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Käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmät, eli käytönhallintajärjestelmät ovat osana 

sähköverkkoyhtiöiden arkea ja ilman niiden tuomaa apua sähkön jakelun valvonta ja 

hallinta olisi hyvin haastava tehtävä. Lisäksi käytönhallintajärjestelmät moitteeton toi-

miminen tarjoaa hyvän alustan kehittää tulevaisuuden tärkeitä hankkeita kuten Smart 

Grid konseptia.  

 

Tässä työssä tarkastellaan käytönhallintajärjestelmien käyttöönottoa, kuinka se voidaan 

toteuttaa ja mitä asioita pitää ottaa huomioon käyttöönoton eri vaiheissa. Käytönhallin-

tajärjestelmien käyttöönotto suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkö-

markkinalaboratoriossa sijaitsevalla verkkosimulaattorille, johon asennettiin MicroS-

CADA SYS 600 9.1 käytönvalvontajärjestelmä sekä DMS 600 4.2 käytöntukijärjestel-
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Distribution management and supervision and data acquisition systems, so called super-

vision systems are deeply integrated into electricity distribution. Without the help of 

supervision systems the management and supervision of electricity distribution would 

be really difficult task and thus it would be difficult to have a reliably and safe electri-

city distribution. Secure and continuous operation of supervision systems allows a good 

base for the tomorrow’s important projects as the Smart Grid concept. 

 

In this thesis the implementation of supervision systems is studied. The weight is given 

to how the implementation can be done and what things should be considered on differ-

ent phases of the implementation process. The actual implementation was done to the 

electricity network simulator in the electricity market department at Lappeenranta Uni-

versity of Technology. The installed supervisory control and data acquisition system 

was MicroSCADA SYS 600 9.1 and the installed distribution management system was 

DMS 600 4.2 
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1 Johdanto 

Käytönhallintajärjestelmät eli käytöntukijärjestelmä sekä käytönvalvontajärjestelmä 

ovat yleistyneet useilla eri yhteiskunnan alueilla kuten maakaasuverkostossa, junaliiken-

teessä ja sähköverkoissa. Käytönhallintajärjestelmät tuovat tietokoneiden ja tietoliiken-

teen kehityksen myötä luotettavuutta ja paljon sovelluksia prosessin valvonnan käytet-

täväksi sekä tarjoavat käyttöympäristön prosessin kehittämiselle. Suomen sähkönjake-

luverkkoyhtiöllä käytönhallintajärjestelmät ovat arkipäivää. Käytönhallintajärjestelmien 

yleistyminen yhtiössä on lisännyt sähkönjakelun luotettavuutta sekä lisännyt sähkö-

verkkoyhtiöiden tehokkuutta, joka on myös kansantaloudellisesti erittäin merkittävä 

asia. 

 

Käytönhallintajärjestelmien käyttöönotto on itsessään suuri kokonaisuus, joka asettaa 

korkeita vaatimuksia prosessiautomaatiolle ja tietojärjestelmille. Lisäksi käytönhallinta-

järjestelmät ovat hyvin monimuotoisia kokonaisuuksia, jotka asettavat käyttöhenkilö-

kunnalle haasteita järjestelmän riittävässä hyödyntämisessä. Tässä kandidaattityössä 

tarkastellaan käytönhallintajärjestelmiä sähkönjakeluverkkojen kannalta ja etenkin käy-

tönhallintajärjestelmien käyttöönoton tuomia haasteita. 
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2 Käytönhallintajärjestelmät  

Tässä kappaleessa esitellään käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmien tyypillisiä omi-

naisuuksia sekä esitetään mistä käytönhallintajärjestelmät koostuvat. Tarkoituksena on 

esittää myös kuvaus Suomessa käytössä olevista käytönhallintajärjestelmistä.  

2.1 Käytönvalvontajärjestelmä 

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

kiintunutta tekniikkaa, joka sisältää sähköverkoissa katkaisijoiden ja erottimien kauko-

ohjaukset, tapahtumatietojen hallinnan, verkon kytkentätilanteen hallinnan ja erilaisia 

mittauksia sähköaseman kiskostosta ja johtolähdöistä. Sähköverkon käytönvalvontajär-

jestelmän tehtävänä on muodostaa mahdollisimman reaaliaikainen yhteys sähkönjake-

luprosessin tärkeimpiin osiin kuten sähköasemiin ja muihin kaukokäyttöisiin asemiin. 

Näiden  tietojen perusteella voidaan valvomosta käsin valvoa ja ohjata sähkönjakelua. 

Edellä mainitut vaatimukset asettavat järjestelmän toiminnalle erityisen luotettavuus 

vaatimuksen. Tästä johtuen SCADAn tietokonelaitteistot ovatkin kahdennettuja joten 

aina toisen SCADA koneen vikaantuessa toinen varalla oleva kone ottaa järjestelmän 

haltuunsa jolloin tieto järjestelmän tilasta säilyy jatkuvasti. Järjestelmän tuleekin toimia 

etenkin silloin, kun järjestelmä on poikkeustilassa kuten sähkökatkossa, jotta tiedot kyt-

kentätilanteesta säilytetään aina (Lakervi & Partanen, 2008). 

 

Käytönvalvontajärjestelmä perustuu tietokantaan, jossa on tallennettu tiedot verkon ra-

kenteesta kuten sähköasemista ja niiden laitteistosta, sekä sähkönjakelujärjestelmästä 

saaduista mittaus- ja tilatiedoista. Mittaustietoja ovat mm. kuormitus- ja vikavirtatiedot. 

Tilatietoja ovat mm. kytkinlaitteiden asentotiedot, joiden  avulla voidaan ylläpitää  tie-

toa jakeluverkon kytkentätilasta. Järjestelmään kytketyt kauko-ohjauksessa olevat ero-

tinasemat ja maastokatkaisijat päivittävät tilatietonsa automaattisesti SCADAn omasta 

toiminnasta. Käsin ohjattavien kytkinlaitteiden tilatiedot on kerrottava järjestelmälle 

manuaalisesti (Lakervi & Partanen, 2008). Käytönvalvontajärjestelmä toimii pääasiassa 

verkon kaukokäyttöisten komponenttien mittaus- ja kytkintietojen välittäjänä käytöntu-

kijärjestelmälle. Kuvassa 1 on esiteltynä sähkönjakelujärjestelmän eri tasot.  
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Kuva 1  Sähkönjakeluautomaation eri tasot (Lakervi & Partanen, 2008) 
 

2.2 Käytöntukijärjestelmä 

Käytöntukijärjestelmä DMS (Distribution Management System) on älykäs päätöksente-

on tukijärjestelmä, joka sisältää monipuolisia sovelluksia käyttötoiminnan tueksi. Sen 

suurin ero käytönvalvontajärjestelmän kanssa on käytöntukijärjestelmän ”älyssä”. 

SCADAn tehtävänä on lähinnä siirtää ja käsitellä tietoa kentältä valvomoon ilman ana-

lyysi- ja päättelyominaisuuksia, kun taas DMS sisältää monipuolisia analyysi- ja päätte-

lytoimintoja esimerkiksi keskijänniteverkon oikosulkujen paikannuksen. Käytöntukijär-

jestelmä tarvitsee kuitenkin käytönvalvontajärjestelmän rinnalleen jotta se pystyy oh-

jaamaan prosessin toimintaa ja samaan samalla tietoa prosessista.  

 

Käytöntukijärjestelmän tarkoituksena on auttaa sähköyhtiön vastaavan käyttöhenkilös-

tön suorittaa verkon hallinta- ja käyttötoimenpiteitä. Lisäksi käytönvalvontajärjestelmä 

tarjoaa sähkönjakeluverkonsuunnittelijoille useita sovelluksia verkon suunnitteluun. 

