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Diplomityössä selvitetään teollisen internetin hyödynnettävyyttä sähkönjakeluverkkojen

käyttö- ja kunnossapitotoiminnoissa niihin liittyvän palvelutuotannon kannalta. Yleisen te-

ollisen internetin hyödynnettävyyttä käsittelevän kirjallisuustutkimuksen ohella perehdyttiin

syvemmin sähkönjakeluverkon kunnossapitoon ja siellä erityisesti jakelumuuntajien kun-

nonvalvontaan. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi työssä kehitettiin teollisen internetin kun-

nonvalvontajärjestelmä jakelumuuntajalle, toteutettiin kunnonvalvonnan vaatimien mittaus-

ten asennukset ja aloitettiin mittaustietojen kerääminen. Työssä myös määritettiin kunnon-

valvontajärjestelmän investoinnin kannattavuus takaisinmaksuajan ja investoinnin sisäisen

koron avulla.

Kirjallisuustutkimuksen tuloksena voidaan todeta teollisen internetin kustannustehokkaiden

ja kaksisuuntaiset tietoliikenneyhteydet omaavien laitteiden tarjoavan monipuoliset mahdol-

lisuudet sähkönjakeluverkon käytön ja kunnossapidon toimintojen tehostamiseen ja kehittä-

miseen. Näistä toiminnoista käytön optimointi, jännitteen säätö, kunnonvalvonta sekä vika-

tilanteiden, maasulkuvirtojen ja hajautetun tuotannon hallinta ovat parhaiten teollisen inter-

netin hyödyntämiseen soveltuvia käyttökohteita. Suurin hyöty teollisen internetin laitteilla



saavutetaan laitteiden toimiessa osana älykkäitä ja automaattisia järjestelmiä paremman ja

tehokkaamman päätöksenteon mahdollistavan lisätiedon tuottamisessa.

Kehitetty jakelumuuntajan kunnonvalvontamenetelmä perustuu jakelumuuntajan teknisen

käyttöiän kannalta merkittävimmän osan eli paperieristeen ikääntymisen mallintamiseen

IEC standardin mukaisesti. Paperieristeen kuntoon perustuvalla kunnonvalvontamenetel-

mällä arvioidaan havaittavan noin 65 % jakelumuuntajan sisäisistä vioista ennen niiden ta-

pahtumista, nykyisten menetelmien kyetessä havaitsemaan arviolta vain noin 30 % vioista

ennen niiden tapahtumista. Kunnonvalvonnan avulla saavutettavat hyödyt määritettiin vika-

ja keskeytyskustannuksiin, keskeytysten vuoksi saamatta jääneeseen siirtomaksuun sekä

muuntajan käyttöiän jatkamiseen perustuen. Investointi määriteltiin olevan taloudellisesti

kannattava vähintään 315 kVA jakelumuuntajille takaisinmaksuajan ollessa alle 4 vuotta ja

sisäisen koron yli 10 % investointi- ja käyttökustannukset huomioiden. Investoinnin talou-

dellisen kannattavuuden edellytyksenä on kunnonvalvonnalla saavutettavista hyödyistä sel-

västi merkittävimmän tekijän, muuntajan käyttöiän jatkaminen. Investoinnille määritetyt

kannattavuuden tunnusluvut ovat voimakkaasti käytettävistä lähtötiedoista riippuvia, mutta

investointi on suurella todennäköisyydellä kannattava suurimmilla jakelumuuntajilla, kun

muuntajan käyttöiän jatkamisen tuottama hyöty huomioidaan kunnonvalvontalaitteiston pi-

toajan, 15 vuotta, jokaisena vuonna.
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In this Master’s Thesis the utilization of the industrial internet in the field of operation and

maintenance  of  the  electrical  distribution  networks  has  been  researched  from  the  service

production point of view. General utilization of the industrial internet, maintenance of the

electrical distribution networks and especially the condition monitoring of the distribution

transformers have been studied by means of literature research. In addition to literature re-

search a condition monitoring system of the distribution transformer has been developed and

the required measurements have been installed and initiated. The economic profitability of

the condition monitoring system has also been studied based on investment payback period

and internal rate of return.

As a result of the literature research can be stated that the cost efficient and with bidirectional

communication equipped industrial internet devices provide versatile possibilities in the ac-

tions of operation and management of the electricity distribution networks. The most appli-

cable actions from the utilization of the industrial internet point of view are optimization of

the operation of the network, voltage regulation, condition monitoring and the control of

fault conditions, earth fault currents and distributed generation. The greatest benefit of the



industrial internet devices is achieved when they operate as a part of more extensive intelli-

gent and automatic systems producing additional information to make better and more effi-

cient decision making possible.

The developed condition monitoring system for distribution transformer is based on the IEC

standardized aging modelling of the insulation paper, which is the most significant compo-

nent affecting the transformer technical lifetime. This condition monitoring method based

on the condition of the insulation paper is assumed to detect 65 % of the internal failures of

the transformer before they exist while the current practices are able to detect only 30 % of

the failures in advance. The benefits achieved with the condition monitoring were deter-

mined based on fault and outage costs, losses of transmission tariffs and extended lifetime

of the transformer. The investment was defined to be profitable for distribution transformers

with at least 315 kVA nominal apparent power, with payback period of under 4 years and

internal rate of return over 10 % taking into account the investment and operational costs.

The investment is profitable only when the most significant benefit achieved with the con-

dition monitoring, the extended lifetime of the transformer is realised. The profitability in-

dicators defined for the investment are highly dependent on the parameters used for the cal-

culation but the investment is profitable with high probability in case of the largest distribu-

tion transformers when the benefit achieved by extending the lifetime of the transformer is

considered every year of the lifetime of 15 years of the condition monitoring equipment.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

AC Alternating Current, vaihtovirta (vaihtosähkö)

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line, kiinteä kuparikaapeli-tiedonsiirtoyhteys

AJK aikajälleenkytkentä

AMR Automatic Meter Reading, sähköenergiamittareiden etäluenta

AR Augmented Reality, lisätty todellisuus

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardisation, eurooppalainen

sähkötekniikan alan standardointiorganisaatio

DC Direct Current, tasavirta (tasasähkö)

DGA Dissolved Gas Analysis, nesteeseen liuenneiden kaasujen analysointi

DMS Distribution Management System, käytöntukijärjestelmä

DP Degree of Polymerisation, paperieristyksen kuntoa kuvaava tunnusluku

FLIR Fault Location, Isolation and Restoration; automaattinen vianpaikannus, erotus

ja sähkönjakelun palautus

GPRS General Packet Radio Service, toisen sukupolven matkaviestinverkon tiedon-

siirtotekniikka

IEC International Electrotechnical Comission, kansainvälinen sähköalan stand-

ardointiorganisaatio

IEEE Insititute of Electrical and Electronics Engineers, kansainvälinen sähkö-

tekniikan alan järjestö

IIoT Industrial Internet of Things, teollinen internet

IoT Internet of Things, esineiden internet

IRR Internal Rate of Return, investoinnin sisäinen korko

KAH keskeytyksestä aiheutunut haitta

KJ keskijännite, sähköverkossa 1 – 36 kV

KVJ käytönvalvontajärjestelmä

LTE Long Term Evolution, neljännen sukupolven matkaviestinverkon tiedonsiirto-

tekniikka

M2M machine-to-machine (communication), laitteiden välinen (kommunikaatio)

PD Partial Discharge, osittaispurkaus

PJ pienjännite, sähköverkossa alle 1 kV (AC) tai alle 1,5 kV (DC)

PJK pikajälleenkytkentä

PLC Power Line Communication, sähköjohtoja hyödyntävä tietoliikenne
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SCADA Supervisory Control And Data Acquisition, käytönvalvontajärjestelmä

SJ suurjännite, sähköverkossa yli 36 kV

THD Total Harmonic Distortion, harmonisten yliaaltojen määrää kuvaava luku

UHF Ultra High Frequency, mikroaaltojen taajuusalue 0,3–3 GHz

UMTS Universal Mobile Telecommunications System, kolmannen sukupolven mat-

kaviestinverkon tiedonsiirtotekniikka

VHF Very High Frequency, radioaaltojen taajuusalue 30–300 MHz

WACC Weighted Average Cost of Capital, pääoman keskimääräinen kustannus

muuttujat

a tulo, tuotto

h KAH-yksikköhinta

I virta

K kustannus, €

k yksikkökustannus, €/a

KA keskeytysaika

KAH keskeytyksestä aiheutunut haitta

kerroin K harmonisten yliaaltojen aiheuttamia lisähäviöitä kuvaava kerroin

KHI kuluttajahintaindeksi

KM keskeytysmäärä

P pätöteho

p todennäköisyys

r korko

S taakka

t aika

T lämpötila

U jännite

V suhteellinen ikääntymisnopeus

W energia

alaindeksit

2 toisio-

AJK aikajälleenkytkentään liittyvä
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E energiaperusteinen

h hot spot

iv investoinnin viivästäminen

JHA jälleenhankinta-arvo

k korjaus-

lk lämpökäsitelty

n nimellis-, normaali

o odottamaton

P tehoperusteinen

pe paperieriste

PJK pikajälleenkytkentään liittyvä

s suunniteltu

sm siirtomaksu

t tarkastus

työ työhön liittyvä

v vika

yk ylikuormitus

symbolit

α keskimääräinen kuormitettavuus

β ylikuormitettavuus suhteessa nimellistehoon

θ lämpötila

ρ tiheys
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1 JOHDANTO

Sähkövoimajärjestelmä on nyt ja tulevaisuudessa kasvavien haasteiden vaikutuksen alai-

sena. Maailma sähköistyy kiihtyvällä tahdilla, joka lisää myös sähköä paljon käyttävien lait-

teiden, kuten lämpöpumppujen ja sähköautojen määrää. Sähkölaitteiden lisääntyminen kas-

vattaa sähköjärjestelmän huipputehoja, mutta kulutetun energian määrän kasvattamista hi-

dastetaan kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten avulla. Kasvavat huipputehot, mutta

energiatehokkuuden ja sähkön käytön tehokkuuden vuoksi pienentyvä energiamäärä aiheut-

tavat haasteita sähköverkkojen mitoitukselle ja nykyisten verkkojen kestoisuudelle sekä säh-

köverkkotoiminnan taloudelliselle kannattavuudelle. Ilmastonmuutoksen seurauksena ase-

tetut päästövähennystavoitteet ja laitteistojen hintojen lasku taas ovat aikaansaaneet uusiu-

tuvan ja paljon vuoden- ja vuorokaudenajasta riippuvan sähköntuotannon merkittävän li-

sääntymisen. Nopeasti lisääntyvä vaihteleva ja vaikeasti ennustettava sähkön tuotanto aset-

taa merkittäviä haasteita sähkövoimajärjestelmässä koko ajan vallitsevan tuotannon ja kulu-

tuksen tehotasapainon sekä sähkön laadun ylläpitämiselle.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi monet sähkövoimajärjestelmän komponentit ovat lä-

hestymässä käyttöikänsä päätä ja siten järjestelmän komponenteista vastaavilla yhtiöillä on

edessään mittavat investoinnit ikääntyneen verkon uusimiseksi. Sähköverkkotoiminnan ol-

lessa hyvin pääomaintensiivistä, on omaisuudenhallinta hyvin merkittävä osa yhtiöiden toi-

mintaa ja siinä onnistuminen määrittää merkittävässä määrin yhtiön kannattavuuden. Tästä

syystä järjestelmään jo asennettujen komponenttien käyttöiän ja niihin kohdistettavien in-

vestointien, sisältäen komponenttien kunnossapidon sekä korvaus- ja uusinvestoinnit, ajan-

kohdan optimoiminen on tärkeä osa omaisuudenhallintaa. Korjaava tai pelkästään kompo-

nenttien ikään perustuva kunnossapito ei pysty vastaamaan kiristyvään kannattavuuden yl-

läpitämiseen, jonka seurauksena on kasvava pyrkimys kustannustehokkaampaan kompo-

nenttien todelliseen yksilölliseen kuntoon perustuvaan kunnossapitoon. Ikääntyneiden kom-

ponenttien pitoon liittyy vahvasti myös riskien hallinta, jonka hallitsemiseksi tulisi tarkas-

tella yksittäisten komponenttien kunnon lisäksi myös niiden kriittisyyttä järjestelmän toi-

minnan kannalta. Kunto- ja kriittisyystietojen avulla investoinnit voidaan kohdistaa huomat-

tavasti tehokkaammin juuri niihin komponentteihin ja ajankohtiin, jotka ovat kaikkein kan-

nattavimpia.
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Ajatus älykkäästä sähköverkosta (smart grid) on elänyt jo pitkään ja Suomen sähköverkko

on ainakin osittain jo siirtynyt smart gridin aikaan hyödyntämällä kehittyneitä tietoliiken-

neyhteyksiä ja automaatiota. Teknologinen kehitys on mahdollistanut automaation ja tieto-

liikenneyhteyksien lisääntyneen käytön myös sähkövoimajärjestelmässä ja niiden avulla

haetaan tehokkuutta järjestelmän hallintaan paremman käytettävyyden ja lisääntyvän tiedon

avulla. Hyvin merkittävä teknologinen kehitys sähköverkkotoiminnassa on ollut sähköener-

giamittareiden etäluennan (AMR, Automatic Meter Reading) tuominen kaikkiin suomalai-

siin kulutuskohteisiin. Etäluettavien sähköenergiamittareiden (AMR-mittari) avulla saadaan

lähes reaaliaikainen tieto asiakkaiden sähkönkulutuksesta ja osaan on lisätty myös muita

sähkönjakeluun liittyviä toimintoja, kuten vikaindikointi ja sähkön laadun mittaus. Kulutus-

ja tuotantokohteiden energianmittausten lisäksi sähköverkon suureita mitataan lähinnä vain

sähköasemilla, jossa mittauksia käytetään pääasiassa sähköverkon suojaukseen ja siihen liit-

tyviin toimintoihin. Kotimaista sähköverkkotoimintaa valvovan viranomaisen asettamat ki-

ristyneet toimitusvarmuusvaatimukset luovat kuitenkin kasvavat kannustimet sähköverkko-

toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen ja tästä syystä erilaiset mittaus- ja automaatiojär-

jestelmät ovat nopeasti yleistymässä myös muissa verkon osissa esimerkiksi vianhallinnan

tehostamiseksi. Järjestelmien ennakoidaan tulevaisuudessa lisääntyvän entisestään sähkö-

verkossa mittaustietojen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi. Mittaustietojen hallinta ja nii-

den hyödyntäminen sähköverkon investointien suunnittelussa sekä käyttö- ja kunnossapito-

toiminnassa on yksi tulevaisuuden suurista haasteista, mutta samalla myös todellinen mah-

dollisuus toimintojen kehittämiseen ja tehostamiseen.

Digitalisaatio on muokannut maailmaa yhdistämällä ihmisiä internetin välityksellä ja tarjoa-

malla ihmisille palveluita tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen. Digitalisaatio on saanut aikaan

merkittäviä muutoksia ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja kehitysaskeleita yritysten

tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisessä. Maailma on kuitenkin enenevässä määrin siirty-

mässä aikaan, jossa kaikki, ihmiset, laitteet ja järjestelmät, ovat yhteydessä toisiinsa. Tästä

syystä käsitteet esineiden internet (IoT, Internet of Things) ja teollinen internet (IIoT, In-

dustrial Internet of Things) ovat tänä päivänä kasvavan mielenkiinnon kohteena erityisesti

teollisuudessa. IoT:ssä erilaiset älykkäät tuotteet ja palvelut tuottavat jatkuvasti tietoa itses-

tään ja toimintaympäristöstään. Lisäksi ne ovat tietoliikenneyhteyksien välityksellä yhtey-

dessä toisiinsa ja erilaisiin järjestelmiin muodostaen esineistä, ihmisistä ja koneista rakentu-
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via tietoverkkoja. IIoT sen sijaan kuvaa teollisuusympäristöä, johon myös sähkövoimajär-

jestelmä tässä tapauksessa luetaan, joka on IoT:n tavoin verkottunut ja digitalisoitunut. IoT:n

ja IIoT:n sensoreiden avulla tuotettavan, usein hyvin monipuolisen ja järjestelemättömän

datan eli massadatan (big data) tehokkaan hyödyntämisen nähdään olevan tulevaisuudessa

yksi yritysten merkittävimmistä kilpailutekijöistä. Sähköverkoissa esineiden internet ja teol-

linen internet ovat jo tällä hetkellä automaatio- ja mittalaitteiden muodossa. Tietojen kerää-

minen onkin tänä päivänä arkea jo monilla aloilla, mutta suurin kysymys on, kuinka poimia

oleellisimmat tiedot valtavasta tietomäärästä, kuinka analysoida näitä tietoja ja kuinka lo-

pulta hyödyntää niitä. Teollisen internetin keinoin myös sähköverkoista on kerättävissä

enemmän tietoa käytön ja kunnossapidon tueksi, sillä mitä enemmän tietoa on, sitä enemmän

sillä on käyttökohteita ja saavutettavissa olevia hyötyjä. Big datan avulla sanotaankin löyty-

vän vastaukset jokaiseen kysymykseen, haasteena on enää vain keksiä oikeat ja kulloisenkin

tilanteen kannalta relevantit kysymykset.

1.1 Työn tavoitteet, toteutus ja rajaus

Diplomityö on tavoitteiden osalta kaksiosainen: ensiksi tavoitteena on selvittää yleisellä ta-

solla teollisen internetin hyödynnettävyyttä sähkönjakeluverkkojen käyttö- ja kunnossapito-

toiminnoissa ja toiseksi tutkitaan jakelumuuntamoiden kunnossapidon kehittämistä teollisen

internetin periaattein. Kirjallisuustutkimuksen avulla tuotettavan yleisen tason sekä jakelu-

muuntajiin keskitetyn selvityksen ohella työn tarkoituksena on tuottaa konkreettinen teolli-

sen internetin kunnonvalvontajärjestelmä jakelumuuntajille osana sähkönjakeluverkkojen

käyttö- ja kunnossapitopalveluita.

1.2 Tutkimuskysymykset

Työssä keskitytään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

· Millaista mittaustietoa sähkönjakeluverkoista ja niiden toiminnasta kerätään tällä

hetkellä ja kuinka tietoja hyödynnetään verkkojen käytössä ja kunnossapidossa?

· Millaisilla sähkönjakeluverkossa toteutettavilla teollisen internetin sovelluksilla voi-

daan tuottaa lisäarvoa jakeluverkonhaltijoille?

· Kuinka kehittää jakelumuuntajien kunnossapitoa teollisen internetin keinoin?
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1.3 Työn sisältö

Työn toinen kappale kuvaa sähkövoimajärjestelmän rakennetta ja määrittelee sen eri osat.

Samassa yhteydessä käsitellään syvällisemmin perinteistä suomalaista sähkövoimajärjestel-

mää erityisesti sähkönjakeluverkon osalta sekä älykkään sähköverkon konseptia. Tämän li-

säksi kappaleessa käsitellään suomalaisen sähkönjakeluverkon automaatiota. Kolmannessa

kappaleessa kuvataan teollisen internetin ja esineiden internetin määritelmät ja niiden omi-

naisuuksia. Lisäksi kappaleessa tarkastellaan massadataa ja siihen liittyviä toimintoja.

Neljäs kappale perehtyy sähkönjakeluverkkojen käyttötoimintaan, sen tehtäviin ja siinä käy-

tettäviin työkaluihin. Kappaleessa käsitellään lyhyesti myös sähkönjakeluverkon erilaisia vi-

katilanteita ja sähkönjakeluverkkoon liitetyn hajautetun tuotannon ja energiavarastojen vai-

kutuksia ja hallintaa sekä jakeluverkonhaltijoiden asiakaspalvelua. Sähkönjakeluverkkojen

kunnossapitoa käsitellään kappaleessa viisi, keskittyen erilaisiin kunnossapitostrategioihin

ja -menetelmiin sekä jakelumuuntajien toimintaan, kunnossapitoon ja kunnon valvontaan.

Kuudes kappale käsittelee sähkönjakeluverkon mittausjärjestelmiä niiden toimintaympäris-

tön, mitattavien suureiden, käytettävien tekniikoiden ja tietoturvan osalta. Seitsemännessä

kappaleessa tarkastellaan teollisen internetin hyödyntämismahdollisuuksia osana älykästä

sähköverkkoa. Teollisen internetin tarjoamia mahdollisuuksia tarkastellaan sähkönjakelu-

verkkojen käyttötoiminnassa, vikatilanteiden hallinnassa, omaisuudenhallinnassa, hajaute-

tun tuotannon hallinnassa sekä asiakaspalvelussa. Kappaleessa määritellään myös teollisen

internetin sovelluksilla saavutettuja hyötyjä ja hyötyjen määrittämisen periaatteita.

Kahdeksannessa kappaleessa kuvataan jakelumuuntamolle suunniteltu teollisen internetin

mittausjärjestelmä jakelumuuntajan jatkuvaan kunnon valvontaan. Mittausjärjestelmä toimii

pohjana jatkokehityksen kohteena olevalle IoT-alustaan perustuvalle tiedot mittalaitteilta ke-

räävälle sekä tiedot automaattisesti analysoivalle, visualisoivalle ja raportoivalle muuntajan

kunnonvalvontajärjestelmälle. Mittausjärjestelmän osalta kuvataan mitattavat suureet, käy-

tettävä mittalaitteisto ja mittausmenetelmät. Edellä mainittujen lisäksi kuvataan IoT-alustaan

perustuvan kunnonvalvontajärjestelmän tietoliikennettä, mittaustietojen hallintaa sekä tieto-

jen analysointia, visualisointia ja raportointia. Kappaleessa esitellään lisäksi kunnonvalvon-

tajärjestelmän avulla tuotettavan palvelun konsepti. Yhdeksännessä kappaleessa tehdään

työn johtopäätökset ja kymmenennessä kappaleessa on esitetty yhteenveto työn tuloksista.
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2 SÄHKÖVOIMAJÄRJESTELMÄ

Sähkövoimajärjestelmä on yksi nyky-yhteiskunnan tärkeimmistä tukipilareista. Yhteiskunta

on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut yhä enemmän riippuvaiseksi sähköstä, jol-

loin myös sähköverkkoinfrastruktuurin merkitys on merkittävästi kasvanut. Sähkövoimajär-

jestelmän tarkoituksena on turvata sähköenergian tuotanto ja toimitus yhteiskunnan eri osa-

alueille teollisuudesta ja palveluista aina kiinteistöihin ja kotitalouksiin saakka. Sähkövoi-

majärjestelmä koostuu yksinkertaistettuna sähkön tuotannosta, sähkön siirrosta ja jakelusta

sekä sähkön kulutuksesta (kuva 2.1).

Kuva 2.1.  Sähköenergian toimitusketju perinteisessä sähkövoimajärjestelmässä.

Perinteisessä sähkövoimajärjestelmässä sähkön tuotanto toteutetaan keskitetysti suurissa,

megawattiluokan sähköntuotantolaitoksissa kuten vesivoimaloissa, ydinvoimaloissa tai

lauhdevoimalaitoksissa. Voimalaitoksissa keskitetysti tuotettu sähkö siirretään siirto- ja ja-

keluverkkojen kautta kulutuskojeille, jolloin sähkövirta on kuvan 2.1 mukaisesti yksisuun-

taista. Voimalaitosten sähköä tuottavat generaattorit on kytketty muuntajien, joista tässä yh-

teydessä käytetään nimitystä tehomuuntaja, välityksellä yleensä suurjännitteiseen (SJ), Suo-

messa nimellisjännitteeltään 110–400 kV sähkönsiirtoverkkoon, jonka tehtävänä on siirtää

mahdollisesti kaukana kulutuksesta sijaitsevien tuotantolaitosten tuottama teho lähemmäs

kulutusta. Tehomuuntajaa käytetään tämän työn yhteydessä käsiteltäessä kaikkia sähkövoi-

majärjestelmässä sähköenergian siirtoon käytettäviä muuntajia, ottamatta kantaa niiden

muuntosuhteeseen. Jännitteet ovat jännitetasojen yhteydessä Suomessa käytettävän kolmi-

vaiheisen järjestelmän kahden vaihejohtimen välisiä jännitteitä eli pääjännitteitä. Sähkön-

siirtoverkko toimii sähkövoimajärjestelmän selkärankana mahdollistaen niin sähkön tuotan-

non kuin kulutuskohteidenkin sijoittamisen kustannustehokkaimpaan paikkaan turvaten säh-

kön saannin maan joka osaan. Samalla se mahdollistaa sähkövoimajärjestelmässä joka se-

kunti vallitsevan tuotannon ja kulutuksen tasapainon säilyttämisen mahdollistaen sähkön

energiatehokkaan siirtämisen myös pitkillä, jopa satojen kilometrien etäisyyksillä.

Sähkönsiirtoverkon avulla sähkö siirretään lähemmäs kulutusta, jossa siirtoverkko teho-

muuntajien välityksellä kytkeytyy sähkönjakeluverkkoon. Sähkönjakeluverkon tehtävänä on
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toimittaa tuotantolaitosten tuottama ja siirtoverkon siirtämä teho edelleen asiakkaille. Säh-

könjakelu on toteutettu suurjännitteen lisäksi alemmilla jännitetasoilla keskijännitteistä (KJ)

ja pienjännitteistä (PJ) sähköverkkoa hyödyntäen. Keskijännitteellä tarkoitetaan sähkönja-

keluverkoissa jännitetasoja 1–36 kV ja pienjännitteellä sähkönsiirrossa ja -jakelussa perin-

teisesti käytetyllä vaihtosähköllä (AC) jännitetasoja, jotka ovat nimellisjännitteeltään Un ≤

1 kV (SFS-EN 50160 2010). Perinteisesti harvemmin, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti

enemmän käytetyllä tasavirralla (DC) pienjännite on nimellisjännitteeltään Un ≤ 1,5 kV

(SFS 6000-1 2017). Suomessa käytetyin keskijännite on nimellisjännitteeltään 20 kV ja

pienjännite 0,4 kV.

Sähkönkulutuskohteet kytkeytyvät sähkönjakeluverkoissa joko PJ- tai KJ-verkkoon, riip-

puen sähkönkulutuskohteen vaatimista tehoista. Kotitaloudet ja asuinrakennukset liittyvät

yleensä PJ-verkkoon, kun taas suuremman kulutuksen omaavat teollisuuslaitokset on kyt-

ketty usein oman tehomuuntajan välityksellä KJ-verkkoon. Huomattava rakenteellinen muu-

tos perinteiseen sähkövoimajärjestelmään on kuitenkin tulossa ja osittain jo tullut päästövä-

hennystavoitteiden, tuotantotukien ja massatuotannon aikaansaaman laitteistojen hintojen

laskun seurauksena lisääntyvän hajautetun tuotannon johdosta. Sähkön tuotanto tulee tule-

vaisuudessa koostumaan keskitettyjen tuotantolaitosten lisäksi useammista pienemmistä

sähkönjakeluverkkoon kytkeytyvistä tuotantolaitoksista sekä sähkön kulutuspisteisiin asen-

netusta omasta tuotannosta, kuten rakennusten katoille asennettavista aurinkovoimaloista.

Hajautetun tuotannon lisäksi verkkoon tullaan kytkemään tulevaisuudessa energiavarastoja,

jotka toimivat vaihtelevan tuotannon tasapainottajina varastoimalla sähköä ylituotannon het-

kinä ja syöttämällä sähköä verkkoon, kun tuotannosta on pulaa. Hajautetun tuotannon ja

energiavarastojen seurauksena sähköenergian virtaussuunta ei joka tilanteessa enää ole yk-

sisuuntainen suurilta tuotantolaitoksilta sähkönsiirto- ja sähkönjakeluverkkojen kautta ku-

luttajille vaan sähkö voi virrata myös tuottaja-kuluttajilta jakeluverkkoon ja jakeluverkosta

siirtoverkkoon (kuva 2.2).
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Kuva 2.2.  Sähkövoimajärjestelmässä tapahtuva muutos sähkönjakeluverkkoon kytkeytyvän hajau-
tetun tuotannon ja energiavarastojen seurauksena.

2.1 Sähkövoimajärjestelmä Suomessa

Sähkön tuotanto suomalaisessa sähkövoimajärjestelmässä on perinteisesti perustunut pyöri-

viin pien- tai keskijännitteellä toimiviin generaattoreihin, jotka tuotantolaitoksen jännitettä

nostavien tehomuuntajien kautta on kytketty suurjännitteiseen sähkönsiirtoverkkoon. Suu-

rinta osaa sähköä tuottavista generaattoreista pyöritetään Suomessa ydin- ja vesivoiman

avulla sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa (Energiateollisuus 2017a). Valta-

kunnallinen sähkönsiirtoverkko eli kantaverkko koostuu Suomessa 110 kV:n, 220 kV:n ja

400 kV:n sähkönsiirtoverkoista ja niitä yhdistävistä muuntoasemista. Kantaverkon omistaa

ja sitä hallinnoi Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Fingridin vastuulla on maansisäisen

sähkönsiirron sekä verkon ylläpidon ja kehittämisen lisäksi ulkomaanyhteydet muihin jär-

jestelmiin. (Fingrid 2017a).

Suomen sähköverkko on osa eurooppalaista sähkövoimajärjestelmää, jonka pohjoisosa on

esitetty kuvassa 2.3. Eurooppalaisen järjestelmän lisäksi Suomen kantaverkko kuuluu Nor-

jan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan itäosan sähkönsiirtoverkkojen muodostamaan pohjoismai-

seen synkronijärjestelmään. Synkronijärjestelmässä jokaisessa verkon osassa vaihtosähkön

taajuus on sama eli kaikki tähän verkkoon kytketyt sähkömoottorit ja -generaattorit pyörivät

synkronoituina. Tanskan länsiosa on lisäksi yhdistetty Norjaan, Ruotsiin ja Tanskan itäosaan

tasasähköyhteyksien (DC-linkki) avulla. Synkronijärjestelmän osapuolina ovat eri maiden

kantaverkkoyhtiöt Stattnett SF (Norja), Svenska Kraftnät (Ruotsi), Fingrid Oyj (Suomi) ja

Energinet.dk (Tanska). Pohjoismainen järjestelmä on sisäisten yhteyksien lisäksi yhteydessä

myös muihin maihin, kuten Saksaan, Puolaan, Hollantiin ja Venäjälle DC-linkkien kautta.

(ENTSO-E 2006; Fingrid 2017b).
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Kuva 2.3.  Pohjois-Euroopan yli 110 kV:n vaihtosähköiset sähkönsiirtoverkot ja tasasähköyhtey-
det. Punaisella 380–400 kV, keltaisella 300–330 kV, vihreällä 220–275 kV, mustalla
110–150 kV ja violetilla DC-yhteydet. (ENTSO-E 2016)

Kantaverkon lisäksi Suomen sähköverkot koostuvat 110 kV:n alueverkoista sekä 0,4–70 kV

sähkönjakeluverkoista. Alueverkonhaltijat vastaavat omien alueellisten 110 kV:n verkkojen

toiminnasta ja paikalliset jakeluverkonhaltijat omistamistaan sähkönjakeluverkoista, joihin

voi kuulua myös 110 kV:n johtoja. Verkkoyhtiöitä oli Suomessa vuonna 2015 yhteensä 91,

joista 12 oli alueverkonhaltijoita ja 79 jakeluverkonhaltijoita. Sähköverkkotoiminta Suo-

messa on luvanvaraista, jossa toimiakseen verkonhaltijan on haettava verkkolupa Energia-

virastolta. Verkkoluvassa on jokaiselle jakeluverkonhaltijalle asetettu maantieteellinen vas-

tuualue, jolla verkonhaltijalla on yksinoikeus jakeluverkon rakentamiseen ja jakeluverkko-

toimintaan. (Energiavirasto 2017) Alue- ja jakeluverkot kytkeytyvät kantaverkkoon tai toi-

siinsa jännitettä laskevien tehomuuntajien välityksellä sähköasemilla. Jakeluverkoissa käy-

tetään Suomessa pääsääntöisesti kahta jännitetasoa, jotka ovat keskijännitteellä 20 kV ja ja-

kelumuuntamoissa muutettavalla pienjännitteellä 0,4 kV. Suomalaisen sähkövoimajärjestel-

män periaatteellinen rakenne on kokonaisuudessaan esitetty kuvassa 2.4.
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Kuva 2.4.  Suomalaisen sähkövoimajärjestelmän rakenne ja käytössä olevat jännitetasot (Elovaara
& Laiho 1999). Kaukovoimansiirrolla kuvataan kantaverkkoyhtiö Fingridin
sähkönsiirtoverkkoa, suurjännitejakelun ollessa osin alueverkonhaltijoiden ja osin
jakeluverkonhaltijoiden hallinnoimaa. Jakeluverkot koostuvat kokonaisuudessaa suur-,
keski- ja pienjännitejakeluverkoista.

