee-

seen asetetun havahtumisarvon, suojarele havahtuu. Toiminta-ajan kuluttua rele antaa kat-

kaisijalle toimintavirikkeen, jota voidaan hidastaa. Rele koostuu normaalisti havahtu-

miselimestä, mittaelimestä, aikaelimestä sekä suuntaelimestä. Releet voidaan jakaa tekni-

sen toteutuksensa perusteella päätyyppeihin, joita ovat sähkömekaaniset, staattiset ja mik-

roprosessoriohjatut releet. Sähkömekaaniset releet sisältävät liikkuvia osia, staattiset releet 

koostuvat puolijohdekomponenteista ja mikropiireistä sekä mikroprosessoripohjaiset releet 

ovat nimensä mukaisesti mikroprosessoriohjattuja. (Elovaara & Laiho, 2007, s. 391-392) 

 

Releet voidaan jakaa tärkeimpiin suojarelelajeihin mitattavan suureen mukaisesti. Tär-

keimpiä ja käytetyimpiä relelajeja ovat: 

 

 virtareleet 

 jännitereleet 

 taajuusreleet 

 tehoreleet 

 epäsymmetriareleet 

 vertoreleet 
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 ali-impedanssireleet 

 

Virtareleitä käytetään useimmiten oikosulkusuojina ja niiden vaikuttavana suureena on 

mittauspisteen virta. Jännitereleet toimivat jännitteen ylittäessä tai alittaessa määritellyn 

arvon ja niitä käytetään usein alijännitereleinä moottorisuojauksessa sekä ylijännitereleinä 

tahtigeneraattoreiden käynnistyksessä. Taajuusreleissä toiminnan aiheuttaa verkon taajuu-

den liian suuri nousu tai lasku ja niitä käytetään kuormien irti- tai takaisinkytkentätilanteis-

sa sekä generaattorien ja sähköntuotantolaitosten suojauksessa. Tehoreleet mittaavat suu-

ruuksia ja virtaussuuntia sekä epäsymmetriareleet mittaavat virta- ja jännite-

epäsymmetrioita. Vertoreleet vertaavat virtoja tai tehoja verkon eri kohdissa. Tunnetuin 

vertoreletyyppi on differentiaali- eli erovirtarele, joka vertaa mitattuja virtoja. Ali-

impedanssireleet mittaavat releen ja vikapaikan välistä impedanssia virtojen ja jännitteiden 

avulla. Tärkein ali-impedanssirelettä hyödyntävä rele on distanssirele, joka pystyy määrit-

tämään etäisyyden vikapaikkaan impedanssimittauksen avulla. (Elovaara & Laiho, 2007, s. 

392-396) 

 

Teollisuudessa suojareleille tehdään määrävälein suoritettavat relekoestukset ja uusituille 

lähdöille käyttöönottokoestukset. Käyttöönoton jälkeen relesuojaukselle suoritetaan suun-

nitelmallista kunnonvalvontaa. Suojaukselle suoritetaan määräaikaistarkastuksia ja suoja-

uksen toimintaa tarkkaillaan käyttötoiminnan osana. Suojauksessa esiintyneet viat korja-

taan ja niiden aiheuttaja pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti sekä häiriöille suo-

ritetaan tapahtuma- ja syyselvityksiä. Lisäksi suojaukselle suoritetaan normaalin käyttö-

toiminnan ohessa visuaalisia tarkastuksia, joissa tulee kiinnittää huomiota mahdollisten 

mekaanisten vaurioiden, hapettumisen tai syöpymisen ilmenemiseen sekä pölyn tai lian 

kerääntymiseen. Teollisuuslaitoksissa tehdyt havainnot kirjataan yleensä kunnossapidon 

tietojärjestelmään ja havaituista puutteista sekä vioista tehdään vikailmoitukset sekä työ-

määräykset. (Etto, 1998, s. 12) 

 

Suojareleiltä edellytetään asettelujen ja toiminnan sekä kunnon tarkistusta enintään kolmen 

vuoden välein. Toiminta tarkistetaan relekoestusten avulla, jossa kukin rele koestetaan en-

siö-, toisio-, valehäiriökoestuksella tai irrottavalla koestuksella. Ensiökoestuksessa muunta-

jan ensiön tai ensiöreleen liittimien kautta syötetään koestusvirta sekä -jännite ja järjestel-

män toiminta tarkastetaan katkaisijan toimimiseen saakka. Toisiokoestuksessa mittamuun-
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tajasta erotettuihin toisiopiireihin syötetään koestusvirta sekä -jännite. Järjestelmän toimin-

ta tarkastetaan katkaisijan toimimiseen saakka tai mitataan laukaisupiirin kunto, mikäli 

käyttötekniset haitat katkaisijan toiminnasta ovat merkittäviä. Valehäiriökoestuksessa teh-

dään tarkoituksellinen ensiöpuolen vika ja todetaan suojauksen toiminta häiriötilanteessa. 

Irrottavassa koestuksessa rele irrotetaan suojauspiiristä ja kytketään koestuslaitteistoon, 

jonka koestusarvoilla mitataan releen toiminta-arvot ja -ajat. Koestustavoista ensiökoestus 

on luotettavin, sillä se kattaa kaikki suojauspiirissä mukana olevat laitteet. Teollisuudessa 

ensiökoestus jää teknisistä syistä ja turvallisuussyistä usein tekemättä, sillä käyttötekniset 

haitat ovat merkittäviä. (Etto, 1998, s. 11) 
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5. IMATRAN TEHTAIDEN SÄHKÖNJAKELUVERKKO 

Tässä kappaleessa esitetään Stora Enson Imatran tehtaiden sähkönjakelun sekä siihen liit-

tyvän kunnossapidon pääperiaatteet. Lisäksi kappaleessa esitetään Kaukopään sekä Tai-

nionkosken tehtaiden sähkönjakeluverkkojen rakenne laitetasolla.  

 

Tehtaiden sähkönjakeluverkkoja tarkasteltaessa on otettu huomioon vain asennetut ja tuo-

tannossa olevat laitteet, ei varaosia eikä kytkemättömiä laitteita. Edellä mainitun lisäksi on 

huomioitu vain toimintopaikat, jotka sisältävät työn rajauksessa määriteltyjä 110 kV tai 10 

kV jännitetasojen laitteita eli muuntajia, katkaisijoita, releitä tai kompensointilaitteistoja. 

Generaattoriin kytketyt muuntajat käsitellään tässä kappaleessa päämuuntajina, sillä ne on 

määritetty SAP-tietojärjestelmässä päämuuntajiksi. Toimintopaikat, jotka eivät sisällä edel-

lä mainittuja laitteita on jätetty tämän työn laajuudessa huomioimatta. 

5.1 Sähkönjakeluverkon kunnossapito 

Stora Enson kunnossapitoon erikoistunut tytäryhtiö Efora Oy vastaa kunnossapidon suun-

nittelusta ja toteutuksesta Imatran tehtailla. Kunnossapito toteutetaan turvallisuuspainote-

tun luotettavuuskeskeisen kunnossapitostrategian mukaisesti (Akkanen, 2017). Tehtailla on 

siirrytty kunnossapidon vuorohuoltomallista käyttäjäkunnossapitomalliin keväällä 2014 ja 

nykyisin Stora Enson käyttäjäkunnossapito suorittaa häiriökorjauksia kunnossapitohenki-

löstön työajan ulkopuolella.  (Huhtanen & Ahtiainen, 2016) 

 

Eforan Imatran kunnossapitohenkilöstö voidaan jakaa erillisiin linjakunnossapito-

organisaatioihin vastuualueiden mukaan kuvan 5.1 mukaisesti. Organisaatiot vastaavat 

oman vastuualueensa päivittäisestä kunnossapitotoiminnasta. Lisäksi erilliset organisaatiot 

vastaavat keskitetysti tietyistä painopistealueista kuten esimerkiksi turvallisuudesta, talou-

desta sekä henkilöstöstä.    
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Kuva 5.1 Efora Oy:n Imatran tehtaiden kunnossapito-organisaation rakenne. (Efora Oy, 2017) 

 

EKP-organisaatio vastaa sähkönjakeluverkon ja sen laitteiden kunnossapidosta. Sähkönja-

kelun parissa työskentelee yksi kunnossapitoinsinööri, jonka alaisuudessa toimii kolme 

kunnossapitoasentajaa. EKP-organisaation vuosittainen budjetti käytetään huoltokuluihin, 

jotka koostuvat omien asentajien työstä, alihankinnasta sekä tarvikkeista. Mikäli sähkönja-

keluverkkoihin tehdään investointeja tai suurkorjauksia, Stora Enson projektiorganisaatio 

vastaa aiheutuneista kustannuksista. Sähkönjakeluverkkojen uusintainvestointeja tehdään 

usein tuotannon projektien yhteydessä. (Akkanen, 2017) 

 

Tuotantolinjojen sekä myös sähkönjakeluverkkojen käyttövarmuutta pyritään optimoimaan 

Eforan käyttövarmuuden optimointistrategian mukaisesti, kuten kuvassa 5.2 on esitetty. 

Käyttövarmuuden optimoinnissa varmistetaan kustannustehokkaalla kunnossapidolla häi-

riötön tuotanto koko tehtaan elinkaaren ajan. (Efora Oy, 2016) 
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Kuva 5.2 Efora Oy:n suorittamassa kunnossapitotoiminnassa sovellettava käyttövarmuuden optimointistrate-

gia. (Efora Oy, 2016) 

 

Kuvan mukaista käyttövarmuuden optimointistrategiaa sovelletaan kaikkeen kunnossapito-

toimintaan Imatran tehtaiden alueella. Käyttövarmuuden optimointi on yksi Eforan neljästä 

ydinprosessista. Toiminnan perustana toimii laadukas ennakoiva kunnossapito ja korkea 

varaosavarmuus. Strategian toteutuksen työkaluna rakennetaan ja ylläpidetään analytiik-

kaa, joka tuottaa ratkaisuja käyttövarmuuden hallintaan ja tukee kunnossapidon kokonai-

suutta. Mahdollisista tuotannon menetyksistä ja siitä aiheutuneista kustannuksista tehdään 

juurisyyanalyysit sekä lisäksi luotettavuusinsinöörit analysoivat ongelmakohteita ongelmi-

en poistamiseksi. Käyttövarmuuden jatkuvaa käytäntöä ylläpidetään jatkuvan parantamisen 

palavereilla sekä käyttövarmuuspalavereilla asiakkaan kanssa. (Efora Oy, 2016) 

5.1.1 Kunnossapidon SAP-tietojärjestelmä 

Stora Enson Imatran tehtailla on käytössä integroitu SAP-tietojärjestelmä, joka on osana 

muita tehtaan tietojärjestelmiä. Kyseinen tietojärjestelmä on ollut käytössä toukokuusta 

2003 alkaen. Esimerkki järjestelmänäkymästä sekä kappaleessa 3.5.1 mainitusta hierar-

kiarakenteesta nähdään kuvassa 5.3. Kun tuotantoprosessissa huomataan jonkin toiminnon 

heikkeneminen tai järjestelmän osan vikaantuminen, kirjataan tilanteesta tietojärjestelmään 

häiriöilmoitus, joka kohdistetaan toimipaikalle ja laitteelle (Huhtanen & Ahtiainen, 2016). 

Kunnossapito-organisaatio jalostaa ilmoituksesta työtilauksen, joka kohdistetaan kyseisen 
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laitteen kunnossapidosta vastaavalle organisaatiolle. Lisäksi työtilauksessa työlle varataan 

resurssit sekä tehdään aikataulutus.  

 

 

Kuva 5.3 Esimerkki SAP-tietojärjestelmässä näkyvästä Imatran tehtaiden sähkönjakelun toimipaikasta FI-

IM-901. Avattuna Tainionkosken tehtaan sähkönjakelun laitehierarkiasta päämuuntaja T2:n toimintopaikka 

TA-555-105, joka sisältää kyseisen toimintopaikan ainoan laitteen IM_610-152. 

 

Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkko (FI-IM-901) on jaettu kuvan mukaisesti Kaukopään 

(FI-IM-901-426) ja Tainionkosken (FI-IM-901-555) sähkönjakeluverkkoihin. Tehdasalu-

eiden sähkönjakeluverkot on jaettu toimintopaikkoihin, joiden alta nähdään kunkin toimin-

topaikan laitteet. Kaukopään sähkönjakelun toimintopaikat on merkitty KP-426-alkuisella 

toimintopaikkakoodilla ja Tainionkosken vastaavat on merkitty TA-555-alkuisella toimin-

topaikkakoodilla. Sähkönjakeluverkkojen ennakkohuolto-, häiriö- sekä toimenpidetietoja 

voidaan tarkastella toimintopaikkojen avulla. Toimintopaikkojen laitteiden tarkemmat tie-

dot nähdään avaamalla kunkin laitteen laitekortti, joka sisältää kunkin laitteen ominaisuu-

det, asiakirjat sekä muut käytön ja kunnossapidon kannalta olennaiset tiedot. Lisäksi laite-

kortista nähdään laitteen tila, joka määrittää onko laite asennettu ja tuotannossa, asennettu 

ja kytkemättä, varaosana vai korjattavana. 