Käyttöliittymä käytöntukijärjestelmällä on graafinen ja ikkunoitu sisältäen tiedot jake-

lualueen nykytilasta esitettynä maantieteellisellä kartalla.  

 

Käytöntukijärjestelmä sisältää suuren joukon erilaisia sovelluksia, joista tärkeimpinä 

voidaan mainita vikapaikkojen paikannus ja kytkentätilan hallinta. Lisäksi käytöntuki-

järjestelmän avulla voidaan toteuttaa erilaisia mallinnus- ja laskentasovelluksia kuten 
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verkon sähköteknistä laskentaa sekä kuormitusten mallintamista, estimointia ja ennus-

tamista. Kuvassa 2 käytöntukijärjestelmän rakenne esitettynä lohkokaaviona. 

 

 
Kuva 2  Käytöntukijärjestelmän eri tasot ja pääsovellukset. (Lakervi & Partanen, 2008) 

 
Käytöntukijärjestelmä tarvitsee SCADAsta saatavan tiedon lisäksi myös tietoja muista 

verkkoyhtiön järjestelmistä, niin kuin kuvasta 2 voidaan nähdä.  KTJ tarvitsee toimiak-

seen tietoa useista erilaisista tietojärjestelmistä  kuten asiakastietojärjestelmästä (ATJ) ja 
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verkkotietojärjestelmästä (VTJ). Näistä tietojärjestelmistä saatavien tietojen avulla sekä 

erilaisten mallinnus ja laskentamallien avulla käytöntukijärjestelmään voi kehittää toi-

mintoja verkoston normaalitilan seurantaan, käytön suunnitteluun sekä häiriötilanteiden 

hallintaan. Kuvassa 2 on myös lueteltuna erilaisia käytöntukijärjestelmän sovelluksia 

kuten kytkentätilan hallinta ja vian paikannus, joiden käyttö on sähköverkkoyhtiöissä jo 

arkipäivää. 
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3 Laitearkkitehtuuri sähköverkkoautomaatiossa 

Sähköverkkoautomaation voidaan katsoa koostuvan kahdesta asiasta: Automaation fyy-

sisestä laitteistosta ja verkon hallintajärjestelmistä. Fyysinen laitteiston tehtävänä on 

tarjota laitteisto tiedonsiirrolle, jonka välityksellä tietoa voidaan luotettavasti välittää 

prosessin ja valvomon välillä. Hallintajärjestelmien tehtävänä on taas käyttää fyysistä 

laitteistoa hyväksi prosessin ohjauksessa ja käyttää fyysisen laitteiston tarjoamaa kerät-

tyä tietoa hyväksi verkon hallintaan. Hallintajärjestelmä käyttää siis fyysisen laitteiston 

tuomaa käyttöympäristöä hyväksi verkon luotettavan hallinnan toteuttamiseksi. 

3.1 Fyysinen laitteisto 

Sähköautomaation fyysinen rakenne voidaan katsoa koostuvan verkon automaatiolait-

teistosta sekä tietoliikenneverkosta. Automaatiolaitteisto koostuu verkossa olevista oh-

jattavista ja mittaavista laitteista, tiedonsiirtoyksiköistä sekä tietoa käsittelevistä laitteis-

ta. Sähkönjakeluverkon ohjaaviin ja mittaaviin laitteisiin kuuluu useita erilaisia toimi-

laitteita, jotka mittaavat ja ohjaavat prosessia. Sähköasemilla ohjaavia ja mittaavia lait-

teita ovat mm. kennoterminaalit ja differentiaalisuojat, jotka fyysisesti toteuttavat ja 

mittaavat sähköaseman toimintaa. Tiedonsiirtoyksiköitä RTU (Remote Terminal Unit) 

käytetään välittämään mittaavista ja ohjaavista laitteista saatavia tietoja prosessin ja 

valvomon välillä. Tiedonsiirtoyksikkö tarkoittaa keinoa kuinka esimerkiksi sähköasema 

liittyy tietoliikenneverkkoon. Tietoa käsittelevät laitteet tarjoavat käyttöympäristön pro-

sessista saadun tiedon käsittelylle ja tarjoamiselle erilaisten sovellusten käyttöön. Tietoa 

käsittelevät laitteet tyypillisesti sijaitsevat valvomossa käytönhallintakoneilla. Tietolii-

kenneverkko muodostuu pitkälti tiedonsiirron luotettavuus-, kapasiteetti- ja aikakriit-

tisyysvaatimusten mukaan. Tästä johtuen eri sovellus kohteisiin tarvitaan soveltaa eri-

laisia tiedonsiirtoratkaisuja (Lakervi & Partanen, 2008). 

3.1.1 Laitteisto 

Sähköverkkojen tarkemman rakenteen ja laitteiston määrittämiseksi voidaan järjestelmä 

jakaa valvomotason, sähköasematason, jakeluverkkotason ja sähkönkäyttäjätason osiin. 

Valvomotasolla järjestelmään kuuluu vastaavan käytönvalvojan asema, josta käytönval-

voja ohjaa ja valvoo sähkönjakeluprosessia. Asemalla on yleensä käytöntukijärjestelmä. 

Lisäksi valvomotasolla on itsenäinen ala-asemien tietoliikennettä ja tulostuslaitteiden 

liitäntää varten oleva keskusasema, jonka kautta tietoliikenne välittyy käytönvalvojan 
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sähkönjakeluprosessin välillä. Keskusasemalla on myös erilaisia tietokantoja, joita käy-

töntukijärjestelmä tarvitsee toimiakseen. 

 

Sähköasemilla jokaista johtolähtöään suojaa omat suojarele- ja ohjausyksikkönsä. Nämä 

suojaavat yksiköt ovat erityisen tärkeässä asemassa sähköverkon turvallisuutta ja luotet-

tavaa toimintaa ajatellen. Suojareleitä on käytössä yleensä kahta erilaista tyyppiä: Mik-

roprosessoriohjattuja numeerisia releitä sekä mekaanisesti toteutettuja staattisia releitä. 

Numeerisilla releillä on staattisia releitä enemmän ominaisuuksia joita käytönhallinta-

järjestelmät voivat käyttää hyväksi verkkoa analysoidessa. Tyypillisenä ominaisuutena 

mainittakoon häiriötallennin, jonka tietoja käytöntukijärjestelmä voi käyttää vian ana-

lysoinnissa. Tiedonsiirto sähköasemilla voidaan esimerkiksi toteuttaa sähköaseman 

omalla yhteysväylällä, jota pitkin sähköasemien tietoliikenne välittyy keskusasemalle. 

Sähköasemilla on myös täysigraafiset työkoneet, joilta voi ohjata ja valvoa sähköase-

man toimintaa paikanpäältä. (ABB, 2000) 

 

Sähkönjakeluverkkotasolla on erilaisia kaukokäyttöisiä laitteita kuten kaukokäyttöisiä 

erottimia ja maastokatkaisijoita. Näiden katkaisijoiden toiminta-aikakriittisyys ei ole 

sähköaseman tiedonsiirto vaatimusten tasolla, joten tiedonsiirto voidaan toteuttaa esi-

merkiksi pakettiradioverkolla, jossa tiedonsiirto perustuu edullisten ja pienten radioiden 

muodostaman radioverkon käyttöön. Tällöin kauko-ohjattavan laitteen ohjausaika voi 

olla muutaman sekunnin luokkaa joka on tarkoitukseen nähden riittävän nopea. 