2.2 Suomalainen sähkönjakeluverkko

Sähkönjakeluverkko käsittää alueverkkojen lisäksi sähköasemat, keskijänniteverkon, jake-

lumuuntamot ja pienjänniteverkon, jotka ovat jakeluverkon primäärikomponentit. Aluever-

kot ovat Suomessa jännitteeltään 110 kV ja keskijänniteverkko yleensä 20 kV, jolloin säh-

köasemat ja siten niiden tehomuuntajat ovat jännitetasoltaan 110/20 kV. Alueverkot ovat

suurimmalta osin ilmajohtoverkkoa, jotka on tyypillisimmin toteutettu avojohtoisina. Osa

johdoista on kuitenkin varsinkin kaupunkialueilla toteutettu maakaapeleilla. Sähköasemilla

sijaitsevat jakeluverkon viimeiset aktiiviset jännitteensäätölaitteet, jotka huolehtivat 20 kV:n

kiskoston jännitteen säätämisestä. Sähköasemat sisältävät tehomuuntajan ja jännitteensäätö-

laitteiden lisäksi muuntajan, kiskostojen ja johtolähtöjen suojalaitteet, joita kutsutaan jake-

luverkon sekundäärikomponenteiksi. (Lakervi & Partanen 2008) Sähköasemien suojalaitteet

koostuvat suojareleistä ja releiden ohjaamista katkaisijoista. Suojareleiden tehtävänä on mi-

tata johtojen sähköisiä suureita ja niiden perusteella havaita ja reagoida mahdollisiin vikati-
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lanteisiin. Sähköasemalla on vikavirtojen luotettavaan katkaisemiseen tarkoitettujen katkai-

sijoiden lisäksi erottimia, joiden avulla sähköverkon eri osat voidaan luotettavasti ja havait-

tavasti erottaa toisistaan esimerkiksi kunnossapitoa varten.

Sähköasemien nykyaikaiset suojareleet on varustettu monipuolisilla suojaus- ja ohjaustoi-

minnoilla, jotka yhdessä kaksisuuntaisen tiedonsiirtoyhteyden kanssa muodostavat sähkö-

asema-automaation perustan. Nykyaikaiset numeeriset releet tai kennoterminaalit omaavat

monipuoliset suojausominaisuudet erilaisten vikojen varalle ja ne toimivat samalla myös

mittalaitteina mitaten tehomuuntajan ja johtolähtöjen kuormitusta sekä sähkön laatuun liit-

tyviä tietoja. Mittaustiedot voidaan lukea tietoliikenneyhteyden avulla reaaliaikaisesti ja si-

ten saadaan tietoa verkon toiminnasta. Pääasiassa mittaustietoja käytetään automaattisten

suojaustoimintojen toteuttamiseen ja vikapaikan määrittämiseen vaihevirtojen, summavir-

ran, vaihejännitteiden ja nollajännitteen mittausten kautta. Sähköasemilta saatavia mittaus-

tietoja hyödynnetään myös verkon käytettävyyteen, luotettavuuteen ja keskeytyksiin liitty-

vässä raportoinnissa. Numeeristen releiden suojausasetteluita voidaan lisäksi muuttaa ja kyt-

kinlaitteita ohjata etäyhteyden avulla. Numeeristen releiden ohella sähköasemilla on kuiten-

kin vielä myös vanhempia sähkömekaanisia tai staattisia releitä, joiden mittaustietoja ei

voida lukea eikä suojausasetteluita muuttaa ilman käyntiä sähköasemalla.

Keskijänniteverkot rakentuvat ilmajohdoista, maakaapeleista tai niiden yhdistelmistä (seka-

verkko). Suurin osa olemassa olevasta keskijänniteverkosta on toteutettu avojohtoisena il-

malinjana (Lakervi & Partanen 2008), mutta nykyään suurin osa rakennettavasta keskijän-

niteverkosta tehdään säävarmana maakaapeliverkkona kiristyneiden toimitusvarmuusvaati-

musten vuoksi. Keskijänniteverkoissa verkon käytettävyyttä parannetaan säännöllisin väli-

matkoin asennettavilla erottimilla, jotka ovat perinteisesti käsin paikan päällä ohjattavia.

Erottimien avulla voidaan erottaa sähköverkon osat toisistaan luotettavalla ja silmin havait-

tavalla tavalla tarjoten turvalliset olosuhteet esimerkiksi kunnossapitotöihin. Erottimien

avulla myös toteutetaan usein silmukoiduksi rakennetun KJ-verkon jakaminen säteittäiseksi

niin sanotuilla jakorajoilla verkkojen käytön helpottamiseksi. Verkon käytettävyyttä on jo

pitkään parannettu korvaamalla osa käsikäyttöisistä erottimista kauko-ohjattavilla erotinlait-

teilla, jotka ovat keskijänniteverkon yleisimmät automaatiolaitteet. Kauko-ohjattaviin erot-

timiin ei yleensä sisälly mittauksia, mutta markkinoilla on myös laitteita, joihin on yhdistetty

mittausominaisuuksia. Vikatilanteessa vian vaikutusalue voidaan kauko-ohjattujen erotti-
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mien avulla rajata nopeasti mahdollisimman pieneksi ja palauttaa sähkönjakelun mahdolli-

simman suurelle osalle asiakkaista jo ennen vian korjausta mahdollisia varayhteyksiä hyö-

dyntäen. Kauko-ohjattuja erottimia voidaan hyödyntää lisäksi vikojen paikantamisessa ko-

keilukytkentöjen avulla, joka edellä mainittujen etujen ohella voi aikaansaada merkittäviä

säästöjä keskeytyskustannuksissa.

Keskeytyskustannussäästöjä keskijänniteverkossa tavoitellaan myös maastokatkaisijoilla,

jotka omaavat sähköasemien johtolähtösuojauksen kaltaiset suojausominaisuudet. Maasto-

katkaisijoiden avulla vikojen vaikutus voidaan rajata koskemaan kokonaan vain maastokat-

kaisijan jälkeistä verkon osaa, jolloin verkon ylempi osa ei koe keskeytystä eikä jälleenkyt-

kentöjä kuten kauko-ohjattavan erottimen tapauksessa. Jälleenkytkentöjä käytetään osana

KJ-verkon suojausta etenkin avojohtolähdöillä ja niiden tarkoituksena on ohittaa ohimenevät

viat kytkemällä johtolähtö tilapäisesti jännitteettömäksi. Yleisesti käytetään kahta eri jäl-

leenkytkentää, joista ensimmäinen pikajälleenkytkentä (PJK) on lyhyempi, jännitteettömän

ajan ollessa noin 0,2 s ja aikajälleenkytkentä (AJK) hieman pidempi, kestoltaan usein noin

120 s (Lakervi & Partanen 2008). Erittäin käytännöllinen ratkaisu maastokatkaisija on seka-

verkoissa maakaapeliverkon ja avojohtoverkon liitoskohdassa, jolloin molemmat verkon

osat voidaan erotella omiksi suojausalueikseen (Lågland 2015). Tämä on etenkin maakaa-

peliverkon kannalta hyödyllistä, sillä maakaapelin tapauksessa jälleenkytkentöjä ei kannata

käyttää sen vaurioitumisriskin vuoksi, kun taas avojohtojen tapauksessa jälleenkytkennöillä

voidaan välttää useita pysyviä keskeytyksiä.

Sähköasemien ohella jakelumuuntamot ovat tärkeitä jakeluverkon solmupisteitä, joiden teh-

tävänä on 20 kV:n keskijännitteen muuttaminen kulutuskojeiden käyttämäksi 0,4 kV:n pien-

jännitteeksi. Jakelumuuntajat sijoitetaan ilmajohtoverkoissa pylväisiin, jolloin puhutaan pyl-

väsmuuntamoista. Teholtaan suuremmat jakelumuuntajat sijoitetaan kuitenkin myös ilma-

johtoverkoissa erilliseen muuntamorakennukseen maakaapeliverkon tapaan, jolloin puhu-

taan koppi- tai puistomuuntamoista. Taajamissa käytetään yleisesti myös kellarimuunta-

moita. Muuntamoissa olevien 20/0,4 kV tehomuuntajien lisäksi muuntamot sisältävät muun-

tajan ja pienjännitejohtojen suojalaitteet, KJ-kytkinlaitteet sekä mahdollisesti KJ-kiskoston

ja apujännitejärjestelmän. Muuntajan suojalaitteena käytetään pääasiassa ilmastollisilta yli-

jännitteiltä suojaavia ylijännitesuojia ja pienjännitejohtojen ylikuormitus- ja oikosulkusuo-

jaus toteutetaan sulakkeilla. Tehomuuntaja on usein varsinkin maakaapeliverkoissa erotetta-

vissa KJ-verkosta erottimien avulla ja muuntamoilla voi olla rengasverkon tapauksessa myös
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katkaisijat. Pylväsmuuntamoissa ei erillisiä KJ-kiskostoja puistomuuntamoiden tapaan ole,

vaan keskijännitejohdot kytketään erottimen kautta suoraan muuntajan ensiöliittimiin. Suo-

messa on 20 kV:n ja 0,4 kV:n verkon lisäksi käytössä myös jonkin verran 1 kV:n jakelu-

verkkoa, jolloin muuntaja on usein 20/1/0,4 kV kolmikäämimuuntaja. Tällöin muuntajasta

saadaan sekä 1 kV:n jakeluverkon, että lähempänä sijaitsevien kulutuskohteiden ja -kojeiden

vaatima 0,4 kV:n jännite. (Lakervi & Partanen 2008)

Pienjänniteverkot rakentuvat keskijänniteverkon tapaan ilmajohdoista tai maakaapeleista,

jotka varsinkin taajama-alueella ovat yleisiä. Ilmajohtoverkoissa käytetään usein alumii-

nijohtimista riippukierrekaapelia. Pienjänniteverkoissa siirrettävät tehot ovat pieniä, kor-

keintaan muutamia satoja kilowatteja, ja siirrettävät matkat lyhyitä, alle kilometrin mittaisia.

Jakeluverkko päättyy pienjänniteverkon osalta kulutuskohteen liityntäpisteeseen, joka on

varustettu sähköenergiamittarilla, pääkatkaisijalla ja pääsulakkeilla. Kuten aiemmin todettu,

nykyään lähes kaikki sähköenergiamittarit ovat etäluennan piirissä olevia AMR-mittareita.

Sähkönkulutustiedot luetaan AMR-mittareilta vielä nykyään kerran vuorokaudessa tuntisar-

joina, jolloin niin jakeluverkonhaltija, sähkön myyjä kuin kulutuskohteen omistajakin saavat

ajantasaista tietoa sähkön kulutuksesta. Mittarien ominaisuuksiin voi energianmittauksen li-

säksi kuulua esimerkiksi sähkön laadun mittausta, vikaindikointia tai kuormien ohjausta ta-

riffeihin tai erillisiin käskyihin perustuen. AMR-mittarien osalta kehitys kulkee koko ajan

eteenpäin, jolloin niiden ominaisuudet lisääntyvät ja myös nykyinen tunnin välein tallennet-

tava mittaustieto tullaan luultavasti tulevaisuudessa korvaamaan lyhyemmän aikavälin, esi-

merkiksi 15 minuutin, mittaustiedoilla.

Jakeluverkkojen liiketoiminta koostuu useasta eri osa-alueesta, joita ovat karkeasti ryhmi-

tellen omaisuudenhallinta, käytön hallinta ja asiakkuuksien hallinta. Omaisuudenhallinta kä-

sittää liiketoiminnan ja verkkojen suunnittelun sekä verkkojen rakennuttamisen ja kunnos-

sapidon tehtävät. Suunnittelu ja rakennuttaminen ovat yleisesti verkonhaltijoiden ydintoi-

mintaa verkkojen rakentamisen, vikojen korjauksen ja ennakoivan kunnonvalvonnan ollessa

nykypäivänä lähes poikkeuksetta ulkopuolisen palveluntarjoajan toimintaa. Verkkoliiketoi-

minnan kehitystrendinä onkin lisääntyvä palvelujen käyttö liiketoiminnan oheistoimin-

noissa, jonka seurauksena ulkopuolisilla palveluntarjoajilla on mahdollisuudet kehittää

omaa liiketoimintaansa. Käytön hallinnan vastuulla on verkkojen käyttötoiminta, joka koos-

tuu valvomotehtävistä, vikatilanteiden hallinnasta ja kytkentäsuunnittelusta. Asiakkuuksien
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hallinnan keskeisimmät osat ovat asiakaspalvelu ja energianmittaus sekä niihin liittyvä toi-

minta. (Lakervi & Partanen 2008).

2.3 Älykäs sähköverkko

Perinteisessä sähkövoimajärjestelmässä sähköntuotanto toteutetaan suurimmaksi osaksi

suurissa keskitetyissä tuotantolaitoksissa, joista sähkö siirretään sähkönsiirto- ja sähkönja-

keluverkkoja pitkin kulutuskohteille (kuva 2.5 a)). Edellä mainitulle järjestelmälle on omi-

naista sähkön yksisuuntainen virtaus tuotannosta kulutukseen, tuotantotehon säätäminen ku-

lutuksen mukaan ja toiminnan ohjaaminen historiatietoihin perustuen (ABB 2017). Älykäs

sähköverkko eli smart grid sen sijaan poikkeaa perinteisestä järjestelmästä esimerkiksi säh-

kön tuotannon ja sähkön siirtoyhteyksien suhteen (kuva 2.5 b)). Tulevaisuuden sähkövoima-

järjestelmässä sähkön tuotanto on keskitetyn lisäksi suuressa määrin hajautettua, sähkö vir-

taa verkoissa useisiin eri suuntiin ajanhetkestä riippuen, sähkönkulutus on integroitu osaksi

järjestelmän toimintaa ja järjestelmän ohjaus perustuu reaaliaikamittauksista saatuihin tie-

toihin (ABB 2017).

a) b)

Kuva 2.5.  Sähkövoimajärjestelmän rakenne ja sähkönvirran kulkusuunnat a) perinteisessä sähkö-
voimajärjestelmässä ja b) älykkäässä sähköverkossa ABB:n (2017) näkemyksen mu-
kaan.

Yllä olevassa kuvassa on kuvattu sähköenergiajärjestelmiä sähköverkkojen näkökulmasta,

mutta on hyvä muistaa, että älykäs sähköverkko sisältää kehittyneiden sähköverkkojen li-

säksi myös monia muita ominaisuuksia, kuten älykkäät tietoliikenneverkot ja järjestelmät.

Smart grid on konsepti, jossa kaikki sähkövoimajärjestelmän toimijat kuten sähköntuottajat,

verkonhaltijat ja kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa keskenään kehittyneiden tietoliiken-

neyhteyksien ja erilaisten järjestelmien avulla. Tietoliikenneyhteyksien lisäksi automaatiolla
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on älykkäässä sähköverkossa merkittävä rooli. Tietoliikenneyhteydet ja automaatio yhdis-

tettynä kehittyneisiin ohjelmistoihin parantavat sähköverkon luotettavuutta, turvallisuutta ja

energiatehokkuutta sekä mahdollistavat verkon automaattisen reagoimisen nopeasti muuttu-

viin olosuhteisiin. Älykäs sähköverkko mahdollistaa myös laajamittaisen hajautetun tuotan-

non, energiavarastojen sekä sähköisten ajoneuvojen sujuvan liittämisen osaksi sähkövoima-

järjestelmää. Hajautetun tuotannon seurauksena energiavirrat ovat tietoliikenneyhteyksien

tavoin kaksisuuntaisia ja myös sähköajoneuvot voivat toimia älykkäässä sähköverkossa kak-

sisuuntaisesti järjestelmän käyttötilanteiden mukaan. Energiavarastoina toimivat sähköajo-

neuvot ja erilliset energiavarastot auttavat järjestelmän tehotasapainon säilyttämisessä uu-

siutuvilla energianlähteillä toteutetun hajautetun tuotannon tuotantovaihteluiden kompen-

soimiseksi yhdessä kysynnän jouston sekä älykkäiden rakennusten ja kaupunkien kanssa.

Merkittävänä osana älykästä sähköverkkoa on siis hajautettu, uusiutuviin energianlähteisiin

perustuva sähköntuotanto. Nämä hajautetut tuotantolaitteistot kytketään suurimmaksi osaksi

sähkönjakeluverkkoon, jonka rooli tulevaisuuden älykkäässä sähköverkossa on merkittävä.

Suurten aurinko- ja etenkin tuulivoimaloiden tilankäyttövaatimukset voidaan useimmiten

täyttää vain kaukana kaupungeista, jonka seurauksena siirtyminen uusiutuviin energianläh-

teisiin tapahtuu suuressa mittakaavassa näillä haja-asutusalueilla. Kaupungistumisen seu-

rauksena suurin osa ihmisistä kuitenkin asuu kaupungeissa, joissa myös käytetään suurin osa

tuotetusta sähköstä. Näistä syistä sähköenergian virtaus on tulevaisuudessa enenevässä mää-

rin yksisuuntaisen sijaan kaksisuuntaista (Merschel ym. 2015). Sähkön virtaussuunnan

muuttuminen taas johtaa haasteisiin yksisuuntaiselle virtaukselle suunnitelluissa sähköver-

koissa muun muassa suojauksen, käytön ja suunnittelun osalta. Älykäs sähköverkko tarjoaa

kuitenkin mahdollisuuden reagoida hajautetun tuotannon haasteisiin. Tiedon kerääminen ja

vaihtaminen järjestelmän eri osissa ja niiden välillä vikatilanteisiin, kuormituksiin, tapahtu-

miin ja järjestelmän tehokkuuteen liittyen on yksi älykkään sähköverkon ominaisuuksista

(Parker & McCollough 2011) ja sen avulla on mahdollista vastata kaksisuuntaisten ja ajalli-

sesti paljon vaihtelevien energiavirtojen haasteisiin.

Älykkään sähköverkon voidaan ajatella koostuvan erilaisista ja eritasoisista automaatiolait-

teista, jotka automatisoivat verkon käyttötilanteita ja siten vähentävät ihmisen tarvetta osal-

listua toimenpiteisiin. Sähköverkon automaation nähdään koostuvan viidestä osa-alueesta

(Gagandeep 2015):
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1. monitorointi

2. mittaukset

3. kommunikaatio

4. suojaus

5. ohjaus

Monitoroinnin tarkoituksena on tarkkailla verkon komponenttien, kuten erottimien, katkai-

sijoiden tai muuntajien käämikytkinten asento- ja tilatietoja. Mittausten avulla taas saadaan

tieto järjestelmän sähköisistä tai fysikaalisista suureista, kuten jännitteistä, virroista ja läm-

pötiloista. Jotta erilaisten sensorien ja mittalaitteiden keräämiä tietoja voidaan hyödyntää,

tarvitaan mittalaitteiden ja niitä hallinnoivien järjestelmien välistä kommunikaatiota tietojen

välittämiseen. Tila- ja mittaustiedot yhdessä laitteiden ja järjestelmien välisen kommunikaa-

tion kanssa mahdollistavat siten järjestelmän suojaus- ja ohjaustoiminnot, joilla parannetaan

järjestelmän turvallisuutta ja tehokkuutta. Verkon automaatioaste on myös mahdollista jakaa

neljään osaan ominaisuuksien mukaan:

1. monitorointi

2. monitorointi ohjausominaisuuksilla

3. monitorointi ohjausominaisuuksilla ja mittauksilla

4. monitorointi ohjaus- ja suojausominaisuuksilla ja mittauksilla. (Luoma ym. 2013)

Monitoroinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä automaation tasoa, joka omaa yhteyden vian-

paikannustietoon ja erottimien asentotietoihin. Monitorointi voi tämän lisäksi sisältää tark-

kuudeltaan alemman tason keskijännitemittauksia tai pienjännitemittauksia. Ohjausominai-

suuksilla tarkoitetaan erottimien ohjauksia, joita voidaan hyödyntää vikojen rajaamisessa.

Kolmannella tasolla automaatioon yhdistetyillä tarkoilla energiamittauksilla mahdolliste-

taan optimaalinen verkon kytkentätilan ja tehonjaon hallinta. Kattavin automaation taso sen

sijaan omaa täydet suojausominaisuudet, jonka edellytyksenä ovat vikavirtojen katkaisuun

kykenevät katkaisijat. (Luoma ym. 2013)

Älykkään sähköverkon ominaisuuksiin kuuluu myös tehokas vikatilanteiden hallinta.

Kauko-ohjattavia erottimia voidaan käyttää vianrajauksessa manuaalisesti käyttöhenkilös-

tön ohjaamina, mutta niiden hyödyntäminen automaattisessa vianpaikannuksessa, erotuk-

sessa ja sähkönjakelun palauttamisessa (FLIR, engl. Fault Location, Isolation and Restora-

tion) tuo huomattavia edistyksiä vikatilanteiden hallintaan. FLIR:n avulla jakeluverkon vika
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paikannetaan ja erotetaan automaattisesti vikapaikan laskennallisen sijainnin ja ohjelmiston

automaattisen, kauko-ohjattavilla kytkinlaitteilla toteuttaman, kytkentäsekvenssin avulla.

Vikapaikan erotuksen jälkeen sähkönjakelu palautetaan terveille johto-osille automattisesti.

FLIR:n käyttö nopeuttaa sähkönjakelun palauttamista entisestään manuaalisesti ohjattaviin

kauko-ohjattuihin erottimiin nähden, sillä se ei vaadi ollenkaan toimenpiteitä käyttöhenki-

löstöltä. Låglandin (2015) Vaasan Sähköverkko Oy:lle tekemän tutkimuksen mukaan

FLIR:n avulla voidaan pienentää sähkönjakelun keskeytyskustannuksia kauko-ohjattavia

erottimia hyödyntäen 45 % ja lisäksi maastokatkaisijoita hyödyntäen jopa 55 %.

Osana älykästä sähköverkkoa ovat myös älykkäät muuntamot, jotka sisältävät yhdistelmän

monitorointia, itsenäistä päätöksentekokykyä, kauko-ohjauskykyä ja/tai suojausominaisuuk-

sia (Rodriguez-Calvo ym. 2012). Näiden lisäksi muuntamo voi tietoliikenneyhteyksien

avulla kommunikoida toisten järjestelmien kanssa sekä sisältää jännitteen säätöön ja ener-

gian varastointiin liittyviä ominaisuuksia. Kyseisiä ominaisuuksia voidaan hyödyntää järjes-

telmän tarkkailuun, vikojen havainnointiin ja paikallistamiseen, vikojen erottamiseen sekä

sähkönjakelun palauttamiseen (Rodriguez-Calvo ym. 2012). Älykkään muuntamon ominai-

suudet mahdollistavat niin sanotun itsestään palautuvan (self-healing) toiminnan, jossa

muuntamo toimii itsenäisesti suorittaen vian vaatimat kytkentätoimenpiteet ja palauttaen

sähkönjakelun terveille verkon osille automaattisesti, kuten FLIR:n tapauksessa.

Kauko-ohjattavien erottimien avulla voidaan myös kätevästi ja nopeasti muuttaa verkon to-

pologiaa ja kytkentätilaa häviöiden minimoimiseksi ja käytettävyyden maksimoimiseksi.

Älykkäässä sähköverkossa kytkentätilan muuttaminen tapahtuu automaattisesti kattaviin

mittaustietoihin perustuen ja se voidaan teoriassa suorittaa niin monta kertaa päivässä kuin

se optimoinnin kannalta on tarpeellista. Nykyään kytkentätilan optimointi tehdään käyttö-

henkilöstön toimesta noin kerran vuodessa tai erikseen poikkeuksellisten tilanteiden koh-

dalla häviösäästöjen ollessa jatkuvaan kytkentätilan optimointiin liian pienet. Toteutettaessa

optimointi automaattisesti ohjelmallisesti ovat siitä aiheutuvat kustannukset investointikus-

tannusten jälkeen hyvin pienet, jolloin taloudellisessa mielessä kytkentätilan optimointia voi

olla kannattavaa suorittaa jatkuvasti.



28

3 TEOLLINEN INTERNET JA MASSADATA

Esineiden internet (IoT) ja teollinen internet (IIoT) ovat elektroniikan ja tietoliikenneteknii-

kan kehittymisen seurauksena mahdollistuneet teknologisesti ja niiden kehittämiseen ja hyö-

dyntämiseen kohdistetut panostukset ovat nykyään varsinkin teollisuudessa huomattavia.

IoT:n ja IIoT:n avulla tuotettavan big datan eli massadatan arvioidaan omaavan valtavan

potentiaalin teollisuusprosessien ja palveluiden optimointiin ja kehittämiseen sekä energia-

tehokkuuden lisäämiseen ja sitä kautta kilpailuetujen tai kustannussäästöjen saavuttamiseen.

3.1 Esineiden internet

Esineiden internet eli Internet of Things (IoT) on terminä esitelty jo vuonna 1999 Kevin

Ashtonin toimesta, mutta IoT:n ideaa on käsitelty jo vuonna 1991 ilmestyneessä Mark Wei-

serin artikkelissa ”The Computer for the 21st Century” (COPA-DATA 2014). Kyse ei siis

ole uudesta keksinnöstä, mutta sen laajamittainen yleistyminen on elektroniikan komponent-

tien hintakehityksen ja edistyneen tietoliikenne- ja informaatiotekniikan myötä toteutunut

vasta viime vuosina. IoT:ssä erilaiset ja laitteet ja järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa (kuva

3.1) ja sen nähdään oleva erityisesti ”kuluttajien näkökulma tuotteiden ja palveluiden digi-

talisoitumiseen” (VN TEAS 2015). Tämän näkemyksen mukaan IoT:ssä jokaisen esineen

tai laitteen toimintaa voidaan valvoa ja optimoida digitaalisten tunnisteiden avulla.

Kuva 3.1. Esineiden internet (ICG 2017).

IoT:ssä esineiden tai palveluiden tuottaman datan ja laitteiden välisen tiedonsiirron avulla

asiakkaille voidaan tuottaa lisäarvoa esimerkiksi parantuneen käyttäjäkokemuksen ja lisään-

tyneen tiedon muodossa. Asiakkaan käyttämien tuotteiden tai palveluiden tuottamat tiedot
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siirretään yleisimmin langattoman tietoliikenneyhteyden avulla palvelimelle, josta tiedot

ovat hyödynnettävissä tuotteen valmistajan tai palveluntarjoajan sovelluksissa ja ohjelmissa.

Tietojen avulla laitevalmistajat tai palveluntarjoajat voivat siten optimoida tuotteitaan tai

palveluitaan paremmin asiakkaiden toiveita tai tarpeita vastaaviksi.

3.2 Teollinen internet

Esineiden internetin ilmentäessä laajemman digitalisaatiokehityksen vaikutuksia kuluttajien

elämään, vaikuttaa teollinen internet eli Industrial Internet of Things (IIoT) tai Industrial

Internet sen sijaan yrityksiin (VN TEAS 2015). Teollinen internet on IoT:n tavoin elektro-

niikan ja tietoliikenteen yhdistelmä, jossa useat erilaiset laitteet ja koneet havainnoivat ja

tuottavat tietoa ympäristöstään. Tiedon tuottajina voivat toimia erilliset tuotteisiin tai laittei-

siin asennettavat sensorit sekä teollisuuden prosessilaitteet, joiden tuottama tieto siirretään

kiinteää tai yhä useammin langatonta tietoliikenneyhteyttä käyttäen tiedot keräävälle ja niitä

käsittelevälle, usein pilvessä toimivalle, palvelimelle. IIoT:ssä mittalaitteiden tuottamaa da-

taa ja laitteiden välistä tiedonsiirtoa voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisuuden prosessien

hallinnassa ja optimoinnissa sekä toimintojen tehostamisessa ja automatisoinnissa. Yrityksiä

kiinnostava kohde on myös tiedon hyödyntäminen laitteiden ja niiden kunnon seurannassa,

joka toimii osana kunnossapidon suunnittelua tai investointeihin liittyvää päätöksentekoa.

Teollinen internet tekee läpimurtoaan teollisuudessa ja sitä kautta sen uskotaan ottavan ja-

lansijaa myös tämän työn aihealueen eli sähköverkkotoiminnan parissa.

Teknologiat teollisen internetin sovellusten rakentamiseksi ovat jo olemassa, mutta toimivan

kokonaisuuden rakentamiseksi vaaditaan merkittävät taloudelliset investoinnit ja tietotaidol-

taan osaava henkilöstö (VN TEAS 2015). Teollisen internetin voidaan käsittää olevan infra-

struktuuri, joka koostuu erillisistä, mutta toisiinsa vahvasti liittyvistä osista kuten ohjelmis-

toista, sovelluksista, verkostoista, laitteista ja alustoista (kuva 3.2).
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Kuva 3.2. Teollisen internetin keskeiset teknologia- ja toimintatasot. Data liikkuu kuvan alareu-
nasta yläreunaan ja jalostuu matkallaan kohti liiketoimintatasoa. (VN TEAS 2015).

3.3 Massadata eli big data

Esineiden ja teollisen internetin mittalaitteet ja sensorit tuottavat ympäristöstään ja havain-

noimistaan prosesseista ja palveluista valtavat määrät tietoa. Tämän hyvin monipuolisen ja

usein järjestelemättömän massadatan (big data) analysoinnissa ja hyödyntämisessä uskotaan

olevan huomattava taloudellinen potentiaali ja se tulee olemaan yksi yritysten merkittävim-

mistä tulevaisuuden kilpailutekijöistä. Massadatalla kuvataan suurta, nopeasti lisääntyvää

tietomäärää, joka sisältää useita erilaisia tietoja useista eri lähteistä, ja jonka käsittely, hal-

linta ja analytiikka vaativat erityistä tietotaitoa ja perinteisestä tietojenkäsittelystä poik-

keavia menetelmiä. Massadataa syntyy esimerkiksi Internet-palveluista, kuluttajapalvelui-

den aika- ja paikkatiedoista, teknisten laitteiden toiminnasta, sensoriverkoista sekä koneiden

välisestä kommunikaatiosta (machine-to-machine (M2M) communication). Massadataa

hyödynnetään tällä hetkellä tutkimusten mukaan jo lähes neljäsosassa yrityksistä ja sitä hyö-

dynnetään eniten yritysten päätöksenteossa, asiakas- ja markkina-analyyseissä sekä uusien

tuotteiden kehittämisessä. Suomessa juuri energia-alalla massadatan hyödyntäminen on Val-

tioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (2016) tutkimuksen mukaan yleisintä viidestä-

toista tutkimukseen osallistuneesta yrityksestä kymmnenen kertoneen kerääväänsä tai käyt-

tävänsä massadataa. Massadatan hyödyntäminen sisältää kuitenkin myös haasteita etenkin

datamassan suuruuteen ja tietotaidon tarpeeseen, kustannuksiin, omistajuus- ja pääsykysy-

myksiin sekä tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyen. (VN TEAS 2016).
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3.4 Tieto- ja kyberturvallisuus

Tietojärjestelmien turvallisuus voidaan jakaa tieto- ja kyberturvallisuuteen. Tietoturvallisuu-

della tarkoitetaan yleisesti nimensä mukaisesti itse tietoon liittyvää turvallisuutta, eli sitä että

tietoa hallitaan ja säilytetään siten, ettei sitä päädy väärien instanssien haltuun eikä sitä pääse

manipuloimaan tai poistamaan. Tietojen turvallisuus käsittää tietojen luottamuksellisuuden,

eheyden sekä saatavuuden ja tietoturvallisuuden ylläpitämisen nähdään koostuvan fyysisestä

suojauksesta ja itse tietojärjestelmien suojauksesta. Fyysisen suojauksen avulla estetään lu-

vattomien henkilöiden tai tahojen fyysinen pääsy tietoa sisältäviin, siirtäviin tai tuottaviin

laitteistoihin. Tietojärjestelmien suojaus sen sijaan koostuu erilaisista luvattoman pääsyn es-

tävistä toimista sekä verkkoon liitettävien laitteiden identifiointi-, havainnointi- ja yhteyk-

sien tarkkailutoiminnoista. Tämän tietojärjestelmien suojauksen voidaan katsoa olevan olen-

nainen osa myös kyberturvallisuuden ylläpitämistä, joka koskettaa järjestelmien yhteyksien

hyödyntämistä tietojen tai järjestelmien väärinkäytössä. Kyberturvallisuus nähdään kriitti-

senä osana erilaisten infrastruktuurien, kuten sähköverkkojen, turvallisuutta ja sen merkitys

tulee tulevaisuudessa kasvamaan erilaisten tietoverkkojen ja niihin kytkeytyvien laitteiden

lisääntyessä.

Tietoturvan perustan muodostavat tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Tämän pe-

rustan turvaamisen eli tietoturvan toteutumisen kannalta merkittävässä osassa ovat verkon

fyysinen ja arkkitehtuurillinen rakenne, järjestelmän kerroksisuus sekä varautuminen poik-

keustilanteisiin, kuten tietomurtoihin. Verkon fyysisen rakenteen suunnittelulla voidaan vai-

kuttaa laitteistojen fyysisen suojauksen tasoon sijoittamalla tietoverkkolaitteet ja kaapelit

huolellisesti suunniteltuihin paikkoihin ja varmistamalla vain oikeiden henkilöiden pääsy

tiloihin esimerkiksi kulunvalvonnan avulla. Arkkitehtuurillisella rakenteella käsitetään verk-

kojen segmentointi eri osioihin, joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Tällä tavalla voidaan rajoit-

taa laitteiden ja henkilöiden pääsyä vain niitä koskeviin tietoihin tai järjestelmiin ja siten

rajata mahdollisten tietomurtojen vaikutusaluetta. Toisena tietoturvan perustana nähdään tie-

tojärjestelmien kerroksellisuus, joka vahvistaa tietoturvaa määrittämällä eri käyttäjille eri ta-

soisia oikeuksia saavutettavaan tietoon. Esimerkkinä henkilöstö, joka tarvitsee tietoja vain

lukeakseen tai ladatakseen niitä, toisella tasolla tiettyjä tietoja mahdollisesti muokkaava hen-

kilöstö ja ylimmällä tasolla henkilöstö, joka hallinnoi koko tietojärjestelmää ja siihen myön-

nettäviä oikeuksia. Kolmantena mainitun järjestelmän tietomurtoihin varautumisen taustalla
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on ajatus, jonka mukaan järjestelmästä on ensinnäkin hyvin kallista ja toisekseen lähes mah-

dotonta tehdä murtautumatonta ja se koskee niin fyysistä kuin virtuaalista murtautumista.