5.1.2 Sähkönjakeluverkon ennakkohuollot 

Imatran tehtaiden sähkönjakeluun liittyvien laitteiden huoltosuunnitelmat on tallennettu 

SAP-tietojärjestelmään. Huoltosuunnitelmien suunnittelussa käytetään erillistä lokakuussa 

2016 hyväksyttyä ohjeistusta, jossa määritellään kunkin laitteen huoltovälit taulukon 5.1 

mukaisesti. Ennakkohuolto-ohjeistus pohjautuu valmistajien antamiin huoltosuosituksiin ja 
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se on optimoitu Imatran tehtaiden järjestelmään käyttökokemuksen ja kunnossapitoresurs-

sien mukaan pyrkimyksenä vikaantumisprosessien hallinta (Huhtanen & Ahtiainen, 2016). 

 

Taulukko 5.1 Sähkönjakeluun liittyvien laitteiden ennakkohuolto-ohjeistus Stora Enson Imatran tehtailla. 

(Wallenius & Ahtiainen, 2016) 

Laite Huoltotoimenpide Aikaväli 

110 kV päämuuntajat käämikytkinhuolto 6 a 

 öljynäyte 1 a 

 tarkastuskierros 3 kk 

10 kV jakelumuuntajat öljynäyte 10 a 

 tarkastuskierros 6 kk 

110 kV kenttä tarkastuskierros 3 kk 

110 kV katkaisija avaava huolto 25 a 

 perushuolto 5 a 

 SF6 paineiden tarkastus 3 kk 

10 kV katkaisija moottorikatkaisijan huolto 4 a 

 syöttö-/muuntajakatkaisijahuolto 6 a 

Kompensointilaitteistot tarkastus 6 kk 

 

Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi muuntajille suoritetaan jatkuvia puhdistus-

toimenpiteitä tarkastuskierroksilla tehtyjen havaintojen pohjalta. Pää- sekä jakelumuuntaji-

en tarkastuskierrokset koostuvat muuntajan komponenteille ja sen ympäristölle suoritetta-

vista silmämääräisistä tarkastuksista, lämpömittareiden lukemien tarkastuksista ja kirjauk-

sista sekä ilmankuivaimen tarkastuksista. Lisäksi tarkastuskierroksilla testataan tuulettimi-

en toiminta sekä kojeistokaappien lämmityksen toiminta. Sähkönjakeluverkon laitteille 

suoritetaan myös lämpökuvauksia kuuden kuukauden välein. Päämuuntajille suoritetaan 

avaava huolto niiden valmistajan määrittämän käyttöiän puolessa välissä eli muuntajan 

saavutettua 20 – 30 vuoden käyttöiän (Akkanen, 2017). Sähkönjakelun laitteiden ennakko-

huolto-ohjeessa on lisäksi määritelty muiden sähkönjakeluun liittyvien laitteiden ennakko-

huolto-ohjeet, mutta niitä ei tässä työssä käsitellä. (Wallenius & Ahtiainen, 2016) 

5.1.3 Sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuvat haittakustannukset 

Tehtaan yksittäisen konelinjan odottamattomasta alasajosta aiheutuvat tuotannonmenetys-

kustannukset ovat 250 000 €/d eli noin 10 400 €/h. Kyseinen kustannus on yleisesti tehtaal-

la käytössä oleva keskeytyksestä aiheutuvan haitan kustannuslukema, joka perustuu suo-
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raan konelinjan tuotannon menetyksestä aiheutuviin kustannuksiin. Kaukopään selluteh-

taan kuitulinjojen odottamattomasta alasajosta aiheutuvat tuotannonmenetyskustannukset 

ovat noin 7500 €/h yhtä kuitulinjaa kohden. Kuitulinjojen tuottama sellu käytetään tehtaan 

paperi- ja kartonkikoneiden tuotannon raaka-aineena. Täten kuitulinjojen odottamattoman 

alasajon kokonaisvaikutukset riippuvat monista tekijöistä, kuten esimerkiksi sellun väliva-

rastointiin käytettyjen massatornien massatilanteesta. Kuitulinjojen tuotannon keskeytyk-

sestä aiheutuvat tuotannonmenetyskustannukset lasketaan aina tapauskohtaisesti. 

(Wallenius, 2017) 

5.1.4 Sähkönjakeluverkon konsulttiselvitykset 

Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkoille on teetetty kattava selvitys Jaakko Pöyry Oy:llä 

vuonna 2005. Kyseisessä selvityksessä on määritetty silloisen verkon oikosulkukestoisuu-

det, suoritettu vikavirtalaskenta tehdasverkoille sekä perehdytty maasulkujen aiheuttamiin 

vaikutuksiin keskijännitejakelussa. Lisäksi selvityksessä on perehdytty Imatran tehtaiden 

tehdasyksiköiden relesuojaukseen, muuntajiin, kompensointilaitteistoihin, keskijännitekaa-

pelointeihin sekä apusähköjärjestelmiin. Edellä mainittujen laitteiden ja järjestelmien sen-

hetkiseen tilaan on kiinnitetty huomiota toimivuuden sekä määräysten kannalta ja sähkön-

jakeluverkon uusimiseksi on esitetty ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Jatkotoimenpide-

ehdotuksina on esitetty lisäselvityksiä ja uusintoja esimerkiksi avorakenteisille keskijänni-

tekojeistoille, relesuojaukselle, muuntajille sekä kompensointilaitteistoille. Nykyiseltä Pöy-

ry Oyj:ltä on tilattu uusi vastaavanlainen selvitys vuoden 2017 alussa, jotta verkossa tehty-

jen muutosten jälkeen saadaan päivitetty kokonaiskuva verkon toiminnasta (Wallenius, 

2017). (Jaakko Pöyry Oyj, 2005) 

 

ABB Oy:llä on teetetty Imatran tehtaiden releille ja katkaisijoille elinkaari- sekä ylläpi-

tosuositusraportti vuonna 2016. Raportissa analysoidaan ABB Oy:n toimittamien laitteiden 

elinkaarta sekä annetaan ylläpitosuosituksia laitteille. Esimerkiksi DB-tyypin paineilma-

katkaisijoiden tuotetuki on rajoitettua ja niille on esitetty uusintasuositus 5 – 10 vuoden 

sisällä. Vähäöljykatkaisijoiden uusimissuositukseksi on esitetty 3 – 5 vuotta. Releissä SP-

mallisarjan virtareleiden tuotetuki on loppunut ja kyseiset virtareleet on suositeltu vaihdet-

tavaksi seuraavan 3 – 5 vuoden aikana. Raportissa on esitetty kattavasti ABB Oy:n valmis-

tamat käytössä olevat sähkönjakeluverkon laitteet ja raporttia voidaan käyttää tulevien lai-

tetason uusintojen tukena. (ABB Oy, 2016)  
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5.2 Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkko 

Vuonna 2016 Kaukopään voimalaitoksen vuotuinen sähköenergian tuotanto oli 764 GWh, 

millä katettiin noin 59 % Imatran tehtaiden sähkönkulutuksesta (Stora Enso Oyj, 2016). 

Loput tarvittavasta sähköenergiasta ostetaan valtakunnallisesta sähköverkosta. Tehtaiden 

sähkönjakeluverkko voidaan jakaa Kaukopään ja Tainionkosken jakeluverkkoihin, joiden 

rakenteet ja laitteet esitetään seuraavaksi. Kaukopään tehdasyksikön sähkönjakeluverkko 

on laajempi kuin Tainionkosken tehdasyksikön verkko, sillä valtaosa Imatran tehtaiden 

tuotantolinjoista ja prosessiosastoista sijaitsee Kaukopäässä, kuten kappaleessa 2.1 esitet-

tiin. 

 

Kaukopään tehdasyksikön verkko liittyy suurjännitteiseen jakeluverkkoon 110 kV jännit-

teessä. Tehdasverkon liityntä tapahtuu 110 kV kytkinlaitoksella, joka sijaitsee Kaukopään 

tehdasalueen pääportin itäpuolella kuvan 2.1 ruudun G3 vasemmassa alakulmassa. Kytkin-

laitokselta lähtee tunneli, jossa 110 kV johtimet tuodaan tehtaan yhdeksälle päämuuntajal-

le. Päämuuntajat 6 ja 7 on liitetty suoraan voimalaitoksen generaattoreihin, ja niiden avulla 

voimalaitoksen tuottamaa sähköä siirretään tehtaan käytettäväksi 110 kV jännitetason kaut-

ta. Tehtaan keskijännitteen jakelu tapahtuu 10 kV tasolla. Tehtaan muuntajamäärät on esi-

tetty taulukossa 5.2. (Stora Enso Oyj Kaukopää, 2016) 

 

Tainionkosken tehdasyksikkö liittyy suurjännitteiseen jakeluverkkoon 110 kV jännitepor-

taassa kytkinlaitoksella, joka sijaitsee Tainionkosken sellutehtaan eli kuvan 2.2 rakennuk-

sen 6 länsipäässä. Kytkinlaitoksella on kaksi 110/10kV päämuuntajaa, joiden avulla jännite 

muunnetaan tehdasverkon 10 kV tasolle. Myös Tainionkosken tehtaan muuntajat on esitet-

ty taulukossa 5.2. Tainionkosken tehdasverkossa on lisäksi varayhteys Tainionkosken ve-

sivoimalaitokseen, josta voidaan tarvittaessa syöttää 10 kV tehdasverkkoa. (Stora Enso Oyj 

Tainionkoski, 2016) 

 

Taulukko 5.2 Imatran tehtaiden pää- ja jakelumuuntajien lukumäärät tehdasalueittain. 

Laite Kaukopää [kpl] Tainionkoski [kpl] 

Päämuuntaja 9 2 

Jakelumuuntaja 128 36 

Yhteensä 137 38 
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Taulukon mukaisesti nähdään Kaukopään tehtaalla olevan yhdeksän päämuuntajaa sekä 

128 jakelumuuntajaa, jolla 10 kV jännite muutetaan alempiin jänniteportaisiin. Kaukopään 

tehtaan päämuuntajat T6 ja T7 on kytketty suoraan generaattoreihin. Muuntajien lukumää-

rä Kaukopään tehtaalla on suuri ja muuntajia on uusittu tarpeen vaatiessa sekä tuotannon 

investointien yhteydessä. Tainionkosken tehtaan muuntajamäärä on huomattavasti Kauko-

pään tehtaan muuntajamäärää pienempi. Tainionkoskella on kaksi päämuuntajaa ja 36 ja-

kelumuuntajaa, jolla 10 kV jännite muutetaan pienempiin jänniteportaisiin. Imatran tehtai-

den päämuuntajien tehot, tyypit, valmistusvuodet sekä perushuoltojen suoritusvuodet on 

esitetty kootusti liitteen II taulukossa 1. Imatran tehtaiden muuntajien ikäjakauma on esitet-

ty kuvassa 5.4. 

 

 

Kuva 5.4 Imatran tehtaiden tehdasyksiköiden pää- ja jakelumuuntajien ikäjakauma. 

 

Vanhimpien tuotantokäytössä olevien muuntajien huomataan olevan 1950-luvulta. Kauko-

pään muuntajien keskimääräinen ikä on tällä hetkellä 25,6 vuotta ja Tainionkosken muun-

tajien keskimääräinen ikä on tällä hetkellä 29,4 vuotta. Kappaleessa 3.7 esitettyjen teknis-

ten pitoaikojen pohjalta voidaan todeta ennen vuotta 1977 muuntajien ylittäneen teknisen 

pitoaikansa teoreettisen maksimiarvon, sekä vuonna 1977 valmistettujen muuntajien ylittä-

vän arvon vuonna 2017. Kaukopäässä yli 40 vuoden ikäisiä muuntajia on käytössä 25 kap-

paletta ja Tainionkoskella 12 kappaletta. Kaukopään päämuuntaja T1 ja Tainionkosken 
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päämuuntaja T1 ovat ylittäneet 40 vuoden teoreettisen pitoajan. Kaukopäässä voimalaitok-

sen generaattoriin liitetty päämuuntaja T6 ja kaksi jakelumuuntajaa ylittää teoreettisen pi-

toajan maksimiarvon vuonna 2017 sekä päämuuntaja T3 ylittää arvon vuonna 2019. Suurin 

osa Imatran tehtaiden muuntajista on asennettu muuntajan hankkimisen jälkeen tuotanto-

käyttöön ja muuntajien voidaan olettaa olleen jatkuvassa tuotantokäytössä asennushetkes-

tään alkaen. 