 

Sähkönkäyttäjätason laitteisto muodostuu kaukoluettavista mittareista, jotka lähettävät 

tietoa mm. asiakkaan kuluttamasta energiasta. Asiakkaan tiedonsiirtoon voidaan käyttää 

sähköverkkoa hyväksi, jolloin asiakkaiden kulutustiedot siirtyvät sähköverkkoa pitkin 

muuntajalle jonka jälkeen tiedot lähetetään keskitetysti esimerkiksi GSM- verkkoa piti-

kin valvomoon. Automaattisen mittariston luennan AMR (Automatic Meter Reading) 

yleistyessä asiakasautomaation merkitys kasvaa, sitä myöten tiedonsiirron merkitys tu-

lee kasvamaan asiakkailta verkkoyhtiölle. (Lakervi & Partanen, 2008) (Suursavo, 2010) 

 

3.1.2 Tietoliikenneverkko 

Sähkönjakelussa tarvitaan jatkuvaa tiedonsiirtoa sähköasemien ja valvomon välillä. Li-

säksi tiedonsiirtoa tarvitaan myös valvomosta käsin sähköasemille ja kaukokäyttöisille 

laitteille kaukokäyttöjärjestelmän avulla. Tällöin siirrettävänä tietona on mm. ohjaus-
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komentoja, laitteiden asettelu- ja parametritietoja sekä aikasynkronointisanomia. Relei-

den on myös keskusteltava keskenään, koska vikojen selektiivisyyden ja vika-alueen 

rajaamisen varmistamiseksi tarvitaan sähköaseman sisäistä tiedonsiirtoa (ABB, 

2000)(Lakervi & Partanen, 2008). 

 

Sähkönjakeluverkoissa tiedonsiirtoa tarvitaan paljon, mutta tiedonsiirron aikakriittisyys 

ja luotettavuus eroaa huomattavasti eri sovelluksissa. Tällöin voidaan soveltaa erilaisia 

tiedonsiirtotekniikoita eri sovellusten käyttöön. Esimerkiksi asiakkaalta saatavat ener-

giamittaustiedot ovat vähemmän aikakriittisiä kuin katkaisijoiden toimintatiedot, jolloin 

tietoliikenneverkkoa voidaan rakentaa eri lähtökohdista. Tästä johtuen sähkönjakelu-

verkoissa tiedonsiirtoon käytetään useita eri tekniikoita kuten valokuitua, radiolinkki 

yhteyttä, kiinteää kaapelia, radiopuhelinverkkoa sekä pakettiradioverkkoa (Lakervi & 

Partanen, 2008). 

 

Kaukokäyttöiseen erottimien ohjaukseen käytetään usein sovelluksia, jossa aikakriitti-

syys eikä toimintavarmuus tarvitse olla samaa luokkaa kuin valvomon ja aseman välillä. 

Tyypillisiä tiedonsiirtoteknikoita ovat: matkapuhelinverkko, radiopuhelinverkko ja pa-

kettiradioverkko. Matkapuhelinverkkoa käytetään yleisesti energiamittaustietojen siir-

tämisessä, mutta tärkeisiin sähkö- ja verkostoautomaatiotoimintoihin se ei sovellu riit-

tämättömän luotettavuustasonsa vuoksi. Radiopuhelinverkko on hyvin yleisesti käytössä 

oleva tiedonsiirtoratkaisu. Radioverkkoa pystyy käyttämään hyvin henkilöstön väliseen 

kommunikointiin sekä kaukokäyttöisten laitteiden ohjaukseen. Pakettiradio verkossa 

tekniikka perustuu useiden edullisten ja pienitehoisten radioiden muodostaman radio-

verkon käyttöön. Periaatekuva pakettiradioverkosta kuvassa 3 (Lakervi & Partanen, 

2008). 
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Kuva 3 Pakettiradioverkon periaate (Lakervi & Partanen, 2008) 

 
Tiedonsiirto valvomon ja sähköasemien välillä täytyy olla jatkuvaa ja luotettavaa, joten 

tiedonsiirto toteutetaan usein käyttämällä valkokuitua, radiolinkkiä tai kiinteätä yhteyt-

tä. Tiedonsiirtoon sähköaseman sisällä on useita eri standardeja. Yleisesti käytössä on 

väylätekniikkaan perustuva tiedonsiirto jossa kaapelointi vähenee huomattavasti, koska 

yhdessä väyläyhteydessä voidaan siirtää paljon tietoa samanaikaisesti. Käyttöön on 

yleistymässä IEC 61850, joka on sähköasema-automaatiota koskeva standardi. Tämän 

standardin vaatimukset täyttävä järjestelmä pystyy kommunikoimaan TCP/IP verkoissa 

sekä sähköaseman sisäisessä LAN (Local Area Network) verkossa, jolloin vasteajat 

voivat olla alle neljän millisekunnin. Valvomossa on lisäksi myös täysgraafiset HMI 

(Human-Machine Interface) työkoneet, joilla voi ohjata ja valvoa sähköaseman toimin-

taa. Kuvassa 4 esitetään kuinka sähköaseman ja valvomon välinen tietoliikenneverkko 

voidaan toteuttaa. (Muhonen, 2006) 
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Kuva 4  Sähkönjakelun tietoliikenne rakennekaaviona (ABB, 2007) 
 
 

3.2 Hallintajärjestelmät 

 
Verkonhallintajärjestelmien tarkoituksena on luoda edellytykset jakeluverkon suunnitte-

lulle ja verkon hallinnalle. Halutun toimivuuden saavuttamiseksi hallintajärjestelmät 

tarvitsevat soveltuvan käyttöliittymän. Käyttöliittymänä käytetään sähkönjakeluverkois-

sa käytöntuki- ja -valvontajärjestelmiä, jotka tarjoavat jakeluverkon vastaavalle käyttö-

henkilölle työkalut verkon hallintaan. Verkonhallinta tapahtuu pääosin valvomosta kä-

sin käyttämällä verkon automaatiolaitteistoa ja fyysistä tiedonsiirtolaitteistoa hyväksi.  

 

Jakeluverkon hallintaan tarvitaan myös paljon tietoa mm. verkon komponenteista ja 

verkon asiakkaista. Tietokannat toimivat apuvälineenä käytöntukijärjestelmälle, joka 

pystyy tietokantoja käyttämällä toteuttamaan verkonhallintaa. Tietokantojen avulla voi-

daan laskemaan mm. tehonjakolaskelmia ja kuormitusten mallinnusta.  

3.2.1 Hallintajärjestelmien ohjelmistot 

Käytöntuki- ja -valvontajärjestelmien ohjelmistot toimivat tiiviisti sähköjakeluverkon 

tietoliikenneverkkoon integroituna. Ohjelmistot tarjoavat mahdollisuuden sähkönjake-

luprosessista saadun tiedon muokkaamiseksi, käyttämiseksi ja jakeluprosessin hallitse-

miseksi. Käytönvalvontaohjelmistot ovat luoteeltaan hyvin paljon tiedonsiirtoon ja tie-
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donhallintaan painottuneita ohjelmistoja. Käytönvalvontaohjelmiston tehtävänä on tar-

jota työkalut sähkönjakeluprosessin ohjaukseen ja jakeluprosessin analysointiin sekä 

muokata ja välittää tietoa sovelluspohjaisiin ohjelmistoihin kuten käytöntukijärjestel-

mään. Käytöntukijärjestelmän ohjelmistoja voi käyttää verkkoyhtiöissä useilla eri työ-

asemilla samanaikaisesi. Tämän ominaisuuden avulla prosessia voidaan ohjata ja suun-

nitella useilta eri työasemilta samanaikaisesti. Käytönvalvonta- ja -tukijärjestelmät toi-

mivat tiiviissä yhteistyössä keskenään, koska käytöntukijärjestelmä tarjoaa erinomaisen 

graafisen käyttöliittymän prosessinohjaukseen ja suunnitteluun, mutta se ei pysty oh-

jaamaan prosessia ilman käytönvalvontajärjestelmän tietoliikenneominaisuuksia. Käy-

töntuki- ja -valvontajärjestelmien ohjelmistoja on saatavissa useilta eri valmistajilta ku-

ten Tekla Oy ja ABB ja ne pystyvät toimimaan jokaisessa käyttökohteessa standardoitu-

jen tietoliikenneyhteyksien vuoksi. (Tekla, 2010) 

 

Verkon hallintajärjestelmien ohjelmistojen lisäksi tarvitaan myös monia muita ohjelmis-

toja ja tietokantoja kuten laskutusohjelmistot ja niiden tietokannat sekä erilaisia tietolii-

kenneverkkoa mallintavia ohjelmistoja, mutta tässä työssä niiden ominaisuuksiin ei ote-

ta kantaa. 