(Karttunen 2017)

Järjestelmän käyttäjät ovat tässä yhteydessä yksi suurimmista haavoittuvuuksista heidän ol-

lessa alttiita niin tietojen kalastelulle (käyttäjätunnukset, salasanat), sosiaaliselle hakkeroin-

nille (esimerkiksi kulkulupien tai pääsyn myöntäminen luvattomille henkilöille) kuin myös

suojaamattomien siirrettävien tallennusvälineiden (esimerkiksi muistitikut) kautta leviävien

haittaohjelmien levittämiselle. Tietojärjestelmiä uhkaavia tekijöitä ovat myös kolmansien

osapuolten yhteydet tietojärjestelmiin, joiden tietoturvallisuus riippuu kolmansien osapuol-

ten järjestelmien tietoturvallisuudesta, joka on itse tietojärjestelmän haltijan vaikutusalueen

ulkopuolella. Edellä mainituista tekijöistä johtuen tietojärjestelmien tietoturvallisuudessa on

huomioitava myös mahdollisuus, jossa joku tai jokin saa pääsyn järjestelmään ja yrittää käyt-

tää tätä hyväkseen. Kyseisessä tilanteessa olisi pystyttävä ensinnäkin tunnistamaan tunkeu-

tuja ja toiseksi estämään tunkeutujan toiminta esimerkiksi tarkkailemalla järjestelmän kom-

munikointia ja siten identifioimaan ja estämään luvaton tietoliikenne. Esimerkkinä erilaisista

menetelmistä tietomurtojen selvittämiseen on nykyään laajasti käytetty ja tehokkaaksi tun-

nistettu nimipalvelinkyselyjen hyödyntäminen normaalista poikkeavan verkkoliikenteen ha-

vaitsemiseksi. (Karttunen 2017)

Esineiden ja teollisen internetin olennaisena osana ovat erilaiset laitteet, järjestelmät ja nii-

den välinen tietoliikenne, jonka seurauksena ne ovat alttiina kyberuhkille eli pahantahtoisille

tarkoituksille vahingoittaa tai tuhota tietoliikennettä tai sen avulla yhteyksissä olevia laitteita

ja järjestelmiä. Kyberuhkia ovat esimerkiksi erilaiset kiristyshaittaohjelmat, palvelunesto-

hyökkäykset, henkilö- ja muiden tietojen varastamiseen tai äärimmillään liiketoiminnan tu-

hoamiseen tähtäävät hyökkäykset. Kyberhyökkäyksissä hyödynnetään usein järjestelmien

haavoittuvuuksia, joiden kautta hankitaan pääsy järjestelmiin ja sitä kautta mahdollisuus jär-

jestelmiä tai niiden hallinnoijaa vahingoittaviin toimiin. Yhä useammin kyberhyökkäykset

kuitenkin perustuvat sisäpiirin hyödyntämiseen tietojen kalastelun, huijausten tai järjestel-

män hallinnoijan myöntämien käyttöoikeuksien avulla. (VN TEAS 2017)

Gartnerin (2015) mukaan internetiin kytketyt laitteet tulevat yleistymään huomattavasti

3,8 miljardista laitteesta vuonna 2014 noin 20,8 miljardiin laitteeseen vuonna 2020. Monet

internetiin kytkettävistä laitteista varustetaan oletustunnuksella ja -salasanalla, joka niiden
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lukumäärän ohella tekee niistä hyvin houkuttelevia kohteita kyberrikollisille niin tietojen

varastamiseen, kiristämiseen kuin palvelunestohyökkäysten toteuttamiseen (VN TEAS

2017). Tästä syystä laitteiden ja järjestelmien kyberturvallisuuteen on niitä hyödyntävän ta-

hon osalta kiinnitettävä huomiota niiden hankinta- ja käyttöönottovaiheessa, jotta niiden

myötä tulevat riskit saadaan minimoitua ja riskeihin osataan varautua.

Teollisen internetin sovelluksiin liittyy hyvin usein myös pilvipalvelu, joka huolehtii tietojen

tallentamisesta, jakamisesta, käsittelemisestä ja mahdollisesti myös niiden jatkojalostami-

sesta. Yritykset käyttävät nykyään merkittävässä määrin erilaisia pilvipalveluja jopa liike-

toiminnan kannalta kriittisen datan, kuten innovaatioihin, henkilöstöön tai asiakkuuksiin liit-

tyvän tiedon tallentamiseen, mikä tekee pilvipalveluista houkuttelevan kyberrikollisten

hyökkäyskohteen (VN TEAS 2017). Pilvipalveluiden hyödyntämiseen ja käyttöönottoon

voidaan olettaa sovellettavan samoja periaatteita kuin aiemmin mainittujen teollisen inter-

netin järjestelmien kohdalla, jolloin niiden tietoturvallisuuteen tulee hankintavaiheessa kiin-

nittää huomiota. Hankintavaiheen ohella pilvipalvelun, kuten myös teollisen internetin jär-

jestelmien käyttövaihe on etenkin käyttäjien uhkatietoisuuden lisäämisen ja tietoturvalliseen

toimintaan ohjaamisen sekä pääsynhallinnan osalta hyvin merkittävä vaihe järjestelmien ja

palveluiden koko elinkaaren tietoturvallisuutta (VN TEAS 2017).
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4 SÄHKÖNJAKELUVERKKOJEN KÄYTTÖTOIMINTA

Yksi sähköverkkoliiketoiminnan osa-alueista eli käyttötoiminta koostuu eri osista, joista

tässä työssä käsiteltäviä aiheita ovat käytön optimointi, vikatilanteiden ja hajautetun tuotan-

non hallinta sekä asiakaspalvelu. Käyttötoiminnan tavoitteita ovat lyhyen aikavälin sähkön

laadun, turvallisuuden ja taloudellisuuden ylläpitäminen (Lakervi & Partanen 2008).

Sähkönjakeluverkkojen käyttötoimintaa hoidetaan sähkönjakeluyhtiön käyttökeskuksesta ja

se tapahtuu jakeluyhtiön käytönjohtajan alaisuudessa. Käyttötoiminnan apuvälineinä ja työ-

kaluina toimivat käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmät sekä niihin liittyvät tietojärjestel-

mät, kuten asiakas-, mittaus- ja verkkotietojärjestelmä. Käytönvalvontajärjestelmä eli

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sisältää reaaliaikaisen tiedon verkon

kytkinlaitteiden kytkentätiloista sekä toimilaitteiden ja vianilmaisimien tapahtumatiedot.

SCADA:n kautta hoidetaan sähkönjakeluverkon kytkinlaitteiden, kuten sähköasemien kat-

kaisijoiden ja erottimien tai erillisten maastokatkaisijoiden ja erotinasemien etäohjaukset.

SCADA:sta löytyy myös joitakin perusmittaustietoja (jännite, virta) sähköasemilta ja suoja-

releiden mittaamat vikavirrat. Lisäksi suojalaitteiden asetteluarvot ovat luettavissa ja nyky-

aikaisten laitteiden osalta myös aseteltavissa SCADA:n kautta.

Käytöntukijärjestelmä, toiselta nimeltään DMS (Distribution Management System), on äly-

käs tietojärjestelmä, joka sisältää ominaisuuksia verkon tilan ja toiminnan analysointiin ja

sitä kautta käyttöhenkilöstön ohjaamiseen. Käytöntukijärjestelmä hyödyntää tehokkaasti

muiden tietojärjestelmien sisältämiä tietoja ja tarjoaa käyttäjälle lisäinformaatiota verkosta

ja sen toiminnasta. Käytöntukijärjestelmä tarjoaa simulointi-, analysointi- ja optimointityö-

kalujen avulla tukea kytkentöjen suunnitteluun ja optimointiin, vikavirtojen laskentaan ja

sitä kautta suojausten asetteluun ja laskennallisen vikapaikan määrittämiseen sekä kuormi-

tusten ennustamiseen ja verkkojen suunnitteluun. Hyödyntämällä edellä mainittuja työkaluja

ja käyttöhenkilöstön osaamista voidaan parantaa sähkönjakeluverkon sähkön laatua ja käyt-

tövarmuutta sekä pienentää käyttökustannuksia ja verkkoon kohdistuvia investointeja.

4.1 Sähkönjakeluverkon käytön optimointi

Sähkönjakeluverkon käytön optimoinnin tavoitteena on verkon käytettävyyden parantami-

nen ja sähkön siirtämisestä syntyvien häviöiden minimointi. Verkon käytettävyyttä paran-

netaan yleisesti kauko-ohjattujen erottimien avulla. Kauko-ohjatuilla erottimilla korvataan
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erityisesti verkon risteymäkohdissa olevia käsikäyttöisiä erottimia, jolloin kytkentätoimen-

piteet voidaan suorittaa valvomosta huomattavasti aiempaa nopeammin. Kauko-ohjattujen

erottimien tai maastokatkaisijoiden optimaalinen sijoittelu on osa verkon rakenteen opti-

mointia, jonka sijaan tässä työssä keskitytään käytössä olevien laitteiden optimaaliseen hyö-

dyntämiseen. Kauko-ohjattuja erottimia hyödynnetään myös verkon normaalisti avointen

pisteiden toteuttamisessa, jolloin poikkeustilanteissa vaihtoehtoinen sähkönsiirtoreitti on jär-

jestettävissä kauko-ohjattuna. Tämä edesauttaa sähkönjakelun palauttamista myös vikatilan-

teessa, jolloin sähköt saadaan palautettua mahdollisimman suurelle osalle asiakkaista valvo-

mosta suoritettujen kauko-ohjausten avulla.

Normaalisti avoimina olevien pisteiden sijoittelu on sähkön siirtämisestä aiheutuneiden hä-

viöiden minimoimisen työkalu. Käytöntukijärjestelmät omaavat laskentatyökalun normaa-

listi avointen pisteiden optimaaliseen sijoitteluun ja se hyödyntää verkkotietojärjestelmän

tietoja verkon rakenteesta ja komponenteista sekä asiakkaille muodostettuja kulutuskäyriä

häviöiden minimoimiseksi. Laskentatyökalu määrittää valitulle verkolle häviöt minimoivan

topologian käyttäen käyttäjän valinnan mukaan joko kaikkia verkon erotinlaitteita tai pel-

kästään kauko-ohjattuja erottimia ja antaa kytkentäohjelman kyseisen topologian saavutta-

miseksi. Laskentaohjelma määrittää lisäksi häviöiden määrän ja varmistaa verkon kuormi-

tettavuuden kyseisessä kytkentätilassa. Häviöiden optimoimiseksi on suositeltavaa hyödyn-

tää pelkästään kauko-ohjattuja erottimia niiden paremman käytettävyyden ansiosta. Tällöin

verkon topologiaa on mahdollista helposti muuttaa normaalista poikkeavassa tilanteessa.

Asiakkaiden kulutuksista on nykyään saatavilla kattavat tiedot etäluettavilta energiamitta-

reilta, jotka tarjoavat hyvän perustan laskennalle. Laskentaa häviöiden minimoimiseksi suo-

ritetaan usein korkeintaan muutaman kerran vuodessa tai tapauskohtaisesti verkon rakenteen

tai komponenttien merkittävästi muuttuessa. Muutokset kulutuksessa ovat hitaita ja yleisesti

ottaen pieniä valmiiksi rakennetuilla alueilla, jolloin jatkuva häviöiden minimointi kytken-

tätilaa muuttamalla ei ole kannattavaa. Tulevaisuudessa automaattiset häviöiden minimoin-

tityökalut voivat kuitenkin tuoda kustannussäästöjä optimoimalla verkon kytkentätilaa jat-

kuvasti reaaliaikaisiin sähkön tuotanto- ja kulutustietoihin perustuen.

4.2 Sähkönjakeluverkon vikatilanteiden hallinta

Suurin osa sähkönjakeluverkon vioista aiheutuu luonnonilmiöistä, kuten tuulesta ja myrs-

kystä, lumi- ja jääkuormasta sekä ukkosesta. Luonnonilmiöille erittäin alttiita ovat keskijän-
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niteverkon avojohdot, joissa tapahtuneiden keskeytysten osuus asiakkaiden kokemasta kes-

keytysajasta on noin 90 %. (Energiateollisuus 2017b) Keskijänniteverkon vikojen vastatessa

suurimmasta osasta sähkönjakeluverkon vioista ja asiakkaiden kokemista keskeytyksistä,

käsitellään niitä seuraavaksi hieman tarkemmin.

Keskijänniteverkon viat ovat oikosulkuja, joissa kaksi tai useampi johdin koskettaa toisiaan

muodostaen suljetun virtapiirin, maasulkuja, joissa johdin muodostaa suorasti tai impedans-

sin kautta maakosketuksen tai näiden yhdistelmiä. Harvinaisempia vikatilanteita ovat ilma-

johdinten katkeamiset, joissa johdin jää eristimen varassa roikkumaan ilmaan ilman koske-

tusta maahan tai toisiin johtimiin. Oikosulut ovat pääsääntöisesti suurivirtaisia, 20 kV:n ver-

kossa jopa kymmenien kiloampeerien, vikatilanteita, jotka syntyessään muodostavat usein

valokaaren. Vikavirran suuruus riippuu vikapaikkaa syöttävän verkon impedanssista eli käy-

tännössä ennen vikapaikkaa olevan verkon pituudesta. Keskijänniteverkossa pienimmät oi-

kosulkuvirrat pyritään pitämään yli 250 A:n suuruisina suojauksen oikean toiminnan var-

mistamiseksi. Oikosulkujen vaikutukset ovat johtimien osalta termisiä ja kojeistoissa voi ai-

heutua myös voimavaikutuksia suurten virtojen kulkiessa kiskostoissa. Maasulut ovat sen

sijaan pääsääntöisesti vikavirraltaan pieniä, alle 200 A:n, vikoja. Maasuluissa vikavirran

suuruus ei oikosulkujen tapaan riipu vian sijainnista vaan verkon käyttötilasta, topologiasta

sekä vikaimpedanssin suuruudesta.

Oikosulkuvikoja on jo pitkään onnistuneesti paikannettu verkon topologiaan ja vikavirran

mittaukseen perustuen käytöntukijärjestelmien laskentatyökalujen avulla. Laskentatyökalun

avulla saadaan yleensä muutama laskennallinen vikapaikka joidenkin satojen metrien tark-

kuudella, joka lyhentää huomattavasti vian tarkan sijainnin määrittämiseen, vian erottami-

seen, sähkönjakelun palauttamiseen terveille verkon osille ja vian korjaukseen kuluvaa ai-

kaa. Oikosulkuvikojen luonteen vuoksi myös automaattisen FLIR-toiminnon toteuttaminen

verkkoon asennettujen vikailmaisimien avustuksella on melko yksinkertaista. Maasulkuvi-

kojen ollessa suurimmalta osin riippumattomia vian sijainnista, on niiden havaitseminen ja

paikantaminen yhä tänä päivänä hyvin haastavaa. Vikojen havaitsemista vaikeuttaa pieni,

jopa alle 10 A vikavirta, joka on seurausta keskijänniteverkon käyttämisestä maasta erottuna

sekä usein suurista vikaimpedansseista. Myös kompensoiduissa verkoissa maasulkuvirrat

ovat kompensointiasteesta riippuen hyvin pieniä. Maasulkuvirta on kuitenkin pidettävä säh-

köturvallisuuden, tarkemmin ottaen muodostuvien kosketusjännitteiden, vuoksi matalina.
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Oman haasteensa aiheuttavat merkittävästi lisääntyneet maakaapelit, joiden osittain vaurioi-

tuneet eristeet voivat aiheuttaa katkeilevia maasulkuja.

Vikoja voi sähkönjakeluverkossa tapahtua myös sähköasemilla sekä jakelumuuntamoilla.

Sähköasemilla viat tapahtuvat kiskostoissa, kytkinlaitteissa tai muuntajissa. Sähköasemien

vikatilanteisiin on usein varauduttu järjestämällä korvausmahdollisuus vikaantuneen sähkö-

aseman varalle muilta sähköasemilta, jolloin asiakkaat eivät sähköasemavian vuoksi usein

koe pitkiä keskeytyksiä. Jakelumuuntamoviat sen sijaan aiheuttavat lähes poikkeuksetta asi-

akkaiden sähkönjakelun keskeytyksen, sillä yksi muuntamo yleensä vastaa yksinään tietyn

alueen sähkönjakelusta ilman varayhteyksiä. Tästä syystä jakelumuuntamoiden luotettavuus

on tärkeää ja niitä käsitellään työn myöhemmässä vaiheessa tarkemmin.

4.3 Hajautetun tuotannon aiheuttamat haasteet sähkönjakeluverkossa

Hajautetun aurinko- ja tuulisähkön tuotannon lisääntyvä määrä aiheuttaa monenlaisia haas-

teita sähköverkoissa. Tässä työssä hajautetulla tuotannolla tarkoitetaan pienimuotoista kor-

keintaan keskijännitteiseen sähkönjakeluverkkoon liittyvää tuotantoa. Edellä mainittujen

tuotantomuotojen mukana lisääntyvä tehoelektroniikka kasvattaa Kaipia ym. (2015) mukaan

virran harmonisten komponenttien määrää, aiheuttaa ali- ja yliharmonisia epästabiiliuson-

gelmia invertterien ja verkon välisen impedanssin johdosta sekä muita stabiiliusongelmia

tasasähköpiirin kondensaattorien mahdollisesti virheellisestä mitoituksesta johtuen. Lisään-

tyvät harmoniset yliaallot lisäävät verkon komponenttien, kuten kaapelien ja tehomuuntajien

kuormitusta ja aiheuttavat komponenteissa lisähäviöitä. Sitä kautta yliaallot voivat aiheuttaa

vaurioita sekä nostaa komponenttien lämpötilaa ja lyhentää niiden elinikää. Stabiiliusongel-

mat saattavat aiheuttaa verkoissa värähtelyä, joka voi pahimmillaan johtaa sähkönjakelun

keskeytyksiin. Edellä mainittujen haasteiden lisäksi verkon oikosulkuvirran tuottokyky pie-

nenee ja pyörivien massojen pyörimisliikkeen energia vähenee perinteisten pyörivien gene-

raattorien korvautuessa tehoelektroniikalla (Kaipia ym. 2015).

Verkkojen oikosulkuvirran tuottokyvyn pieneneminen ja vikavirran tuottajien eli tuotanto-

laitteistojen sijaitseminen hajautetusti ympäri verkkoa aiheuttaa haasteita verkkojen suo-

jaukselle ja sen selektiivisyydelle. Elektronisten tehonsyöttölaitteistojen syrjäyttäessä perin-

teisiä pyöriviin generaattoreihin perustuvia tuotantolaitteistoja verkossa vallitsevan kojeiden

pyörimisliikkeen energian eli inertian väheneminen sen sijaan aiheuttaa haasteita tehotasa-
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painon ylläpitämiselle järjestelmän luonnollisen tehonsäätövoiman pienentyessä. Jakelu-

verkkoon sijoitetut tuotantolaitteistot voivat aiheuttaa ongelmia myös jännitteen laadulle.

Perinteisesti jakeluverkoissa on keskitytty hallitsemaan sähkön siirtotiellä syntyviä jännit-

teenalenemia, jotta jännitetaso säilyisi riittävän korkeana. Hajautettu tuotanto kuitenkin voi

nopeilla tehovaihteluilla aikaansaada merkittäviä muutoksia jännitteentasossa sekuntitason

aikaikkunassa ja pidemmällä aikavälillä alueellinen ylituotanto kulutukseen nähden voi ai-

heuttaa myös jännitetason nousun yli sallittujen rajojen.

Hajautetun tuotannon hallintaan ollaan kysyntäjouston ohella kehittämässä konseptia virtu-

aalisista voimalaitoksista. Virtuaaliset voimalaitokset ovat useista pienistä tai keskisuurista

sähköntuotanto- tai -kulutuslaitteistoista koostuvia keskitetysti ohjattavia voimalaitoksia.

Virtuaalisten voimalaitosten ja kysyntäjouston suhteen roolit ovat kuitenkin sähkömarkki-

noilla vielä keskustelun alla, mutta jakeluverkonhaltijoiden rooli jäänee vain infrastruktuurin

eli sähköverkon ylläpitäjäksi sähkönmyyjien ja muiden toimijoiden toimiessa aktiivisessa

roolissa tehotasapainon hallinnassa sähkömarkkinoilla. Virtuaalisiin voimalaitoksiin ja ky-

syntäjoustoon liittyen digitaalisilla ja älykkäillä teollisen internetin ratkaisuilla on merkittä-

vät mahdollisuudet tehokkaiden ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteuttamiseksi.

4.4 Sähkönjakelun asiakaspalvelu

Jakeluverkonhaltijan asiakaspalvelun tavoitteena on palvella verkonhaltijan toiminta-alu-

eella sijaitsevia asiakkaita sähköliittymiin, energianmittaukseen sekä keskeytyksiin liittyen.

Jakeluverkonhaltijalla on velvollisuus liittää jokainen kulutuskohde toiminta-alueellaan säh-

könjakeluverkkoon, jonka kautta muodostuu merkittävä osa verkonhaltijan asiakaspalve-

lusta. Energianmittauksen osalta asiakaspalvelun tehtävänä on tarjota asiakkaalle ajantasai-

nen tieto asiakkaan kulutuksesta sekä viestiä asiakkaiden kanssa mahdollisiin ongelmatilan-

teisiin liittyen. Keskeytyksiin liittyen asiakaspalvelua ovat suunnitelluista keskeytyksistä il-

moittaminen sekä vikatilanteissa sähkönjakelun katkeamisesta ja arvioidusta korjausajasta

informoiminen. Jokaisella osa-alueella erilaiset digitaaliset palvelut ovat ottaneet jalansijaa

usein selain-pohjaisten käyttöliittymien kautta. Sähköliittymän voi tilata selaimen kautta täy-

tettävän lomakkeen kautta, energianmittauksesta saa ajantasaiset kulutustiedot selainpohjai-

sesta palvelusta ja vikatilanteissa asiakkaalla on mahdollisuus selata verkkoyhtiönsä häiriö-

karttaa, johon päivittyy joka hetki ajantasainen tieto sähkönjakelun tilasta eri osissa verkkoa.

Digitaaliset ja älykkäät ratkaisut tarjoavat siis asiakaspalvelun kehittämiseen oivat työkalut

ja sitä kautta paremman asiakastyytyväisyyden jakeluverkonhaltijan toimintaan.



39

5 SÄHKÖNJAKELUVERKKOJEN KUNNOSSAPITO

Sähköverkko-omaisuudessa on sitoutuneena merkittävä määrä pääomaa, jolloin sen kunnos-

sapidon merkitys on verkonhaltijoille huomattava niin taloudellisesti kuin operatiivisesti.

Kappaleessa tarkastellaan sähköverkko-omaisuuden kunnossapitoa jakeluverkonhaltijoiden

näkökulmasta perehtyen erilaisiin kunnossapitostrategioihin ja kunnossapito-ohjelmiin.

Sähkönjakeluverkon komponentit voidaan kunnossapidon näkökulmasta jakaa alueverk-

koon, sähköasemiin ja niiden päämuuntajiin, KJ-ilmalinjoihin, KJ-maakaapeleihin, jakelu-

muuntamoihin sekä PJ-verkkoon. Alueverkko on pääsääntöisesti rakennettu säävarmana

avojohtona, jolloin keskeytysten määrä on hyvin pieni ja siten sen kunnossapidon kehittä-

miseen ei tämän työn yhteydessä oteta kantaa. Sähköasemat ja niillä sijaitsevat päämuuntajat

ovat jo pitkään olleet jatkuvan seurannan piirissä SCADA:n avulla niiden kriittisyyden

vuoksi, joten myös niiden käyttö ja kunnossapito ovat tällä hetkellä keskimäärin hyvin mo-

nitoroituja. KJ-ilmalinjojen kunnossapidolliset toimet koskevat lähinnä linjan vierimetsän

hoitoa ja ne tulevat tulevaisuudessa korvautumaan pääosin maakaapelein, joiden vuoksi kes-

kittyminen niiden kunnossapitoon on jätetty tämän työn ulkopuolelle. PJ-verkon keskeytyk-

set vaikuttavat pääsääntöisesti hyvin pieneen osaan asiakkaista ja siten myös keskeytyksistä

aiheutuneet kustannukset jäävät pieniksi, jolloin verkon kunnossapidon kehittäminen nyky-

aikaiset etäluettavat energiamittarit ja niiden ominaisuudet huomioiden tarjoaa vain hyvin

rajallisten hyötyjen saavuttamisen. Sen sijaan keskijänniteverkon maakaapelien kunnonval-

vonnan kehittämiseen on nyt ja tulevaisuudessa merkittävä tarve maakaapelien lisääntyessä

merkittävästi ja niiden sijaitessa maan alla ihmisten visuaalisen yhteyden ulottumattomissa.

Tämän työn yhteydessä keskitytään kuitenkin tarkastelemaan toisten sähkönjakelun kannalta

hyvin oleellisten komponenttien eli jakelumuuntajien kunnossapitoa ja sen kehittämistä. Ja-

kelumuuntajat valikoituivat tarkastelun kohteeksi myös lisääntyvän muuntamoautomaation

vuoksi, jonka laitteet voivat automaatiotehtävien lisäksi toimia myös kunnonvalvonnan vä-

lineinä.

5.1 Sähkönjakeluverkon kunnossapitostrategiat

Kunnossapidon tavoitteena on yleisesti järjestelmän pitkän aikavälin kokonaiskustannusten

minimointi pitämällä verkoston komponentit toimintakuntoisina oikein kohdistetuilla ja oi-

kea-aikaisilla kunnossapitotoimilla (Lakervi & Partanen 2008). Järjestelmän kokonaiskus-

tannukset muodostuvat investoinneista, keskeytyksistä ja vioista aiheutuneista kustannuk-

sista, järjestelmän käytöstä sekä kunnossapidosta. Kunnossapidolla voidaan sanoa olevan
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vaikutusta kaikkiin edellä mainittuihin kustannuseriin, jolloin sen tehokas toteuttaminen on

verkonhaltijoiden näkökulmasta taloudellisesti tärkeää.

Kunnossapitostrategiat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, ehkäisevään ja korjaavaan

kunnossapitoon (kuva 5.1). Ehkäisevä kunnossapito pyrkii nimensä mukaisesti ehkäisemään

vikoja suorittamalla tarkastukset ja kunnossapitotoimet ennen vikojen ilmenemistä, jolloin

puhutaan myös ennakoivasta kunnossapidosta. Korjaavassa kunnossapidossa kunnossapito-

toimet suoritetaan vasta vian ilmettyä, jolloin kunnossapito nimensä mukaisesti koostuu va-

hinkojen ja vaurioiden korjaamisesta ja komponenttien vaihtamisesta. Ehkäisevän kunnos-

sapidon etuna voidaan pitää keskeytysten lukumäärän ja keston lyhenemistä, joka siten vai-

kuttaa järjestelmän kokonaiskustannuksiin laskevasti. Kunnossapidosta kuitenkin aiheutuu

kustannuksia, jolloin liian tiuhaan suoritetut kunnossapitotoimet muodostuvat taloudellisesti

kannattamattomiksi. Tästä syystä kunnossapidon yhtenä tavoitteena on löytää ehkäisevän ja

korjaavan kunnossapidon optimaalinen tasapaino. (Lakervi & Partanen 2008)

Kuva 5.1.  Kunnossapitostrategioiden jakautuminen ehkäisevään ja korjaavaan kunnossapitoon sekä
ehkäisevän kunnossapidon erilaiset menetelmät (mukaillen Lakervi & Patanen 2008).

Ehkäisevässä kunnossapidossa kunnossapitotoimien ajoittaminen voidaan tehdä joko aikaan

tai kuntoon perustuen. Aikaan perustuvassa kunnossapidossa eri komponenttiryhmille mää-

ritellään ajallisesti säännölliset tarkastusvälit, puhdistukset tai määräaikaishuollot, joiden

mukaisesti jokainen komponentti käydään läpi esimerkiksi viiden vuoden välein. Aikaan pe-

rustuvan kunnossapidon sijaan kustannustehokkaampi kunnossapidon muoto on kuntoon pe-

rustuva kunnossapito, joka huomioi komponentin olosuhteet sekä tarkastuksista saadut tie-

dot ja mukauttaa kunnossapidon vastaamaan yksittäisen komponentin tai samankaltaisten
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Aikaan
perustuva

kunnossapito

Kuntoon
perustuva

kunnossapito

Luotettavuus-
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komponenttien ryhmän todellista kuntoa. Tällöin komponenteille suoritettavia kunnossapi-

totoimia voidaan optimoida kunnonvalvontaan perustuen, jolloin esimerkiksi hyväkuntois-

ten komponenttien tarkastusvälejä voidaan harventaa. Joskus kuntoon perustuva kunnossa-

pito erotetaan aikaan perustuvasta, ehkäisevästä kunnossapidosta kutsumalla sitä enna-

koivaksi kunnossapidoksi, joka viestii sen luonteesta kehittyneempänä menetelmänä. Kun-

toon perustuvan kunnossapidon erityismuoto on luotettavuuspohjainen kunnossapito, joka

ottaa komponentin kunnon lisäksi huomioon myös komponentin kriittisyyden järjestelmän

käyttövarmuudelle ja luotettavuudelle. Luotettavuuspohjaisen kunnossapidon avulla järjes-

telmän toiminnan ja käyttövarmuuden kannalta kriittisimpien komponenttien kuntoa ja toi-

mintaa tarkkaillaan muita komponentteja tarkemmin tai useammin ja niihin myös kohdiste-

taan muita komponentteja herkemmin parantavan kunnossapidon toimia. Parantavalla kun-

nossapidolla jatketaan komponenttien käyttöikää huoltamalla ja kunnostamalla kuluneita tai

vioittuneita osia.

5.2 Sähkönjakeluverkon kunnossapitomenetelmät

Sähkönjakeluverkossa kunnossapito perustuu usein tarkastuksista saatuihin kuntotietoihin,

joita saadaan komponenttiryhmittäin määritellyistä määräajoin suoritettavista tarkastuksista.

Tarkastuksia suoritetaan kokemusperäisesti usein komponenttien ikään tai vallitseviin ym-

päristön olosuhteisiin perustuen. Tarkastuksista saatavien tietojen kerääminen ja niiden käyt-

täminen standardoidusti ja tehokkaasti ovat menestyksekkään kunnossapidon perusta. Kun-

nonvalvonta voidaan jakaa käytönaikaiseen ja käytön keskeyttävään valvontaan ja käytetyt

menetelmät koostuvat jatkuvista tai jaksottaisista visuaalisista tai mittalaittein tehtävistä tar-

kastuksista (Aro ym. 2015). Visuaaliset säännöllisin väliajoin tehtävät tarkastukset vaativat

tarkastajilta ammattitaitoa tarkastella komponentin kannalta oleellisimpia tekijöitä ja huo-

mata joskus hyvin vaikeasti havaittavat kulumat, halkeamat, lahoamat tai muut viat sähkö-

verkon komponenteissa. Hyvin laaditut ja standardoidut tarkastusohjelmat ovat siten erittäin

tärkeässä roolissa tarkastajan avustavina työkaluina. Visuaalisia tarkastuksia suoritetaan

yleisimmin avojohtolinjojen vierimetsille, avojohtojen pylväille, niissä sijaitseville eristi-

mille sekä muuntajille. Säännöllisin väliajoin tehtävät mittaukset vaativat niin ikään henki-

löstön ammattitaitoa itse mittauksen suorittamiseen sekä mittaustulosten analysointiin. Säh-

könjakeluverkossa suoritettavia mittauksia ovat suojareleiden testaukset, sähköasemien pää-

muuntajien öljyn laatumittaukset sekä keskijänniteverkon maakaapeleiden eristysvastus- ja

osittaispurkausmittaukset (Lakervi & Partanen 2008). Kehittynein kunnonvalvontamuoto on
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online-kunnonvalvonta, jossa erilaiset mittalaitteet ja järjestelmät mittaavat ja analysoivat

jatkuvasti komponenttien kuntoa. Online-kunnonvalvontajärjestelmien tavoitteena on tuot-

taa kunnossapitohenkilöstölle helposti ymmärrettävää ja ilman erityistä asiantuntemusta tul-

kittavissa olevaa tietoa komponenttien kunnossapidon tueksi. Online-kunnonvalvonnan koh-

dalla on hyvä huomioida teollisen internetin menetelmien, laitteiden ja järjestelmien tuomat

mahdollisuudet sähkönjakeluverkon komponenttien kunnonvalvonnassa. Jatkuvan kunnon-

valvonnan avulla tuotetaan jatkuvasti ajantasaista tietoa komponenteista ja niiden toimin-

nasta, jonka perusteella voidaan reagoida kehittyviin vikoihin, jotka muuten voivat jäädä

määräaikaistarkastusten välille ja siten aiheuttaa vahinkoa järjestelmälle.