 

Lisäksi muuntajien ikäjakaumakuvasta huomataan tehtailla tehtyjen suurempien investoin-

tien vaikuttaneen uusien muuntajien asentamiseen sekä muuntajien uusimiseen vuosina 

1990, 1995 sekä 2000. Vuodesta 2000 alkaen Kaukopäässä on uusittu 1 – 3 muuntajaa 

vuosittain ja Tainionkoskella vastaavasti vuodesta 2015 alkaen 1 muuntaja vuodessa. 

Muuntajien uusimiseen vaikuttavat pääasiallisesti sähkönjakeluverkkojen laitteiden uusi-

miseen varatut määrärahat sekä muuntajien kunto ja toimintavarmuus. Kaukopäässä tavoi-

teltu muuntajien uusimistahti on nykyisin 1 – 3 muuntajaa vuosittain. Vastaavasti Tainion-

koskella muuntajien uusimistahti on asetettu yhteen muuntajaan vuodessa. Imatran tehtai-

den muuntajien tyyppijakauma on esitetty kuvassa 5.5. 

 

 

Kuva 5.5 Imatran tehtaiden tehdasyksiköiden pää- ja jakelumuuntajien tyyppijakauma. 
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Kuvasta huomataan lukumäärällisesti käytetyimpien muuntajatyyppien olevan CTMP-, 

KTMU- ja KTMP-tyypin muuntajia. Valtaosa Imatran tehtaiden päämuuntajista on KTRT-

tyypin muuntajia. Kaukopään generaattoreihin kytketyt päämuuntajat T6 ja T7 ovat mo-

lemmat KTRW-tyypin muuntajia. ABB Oy:n valmistamissa muuntajissa kolme ensim-

mäistä kirjainta kertovat muuntajan tyypin ja neljäs kirjain kertoo liitäntäkoteloinnin si-

jainnin. Täten esimerkiksi KTHO- ja KTHP-tyypin muuntajien aktiiviosa on sama, mutta 

niiden koteloinnit sijaitsevat eri paikassa. Yleisimmille muuntajatyypeille on tehdasalueel-

la varamuuntajia, jotka voidaan vaihtaa käyttöpaikalle vikaantumisen vuoksi.  

 

Imatran tehtaiden kytkinlaitoksia on rakennettu ja uusittu eri vuosikymmenillä, joka selit-

tää monien erilaisten katkaisijatyyppien käytön. Nykyisin kytkinlaitosten uusinnassa kiin-

nitetään erityistä huomiota turvallisuusnäkökulmiin luotettavuustarkastelujen lisäksi. Imat-

ran tehtaiden käytössä olevat katkaisijatyypit lukumäärineen ja sijainteineen on esitetty 

taulukossa 5.3. 

 

Taulukko 5.3 Imatran tehtaiden katkaisijoiden lukumäärät tyypeittäin ja tehdasalueittain. 

Laite Kaukopää [kpl]  Tainionkoski [kpl] 

Muu katkaisija 6 - 

Paineilmakatkaisija 63 69 

SF6-katkaisija 126 16 

Tyhjiökatkaisija 34 4 

Vähäöljykatkaisija 24 - 

Yhteensä 253 89 

 

Suurin osa Imatran tehtaiden katkaisijoista on SF6-katkaisijoita, jotka ovat pääasiallisesti 

uusimpia tehtailla käytössä olevia katkaisijoita ja niitä voidaan pitää käyttökokemuksen 

perusteella todella toimintavarmoina. Tehtailla on myös runsaasti paineilmakatkaisijoita, 

jotka vaativat toimiakseen erillisen paineilmaverkoston. Paineilmakatkaisijoiden huolto- ja 

ylläpitokustannukset ovat huomattavasti korkeampia verrattuna muihin katkaisijatyyppei-

hin sillä niiden toiminta edellyttää myös erillisen paineilmaverkon häiriötöntä toimintaa. 

Tehtailla on käytössä myös tyhjiökatkaisijoita ja vähäöljykatkaisijoita. Tyhjiökatkaisijoita 

voidaan pitää käyttökokemuksen perusteella toimintavarmoina, kun taas vähäöljykat-

kaisijoiden eristysaineena toimiva öljy menettää eristysominaisuuksiaan vanhetessaan, jo-

ten vähäöljykatkaisijoiden toimintaan tulee kiinnittää huomiota jatkossa. 
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Kuten kappaleessa 5.1.2 mainittiin, 110 kV katkaisijoita huolletaan suorittamalla niille oh-

jainlaitehuolto viiden vuoden välein ja avaava huolto 25 vuoden välein. 10 kV moottori-

katkaisijoille suoritetaan ohjainlaitehuolto neljän vuoden välein ja vastaava huolto suorite-

taan syöttö- ja muuntajakatkaisijoille kuuden vuoden välein. Lisäksi SF6-katkaisijoiden 

paineet tarkastetaan kolmen kuukauden välein. 

 

Imatran tehtailla käytössä olevissa releissä on suuri ikähaarukka ja käytössä on useiden su-

kupolvien releitä. Suojausjärjestelmä on rakennettu aina rakentamishetkellä voimassa ol-

leen lain ja asetusten mukaisesti. Suojauksessa on kiinnitetty huomiota laitteistojen turval-

liseen toimintaan vikatilanteissa. Suojaus on rakennettu selektiiviseksi ja moniportaiseksi 

eli vian vaikutus rajataan mahdollisimman lähelle vikapaikkaa. Imatran tehtaiden releiden 

tyypit ja lukumäärät on esitetty taulukossa 5.4. 

 

Taulukko 5.4 Imatran tehtaiden releiden lukumäärät tyypeittäin ja tehdasalueittain. 

Laite Kaukopää [kpl] Tainionkoski [kpl] 

Differentiaalirele 11 3 

Jänniterele 64 29 

Monitoiminen suojarele 69 16 

Moottorinsuojarele 69 13 

Muu suojarele 59 26 

Virtarele 544 209 

Yhteensä 816 296 

 

Kuten taulukosta huomataan, suurin osa releistä on virtareleitä. Virtareleitä on sijoitettu 

verkon jokaiseen lähtöön. Virtareleiden avulla sähkönjakeluverkon laitteita suojataan teol-

lisuusverkoissa esiintyviltä suurilta oikosulkuvirroilta. Vanhoja SP-mallisarjan releitä on 

yhden lähdön jokaisella vaiheella, joka selittää osaltaan releiden suurta lukumäärää.  

 

Releiden toimintaa tarkkaillaan relekoestuksilla, jotka suoritetaan jokaiselle releelle kol-

men vuoden välein. Relekoestuksen suorittaa ulkopuolinen toimittaja ja koestuksista saa-

daan koestuspöytäkirjat, joista selviävät kyseisen releen koestetut toiminta-arvot. Rele-

koestuksien yhteydessä löytyy yleensä muutamia releitä, jotka vaihdetaan uusiin vastaa-

vanlaisiin niin sanotun piilovian vuoksi. Edellä mainittuja relevaihtoja ja täten kyseisissä 

releissä havaittuja piilovikoja ei kirjata SAP-tietojärjestelmään. 
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Loistehon kompensointilaitteistoja on sijoitettu sekä Kaukopäähän että Tainionkoskelle, 

sillä loisteho pyritään kompensoimaan mahdollisimman lähellä sen tuotantoa. Imatran teh-

taiden kompensointilaitteistot sijainteineen ja kapasiteetteineen on esitetty taulukossa 5.5. 

Kompensointilaitteistot koostuvat pääasiassa kondensaattoriparistoista, mutta osa laitteis-

toista sisältää lisäksi kuristimia ja yliaaltojen suodattamiseen käytettyjä imupiirejä. 

 

Taulukko 5.5 Imatran tehtaiden loistehon kompensointilaitteistojen lukumäärät ja kompensointikapasiteetit 

tehdasalueittain. 

Laite Sijainti Lukumäärä [kpl] Kapasiteetti [MVar] 

Kompensointilaitteisto Kaukopää 9 76,09 

Kompensointilaitteisto Tainionkoski 3 24,96 

Yhteensä  12 101,05 

 

Kaukopään tehtaan kompensointilaitteistot sijaitsevat kahdeksalla kytkinlaitoksella ja 

kompensointilaitteistoja on yhteensä yhdeksän kappaletta. Kaukopään tehtaan yhteenlas-

kettu kompensointikapasiteetti on 76,09 MVar. Lisäksi loistehoa voidaan kompensoida 

Kaukopään tehtaan generaattoreilla. Tainionkosken tehtaalla sijaitsee kolme kappaletta 

kompensointilaitteistoja pääkytkinlaitoksen kolmessa kentässä ja niiden yhteenlaskettu 

kompensointikapasiteetti on 24,96 MVar. Yhteensä kiinteiden kompensointilaitteistojen 

kompensointikapasiteetti Imatran tehtailla on 101,05 MVar.   

 

Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkko on kokonaisuudessaan laaja ja se sisältää suuria 

määriä eri laitteita johtuen kappaleessa 2.1 esitetystä tehtaan suuresta koosta ja prosessi-

osastojen lukumäärästä. Koska tehdasalueelle on vuosikymmenien saatossa rakennettu uu-

sia osastoja sekä uusittu vanhoja osastoja, muodostuu myös sähkönjakeluverkko usean eri 

aikakauden laitteista. Tästä johtuen lähes vuosittain osa verkon laitteista saavuttaa teoreet-

tisen maksimipitoaikansa. Verkon ikääntyessä vaiheittain tulee kiinnittää erityistä huomio-

ta ikääntyneiden laitteiden uusimiseen, jotta tehdasalueen sähkönjakelun luotettavuus ja 

käyttöturvallisuus saadaan pidettyä korkealla tasolla. 

5.2.1 Sähkönjakeluverkon toimipaikkojen kriittisyysluokitukset 

Sähkönjakeluverkon laitteita sisältäville toimintopaikoille on tehty kriittisyysluokittelu 

vuonna 2011. Luokittelu on tehty määrittämälle kullekin toimintopaikalle ABC-
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kriittisyysluokkatunnus, joka määrittää kyseisen toimintopaikan kriittisyyden ja täten mää-

rittää sille sovellettavan kunnossapito- ja ennakkohuoltomallin (Huhtanen & Ahtiainen, 

2016). Luokittelumallissa kriittisyysluokka A on kriittisin ja C vähiten kriittisin. Luokittelu 

on tehty yhteistyössä kunkin konelinjan linjaorganisaation kanssa ja se ottaa kantaa kunkin 

toimintopaikan vaikutuksista turvallisuuteen, ympäristöön, laatuun, käyntiaikaan, tuotanto-

vaikutuksiin sekä kustannuksiin. Pisteyttämällä edellä mainitut kohdat ja laskemalla niiden 

summa saadaan määritettyä erillisen kriittisyystaulukon mukaisesti kohteen kriittisyys-

luokka. Kriittisyysluokitukset sähkönjakelun laitteille on esitetty taulukossa 5.6. 

 

Taulukko 5.6 Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkon toimintopaikkojen kriittisyysluokitukset. 

Kriittisyysluokitus Lukumäärä [kpl] 

A 170 

B 27 

C 4 

Yhteensä 201 

 

Kuten taulukosta huomataan, suurin osa sähkönjakeluverkon toimipaikoista on luokiteltu 

kriittisimpään luokkaan. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että sähkönjakelun kannalta 

tärkeiden laitteiden vikaantuminen aiheuttaa lähes aina tuotantokatkoksia sekä täten vaiku-

tuksia laatuun, käyntiaikaan ja kustannuksiin. Kriittisyysluokan B laitteistot ovat pääasial-

lisesti prosessin käyttövarmuuden kannalta hieman toissijaisempia ja sisältävät paljon jäl-

kikäsittelyn laitteistoja sekä valaistuskeskuksia. Kriittisyysluokan C laitteistoilla ei ole suo-

ranaista vaikutusta prosesseihin ja ne sisältävät esimerkiksi kaatopaikan pääkeskuksen sekä 

pääporttialueen valaistuskeskuksen. Kaikki tarkasteltavat sähkönjakeluverkon toimintopai-

kat Tainionkosken tehtaalla on luokiteltu A-kriittisyysluokkaan kun taas Kaukopäästä löy-

tyy myös B- ja C-kriittisyysluokan toimipaikkoja esitetyn taulukon mukaisesti. 

5.2.2 Sähkönjakeluverkon varasyöttömahdollisuudet 

Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkkoa suunniteltaessa on kiinnitetty huomiota mahdolli-

siin päämuuntajien vikaantumistilanteisiin ja päämuuntajien syöttämien pääkytkinlaitosten 

välille on rakennettu varayhteyksiä, jotta vikatapauksissa voidaan minimoida tuotantokat-

kosten pituus ja syöttää prosesseja käytettävissä olevilla päämuuntajilla varayhteyksien 
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kautta (Wallenius, 2017). Taulukossa 5.7 on esitetty tehdasalueen päämuuntajat, niiden 

syöttämät kytkinlaitokset ja käytössä olevat varayhteydet. 