3.2.2 Tiedonsiirto 

Sähkönjakeluautomaatiossa on käytössä useita erilaisia tiedonsiirtostandardeja sovel-

luskohteiden mukaan kuten IEC 60870-5-10x, IEC 61850, DNP (Distributed Network 

Protocol), Modbus, LON (Local Operating Network) ja SPA (Stömberg Protection 

Alarm). Jokaisella tiedonsiirtostandardilla on omat ominaispiirteensä, joten fyysisen ja 

ohjelmistollisen tiedon rajapinnat joudutaan rakentamaan jokaisen tiedonsiirtostandar-

din vaatimusten mukaisesti. Ohjelmistolliselle tiedonsiirron rajapinnalle on myös ole-

massa omat kommunikointiprotokollansa, jotka määräytyvät pääosin käytössä olevan 

tiedonhallinta ohjelmiston mukaisesti esimerkiksi ABB MicroSCADA Pro SYS 600 

ohjelmistossa yleisimmät kommunikaatioprotokollat ovat PC-NET tai OPC- Data Ac-

cess. (Illinois, 2008) 

 

Valvomoissa tiedonsiirto tapahtuu usein lähiverkossa käyttäen Ethernet- pakettiverkkoa, 

joka on yleisin ja laajin pakettipohjainen lähiverkkosovellus. Ethernetissä voidaan uusi-

en työasemien liittäminen järjestelmään toteuttaa helposti, jonka vuoksi yhden serverin 

takana voi olla jopa 100 käytönhallintajärjestelmän käyttäjää samanaikaisesti. Paketti-

pohjaisessa tiedonsiirrossa voidaan saavuttaa valokuidulla yli 10 Gb/s nopeudet tiedon-

siirrossa, jonka vuoksi se soveltuu hyvin valvomon sisäiseen ja valvomon ja sähköase-
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man väliseen tiedonsiirtoon TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

tai valvomosta sähköaseman välillä DNP 3.0 tietoverkkoprotokollaa käyttäen. (ABB, 

2007) 

 

Sähköasemilla on käytössä useita toistensa kanssa lomittain toimivia tiedonsiirtostan-

dardeja kuten ECHELONin julkaisema laajasti levinnyt LON- väylä ja SPACOM kehit-

tämä SPA- väylä. LON- väylä tukee useita erilaisia tiedonsiirtomekanismeja kuten va-

lokuitua ja sähköverkkotiedonsiirtoa DLC, (Distibution Line Carrier). LON- väylä toi-

mii spontaanisti jolloin siihen kytketyt laitteet voivat lähettää tietojaan spontaanisti väy-

lälle sekä kysellä toisilta laitteilta tietoja. LON- väylällä voidaan valokuidun avulla saa-

vuttaa suurimmillaan 1,2 Mbit/s tiedonsiirtonopeus. (ABB, 2007) 

 

SPA- väylä on ollut myös hyvin yleinen tiedonsiirtostandardi sähköasema-

automaatiossa. SPA- väylässä sähköaseman kommunikoivat laitteet muodostavat opti-

sen silmukan yhden isäntälaitteen alle. Tiedonsiirto perustuu isäntälaitteen jaksottaisiin 

kyselyihin orjalaitteilta jolloin orjalaitteet lähettävät tietonsa isäntälaitteelle. SPA- väylä 

on siis ns. pollaava tiedonsiirtostandardi, jonka avulla voidaan ainoastaan saavuttaa suu-

rimmillaan 9,6 kbit/s tiedonsiirtonopeus. (Tahavainen, 2003) 

 

Uusimmat sähköaseman laitteistot pystyvät myös tukemaa IEC 61850 standardia, joka 

on väyläpohjainen tiedonsiirtoratkaisu. Tällöin laitteistot kuten kennoterminaalit pysty-

vät toimimaan lähiverkossa Ethernet- pohjaisesti tai sitten TCP/IP- protokollaa käyttä-

vissä verkoissa. Kuvassa 5 sähköaseman automatiikkaa ja käytettyjä tiedonsiirtostan-

dardeja.(Muhonen, 2006) 
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Kuva 5 Sähköasema automatiikkaa (Muhonen, 2006) 
 

3.2.3 Tietokannat 

Sähköjakeluyhtiöissä tarvitaan useita erilaisia tietokantoja käytönsuunnitteluun ja käy-

tönhallintaan. Tietokantaperiaatteen mukaan toteutettu järjestelmä muodostuu tietokan-

noista, tietokannan hallintajärjestelmästä ja sovellusohjelmista. Tarkoituksena on että 

kerran tietokantaan tallennetut tiedot ovat usean sovelluksen käytettävissä. Yleensä täl-

lainen toimivuus voidaan saavuttaa relaatiotietokantoja käyttämällä, jotka ovat järjes-

telmän muokkaamisen ja kehittämisen kannalta hyvinkin tehokkaita. Sähköjakeluver-

kon verkkotietojärjestelmät ovat suuren tiedon määränsä vuoksi hyvin laajoja ja moni-

puolisia tietojärjestelmiä, jotka tarjoavat erityisesti suunnittelijalle työkalun verkon ke-

hittämiseksi. (Laine, 2005) 

 

Sähkönjakeluyhtiöissä on useita erilaisia tietokantoja, joissa on useista eri näkökulmista 

katsottuna tietoa verkosta. Tietokantoja on mm. asiakastiedoista, verkon materiaalitie-

doista, karttatiedoista ja taloustiedoista. Kaikki verkkoyhtiön tietokannat muodostavat 

hyvin suuren kokonaisuuden, jonka hallitsemiseksi tarvitaan tietokannan hallintajärjes-

telmä DBMS (Database management system), jonka tehtävä on mahdollistaa tietokanto-

jen ylläpito ja tehokas tiedonhaku. Tyypillisiä tiedonhallintajärjestelmiä ovat MS Ac-

cess, Oracle ja SQL.  

 

Asiakkailta AMR- mittareilta saatu tieto on kapasiteetiltaan hyvin suurta, ja nykyisiä 

tiedonsiirtojärjestelmiä ei ole suunniteltu käsittelemään kerrallaan sitä tiedon määrää 

mitä kaukoluettavat energiamittarit keräävät liittymispisteissään. Tämän vuoksi asiak-
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kailta saatavan tiedon hyödyntämiseksi tarvitaan järjestää erillinen järjestelmä, joka 

pystyy käsitellä ja prosessoida näitä tietoja nykyisten järjestelmien tarpeisiin. Järjestel-

män vaatimuksena on että sen voi integroida saumattomasti verkkotieto- ja asiakastieto-

järjestelmiin. Tällaisen järjestelmän voi toteuttaa esimerkiksi käyttämällä erillistä mitta-

ustiedon hallinta järjestelmää MDMS, (Meter Data Management System) jolloin verk-

kotietokannan toimintoja voitaisiin laajentaa MDMS:n avulla melko helposti, eivätkä 

uudet toiminnot vaatisi itse verkkotietojärjestelmältä paljon lisäresursseja. (Löf, 2009) 

 

Erilaiset käytöntukijärjestelmän sovellukset käyttävät tietokannan hallintajärjestelmästä 

saatavaa tietoa. Erilaisten sovellusten avulla verkkoyhtiön tietokantoja voi päivittää 

useilta työasemilta ja yhtälailla käyttää tietokantoja samanaikaisesti monesta eri työ-

asemalta. Kuvassa 6 tietokantapalvelimen ja sovellusympäristön kytkeytyminen toisiin-

sa.  