Kunnossapitotoimista yleisimmät ja tärkeimmät ovat sähköasemien päämuuntajien määrä-

aikaishuollot, avojohtolinjojen raivaus sekä yksittäisten pylväiden tai pylväsryhmien vaihta-

minen tai vahvistaminen juuritukien avulla. Päämuuntajien tehtaalla suoritettavien määräai-

kaishuoltojen avulla voidaan muuntajien käyttöikää jatkaa parhaimmillaan 15 vuotta. Säh-

könjakeluverkkojen koostuessa vielä pääosin avojohdoista ovat linjojen raivaus ja vierimet-

sän hoito yksi tärkeimmistä vikoja ennalta ehkäisevistä toimista. Myös puupylväiden lahoa-

mista seurataan varsinkin yli 20 vuotiaiden pylväiden osalta ja yksittäisiä lahonneita pylväitä

voidaan vahvistaa juuritukien avulla, jolloin koko linjan uusimisinvestointia voidaan viiväs-

tyttää. (Lakervi & Partanen 2008) Tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys myös kunnossa-

pitotoimissa tulee olemaan maakaapelien ja niihin liittyvien komponenttien kunnon määri-

tyksessä ja valvonnassa niiden määrän lisääntyessä merkittävästi.

5.3 Jakelumuuntajien kunnossapito

Tehomuuntajan ollessa erottamaton ja yksi sähkövoimajärjestelmän tärkeimmistä yksittäi-

sistä komponenteista (Jongen ym. 2007) sen kunnossapito on merkittävässä roolissa niin

jakeluverkon haltijan omaisuudenhallinnassa kuin tässä diplomityössäkin. Jakelumuuntajat

ovat perinteisesti kuuluneet korjaavan kunnossapidon piiriin niiden edullisen hinnan, hyvän

saatavuuden ja suhteellisen matalien keskeytyskustannusten johdosta. Teknologian kehityk-

sen myötä kunnon valvonnassa hyödynnettävien laitteiden hintojen lasku on kuitenkin ai-

kaansaamassa myös jakelumuuntajien kuntoon perustuvan kunnossapidon kehitystä. Muun-

tajat yleisesti ovat sähkömagneettiseen induktioon perustuvia sähkölaitteita, joiden avulla

jännitettä ja virtaa muutetaan taajuuden säilyessä muuttumattomana (Elovaara & Haarla

2011). Muuntajia käytetään sähköntuotannossa sekä sähkönsiirto- ja –jakelujärjestelmässä,
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jossa niistä käytetään yleisesti nimitystä tehomuuntaja sekä sähkönjakeluverkossa myös ni-

mitystä jakelumuuntaja, muuntajan toisiojännitteen ollessa 0,4 kV. Sähköntuotannossa te-

homuuntajia käytetään nostamaan jännitettä sähkönsiirron häviöiden pienentämiseksi ja säh-

kön kulutuspuolella muuntajia käytetään alentamaan jännitettä järjestelmän komponenteille

ja sähkölaitteille sopivalle tasolle. Muuntajia voidaan lisäksi käyttää mittaustarkoituksessa

erottamaan mitattava piiri mittaavasta piiristä, jolloin puhutaan mittamuuntajista. Muunta-

jilla on myös muita erityisluonteisia käyttötarkoituksia, mutta tämä työ keskittyy kuitenkin

tarkastelemaan vain sähkönjakeluverkoissa käytettäviä tehomuuntajia ja niiden kunnossapi-

toa sekä mittamuuntajia siltä osin kuin se on käytännön sovelluksen toteuttamisen kannalta

oleellista.

5.3.1 Jakelumuuntamot

Jakelumuuntamot ovat sähkönjakeluverkon solmukohtia, joissa keskijänniteverkko muuttuu

pienjänniteverkoksi. Jakelumuuntamot voivat toimia myös keskijänniteverkon haaroitus-

kohtina, jolloin muuntamolle tulevan yhden keskijännitejohdon lisäksi muuntamolta voi läh-

teä yksi tai useampi keskijännitejohto. Jakelumuuntamot voivat olla kojeistoltaan ilma- tai

kaasueristeisiä ja rakenteeltaan niitä on useita erilaisia käyttötarpeen mukaisesti muokattuna.

Suomessa yksi yleisimmistä jakelumuuntamorakenteista on 2+1 -rakenne, jossa muuntamon

keskijännitepuolella on yksi erottimella varustettu keskijännitetulo, yksi erottimella varus-

tettu keskijännitelähtö sekä yksi sulakesuojattu erottimella varustettu jakelumuuntajalähtö.

Muita yleisiä jakelumuuntamon rakenteita ovat 0+1, 3+1 ja 4+1, joissa keskijännitelähtöjen

määrä vaihtelee nollasta neljään. Tavallisten erottimien lisäksi muuntamo voidaan varustaa

jokaisen lähdön osalta myös maadoituserottimin. Erottimet ovat usein käsikäyttöisiä, mutta

muuntamon rakenne voi mahdollistaa niiden motorisoimisen myös kauko-ohjausta varten.

Erottimet tai osa niistä voidaan lisäksi korvata suojaustoimintoja omaavilla katkaisijoilla.

(Gagandeep 2015)

5.3.2 Jakelumuuntaja

Muuntaja on sähkötekninen komponentti, joka siirtää tehoa ensiöpiiristä toisiopiiriin mag-

neettivuon välityksellä (Aura & Tonteri 1986). Muuntaja koostuu yksinkertaisimmillaan en-

siö- ja toisiokäämeistä sekä nämä magneettisesti yhdistävästä rautasydämestä (kuva 5.2),

jolloin kyseessä on yksivaihemuuntaja. Muuntaja voi toimia jännitteen tai virran muuttajana,
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mutta sähköverkon tehomuuntajien toimiessa ensiksi mainitulla periaatteella käsittelee tämä

kappale vain jännitettä muuttavia muuntajia.

Kuva 5.2. Yksivaihemuuntajan periaatteellinen rakenne. I1 kuvaa ensiöpiirissä kulkevaa virtaa, I2

toisiopiirissä kulkevaa virtaa, U1 ensiöpiirin jännitettä, U2 toisiopiirin jännitettä, N1 en-
siöpiirin käämikierroslukua, N2 toisiopiirin käämikierroslukua, S siirrettävää tehoa ja Φm

magneettivuota. (Aura & Tonteri 1986)

Yksivaihemuuntaja muuttaa ensiöpiirissä olevan jännitteen käämien kierroslukujen suh-

teessa toisiojännitteeksi, jolloin käämitys, jossa käämikierrosluku on suurempi, on myös jän-

nitteeltään suurempi. Muuntaja erottaa samalla ensiö- ja toisiopiirit toisistaan sähköisesti.

Suomen sähkövoimajärjestelmän ollessa kolmivaiheinen ja lähes kaikkien kulutuskohteiden

ollessa kolmivaiheisesti syötettyjä ovat myös tehomuuntajat sähköverkoissa lähes poikkeuk-

setta kolmivaiheisia. Kolmivaihemuuntaja voi koostua kolmesta erillisestä yksivaihemuun-

tajasta tai kolmesta saman rautasydämen muodostamaan magneettipiiriin kytketystä käämi-

tyksestä (kuva 5.3).

Kuva 5.3.  Kolmivaihemuuntajan rakenne. Merkintöjen selitykset: A, B ja C vaiheiden tunnukset; i
ies; p pylväs; 1 yläjännitekäämi; 2 alajännitekäämi; 3 rautasydän; 4, 5 ja 6 eri vaiheiden
magneettipiirit. (Aura & Tonteri 1986)
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Kolmivaihemuuntaja rakentuu magneettipiirin muodostavasta rautasydämestä, jonka osat

ovat pylväät sekä ylä- ja alaies. Rautasydän rakentuu ohuista noin 0,3 mm vahvuisista toi-

sistaan eristetyistä muuntajalevyistä. Muuntajien käämitykset ovat alumiinia tai kuparia ja

ne voivat olla rakenteeltaan kaksi- tai monikerroksisia, ruuvikäämejä tai levyvyyhtikäämejä.

Käämilankana käytetään leveää alumiininauhaa sekä pyörö- ja muotolankaa, jotka on eris-

tetty lakkaa tai paperia käyttäen. Kerrosten välillä käytetään paperieristystä ja ala- ja yläjän-

nitekäämien välissä sekä rautasydämen ympärillä eristävää prespaanilieriötä. (Aura & Ton-

teri 1986)

Jakelumuuntajat ovat kolmivaiheisia tehomuuntajia, joiden yläjännitepuolen nimellisjännite

on U1n ≤ 20 kV, alajännitepuolen nimellisjännite U2n ≤ 0,4 kV ja nimellisteho

Sn ≤ 3150 kVA. Jakelumuuntajat voidaan jakaa neljään eri tyyppiin, jotka ovat paisuntasäi-

liöllä varustettu öljyeristeinen muuntaja, hermeettinen muuntaja, pylväsmuuntaja sekä valu-

hartsieristeinen eli kuivamuuntaja. Jakelumuuntajien käämitykset ovat alumiinia alajännite-

käämityksen ollessa usein muotolangasta tehtyä ja yläjännitekäämityksessä käytetään leveää

alumiininauhaa. (Aura & Tonteri 1986) Jakelumuuntajien ollessa yleisimmin öljyeristeisiä

paisuntasäiliöllä varustettuja muuntajia, jätetään muiden muuntajien tarkempi käsittely tä-

män työn ulkopuolelle. Öljyeristeinen muuntaja on nimensä mukaisesti täytetty muuntajan

eristys- ja jäähdytyskykyä parantavalla muuntajaöljyllä, joka täyttää tehokkaasti eristystilan

ja mukautuu hyvin lämpölaajenemisen aikaansaamiin muodonmuutoksiin (Aro ym. 2015).

Eristyspaperin ja muuntajaöljyn yhdistelmä, josta käytetään myös nimitystä öljyimpregnoitu

paperi, omaa myös huomattavasti erikseen olevia materiaaleja paremmat eristysominaisuu-

det ja muuntajaöljyn alhainen viskositeetti edistää muuntajan jäähdytystä mahdollistamalla

nesteen kierron muuntajan sisällä. Alhainen viskositeetti edistää myös paperin impregnoitu-

mista öljyn tunkeutuessa paperissa oleviin huokosiin ja rakoihin. Paperi-öljy -eristeen heik-

koutena voidaan pitää niiden herkkyyttä erilaisille epäpuhtauksille, etenkin kosteudelle, jota

syntyy esimerkiksi paperin ikääntyessä. (Aro ym. 2015)

5.3.3 Jakelumuuntajan käyttöikä ja vikaantuminen

Sähköverkon komponenttien iän tarkastelun osalta on hyvä erotella komponenttien eri syi-

den seurauksena muodostuvat käyttöiät toisistaan. Komponenttien käyttöikä on jaettavissa

neljään eri osaan: tekninen käyttöikä, taloudellinen käyttöikä, strateginen käyttöikä ja ekvi-

valenttinen käyttöikä. Teknisen käyttöiän lopun saavuttaessaan muuntaja ei enää kykene toi-

mimaan sille tarkoitetussa tehtävässä eikä sitä enää voi korjata. (Rosenlind 2013) Tekninen
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käyttöikä perustuu muuntajan tekniseen kuntoon, kuten eristinmateriaalien eristyskykyyn,

kun taas taloudellinen käyttöikä kuvaa muuntajan ikää, jolloin vuotuiset käyttökustannukset

saavuttavat uuden investoinnin vuotuiset operatiiviset ja investointikustannukset (Pylvänäi-

nen 2010). Strateginen käyttöikä viittaa aikaan ennen muuntajan käytöstä poistamista verkon

rakenteen, verkon muuttuneiden ominaisuuksien tai muiden syiden takia. Muuntajan iän,

muuntajan teknistä käyttöikää lyhentävien rasitusten ja teknistä käyttöikää jatkavien toimen-

piteiden vaikutukset huomioivaa käyttöikää sen sijaan kuvataan ekvivalenttisella käyttöiällä.

(Rosenlind 2013). Muuntajan iällä tarkoitetaan tässä työssä aikaa, jonka muuntaja on ollut

toiminnassa sille tarkoitetussa tehtävässä ja pelkkä käyttöikä viittaa kokonaisaikaan, jonka

muuntaja toimii tehtävässään osana sähköverkkoa ottamatta kantaa käytöstä poistamisen

syihin.

Tehomuuntajat ovat yleisesti pitkäikäisiä ja luotettavia komponentteja, joiden tekninen käyt-

töikä on noin 40 vuotta (CIGRE 2003; Pylvänäinen ym. 2009). Tehomuuntajien käyttöikä

voi kuitenkin vaihdella suuresti, Erosen (2016) diplomityön mukaan jopa ±15 vuotta, sillä

se riippuu vahvasti satunnaisista ulkoisista tekijöistä ja muuntajan sisäisistä rakenteellisista

ja materiaalisista heikkouksista (Lapworth 2012). CIGREN toteuttaman tehomuuntajien luo-

tettavuus-selvityksen pohjalta tehdyn raportin mukaan tehomuuntajien vikaantumisen tilas-

tollinen arviointi on siitä syystä kyseenalaista ja tehomuuntajia tulisikin tarkastella yksilöinä

(Lapworth 2012).

Tehomuuntajan suorituskykyyn ja siten myös käyttöikään vaikuttaa niiden toiminta-ajan li-

säksi useat muut tekijät (kuva 5.4). Tehomuuntajan käyttöikään vaikuttavia tekijöitä on to-

dettu olevan muun muassa muuntajan rakenne, käytetyt materiaalit, valmistus- ja testausme-

netelmät sekä mitoitus. Käytönaikaisista tekijöistä merkittävimmät ovat käyttö ja ympäristön

olosuhteet, kunnossapito, normaali kuormituksesta aiheutuva rasitus sekä satunnaiset rasi-

tukset kuten vikatilanteiden aiheuttamat voimavaikutukset (Aro ym. 2015; Allan & Corde-

roy 1992).
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Kuva 5.4.  Tehomuuntajan suorituskykyyn vaikuttavat tekijät muuntajan elinkaaren aikana (Allan
& Corderoy 1992).

Muuntajan iän ja muuntajan lujuuden välillä voidaan olettaa olevan karkea yhteys (kuva

5.5), jonka avulla voidaan ainakin jossain määrin arvioida komponentin riskiä vaurioitua

normaalista tai epänormaalista rasituksesta. Lujuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä esimer-

kiksi muuntajan kykyä kestää normaalista kuormituksesta tai satunnaisista vikatilanteista ai-

heutuvia rasituksia. Muuntajan ikääntymisen määräävin tekijä on paperieristyksen ikäänty-

minen (Lakervi & Holmes 1995), joka vaikuttaa sen eristyskykyyn ja erityisesti kykyyn sie-

tää mekaanisia voimavaikutuksia esimerkiksi vikatilanteiden aikana (Zhong ym. 2010).

Eristyksen ikääntymiseen vaikuttavat pääasiassa lämpötila ja kosteus sekä muuntajaöljyn

kosteus. Lisäksi epätavallisilla rasituksilla on eristyksen mekaanista kestävyyttä heikentävä

vaikutus. (Pylvänäinen 2010; Noirhomme & Gervais 2000)
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Kuva 5.5. Muuntajan iän ja sen lujuuden välinen yhteys sekä normaalin ja satunnaisen rasituksen
rooli muuntajan vioittumisessa (mukaillen Heggset ym. 2007).

Muuntajan paperieristyksen ikääntymiseen vaikuttavista tekijöistä kuormitusaste ja ympä-

ristön olosuhteet vaikuttavat ikääntymiseen muuntajan lämpötilan kautta. Muista ikääntymi-

seen vaikuttavista tekijöistä kosteuden ja hapen liukeneminen muuntajaöljyyn on nykyisissä

muuntajissa onnistuttu erilaisten teknisten ratkaisujen avulla minimoimaan, jolloin lämpöti-

lan voidaan olettaa olevan ikääntymisen määräävin tekijä (IEEE C57.91 2011). Paperieris-

tyksen ikääntymiseen vaikuttaa erityisesti muuntajan kuumimman pisteen eli hot spotin läm-

pötila. IEC 60076-7 mukaan muuntajan normaalin ikääntymisnopeuden hot spot -lämpöti-

lana voidaan pitää normaalilla paperieristyksellä varustetuilla muuntajilla 98 °C ja lämpö-

käsitellyllä paperieristyksellä varustetuilla muuntajilla 110 °C. Muuntajan suurimpana suo-

siteltuna lämpötilana voidaan sen sijaan pitää 140 °C, jolloin muuntajan paperieristys voi

vaurioitua jo hyvin lyhyessä ajassa (Lakervi & Holmes 1995; Pylvänäinen ym. 2009). Tätä

suuremmilla lämpötiloilla on vaarana kaasukuplien muodostuminen ja sitä kautta eristysky-

vyn heikentyminen ja mahdollinen eristinten öljyvuoto kasvaneen paineen seurauksena (IEC

60076-7). Normaalin eristyspaperin osalta on lisäksi yleisesti tunnustettu, että jokainen

6 °C:een lämpötilan lisäys kaksinkertaistaa eristeen ikääntymisnopeuden (Lakervi & Hol-

mes 1995; IEC 60076-7). Paperieristyksen kuntoa kuvataan paperille määritetyn DP-luvun

(degree of polymerisation) avulla, joka kuvaa paperieristyksessä olevien glukoosirenkaiden

keskimääräistä lukumäärää selluloosamolekyyliä kohti. Glukoosirenkaiden määrä pienenee

eristyspaperin ikääntyessä selluloosamolekyylien pilkkoutuessa pienempiin osiin kemiallis-

ten reaktioiden seurauksena. Uudessa eristyspaperissa DP-luku on noin 1000–1200 ja käyt-

töiän lopussa olevassa paperissa 150–200. (IEC 60450 2004; IEEE C57.140 2006)
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Pylvänäisen (2010) mukaan stokastisilla tapahtumilla kuten ympäristöstä aiheutuneilla ul-

koisilla rasitteilla on merkittävä vaikutus tehomuuntajan tekniseen ikään. Tällaisia ulkoisia

rasitteita ovat muun muassa ukkosylijännitteet, joiden aiheuttamiin muutoksiin muuntajassa

vaikuttavat oleellisesti muuntajan rakenteeseen liittyvät tekijät, kuten ylijännitesuojauksen

toteutus (Pylvänäinen 2010). Energiateollisuuden keskeytystilastojen (2017b) mukaan luon-

nonilmiöiden osuus muuntamokeskeytyksistä on ollut noin 27 % teknisten syiden vastatessa

noin 19 %:sta kaikista keskeytyksistä. Vikakeskeytyksistä luonnonilmiöt sen sijaan omaavat

55 %:n ja tekniset syyt 39 % osuuden. Ympäristön olosuhteiden, kuormitusasteen, vikatilan-

teiden sekä valmistuksellisten tekijöiden voidaan olettaa olevan merkittävimmät tekijät tek-

nisten syiden aiheuttamien keskeytysten taustalla.

Energiateollisuuden (2017b) keskeytystilastojen vuosilta 2010-2014 mukaan asiakkaiden

kokemasta keskeytysajasta keskimäärin 3,6 % ja keskeytysten lukumäärästä 5,6 % aiheutuu

muuntamoiden keskeytyksistä. Vuonna 2015 uudistuneen tilastoinnin jälkeen muuntamoi-

den aiheuttamista keskeytyksistä on kuitenkin todettu vastaavan 10 %:ia keskeytysajasta ja

8 %:ia keskeytysten lukumäärästä vuonna 2016 (Energiateollisuus 2017c). Vuoden 2015

kohdalla tehtävä jako lukujen esittämisessä johtuu tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten ja

vuoden 2015 puutteellisen datan vuoksi. Muutosten vuoksi myös vuoden 2016 lukuja on

tarkasteltava harkiten edellisten vuosien dataan verratessa. Muuntamoissa tapahtuvien kes-

keytysten absoluuttinen määrä on 2010-luvulla pysynyt suhteellisen vakiona niin suunnitel-

tujen kuin vikakeskeytystenkin osalta (kuva 5.6). Suunnitellut keskeytykset ovat olleet hie-

noisessa kasvussa, vikatiheyden ollessa keskimäärin 1,4 vikaa sataa muuntopiiriä kohden.

Suunniteltujen keskeytysten kasvu kertoo verkkoon tehtyjen investointien kasvusta ja se on

siten vaikuttanut vikakeskeytysten määrän lisääntymisen ehkäisemiseen. Vikakeskeytysten

määrä on pysynyt tasaisena vuosittaisten vaihteluiden ollessa pieniä ja vikatiheyden pysy-

tellessä keskimäärin 0,8 viassa sataa muuntopiiriä kohden.
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Kuva 5.6.  Muuntamoiden vikakeskeytys- ja suunniteltujen keskeytysten taajuus Energiateollisuu-
den (2017b; 2017c) keskeytystilastojen mukaan.

Kuten edellä on mainittu keskeytystilastoja ei ole vuoden 2015 osalta hyödynnetty kyselyn

uudistuksesta johtuvan datan puutteellisuuden vuoksi. Kuvaajaa ja lukuja tulkitessa tulee

lisäksi huomioida tilastoinnin uudistamisen vaikutukset tuloksiin, jota on yllä olevassa ku-

vassa havainnollistettu tummemmalla arvopisteellä. Uudistuksen vaikutuksia on vaikea ar-

vioida yhden vuoden tilastoihin perustuen, joten niihin on suhtauduttava varauksella.

5.3.4 Jakelumuuntajan kunnonvalvonta

Komponenttien kunnonvalvonta on kuntoon perustuvan kunnossapidon edellytys, jonka

avulla kunnossapitotoimien ajoittaminen ja kohdistaminen pystytään tekemään tehokkaasti

faktoihin perustuen. Kunnonvalvonnan avulla pystytään ohjaamaan yhä suurempi osa kun-

nossapitotöistä aikaan perustuvasta kunnossapidosta kustannustehokkaampaan kuntoon pe-

rustuvaan kunnossapitoon. Komponenttien ikä on yksi peruste kunnon määritykseen, mutta

etenkin sähköverkkokomponenttien kunnonvalvontaan tulisi käyttää myös muuta informaa-

tiota komponenttien kunnossapidon optimoimiseksi. Oikein ajoitetulla ja suunnatulla kun-

nossapidolla minimoidaan komponenttien elinkaarikustannukset sekä maksimoidaan kom-

ponenttien elinikä ja siten niiden aikaansaama tuotto verkkoyhtiölle. Komponenttien raken-

teelliset ja tarkastuksista saadut tiedot antavat vikatilastojen kanssa hyvän perustan kompo-

nenttien vikaantumisriskin arvioimiseen. Edellä mainittujen tietojen avulla voidaan arvioida

komponentin ympäristön ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksia, joiden lisäksi komponentin si-

säisen kunnon määrittäminen on yksi kunnonvalvonnan kriittisistä osa-alueista. (Pylvänäi-

nen 2010)
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Jakeluverkon komponenteille suoritetaan yleisesti kuntotarkastukset 1–5 vuoden välein

osana jakeluverkon kunnossapitosuunnitelmaa erityisesti komponenttien iän ylittäessä 20

vuotta (Lakervi & Partanen 2008). Tarkastusten perusteella kerättyä tietoa hyödynnetään

komponenttien kunnossapidossa ja olisikin tärkeää, että tarkastuksista luotava data olisi

standardoidussa tai muuten tarkasti määritellyssä ja vakiona pidettävässä muodossa (Pylvä-

näisen 2010). Standardoidun tarkastusraportin perusteella muuntajan kunnonarviointi pys-

tyttäisiin paremmin perustamaan tarkastuksista saatuihin yksilöllisiin tietoihin. Kuntotarkas-

tusraportissa esitettäviä tietoja ovat esimerkiksi eristinten kunto, säiliön ruosteisuus, eristin-

ten likaantuneisuus, säiliön öljykorkin kunto ja öljyn taso. Kuntotarkastuksista saadun tiedon

lisäksi muuntajan kunnon arviointiin voidaan käyttää käytönvalvonta- ja käytöntukijärjes-

telmien tarjoamia vikatietoja, kuten vikojen lukumäärä, vikavirran suuruus sekä vian tyyppi

ja sijainti, jotka vaikuttavat muuntajan kokemiin rasituksiin ja sitä kautta sen sisäiseen kun-

toon.

Jakeluverkoissa on tällä hetkellä paljon jakelumuuntajia, jotka ovat lähellä teknisen käyt-

töiän loppua ja jotka tulee lähitulevaisuudessa korvata investoimalla uusiin muuntajiin (Pyl-

vänäinen ym. 2009). Nykyisten muuntajien käyttöiän mahdollisimman korkea hyödyntämi-

nen ja siten uusien investointien ajankohdan optimoiminen on tärkeä osa lähitulevaisuuden

omaisuudenhallintaa jakeluverkkoyhtiöissä. Tästä syystä tarve jakelumuuntajien, joita Suo-

men sähkönjakeluverkoissa on yli 130 tuhatta (Energiavirasto 2016), jäljellä olevan teknisen

käyttöiän tarkalle arvioinnille on olemassa (Pylvänäinen ym. 2009). Ennenaikaiset inves-

toinnit tarkoittavat ylimääräisiä kustannuksia, joilta voitaisiin ainakin osittain välttyä valvo-

malla muuntajan kuntoa. Kunnonvalvonnan avulla korjaus- tai uusintainvestoinnit voidaan

suorittaa vasta muuntajan todellisen teknisen käyttöiän lopussa kuitenkin siten, ettei muun-

taja ehdi vikaantua ja aiheuttaa kallista ja asiakastyytyväisyyden kannalta haitallista sähkön-

jakelun keskeytystä. Muuntajan rikkoutuessa voi vahinkoja kärsiä myös ympärillä olevat

komponentit ja rakenteet tai öljyn vuotamisen seurauksena myös maaperä, joiden korjaami-

nen tai puhdistaminen aiheuttaa jakeluyhtiölle ylimääräisiä kustannuksia.

Tehomuuntajan kunnonvalvonnan merkittävimmät suureet ovat IEEE C57.143 (2012) mu-

kaan käämityksen hot spot -lämpötila sekä öljyssä olevan vedyn, hiilimonoksidin ja kosteu-

den määrä. Näiden ja muiden muuntajan kuntoon vaikuttavien tekijöiden määrittämiseen

käytettävät erilaiset testausmenetelmät voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: kannettavilla
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laitteilla suoritettaviin kokeisiin, jatkuvaan online-valvontaan sekä asiantuntijoiden suoritta-

miin kokeisiin ja tietojen analysointiin (Allan & Corderoy 1992). Kannettavilla laitteilla suo-

ritettavia mittauksia ovat heidän mukaansa:

· eristysvastuksen ja polarisaatioindeksin mittaus

· eristeen häviökertoimen ja kapasitanssisilta-mittaus

· muuntosuhteen mittaus

· suurjännitetestaukset

· osittaispurkausmittaukset

· muuntajaöljyn kaasujen mittaus ja

· infrapunakamera-kuvaus. (Allan & Corderoy 1992)

Suurin osa kannettavilla laitteilla suoritettavista mittauksista vaatii muuntajan kytkemisen

irti verkossa eli ne ovat niin sanotusti kylmiä mittauksia. Siten niiden suorittaminen vaatii

huomattavaa suunnitelmallisuutta ja voivat aiheuttaa myös ei-toivottuja sähkönjakelun kat-

koja. Jatkuvia online-mittauksia sen sijaan ovat:

· öljyn ja käämityksen lämpötilan mittaus

· läpivientieristinten häviökertoimen mittaus

· muuntajaöljyn kaasujen mittaus ja

· käämityksen hot spot -lämpötilan valokuitumittaus. (Allan & Corderoy 1992)

Jatkuvat online-mittaukset ovat nimensä mukaisesti mittauksia, joita suoritetaan koko ajan

muuntajan ollessa käytössä. Näiden mittausten etuna on, että muuntajalle ei tarvitse suorittaa

käyttökeskeytystä vaan sähkönjakelu voi jatkua normaalisti mittauksista huolimatta. Eri-

tyistä asiantuntijuutta vaativia mittauksia ja analyyseja ovat:

· muuntajaöljyn kaasuanalyysi

· muuntajaöljyn laadun testaus

· muuntajaöljyn kemiallinen analyysi ja

· eristepaperin kemiallinen analyysi. (Allan & Corderoy 1992)

Muuntajaöljyn kaasuanalyysi (DGA, Dissolved Gas Analysis), öljyn laadun testaus esimer-

kiksi kosteuden, happamuuden, häviökertoimen ja rajapintajännityksen osalta, öljyn kemi-

allinen analyysi korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa ja Fourier infrapunaspektromet-

riaa hyödyntäen sekä eristepaperin kemiallisen analyysin tuloksena saatavan polymerisoitu-

misasteen määrittäminen ovat perinteisesti vaatineet erityisosaamista ja erikoislaitteistoa.
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Osa asiantuntijuutta vaativista mittauksista pystytään kuitenkin teknologisen kehityksen

myötä toteuttamaan nykyään online-mittauksina, kuten muuntajaöljyyn liuenneiden kaasu-

jen analyysi ja kosteuden mittaus (Dennison & Trout 2016). Dennison & Trout (2016) to-

teavat kuitenkin, että ilman asiantuntijuutta kyseisten online-mittausten tuottaman suuren

datamäärän tulkitseminen ja johtopäätösten tekeminen on haasteellista.

Edellä mainitut kunnonvalvontamenetelmät pätevät yleisesti tehomuuntajille, mutta monet

mainituista menetelmistä ovat jakelumuuntajien kohdalla taloudellisesti kannattamattomia.

Eronen (2016) on diplomintyössään tutkinut muuntajien kunnonvalvontaa online-kaasuana-

lyysin (DGA, engl. Dissolved Gas Analysis) avulla. Hänen mukaansa online-DGA taloudel-

linen kannattavuus oli investoinnin takaisinmaksuajan (alle 4 a) ja sisäisen korkokannan

(>10 %) perusteella hyvä voimalaitoksien, sähkönsiirtoyhtiöiden ja teollisuuden tuotantolai-

tosten muuntajille. Sen sijaan jakeluverkkoyhtiöiden muuntajien kunnonvalvontaan online-

DGA on kannattavuudeltaan niin takaisinmaksuajan (4–10 a) kuin sisäisen korkokannankin

(<10 %) perusteella kyseenalainen muuntajien edullisuuden ja nopean saatavuuden vuoksi.

(Eronen 2016) Kaasuanalyysi antaa tuloksen muuntajaöljyyn liuenneiden kaasujen pitoi-

suuksista, joita syntyy erilaisten vikatilanteiden seurauksena. Liuenneiden kaasujen pitoi-

suuksia tarkkailemalla voidaan saada indikaatio muuntajassa kehittyvistä vioista, mutta

muuntajan sisäisen kunnon määräävän paperieristyksen todellinen kunto voidaan määrittää

vain eristyksestä otetun näytepalan avulla. Kyseinen toimenpide voidaan suorittaa vain

muuntajan ollessa avattuna huoltotoimenpiteitä varten, joka varsinkin jakelumuuntajien ta-

pauksessa on hyvin harvinaista ja siten myöskään paperieristyksen todellista kuntoa ei pys-

tytä seuraamaan. Näytepalan ottamiseen liittyy toisaalta myös muita haasteita, kuten otetta-

van näytepalan edustavuus paperieristyksen kuntoon nähden. Tavoitteena olisi saada näyte

kohdasta, jossa paperieristys on heikentynyt eniten ja joka siten on alttein vikaantumiselle.

Kyseinen kohta on usein myös muuntajan hot spot eli lämpötilaltaan kuumin piste, jonka

tarkka paikantaminen avatusta ja kylmästä muuntajasta on käytännössä hyvin haastavaa. On-

line-kaasuanalyysiin kykenevien ja myös muiden kaupallisten muuntajien kunnonvalvon-

taan suunniteltujen laitteiden ollessa jakelumuuntajien kunnonvalvontaan taloudellisesti

kannattamattomia ja paperieristyksen todellisen kunnon määrittämisen ollessa käytännössä

hyvin haastavaa on jakelumuuntajien kunnonvalvontaan löydettävä muita keinoja.

Eräs keino on arvioida muuntajan ikääntymistä mallintamalla paperieristyksen ikääntymistä

muuntajan kilpiarvoihin, kuormitukseen, kuormitusvirran harmonissisältöön ja ympäristön
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lämpötilaan perustuen (Pylvänäinen 2010). Mallintamiseen on tarjolla useita standardeja,

joita ovat esimerkiksi IEC 60354 ja IEC 60905, ne korvanneet IEC 60076-7 ja IEC 60076-12

sekä IEEE C57.91. Muuntajan ikääntymisen mallintaminen esitetään standardeissa kaksi-

vaiheisena prosessina, joista ensimmäisessä vaiheessa määritetään muuntajan hot spot -läm-

pötila ja tämän jälkeen hot spot -lämpötilaa hyödyntäen mallinnetaan eristyspaperin ikään-

tymistä eristyspaperin hyvin tunnettuun voimakkaasti lämpötilasta riippuvaan ikääntymis-

malliin perustuen. Eristyspaperin ikääntymisen mallintamisessa on kuitenkin huomioitava,

että paperin ja muuntajaöljyn kosteuspitoisuudella on myös merkitystä paperin ikääntymi-

seen, joskin sen merkitys on lämpötilaa selvästi pienempi ja nykyaikaisissa muuntajissa kos-

teuden lisääntyminen on pystytty erilaisten ratkaisujen avulla minimoimaan.