 

Taulukko 5.7 Imatran tehtaiden päämuuntajat tehdasalueittain, niiden syöttämät pääkytkinlaitokset ja va-

rayhteydet pääkytkinlaitosten välillä. 

Muuntaja Sijainti Syötettävä pääkytkinlaitos Varayhteydet 

T1 Kaukopää 10kV1 10kV2 

T2 Kaukopää 10kV2 10kV1, 10kV3 

T3 Kaukopää 10kV3 10kV2, 10kV9 

T4 Kaukopää 10kV4 10kV5 

T5 Kaukopää 10kV5 10kV4, 10kV8B 

T8 Kaukopää 10kV8A, 10kV8B 10kV5 

T9 Kaukopää 10kV9 10kV3 

T1 Tainionkoski 10kV 10kV 

T2 Tainionkoski 10kV 10kV 

 

Rakennettujen varayhteyksien kautta pystytään korvaamaan Kaukopäässä yhden muunta-

jan verkosta irtoaminen ja syöttämään vikaantuneen muuntajan normaalisti syöttämää pää-

kytkinlaitosta varayhteyksien kautta. Tainionkoskella toisen päämuuntajan vikaantuessa 

voidaan koko tehdasta ajaa hetkellisesti yhdellä päämuuntajalla. Tainionkoskella molem-

mat päämuuntajat syöttävät saman pääkytkinlaitoksen eri kenttiä. Kaikki kyseisen pääkyt-

kinlaitoksen kentät on kytketty samaan kiskostoon, jolloin kiskosto toimii varayhteytenä. 

Päämuuntajien vikatilanteissa varayhteyksien käyttöönotto voidaan suorittaa valvomo-

ohjelmistolla. Jakelumuuntajien välille ei ole rakennettu varayhteyksiä. 
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6. IMATRAN TEHTAIDEN SÄHKÖNJAKELUVERKON LUOTETTAVUUS 

Tässä kappaleessa perehdytään Stora Enson Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkon laittei-

den todelliseen vikahistoriaan sekä esitetään vikahistorian perusteella lasketut vikataajuu-

det sekä toimintavarmuudet laitekohtaisesti. Luotettavuutta analysoidaan vikatilastojen 

pohjalta ja luotettavuuslohkokaavion avulla. Kappaleessa esitetään tuotantolinjakohtainen 

esimerkki luotettavuuden kustannusvaikutuksista. Lisäksi kappaleessa perehdytään luotet-

tavuuden parantamistoimenpiteiden kustannus- ja luotettavuusvaikutuksiin. 

6.1 Laitteiden vikahistorian analysointi 

Sähkönjakelun laitteiden häiriö- ja toimenpidehistoria on saatavilla SAP-tietojärjestelmästä 

toukokuusta 2003 alkaen. Häiriö- ja toimenpidehistoriaan on kirjattu kaikki laitteille tehdyt 

huolto- ja korjaustoimenpiteet selitteineen. Häiriö- ja toimenpideilmoitusten lukumäärät, 

sähkönjakelun katkosten lukumäärät sekä katkosten kestoaika tehtaittain aikavälillä 

1.5.2003–13.12.2016 on esitetty taulukossa 6.1. 

 

Taulukko 6.1 Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkkojen häiriöt, suoritetut toimenpiteet, sähkönjakelun kat-

kokset sekä sähkönjakelun katkosten kestoaika 1.5.2003–13.12.2016 välisenä aikana. 

Tehdasalue Häiriöt [kpl] Toimenpiteet [kpl] Katkokset [kpl] Kesto [h] 

Kaukopää 2198 965 63 52,81 

Tainionkoski 227 839 23 26,35 

 

Taulukosta huomataan Kaukopään tehtaalla olevan huomattavasti enemmän häiriökirjauk-

sia sekä sähkönjakelun katkoksia. Lisäksi Kaukopäässä SAP-tietojärjestelmään kirjattu 

katkosten kestoaika on puolet suurempi kuin Tainionkoskella. Eroa kirjausten määrissä 

voidaan selittää Kaukopään tehdasalueen sähkönjakeluverkon laajuudella verrattuna Tai-

nionkosken tehdasalueeseen. Suurin osa molempien tehtaiden häiriö- ja toimenpide-

ilmoituksista liittyy erilaisten hälytysten kuittauksiin, joista esimerkkinä releiden hälytys-

ten sekä muuntajan lämpöhälytysten kuittaukset. Toimenpide-ilmoitukset sisältävät tietoja 

esimerkiksi muuntajien jännitteiden säädöstä, loistehon kompensointilaitteistojen kompen-

sointiarvojen säädöstä sekä laitteiden tarkastuksista sekä huolloista.  
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Kirjatut vikojen kestoajat ovat pääosin alle tunnin mittaisia, kuitenkin suuremmat häiriöt 

kuten keskuslähtöjen tai katkaisijoiden palaminen tai muuntajan hajoaminen korottavat 

kokonaiskestoaikaa. Kaukopäässä on kirjattu 29 vikaa ja Tainionkoskella yksi vika, joihin 

on kirjattu tieto sähkönjakelun katkosajasta. Vikojen kestoaikaa tarkasteltaessa tulee suh-

tautua kriittisesti erilaisiin kirjaustyyleihin häiriöilmoituksissa. Monissa vikatapauksissa 

kestoaikaa ei ole kirjattu ilmoitukseen ollenkaan, vaikka laitteen vikaantuminen on todelli-

suudessa aiheuttanut sähkönjakelun katkoksen. Sähkönjakelusta vastaavien henkilöiden 

haastattelujen perusteella voidaan todeta todellisten sähkönjakelun katkosaikojen olevan 

todellisuudessa ilmoitettua suurempia. Edellä mainittujen seikkojen pohjalta voidaan tode-

ta häiriökirjausten yhtenäistämiseksi tehtävän ohjeistuksen olevan tarpeellinen ja helpotta-

van vikatietojen käsittelyä tulevaisuudessa. 

 

Sähkönjakelun katkokset ovat johtuneet pääosin prosessiosastojen laitteiden vikaantumisis-

ta, jonka seurauksena sähkönjakeluverkon suojareleet ovat laukaisseet kyseisen lähdön 

katkaisijan. Suurin osa katkaisijan laukeamisista on tapahtunut ylivirran tai maasulun vai-

kutuksesta prosessiosaston laitteen vikaantuessa. Myös vesivahingot laitetiloissa, ukkonen, 

väärät asetteluarvot relettä uusittaessa sekä inhimilliset häiriöt relekoestusten yhteydessä 

ovat aiheuttaneet sähkönjakelun katkoksia. Edellä mainittujen lisäksi myös sähkönjakelu-

verkkojen laitteiden vikaantumiset ovat aiheuttaneet sähkönjakelun katkoksia. 

 

SAP-tietojärjestelmään kirjatusta häiriö- ja toimenpidehistoriasta etsittiin suur- ja keskijän-

nitesähkönjakeluverkkojen laitteiden vikoja, jotka aiheuttivat sähkönjakelun katkoksen. 

Sähkönjakeluverkon laitteiden vikojen aiheuttamia katkoksia analysoitaessa käsiteltiin 

Kaukopään ja Tainionkosken tehdasverkkoja yhtenä kokonaisuutena. Kuvassa 6.1 on esi-

tetty Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkkojen laitteiden viat, jotka aiheutuivat sähkönjake-

luverkon laitteiden vioista ja aiheuttivat sähkönjakelun katkoksen. 
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Kuva 6.1 Imatran tehtaiden suur- ja keskijännitesähkönjakelun laitevikojen aiheuttamat sähkönjakelun kat-

kosten lukumäärät 1.5.2003–13.12.2016 välisellä ajanjaksolla. 

 

Tarkasteltaessa kuvassa esitettyjä vikoja, huomataan muuntajien ja katkaisijoiden aiheutta-

neen lukumäärällisesti eniten sähkönjakelun katkoksia tarkastellulla aikavälillä. Muuntaji-

en aiheuttamien sähkönjakelun katkosten syyt on esitetty tarkemmin kuvassa 6.2. Katkaisi-

joiden aiheuttamat viat johtuivat katkaisijan mekanismien rikkoutumisesta, kiinnivetokelo-

jen palamisesta sekä oikosulkujen aiheuttamista katkaisijan palamisista. Releiden viat joh-

tuivat releiden rikkoutumisesta sekä valokaarireleiden vääristä asetteluarvoista. Yksittäinen 

kompensointilaitteiston vika johtui imupiirin ylivirrasta ja maasulusta, joka aiheutti alijän-

nitehälytyksen jauhimille estäen niiden toiminnan. 
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Kuva 6.2 Pää- ja jakelumuuntajien aiheuttamien sähkökatkosten aiheuttajat Imatran tehtailla 1.5.2003–

13.12.2016 välisellä ajanjaksolla. 

 

Kuvasta nähdään kaasureleen ja käämityksen aiheuttaneen yli puolet muuntajien aiheutta-

mista sähkökatkoksista. Yhdessä kaasureleviassa kaasureleen koho on vioittunut sekä kah-

dessa viassa kaasurele on jouduttu ilmaamaan.  Käämitykseen liittyvissä vioissa esille nou-

si muuntajan T160 A-käämin oikosulku, käämivian takia öljyä kaasuttava muuntaja T231 

sekä käämityksen lämpötilamittauksen viallinen anturi muuntajassa T101. Muuntajan T95 

kannella oli tulipalo, joka johtui muuntajan 10 kV puolen läpivientieristimen räjähtämises-

tä löysien liitoksien seurauksena. Päämuuntajan T2 painereleen laukaisu johtui painereleen 

koskettimien hapettumisesta kosteuden seurauksena. Muuntaja T51 rikkoutui tuotantotilan-

teessa väliottokytkimen koskettimien oksidoitumisesta johtuvan läpilyönnin seurauksena. 

Muuntajan T350 rikkoutumisesta ei ollut lisätietoja ilmoituksessa. 

 

KTMP-tyypin jakelumuuntajiin alettiin kiinnittää erityistä huomiota muuntajan T51 rik-

kouduttua tuotantotilanteessa väliottokytkinvian seurauksena. Kyseisen muuntaja toimitet-

tiin huoltoon, jossa sen väliottokytkin otettiin pois käytöstä ja väliottokoskettimet lukittiin 

mekaanisesti pulttiliitoksella niille vakiintuneeseen kohtaan. Muuntajan T51 hajoamisen 

jälkeen korkealla kuormituksella oleville samantyyppisille muuntajille aloitettiin tehostettu 

kunnonvalvonta kuukausittaisten öljyanalyysien pohjalta. Kahdessa muussa saman tyypin 

muuntajassa havaittiin alkavia vikaantumisen oireita öljyanalyysien pohjalta. Kyseiset 
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muuntajat toimitettiin huoltoon porrastetusti ja myös niiden väliottokytkimille tehtiin vas-

taavanlainen väliottokytkimen pulttilukitus kuin muuntajalle T51. (Huhtanen & Ahtiainen, 

2016) 

 

Yhteenvetona vikahistoriatiedoista voidaan sanoa, että Imatran tehtaiden suur- ja keskijän-

nitesähkönjakeluverkkojen laitteiden vikatiedoista ei ilmene mitään yllättävää. Verkkojen 

eri-ikäiset ja erityyppiset laitteet saavuttavat korkean vikataajuuden ajanjakson eri ajanhet-

kellä. Laitteiden toimintakunnon ylläpitämiseksi suoritetaan järjestelmällistä ennakkohuol-

totoimintaa, mutta ennakkohuoltojen avullakaan ei voida välttyä satunnaisilta vikaantumi-

silta, vaikka ennakkohuollot voivat helpottaa alkavien vikojen havaitsemista ja täten vi-

kaantumisprosessien hallintaa.  

 

Lisäksi osa laitteista on asennettuna ulkotiloihin, jolloin ne ovat alttiina ilmastollisille rasi-

tuksille, joka voi omalta osaltaan vaikuttaa niiden vikataajuuksien kehittymiseen verrattuna 

vastaaviin sisätiloihin asennettuihin laitteisiin. Kolmivuoroteollisuuden jatkuva sähköntar-

ve aiheuttaa haasteita etenkin katkaisijavikojen huomaamiselle, sillä osa katkaisijavioista 

voidaan havaita vasta tilanteessa, jossa katkaisijaa päästään ajamaan auki ja kiinni esimer-

kiksi tuotantokatkojen tai seisokkien yhteydessä. 