 

 
Kuva 6  Tietokantajärjestelmän ja sovellusten liittyminen toisiinsa  
 

Verkkotietojärjestelmä on ehkä tärkein sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmä, joka on hy-

vin monipuolinen ja kattava tietojärjestelmä. VTJ on hyvin kattava tietopankki ja lisäksi 

myös monimuotoinen suunnittelujärjestelmä. VTJ: n tavoitteena on luoda pohja verkos-

tolaskentaohjelmien verkkomalleille sekä muodostaa havainnollinen käyttöliittymä eri-

laisille yleissuunnittelun, verkostosuunnittelun ja rakentamisen, käytön ja kunnossapi-

don suunnittelu- ja dokumenttisovelluksille sekä edesauttaa verkon karttapohjien tuot-

tamista. (Lakervi & Partanen, 2008) 
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4 Käyttöönotto 

Tässä kappaleessa tarkastellaan ABB MicroSCADA Pro tuoteperheen käytöntuki- ja -

valvontajärjestelmän käyttöönottoa Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkömarkki-

nalaboratorion verkkosimulaattorilaitteistossa. Verkkosimulaattori simuloi sähköase-

maa, jossa on kolme johtolähtöä ja yksi päämuuntaja. Verkkosimulaattorissa on sähkö-

aseman suojauksessa käytössä kolme ABB:n REF 543 kennoterminaalia. Lisäksi sähkö-

aseman päämuuntajan suojana on ABB:n SPAD differentiaalisuoja. Sähköaseman tieto-

liikenne on toteutettu käyttämällä valokuiduista rakennettua LON- verkkoa. Myös tie-

donsiirto systeemikoneen (SYS 600) ja verkkosimulaattorin LON- keskittimen välillä on 

toteutettu käyttämällä LONa. Verkkosimulaattorissa oli aiemmin vanhemmat ABB:n 

käytönvalvonta- käytöntukijärjestelmät, Open Opera++ ja MicrosSCADA,  joiden tilalle 

asennettiin MicroSCADA SYS 600 9.1 ja DMS 600 4.2 käytönhallintaohjelmistot.  

 

Käytöntuki- ja -valvontajärjestelmän käyttöönotto itsessään on huomattavasti laajempi 

asiakokonaisuus kuin pelkkä hallintaohjelmistojen asennus. Olennaisina osina käyt-

töönottoon kuuluu asioita kuten tietokannan parametrisointi, mittarit toiminnan seuraa-

miseen, rajapinnat muihin järjestelmiin, raportointi, käyttäjäoikeudet ja käyttäjien kou-

lutus. Käyttöönotto on siis projekti, jonka sisältö vaihtelee suuresti tavoitetason ja käyt-

töönotettavan laajuuden mukaan. (Davidson et al., 2004) 

 

Käytöntuki- ja -valvontajärjestelmä yleensä rakennetaan ns. kuumakäyttöisesti eli käyt-

tökoneen vikaantuessa varajärjestelmä ottaa vastuun sähkönjakelun hallinnasta. Yliopis-

ton verkkosimulaattori toimii ainoastaan opetuskäytössä joten järjestelmä ei ole raken-

nettu kuumavarmennetusti. Järjestelmä on rakennettu näyttävyyden takia kahdesta ko-

neesta, joista toinen toimii systeemikoneena kuvaten samalla sähköaseman tietoliiken-

teen yhdysväylää ja valvomon keskustietokonetta. Toinen koneista toimii ainoastaan 

käytöntukijärjestelmän (DMS 600) käytössä kuvaten käytönvalvojan sekä verkonsuun-

nittelijan työpistettä. (Lakervi & Partanen, 2008) 

 

Käytönhallintajärjestelmien käyttöönotto voidaan toteuttaa kuvan 7 näyttämällä mallil-

la. Hallintajärjestelmien käyttöönotto lähtee liikkeelle verkon infrastruktuurin ja verkol-

le asetettujen vaadittujen toiminnallisuuksien määrittämisestä. Vaadittuja toiminnalli-

suuksia verkolle ovat mm. tiedonsiirtokapasiteetin riittävyys, tiedonsiirron luotettavuus 
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sekä tiedonsiirron aikakriittisyys eri sovelluskohteissa. Nämä edellä mainitut asiat, 

verkkoinfrastruktuurin kanssa muodostavat tietoliikenneverkon. Tietoliikenneverkon 

määrittämisen jälkeen tarkastellaan toteutuuko verkolle asetetut vaaditut toiminnalli-

suudet ja tehdään tarvittaessa tietoliikenne verkkoon vahvistuksia tai käytetään eri tieto-

liikennesovelluksia tiedonsiirtoon.  

 

Tietoliikenneverkon täytettyä vaaditut toiminnallisuudet voidaan käytönvalvontajärjes-

telmän käyttöönotto aloittaa. KVJ:n käyttöönotossa asennetaan KVJ:n ohjelmistokoko-

naisuus ja identifioidaan ohjelmistolle tietoliikenneverkossa toimivat laitteet sekä var-

mistetaan verkon toiminnallisuus testaamalla verkossa toimivia laitteita. Tämän jälkeen 

voidaan aloittaa KVJ:n konfigurointi johon kuuluu mm. prosessitietokannan, asemaku-

vien sekä sovellusten määrittämistä ja näiden testausta.  

 

Käytönvalvontajärjestelmän ollessa täydessä toiminnassa, eli käytöntukijärjestelmän 

prosessin ohjauksen toimiessa moitteettomasti sekä käytöntukijärjestelmän sovellusten 

kuten trendien ja vikahälytysten toimiessa halutusti, voidaan siirtyä käytönvalvontajär-

jestelmän asentamiseen. KVJ:n asentaminen aloitetaan parametrisoimalla sen käyttämät 

tietokannat kuten verkkotietokanta ja asiakastietokanta sekä luomalla yhteys KVJ:ään. 

Tietokantojen määrittämisen jälkeen voidaan luoda kuvattavan alueen verkkotopologia 

sekä verkossa olevien kohteiden prosessipisteet KTJ:n verkkokuvaan, joiden avulla pro-

sessia pystyy valvomaan ja ohjaamaan.  

 

Lopulta kun pitkäaikaiset testaukset osoittaa, että KTJ toimii moitteettomasti osana KVJ 

voidaan todeta, että käyttöönotto on suoritettu. Testauksien tarkoituksena on todistaa, 

että KTJ:ää voi käyttää verkon ohjauksessa ja valvomisessa KVJ:ää apuna käyttäen ja 

kentältä tapahtuvat ilmiöt välittyvät käyttöhenkilöstön tietoon vaaditulla tavalla. Tämän 

jälkeen käytönhallintajärjestelmä on valmis käytettäväksi osana sähkön jakelun valvon-

taa ja hallintaa. On tärkeätä muistaa, että käyttöönoton suorittaminen ei tarkoita sitä että 

järjestelmän kriittinen tarkastelu voidaan lopettaa. Vaan on varmistettava, että järjestel-

män toiminnallisuus säilyy vähintäänkin samalla tasolla, ellei ajan myötä jopa parane.  
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Kuva 7 Käytönhallintajärjestelmien käyttöönotto 
 