Muuntajan hot spot -lämpötila voidaan määrittää suoralla mittauksella, joka ei jakelumuun-

tajien tapauksessa kuitenkaan usein ole mahdollista, jolloin käytetään lämpötilan laskennal-

lista määrittämistä. Laskennallinen määritys perustuu valmistajan lämpötilakokeiden perus-

teella saataviin muuntajan pintaöljyn, hot spotin ja ympäristön välisiin lämpötilaeroihin sekä

muuntajan kuormitukseen. Laskennan tarkentamiseksi voidaan hyödyntää muuntajasta hel-

posti mitattavissa olevaa pintaöljyn lämpötilaa. Pintaöljyn lämpötilaa voidaan mitata muun-

tajan kannelta termoparin tai muun lämpötilasensorin avulla ja siten parantaa ikääntymis-

mallinnuksen tarkkuutta. Kuormituksen osalta asiakkailla saatavien etäluettavien sähköener-

giamittareiden (AMR-mittari) mittaustietojen tunnin aikaväli on muuntajan termisen mallin-

nuksen kannalta liian pitkä, sillä mittausvälin tulisi olla enintään puolet muuntajan pienim-

män aikavakion, joka jakelumuuntajilla on keskimäärin noin 4 min, suuruudesta (IEC

60076-7 2005). Tästä syystä muuntajan erillinen mittaus kuormituksen, ympäristön lämpö-

tilan ja öljyn lämpötilan osalta enintään 2 minuutin aikavälein on tarpeen.

Kuormitusvirran osalta tulee myös huomioida harmonisten yliaaltojen lisähäviöitä aiheut-

tava vaikutus CENELEC HD 428.4 (1994) mukaan määritetyn kerroin K:n avulla (Pylvä-

näinen ym. 2009). Jännitteessä esiintyvillä harmonisilla yliaalloilla on sen sijaan todettu ole-

van häviävän pieni vaikutus muuntajan kokonaishäviöihin ja lämpötilaan, joten sitä ei jake-

lumuuntajien kohdalla ole tarpeen huomioida (Mantilla ym. 2017). Harmonisilla yliaalloilla

voi olla etenkin tulevaisuudessa merkittävä vaikutus muuntajan ikääntymiseen tehoelektro-

niikan lisääntyessä sähköntuotannossa (esimerkiksi aurinkosähköinvertterit), liikenteessä

(sähköautojen lataus) ja kulutuselektroniikassa. On myös mahdollista, että muuntajien vi-

kaantumista olisi mahdollista havainnoida kuormitusvirran harmonissisällön ja erityisesti
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50 Hz:n vaihtovirran seitsemännen harmonisen eli 350 Hz:n taajuisen yliaallon perusteella.

Kyseisen yliaallon amplitudi voi kasvaa merkittävästi minuutteja tai jopa tunteja ennen koh-

talokasta oikosulkua (Johansen 2016), jolloin muuntaja voidaan kytkeä irti verkosta suurem-

pien vahinkojen välttämiseksi.

Kuten aiemmin on todettu, jakelumuuntajan hot spot -lämpötilan suora mittaaminen ei mo-

nessa tapauksessa ole kustannustehokasta toteuttaa, ja siitä syystä on hot spot -lämpötilan

määrittämiseksi esitetty standardeissa ohjeet sen laskennalliseen määrittämiseen. IEC

60076-7 (2005) mukainen määritys perustuu oletukseen, jonka mukaan muuntajan lämpötila

jakautuu muuntajan sisällä lineaarisesti kuvan 5.7 mukaisesti. Muuntajaöljyn lämpötilan ole-

tetaan kasvavan lineaarisesti siirryttäessä muuntajan pohjalta kohti muuntajan kantta ja kää-

mityksen oletetaan olevan vakiona pysyvän lämpötilaeron verran muuntajaöljyä lämpimäm-

pää. Hot spot -lämpötilan määrittämiseen käytetään muuntajan pintaöljyn lämpötilan ja kes-

kimääräisen öljyn ja käämityksen lämpötilaeron lisäksi muuntajan hot spot -kerrointa, joka

kuvaa sitä kuinka paljon enemmän lämpötila kasvaa siirryttäessä keskimääräisestä öljystä

keskimääräisen käämityksen sijaan käämityksen kuumimpaan pisteeseen.

Kuva 5.7.  Muuntajaöljyn lämpötilajakauma (mukaillen IEC 60076-7 2005). Kuvassa gr kuvaa kes-
kimääräisen öljyn ja keskimääräisen käämityksen lämpötilagradienttia ja H on muunta-
jan hot spot -kerroin, jakelumuuntajille H = 1,1. Mustalla neliöllä merkittynä mahdolli-
sesti mitattavat lämpötilat ja mustalla ympyrällä laskennalliset lämpötilat.
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Lämpötilan mallinnus voidaan tehdä perustuen pelkästään muuntajan kuormitustietoon. Tar-

kempia tuloksia kuitenkin saadaan hyödyntämällä tilastollisia tai mitattuja lämpötilatietoja

muuntajan ympäristöstä, joka vaikuttaa muuntajan jäähtymiseen merkittävästi etenkin Suo-

men kylmissä olosuhteissa. Tämän lisäksi lämpötilan mallinnukseen voidaan käyttää muun-

tajan lämpötilamittaustietoa, joka entisestään parantaa saatujen tulosten tarkkuutta. Mitattua

lämpötilaa voidaan myös verrata laskennalliseen lämpötilaan, jolloin saadaan käsitys muun-

tajan todellisen ja laskennallisen lämpenemän suhteesta. Mitatun lämpötilan ollessa kasva-

vassa määrin laskennallista lämpötilaa suurempi, voidaan muuntajassa olettaa tapahtuvan

teoreettista enemmän häviöitä, joka voi olla merkki hitaasti kehittyvästä viasta.

Standardin IEC 60354 mukaan mallinnetun lämpötilan on todettu seuraavan viiden asteen

tarkkuudella muuntajan kannen lämpötilaa tunnin välein suoritettuihin AMR-mittauksiin ja

tiesääaseman tuottamiin lämpötilatietoihin perustuen (Pylvänäinen 2009). Toisessa tutki-

muksessa on kuitenkin todettu, että lämpötilan mallintaminen standardiin IEC 60354 perus-

tuen voi transienttitilanteissa, joissa kuormitustehon vaihtelu on merkittävää ja nopeaa, antaa

merkittäviä, jopa lähes 15 °C:n virheitä (Radakovic & Feser 2003; Li ym. 2009). Molempien

edellä mainittujen tutkimusten mukaan laskennalliset lämpötilat ovat todellista suurempia,

jolloin ne antavat todellista negatiivisemman kuvan muuntajan lämpenemästä. Standardin

IEC 60076-7 on todettu hetkellisesti antavan transienttitilanteissa jopa edeltäjäänsä suurem-

man virheen (Radakovic & Feser 2003). Sen sijaan standardin IEEE C57.91 lämpötilan mal-

linnukseen vaadittavien tarkkojen lähtötietojen kerääminen on todettu vaikeaksi ja tulokset

sen käyttämisestä ovat olleet tutkimusten välillä ristiriitaisia eikä sitä suositella käytettäväksi

suoraan ilman parametrien muokkausta (Pylvänäinen ym. 2007; Pylvänäinen ym.2009). Sen

laajamittaiseen toteuttamiseen käytetyt resurssit voivat sen seurauksena osoittautua saavu-

tettuja hyötyjä suuremmiksi. Lämpötilamittauksia ja sen laskennallista määritystä voidaan

kuitenkin hyvin käyttää normaalitilan lämpötilan analysointiin IEC standardin mukaisesti,

kun käytössä on riittävät lähtötiedot (Pylvänäinen ym. 2009).

Muuntajan hot spot -lämpötilaa hyödynnetään lopulta muuntajan paperieristyksen ikäänty-

misnopeuden ja sitä kautta kuluneen eliniän mallintamisessa. Paperieristyksen ikääntyminen

lämpötilan funktiona tunnetaan hyvin, johon koko muuntajan eliniän mallintaminen perus-

tuu paperieristyksen ollessa muuntajan eliniän kannalta määräävin tekijä. IEC 60076-7 mu-

kaan muuntajan suhteellinen ikääntymisnopeus Vpe,n normaalille eristyspaperille on
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, = 2( )/ , (5.1)

jossa θh on muuntajan hot spot -lämpötila. Lämpökäsitellylle eristyspaperille suhteellinen

ikääntymisnopeus Vpe,lk on

, = ( ) . (5.2)

Kuluneen eliniän Lp laskentaan käytetään edellä mainitun standardin mukaan yhtälöä

= ≈ , ⋅ , (5.3)

jossa t1 ja t2 ovat laskennan ajanjakson alku- ja loppuaika, n laskennan aikavälin järjestys-

numero, N laskennan aika-askeleiden lukumäärä, Vpe,n paperieristeen suhteellinen ikäänty-

misnopeus aikavälillä n ja tn aikavälin n kestoaika. Yhtälöiden 5.1–5.3 mukaista laskentaa

suoritetaan mittausten määräämin aikavälein, joiden kertymäfunktiona saadaan kuvan 5.8

alemman käyrän kaltainen kulunutta elinikää kuvaava käyrä. Kulunut elinikä voidaan sitten

vähentää paperieristyksen keskimääräisestä eliniästä, jolloin saadaan arvo paperieristyksen

jäljellä olevalle eliniälle.

Kuva 5.8.  Muuntajan hot spot -lämpötila ja kulunut elinikä lämpötilan ja eliniän mallinnuksen tu-
loksena (IEC 60076-7 2005).

Edellä esitettyjen standardien tarjoamien menetelmien avulla muuntajan kuntoa voidaan val-

voa kustannustehokkaasti etäluettavin mittalaittein ja tuottaa ajantasaista tietoa mittausjär-

jestelmän avulla muuntajan käytöstä ja kunnossapidosta vastaavalle henkilöstölle.
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6 SÄHKÖNJAKELUVERKON MITTAUSJÄRJESTELMÄT

Sähkönjakeluverkon mittausten toteuttamiseen liittyy monenlaisia vaatimuksia mittalaittei-

den toimintaympäristön, tarkkuuden, mitattavien suureiden, tietoliikenteen sekä mittaustie-

tojen hallinnan osalta. Tässä kappaleessa tarkastellaan jakeluverkon mittauksia erityisesti

jakelumuuntamoiden näkökulmasta.

6.1 Mittalaitteistojen toimintaympäristö sähkönjakeluverkossa

Suurin osa sähkönjakeluverkon komponenteista on alttiina ympäristön olosuhteille, jolloin

käytettävien mittalaitteiden on täytettävä Suomessa vallitsevien vaihtelevien olosuhteiden

asettamat vaatimukset. Sähkönjakeluverkon komponenteista jakelumuuntamot sijoitetaan

pienempien muuntamoiden osalta pylväisiin ja suurempien osalta erillisiin muuntamoraken-

nuksiin. Pienempien pylväsmuuntajien jälleenhankinta-arvon sekä keskeytyksistä aiheutu-

neen haitan ollessa usein matalat, työssä keskitytään tarkastelemaan erillisiin muuntamora-

kennuksiin sijoitettujen suurempien muuntamoiden valvontaa. Suuremmat jakelumuunta-

mot voivat olla erillisten rakennusten lisäksi sijoitettuna myös kellaritiloihin, jolloin mitta-

laitteiden vaatimukset koostuvat sisäilman laatutekijöistä, kuten kuumuudesta ja pölyisyy-

destä. Muuntamorakennukset, joita kutsutaan myös puistomuuntamoiksi ovat ulkorakennuk-

sia, jotka suojaavat muuntamoiden sisään sijoitettuja toimi- ja mittalaitteita sekä muuntajaa

ympäristön ja sään vaikutuksilta. Muuntamorakennukset suojaavat sen sisälle sijoitettuja

laitteistoja fyysisiltä vaikutuksilta kuten lumelta, jäältä ja vedeltä sekä ylimääräisiltä esi-

neiltä ja ihmisiltä, mutta ne altistuvat kuitenkin ympäristön lämpötilan vaikutuksille lämmi-

tyksen ja jäähdytyksen usein puuttuessa muuntamorakennuksista ja niiden laitetiloista. Tästä

syystä käytettävän laitteiston täytyy olla toimintalämpötilaltaan Suomen sääolosuhteita vas-

taava. Muuntamoiden sisälle voi lisäksi kertyä pölyä tai muuta hyvin hienojakoista ainesta,

jolloin laitteiden pölynsieto tulee varmistaa laitteen omien ominaisuuksien tai erillisten ko-

telointien avulla.

Sähkönjakeluverkkoon asennettavan laitteiston on säilytettävä olemassa olevan verkon toi-

minnallisuus ja etenkin sähkönjakelun luotettavuus sekä sähköturvallisuus. Mittalaitteisto ei

siis saa olla osa sähkön toimitusketjua siten, että mittalaitteiston joutuminen epäkuntoon tai

sen virheellinen toiminta keskeyttää tai vaarantaa sähkönjakelua. Tämän lisäksi laitteiston

tulee olla helposti asennettava, eikä se saa vaatia olemassa olevien rakenteiden muutoksia,
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jotta laitteiston kokonaiskustannukset pysyvät maltillisina. Laitteistolle asetettuihin vaati-

muksiin kuuluvat myös huoltovapaus ja mahdollisimman pitkä ikä, jonka vaatimuksena voi-

daan pitää myös keskijänniteverkon sensoreille asetettua vähintään 10 vuotta (Moghe ym.

2014). Laitteiston käytettävyyden kannalta on myös tärkeää, ettei käytettäviä sensoreita tar-

vitse kalibroida paikan päällä mitattavien kohteiden mukaan vaan ne ovat heti asennettaessa

toimintavalmiita (Merschel ym. 2015).

6.2 Sähkönjakeluverkossa mitattavat suureet

Sähkönjakeluverkon mittalaitteilla jatkuvasti mitattavia sähköisiä suureita ovat sähkövirta ja

jännite, joista mitataan tavallisimmillaan niiden taajuutta, tasoa, harmonisia yliaaltoja, epä-

symmetriaa ja jännitteen nopeita muutoksia (Lakervi & Partanen 2008). Sähköisten suurei-

den lisäksi komponenttien lämpötilaa seurataan yleisesti jatkuvien mittausten avulla. Jatku-

vien mittausten ohella sähkönjakeluverkon komponenteille voidaan suorittaa tarkastusten

yhteydessä esimerkiksi osittaispurkausmittauksia, lämpökamerakuvauksia, muuntajaöljyn

näytteenottoja tai erityisesti tietyille komponenttityypeille ominaisia tarkastusmittauksia,

jotka tämän työn käsitellessä jatkuvia kunnonvalvontaa tukevia mittauksia jätetään tarkem-

man tutkimuksen ulkopuolelle. Jakelumuuntajan muuntajaöljyn analysoimiseksi on markki-

noilla tarjolla myös jatkuvan kunnonvalvonnan laitteistoja, mutta niiden kustannukset ovat

jakelumuuntajatasolla itse muuntajan investointikustannukseen verrattuna liian suuret, jol-

loin niiden hyödyntäminen ei ole taloudellisesti nykyisillä markkinahinnoilla kannattavaa.

Muuntajaöljyn näytteenotto erillistarkastuksina voi kuitenkin olla merkittävässä roolissa

osana muuntajan kunnossapitoa muiden mittausten indikoidessa muuntajan epänormaalia

toimintaa. Osittaispurkausmittausten suorittamiseksi on myös tarjolla jatkuvaan valvontaan

soveltuvia laitteistoja, mutta myös niiden taloudellinen kannattavuus on korkeaan hintaan ja

saavutettaviin hyötyihin nähden yleensä huono.

6.2.1 Sähkövirran ja jännitteen mittaus jakelumuuntamolla

Virran ja jännitteen mittaamiseen käytetään keskijännitteellä perinteisesti virta- ja jännite-

muuntajia, joiden avulla mitattavat suureet muutetaan mittalaitteille soveltuvalle tasolle.

Virtamuuntajia käytetään muuntamaan mitattavan virran magnitudi eli suuruus ja vaihe-

kulma virtamuuntajan toisiopiirin virraksi, joka on mittalaitteen vaatimalla tasolla ja joka on

edellä mainittujen ominaisuuksien osalta verrannollinen mitattavaan virtaan (Bayliss &

Hardy 2007). Virtamuuntajien toisiovirtojen standardeja ovat 1 A ja 5 A, jotka ovat siten



60

myös mittalaitteiden virtamuuntajatulojen standardiarvot. Virtamuuntajia on kahta eri tyyp-

piä, mittaus- ja suojausvirtamuuntajia. Mittausvirtamuuntajia käytetään normaalien käyttö-

tilanteiden sähkövirran mittaukseen, jolloin virtamuuntajan ensiön nimellisvirta mitoitetaan

vastaamaan mitattavan järjestelmän nimellisvirtaa. Mittausvirtamuuntajille on ominaista nii-

den kyllästyminen nimellisvirtaa suuremmilla arvoilla, joka suojaa mittalaitteita ylivirroilta.

Kyllästymisen seurauksena myös virtamuuntajan tarkkuus heikkenee toisiovirran kasvaessa

suhteellisesti ensiövirtaa vähemmän. Suojausvirtamuuntajat sen sijaan kykenevät säilyttä-

mään tarkkuusluokkansa jopa nimellisvirtaan nähden kymmenkertaiseen virtaan saakka,

joka on erittäin tärkeää sähköverkkojen suojauksen selektiivisyyden kannalta.

PJ-verkossa virtaa voidaan mitata myös suoraan mittalaitteella, mutta usein on kuitenkin

suositeltavaa käyttää virtamuuntajia mittauslaitteiston ja mitattavan piirin galvaaniseen erot-

tamiseen. Virranmittaus voidaan lisäksi toteuttaa erilaisilla sensoreilla, kuten Rogowski-ke-

laan perustuvilla virtasensoreilla, joiden ulostulona voi olla tasa- tai vaihtovirran lisäksi

myös tasa- tai vaihtojännite. Tästä syystä mittalaitteiston valinnassa on virtamuuntajien

tai -sensorien ja mittalaitteen yhteensopivuuteen kiinnitettävä huomiota.

Jännitemuuntajat perustuvat sähkömagneettiseen induktioon tai kapasitiivisesti toteutettuun

jännitteenjakoon, joita hyödyntäen mitattava jännite muutetaan mittalaitteelle soveltuvalle

tasolle (Bayliss & Hardy 2007). Jännitemuuntajissa käytetään yleisesti toisiojännitteitä

100 V tai 100/√3 V ja myös jännitemuuntajat jaetaan käyttötarkoituksensa perusteella mit-

taus- ja suojausjännitemuuntajiin. Erona näiden kahden välillä on suojausjännitemuuntajien

laajempi mittausalue vikatilanteiden suurempien jännitemuutosten vuoksi. Sähkömagneetti-

seen induktioon perustuvat jännitemuuntajat vastaavat toimintaperiaatteeltaan sähköverkon

tehomuuntajia muunnettavien tehojen ollessa kuitenkin huomattavasti pienempiä. Sähkö-

magneettiseen induktioon perustuvia jännitemuuntajia käytetään yleensä nimellisjännitteel-

tään alle 36 kV:n järjestelmissä jota suuremmilla jännitteillä kapasitiiviseen jännitteenja-

koon perustuvat jännitemuuntajat ovat usein kustannustehokkaampia (Bayliss & Hardy

2007). PJ-verkossa jännitettä mitataan usein suoraan mittalaitteella kytkemällä mittalaite mi-

tattavan kohteen kanssa rinnan.

Jännitemuuntajien eristysvaatimusten, jäähdytykseen ja eristykseen usein käytetyn öljyn

sekä niiden huoltotarpeen vuoksi ne ovat usein liian kallis vaihtoehto hajautetusti useassa

verkon pisteessä toteutettuihin mittauksiin. Jännitteen mittaukseen on käytetty muuntajien
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lisäksi sähkö-optiseen teknologiaan perustuvia sensoreita, joiden korkea hinta ja rajoitettu

toimintaikä ovat kuitenkin rajoittaneet myös niiden käyttöä. (DeMaria & Pistoni 2015;

Moghe ym. 2014; Merschel ym. 2015) Tästä syystä keskijännitteen ja keskijännitteisen vir-

ran mittauksiin on kehitetty kaapelipäätteisiin integroituja sensoreita. Tällöin vältetään eril-

listen sensorien tai mittamuuntajien tilantarpeen asettamat haasteet ja niillä voidaan lisäksi

suoraan korvata vastaavat nykyisin käytetyt kaapelipäätteet. Sensoreilla varustettujen kaa-

pelipäätteiden voidaan odottaa yleistyvän etenkin uusien muuntamoiden kohdalla niiden

helppokäyttöisyyden vuoksi.

Vaihtosähköenergian mittauksen tarkkuusvaatimukset on määritelty standardissa SFS 3381

(2014). Tarkkuusvaatimukset on määritetty mittalaitteille tarkkuusluokkina, jotka ovat vir-

tamuuntajille tarkkuusluokka 0,2S ja jännitemuuntajille tarkkuusluokka 0,2. Mittausvirta-

muuntajien tarkkuusluokat on määritelty standardissa IEC 60044-1 (2003) ja sen mukaan

tarkkuusluokan 0,2S mittausvirtamuuntajien tulee säilyttää 0,2 %:n virhemarginaali mitatta-

van virran arvoilla 0,2∙In≤I≤1,2∙In, jossa In on virtamuuntajan ensiön nimellisvirta. Jännite-

muuntajien tarkkuusluokat sen sijaan on määritelty standardissa IEC 60044-2 (2003), jonka

mukaan tarkkuusluokan 0,2 jännitemuuntajan on säilytettävä 0,2 %:n virhemarginaali jänni-

tealueella 0,8∙Un<U<1,2∙Un, jossa Un on jännitemuuntajan ensiön nimellisjännite. Suojaus-

virta- ja jännitemuuntajien tarkkuusluokat on myös määritelty edellä mainituissa standar-

deissa, mutta niihin ei tämän työn yhteydessä oteta kantaa. Suoran mittauksen tarkkuusvaa-

timukset on näiden lisäksi esitetty mittauslaitedirektiivissä (2004/22/EY), jonka mukaan

standardissa SFS 3381 (2014) määrittämän ulkotiloissa käytettävien 3-vaiheisten, tarkkuus-

luokan C mittalaitteiden suurin sallittu virhe toimintalämpötila-alueella -40 °C<T<+ 70 °C

ei saa ylittää 2 %:ia. Tarkkuudessa on virran ja jännitteen amplitudin lisäksi huomioitava

myös mittalaitteiden aiheuttama vaihekulmavirhe varsinkin suojaustarkoituksissa.

Edellä mainitut tarkkuusvaatimukset ovat perusteltuja laskutettavan energian mittauksissa

mittausvirheen vaikuttaessa laskutettavaan rahamäärään. Keskijänniteverkossa normaalin

käytön valvontaa ja kunnossapitoa varten kerättävää jännitetietoa varten kyseinen tarkkuus-

vaatimus ei kuitenkaan ole välttämätön vaan käyttötarkoitus huomioiden riittävän tarkkoja

tuloksia saadaan jo 5 %:n virhemarginaalin omaavilla mittalaitteilla (Moghe ym. 2014).

Myös pienjänniteverkon tilan ja toiminnan seurantaan alle 5 %:n virhemarginaali on riittävä,

jolloin voidaan käyttää edullisempia virtamuuntajia ja mittalaitteita taloudellisen kannatta-
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vuuden parantamiseksi. Jos laitteistoa kuitenkin halutaan käyttää myös sähköverkon suo-

jauksessa, on tarkkuuden oltava parempi. Tällöin tarkkuusvaatimukset ovat Merschel ym.

(2015) mukaan luokkaa 0,5 % jännitteelle ja 3 % virralle.

Virtamuuntajien valinnassa on tarkkuuden lisäksi kiinnitettävä huomiota myös mitattavan

piirin virran maksimiarvoihin. Mitattavan virran osalta tulee määrittää nimellisen mitoitus-

ensiövirran eli suurimman mitattavan jatkuvan virran lisäksi terminen 1 s:n mitoitusvirta ja

dynaaminen mitoitusvirta laitteiston termisen ja dynaamisen kestävyyden varmistamiseksi.

Virtamuuntajien kytkennöissä tulee sen sijaan huomioida käytettävien johdinten ja mittalait-

teiden aiheuttama taakka, jonka tulee standardin IEC 60044-1 (2003) mukaan olla

0,25∙Sn≤S≤1,0∙Sn, jossa Sn on virtamuuntajan nimellistaakka, tarkkuusluokan säilyttä-

miseksi. Jännitemuuntajien taakkavaatimukset ovat virtamuuntajien kanssa identtiset (IEC

60044-2 2003). Jännitemuuntajien valinnassa on tämän lisäksi huomioitava jännitemuunta-

jan eristystaso mitattavan jännitteen mukaisesti.

6.2.2 Jakelumuuntajan ja ulkolämpötilan mittaus

Tehomuuntajan kuntoon perustuvan kunnossapidon mahdollistamiseksi tulee mitata muun-

tajan kuormituksen ohella myös muuntajan lämpötilaa. Muuntajan lämpötilaa voidaan mi-

tata muuntajan kuorelta, öljyeristeisen muuntajan öljystä tai suoraan muuntajan käämeistä.

Muuntajaöljyn ja käämien lämpötilanmittaus tulee kysymykseen lähinnä suurjännitemuun-

tajien kohdalla, mutta muuntajan kuoren lämpötilan mittaus voi olla taloudellisesti kannat-

tavaa myös jakelumuuntajille. Muuntajan kuorelta lämpötilaa voi mitata suoran kosketuksen

tai kosketuksettomien sensorien avulla. Suoran kosketuksen mittauksessa lämpötilasensori

asennetaan kiinni muuntajan kuoreen ja se voidaan toteuttaa niin langallisilla kuin langatto-

millakin sensoreilla. Langattomat sensorit ovat langallisiin sensoreihin nähden vaivatto-

mammat ja siten usein nopeammat asentaa, mutta niiden tapauksessa on huolehdittava sen-

sorien tai niiden virtalähteiden riittävän pitkästä toiminta-ajasta. Sensorien toiminta-ajan tu-

lisi olla vähintään kymmenen vuotta ja niiden tulee lisäksi olla huoltovapaita kuten virran ja

jännitteen mittauksessa käytettävien sensorien (Moghe ym. 2014). Langallisten sensorien

etuna on niiden kyky toimia pitkiä aikoja ilman kunnossapitoa ja luotettava kiinteä yhteys

mittalaitteeseen. Välimatkan päästä ilman kosketusta lämpötilaa mittaavia sensoreita ovat

erilaiset infrapunasäteilyyn perustuvat sensorit tai lämpökamerat, joiden suhteellisen korkea

hinta kuitenkin rajoittaa niiden laajamittaista käyttöä suhteellisen matalien lämpötilojen mit-

tauksessa.
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Suuremmissa suurjännitemuuntajissa lämpötilan mittaus hoidetaan niiden kriittisyyden takia

usein niiden sisältä suoraan käämityksestä valokuisilla lämpötila-antureilla. Jakelumuunta-

jien kohdalla kyseisen mittauksen toteutus ei kuitenkaan ole järkevää sen monimutkaisuuden

vuoksi. Jakelumuuntajissa toteutettaessa lämpötilan mittaus muuntajan kannelta, seuraa mi-

tattava lämpötila muuntajan yläosan öljyn lämpötilaa. Muuntajan kannen lämpötila on

muuntajaöljyssä tapahtuvan vapaan konvektion vuoksi muuntajan pinnan lämpimin kohta,

jolloin sen mittaaminen muuntajan sisäisen lämpötilan havainnollistamiseksi on perusteltua.

Muuntajan yläosan öljyn ja siten myös kannen lämpötila on kuitenkin hot spot -lämpötilaa

alhaisempi, jonka vuoksi hot spot -lämpötila määritetään laskennallisesti mitattua lämpötilaa

hyödyntäen. Muuntajan kannen lämpötilan mittauksen avulla saadaan pelkkään kuormituk-

seen perustuvaan määritykseen nähden tarkempi arvio muuntajan hot spot -lämpötilasta ja

siten parempi arvio myös muuntajan ikääntymisestä.

6.2.3 Puistomuuntamon kulunvalvonta

Puistomuuntamon kulunvalvonnalla on merkitystä niin sähköturvallisuuden kuin sähkönja-

kelun luotettavuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä muuntamoiden kulunvalvonta suoritetaan

oikeastaan vain kulkua hallinnoimalla eli esimerkiksi puistomuuntamot ovat lukittuina ja

avaimet vain muuntamolle pääsyn tarvitsevalla henkilöstöllä. Puistomuuntamoon on kuiten-

kin mahdollista murtautua, eikä tästä saada minkäänlaista indikointia valvomoon ennen kuin

sähkönjakelussa mahdollisesti tapahtuu muutos. Varsinkin muuntamoautomaatiota sisältä-

villä muuntamoilla kulunvalvonta olisi kuitenkin tietoturvan kannalta yksi merkittävimmistä

tekijöistä. Kulunvalvonnan avulla muuntamolle ilman lupaa ja ilmoitusta hakeutuneesta hen-

kilöstä saataisiin ilmoitus valvomoon, jolloin pystyttäisiin reagoimaan mahdolliseen sähkö-

turvallisuuteen ja sähkönjakeluun vaikuttavaan uhkaan. Kaukokäytön alaisuudessa olevalle

muuntamolle pääsy voi tarjota tunkeutujalle pääsyn koko jakeluverkon tietojärjestelmiin

kaukokäytettävien laitteiden kautta. Tällöin muuntamolle tunkeutuja voi olla potentiaalinen

uhka ei pelkästään kyseisen, mahdollisesti hyvin rauhallisessa ja syrjäisessä ympäristössä

sijaitsevan, jakelumuuntajan vaikutusalueelle vaan myös koko jakeluverkon laajuiselle alu-

eelle. Kuten aiemmin todettu, fyysinen suojaus on kuitenkin vain yksi tietoturvallisuuden

säilyttämiseksi tehtävistä toimista ja siten tietoturvallisuus tulisi sisällyttää myös muutoin jo

olemassa oleviin sekä uutena lisättäviin laitteistoihin.
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6.2.4 Muut mittaukset ja tilatiedot

Pienjänniteverkon suojauksessa käytettyjen sulakkeiden tilatieto on käytetyistä sulakkeista

riippuen saatavissa etäluennan piiriin. Tämä nopeuttaisi osaltaan pienjänniteverkon vikojen

selvitystä, kun ei tarvittaisi asiakkaan ilmoitusta puutuvista sähköistä ja saataisiin AMR-

mittareiden hälytystiedon tueksi tarkempaa tietoa myös suojalaitteiden tilasta. Myös käsi-

käyttöisten erottimien tilatiedoista voisi olla tapauskohtaisesti hyötyä esimerkiksi kunnossa-

pitotöiden seurannassa.

6.3 Mittausjärjestelmien tietoliikenne

Erilaiset tietoliikenneratkaisut voidaan jakaa kiinteisiin ja langattomiin tietoliikenneyhteyk-

siin. Kiinteät tietoliikenneyhteydet voidaan edelleen jakaa kuparikaapeliyhteyksiin ja valo-

kuituyhteyksiin. Kuparikaapeliyhteydet muodostavat sähköisen tiedonsiirtoyhteyden kah-

den tai useamman laitteen välille käyttäen erillisiä tietoliikennekaapeleita (esimerkiksi

ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line) tai sähköjohtoja (esimerkiksi PLC, Power Line

Communication). Valokuituyhteydet toteutetaan valokuitukaapeleita käyttäen optisena tie-

donsiirtona. Langattomia tietoliikenneyhteyksiä ovat pääosin VHF- (Very High Frequency)

ja UHF- (Ultra High Frequency) taajuuksia hyödyntävät radioyhteydet sekä matkaviestin-

verkot (esimerkiksi 3G).

Erillisiä tietoliikennekaapeleita hyödyntävät kuparikaapeliyhteydet tarjoavat kohtalaisen no-

peuden ja kaistanleveyden sähköverkon tarpeisiin, mutta korkeataajuisen signaalin vaime-

neminen rajoittaa sen käyttöä pitkillä, yli 2 km:n etäisyyksillä. Sähköjohtoja hyödyntävä tie-

toliikenne sen sijaan tarjoaa hyvin rajallisen tiedonsiirtonopeuden ja se on lisäksi hyvin

herkkä häiriöille ja sähköverkon tapahtumille. Valokuituyhteys tarjoavaa nopean, kaistanle-

veydeltään suuren ja lyhyen viiveen yhteyden laitteiden välille. Valokuituyhteydet sietävät

hyvin sähkömagneettisia häiriöitä ja niiden eduksi voidaan lukea myös valokuitukaapelien

metallittomuus. Valokuituja vedetään tällä hetkellä hyvin yleisesti sähkönjakeluverkon maa-

kaapeloinnin yhteydessä etenkin sähköasemille ja suuremmille jakelumuuntamoille, mutta

myös muualle sähkönjakeluverkon alueelle. Tästä syystä valokuituyhteyksien käyttö on li-

sääntynyt ja tulee tulevaisuudessa lisääntymään yhä enemmän älykkään sähköverkon ratkai-

sujen yleistyessä.
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Kaikkialle ei kuitenkaan ole kannattavaa asentaa kiinteitä kupari- tai valokuituyhteyksiä

vaan etenkin haja-asutusalueilla kustannustehokkaimmat ratkaisut löytyvät usein langatto-

mista tietoliikenneyhteyksistä. VHF-taajuuksilla, 30–300 MHz, toimivat yhteydet tarjoavat

hyvän kantavuuden, jopa yli 50 km taajuudesta riippuen, jolloin tarvittavien tukiasemien

määrä on pieni myös laajoilla alueilla. Tiedonsiirtokapasiteetti VHF-taajuuksilla toimivilla

tietoliikenneyhteyksillä on sen sijaan rajallinen. VHF-taajuudella toimivien laitteiden ja jär-

jestelmien kehitys on osittain rajallisen tiedonsiirtokapasiteetin ja laitteiden valmistuskus-

tannusten vuoksi siirtynyt korkeammille, lähinnä UHF-taajuuksien, alueelle. UHF-taajuu-

det, 300 MHz – 3 GHz, tarjoavat varsinkin taajuusalueen ylärajalla selvästi suuremman tie-

donsiirtokapasiteetin kantaman kuitenkin ollessa VHF-taajuuksia pienempi. Yleisiä UHF-

taajuuksilla toimivia tiedonsiirtomuotoja ovat muun muassa WiFi, ZigBee ja WiMax. WiFi-

ja ZigBee-yhteydet ovat lähinnä lyhyen kantaman tietoteknisten laitteiden liitäntäverkkoja,

WiMaxin soveltuessa paremmin myös pidemmän matkan yhteyksiksi.