6.2 Luotettavuuden analysointi vikahistorian perusteella 

Kappaleessa 3.2 esitettyä käytettävyyttä ja täten luotettavuuden kokonaisuutta on analysoi-

tu toimintavarmuuden mittareilla, sillä kappaleessa 6.1 esitettyjen vikojen kestoaikojen on 

todettu olevan epävarmoja. Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkon luotettavuutta analysoi-

taessa on perehdytty tarkemmin kuvassa 6.1 esitettyihin vikoihin. Taulukossa 6.2 on esitet-

ty kappaleessa 3.1.2 esitettyjen yhtälöiden (3.5), (3.7) ja (3.8) avulla lasketut vikataajuudet, 

vikaantumisaikavälit sekä toimintavarmuudet sähkönjakeluverkon laitteille. Kappaleessa 

6.1 esitetty noin 13,6 vuoden vikatilastointi antaa luotettavan kuvan laitteiden todellisesta 

luotettavuudesta. 
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Taulukko 6.2 Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkon laitteiden lukumäärät, laskennalliset vikataajuudet, kes-

kimääräiset vikaantumisaikavälit sekä toimintavarmuudet tarkastellulla ajanjaksolla. 

Laite Lukumäärä [kpl] Viat [kpl] λ [vikaa/kpl,a] MTBF [h] R [%] 

Katkaisija 342 8 0,00171 5104350 99,83 

Kompensointilaitteisto 12 1 0,00611 1432800 99,39 

Suojarele 1112 6 0,00040 22128800 99,96 

Muuntaja 175 10 0,00419 2089500 99,58 

 

Taulukosta voidaan huomata tarkasteltavan aikavälin laskennallisten vikataajuuksien ole-

van taulukossa 3.3 esitettyjä teoreettisia pienempiä kaikilla muilla laitteilla paitsi katkaisi-

joilla. Katkaisijoiden laskennallinen vikataajuus koko verkossa on teoreettista arvoa suu-

rempi ja ero selittyy paineilmakatkaisijoiden suurella määrällä ja niissä esiintyneillä meka-

nismivioilla. Kokonaisuudessa laitteissa esiintyneitä sähkönjakelun keskeyttäneitä vikoja 

on ollut tarkasteltavalla ajanjaksolla vähän suhteessa laitteiden lukumääriin, joka selittää 

järjestelmätasolla laitteiden korkean toimintavarmuuden. Taulukon arvojen tarkastelussa 

tulee ottaa huomioon se, että relekoestuksissa havaittuja vikoja ei kirjata SAP-

tietojärjestelmään. Mikäli koestuksissa havaitut viat kirjattaisiin järjestelmään, nousisi suo-

jareleiden todellinen vuosittainen vikataajuus hieman.  

 

Vikahistoriatietojen perusteella laskettujen vikataajuuksien sekä toimintavarmuuksien poh-

jalta voidaan todeta sähkönjakeluverkon luotettavuuden olevan hyvällä tasolla, joka mah-

dollistaa prosessien korkean käyttöasteen ja turvallisen käyttötoiminnan. Sähkönjakeluver-

kon korkea luotettavuus mahdollistaa omalta osaltaan korkean tuotannon kokonaistehok-

kuuden, eikä sähkönjakeluverkkoa voida pitää nykytilanteessa tuotantoa rajoittavana teki-

jänä. Sähkönjakeluverkon luotettavuuden tulee pysyä myös tulevaisuudessa korkealla ta-

solla, joten ikääntyvän järjestelmän laitteisiin ja niiden uusintoihin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Jatkossa suoritettavassa luotettavuuden analysoinnissa tulee vikatapausten lisäk-

si huomioida myös turvallisuus- ja talousnäkökulmat. 

6.3 Luotettavuuden analysointi luotettavuuslohkokaaviolla 

Luotettavuutta voidaan analysoida myös kappaleessa 3.3 esitetyn luotettavuuslohkokaavi-

on avulla. Luotettavuuslohkokaavion avulla voidaan analysoida esimerkiksi yksittäisen 

konelinjan sähkönjakeluverkon komponenttien luotettavuutta, jolloin päästään käsiksi ko-
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nelinjan kokonaisluotettavuuden kannalta kriittisiin laitteisiin. Imatran tehtaiden KA2-

konelinjan tuotantoon vaikuttavan sähkönjakeluverkon laitteiden luotettavuuslohkokaavio 

on esitetty kuvassa 6.3. Tehtaan sähkönjakeluverkko on suunniteltu siten, että päämuuntaja 

syöttää pääkytkinlaitosta, josta lähtee syöttö alakytkinlaitokselle, josta syötetään prosessin 

jakelumuuntajia. 

 

 

Kuva 6.3 Imatran tehtaiden KA2-konelinjan sähkönjakelun luotettavuuslohkokaavio. 

 

Kuvassa esitetyn KA2-konelinjan suur- ja keskijännitesähkönjakeluverkko koostuu pää-

muuntajasta, kahdesta kytkinlaitoksesta sekä jakelumuuntajasta. Prosessin luotettavuustek-

ninen rakenne kuvataan virtauksena luotettavuuslohkokaavion läpi ja toimintojen väliset 

kytkennät ovat sarjarakenteisia, sillä jakelumuuntajat T226 ja T227 syöttävät tiettyä kone-

linjan kokonaisprosessin osa-aluetta ja niiden välillä ei ole varayhteyksiä. Kytkinlaitoksia 

tarkasteltaessa on keskitytty pelkästään työn rajauksen mukaisesti niiden releiden ja katkai-

sijoiden toimintavarmuuteen. Taulukossa 6.2 esitetyt laskennalliset toimintavarmuudet lait-

teille on esitetty kuvan 6.4 mukaisessa KA2-konelinjan prosessin sähkönjakelun toiminta-

varmuusmallissa. 
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Kuva 6.4 Hierarkkisen luotettavuuslohkokaavion toimintavarmuusmalli Imatran tehtaiden KA2-konelinjan 

prosessin sähkönjakelulle. Kuvassa on esitetty muuntajien toimintavarmuus 𝑅𝑀 ja releiden toimintavarmuus 

𝑅𝑅 sekä katkaisijoiden toimintavarmuus 𝑅𝐾. 

 

Kuvassa esitetyn prosessin tapauksessa pää- tai jakelumuuntajien vikaantuminen aiheuttaa 

prosessin toiminnan keskeytymisen, joten muuntajien viat ovat kriittisiä, kuten kappaleessa 

3.3 esitettiin. Releiden ja katkaisijoiden toimintavarmuus on muuntajia korkeammalla ta-

solla. Lisäksi niiden toiminta normaalissa käyttötilanteessa perustuu vikojen havaitsemi-

seen ja rajaamiseen, joten niiden viat voidaan olettaa ei-kriittisiksi vioiksi. Täten tarkem-

paa jatkotarkastelua suoritettaessa toimintavarmuusmalli voitaisiin yksinkertaistaa ja tar-

kastella toimintavarmuusmallia ainoastaan muuntajien toimintavarmuuden näkökulmasta. 

Tarkastelu voitaisiin muuttaa kappaleessa 3.3 esitetyksi käyttövarmuusmalliksi, mikäli 

käytettävissä olisi luotettavaa dataa vikaantumisten kestoajoista. Täten kappaleessa 6.1 esi-

tetty vikatilastoinnin yhtenäistävä ohjeistus todetaan tarpeelliseksi myös käyttövarmuus-

mallien muodostamisen takia. 

6.4 Luotettavuuden kustannusvaikutukset Imatran tehtailla 

Sähkönjakeluverkon yksittäisten laitteiden vikaantuminen voi aiheuttaa tuotantokatkoksen 

prosessiosastoille. Jakelumuuntajat ovat keskijännitejakelun kriittisiä komponentteja eten-

kin kartonki- tai paperikonelinjojen sähkönjakelun toiminnan kannalta, sillä niiden vikaan-

tuminen aiheuttaa suurella todennäköisyydellä koko konelinjan tuotannon keskeytymisen, 

kuten kappaleessa 6.3 esitettiin. Pyrittäessä konelinjojen korkeaan käyttöasteeseen, tulee 
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sähkönjakeluverkkojen komponenttien luotettavuuden olla korkealla tasolla, kuten kuvassa 

3.4 on esitetty. 

 

Yksittäisen jakelumuuntajan hallittu vaihto varamuuntajaan aiheuttaa 12 tunnin tuotanto-

katkoksen ja hajoaminen kuormitustilanteessa 24 tunnin mittaisen tuotantokatkoksen, sillä 

jakelumuuntajien välille ei ole rakennettu varayhteyksiä. Suunnitellut muuntajanvaihtotoi-

menpiteet pyritään ajoittamaan pesu- tai huoltoseisokkien ajalle, jolloin konelinjan tuotanto 

ajetaan alas joka tapauksessa. Täten muuntajavaihdon kanssa samanaikaisesti suoritettavi-

en muiden töiden kautta tuotannonmenetykset sekä muuntajavaihdon aiheuttama tuotannon 

katkosaika saadaan minimoitua. Kuitenkin eteen voi tulla tilanne, jossa kyseinen konelinja 

joudutaan ajamaan alas muuntajan vaihtoa varten. (Huhtanen & Ahtiainen, 2016).  

 

Kuvassa 6.5 on esitetty suunnitellun ja suunnittelemattoman muuntajavaihdon vaikutuksia 

Imatran tehtaiden KA4-konelinjan kartongintuotantoon vuosittaisen tuotantokapasiteetin 

perusteella. Kuvassa esitettyjen tuotannonmenetyskustannusten laskennan keskeytyskus-

tannuksina on käytetty kappaleessa 5.1.3 esitettyjä arvoja. 

 

 

Kuva 6.5 Imatran tehtaan KA4-konelinjan tuotanto normaalitilanteessa, suunnitellussa muuntajanvaihtotilan-

teessa sekä suunnittelemattomassa muuntajanvaihtotilanteessa. 
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Kuvan mukaisesti KA4-konelinjan tuotantokäyrä on yhtenäinen ja sen kulmakerroin on 

suuri normaalissa käyttötilanteessa ilman tuotantokatkoja. Mikäli konelinja joudutaan aja-

maan alas ja suorittamaan ennalta suunniteltu muuntajanvaihtotilanne, menetetty tuotanto 

on noin 438 t ja tuotannonmenetyksestä aiheutuvat kustannukset ovat 125 000 €. Vastaa-

vasti muuntajan hajottua kuormitustilanteessa eli suunnittelemattomassa vaihtotilanteessa 

menetetty tuotanto on noin 877 t ja tuotannonmenetyskustannukset ovat 250 000 €.  

 

Kuvasta huomataan muuntajavaihtojen aiheuttavan suuria tuotannonmenetyskustannuksia, 

mikäli konelinja joudutaan pysäyttämään pelkän muuntajanvaihdon vuoksi. Täten tehtaalla 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota muuntajien huolto-ohjeiden noudattamiseen sekä suorit-

taa järjestelmällistä kunnonvalvontaa prosessin toiminnan kannalta kriittisille muuntajille. 

6.5 Luotettavuuden parantaminen 

Luotettavuuden parantamisessa ja mahdollisten tuotantohäiriöiden minimoimisessa tulee 

kiinnittää huomiota kustannustehokkaisiin toteutustapoihin ja pyrkiä turvallisiin ratkaisui-

hin, joiden avulla tehdasprosessien käyttöaste saadaan pidettyä korkeana. Kappaleessa 6.3 

esitetyn luotettavuuslohkokaavion perusteella jakelumuuntajien viat todettiin kriittisiksi, 

joten parantamalla jakelumuuntajien luotettavuutta voidaan parantaa yksittäisen konelinjan 

sähkönjakelun luotettavuutta kokonaisuutena.  

 

Nykytilanteessa tuotantolinjan tiettyä prosessivaihetta syötetään yhdellä jakelumuuntajalla, 

jonka pitoaikana käytetään 40 vuotta. Luotettavuutta voidaan parantaa esimerkiksi seuraa-

vassa esitetyillä vaihtoehdoilla A ja B. Vaihtoehdossa A muutetaan pitoajaksi 30 vuotta, 

jolloin vikataajuus käyttöjakson lopussa ei ole kehittynyt yhtä korkeaksi kuin 40 vuoden 

pitoajalla. Vaihtoehdossa B kahdennetaan syöttö kahden jakelumuuntajan varaan, jolloin 

järjestelmän toimintavarmuus paranee ja vikataajuus pienenee huomattavasti, sillä toisen 

muuntajan vikaantuessa sähkönjakelua voidaan jatkaa toisella muuntajalla.  

 

Taulukossa 6.3 on esitetty edellä mainittujen vaihtoehtojen ja nykytilanteen teoreettiset 

vikataajuudet käyttöjakson lopussa sekä keskimääräiset vikaantumisaikavälit vikataajuuk-

sien pohjalta. Vikataajuuksina nykytilanteessa ja vaihtoehdossa A on käytetty kuvan 3.9 

generaattorimuuntajien käyrää, sillä tutkittavan järjestelmän muuntajien on oletettu noudat-

tavan kyseisen käyrän mukaista vikataajuuden kehittymistä. Vaihtoehdossa B vikataajuus 
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on laskettu nykytilanteen vikataajuuden pohjalta olettamalla, että molemmat muuntajat vi-

kaantuvat samanaikaisesti. Toimintavarmuudet on laskettu kappaleessa 3.1.2 esitetyn yhtä-

lön (3.5) avulla. 