4.1 Laitevaatimukset 

Käytönvalvonta- ja -tukijärjestelmät vaativat hyvin kattavan sähkönjakelu automaatio- 

ja tiedonhallintajärjestelmän toimiakseen kunnolla. Verkkosimulaattorilaitteisto kuiten-

kin tarjoaa automaationsa puolesta riittävät edellytykset käytönhallintajärjestelmien 

käyttöönotolle. Systeemi- ja käyttäjäkoneella on niiden käyttötarkoituksensa vuoksi 

hieman erilaiset laitevaatimukset. Systeemikoneelta vaaditaan paljon prosessointitehoa 

jotta tiedonkäsittely sujuu mutkattomasti, kun taas käyttäjäkoneen täytyy pyörittää ras-

kaita verkkoympäristön karttapohjia. Fyysisen laitteiston vähimmäisvaatimukset ovat 

taulukossa 4.1.   
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Taulukko 4.1. Hallintajärjestelmien laitevaatimukset ABB:n tuoteperheessä 

komponentti  vaatimus 
käyttöjärjestelmä 
 
 

Windows XP 
Windows 2000 
Windows 2003 Server 

tietokone  Intel pentium prosessori 
muisti  vähintään 2 GB 
vapaata tilaa  vähintään 20 GB 
vaihtoehtoiset komponentit 

 
yksi tai useampi verkkokortti 
LON‐ kortti 

ohjelmistot 
 

MS Access 2000 tai MS Access 
2002 

    

4.2 Käytönvalvontajärjestelmä 

Tässä kappaleessa esitellään käytönvalvontajärjestelmän käyttöönoton vaiheita, joita 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkömarkkinalaboratoriossa sijaitsevan verk-

kosimulaattorin liittäminen käytönvalvonnan piiriin aiheutti. 

4.2.1 Asentaminen ja konfigurointi 

Käytönhallintajärjestelmien käyttöönotto on aloitettava käytönvalvontajärjestelmän 

asentamisesta, koska käytöntukijärjestelmä vaatii käytönvalvontajärjestelmän toimiak-

seen. Käytönvalvontajärjestelmänä on MicroSCADA Pro SYS 600 9.2, joka asennetaan  

systeemikoneeseen. Käytönvalvontajärjestelmän käyttöönotto voidaan toteuttaa seuraa-

van installointiproseduurin mukaisesti: 

- Jos tarvitset lähiverkkoa niin varmista, että koneessa on verkkokortti 

- Installoi käyttöjärjestelmä 

- Installoi tarvittavat ajurit ja protokollat lähiverkon käyttämiseksi 

-  Installoi MicroSCADA Pron käyttämät PC- kortit kuten: PC- NET kortit, 

I/O yksiköt ja LON- kortit 

- Installoi perussysteemiohjelmisto MicroSCADA Pro SYS 600  

- Installoi lisätuotteet tarvittaessa kuten LIB 500 ja LIB 5xx 

- Lisää ja valmista sovellukset 

- Konfiguroi, testaa ja käynnistä mahdolliset ajurit 

- Muokkaa perussysteemin asetukset vastaamaan käytännön asetuksia 

- Huolehdi tietoturvallisuudesta 

 

Perussysteemin (SYS 600) ja sovelluskirjastojen (LIB 500) installoiminen tapahtuu 

käyttämällä ohjelmistojen omia installointiohjelmia. Installointiohjelmat luovat kovale-
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vylle hakemistorakenteet ja kopioivat tarvittavat tiedostot hakemistoihin. Uuden järjes-

telmän voi asentaa suoraan vanhan järjestelmän päälle jolloin vanhat tiedostot korvaan-

tuvat uusilla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeuksina ovat: 

SYS_BASCON.COM, PC_NET.CF1, SYS_CONFIG.PAR, MONITORS.DAT ja 

SYS_NETCON.COM.  

 

Tiedonsiirtoon MicroSCADA käyttää TCP / IP- protokollaa, jossa jokaisella verkon 

solmulla on oma henkilökohtainen staattinen osoitteensa (IP- osoite). Dynaamista IP- 

osoitteiden DHCP (Dynamic Host configuration Protocol) luomista MicroSCADAssa ei 

voida käyttää. IP- osoite muodostuu neljästä numerosta, jotka ovat välillä 0 – 255. Li-

säksi on myös olemassa erityisiä IP- osoitteita kuten 127.0.0.1, joka viittaa aina konee-

seen itseensä. LAN- verkossa olevilla perussysteemikoneilla ja työasemilla on oma 

LAN- solmu, nimi tai numero. LAN- solmun nimeä käytetään SYS 600 järjestelmässä, 

että voidaan luoda yhteyksiä lähiverkossa perussysteemikoneiden ja perussysteemiko-

neen ja työasemien välillä. (ABB, 2007) 

 

Seuraavaksi tarkoituksena on yksilöidä jokainen sähköverkkoautomaation laite, jotta 

järjestelmä osaa ohjata oikeita toimilaitteita ja samalla järjestelmä osaa tunnistaa toimi-

laitteilta tulevat tila- ja mittaustiedot. MicroSCADA- ohjelmistossa tiedonsiirtoverkon 

luominen tapahtuu määrittämällä jokaiselle verkon laitteelle osoite, joka muodostuu pe-

russysteemin (LIN), solmun (ND) ja aseman (SA) osoitteista. Lisäksi jokaiselle toimi-

laitteille pitää yksilöidä omat osoitteet. Nämä kaikki toimet voidaan toteuttaa Micro-

CADAn System Configuration Tool:lla (ABB, 2007). 

 

Perussysteemille tarvitsee määrittää omat kohteensa. LIN- kohteet määrittävät perusjär-

jestelmien ja tietoliikenneyksiköiden välisiä siirtoyhteyksiä. Kaikki solmujen väliset 

tiedonsiirtoyhteydet on siis määriteltävä LIN- kohteiksi. NOD- kohteet ilmaisevat Mic-

roSCADA järjestelmässä solmupisteitä. Solmuiksi pitää määrittää mm. muut perusjär-

jestelmät, PC- NET ja DCP- NET yksiköt, erilliset tietoliikenneyksiköt ja erityyppiset 

väylät. SA- kohde eli asemakohde on solmulle annettu osoite, joka erottaa solmun kai-

kista muista MicroSCADA- järjestelmän solmuista. SA- kohteita käytetään valvomaan 

ja ohjaamaan järjestelmään liitettyjen RTU- asemien, suojareleiden ja valvomoiden 

ominaisuuksia. Jokainen perusjärjestelmän sovellus on määriteltävä sovellus eli APL- 

kohteeksi. APL- kohteiden attribuutit määrittävät sovellusten ominaisuuksia kuten: On-

ko sovellus paikallisessa vai ulkopuolisessa järjestelmässä ja mikä on sovelluksen tila. 
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Lisäksi APL- kohteiden attribuutit määrittävät loogiset yhteydet oheislaitteisiin ja ase-

miin sekä loogiset yhteyden perusjärjestelmissä sijaitseviin sovelluksiin. MON- kohteet 

ilmaisevat järjestelmän näyttöjä ja PRI- kohteet järjestelmässä olevia printtereitä. Esi-

merkiksi käytteenotettavalle perussysteemikoneelle perussysteemin LIN- osoite on 9 ja 

STA- osoite on 209. Keino jolla nämä edellä mainitut kohteet saadaan helposti määritet-

tyä on käyttää System configuration tool:a. Kuvassa 8 eräs SYS 600 järjestelmä edellä 

mainittujen kohteiden avulla esitettynä. (ABB, 2008) 

 

 
Kuva 8  Kohteiden avulla esitetty eräs tiedonsiirtojärjestelmä (ABB, 2007) 
 

Yksikkö joka vastaa perussysteemijärjestelmän kommunikoinnista on NET- yksikkö. 