Matkaviestinverkkojen ja siihen kytkeytyvien päätelaitteiden nopean kehityksen johdosta

matkaviestinverkot tarjoavat usein hyvin kustannustehokkaan tavan tietoliikenteen toteutta-

miseen. Suomessa matkaviestinverkkojen peittävyys on nopeudella 1 Mbit/s noin 90 %

maantieteellisestä pinta-alasta ja 99,7 % vakituisista asunnoista ja yritysten toimipaikoista

(Viestintäviraston 2014), jolloin hyvin suuri osa tietoliikennelaitteiden mahdollisista sijoi-

tuskohteista on matkaviestinverkon kuuluvuusalueella. Matkaviestinverkon kuuluvuutta

voidaan lisäksi parantaa lisäantennien avulla, jotka tarjoavat paremman kuuluvuuden hei-

koissa yhteyksissä. Lisäantenneillakaan ei kuitenkaan pystytä saavuttamaan 100 %:sta

maantieteellistä peittoa (Viestintävirasto 2014), jolloin on mahdollista, että mittalaitteiston

sijoituskohde jää kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja tietoliikenne on toteutettava muilla kei-

noilla.

Matkaviestinverkkoja eli nykyään käytössä olevia 2G-, 3G- ja/tai 4G-verkkoja hyödyntävä

laitteisto mahdollistaa laitteiston itsenäisen toiminnan kaikkialla matkaviestinverkon kuulu-

vuusalueella. Matkaviestinverkoista 2G-verkkoa kutsutaan myös GSM-verkoksi (Global

System for Mobile Communication), jota tekstiviestien ja puheluiden välittämisen lisäksi

voidaan käyttää rajoitetusti myös datan siirtämiseen GPRS-tekniikkaa (General Packet Ra-

dio Service) hyödyntäen. 3G- eli UMTS-järjestelmä (Universal Mobile Telecommunications

System) sen sijaan omaa nopeamman tiedonsiirron ja siten se soveltuu myös multimedia- ja

datasovelluksien käyttöön. Kolmesta mainitusta verkkotekniikasta viimeisin eli 4G-verkko
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tunnetaan myös nimellä LTE (Long Term Evolution), joka on nopeudeltaan 3G:tä nopeampi

ja suunniteltu erityisesti kasvavia tiedonsiirtotarpeita varten. (STUK 2015)

4G:n hyödyntämistä älykkään sähköverkon tietoliikenneratkaisuna on tutkittu laitteiden vä-

lisessä kommunikaatiossa (M2M Communication) esiintyvien viiveiden perusteella erilai-

sissa kuuluvuusolosuhteissa (Maskey ym. 2015). Tutkimuksen mukaan 4G/LTE tarjoaa

aiempia verkkoja huomattavasti lyhemmän viiveen ja on siten matkaviestinverkoista lähitu-

levaisuuden paras vaihtoehto M2M-kommunikointiin. LTE-verkkoa voidaan käyttää Mas-

key ym. (2015) mukaan käyttää hitaissa (viive <100 ms), automaattisissa sovelluksissa, joita

ovat esimerkiksi älykäs mittarointi, sähkönjakelun monitorointi ja ohjaus, kenttähenkilöstön

tehtävät, micro gridin käyttötehtävät ja sähköajoneuvojen lataus. Nopeisiin, alle 20 ms vii-

veellä tapahtuviin automaattisiin tapahtumiin LTE-verkko ei kuitenkaan tutkimuksen mu-

kaan pysty takaamaan luotettavaa toimintaa, mikä rajoittaa sen käyttöä kriittisissä toimin-

noissa, kuten suojalaitteiden välisessä kommunikoinnissa. Kriittisten kohteiden tietoliiken-

teen toteuttamisessa matkaviestinverkkoja hyödyntäen on huomioitava myös tukiasemien

vioittumisen seurauksena aiheutuvat tietoliikenteen katkokset. Varsinkin harvaan asutuilla

alueilla jo yksittäisen tukiaseman vioittuminen voi vaikuttaa laajan alueen tietoliikennekat-

kokseen. Tämä koskee etenkin matalamman taajuuden verkkoja yksittäisten tukiasemien

kantamien ollessa suhteellisen pitkät. Uudemmilla, korkeamman taajuuden teknologioilla

tukiasemia tarvitaan kuitenkin tiheämmässä, jolloin yksittäisten tukiasemien viat eivät ole

niin merkittäviä. Laajamittaisen sähkönjakelun häiriön aikana myös tukiasemien varavoima-

laitteistot, usein akustot, voivat osoittautua alimitoitetuiksi ja tietoliikenneyhteydet eivät

välttämättä ole käytettävissä juuri silloin kuin niitä eniten tarvitaan.

Edellä mainittujen verkkotekniikoiden lisäksi seuraavan sukupolven matkaviestinverkko 5G

on jo kehitys- ja testausasteella. 5G verkkojen nähdään mahdollistavan koko yhteiskunnan

digitalisoitumisen ja sen seurauksena kasvavien tietomäärien nopean ja luotettavan siirtämi-

sen langattomasti. Tulevaisuuden matkaviestinverkko siis siirtää entistä suurempia tietomää-

riä entistä nopeammin, mikä mahdollistaa uusien langattomien sovellusten, kuten lisätyn to-

dellisuuden, autonomisten ajoneuvojen ja kehittyneiden esineiden internetin sovellusten ke-

hittymisen (Nokia 2016; Huawei 2017). Edellä mainituista syistä matkaviestinverkkojen ke-

hityksen seuraaminen ja kehityksen mukana pysyminen on myös teollisen internetin sovel-

lusten kehittämisen ja hyödyntämisen kannalta hyvin tärkeä tekijä. Viiveiden pienenemisen

ja kaistanleveyden kasvun johdosta tulevaisuuden 5G-verkot voivat toimia valokuituverkon
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korvaajina myös nopeissa ja kriittisissä suojaustoiminnoissa, jolloin yhden teknologian

avulla voitaisiin toteuttaa langattomasti kaikki sähköverkon tarvitsemat mittaukset. 5G-

verkko ei kuitenkaan ole lyhyen aikavälin ratkaisu sillä teknologialla on vielä matkaa kau-

palliseen toteutukseen asti.

Matkaviestinverkkojen kuuluvuuteen vaikuttavat lähimmän tukiaseman etäisyyden lisäksi

rakennukset, kasvillisuus, korkeuserot ja sääolosuhteet (Viestintävirasto 2017). Matkavies-

tinverkkojen kuuluvuus voi vaihdella verkkojen rakenteellisista ominaisuuksista johtuen

myös samassa sijainnissa eri vuoden- tai vuorokaudenajan mukaan, jolloin on varmistuttava

mittaustietojen puskuroinnista yhteyden puuttuessa tietojenlähetyshetkellä. Mittalaitteen

täytyy siis kyetä tallentamaan mittaustietoja omaan muistiin mittaustietojen katkeamatto-

muuden varmistamiseksi tietoliikenteen ongelmatilanteiden aikana. Tietoliikenneyhteyden

palautuessa mittaustiedot siirretään mittalaitteen paikallisesta muistista mittalaitteiden luen-

tajärjestelmään, jolloin mittaustiedot ovat jälleen hyödynnettävissä. Tietojen puskurointi-

vaatimuksen voidaan katsoa koskettavan niin langattomia kuin kiinteitäkin verkkoja, sillä

myös kiinteissä verkoissa voidaan tavata hetkellisiä käyttökatkoja virheellisen teknisen toi-

minnan tai ruuhkautuneen tietoliikenteen vuoksi.

Käytännössä sähköverkon mittalaitteet hyödyntävät usein montaa eri yhteysmuotoa mitta-

laitteen ja mittaustietoja keräävän laitteen välillä. Esimerkiksi AMR-mittarit ovat usein lan-

gattoman radioyhteyden välityksellä yhteydessä keskittimeen, josta tietoliikenne on toteu-

tettu kupari- tai valokuituyhteyden avulla tiedot lukevaan järjestelmään. AMR-mittareita on

kuitenkin toteutettu paljon myös suoraa matkaviestinverkkoyhteyttä käyttäen varsinkin haja-

asutusalueilla.

6.4 Mittaustietojen hallinta

Mittaustietojen hallintaan on olemassa useita erilaisia ja erityyppisiä järjestelmiä, joille kai-

kille kuitenkin on yhteistä tietojen lukeminen mittalaitteilta, tietojen tallentaminen tietokan-

toihin, tietojen käsittely ja erilaiset tietoihin liittyvät toiminnot. Mittaustietojärjestelmä voi

usein lukea tietoja suoraan mittalaitteilta tai keskittimien kautta erilaisia tietoliikenneyhteyk-

siä hyödyntäen. Tiedot tallennetaan tietokantoihin, joista ne ovat mittaustietojärjestelmän tai

muiden järjestelmien kautta luettavissa ja hyödynnettävissä erilaisiin toimintoihin. Tietojen

käsittely on varsinkin koko ajan kiihtyvällä nopeudella lisääntyvän tiedon kohdalla erittäin
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tärkeää tietojen tehokkaan ja virheettömän hyödyntämisen varmistamiseksi. Tietojen käsit-

telyn tulisi perustua automaattisiin algoritmeihin, jolloin voidaan välttää inhimillisten vir-

heiden vaikutukset tietoihin. Automaattisten toimintojen tulisi myös tuottaa tietojen visuali-

soiminen tietoja hyödyntävien käyttäjien helposti ymmärrettävään ja tehokkaasti hyödyn-

nettävään muotoon. Hyvin esitettyihin tietoihin perustuen pystytään tekemään nopeampia,

mutta ennen kaikkea parempia päätöksiä. Monet kerättävistä tiedoista eivät kuitenkaan yk-

sinään sisällä merkittävää informaatiota, mutta tietoja yhdistelemällä voidaan järjestelmistä

löytää merkittäviä riippuvuuksia eri tekijöiden välillä. Tähän tarkoitukseen käytetään nyky-

ään paljon erilaisia koneoppivia algoritmeja, jotka yhdistelemällä useita erilaisia tietoja eri

ajanhetkillä voivat havaita jopa ihmiselle hyvin huomaamattomia syy-seuraussuhteita. Näitä

suhteita havainnoimalla voidaan tehostaa järjestelmän toimintaa sekä ennakoida ja parhaim-

millaan ehkäistä tulevia vikatilanteita.

6.5 Mittausjärjestelmien tietoturva

Tietojärjestelmien turvallisuus varmistetaan fyysisen suojauksen ja tietojärjestelmien

ja -verkkojen sisäisellä suojauksella. Fyysisen suojauksen tavoitteena on estää tietojen saa-

vutettavuus fyysisesti tietoja sisältäviä, siirtäviä tai tallentavia laitteita suojaamalla. Fyysi-

nen suojaus toteutetaan yleisimmin sijoittamalla laitteistot erilliseen lukittuun tilaan, jonne

myönnetään kulkuoikeuksia vain välttämättömille henkilöille ja tahoille. Fyysisen suojauk-

sen tasoa parannetaan valvomalla kulkua tällaisiin tiloihin erilaisin kulunvalvontalaittein,

kuten ovisensorein tai valvontakameroin, jolloin saadaan tieto tilaan tai laitekoteloon hakeu-

tuvasta henkilöstä. Tietojärjestelmien sisäinen tietoturvallisuus toteutetaan erilaisilla laittei-

den identifiointi ja havainnointimenetelmillä, segmentoimalla verkot niin fyysisesti kuin vir-

tuaalisesti, tarkkailemalla ja rajoittamalla järjestelmien ja laitteiden välistä kommunikaatiota

sekä järjestelmien kerroksellisella rakenteella. Fyysisestä ja järjestelmien sisäisesti suojauk-

sesta on kuitenkin kallista ja käytännössä mahdotonta tehdä murtautumatonta, jolloin on en-

siarvoisen tärkeää varautua niin fyysisiin kuin virtuaalisiin järjestelmän murtautumisiin.

Murtautumiset tulisi ensin havaita mahdollisimman nopeasti, jotta niihin ehditään reagoida

ja tämän jälkeen reagoida keinoin, jotka estävät murtautujan järjestelmälle haitallisen toi-

minnan. Tietoturvan ylläpitämisen kannalta hyvin merkittävä tekijä on niin valvomossa kuin

kentällä, esimerkiksi sähköasemilla tai jakelumuuntamoilla, sijaitsevien tietoliikennelaittei-

den ohjelmistojen päivittäminen, joka varmistaa laitteiston ajantasaisen toiminnan myös ja

etenkin tietoturvan suhteen.
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7 TEOLLINEN INTERNET OSANA ÄLYKÄSTÄ SÄHKÖNJAKELUVERKKOA

Teollisen internetin voidaan katsoa olevan jo osa sähköverkkoa automaation muodossa. Au-

tomaatio on yhdistelmä mitta- ja toimilaitteita sekä näitä hallinnoivia järjestelmiä ja niiden

välistä tietoliikennettä. Automaation avulla pyritään tehostamaan sähkönverkon toimintoja,

vähentämällä ihmisten suorittaman kenttä- ja käyttökeskustyön tarvetta ja erilaisilla mittauk-

silla tuetaan käyttö- ja kunnossapitotoimien päätöksentekoa. Toimintojen tehostamisen li-

säksi nykypäivänä entistäkin tärkeämpänä tavoitteena on toimitusvarmuuden parantaminen

vaatimusten tiukentuessa ja keskeytyksistä aiheutuvien kustannusten kasvaessa. Lisääntyvät

haasteet sekä sähkönjakeluverkon topologian ja käytön monimutkaistuminen luovat yhdessä

automaatio-, mitta- ja tietoliikennelaitteiden hintojen laskun kanssa yhä useammin myös ta-

loudellisesti kannattavan mahdollisuuden kehittyneiden automaatio- ja mittalaitteiden laa-

jempaan käyttöön (Ruiz & Cuartango 2010). Tästä syystä tässä työssä selvitetään tulevai-

suuden käyttökohteita teolliseen internetiin pohjautuville laitteistoille ja järjestelmille. Tässä

kappaleessa perehdytään helppokäyttöisten lisäinformaatiota tuottavien, ohjaustoimintoja

sisältämättömien teollisen internetin mittausjärjestelmien hyödynnettävyyteen sähkönjake-

luverkkoihin liittyvissä toiminnoissa. Tämän lisäksi perehdytään teollisen internetin kautta

saavutettavien hyötyjen määrittämiseen ja sen periaatteisiin eri toiminnoissa.

7.1 Teollinen internet yleisesti sähkönjakeluverkoissa

Automaatio on ollut jo pitkään kiinteä osa sähköverkkoa. Tätä on edesauttanut teknologian

kehitys niin sähköteknisissä kuin kommunikaatiolaitteissa, joka on aikaansaanut laitteistojen

kehittymisen sähköverkkoympäristöön soveltuviksi, mutta ennen kaikkea laitteistojen hin-

tojen laskun. Hintojen laskun seurauksena erilaiset kauko-ohjattavat kytkin- ja valvontalait-

teet ovat yhä useammassa kohteessa taloudellinen ratkaisu luotettavuus- tai käyttövarmuus-

vaatimusten saavuttamiseksi. Tarkasteltaessa sähköverkkoja jakeluverkonhaltijan kannalta

ovat harkittu järjestelmän suunnittelu, taloudelliset käyttötoiminnot, tehokas sähkön jakelu

sekä oikea aikainen kunnossapito verkonhaltijan taloudellisen kannattavuuden perusta (Par-

ker & McCollough 2011). Erilaiset teollisen internetin järjestelmät voivat parhaimmillaan

tuoda hyötyjä jokaisella näistä osa-alueista. Hyötyjen arviointi koostuu kvantitatiivisesta

sekä kvalitatiivisesta määrittelystä. Kvantitatiivisilla eli laskettavissa olevilla hyödyillä ku-

ten kustannussäästöillä on varsinkin verkko-omaisuuden investointipäätöksissä suuri merki-

tys. Kvalitatiivisten hyötyjen käyttö investointipäätösten perusteena on hankalaa hyötyjen
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ollessa määritettävissä lähinnä parantuneina työskentelyolosuhteina tai parantuneena mai-

neena. Hyötyjä voidaan arvioida kategorisoimalla mahdolliset saavutettavat hyödyt sekä eri-

tellä suunniteltavan laitteiston ominaisuudet. Esimerkkinä älykkäiden jakelumuuntamoiden

hyötyjen arviointi, jossa saavutettavat hyödyt on jaettu näkökulmasta riippuen viiteen kate-

goriaan: regulaatio; terveys, turvallisuus ja ympäristö; talous; verkon käyttö, kunnossapito

ja kehitys sekä yleinen maine (taulukko 7.1).

Taulukko 7.1.  Älykkäiden jakelumuuntamoiden toiminnallisuuksien arviointi viidessä eri kategori-
assa. Merkintä ”X” tarkoittaa kyseisen toiminnallisuuden olevan kyseisessä kategori-
assa erittäin merkittävä, merkintä ”(x)” oleellista ja merkintä ”–” merkityksetöntä.
(Reite ym. 2013).

Erittelemällä kaikki arviotavan laitteiston toiminnallisuudet ja ominaisuudet, ja arvioimalla

niiden aikaansaama hyöty jokaisen yllä esitetyn kategorian mukaisesti saadaan yksityiskoh-

tainen käsitys laitteiston tuottamasta hyödystä. Kuten yllä olevassa taulukossa on tehty, voi-

daan vaikutukset eri kategorioihin myös jaotella merkittävyyden mukaan. Tämän jälkeen

tarkempi hyötyanalyysi on helpompi kohdentaa ensin merkittävimpien hyötyjen tarkempaan

määrittämiseen. Toinen vaihtoehto olisi kirjata saavutetut hyödyt sen perusteella ovatko ne

kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia. Tällä tavalla laskettavissa olevien hyötyjen poimiminen ja

määrittäminen on seuraavassa vaiheessa helpompaa. Jokaisen toiminnallisuuden kohdalta

tulisi lisäksi tehdä yksityiskohtaisempi analyysi (taulukko 7.2), joka auttaa hyötyjen tarkem-

massa määrittelyssä.
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Taulukko 7.2. Toiminnallisuuden arviointi kytkinlaitteiden kauko-ohjattavuuden osalta (Reite ym.
2013).

Hyötyjen yksityiskohtainen erittely toimii hyvänä pohjana hyötyjen lopullisessa määritte-

lyssä. Investointipäätösten pohjalle vaaditaan yleensä tarkat kustannus- ja hyötylaskelmat,

jolloin investoinnilla saavutettavat hyödyt tulisi olla määritettävissä rahallisesti. Tästä syystä

hyötyjen jako kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin hyötyihin on perusteltu, jolloin investointien

tuottama hyöty saadaan ensinnäkin määritettyä rahallisesti ja toiseksi laadullisesti päätök-

sentekoa tukemaan. Seuraavaksi käsitellään teollisen internetin mahdollisuuksia sähkönja-

keluverkkoon liittyvissä toiminnoissa ja sen tuottamia hyötyjä yleisellä tasolla.

7.2 Teollinen internet sähkönjakeluverkon käyttötoiminnassa

Keskijänniteverkon mittauksilla saadaan tärkeää tietoa virta- ja jännitetasojen vaihteluista

heti niiden syntyhetkellä, joka auttaa käyttötoimintaa jänniteongelmien ja pullonkaulojen

selvittämisessä (Merschel ym. 2015). Ohjaamalla verkkoa mittaustietojen avulla voidaan

verkon siirtokykyä kasvattaa ilman verkkoon tehtäviä investointeja (Merschel ym. 2015),

pienentää häviöitä ja parantaa asiakkaiden kokemaa sähkönlaatua. Siirtokykyä voidaan kas-

vattaa ja häviöitä pienentää optimoimalla verkon kytkentätilaa todellisiin tuotanto- ja kulu-

tustietoihin perustuen. Teollisen internetin mittalaitteet voivat toimia reaaliaikaisen tiedon

tuottajina hajautetusti eri osiin verkkoa sijoitettuna ja siten mahdollistaa kehittyneiden auto-

maattisten ohjelmistojen tehokkaan toiminnan yhdessä kauko-ohjattavien kytkinlaitteiden

kanssa. Jotta teollisesta internetistä ja sähköverkon automaatiosta saadaan suurin mahdolli-

nen hyöty, on kyettävä yhdistämään molempien tuottamia tietoja ja toiminnallisuuksia käyt-

tötilanteen optimoimiseksi.

Sähkönjakeluverkoissa sähkön laatua seurataan lähinnä taajuuden, jännitteen tason, nopei-

den jännitemuutosten, harmonisten yliaaltojen ja epäsymmetrian osalta (Lakervi & Partanen
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2008). Jännitteen tasoa jakeluverkonhaltijat pyrkivät hallitsemaan verkon suunnittelun

kautta pitämällä jännitteenalenemat hyväksyttävällä tasolla. Hajautetun tuotannon lisäänty-

essä sähkön kulutuspisteissä myös jännitteen kohoamisesta voi tulla ongelma. Lisääntyvä

kaapelointi toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseksi ja lisääntyvän tuulivoiman aikaan-

saamien kaapelikeskittymien johdosta aiheuttaa loistehon hallintaan ja sitä kautta myös jän-

nitteen laadun hallintaan haasteita. Etenkin uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa vaihtelevaa

sähköntuotantoa sisältävät verkot ovat alttiita jännitteen laadun ongelmille. Tuotantolaitteis-

tojen tai kulutuskojeiden tehoelektroniikan loistehon säätökyvyn avulla jännitteen tasoon

liittyvät ongelmat ovat tulevaisuudessa osittain ratkaistavissa (Rogers ym. 2010), mutta li-

sätarve ulkoisille säätölaitteistoille tulee luultavasti silti olemaan. Jännitteen säätö ja loiste-

hon kompensointi ovat siis tulevaisuuden haasteita, joiden tarpeiden määrittämiseen, lait-

teistojen mitoittamiseen ja optimaaliseen sekä oikea-aikaiseen käyttöön hajautetusti jakelu-

verkkoon sijoitettujen mittalaitteiden tuottamat tiedot voivat tarjota hyvän perustan.

7.3 Teollinen internet sähkönjakeluverkon vikatilanteiden hallinnassa

Teollisen internetin sovelluksilla on tulevaisuudessa paikkansa myös vikatilanteiden hallin-

nassa ja verkon suojauksessa. Teollisen internetin laajenemisen edellytyksenä on usein käy-

tettävien laitteiden edullisuus. Tähän liittyen on tutkittu pelkästään virran perusteella toimi-

vaa ylivirtasuojausta, joka jännitemittauksen jäädessä pois olisi etenkin pienjännitettä suu-

remmilla jännitteillä huomattavasti edullisempi ratkaisu (Ukil 2016). Hajautetusti sähkönja-

keluverkossa toteutettavat mittaukset ja sitä kautta saatavat vikaindikoinnit voivat edistyk-

sellisimmissä tapauksissa toimia osana automaattista vian paikannusta, rajausta ja sähkönja-

kelun palauttamista (FLIR, Fault Location, Isolation and Restoration) tai tarjota tarkempaa

tietoa viasta sen paikallistamiseksi, erottamiseksi ja jakelun palauttamiseksi aiempaa nope-

ammin.

Varsinkin lisääntyvä maakaapelointi aiheuttaa haasteita maasulkuvirtojen hallintaan ja säh-

köverkkojen suojaukseen (Lågland 2015). Maakaapeliverkoissa maasulkuvirrat ovat huo-

mattavasti suurempia, jopa 50-kertaisia, pituudeltaan yhtä suuriin avojohtoverkkoihin ver-

rattuna. Tästä syystä maasulkuvirtoja täytyy maakaapeliverkoissa kompensoida, joko keski-

tetysti tai hajautetusti, jotta maasulkujen aiheuttamat vaarat omaisuudelle ja terveydelle voi-

daan pitää sallituissa rajoissa. Maasulkuvirtojen kompensointi on siten yksi kasvavista tule-

vaisuuden haasteista. Teollisen internetin laitteet voivat maasulkuvirtojen kompensoinnissa

toimia tärkeässä roolissa tiedon tuottajina kompensoinnin suunnittelussa ja ne voivat myös
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mahdollistaa kompensointilaitteiden dynaamisen ohjauksen kulloisenkin käyttötilanteen

mukaan. Verkkojen suojaukseen haasteita lisäävät myös ikääntyvien maakaapelien aiheut-

tamat katkeilevat maasulut, joiden havaitseminen ja paikallistaminen on erittäin hankalaa.

Teollisen internetin yleistyessä sähköverkossa hajautetusti ympäri verkkoa sijoitetut mitta-

laitteet sijaitsevat lähempänä vikapaikkaa ja useamman laitteen tuottamien tietojen avulla

vikojen paikallistaminen on helpompaa ja voi siten tarjota kehitysmahdollisuuksia myös

maasulkuvikojen hallintaan. Vikatilanteiden hallinnan kehittäminen maakaapelien lisäänty-

essä on tärkeässä roolissa sillä maan alla tapahtuvien vikojen tarkka paikallistaminen ennen

korjaavia toimenpiteitä on huomattavasti silmillä tarkistettavia avojohtoja hankalampaa.

Automaation avulla voidaan ensisijaisesti lyhentää terveiden verkon osien pysyvien keskey-

tysten (yli 3 minuuttia) keskeytysaikaa vikatilanteissa kauko-ohjattujen kytkentätoimenpi-

teiden avulla. Pysyvien keskeytysten lukumäärää on kuitenkin myös mahdollista pienentää

automaattisten kytkentätoimenpiteiden avulla, sillä siten sähköt voidaan palauttaa osalle asi-

akkaista alle kolmessa minuutissa. Teollisen internetin sovellukset voisivat automaattisten

kytkentätoimenpiteiden oheen tuottaa tarvittavan lisäinformaation automaation mahdollista-

miseksi tai käyttöhenkilöstön päätöksenteon tueksi. Tällöin myös ihmisten suorittamien

kauko-ohjausten avulla sähköjen palautus voi onnistua tilanteesta riippuen alle kolmessa mi-

nuutissa ja näin voidaan mahdollisesti välttyä pysyvistä keskeytyksistä aiheutuneista kus-

tannuksista.

Vikatilanteiden hallinnassa saavutettavia hyötyjä ovat siis pysyvien keskeytysten keston ly-

heneminen ja mahdollisesti myös pysyvien keskeytysten lukumäärän pieneneminen. Kes-

keytysaikojen lyhenemisen ja keskeytysten lukumäärän vähenemisen taloudellisia vaikutuk-

sia sähkönjakeluverkkoyhtiöille pystytään arvioimaan keskeytyskustannuslaskennan avulla.

Keskeytyksistä aiheutuneen haitan (KAH) laskentamenetelmät on esitetty sähkönjakelu-

verkkotoimintaa valvovan viranomaisen, Energiaviraston, julkaisemassa dokumentissa

”Sähkön jakeluverkkotoiminta ja sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta – Liite 2

Valvontamenetelmät” (Energiavirasto 2015a). Energiavirasto julkaisee valvontamenetelmät

valvontajaksoittain kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä on menossa neljäs valvon-

tajakso, joka käsittää vuodet 2016-2019. Pysyvien keskeytysten KAH-arvo keskijänniteja-

keluverkossa vuodelle i määritetään yhtälöstä
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= ( ∗ ℎ + ∗ ℎ ) ∗ ∗ , (7.1)

jossa KA keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika, hE keskeytyk-

sistä aiheutuneen haitan energiaperusteinen yksikköhinta, KM keskeytyksistä aiheutunut

vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä, hP keskeytyksestä aiheutuneen haitan tehope-

rusteinen yksikköhinta, Wi vuodessa siirretty sähköenergia, t vuoden tunnit ja KHI kulutta-

jahintaindeksi. Yksikköhinnat on määritelty erikseen odottamattomille ja suunnitelluille kes-

keytyksille. Keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinnat on esitetty taulukossa 7.3.

Taulukko 7.3. Keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinnat (Energiavirasto 2015a).

Odottamaton
keskeytys

Suunniteltu
keskeytys

Aikajälleen-
kytkentä (AJK)

Pikajälleen-
kytkentä (PJK)

hE,o

[€/kWh]
hP,o

[€/kW]
hE,s

[€/kWh]
hP,s

[€/kW]
hAJK

[€/kW]
hPJK

[€/kW]
11,0 1,1 6,8 0,5 1,1 0,55

Kuten yllä olevasta taulukosta huomataan, ovat yksikköhinnat odottamattomille (viat) ja

suunnitelluille (suunniteltu kunnossapito) keskeytyksille sekä aika- ja pikajälleenkytken-

nöille eri suuruiset. Huomataan, että suunnitellut keskeytykset ovat verkkoyhtiön näkökul-

masta taloudellisesti kannattavampia, mistä syystä esimerkiksi komponenttien vaihdot suo-

ritettaisiin optimitilanteessa aina suunnitellusti rikkoutuneen komponentin korvaamisen si-

jaan. Suunnitellun keskeytyksen etuihin voidaan laskea myös vastaavaa vian korjausta lyhy-

empi aika huolellisen suunnittelun ja valmistelun seurauksena.

Keskeytyksestä aiheutuneen haitan lisäksi sähkönjakeluverkkoyhtiöille voi aiheutua kustan-

nuksia sähkönjakelun yhtäjaksoisesta keskeytymisestä johtuvista vakiokorvauksista. Vakio-

korvausmenettely on määritelty Sähkömarkkinalaissa (588/2013), jonka mukaan loppukäyt-

täjällä on oikeus korvauksiin yli 12 tunnin yhtäjaksoisista keskeytyksistä. Teollisen interne-

tin sovelluksilla voi olla yhtäjaksoisten keskeytysten keskeytysaikaa lyhentävä vaikutus tar-

kemman vianpaikannuksen ja siten korjausryhmien tehokkaamman organisoinnin kautta

varsinkin suurhäiriötilanteissa. Tällöin voidaan minimoida vikojen paikallistamiseen käy-

tetty aika ja käyttää säästetty aika vikojen korjaamiseen. Teollisen internetin sovelluksien

tarjoaman lisäinformaation kautta saavutettavien hyötyjen arviointi on kuitenkin yhtäjak-

soisten keskeytysten osalta hankalaa.
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7.4 Teollinen Internet sähkönjakeluverkon omaisuudenhallinnassa

Yleisesti sähkönjakeluverkossa hajautetusti toteutettavan monitoroinnin avulla verkosta voi-

daan tuottaa tärkeää tietoa omaisuudenhallinnan tueksi sekä lisäämään tilannetietoisuutta ja

näkemystä verkon toiminnasta ja suorituskyvystä (Moghe ym. 2014). Parhaimmillaan mo-

nitoroinnin avulla voidaan optimoida komponenttien vaihdot niiden kuntoon perustuen tai

saada luotettavaa tietoa esimerkiksi siirtoyhteyksien vahvistamiseksi tehtävien investointi-

päätösten tueksi. Ohjaamalla omaisuudenhallintaa todellisiin mittaustietoihin perustuen voi-

daan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä välttämällä turhat investoinnit ja hyödyntä-

mällä olemassa olevien komponenttien koko käyttöikä.

Yksi omaisuudenhallinnan tehtävistä on kunnossapito, jonka yhtenä tarkoituksena on järjes-

telmän turvallisuuden säilyttäminen. Xiaoli ym. (2011) painottavatkin tutkimuksessaan esi-

neiden internetin (IoT) turvallisuutta lisäävää vaikutusta, joka voidaan aikaansaada IoT:n

keinoin rakennettavan, järjestelmän komponenttien tilaa ja vikatietoja reaali-ajassa seuraa-

van, järjestelmän avulla. Kyseisen järjestelmän avulla saadaan ennuste komponenttien tilasta

ja vioista analysoimalla sensorien tuottamaa dataa. Analysoidun datan perusteella kunnos-

sapitoa voidaan tehostaa siirtymällä aikaan perustuvasta, ehkäisevästä kunnossapidosta

komponenttien kuntoon perustuvaan, ennakoivaan kunnossapitoon. (Xiaoli ym. 2011).