 

Taulukko 6.3 Imatran tehtaiden yksittäisen konelinjan nykytilanteen sekä luotettavuuden parantamiseksi 

ehdotettujen vaihtoehtojen A ja B vikataajuudet ja toimintavarmuudet pitoajan lopussa. Vaihtoehdossa A 

jakelumuuntajan pitoaikaa lyhennetään kymmenellä vuodella ja vaihtoehdossa B syöttö kahdennetaan kahden 

jakelumuuntajan varaan. 

Vaihtoehto Muuntajat [kpl] Pitoaika [a] λ [vikaa/kpl,a] R [%] 

Nykytilanne 1 40 0,008 99,20 

A 1 30 0,003 99,70 

B 2 40 0,00000017 99,99 

 

Taulukon mukaisesti kahden muuntajan tapauksessa vikataajuus voidaan olettaa todella 

pieneksi verrattuina muihin tilanteisiin, sillä rinnakkaisrakenteisen järjestelmän tapaukses-

sa järjestelmän kokonaistoimintavarmuus on yksittäisen laitteen toimintavarmuutta korke-

ampi. Järjestelmä saavuttaa tällöin lähes 100 % toimintavarmuuden. Vastaavasti taulukossa 

esitettyjen arvojen mukaisesti vikataajuuden voidaan olettaa laskevan noin kolmasosaan ja 

toimintavarmuuden kasvavan 0,5 %, mikäli muuntaja vaihdetaan jo 30 vuoden kohdalla.  

 

Vanhoja järjestelmiä uusittaessa käyttökelpoisempi toteutustapa luotettavuuden parantami-

seen on lyhentää jakelumuuntajien pitoaikaa, sillä fyysisten tilarajoitteiden vuoksi ei yleen-

sä ole mahdollista asentaa kahta jakelumuuntajaa ahtaisiin tiloihin. Vaihtoehto B on toteu-

tuskelpoinen uusia järjestelmiä rakennettaessa, kun kyseisen uuden prosessin halutaan saa-

vuttavan erittäin korkea toimintavarmuus. Vaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta voi-

daan arvioida yksinkertaistetulla kustannuslaskennalla, jossa vaihtoehtojen investointikus-

tannuksia verrataan pienentyneen vikataajuuden avulla saavutettaviin pienentyneisiin tuo-

tannonmenetyskustannuksiin.  

 

Vertaamalla nykytilannetta ja vaihtoehtoa A saadaan jakelumuuntajan ensimmäisten 30 

vuoden investointikustannusten tasapoistojen summien erotukseksi 17,5 k€, kun jakelu-

muuntajan hinta asennettuna on 70 k€. Vikataajuuden laskeminen noin kolmasosaan aihe-

uttaa keskimäärin 40 k€ pienemmät tuotannonmenetyskustannukset 30 vuoden aikana, kun 

vikataajuuksina käytetään taulukon 6.3 arvoja ja tuotannonmenetyskustannuksina kappa-
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leen 6.4 vuorokauden tuotantokatkon arvoja. Täten vaihtoehdon A kannattavuus voidaan 

perustella taloudellisesti, sillä tuotannonmenetyskustannusten pienenemisestä saavutettava 

hyöty ylittää investointikustannusten erotuksen.  

 

Vastaavasti vertaamalla nykytilannetta ja vaihtoehtoa B edellä mainituilla arvoilla, saadaan 

investointikustannusten erotukseksi 70 k€. Koska vaihtoehdossa B toimintavarmuus on 

lähes 100 %, ovat tuotannonmenetyskustannukset niin pieniä, että ne voidaan olettaa nol-

laksi. Tällöin tuotannonmenetyskustannukset ovat 80 k€ pienemmät kyseessä olevalla 40 

vuoden pitoajalla. Täten vaihtoehto B voidaan perustella taloudellisesti kannattavaksi, sillä 

tuotannonmenetyskustannusten pienenemisestä saavutettava hyöty ylittää investointikus-

tannusten erotuksen. Mikäli kyseistä esimerkkiä haluttaisiin soveltaa nykyisen järjestelmän 

ahtaisiin tiloihin, tulisi laskennassa käytettävän jakelumuuntajan hinnan olla korkeampi 

haasteellisten asennusolosuhteiden vuoksi. Tällöin investointikustannukset nousisivat ja 

vaihtoehto B muuttuisi taloudellisesti kannattamattomaksi. Kuten edellä mainittiin, vaihto-

ehto B soveltuu harkittavaksi uusia järjestelmiä rakennettaessa. 

 

Molempia jakelumuuntajan luotettavuuden parantamisvaihtoehtoja voidaan perustella ta-

loudellisesta näkökulmasta pienentyneellä vikataajuudella ja parantuneella toimintavar-

muudella, jotka pienentävät konelinjan odottamattomasta alasajosta aiheutuvien tuotan-

nonmenetyskustannusten esiintymisen todennäköisyyttä. Kuitenkin todellisuudessa koko-

naisjärjestelmän luotettavuuden optimointia suoritettaessa tulee huomioida useita laskenta-

parametreja, joista taloudelliset näkökulmat ovat usein hallitsevassa roolissa. Täten kyseis-

ten esimerkkien toteuttaminen käytännössä ei välttämättä ole mahdollista, vaikka niillä 

voitaisiin parantaa sähkönjakelujärjestelmän luotettavuutta.   
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7. KEHITTÄMISMALLI IMATRAN TEHTAIDEN SÄHKÖNJAKELUVERKON 

LUOTETTAVUUDEN YLLÄPITÄMISEKSI JA PARANTAMISEKSI 

Kappaleeseen on koottu nykyisen sähkönjakeluverkon vikahistorian sekä asiantuntijahaas-

tattelujen pohjalta laitekohtaisia toimenpiteitä sähkönjakelun luotettavuuden parantamisek-

si Imatran tehtailla. Lisäksi kappaleessa esitetään kehittämisehdotuksia ennakkohuolto-

ohjelmaan sekä tehdastietojärjestelmään tehtäviin vikakirjauksiin. 

7.1 Muuntajien huolto- ja kunnonvalvontasuunnitelma 

Kappaleessa 6.1 esitetyt KTMP-tyypin jakelumuuntajien ongelmat ovat aiheuttaneet huo-

mion kiinnittymisen jakelumuuntajien nykyiseen kuntoon ja huolto-ohjeiden noudattami-

seen. Edellä mainittujen muuntajien takia etenkin KTMP-tyypin muuntajiin tulee kiinnittää 

erityistä huomiota jatkossa. KTMP-tyypin muuntajia on Imatran tehtailla käytössä yhteen-

sä 17 kappaletta. Korkealla kuormituksella oleville KTMP-tyypin muuntajille tulee jatkos-

sakin suorittaa tehostettua kunnonvalvontaa riittävän usein otettujen öljynäytteiden pohjal-

ta, jotta alkaviin vikaantumisiin päästään puuttumaan tarpeeksi ajoissa. Täten kunnossapi-

totoimet voidaan suorittaa suunnitellusti, joka parantaa sähkönjakelun luotettavuutta ja mi-

nimoi mahdollisten sähkönjakelun katkosten kestoajan. Suunniteltujen kunnossapitotoimi-

en avulla vikaantuneiden muuntajien vaihtotoimenpiteet voidaan ajoittaa konelinjojen pe-

su- tai huoltoseisokkien ajalle, jolloin kappaleessa 6.4 esitetyt tuotannonmenetyskustan-

nukset voidaan minimoida. Yleisesti ottaen sekä jakelu- että päämuuntajien teknisen elin-

iän pidentämiseksi tulisi seurata valmistajan antamia huolto-ohjeita.  

 

Imatran tehtailla suoritettavien muuntajien tarkastuskierrosten aikaväli on esitetty taulu-

kossa 5.1. Nykyisin päämuuntajien ja jakelumuuntajien tarkastuskierrokset vastaavat sisäl-

löltään kappaleessa 4.3.1 esitettyjä neljännesvuosittain suoritettavia tarkastuskierroksia. 

Nykyisin suoritettavat tarkastuskierrokset ovat sisällöltään kattavia ja niiden aikaväli on 

määritetty kokemuksen perusteella. Taulukossa 6.2 esitettyihin, pitkän aikavälin toiminta-

varmuuksiin viitaten voidaan muuntajien luotettavuuden todeta olevan korkealla, joten 

myös tarkastuskierrosten aikavälin voidaan todeta olevan riittävän lyhyt. 

 

Koska muuntajat ovat kriittisiä laitteita sähkönjakeluverkon toiminnan kannalta, tulee toi-

mintaa myös kehittää, jotta alkavat vikaantumiset havaitaan riittävän ajoissa. Muuntajille 
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tulisi mahdollisuuksien mukaan suorittaa kappaleessa 4.3.1 esitetty tarkempi vuosittainen 

tarkastus- ja huoltokierros muuntajan ollessa jännitteetön esimerkiksi tehdasseisokkien yh-

teydessä, jotta muuntajan todellisesta kunnosta voidaan varmistua. Päämuuntajille vuosit-

tainen kierros tulisi suorittaa aina tehdasseisokkien yhteydessä, mikäli päämuuntaja voi-

daan ottaa jännitteettömäksi. Myös jakelumuuntajille olisi suositeltavaa suorittaa kyseinen 

kierros, mikäli kunnossapitoresurssit mahdollistavat kierrosten suorittamisen. Mikäli kun-

nossapitoresurssit eivät mahdollista kierrosten suorittamista kaikille jakelumuuntajille, tuli-

si seisokkien aikana vähintään käydä kääntämässä jakelumuuntajien väliottokytkimet edel-

lä mainitulla tavalla kappaleissa 3.7.1 ja 6.2 esitettyjen väliottokytkinvaurioiden todennä-

köisyyden minimoimiseksi.  

 

Toiminnan kehittämisen ja luotettavuuden parantamisen kannalta huomataan taulukossa 

5.1 esitetty jakelumuuntajien öljynäytteenottoväli liian pitkäksi. Jakelumuuntajien todelli-

sen kunnon ja alkavien vikaantumisten havaitsemiseksi jakelumuuntajien öljynäytteiden 

ottoväli suositellaan muutettavaksi kolmeen vuoteen. Tällöin muuntajien kunnosta voidaan 

muodostaa pitkän aikavälin kehitystrendi ja täten puuttua vikaantumisiin riittävän ajoissa 

ennen muuntajan rikkoutumista. 

7.2 Muuntajien uusimisinvestoinnit 

Vaikka kappaleessa 7.1 on todettu muuntajien luotettavuuden olevan korkealla ja tarkas-

tuskierrosten aikavälin olevan riittävän lyhyt, Imatran tehtaiden vanhimpien muuntajien 

uusimista on käyty suunnittelemaan asiantuntijalausuntojen pohjalta. Kuten kuvasta 5.4 

huomattiin, Imatran tehtailla on 37 kappaletta 40 vuoden teoreettisen pitoajan ylittäneitä 

muuntajia. Lisäksi kolme muuntajaa ylittää annetun teoreettisen pitoajan vuonna 2017.  

 

Alle 20 vuoden ikäisten muuntajien voidaan olettaa olevan kuvan 3.9 mukaisesti vakiovi-

kataajuusjaksolla, jolloin muuntajien vikataajuus pysyy likimain vakiona. Yli 20 vuoden 

ikäisten muuntajien vikataajuuden voidaan olettaa lähtevän hienoiseen nousuun ja yli 40 

vuoden ikäisten muuntajien vikataajuus nousee eksponentiaalisesti käyttöiän funktiona, 

sillä ne ovat elinkaarensa lopussa eli loppuunkulumisjaksolla. Täten huomio muuntajakan-

nan uusimisessa tulisi suunnata yli 40 vuoden ikäisiin muuntajiin niiden oletetun korkean 

vikataajuuden vuoksi. Muuntajainvestoinneissa tulisi huomioida myös kappaleessa 5.2.1 

esitetyt kriittisyysluokitukset ja täten vaikutukset prosessin toimintaan. Imatran tehtaiden 
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muuntajien iät ja kriittisyysluokat on esitetty kuvassa 7.1, kappaleissa 5.2 ja 5.2.1 esitetty-

jen muuntajien ikäjakauman sekä toimipaikkojen kriittisyysluokituksen perusteella. 

 

 

Kuva 7.1 Imatran tehtaiden muuntajien iät ja kriittisyysluokat vuoden 2017 alussa. 