NET- yksikkö sisältää NET- ohjelmiston sekä fyysisen tietoliikenne laitteiston kuten 

LON- kortin. NET- ohjelmistona käytetään LON- verkoissa PC- NET ohjelmistoa. 

NET- yksikön tehtävänä on hoitaa mm. tiedon reitittämistä fyysisten laitteiden ja perus-

järjestelmien sovellusten välillä ja järjestelmään liitettyjen laitteiden ja linjojen valvon-

ta. Myös PC- NET- ohjelmiston konfigurointi voidaan suorittaa System configuration 

tool:lla. (ABB, 2007) 

 

SYS 600 9.2 ohjelmiston avulla voi tehdä niin sanottuja Pro- kuvia sähköverkon sähkö-

asemista, joiden avulla sähköasemien mittaus- ja katkaisintiedot voidaan välittää visuaa-

lisesti käytöntukijärjestelmän graafiselle karttapohjalle. Pro- kuvat voidaan siirtää käy-

tönvalvontajärjestelmän karttapohjalle, joka tarjoaa sähkönjakeluverkon käyttövastaa-

valle hyvät työkalut jakeluprosessin hallintaa ja valvontaan. 

 



23 
 
4.3 Käytöntukijärjestelmä 

Tässä kappaleessa esitetään kuinka MicroSCADA pro DMS 600 käytöntukijärjestelmän 

käyttöönotto voidaan toteuttaa. 

4.3.1 Asentaminen ja konfigurointi 

 
ABB:n käytöntukijärjestelmän DMS 600 4.2 käyttöönottamisessa voidaan noudattaa 

seuraavaa proseduuria (ABB, 2004). 

 

- Taustakarttojen alustus Integra verkkotietojärjestelmää varten 

- DMS 600 SA:n asetusten määrittäminen ja kommunikointiyhteyden määrit-

täminen MicroSCADAan. 

- Verkkotietojärjestelmän luominen ja konfigurointi 

- MicroSCADA Pro asemakuvien luominen ja siirtäminen verkkotietokantaan 

- Prosessikohteiden määrittäminen SCIL- API tai OPC- rajapinnoille.  

- Virtuaalisten prosessipisteiden määrittäminen 

- Tiedonsiirtoryhmien konfigurointi 

- Mittausten määrittäminen 

- Käyttäjien oikeuksien määrittäminen 

- Erikoisasetusten konfigurointi kuten automaattisen vianerottamisen ja -

palauttamisen sekä automaattisen GSM viestin lähettämisen 

 
Käytöntukijärjestelmä ohjelmiston installointi voidaan suorittaa kun käytönvalvontajär-

jestelmä MicroSCADA on asennettuna. MicroSCADA Pro DMS 600 4.2 Käytöntuki-

järjestelmä muodostuu kolmesta eri ohjelmistosta: DMS 600 palvelin sovelluksesta 

(DMS 600 SA), DMS 600 verkkoeditorista (DMS 600 NE) ja DMS 600 työasemasta 

DMS 600 WS. DMS 600 WS toimii sähköverkkoyhtiössä käyttöhenkilökunnan työoh-

jelmistona sähkönjakeluprosessin suunnittelu ja valvontatyökaluna. DMS 600 NE:n 

pääasiallinen tehtävä on toimia sähköverkon mallintamisohjelmistona. DMS 600 SA 

toimii MicroSCADAn ja muiden DMS 600 ohjelmistojen tiedonvälitysohjelmistona. 

DMS 600 SA ottaa vastaan DMS 600 NE- ja DMS 600 WS- ohjelmilta tulevia viestejä, 

jotka sisältävät käyttäjänimen ja ohjelman IP- osoitteen. DMS 600 SA käsitteleen vies-

tin ja lähettää vastausviestin.(ABB, 2008)(ABB, 2004) 

 

Käytöntukijärjestelmän asennus tapahtuu käytönvalvontajärjestelmän tavoin käyttämäl-

lä ohjelmiston omaa installointiohjelmaa. Käytöntukijärjestelmän asentamistapa riippuu 
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siitä onko järjestelmä kuumavarmennettu vaiko ei. Kuumavarmennetussa järjestelmässä 

järjestelmät käyvät rinnakkain aina toisen ollessa päävastuussa prosessin toimivuudesta 

(Hot) ja toisen ollessa valmiudessa taustalla (Warm). Kuvassa 9 käytöntukijärjestelmän 

asentamistapoja (ABB, 2004) 

 

 
Kuva 9 Vaihtoehtoisia tapoja käytöntukijärjestelmän installoimiseksi 
 

DMS 600 käytöntukiohjelmistot käyttävät verkon maantieteellisen kartan mallinukseen 

rasteri-  ja vektoripohjaisia karttamateriaaleja. Ohjelmisto hyväksyy rasteripohjaisissa 

kartoissa Windows bitmap formaatteja ja vektoripohjaisissa kartoissa AutoCAD:n dxf 

formaatteja. Taustakartan latauksen jälkeen kartta joudutaan keskittämään jotta jakelu-

prosessin toimilaitteiden karttakoordinaatit täsmäävät karttapohjan kanssa. Rasteripoh-

jaisissa kartoissa järjestelmään syötetään vasemman ja oikean alakulman koordinaatti-

tiedot, kun taas vektoripohjaisissa taustakartoissa koordinaatit määritellään automaatti-

sesti. (ABB, 2008) 

 

Tiedonsiirto MicroSCADAn ja DMS 600 ohjelmien välillä voidaan toteuttaa käyttämäl-

lä joko DMS 600 SA:n SCIL- API rajapintaa tai uudempaa tekniikkaa olevaa OPC-  

tietoyhteyttä. Näistä OPC- tietoyhteys toimii ensisijaisena kommunikointikeinona. Oh-
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jelmiston oletuksena on, että OPC- tietoyhteyttä pitkin kulkee kaikki mittaus- ja kytkin-

tiedot, jotka tallentuvat ohjelmiston dynaamiseen muistiin. Vaihtoehtoisesti OPC- tieto-

yhteydelle mittaus- ja kytkintietojen tilatiedot voidaan siirtää SCIL- API rajapintaa pit-

kin. Uusimassakin DMS 600 ohjelmistossa vikatiedot siirtyvät aina DMS 600 SA:n 

kautta SCIL- API- rajapintaa käyttäen.  Kuvassa 10 DMS 600- ohjelmiston kommuni-

kointirajapinnat (ABB, 2002) (ABB, 2004). 

 

 
Kuva 10 DMS 600 kommunikointirajapinnat: 1. SCIL-API, 2. OPC ja 3. DMS 600- ohjelmiston sisäinen 
kommunikointi. (ABB, 2004) 
 

Käyttöönottoa tehdessä tarvitsee päättää halutaanko käyttää SCIL- API- rajapintaa vai 

OPC- tietoyhteyttä. OPC- tietoyhteyttä käytettäessä joudutaan huolehtimaan, että OPC- 

serveriohjelmisto ja OPC- käyttäjäohjelmisto on konfiguroitu. Konfiguroinnissa yhdis-

tetään DMS 600 verkkokomponentit OPC- yksiköihin, jotka ovat MicroSCADAn pro-

sessiyksiköitä. Ohjelmistona edellä mainittuun operaatioon käytetään DMS 600NE- oh-

jelmistoa. Jos tieto siirretään SCIL- API- rajapintaa pitkin pitää varmistaa, että jokaisel-

la kommunikoivalla toimilaitteella on SCADA tunnus verkkotietokannassa, jonka väli-

tyksellä kommunikointi tapahtuu MicroSCADAn prosessipisteiden ja käytöntukijärjes-

telmän välillä. Yhteyden luomiseksi MicroSCADAn prosessipisteiden ja verkkotieto-

kannassa olevien tunnusten välillä käytetään DMS 600NE:a ja LIB500 sovelluspakettia. 