Toimiva IoT-kunnossapitojärjestelmä vaatii kokonaisuuden, jossa yhdistyvät dataa tuottavat

sensorit, sensorit ja mittalaitteet yhdistävä tietoverkko sekä toiminnan monitoroinnista ja

tiedon analysoinnista vastaava IoT-alusta. Järjestelmän tulee lisäksi olla kykenevä integroi-

tumaan erilaisten laitteiden tilatietojen, erilaisten tietoliikenteen yhdyskäytävien ja erilaisten

tietoverkkojen kanssa. IoT-alustan tarkoitus on kerätä tiedot erilaisilta sensoreilta ja mitta-

laitteilta ja muuntaa ne standardoituun muotoon. IoT-alusta vastaa tämän lisäksi tietojen ana-

lysoinnista, joka yhdessä toimivan tietoliikenteen kanssa mahdollistaa etänä tapahtuvan toi-

minnan seurannan palvelukeskuksesta. Palvelukeskuksen tehtävänä on huolehtia asiakkaalta

mitattujen tietojen tietoturvasta, tietojen tallentamisesta ja niiden hallinnasta sekä laitteiden

toiminta- ja vikatietojen analysoinnista, visualisoinnista sekä raportoinnista. (Xiaoli ym.

2011). Parhaassa tilanteessa IoT-alustan toimenpiteet ovat automaattisia, jolloin palvelukes-

kuksen henkilöstöltä vaadittavien toimenpiteiden määrä minimoituu ja heidän tehtäväkseen

jää ainoastaan järjestelmän toiminnan seuranta sekä ongelmatilanteiden ratkominen.
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Tulevaisuudessa kunnossapidossa ja varsinkin kunnonvalvonnassa suuri merkitys tulee ole-

maan miehittämättömillä ilma-aluksilla kuten moniroottorisilla helikoptereilla tai liidokeilla.

Tulevaisuudessa nämä dronet pystyvät suorittamaan tarkastuksia autonomisesti tai käskystä

sähköverkon komponenteille erilaisten apuvälineiden, sensorien ja laitteiden avulla. Kehit-

tyneimmät dronet pystyvät myös vian ja vaaran havaittuaan puuttumaan siihen itsenäisesti

ja poistamaan vaaran aiheuttajan, kuten avojohtoa kohti kurkottavan oksan tai oksaa taivut-

tavan lumen. Jotta dronet toimisivat tehokkaasti ja itsenäisesti tarvitaan kuitenkin älykkäitä

ohjelmistoja sekä laitteiden ja järjestelmien välistä kommunikaatiota, joka voidaan hoitaa

teollisen internetin keinoin. Dronet pystyisivät siis tuottamaan tietoa sähköverkosta parhaim-

millaan 24 tuntia vuorokaudessa, jolloin tiedon käsittelystä vastaisi tietoa automaattisesti

analysoiva ja poikkeamista raportoiva järjestelmä. Dronet voisivat normaalitilanteiden val-

vonnan ohella toimia myös vikatilanteiden selvityksessä, jolloin niistä voisi olla merkittävä

apu varsinkin suurhäiriötilanteiden tilannekuvan luomisessa.

Kunnossapidossa tulee tulevaisuudessa merkittävä rooli olemaan erilaisilla kunnonvalvon-

tajärjestelmillä, joiden avulla laitteiden ja komponenttien kunnossapito voidaan tehdä tehok-

kaasti kuntoon ja todelliseen tarpeeseen perustuvana. Teollinen internet tarjoaa erinomaiset

mahdollisuudet kaukana toisistaan ja hajautetusti sijaitsevien kohteiden valvontaan edullis-

ten sähköteknisten ja tietoliikennelaitteiden avulla. Kunnonvalvontajärjestelmän kannatta-

vuuden arviointiin voidaan käyttää seitsenportaista prosessia, joka koostuu hyötyjen ja kus-

tannusten määrittelystä sekä näiden vertailusta (kuva 7.1).

Kuva 7.1.  Älykkään kunnonvalvontajärjestelmän kannattavuuden arviointiprosessi (Pylvänäinen
2010).
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Edellä esitetyn prosessin ensimmäisen kohdan mukaisesti ensimmäisenä uuden kunnonval-

vontamenetelmän valinnan jälkeen tulee määrittää kunnonvalvontajärjestelmän suorat sääs-

tövaikutukset, joita voivat olla esimerkiksi tietyin väliajoin suoritettavien rutiinitarkastusten

vähenemisestä syntyvät säästöt. Toiseksi määritetään yksittäisen komponentin kunnonval-

vontamenetelmän kustannukset, jotka koostuvat kiinteistä laitteisto- ja työkustannuksista

sekä muuttuvista käyttökustannuksista. Kolmannessa vaiheessa määritetään yksittäisen

komponentin tai komponenttijoukon vikaantumisesta aiheutuvat kustannukset. Vikaantumi-

sesta aiheutuvia kustannuksia voivat olla toimittamatta jääneestä energiasta ja puuttuvasta

siirrosta aiheutuneet tulonmenetykset, laitteiston korjauskustannukset sekä muille laitteille

tai ympäristölle kohdistuneesta vahingosta aiheutuneet kustannukset. Neljännen kohdan ta-

voitteena on määrittää uudella kunnonvalvontamenetelmällä saavutettavan vian ehkäisemi-

sen todennäköisyys. Vian ehkäisemisen todennäköisyys on merkittävässä roolissa kunnon-

valvontamenetelmällä saavutettujen hyötyjen laskennassa, joten sille pitäisi pystyä määrit-

tämään mahdollisimman tarkka arvo tutkimuksiin tai kokemukseen perustuen. Viidennessä

kohdassa määritetään ne järjestelmän, tässä tapauksessa sähköverkon, komponentit, joissa

uudesta kunnonvalvontamenetelmästä aiheutuneet kustannukset ovat vikaantumisen ehkäi-

semisen todennäköisyyden ja vikaantumisesta aiheutuneiden kustannusten tuloa pienemmät.

Tämän jälkeen tulee määrittää koko järjestelmän kustannukset valittujen komponenttien ja

komponenttiryhmien osalta. Seitsemännessä eli viimeisessä kohdassa verrataan uuden me-

netelmän hyötyjä siitä aiheutuviin kustannuksiin huomioiden myös kunnonvalvonnan avulla

saavutettavat epäsuorat hyödyt. Epäsuoria hyötyjä voivat olla sähköverkossa mittauslaitteis-

tolla tuotettavat lisätiedot verkon toiminnasta niin käyttötilanteiden ja investointien päätök-

senteon tueksi kuin asiakaspalvelua varten, vika- ja ongelmatilanteiden selvityksen nopeu-

tuminen, sähkö- ja tietoturvallisuuden parantuminen varsinkin jakeluverkkoyhtiön tietoverk-

koon liitetyillä kohteilla tai komponenttien eliniän jatkamisen kautta saavutettava hyöty.

Eronen (2015) on diplomityössään käsitellyt kattavasti tehomuuntajien online-DGA-kun-

nonvalvontamenetelmän tuottamaa lisäarvoa asiakkaalle muuntajien kunnonvalvontaohjee-

seen IEEE C57.143, muuhun kirjallisuuteen sekä asiantuntijahaastatteluihin perustuen. Sa-

moja periaatteita hyödyntäen on mahdollista määrittää myös muiden kunnonvalvontamene-

telmien tuottama kustannussäästö tai lisäarvo. IEEE C57.143 (2012) mukaan muuntajan val-

vonnan tuottamia positiivisia taloudellisia vaikutuksia ovat:

· alentuneet tarkastus- ja kunnossapitokustannukset
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· alentuneet vikoihin liittyvät korjaus- ja vaihtokustannukset

· parantunut reaaliaikainen muuntajan kuormitettavuus

· komponenttien iän tai kunnon johdosta tehtävien komponentin vaihtoinvestoin-

tien viivästäminen sekä

· kuormitusten kasvun johdosta tehtävien kapasiteettia lisäävien investointien vii-

västäminen.

Edellä mainittu ohje esittää myös lukuisia muita valvonnalla aikaansaatavia hyötyjä, jotka

ovat kuitenkin vaikeammin rahallisesti määritettävissä. Näitä ovat muun muassa:

· järjestelmän luotettavuuden ja käyttövarmuuden parantuminen odottamattomien

keskeytysten vähentyessä

· suunniteltujen keskeytysten suunnittelun parantuminen ja ylimääräisten keskey-

tysten ehkäiseminen

· tehokkuus-perusteisen regulaation myötä parantunut taloudellinen tulos

· komponenttien iän pidentyminen

· henkilöiden ja ympäristön lisääntynyt turvallisuus sekä

· tietojen saavutettavuuden parantuminen koko järjestelmän laajuudella internet-

pohjaisten työkalujen avulla. (IEEE C57.143 2012)

Ensin mainittujen viiden tekijän ollessa helpommin rahallisesti määritettävissä, kohdistetaan

kunnonvalvontamenetelmällä saavutettujen hyötyjen tarkastelu tässä yhteydessä pelkästään

niihin ja niiden määrittämisen perusteisiin. Alentuneet tarkastus- ja kunnossapitokustannuk-

set ovat saavutettavissa korvaamalla osa ihmisten paikan päällä suorittamista tarkastuksista

online-valvonnan avulla. Kaikkia ihmisten suorittamia tarkastuksia on kuitenkin hyvin vai-

kea täysin korvata online-valvonnan avulla. Edellä mainitun kustannussäästön määrittä-

miseksi tulee komponenttien tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelmia tarkastella yksilöllisesti

alkutilanteen kartoittamiseksi ja sen perusteella arvioida mahdollisuudet tarkastusten vähen-

tämiseen. Komponenteissa tapahtuviin vikoihin liittyvät säästöt korjaus- ja vaihtokustannuk-

sissa perustuvat tiivistetysti neljään tekijään, jotka ovat:

· vikataajuuden aleneminen

· keskeytysten suorittaminen vikakeskeytyksen sijaan suunniteltuna keskeytyksenä

· keskeytysajan lyheneminen sekä

· ympäröiville komponenteille tai ympäristölle aiheutuvien vahinkojen välttäminen



79

Vikataajuuden voidaan ennakoida alentuvan valvontajärjestelmän havaitessa kehittyvät viat

ennen niiden tapahtumista, mutta aleneman suuruus on vaikeasti määritettävissä ilman aiem-

pia kokemuksia valvontajärjestelmien käytöstä. On myös huomioitava, ettei kaikkia vikoja

voida niiden äkillisestä luonteesta johtuen havaita yhdelläkään valvontamenetelmällä. Näitä

vikoja ovat muun muassa ukkosylijännitteiden tai oikosulkujen aikaansaamat eristysviat tai

esimerkiksi luonteeltaan satunnaiset ja ilman varoitusta tapahtuvat läpivientieristinten viat.

Toisekseen erilaiset valvontamenetelmät vaikuttavat ominaisuuksiensa puolesta eri tavoin

vikojen havaitsemiseen ja siten vikataajuuden alenemiseen. Vikataajuuden alenemiseen ja

sitä kautta saavutettaviin säästöihin vaikuttavat luonnollisesti myös tällä hetkellä vallitseva

kunnossapidon taso eli lähtötilanne, mihin uudella kunnonvalvontajärjestelmällä saavutet-

tuja etuja verrataan. Vikataajuuden muutoksen tarkasteluun hyvä keino on luoda kaavio vi-

oista ja niiden havaitsemisen todennäköisyyksistä nykyisen ja uuden valvontamenetelmän

osalta (kuva 7.2). (IEEE C57.143 2012)

Kuva 7.2.  Muuntajan vikataajuus, vikojen havaittavuus ja vältettävyys sekä niiden todennäköisyy-
det eri valvontamenetelmien avulla (mukaillen IEEE C57.143 2012).

Vikojen ennakoinnin avulla voidaan osa vikakeskeytyksistä muuttaa jakeluverkonhaltijalle

edullisemmiksi suunnitelluiksi keskeytyksiksi. Suunniteltujen keskeytysten edullisuus vika-

keskeytyksiin nähden muodostuu jakeluverkkotoimintaa sääntelevän regulaation keskeytyk-

sestä aiheutuvan haitan laskennassa käytettyjen yksikköhintojen erosta sekä hyvin suunni-

teltujen ja valmisteltujen kunnossapitotoimien lyhyemmästä keskeytysajasta. Lyhyempi kes-

keytysaika sen sijaan vaikuttaa toimittamatta jääneestä energiasta koituviin tulonmenetyk-

Muuntajan
vikataajuus a %

Havaittavissa
nykyisillä

menetelmillä b %

Ei havaittavissa
nykyisillä

menetelmillä c %

Havaittavissa
online-

valvonnalla d %

Vakava vika
vältettävissä f %

Normaali vika
vältettävissä g %

Ei havaittavissa
e %
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siin. Jakeluverkonhaltijan kannalta tämä tarkoittaa tulonmenetyksiä energiapohjaisen säh-

könsiirtomaksun osalta, joka sen sijaan riippuu vian vaikutuksen alaisena olevan verkon

osan kulutuksesta. Vian aikaiseen normaaliin kulutukseen vaikuttaa vian vaikutuksen alai-

sena olevan verkon kulutuskohteiden määrän lisäksi vuorokaudenaika. Keskeytysajan lyhe-

neminen vaikuttaa myös vikaa korjaavasta henkilöstöstä aiheutuviin työkustannuksiin. Vi-

kojen ennakoinnilla voidaan myös välttää osa vakavista vioista, jotka normaalien vikojen

komponentille itselleen aiheutuvien vahinkojen lisäksi aiheuttavat vahinkoja myös ympä-

röivälle omaisuudelle tai ympäristölle. Näitä vikoja ovat esimerkiksi muuntajapalot, jotka

vahingoittavat muita muuntamoon sijoitettuja komponentteja. Kyseiset tapahtumat ovat kui-

tenkin harvinaisia, joten niiden ehkäisyn kautta saavutettujen kustannussäästöjen tarkaste-

lussa on käytettävä erityistä harkintaa.

Jakelumuuntajien kuormitettavuuden parantamiselle on haastavaa määritellä saavutettua

kustannussäästöä muuntajien vastatessa usein yksin tietyn alueen sähkönjakelusta eikä

muuntajan kuormitus siten ole kontrolloitavissa vaihtoehtoisten tehonsyöttöreittien ja ohjat-

tavien kuormien puuttuessa. Kuormitettavuuden parantuminen voidaan kuitenkin tietyissä

tapauksissa huomioida muuntopiirin arvioidun kuormituksen ollessa saatavilla olevien

muuntajakokojen rajalla ja sitä kautta kunnonvalvontajärjestelmän avulla voidaan välttää

muuntajan ylimitoittaminen saavuttamalla kuitenkin sama luotettavuustaso. Tällöin voidaan

siis pienentää investointikustannuksia uuden muuntajan hankinnassa, joka tulisi huomioida

uuden muuntajan investointipäätöstä tehdessä, mutta jota ei olemassa olevan muuntajan kus-

tannussäästölaskelmassa voida määrittää.

Muuntajan kuormitettavuuden parantuminen tuo hyötyä myös tilanteeseen, jossa kuormituk-

set kasvavat ja muuntaja joutuu ajoittain ylikuormaan. Ylikuormitus johtaa muuntajan läm-

pötilan nousuun ja siten sen ikääntymisen kiihtymiseen. Ylikuormitustilanteissa merkittävä

vaikutus on ympäristön lämpötilalla, joka vaikuttaa muuntajan jäähtymiseen ja siten sen

lämpötilan nousuun. Suomessa kuormitushuiput osuvat usein kovien talvipakkasten ajalle,

jolloin jakelumuuntajien passiivinen jäähdytys on suuren lämpötilaeron vuoksi tehokkaim-

millaan. Tämä edesauttaa muuntajan selviytymistä ylikuormitustilanteista, mutta sen varaan

ei tällä hetkellä valvontajärjestelmien puutteen vuoksi voida muuntajan ylikuormitettavuutta

luotettavuus syistä laskea. Valvonnan avulla muuntajan ylikuormitustilanteita ja ikäänty-

mistä voidaan kuitenkin seurata ja ylikuormituksen aiheuttamia riskejä pienentää jopa mer-
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kittävästi (IEEE C57.143 2012). Pienentämällä riskejä valvonnan avulla voidaan ylikuor-

maan joutunutta muuntajaa luotettavasti käyttää kuormitusten kasvaessa pidemmän aikaa ja

siten viivästää muuntajan vaihtoa (kuva 7.3). Muuntajan vaihtohetken viistäminen onkin ja-

kelumuuntajien kohdalla yksi merkittävimmistä online-kunnonvalvonnan kautta saavutetta-

vista hyödyistä muuntajainvestointien ollessa tuhansia euroja jokaista muuntajaa kohti.

Muuntajan vaihto perustuu yleensä olettamukseen, jonka mukaan muuntajan vikataajuus on

kasvanut hyväksyttyä tasoa suuremmaksi (IEEE C57.143 2012). Online-kunnonvalvonnan

avulla odottamattoman keskeytyksen todennäköisyyttä voidaan madaltaa ja näin pitää säh-

könjakelun luotettavuus korkealla tasolla.

Kuva 7.3. Muuntajan kunnonvalvontajärjestelmällä saavutettu muuntajan käyttöiän jatkaminen ja
vaihtoinvestoinnin viivästyttäminen (IEEE C57.143 2012).

7.5 Teollinen internet hajautetun tuotannon hallinnassa

Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy tulevaisuudessa merkittävästi ja se tuo

mukanaan haasteita sähkönjakeluverkkojen käyttötoimintaan ja tuotannon hallintaan. Esi-

merkiksi pienten väliaikaisesti erillään muusta sähköverkosta toimimaan kykenevien verkon

osien eli microgridien hallinnan apuvälineenä voidaan käyttää tilaestimointia, joka hyödyn-

tää teollisen internetin mittauksia ja kommunikaatioyhteyksiä. Microgridit sisältävät usein

merkittävän määrän hajautettua tuotantoa yhdessä energiavarastojen kanssa, mikä tekee nii-

den hallinnasta muusta verkosta irrallaan haastavaa. Lisääntyvä uusiutuvan energian tuo-

tanto voi lisäksi aiheuttaa jänniteongelmia, jolloin keskitetysti hallinnoitavassa jännitteen-

säädössä hajautetut IoT-mittaukset, IoT-kommunikaatio ja tilaestimointiin tarkoitettu algo-

ritmi voivat tarjota merkittävän edun. Tällaisen järjestelmän vaatimuksina ovat turvallinen
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ja tietoturvallinen sekä saumaton kaksisuuntainen toiminta, jonka edellytyksenä ovat tule-

vaisuuden 5G-verkon tarjoamat tiedonsiirto-ominaisuudet. (Rana & Li 2016)

Hajautettu tuotanto voi laajassa mittakaavassa yleistyessään muuttaa merkittävästi sähkön-

kulutuskäyriä, jolloin etenkin sähkönjakeluverkon kuormitettavuuden arviointi kulutuksen

tuntimittaus-sarjoihin perustuen voi antaa harhaanjohtavia tuloksia. Hajautettu tuotanto on

luonteeltaan hyvin vaihtelevaa ja vaihtelu voi olla hyvin merkittävää ajallisesti jopa minuu-

tin aikajänteellä. Puolipilvisellä säällä esimerkiksi aurinkovoimalan tuotanto voi kasvaa pil-

ven siirtyessä pois auringon edestä lähes nollasta nimellistehoon asti hyvinkin nopeasti, jol-

loin myös verkon kuormitustilanteet voivat muuttua radikaalisti hyvin nopeasti. Sama voi

tapahtua myös toisinpäin, jolloin nimellisteholla oleva tuotanto äkillisesti lähes lakkaa pil-

ven peittäessä auringon, jolloin syntyy äkillinen tehovaje sähköverkkoon. Tästä syystä jake-

lumuuntamotasoinen tuntia selvästi lyhyemmällä aikavälillä toteutettavat mittaukset varsin-

kin runsaasti aurinkovoimaa sisältävissä muuntopiireissä tulee ajankohtaiseksi. Suomessa

sähkönjakeluyhtiöillä on liittämisvelvollisuus asiakkaidensa aurinkovoimaloihin, joiden

huipputehot samalla alueella ajoittuvat kulutuksesta poiketen suurella todennäköisyydellä

samalle ajanhetkelle. Tästä voi seurata, että muuntaja joutuu hetkellisesti ylikuormalle, joka

lyhentää muuntajan elinikää. Tähän voidaan kuitenkin reagoida muuntajan kunnonvalvon-

nan tai ohjattavien kuormien ja energiavarastojen avulla, joiden optimaalisen ohjauksen pe-

rusteena voidaan käyttää teollisen internetin mittauksia. Tällöin voidaan välttää todennäköi-

sesti paljon kalliimpi jakelumuuntajan vaihto ja samalla mahdollistetaan uusiutuvan ja ym-

päristöystävällisin aurinkoenergian tuotanto. Mittauksia voidaan myös hyödyntää energia-

varastojen mitoituksen optimoinnissa (Venu ym. 2009).

Kaipia ym. (2015) toteavat tutkimuksessaan, että hajautetun aurinkosähkötuotannon vuoksi

on tarve verkon alemmille tasoille lisättävään automaatioon sekä verkon eri osien väliseen

kommunikaatioon. Akut tulevat olemaan tulevaisuudessa hyvin merkittävässä roolissa au-

rinkosähkön tuotannon tasapainottamiseksi. Akkujen ja kehittyneen automaation ja ohjauk-

sen avulla voidaan välttää muuten aurinkosähkön takia vaadittu verkkojen ylimitoitus. (Kai-

pia ym. 2015). Tämä taas vaatii kehittyneitä algoritmeja verkon ohjaamiseen, jonka tehokas

ja tarkka toteutus vaatii kumppanikseen hajautetusti verkon eri osista saatavaa mittaustietoa

verkon tilasta.
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7.6 Teollinen internet sähkönjakelun asiakaspalvelussa

Teollinen internet teknologiana tarjoaa etuja ja kehitysmahdollisuuksia ensi sijassa sähkön-

jakelun tekniseen puoleen parantaen käytettävyyttä, tehokkuutta ja tietoisuutta. Sähkönjake-

lutoiminta on kuitenkin hyvin asiakaskeskeistä ihmisten ja yritysten ollessa yhä enemmän

riippuvaisia keskeytyksettömästä sähkönjakelusta. Tästä syystä ei tule unohtaa teollisen in-

ternetin tuomia mahdollisuuksia asiakaskokemusten parantamiseksi. Asiakkaiden kokeman

sähkön toimituksen laadun voidaan nimittää ajatella koostuvan kahdesta eri osasta, jotka

ovat sähkön laatu ja sähkön toimittamiseen liittyvien palveluiden laatu (Lakervi & Partanen

2008). Tämän määritelmän mukaan sähkön laatu koostuu vielä kahdesta osatekijästä, jännit-

teen laadusta sekä verkon käyttövarmuuden ja tuotannon varmuuden muodostamasta toimi-

tusvarmuudesta. Asiakkaiden kokemus sähkön toimitukseen liittyvien palveluiden laadusta

voi kuitenkin olla hyvin merkittävä toimituksen laadun kokonaisuutta arvioitaessa, jolloin

teollisen internetin tuomat mahdollisuudet esimerkiksi häiriötilanteiden automaattisessa tie-

dottamisessa tulisi hyödyntää.
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8 TEOLLISEN INTERNETIN SOVELLUS JAKELUMUUNTAMOLLE

Diplomityön toisen tavoitteen eli konkreettisen teollisen internetin sovelluksen kehittäminen

toteutettiin Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n jakelumuuntamolle. Kohteena oleva jakelu-

muuntamo ei sisältänyt etäluettavia mittalaitteita, jolloin se varustettiin jälkikäteen helposti

asennettavin tietoliikenneyhteyksillä varustetuin mittalaittein. Tämä niin sanottu retrofit-

konsepti eli vanhojen kohteiden varustaminen uusilla, tietoliikenteen avulla luettavilla mit-

talaitteilla on herättänyt viime aikoina kiinnostusta hyvin laajasti niin suurissa laitevalmis-

tajissa (Luoma ym. 2013; Optisch 2013), energia- ja verkkoyhtiöissä (Merschel ym. 2015)

kuin tutkimusryhmissäkin (Moghe ym. 2012). Retrofit-ajatuksen taustalla ovat kiinnostus

älykkään sähköverkon ominaisuuksien hyödyntämiseen sekä tarve vanhentuvan verkosto-

omaisuuden tehokkaampaan omaisuudenhallintaan. Tämän työn yhteydessä toteutettavan

järjestelmän tavoitteena on toimia jakelumuuntajan kunnossapidon tukena tuottamalla ajan-

tasaista tietoa komponentista ja sen toiminnasta. Kyseinen kohde valikoitui kehitysympäris-

töksi sen hyvän sijainnin ja aikaisempien asiakassuhteiden perusteella.

8.1 Jakelumuuntamosovelluksen tavoitteet ja toteutuksen periaatteet

Teollisen internetin keinoin toteutettavan jakelumuuntamolle suunniteltavan kunnonvalvon-

tajärjestelmän tavoitteena on parantaa jakeluverkonhaltijan suorituskykyä parantamalla öl-

jyeristeisen puisto- tai kellarimuuntamoon sijoitetun muuntajan kunnossapitoa a) tuottamalla

mahdollisimman hyvä kuva jakelumuuntajan kunnosta ja siten b) ehkäistä muuntajan ennen-

aikaiset korvausinvestoinnit sekä c) muuntajan ikääntymisestä aiheutuvat vikakeskeytykset.

Jokaisen edellä mainitun tavoitteen tarkoituksena on jakelumuuntamon elinkaarikustannus-

ten minimointi huomioiden myös muuntajan aikaansaama tuotto jakeluverkonhaltijalle. Tä-

män työn osalta tavoitteena on määrittää mittausjärjestelmän alustavat ominaisuudet, käy-

tettävät mittaus- ja tietoliikennetekniikat, mitattavat suureet ja käytettävä muuntajan kun-

nonarviointimenetelmä ja siinä huomioitavat seikat. Käytännön toteutus sisältää mittausjär-

jestelmän suunnittelun, mittalaitteiden asennuksen sekä mittaustietojen luennan asettamisen.

Mittaustietojen käsittely ja muuntajan kunnonvalvontamenetelmän toteutus sekä integrointi

käytettävään IoT-alustaan jää aikataulullisista syistä palvelukehityksen ohella jatkokehityk-

sen kohteeksi.

Jakelumuuntajan kunnonvalvonta toteutetaan etäluettavin mittalaittein, joiden tuottama mit-

taustieto siirretään matkaviestinverkon avulla mittaustietoja hallinnoivaan järjestelmään.
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Mittaustietoja hallinnoivana järjestelmänä käytetään IoT-alustaa, jonka tehtävänä on mit-

taustietojen käsittely ja tietojen visualisointi jakelumuuntamon kunnossapidosta vastaavalle

henkilöstölle. Jakelumuuntamolle sijoitettavien mittalaitteiden avulla tuotetaan myös tarvit-

tavat ilmoitukset ja hälytykset muuntajan raja-arvot ylittävän toiminnan johdosta normaa-

lista poikkeavien tilanteiden varalle. Muuntajan toimintaa ja kuntoa seurataan mittaamalla

sen kuormitusta sekä muuntajan ja ympäristön lämpötilaa. Muuntajan kuormitusta mitataan

virta- ja jännitemittauksen avulla huomioiden harmonisten yliaaltojen vaikutukset.

Mittausjärjestelmän tietoliikenne toteutetaan matkaviestinverkkojen avulla, niiden mahdol-

listaessa mittalaitteiston itsenäisen toiminnan riippumatta kohteessa olemassa olevista tieto-

liikenneyhteyksistä. Matkaviestinverkon peittävyyden ja luotettavuuden nähdään olevan tar-

kastelussa olevan järjestelmän kannalta hyvin tarkoitukseen sopiva. Peittävyyden katsotaan

kattavan lähes kaikki mahdollisen seurannan piiriin tulevat jakelumuuntamot ja myös kau-

pallisen matkaviestinverkon luotettavuus ja toimintavarmuus nähdään muuntajan kunnon-

valvontajärjestelmälle ajallisesti ja saatavuudellisesti riittävänä. Tarkastelussa on huomioitu

häviävän pieni todennäköisyys tilanteelle, jossa muuntajan nopeasti kehittyvään vikaan ei

kunnonvalvontajärjestelmän tietoliikenneongelmien vuoksi kyetä reagoimaan.

Langattoman matkaviestinverkkoihin perustuvan tietoliikenneratkaisun avulla vältytään ole-

massa olevien tietoliikenneverkkojen tietoturvajärjestelmien muokkaamiselta ja verkkoihin

liittymiseltä sekä erillisten tietoliikenneverkkojen rakentamiselta. Näin voidaan varmistaa

kohteen tietoturvatason säilyminen myös etämittauslaitteiston asennuksen jälkeen. Tällöin

laitteiston asentaminen ja käyttöönotto eivät myöskään kuormita kohteen haltijan tietotek-

nistä henkilöstöä, jolloin laitteiston asentaminen on niin mittaukset toteuttavan kuin mittaus-

kohteen haltijan kannalta vaivattomampaa. Mittalaitteiston tietoturvallisuuteen on kiinnitet-

tävä huomiota mittaustietojen manipuloimisen, laitteiden vahingoittamisen tai muihin jär-

jestelmiin olevien yhteyksien hyväksikäytön estämiseksi. Mittausjärjestelmää ei ole tällä

hetkellä tarkoitus kytkeä jakeluverkonhaltijan järjestelmiin, vaan se toimii itsenäisenä jär-

jestelmänä varmistaen jakeluverkonhaltijan kriittisten järjestelmien muuttumattoman toi-

minnan. Jakelumuuntamoilta saatavat mittaustietojen manipuloiminen voi kuitenkin sovel-

luksista riippuen vaikuttaa negatiivisesti verkon toimintaan, jos verkkoa ohjataan tai käyte-

tään mittaustietoihin perustuen. Tietojen manipuloiminen voi myös aiheuttaa tarpeettomia

hälytyksiä tai estää todelliseen vikatilanteeseen reagoimisen vääristyneen tiedon vuoksi.
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8.2 Käytettävä laitteisto ja mitattavat suureet

Mittalaitteisto koostuu kolmivaiheisesta verkkoanalysaattorista, tiedonkeruuyksiköstä sekä

lämpötilaa mittaavista antureista. Verkkoanalysaattori mittaa virtamuuntajien ja suoran jän-

nitemittauksen avulla jakelumuuntajan kuormitusta ja sähkönlaatua muuntajan PJ-puolelta.

Verkkoanalysaattorina käytetään Carlo Gavazzi WM40 -analysaattoria. Virran mittauksessa

laitteisto hyödyntää jakelumuuntamolla valmiina sijaitsevia 1600/5 A virtamuuntajia ja jän-

nitteenmittauksessa optiona muuntamolle asennettuja jännitteenmittausliittimiä. Virtamuun-

tajien puuttuessa voidaan hyödyntää helposti jälkiasennettavia avattavia virtamuuntajia tai

Rogowski-keloja. Analysaattorilla mitataan virta- ja jännitesuureiden lisäksi taajuutta, pätö-,

näennäis- ja loistehoa sekä pätö- ja loisenergiaa ja se määrittää kuormitukselle myös teho-

kertoimen. Sähkön laadullisista suureista analysaattorilla mitataan virran ja jännitteen har-

monista kokonaissäröä (THD, Total Harmonic Distortion) sekä jännite-epäsymmetriaa.

Analysaattori määrittää myös jokaiselle vaiheelle virran harmonisten komponenttien aikaan-

saamia kasvavia häviöitä kuvaavan kertoimen K. Analysaattoriin voidaan lisäksi ohjelmoida

hälytyksiä kaikille mitattaville suurille ja se tallentaa mittaamistaan arvoista maksimi ja mi-

nimiarvot sekä enintään kymmenentuhatta käyttäjän määrittämää tapahtumaa. Erillisen

muovisen laitekotelon kanteen jakelumuuntamolle asennettu analysaattori on esitetty ku-

vassa 8.1.

Kuva 8.1.  Jakelumuuntamolle asennettu muuntajan kuormituksen mittaukseen tarkoitettu analy-
saattori kunnonvalvontalaitteiston kotelon kannessa muuntamon PJ-keskuksessa.
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Tiedonkeruulaitteena käytetään ionsign GMU191 -tiedonkeruulaitetta. Tiedonkeruulaite on

varustettu analogisilla virta- ja jännitetuloilla, lämpötila-anturitulolla, pulssituloilla sekä

Modbus Master- ja Slave -kommunikaatiolla RS485-liitännän kautta. Tiedonkeruulaitteessa

on lisäksi integroitu 3G-moduuli, jonka avulla mittaustiedot siirretään mittalaitteiden luen-

tajärjestelmään. Tiedonkeruulaitteen asetukset on myös muokattavissa 3G-yhteyden avulla

selaimen kautta tai tekstiviestein. Tiedonkeruulaite on varustettu sisäisellä muistilla mittaus-

tietojen puskuroimiseksi ja tietojen jatkuvuuden varmistamiseksi. Tietojen tallennus voidaan

määrittää tapahtuvan 1–60 min välein ja tallennus voidaan suorittaa 250:lle 16 bittiselle

Modbus-rekisterille sekä laitteen lämpötila- ja analogituloille. Analysaattorin luenta suorite-

taan Modbus Master -luennan kautta analysaattoriin kiinnitettävän Modbus-lisäyksikön

avulla. Tiedonkeruulaite sekä sen, analysaattorin ja lämpötila-anturien vaatimat lisävarusteet

on esitetty kuvassa 8.2.

Kuva 8.2.  Jakelumuuntamolle asennettu kunnonvalvontalaitteisto muuntamon PJ-keskuksessa.