 

Edellä esitetyn vikataajuuden kehittymisen, kuvassa 5.4 esitetyn muuntajien ikäjakauman 

sekä kuvassa 7.1 esitettyjen kriittisyysluokitusten perusteella huomio uusintainvestoinneis-

sa tulisi suunnata vanhimpiin A-kriittisyysluokan muuntajiin. Täten Imatran tehtaiden 

muuntajien luotettavuuden parantamiseksi suositellaan uusittavaksi yli 40 vuoden ikäisistä, 

A-kriittisyysluokan muuntajista ensin kerralla 14 jakelumuuntajaa ja Tainionkosken pää-

muuntaja T1. Tällöin muuntajakannan vanhimmat ja teoreettiselta vikataajuudeltaan suu-

rimmat muuntajat saadaan korvattua uusilla muuntajilla. Kyseinen muuntajainvestointi 

voidaan suorittaa kerralla tai jakamalla investointi kahden vuoden ajalle.  

 

Edellä mainitun investoinnin jälkeen olisi suositeltavaa uusia muuntajia yli 40 vuoden ikäi-

sistä, A-kriittisyysluokan muuntajista kolmen jakelumuuntajan vuositahdilla. Täten jake-

lumuuntajien luotettavuus saadaan pidettyä myös jatkossa korkealla tasolla. Päämuuntajien 

uusimisessa huomiota tulee jatkossa kiinnittää erityisesti Kaukopään päämuuntajiin T1, T6 

ja T3. Kaukopään päämuuntaja T1 on ylittänyt 40 vuoden teoreettisen pitoajan vuonna 

2015.  Lisäksi Kaukopään päämuuntaja T6 ylittää pitoajan vuonna 2017 sekä päämuuntaja 

T3 ylittää pitoajan vuonna 2019. Kun muuntajakannasta on saatu uusittua kriittiset yli 40 

vuotta vanhat muuntajat, voidaan tulevaisuuden uusintainvestointien suunnittelussa hyö-
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dyntää muuntajan todelliseen ja yksilölliseen kuntoon perustuvaa kuntoindeksiä, joka esi-

tettiin kappaleessa 3.7.1. 

 

Ehdotetun muuntajainvestoinnin kannattavuutta voidaan perustella luotettavuuden näkö-

kulmasta pienentyneellä vikataajuudella, jonka kautta sähkönjakelun keskeytysten toden-

näköisyyttä saadaan pienennettyä. Lisäksi investointia voidaan perustella taloudellisesta 

näkökulmasta muuntajan häviöiden pienenemisellä, sillä muuntajien häviöt ovat pienenty-

neet ja hyötysuhteet ovat parantuneet vuosien saatossa. Investointisuunnitelmaa voidaan 

perustella edellä mainittujen lisäksi myös parantuneella käyttöturvallisuudella. 

7.3 Katkaisijat 

Imatran tehtailla katkaisijoiden toimintavarmuus on korkea, kuten kappaleessa 6.2 esitet-

tiin. Katkaisijoiden kohdalla luotettavuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä tulee huomi-

oida kappaleessa 5.1.4 esitetty konsulttiselvitys sähkönjakeluverkon laitteiden elinkaaresta 

ja ylläpidosta. Katkaisijoiden uusintainvestointeja suunniteltaessa huomio tulee kiinnittää 

raportissa mainittuihin katkaisijatyyppeihin, kuten paineilmakatkaisijoihin ja vähäöljykat-

kaisijoihin. 

 

Imatran tehtaiden käytössä olevien paineilmakatkaisijakanta on vanha, joten paineilmakat-

kaisijoiden voidaan olettaa olevan loppuunkulumisjaksolla. Paineilmakatkaisijoiden iän 

vuoksi valmistajien tarjoama tuote- ja varaosatuki on rajoitettua, joten niiden korvaaminen 

on perusteltua myös huonon varaosasaatavuuden takia. Lisäksi kappaleessa 5.2 esitettyjen 

korkeiden huolto- ja ylläpitokustannusten vuoksi paineilmakatkaisijoiden uusimiseen tulee 

kiinnittää muita katkaisijatyyppejä enemmän huomiota. Täten Imatran tehtaiden paineil-

makatkaisijat suositellaan korvattavaksi uusilla SF6- tai tyhjiökatkaisijoilla seuraavien 5 – 

10 vuoden aikana. Paineilmakatkaisijoiden korvaaminen uusilla SF6- tai tyhjiökatkaisijoilla 

vähentää katkaisijoiden kunnossapitokustannuksia sekä parantaa kytkinlaitosten turvalli-

suutta. 

 

Muista katkasijatyypeistä vanhojen vähäöljykatkaisijoiden uusimista suositellaan seuraavi-

en 3 – 5 vuoden sisällä johtuen niiden eristeaineen eli öljyn eristysominaisuuksien heikke-

nemisestä. Muiden käytössä olevien katkaisijatyyppien tapauksissa suositellaan mittaavaa 

kunnossapitoa. Katkaisijoiden ennakkohuoltoja suositellaan jatkettavan taulukon 5.1 oh-
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jeistuksen mukaisesti. Katkaisijoiden korkea toimintavarmuus parantaa omalta osaltaan 

kytkinlaitosten käyttöturvallisuutta. 

7.4 Releet 

Relesuojausjärjestelmän aukoton toiminta on ensiarvoisen tärkeää, sillä sen avulla voidaan 

estää vikatilanteissa tapahtuvien laitevaurioiden synty. Imatran tehtailla releiden toiminta-

varmuus on korkealla, kuten kappaleessa 6.2 esitettiin. Relesuojausjärjestelmän ylläpitoon 

on kiinnitetty huomiota kolmen vuoden välein tehtävillä relekoestuksilla, kuten kappalees-

sa 5.2 todettiin. Releiden uusinnassa tulisi kiinnittää huomiota laitevalmistajien tekemiin 

elinkaari- ja ylläpitosuosituksiin ja uusia releitä, joille ei ole tarjolla tuotetukea.  

 

Relesuojausjärjestelmän toimintavarmuuden parantamiseksi suositellaan ensimmäisenä 

uusittavaksi vanhat SP-mallisarjan vaihekohtaiset ylivirtareleet seuraavien 3 – 5 vuoden 

aikana. Muille käytössä oleville reletyypeille suositellaan mittaavaa kunnossapitoa sekä 

ennakkohuoltojen jatkamista taulukon 5.1 ohjeiden mukaisesti. Relesuojausjärjestelmän 

uusinnoilla voidaan parantaa turvallisuutta vikatilanteissa sekä minimoida mahdollisten 

laitevaurioiden synty ja täten välttää laiterikkojen aiheuttamat kustannukset. 

7.5 Kompensointilaitteistot 

Kompensointilaitteistojen luotettavuus on Imatran tehtailla hyvällä tasolla, kuten kappa-

leessa 6.2 esitettiin. Kompensointilaitteistojen kohdalla laitteistojen vikaantuminen aiheut-

taa harvoin suoraan sähkönjakelun katkostilanteen. Vikaantuminen voi kuitenkin aiheuttaa 

välillisiä kustannuksia, mikäli kyseisen kompensointiyksikön vikaantumisen takia teh-

dasyksikön loisteho ei pysy sille määritetyssä loistehoikkunassa. Kompensointilaitteistojen 

tapauksessa laitteistojen kunnonvalvontaa suositellaan jatkettavan taulukon 5.1 esitetyn 

ennakkohuolto-ohjeistuksen sekä valmistajien määrittämien huolto-ohjeistuksien mukai-

sesti. Lisäksi tehdasseisokeissa suositellaan kompensointilaitteistojen liitäntöjen tarkasta-

mista sekä laitteistojen puhdistamista hyvän toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.  
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7.6 Uusittu ennakkohuolto-ohjelma 

Kappaleissa 7.1 ja 7.3-7.5 esitettyjen suositusten pohjalta on määritetty uusittu ennakko-

huolto-ohjelma korvaamaan aiempi kappaleessa 5.1.2 esitetty ennakkohuolto-ohjelma. Uu-

si suositus ennakkohuolto-ohjelmaksi on esitetty taulukossa 7.1. 

 

Taulukko 7.1 Uusittu ennakkohuolto-ohjelma Imatran tehtaiden sähkönjakeluverkon laitteille. 

Laite Huoltotoimenpide Aikaväli 

110 kV päämuuntajat käämikytkinhuolto 6 a 

 öljynäyte 1 a 

 tarkastuskierros 3 kk 

10 kV jakelumuuntajat öljynäyte 3 a 

 tarkastuskierros 6 kk 

 väliottokytkimen liikuttaminen 1 a 

110 kV kenttä tarkastuskierros 3 kk 

110 kV katkaisija avaava huolto 25 a 

 perushuolto 5 a 

 SF6 paineiden tarkastus 3 kk 

10 kV katkaisija moottorikatkaisijan huolto 4 a 

 syöttö-/muuntajakatkaisijahuolto 6 a 

Kompensointilaitteistot tarkastus 6 kk 

 

Taulukossa esitetty suositus ennakkohuolto-ohjeeksi on muokattu aiemmasta ennakkohuol-

to-ohjeesta asiantuntijalausuntojen pohjalta laitteiden toimintavarmuuden ja luotettavuuden 

parantamiseksi huomioiden käytössä olevat kunnossapitoresurssit. Verrattuna aiempaan 

ohjeeseen, nykyisessä on muutettu 10 kV jakelumuuntajien öljynäytteenottoväli kymme-

nestä vuodesta kolmeksi vuodeksi. Lisäksi taulukkoon on lisätty vuosittain suoritettava vä-

liottokytkimen kääntäminen ääriasennosta toiseen muuntajan ollessa jännitteetön. Väliot-

tokytkimen vuosittainen liikuttaminen tulisi sisällyttää uusien muuntajien huolto-

ohjelmaan niiden käyttöönoton jälkeen. Vanhojen muuntajien väliottokytkimen liikuttami-

seen liittyy väliottokytkimen komponenttien mekaaninen hajoamisriski, mikäli väliottokyt-

kintä ei ole liikutettu vuosiin. Muuntajien tarkastuskierroksia suoritettaessa tulee huomioi-

da kappaleessa 7.1 esitetty vuosittainen tarkastuskierros muuntajan ollessa jännitteetön. 
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7.7 SAP-kirjaukset 

Nykyisin SAP-tietojärjestelmään tehdyistä häiriökirjauksista tulee huomioida erilaiset kir-

jaustyylit, kuten kappaleessa 6.1 esitettiin. Monissa ilmoituksissa otsikkoteksti on suppea, 

eikä siitä voi lukea tietoja häiriöstä avaamatta ilmoitusta. Lisäksi monissa sähkönjakelun 

katkoksissa ei ole käytetty tietojärjestelmässä olevaa katkos-kenttää, jonka avulla voitaisiin 

määrittää tarkasti sähkönjakelun katkosaika. Tarkkoja katkosaikatietoja tarvitaan esimer-

kiksi kappaleessa 6.3 esitetyn käyttövarmuusmallin muodostamiseen ja luotettavuuden tar-

kempaan arviointiin.  

 

Häiriökirjausten yhtenäistämiseen tulisi kiinnittää huomiota, jotta tiedon hankinta SAP-

tietojärjestelmästä helpottuu. Taulukossa 7.2 on esitetty ohjeistus, joka yhtenäistää häiriöi-

den kirjaamisen järjestelmään. Häiriöilmoitukset tulisi täyttää esitetyn ohjeistuksen mukai-

sesti, jotta häiriöilmoitusten pohjalta voidaan suorittaa sähkönjakeluverkon luotettavuus-

tarkastelua.  

 

Taulukko 7.2 Ohjeistus SAP-häiriöilmoitusten pakollisiksi täytettäviksi sarakkeiksi sähkönjakelun katkosti-

lanteissa Imatran tehtailla. 

Täytettävä sarake Selite 

Toimintopaikka Laitteen toimintopaikka. 

Laite Laitteen laitenumero. 

Kuvaus (lyhyt teksti) Vian kuvailu mahdollisimman tarkasti sallitun 40 

merkin rajoituksen sisällä. 

Kuvaus (pitkä teksti) Vian kuvailu mahdollisimman tarkasti. Lisäksi tässä 

kentässä tulee ilmetä tapahtumaan vaikuttaneet asiat 

sekä mahdolliset vauriot ja jatkotoimenpiteet. 

Ilmoittaja Ilmoittajan SAP-käyttäjätunnus. 

Vast. työpiste Kunnossapitotoimista vastaava työpiste 

Häiriön alku Häiriön alkuaika mahdollisimman tarkasti. 

Häiriön loppu Häiriön loppuaika mahdollisimman tarkasti. 

Katkos Katkoskohtaan x-merkki, mikäli laitteen vika on ai-

heuttanut sähkönjakelun katkoksen. 

Objektiosa Valitse vikaantunut laite vetovalikosta. 

Vah. kuvaus Valitse vahinkoa kuvaava teksti vetovalikosta. 