Lisäksi prosessilatteille, jotka eivät kuulu automaation piiriin täytyy määrittää virtuaali-

set toimintapisteet. Nämä virtuaaliset toimintapisteet määritellään verkkotietokantaan 

prosessitunnuksina, josta käytöntukijärjestelmä hakee tilatiedot manuaalisesti toimiville 

laitteille. Virtuaalisilla prosessipisteillä ei kuitenkaan ole minkäänlaista suoraa yhteyttä 

sähkön jakeluprosessiin vaan ne toimivat käytöntukijärjestelmän apuna jakeluprosessin 

kuvaamisessa. (ABB, 2008)(ABB, 2001) 
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Käyttöönottoa suoritettaessa jokainen verkostokomponentti joudutaan kuvaamaan sym-

bolilla käytöntukijärjestelmän käyttöliittymässä. Symboleita käytetään kuvaamaan ver-

kon eri komponentteja ja kohteita verkkokuvissa. DMS 600 ohjelmistossa on käytössä 

kahdenlaisia symboleja: Ohjelmiston mukana tulleet vakio symbolit sekä TrueType- 

symbolit, jotka kumoavat oletussymbolit. DMS 600NE:ssa on määritelty oletussymbolit 

kaikille verkostokomponenteille sekä käyttöliittymässä käytettäville osoitussymboleille. 

Näiden lisäksi useimmille osoitussymboleille ja verkostokomponenteille voidaan mää-

rittää myös TrueType- symbolit. (ABB, 2004) 

4.4 Tietokannat 

SYS 600 käytönvalvontajärjestelmällä on kolme tärkeää tietokantaa: Prosessi-, historia- 

ja hälyytystietokannat. Prosessitietokanta on tietokanta johon tieto kerääntyy suoraan 

prosessista NET- kommunikointiyksikköjen välityksellä. Prosessitietokantaa käyttävät 

hyväksi erilaiset sovellukset joilla on omat tietokantansa prosessi- historia- ja tapahtu-

matiedoista.  Prosessitietokannasta tietoa jaellaan eri käyttökohteiden käyttäviksi mm. 

laskelmiin sekä arkistointiin. Lisäksi prosessitietokannassa olevaa tietoa voidaan välit-

tää suoraan erilaisten sovellusten kuten käytöntukijärjestelmän käyttöön. Prosessitieto-

kannassa oleva tieto heijastaakin suoraan sähkönjakeluprosessin tilaa. Kuvassa 11 SYS 

600- ohjelmiston tietokantoja. (ABB, 2006) 

 

 
Kuva 11 Tietoliikenne prosessista käyttäjälle käytönvalvontajärjestelmän tietokantojen näkökulmasta 
 

Historiatietokannassa on tietoja sähkönjakeluprosessissa tapahtuvista tapahtumista ku-

ten hälytykset ja kytkintiedot. Jokainen historiatietokannassa oleva tapahtuma sisältää 



27 
 
tietoja prosessikohteen ominaisuuksista ja joitakin erityisiä historia tietokannan ominai-

suuksia Historiatietokanta toimiikin pohjana SYS 600 käyttöliittymässä olevalle tapah-

tumalistalle.  (ABB, 2006) 

 

Tapahtumatietokantaa käytetään tiedon varastointipaikkana raportointi, laskenta ja tie-

donkäsittely sovelluksia varten.  Tapahtumatietokanta pitää sisällään myös erilaisia koh-

teita, jotka toteuttavat useita erilaisia sovelluksia kuten prosessin valvontaa ja tiedon 

varastointia. Nämä kohteet voidaan lajitella tietokohteisiin, käskyaliohjelmiin, aika-

kanaviin ja toimintakanaviin. Kuvasta 10 nähdään kuinka tapahtumatietokanta ottaa tie-

toa prosessitietokannasta jonka jälkeen sovellusten kohteet käsittelevät tietoa ja antavat 

lopputuloksena raportteja ja ennusteita. 

 

Käytöntukijärjestelmän verkkotietokanta toimii DMS 600- ohjelmiston pohjana. Tieto-

kanta pohjautuu MS Access 2000 tai MS Access 2002 pohjautuvaan relaatiotietokanta-

rakenteeseen. Tietokannassa on tietoa käytettävästä lisenssistä riippuen keski- ja/tai 

pienjänniteverkosta kuten jakeluverkon johdoista, komponenteista sekä niiden kytkey-

tymisestä toisiinsa.  Verkkotietokannassa on myös tietoa kuormituksista ja reletiedoista 

verkkoanalyysia varten. Kaiken primäärisen verkkotiedon lisäksi verkkotietokanta 

mahdollistaa myös muun verkkoon liittyvän tiedon tallentamisen. (Tahavainen, 2003) 

 

Käyttöliittymä verkkotietokannalla muodostuu graafisesta käyttöliittymästä, jonka avul-

la keski- ja pienjänniteverkon tietoja voidaan lisätä helposti relaatiotietokantaan. Graa-

finen käyttöliittymä muodostuu maantieteellisistä taustakartoista ja verkkokuvista. 

Graafisten tietojen kuten erottimien ja muuntajien tiedot syötetään lomakemuotoisiin tai 

vapaamuotoisiin laitekortteihin.  

 

Graafinen verkkotietokanta Integra käyttää kahdentyyppistä verkkotietokantaa: varsi-

naista verkkotietokantaa (network.dmb) sekä binääristä verkkotietokantaa (net-

work.dat). Lisäksi on myös käytössä väliaikaisverkkotiedosto (tempnet.dat), johon väli-

aikaisverkon tiedot voidaan tallettaa. Päivittäessä verkkotietoja Integran avulla verkko-

tiedot päivittyvät välittömästi verkkotietokantaan, josta ne voidaan päivittää binääriseen 

verkkotietokantaan. Uudet verkkotiedot tulevat tämän jälkeen verkon työasemien käyt-

töön seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Kuvassa 15 esitettynä tiedonsiirto DMS 600 

käytöntukijärjestelmän sisällä. (ABB, 2004) 
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Kuva 12 DMS 600 tietokanta. Kaksisuuntaiset nuolet ilmaisevat kirjoitus- ja lukutoimintoja, yksisuuntai-
set nuolet ilmaisevat lukutoimintoja ja kaksisuuntaiset katkoviivoitetut nuolet ilmaisevat luo ja muokkaa 
toimintoja.(ABB, 2004) 
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5 Yhteenveto 

Työssä käytiin läpi ABB:n käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmän käyttöönotto 

Lappeenrannan teknillisen yliopisto sähkömarkkinalaboratoriossa sijaitsevalle sähkö-

verkkosimulaattorille. Työssä esitettiin ABB:n uusimpien käytönhallintajärjestelmien 

käyttöönoton yleisiä ongelmia sekä esitettiin malli mitä asioita ja missä järjestyksessä 

käyttöönotossa tehdään. Käytönhallintajärjestelmien käyttöönotto on laaja kokonaisuus, 

joka sisältää asioita verkkotietokantojen luomisesta aina tietoliikenteen testaamiseen 

asti, jonka vuoksi käyttöönotto voi kestää hyvinkin pitkiä ajanjaksoa jotta haluttu luotet-

tavuus ja käytettävyys saavutetaan.  

 

Työssä esitetty käyttöönotto sujui moitteettomasti osiksi myös sen takia, että käyttöön-

otto suoritettiin jo käytössä olleiden järjestelmien päälle, jonka vuoksi ei ollut tarvetta 

luoda verkkotietokantoja ja testata niiden toimivuutta. Tämän ansioista käyttöönotto 

keskittyi ainoastaan tietoliikenneyhteyksien uudelleen pystyttämiseen sekä uusien Mic-

roSCADA Pro kuvien luomiseen.    
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