Syy Valitse vahingon aiheuttaja vetovalikosta. 
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Taulukon ohjeistus on muodostettu liitteen III kuvassa 1 esitetyn SAP-tietojärjestelmän 

häiriökirjauslomakkeen pohjalta. Toimintopaikka sekä laite merkitään häiriöilmoituksen 

yksilöimiseksi laitetasolle. Sekä lyhyen että pitkän kuvauksen tulisi olla mahdollisimman 

informatiivisia. Lyhyessä kuvauksessa oleva 40 merkin rajoitus mahdollistaa kyseisen sa-

rakkeen käytön käytännössä vain ilmoituksen otsikkona. Pitkän kuvauksen tulisi olla riittä-

vän yksityiskohtainen, jotta häiriöilmoituksen avaava henkilö pystyy yksiselitteisesti tul-

kitsemaan häiriön tiedot. Ilmoittajan SAP-käyttäjätunnuksen avulla ilmoituksen tekijään 

saadaan yhteys myöhemmin mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Vastuullinen työpiste 

tulee merkitä, jotta kunnossapitotoimet kohdistetaan niistä vastaavalle organisaatiolle. Häi-

riön alku- ja häiriön loppu-sarakkeiden käytöllä voidaan määrittää tarkasti häiriön kestoai-

ka. Mikäli edellä mainitut sarakkeet täytetään ohjeen mukaisesti ja sähkönjakelun katkosti-

lanteissa katkoskohtaan merkitään x, laskee järjestelmä automaattisesti katkosajan tunneis-

sa. Objektiosa-, vahingon kuvaus- sekä syy-sarakkeiden tietojen avulla voidaan hakea eri-

laisia vikoja häiriöitä ja täten suorittaa pitkän aikavälin vika-analyysejä.  

 

Toisin sanoen hyvin toteutetulla vikatietojen luokittelulla voidaan tehostaa laajasta aineis-

tosta tehtävien analyysien tekemistä. Tämän yksityiskohtaisen ohjeistuksen pohjalta tehdyt 

ilmoitukset sisältävät kaikki oleelliset tiedot, joita tarvitaan tarkan luotettavuusanalysoin-

nin pohjaksi. Uusi ohjeistus suositellaan otettavaksi käyttöön Imatran tehtailla SAP-

tietojärjestelmän häiriökirjauksia tekevien henkilöiden ilmoitusten yhdenmukaistamiseksi. 
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sähkönjakeluverkko on yksi tärkeimmistä prosessiosastojen toiminnan mahdollistavista 

edellytyksistä. Sähkönjakeluverkon luotettavuuden sekä käyttövarmuuden on pysyttävä 

vähintäänkin nykyisellä tasolla kunnossapitoresursseista riippumatta, sillä sähkönjakelun 

katkokset aiheuttavat usein merkittäviä menetyksiä tehtaan tuotannossa. Tarkkailemalla ja 

hallitsemalla seurauksiltaan vakavia vikaantumisia voidaan vikaantumisten synty ehkäistä 

ja suunnitella tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet ajoissa, jolloin voidaan minimoida tuo-

tannonmenetyksistä aiheutuvat kustannukset sekä korjauskustannukset. Myös sähkönjake-

luverkon käyttöturvallisuus paranee, kun laitteiden käyttö- ja toimintavarmuus on korkeal-

la. 

 

Työssä perehdyttiin Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden eli Kaukopään ja Tainionkosken 

tehdasalueiden suur- ja keskijännitejakeluverkon 110 kV ja 10 kV kokonaisuuksiin sekä 

tärkeimpiin yksittäisiin laitteisiin kuten muuntajiin, katkaisijoihin, releisiin sekä loistehon 

kompensointilaitteistoihin. Työn tavoitteena oli määrittää laitteille vikataajuudet ja analy-

soida verkon luotettavuutta sekä muodostaa kokonaisvaltainen nykytilaselvitys sähköver-

kosta ja sen laitteista luotettavuuden ylläpitämisen ja kehittämisen tueksi. 

 

Noin 13,6 vuoden vikahistorian perusteella määritettiin kullekin laitteelle vikataajuus, jon-

ka avulla laitteille määritettiin prosentuaalinen toimintavarmuus tutkittavassa verkossa. 

Korkein toimintavarmuus laitteista oli releillä, joilla toimintavarmuudeksi saatiin 99,96 %. 

Katkaisijoiden toimintavarmuudeksi saatiin 99,83 % ja muuntajien toimintavarmuudeksi 

99,58 %. Heikoin toimintavarmuus oli loistehon kompensointilaitteistoilla, joiden toimin-

tavarmuus oli 99,39 %. Kuitenkin toimintavarmuudet kaikilla laitteilla olivat erittäin kor-

kealla, joten myös Imatran tehtaiden sähkönjakelun luotettavuuden todettiin olevan erittäin 

korkealla tasolla.  

 

Imatran tehtaiden käytössä oleville muuntajille suoritettiin yksityiskohtainen tarkastelu, 

jossa määritettiin muuntajien lukumäärät ja iät tehdasalueittain. Kaukopään tehdasalueella 

käytössä oli 128 jakelumuuntajaa sekä yhdeksän päämuuntajaa, joista kaksi oli kytketty 

suoraan voimalaitoksen generaattoreihin. Kaukopään muuntajien keskimääräiseksi iäksi 

määritettiin 25,6 vuotta. Vastaavasti Tainionkosken tehdasalueella käytössä oli 36 jakelu-
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muuntajaa ja kaksi päämuuntajaa. Tainionkosken muuntajien keskimääräiseksi iäksi määri-

tettiin 29,4 vuotta.  

 

Tarkastelussa huomattiin, että Kaukopäässä 24 jakelumuuntajaa ja yksi päämuuntaja sekä 

Tainionkoskella 11 jakelumuuntajaa ja yksi päämuuntaja ovat ylittäneet kirjallisuudessa 

esitetyn 40 vuoden teoreettisen pitoajan maksimiarvon. Lisäksi huomattiin, että Kauko-

päässä yksi päämuuntaja ja kaksi jakelumuuntajaa ylittää pitoajan vuonna 2017. Yli 40 

vuotta vanhojen muuntajien oletettiin olevan elinkaarensa loppuvaiheessa, jolloin niiden 

vikataajuus lähtee kasvuun. Vanhojen muuntajien kunnonvalvontaan suositeltiin kiinnitet-

tävän jatkossa erityistä huomiota.  

 

Muuntajille suoritetun yksityiskohtaisen tarkastelun pohjalta määritettiin suositus muunta-

jien uusimisinvestointien suorittamiselle. Muuntajakannan uusimisessa suositeltiin aluksi 

uusittavan Imatran tehtaiden kokonaisuudesta 14 vanhinta jakelumuuntajaa sekä Tainion-

kosken päämuuntaja T1. Kyseisten muuntajien havaittiin olevan kriittisimpiä A-

kriittisyysluokan laitteita sekä niiden huomattiin ylittäneen teoreettisen pitoajan, sillä ne 

olivat olleet käytössä 1950- ja 1960-luvuilta alkaen. Edellä mainittujen toimenpiteiden jäl-

keen tehtävien päämuuntajien uusimisinvestointien tapauksessa huomio kiinnitettiin Kau-

kopään vanhimpiin päämuuntajiin T1, T6 ja T3. Päämuuntajan T1 havaittiin ylittäneen teo-

reettisen pitoajan maksimiarvon vuonna 2015. Päämuuntajien T6 ja T3 huomattiin ylittä-

vän arvon vuosina 2017 ja 2019. Jakelumuuntajia suositeltiin jatkossa uusittavan kolme 

vuodessa muuntajien luotettavuuden parantamiseksi. 

 

Sähkönjakeluverkon kokonaisluotettavuuteen kiinnitettiin huomiota ja erityishuomio suun-

nattiin muuntajiin, sillä Imatran tehtailla yksittäisen jakelumuuntajan vikaantuminen aihe-

uttaa suurella todennäköisyydellä isot tuotannonmenetyskustannukset. Yksittäisen konelin-

jan prosessia syöttävän jakelumuuntajan yllättävän vikaantumisen aiheuttamiksi tuotan-

nonmenetyskustannuksiksi määritettiin 250 000 €, sillä suunnittelemattomaan muuntaja-

vaihtoon kuluu keskimäärin yksi vuorokausi. Työssä huomattiin, että yksittäisen päämuun-

tajan vikaantuessa sähkönjakelua voitaisiin jatkaa pääkytkinlaitosten välisten varayhteyk-

sien avulla, jolloin päämuuntajan vikaantuminen ei aiheuttaisi yhtä suuria tuotannonmene-

tyskustannuksia kuin jakelumuuntajan vikaantuminen.  
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Sähkönjakelun luotettavuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi esitettiin laitekohtaisia ke-

hitysehdotuksia, jotka liittyvät laitteiden huoltoihin ja uusintainvestointeihin. Luotettavuu-

den näkökulmasta muuntajien kuntoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja suorittaa jat-

kuvaa kunnonvalvontaa tarkastuskierrosten ja öljyanalyysien avulla. Katkaisijoiden tapa-

uksessa päädyttiin suosittelemaan vanhojen vähäöljykatkaisijoiden uusimista seuraavien    

3 – 5 vuoden sisällä. Lisäksi suositeltiin paineilmakatkaisijoiden korvaamista uusilla SF6-

tai tyhjiökatkaisijoilla seuraavien 5 – 10 vuoden sisällä. Relesuojauksen kohdalla suositel-

tiin vanhojen vaihekohtaisten SP-mallisarjan releiden vaihtamista uusiin kolmivaiherelei-

siin releisiin toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja releiden määrän vähentämiseksi. Kom-

pensointilaitteistoille suositeltiin jatkettavan kunnonvalvontaa nykyisen ennakkohuolto-

ohjelman mukaisesti.  

 

Lisäksi työssä esitettiin uusittu ennakkohuolto-ohjelma, johon kirjattiin työn aikana havait-

tuja parannuksia nykyiseen ennakkohuolto-ohjelmaan. Päämuuntajien vuosittainen öljy-

näytteenottoväli todettiin riittäväksi, mutta jakelumuuntajissa öljynäytteen ottovälisuosi-

tukseksi muutettiin kolme vuotta. Jakelumuuntajien huoltoihin lisättiin vuosittain suoritet-

tava väliottokytkimen kääntö ääriasennosta toiseen väliottokytkinvaurioiden estämiseksi. 

Lisäksi ennakkohuolto-ohjelmassa suositeltiin, että muuntajille suoritetaan vuosittain yksi-

tyiskohtaisempi tarkastus- ja huoltokierros muuntajan ollessa jännitteetön. Työssä muodos-

tettiin myös yksityiskohtainen ja yksinkertaistettu SAP-tietojärjestelmän häiriökirjausohje 

selitteineen, joka mahdollistaa laajasta aineistosta suoritettavien luotettavuus- ja käyttö-

varmuusanalyysien tekemisen.  
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LIITE I  1(3) 

Muuntajan kuntoindeksin laskenta 

 

 

Kuva 1. Muuntajan kuntoindeksin laskennassa huomioitavat tekijät, painoarvo K, kuntoluokitus A-E ja sitä 

vastaava pisteluku HIF kuntoindeksin laskentaan. (Jahromi, et al., 2009, s. 27) 



LIITE I       2(3) 

Muuntajan kuntoindeksin laskenta 

 

Kuva 2. Muuntajan kuntoindeksin laskennan virtauskaavio. (Jahromi, et al., 2009, s. 28) 

 



LIITE I  3(3) 

Muuntajan kuntoindeksin laskenta 

 

Kuva 3. Muuntajan kuntoindeksin tulosten tulkintataulukko, jossa on sanallisesti esitetty muuntajan kunto 

sekä muuntajan teoreettinen jäljellä oleva tekninen käyttöikä. (Jahromi, et al., 2009, s. 31) 

 



LIITE II  1(1) 

Imatran tehtaiden päämuuntajat 

Taulukko 1. Imatran tehtaiden päämuuntajien tietoja 

Nimitys Sijainti Tyyppi Valmistusvuosi S [MVA] Perushuollettu 

T1 Kaukopää KTRT 1975 31,5 2003 

T2 Kaukopää KTRT 2005 40 - 

T3 Kaukopää TBA 1979 40 2008 

T4 Kaukopää KATI 1999 40 - 

T5 Kaukopää KTRT 1988 40 2011 

T6 Kaukopää KTRW 1977 80 - 

T7 Kaukopää KTRW 1992 105 - 

T8 Kaukopää KTRT 1995 63 - 

T9 Kaukopää KATI 2000 50 - 

T1 Tainionkoski KTRU 1960 35 - 

T2 Tainionkoski KTRT 1992 45 - 

 

 



LIITE III  1(1) 

SAP-tietojärjestelmän häiriökirjauslomake 

 

Kuva 1. SAP-tietojärjestelmän häiriökirjauksissa käytetty lomake. 

 