Muuntajan kannen lämpötilaa mittaavan lämpötila-anturin sijoittamisessa hyödynnettiin

lämpökameraa, jonka perusteella voitiin todeta kannen lämpimimmän kohdan sijaitsevan

keskellä muuntajan kantta (kuva 8.3). Lämpökamerakuvien perusteella voidaan myös todeta

muuntajan jäähdytysripojen yläosan lämpötilan olevan hieman kannen lämpötilaa korke-

ampi.
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Kuva 8.3. Muuntajan lämpötila Fluke Ti9 -lämpökameralla määritettynä. Lämpötila-asteikko Fah-
renheit-asteina, vastaavat lämpötilat celsiusasteina: asteikon alin lämpötila 10,6 °C, ylin
36,1 °C ja kuvassa esitetyn pisteen lämpötila 34,9 °C.

Muuntajan lämpötilan mittaus toteutetaan muuntajan kanteen magneetin avustuksella kiin-

nitettävän Pt100-lämpötila-anturin avulla (kuva 8.4). Lämpötila-anturi kytketään tiedonke-

ruulaitteeseen häiriösuojatun kaapelin ja erillisen lämpötilalähettimen kautta. Magneetin ja

anturin rungon katsotaan olevan kooltaan riittävän pieniä ja kosketuspinnan muuntajaan riit-

tävän suuri, jotta anturin lämpötila seuraa mahdollisimman tarkasti muuntajan kannen läm-

pötilaa. Ympäristön lämpötilaa mitataan muuntajatilan kulmaan kiinnitetyllä Pt1000-lämpö-

tila-anturilla, jossa se on suojassa sateelta, pölyltä ja suoralta auringonpaisteelta. Anturi on

sijoitettu PJ-keskusta vasten olevaan seinään noin 60 cm korkeudelle, noin 70 cm etäisyy-

delle muuntajasta ja noin 50 cm päähän muuntajatilan ovessa sijaitsevista tuloilma-aukoista.
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Kuva 8.4. Jakelumuuntajan lämpötilaa mittava anturi muuntajan kannella.

8.3 Mittaustietojen hallinta

Tiedonkeruulaitteen keräämät tiedot analysaattorilta ja lämpötilasensoreilta siirretään 3G-

yhteyden avulla tiedonkeruulaitteen valmistajan tarjoamalle palvelimelle, josta tietoja voi-

daan tarkastella tai ladata selain-pohjaisen pilvipalvelun avulla. Lopullisessa kunnonvalvon-

tajärjestelmässä mittaustiedot siirretään IoT-alustalle, jonka avulla mittaustietoja voidaan

käsitellä, visualisoida ja analysoida automaattisesti ja jonka kautta tiedot ovat välitettävissä

eteenpäin halutussa muodossa tarvittaessa automaattisesti. IoT-alustaa voidaan hyödyntää

valvomotoiminnassa muuntajan kuormituksen ja kunnon seurannassa ja sen avulla on myös

mahdollista toteuttaa hälytyksiä mitattavista tai laskettavista suureista. Seuraavassa käsitel-

lään IoT-alustaan pohjautuvan kunnonvalvontajärjestelmän ominaisuuksia, jotka lopullisen

version tulisi sisältää, mutta niitä ei tämän työn yhteydessä saateta toteutukseen.

8.3.1 Jakelumuuntajan kuormitus

Jakelumuuntajan vaihekohtaisesti mitatut kuormitusvirrat ja vaihejännitteet esitetään omissa

kuvaajissaan, joihin käyttäjällä on mahdollista valita haluttu ajanjakso. Vaihekohtaiset pätö-,

lois- ja näennäistehot esitetään samoin omissa kuvaajissaan, kuten jakelumuuntajan koko-

naiskuormitus kokonaistehojen avulla. Kuvaajien ohella voidaan kuvaajissa esitetyistä suu-

reista määrittää minimi-, maksimi- ja keskiarvot. Muuntajan siirtämiä tehoja ja energioita

voidaan myös verrata aikaisempiin vuosiin, jos AMR-mittareista kerättyjen kulutustietojen

summa jakelumuuntajan alueelta on tiedossa.
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8.3.2 Jakelumuuntajan lämpötila

Mitattua jakelumuuntajan kannen lämpötilaa, jonka oletetaan vastaavan muuntajan pinta-

öljyn lämpötilaa, verrataan aluksi muuntajan kuormituksen ja ulkolämpötilan mittaukseen

perustuvaan laskennallisesti standardin IEC 60076-7 (2005) mukaisesti määritettyyn pinta-

öljyn lämpötilaan. Vertaamalla edellä mainittuja lämpötiloja voidaan havainnoida muunta-

jan teoreettisesta termisestä käyttäytymisestä poikkeava toiminta. Edellä mainitussa standar-

dissa esitetty muuntajan terminen malli kuvaa kuitenkin vain keskimääräistä muuntajan ter-

mistä käyttäytymistä eri kuormituksissa ja ympäristön lämpötiloissa. Muuntajien terminen

käyttäytyminen on kuitenkin yksilöllistä, jonka vuoksi mittausjärjestelmän tavoitteena on

hyödyntää IoT-alustan koneoppivaa algoritmia muuntajan poikkeavan käyttäytymisen ha-

vainnointiin niin lämpötilan kuin muiden tekijöiden, kuten harmonisten yliaaltojen osalta.

Standardin IEEE C57.91 (2012) mukaan suurin suositeltu muuntajan pinta-öljyn lämpötila

on 110 °C muuntajan suurimman sallitun hetkellisen kuormituksen ollessa 200 %. ST-kor-

tiston ST 53.11 mukaan ylikuormitussuojauksessa suositellaan käytettäväksi kaksitasoista

lämpötilamittausta, joissa ensimmäinen taso aiheuttaa hälytyksen lämpötilan ylittäessä 80–

90 °C ja toinen taso KJ-kuormanerottimen laukaisun lämpötilan ylittäessä 90–100 °C (Säh-

kötieto 2003). Tällöin muuntajan lämpötilanmittaukselle asetetaan kaksitasoinen hälytys,

jossa ensimmäinen aktivoituu mitatun lämpötilan ylittäessä esimerkiksi 80 °C:tta ja toinen

lämpötilan saavuttaessa 100 °C:tta. Ensimmäisen tason hälytys toimii merkkinä valvo-

mohenkilöstölle mahdollisesta tulevasta ongelmatilanteesta, jolloin kyseisen kohteen toi-

mintaan voidaan perehtyä paremmin ja suunnitella tehtäviä toimenpiteitä, jos muuntajan

lämpötila jatkaa kasvuaan. Toisen tason hälytyksen tarkoituksena on saattaa valvomohenki-

löstölle tieto poikkeuksellisen tilanteen jatkumisesta tarvittavien toimenpiteiden käynnistä-

miseksi, jos automaattista lämpötilan nousuun reagoivaa suojalaitteistoa ei ole olemassa.

Muuntajan hot spot -lämpötilan määrittämiseksi löytyy standardista IEC 60076-7 (2005)

kaksi vaihtoehtoista menetelmää: eksponentiaalifunktioon ja differentiaalifunktioon perus-

tuvan menetelmän. Standardin mukaisesti differentiaalifunktioon perustuva menetelmä on

suunniteltu tietokoneohjelmiston suorittaman laskennan käytettäväksi ja sen on myös todettu

olevan online-kunnonvalvontaan paremmin soveltuva sen vastatessa paremmin kuormituk-

sen vaihteluihin (Rosenlind 2013). Tästä syystä kunnonvalvontajärjestelmä hyödyntää
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edellä mainitun standardin differentiaalifunktioon perustuvaa menetelmää, jonka kanssa voi-

daan standardin esimerkkien avulla hyödyntää myös mitattua muuntajan kannen lämpötilaa

laskennan tarkkuuden parantamiseksi.

Jakelumuuntajan kannen mitattu lämpötila ja laskennallinen lämpötila esitetään graafisesti

samassa kuvaajassa, josta lämpötilojen vertailu ihmissilmällä on yksinkertaista. Lämpöti-

loista voidaan tämän lisäksi määrittää suurin ero ja keskimääräinen ero tietyllä ajanjaksolla.

Tämän avulla voidaan vertailla esimerkiksi kuukausittaisia eroja lämpötiloissa ja jos lämpö-

tilaero systemaattisesti kasvaa voidaan sen nähdä kertovan muuntajan ikääntymisestä.

8.3.3 Jakelumuuntajan laskennallinen elinikä

Standardin IEC 60076-7 (2005) mukaan muuntajan ikääntymisen mallintamisessa suurin

käytetty aika-askel tulee olla enintään puolet muuntajan lämpömallin pienimmästä lämpöai-

kavakiosta. Jakelumuuntajille pienin aikavakio on standardin mukaan luokkaa 4 minuuttia,

jolloin mittauslaitteiston suorittama mittaus 1 minuutin välein on tarkoitukseen hyvin sovel-

tuva. Minuutin välein toteutettaviin uusiin mittauksiin perustuen mallinnus voidaan tehdä

kuitenkin vasta mittausjärjestelmän asennuksen jälkeen. Jakelumuuntajan eliniän ja lasken-

nallisen jäljellä olevan eliniän mallintamisen kannalta aika ennen mittauslaitteiston asenta-

mista on kuitenkin yhtä tärkeä, jotta saadaan tieto muuntajan sen hetkisestä tilasta. Kuluneen

eliniän mallintamiseen voidaan tässä tapauksessa hyödyntää jakeluverkonhaltijan keräämiä

asiakkaiden kulutustietoja kyseisestä muuntopiiristä. Näitä tunnin välein mitattuja AMR-

mittareilta saatuja kulutustietoja on nykyään saatavilla useamman vuoden ajalta, jolloin saa-

daan käsitys muuntajan kuormituksesta edellisinä vuosina muuntajan hot spot -lämpötilan ja

kuluneen eliniän mallintamisen pohjaksi. Tunnin välein saatavilla olevien AMR-tietojen

hyödyntämiseen liittyen on kuitenkin huomioitava epävarmuus, joka muodostuu aikaisem-

pien tietojen mukaan laskennassa käytettävien mittaustietojen suositellun enintään 2 min

aika-askeleen ylittämisestä. AMR-kuormitustietoa voidaan kuitenkin hyödyntää myös saa-

tuja mittaustietoja aiempaan aikaan huomioiden mahdolliset historiassa tapahtuneet muu-

tokset muuntopiirin asiakasmäärissä ja sitä kautta kuormituksessa. Kuormituksen lisäksi

eliniän mallintamisessa tulee hyödyntää tietoja ympäristön lämpötilasta. Mitattuja lämpöti-

latietoja on saatavilla kattavasti ympäri maan Ilmatieteenlaitoksen avoimen datan tietoai-

neiston (Ilmatieteenlaitos 2017) kautta Ilmatieteenlaitoksen säähavainto- ja Liikenneviras-

ton tiesääasemilta. Maantieteellisesti kattavamman aineiston tarjoavat Liikenneviraston ties-

ääasemat, joilta on saatavissa lämpötilatietoja 10 tai 15 minuutin välein jopa 15 aiemmalta
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vuodelta. Tätä vanhempien muuntajien kohdalla voidaan hyödyntää avoimen datan tietoai-

neiston lämpötilan kuukausiarvoja Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoasemilta.

Kuten aiemmasta voidaan huomata, on muuntajan eliniän mallintamiseen tarjolla melko kat-

tavat lähtötiedot jo ilman erillisiä mittalaitteita. Asiakkaiden etäluettavilta sähköenergia-

mittareilta saatavat kuormitustiedot tulisi kuitenkin muuntajan termisten aikavakioiden nä-

kökulmasta saada huomattavasti useammin kuin tunnin aikavälein. Tulevaisuudessa tähän

tullee kuitenkin muutoksia energianmittausvaatimusten kenties muuttuessa tunnin välein

suoritettavasta mittauksesta tiheämpään. Jos mittaustietoja olisi saatavilla esimerkiksi viiden

minuutin välein, voitaisiin kuormitustietoja jo melko hyvin ja helposti hyödyntää laajamit-

taiseen muuntajien eliniän mallintamiseen Ilmatieteenlaitoksen tarjoamiin lämpötilatietoihin

yhdistettynä ilman erillisiä mittalaitteita. Erillisen mittausjärjestelmän etuna on kuitenkin

muuntajassa ylimääräistä lämpenevää aiheuttavien virran harmonisten mittaus, muuntajan

kannen todellisen lämpötilan mittaus sekä mahdollisuus ilman lämpötilan mittaukseen mui-

den mittaustietojen puuttuessa lähialueelta. Uuden sukupolven AMR-mittareiden sähkönlaa-

tutietojen hyödyntäminen muuntajien eliniän mallintamisessa tulee kuitenkin tarkastella mit-

tareiden ominaisuuksien mukaan tulevaisuudessa, kuten myös se olisivatko tulevaisuuden

AMR-mittarit soveltuvia muuntajien kunnonvalvonnan tehtäviin. AMR-mittarien massatuo-

tanto aikaansaa niiden suhteellisen hyvän kustannustehokkuuden, jolloin myös muuntajien

kunnonvalvontaa voisi olla saatavilla edullisia ratkaisuja.

8.4 Jakelumuuntajan kunnonvalvontajärjestelmän hyötyanalyysi

Teollisen internetin jakelumuuntamosovelluksen eli jakelumuuntajan kunnonvalvontamene-

telmän hyötyanalyysi suoritettiin laskennallisiin arvoihin perustuen kattaen kunnonvalvon-

tajärjestelmän investointipäätöksen taloudellisen kannattavuuden määrittelyn. Seuraavissa

kappaleissa on esitetty laskennan perusteet, käytettävät yhtälöt ja lähtötiedot sekä laskennan

tulokset.

8.4.1 Kunnonvalvonnan hyötyanalyysin perusteet

Seuraavaksi käsiteltävän laskennallisen hyötyanalyysin yhteydessä vialla tarkoitetaan vikaa,

jonka seurauksena muuntaja ei voi enää toimia sille tarkoitetussa tehtävässä ja se tulee joko

ennallistaa korjaamalla tai korvata uudella muuntajalla. Jakelumuuntajien tapauksessa en-

simmäinen vaihtoehto on yleensä muuntajan jälleenhankinta-arvoon nähden kannattamaton
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sijoitus, jolloin vikaantunut muuntaja vaihdetaan useimmiten uuteen. Hyötyanalyysissä kä-

sitellään erikseen myös muuntajan vakavat viat, jotka normaalin vian tavoin aikaansaavat

muuntajan toimintakyvyn loppumisen, mutta aiheuttavat samalla myös ympäröivälle omai-

suudelle ja ympäristölle vahinkoja. Tällainen tapaus on esimerkiksi muuntajapalo, jonka

seurauksena puistomuuntamossa sijaitsevat mittaus- ja kytkinlaitteet kokevat vahinkoja. Uu-

den kunnonvalvontajärjestelmän hankinnan ollessa muuntajista vastaavalle taholle inves-

tointipäätös, tulee sen tuottamat hyödyt määritellä laskennallisesti euromääräisenä. Kunnon-

valvontajärjestelmällä saavutettavat euromääräiset hyödyt voidaan määrittää neljässä

osassa:

1. alentuneet muuntajan tarkastuskustannukset

2. alentuneet muuntajassa tapahtuviin vikoihin liittyvät kustannukset

3. muuntajan ylikuormitettavuuden kasvamisen kautta saavutettava hyöty sekä

4. muuntajan iän tai kunnon tai kuormitusten kasvun johdosta tehtävien vaihtoinves-

tointien viivästäminen.

Jokaisen kohdan mukaiset kustannukset määritetään erikseen nykyiselle kunnossapitomene-

telmälle sekä uuden kunnonvalvontajärjestelmän tehostamalle kunnossapidolle. Määritetty-

jen kustannusten välinen erotus määrittää kunnonvalvontamenetelmällä saavutettavan vuo-

sittaisen hyödyn. Muuntajan tarkastuskustannuksissa saavutettava säästö muodostuu määrä-

aikaistarkastusten tarkastusvälin pidentämisestä. Muuntajan vuosittaiset tarkastuskustan-

nukset kt voidaan määrittää yhtälöstä

= , (8.1)

jossa Kt on muuntajan tarkastuskustannus jokaista tarkastuskertaa kohti ja tt tarkastusten vä-

linen aika. Vikoihin liittyvät kustannukset koostuvat kokonaisuudessaan kolmesta tekijästä,

jotka ovat

2.1 vikojen korjauskustannukset

2.2 keskeytyksestä aiheutuvan haitan kustannukset ja

2.3 toimittamatta jääneen energian johdosta seuraava energiaperusteisen siirtomaksun

tulonmenetykset.
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Vikojen korjauskustannukset koostuvat uuden muuntajan hankintahinnasta, muuntajan vaih-

totyöstä aiheutuvista työkustannuksista sekä vakavista vioista seuranneista lisävahingoista.

Vuosittaiset korjauskustannukset kk määritetään yhtälöstä

= + ö ∗ , (8.2)

jossa KJHA on muuntajan jälleenhankinta-arvo (JHA), Ktyö muuntajan vaihtotyöstä aiheutuva

kustannus ja ρv muuntajan vuosittainen huomaamatta jäävien vikojen vikatiheys. Vikojen

vuoksi syntyvä keskeytyksestä aiheutuva haitta määritetään Energiaviraston (2015a) regu-

laatiomallin mukaista keskeytyksestä aiheutuvan haitan laskentaa. Keskeytyksestä aiheutuva

vuosittainen haitta kKHA määritetään yhtälöstä

= ∗ ∗ (ℎ + ∗ ℎ ) ∗ ∗ , (8.3)

jossa Pn on muuntajan nimellisteho, α muuntajan keskimääräinen kuormitusaste, hP keskey-

tyksestä aiheutuvan haitan tehoperusteinen yksikköhinta, tkesk keskeytyksen kestoaika, hE

keskeytyksestä aiheutuvan haitan energiaperusteinen yksikköhinta ja KHI kuluttajahintain-

deksi alaindeksin mukaiselta vuodelta. Keskeytyksestä aiheutuva haitta määritellään erik-

seen odottamattomille eli vikakeskeytyksille (kKHA,o) ja suunnitelluille keskeytyksille

(kKHA,s) käyttäen tilanteen mukaisia yksikköhintoja. Suunniteltujen keskeytysten laskentaa

käytetään tilanteessa, jossa muuntajavika havaitaan ennalta, jolloin muuntajavaihto pysty-

tään tekemään suunniteltuna keskeytyksenä. Toimittamatta jääneen energian johdosta koettu

tulonmenetys ktm energiaperusteisessa siirtomaksussa voidaan määrittää yhtälöstä

= ∗ ∗ ∗ , ∗ , (8.4)

jossa asm,E on energiaperusteinen siirtomaksu. Muuntajan ylikuormitettavuuden kasvamisen

kautta saatavat hyödyt ayk voidaan IEEE C57.143 (2012) mukaan määrittää yhtälöstä

= ∗ ( − 1) ∗ ∗ ∗ , −
∗ ∗ ∗ ( − 1)

, (8.5)

jossa β on muuntajan ylikuormitettavuus nimellistehoon nähden, tyk ylikuormituksen kesto-

aika vuodessa, pyk ylikuormituksen todennäköisyys, Vp paperieristyksen suhteellinen ikään-
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tymisnopeus ja tp paperieristyksen normaali elinikä. Viimeisenä tekijänä uuden kunnonval-

vontamenetelmän hyötyjen määrittämisessä on muuntajan vaihtoinvestoinnin viivästämisen

taloudellisen hyödyn aiv laskenta, joka voidaan IEEE C57.143 (2012) mukaan määrittää yh-

tälöstä

= ∗ ∗ , (8.6)

jossa r on korkotaso ja tiv aika, jonka verran investointia voidaan viivästää.

8.4.2 Kunnonvalvonnan hyötyanalyysissä käytettävät lähtötiedot

Jakelumuuntamoille suoritettavia visuaalisia määräaikaistarkastuksia suoritetaan 4–8 vuo-

den välein riippuen muuntamon tyypistä, iästä ja kriittisyydestä. Muuntamotarkastuksen yh-

teydessä tarkastetaan myös muuntajakone silmämääräisesti. Laskennassa tarkastusvälille

käytetään nykyisellä menetelmällä viittä vuotta ja uudella menetelmällä arvioidaan voitavan

jatkaa tarkastusväliä seitsemään vuoteen. Yksittäisen muuntajatarkastuksen kustannukseksi

on arvioitu 100 €.

Muuntajan vikaantumistodennäköisyys vaihtelee IEEE C57.143 (2012) mukaan 0,5 %:in ja

3 %:n välillä, jonka mukaisesti laskennassa käytetään yhden prosentin todennäköisyyttä, sen

kuvatessa vikaantumistodennäköisyydeltään keskimääräistä muuntajaa. Oletuksena huo-

maamattomien vikojen osuus on nykyisillä kunnonvalvontamenetelmillä 70 %:ia kaikista

vioista. Jakelumuuntajien osalta osuus voi todellisuudessa olla jopa suurempi muuntajien

kunnonvalvonnan perustuessa lähinnä vain visuaalisesti suoritettaviin määräaikaistarkastuk-

siin. Uuden kunnonvalvontamenetelmän tehokkuus riippuu kunnonvalvontamenetelmän

luonteesta ja esimerkiksi jatkuvaan kaasuanalyysiin perustuvan kunnonvalvonnan tehok-

kuus on arvioitu olevan 60 % (IEEE C57.143 2012). Tämä tehokkuus tarkoittaa sitä, että

60 %:ia ennen huomaamattomista vioista voidaan kunnonvalvonnan avulla havaita ennak-

koon. Tarkastelussa olevan kunnonvalvontamenetelmän tehokkuuden oletetaan olevan hie-

man edellä mainittua menetelmää alhaisempi, jolloin käytetään arvoa 50 %:ia tarkoittaen,

että puolet ennen huomaamattomista vioista voidaan sillä havaita. Tällöin kaikista muunta-

jan sisäisistä vioista voidaan kunnonvalvonnan avulla havaita 65 % nykyisten menetelmien

kyetessä havaitsemaan vain 30 % vioista ennen niiden tapahtumista. Vakavien vikojen arvi-

oidaan kattavan 1 %:n kaikista vioista. Vikatiheydet on kokonaisuudessaan esitetty kuvassa

8.5.
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Kuva 8.5. Muuntajan vikataajuus ja vikojen havaitseminen nykyisellä ja uudella kunnonvalvonnan
menetelmällä (mukaillen IEEE C57.143 2012).

Muuntajan hankintahintana laskelmissa käytetään Energiaviraston (2015b) vuosille 2016-

2023 tarjoamia sähköverkon komponenttien yksikköhintoja, joiden mukaisesti myös määri-

tetään vakavan vian aikaansaama muuntamon uusimisen lisäkustannus. Muuntajan vaihto-

kustannuksina käytetään vikakustannuslaskelmissa Energiateollisuuden (2007) Verkosto-

suositus KA 2:2006 mukaisia vaihtokustannuksia (taulukko 8.1). Verkostosuosituksen mu-

kaiset vaihtokustannukset sisältävät logistiikan, vanhojen rakenteiden purkamisen sekä

muutokset muuntamossa ja ne on tässä yhteydessä oletettu suunnitellun vaihtotyön kustan-

nuksiksi. Tästä syystä vaihtokustannuksia on korjattu vikojen ja vakavien vikojen yhtey-

dessä tehtävien vaihtojen osalta taulukon 8.1 mukaisesti.

Taulukko 8.1. Muuntajakoneen suunnitellun vaihtotyön kustannukset muuntamotyypin mukaan
(Energiateollisuus 2007) ja suunnittelemattomien, vikojen seurauksena tehtävien
vaihtotöiden kustannusten kasvaminen suunniteltuihin keskeytyksiin nähden.

Vaihtotyö Arvo
Pylväsmuuntamo [€] 1090
Talo-/puistomuuntamo, nelipylväsmuuntamo [€] 1820
Vaihtotyö vian jälkeen [% suunnitellusta] 133 %
Vaihtotyö vakavan vian jälkeen [% suunnitellusta] 200 %

Keskeytysaikoina laskelmissa käytetään taulukon 8.2 mukaisia arvoja. Keskeytysaikojen

osalta on käytetty oletusta, että vian seurauksena käyttökelvottomaksi joutuneen muuntajan

tilalle löytyy korvaava muuntaja jakeluverkonhaltijan varastosta ja matka muuntamolle on

Muuntajan
vikataajuus 1 %/a

0,01 /

Havaittavissa
nykyisillä

menetelmillä 30 %
0,003 /

Ei havaittavissa
nykyisillä

menetelmillä 70 %
0,007 /

Havaittavissa
uudella

menetelmällä 50 %
0,0035 /a

Vakava vika
vältettävissä

1 %
0,000035 /a

Normaali vika
vältettävissä 99

%
0,003465 /a

Ei havaittavissa
50 %

0,0035 /a
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alle puoli tuntia. Vakavan vian osalta huomioidaan koko muuntamon uusiminen, jolloin kes-

keytysaika on normaaliin vikaan verrattuna huomattavasti pidempi. Suunniteltu keskeytys

on vikoihin nähden huomattavasti lyhyempi, sillä se ei sisällä matka-aikaa ja myös toiminta

muuntamolla on suunniteltuna tehokkaampaan. Keskeytyksestä aiheutuvan haitan lasken-

nassa hyödynnetään aiemmin taulukossa 7.3 esitettyjä yksikköhintoja suunniteltujen ja vi-

kakeskeytysten osalta. Kuluttajahintaindeksinä käytetään vuoden 2016 vuosikeskiarvoa

vuoteen 2005 nähden, joka on 119,8 (Tilastokeskus 2017). Toimittamatta jääneen energian

siirtohinnan arvoksi on sen sijaan arvioitu 0,05 €/kWh.

Taulukko 8.2. Kustannussäästölaskelmissa käytetyt keskeytysajat muuntajavikojen ja suunniteltu-
jen keskeytysten osalta.

Keskeytyksen tyyppi Keskeytyksen kesto [h]
Vakava vika 10
Normaali vika 5
Suunniteltu keskeytys 2

IEEE C57.143 (2012) mukaan muuntajan kuormitettavuus ilman valvontaa voi olla 110 %,

mutta valvonnan avulla saavutetaan sama luotettavuustaso kuormituksen ollessa 120 %

muuntajan nimellistehosta. Näitä vastaavat suhteelliset ikääntymisnopeudet ovat edellä mai-

nitun standardin mukaan Vpe,110=2,7 ja Vpe,120=11. IEEE C57.143 mukaan normaali ikä pa-

perieristykselle on 150 000 h muuntajan nimelliskuormituksella. Jakelumuuntajan elinikä on

kuitenkin normaalitilanteessa noin 40 a, joka vastaa noin 350 000 h. Tämä johtuu siitä, että

jakelumuuntajat ovat suurimman osan ajasta osakuormituksella, jolloin muuntajan lämpötila

pysyy matalana ja siten elinikä pidempänä. Tästä syystä paperieristyksen normaalille elin-

iälle käytetään arvoa 350 000 h.

Edellä mainitut ylikuormitustasot ovat perusteltavissa tiedolla, että ulkoilman lämpötilan ol-

lessa -20 astetta, voidaan passiivisella jäähdytyksellä varustettua muuntajaa kuormittaa jat-

kuvasti jopa 130 % nimellistehosta, hetkellisen kuormituksen maksimin ollessa yli 150 %

kyseisessä lämpötilassa. Vastaavasti kuitenkin lämpimämpi ulkoilma laskee muuntajan

kuormitettavuutta, jatkuvan kuormitettavuuden ollessa 80 % nimellisestä 40 asteen lämpö-

tilassa. Samassa lämpötilassa muuntajaa voi kahden tunnin ajan kuormittaa 140 %:in verran.

Suomessa ylikuormitustilanteet ovat useimmiten kylmimpinä talvipäivinä, jolloin ylikuor-
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mitettavuus on parhaimmillaan. Muuntajan osien kuten läpivientieristinten ylikuormitus-

kesto tulee kuitenkin huomioida muuntajan ylikuormittamista harkitessa. (Lakervi & Hol-

mes 1995)

Muuntajan käyttöiän jatkamisen aikaansaaman taloudellisen hyödyn laskennassa käytetään

5 %:n korkotasoa, sen ollessa hieman sähkönjakeluverkkotoiminnan regulaation määrittä-

mää WACC-tuottoprosenttia (Weighted Average Cost of Capital), 7,05 %, alhaisempi.

8.4.3 Kunnonvalvonnan hyötyanalyysin tulokset

Edellä mainittujen laskennan perusteiden ja lähtötietojen mukaisesti lasketut hyödyt on esi-

tetty esimerkkinä keskimäärin 50 %:n kuormitusasteen omaavalle puistomuuntamoon sijoi-

tetulle ja nimellisteholtaan 500 kVA:n jakelumuuntajalle taulukoissa 8.3-8.8. Taulukossa

8.3 on esitetty määräaikaistarkastusten aiheuttamien kustannusten laskun perusteella saavu-

tettava hyöty.

Taulukko 8.3. Muuntajan määräaikaistarkastusten kustannukset ja tarkastusvälien kasvattamisella
saatava vuosittainen hyöty.

Tekijä Nykyinen menetelmä Uusi menetelmä
Tarkastusväli [a] 5 7
Tarkastuskustannus [€] 100,00 100,00
Vuosikustannus [€/a] 20,00 14,30
Säästö [€/a] 5,70

Jakelumuuntajan määräaikaistarkastusten tarkastusvälin pidentäminen tarkastelussa olevan

kunnonvalvontamenetelmän avulla on silmämääräisesti tehtävien tarkastusten luonteen

vuoksi kyseenalaista, mutta voi tietyissä tilanteissa olla hyväksyttävää. Määräaikaistarkas-

tuksissa saavutettava säästö on kuitenkin merkitykseltään pieni. Vikakustannukset sekä nii-

den perusteella määritetty säästö on esitetty taulukoissa 8.4, 8.5 ja 8.6, joista ensimmäinen

sisältää korjauskustannukset, toinen keskeytyksestä aiheutuvan haitan ja kolmas tulonmene-

tykset siirtomaksussa.
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Taulukko 8.4. Vikojen korjauskustannukset ja niiden pienenemisen kautta saavutettava hyöty uu-
della kunnonvalvontamenetelmällä.

Tekijä
Nykyinen

menetelmä
Uusi

menetelmä
Huomaamattomien vikojen vikatiheys [vikaa/a] 0,007 0,0035
Huomaamattomien vakavien vikojen vikatiheys [vikaa/a] 0,00007 0,000035
Vikakustannukset
Vikatiheydellä painotetut korjauskustannukset [€/a] 83,30 41,70
Vikatiheydellä painotetut ennakoidun vaihtotyön
kustannukset [€/a] - 39,60

Vakavien vikojen vikakustannukset
Vikatiheydellä painotetut korjauskustannukset [€/a] 1,50 0,80
Vikatiheydellä painotetut ennakoidun vaihtotyön
kustannukset [€/a] - 0,40

Vikakustannukset yhteensä [€/a] 84,80 82,40
Vikakustannussäästö yhteensä [€/a] 2,40

Vikojen korjauskustannuksissa saavutettavien säästöjen laskennassa merkittävimmät muut-

tujat ovat muuntajien vikatiheys sekä uuden kunnonvalvontamenetelmän tehokkuus. Vika-

korjauskustannusten suurin osuus on kuitenkin uuden muuntajan kustannus vaihtokustan-

nusten ollessa vain noin viidesosa korjauskustannuksista. Tällöin itse korjauskustannuksissa

ei juurikaan säästöjä synny, vaikka työ pystytään tekemään ennakoituna vaihtona tehok-

kaammin. Vioista ja suunnitelluista keskeytyksistä aiheutuu kuitenkin jakeluverkonhaltijalle

keskeytyksestä aiheutuvan haitan kautta kustannuksia, joiden suuruus vaihtelee hieman ny-

kyisen ja uuden kunnonvalvontamenetelmän välillä (taulukko 8.5).

Taulukko 8.5. Keskeytyksestä aiheutuva haitta, siitä aiheutuvat kustannukset sekä kustannussäästö
uuden kunnonvalvontamenetelmän avulla.

Keskeytyksestä aiheutuva haitta Nykyinen menetelmä Uusi menetelmä
Vian sattuessa [€/a] 117,60 58,80
Vakavan vian sattuessa [€/a] 2,30 1,20
Ennakoidussa keskeytyksessä [€/a] - 14,80
Yhteensä [€/a] 119,90 74,80
Keskeytyskustannussäästö yhteensä [€/a] 45,20

Kuten edellä vikakorjauskustannusten laskennassa, myös keskeytyksestä aiheutuvan haitan

laskennassa merkittävimmät muuttujat ovat vikatiheys ja kunnonvalvontamenetelmän te-

hokkuus, joiden lisäksi arvioidut keskeytysajat vaikuttavat merkittävästi laskentatuloksiin.

Keskeytyksestä aiheutuvan haitan kustannussäästöt syntyvät siitä, että osa nykyisistä vioista

pystytään tekemään yksikkökustannukseltaan edullisempana suunniteltuna keskeytyksenä.
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Keskeytysten johdosta seuraa jakeluverkonhaltijalle aina myös tulonmenetyksiä energiape-

rusteisessa sähkönsiirtomaksussa (taulukko 8.6), jotka riippuvat vahvasti muuntajan koosta

ja keskimääräisestä kuormituksesta.

Taulukko 8.6. Vikojen ja suunniteltujen keskeytysten seurauksena muodostuvat tulonmenetykset
siirtomaksussa ja niiden muutoksesta aiheutuva hyöty.

Saamatta jäänyt siirtomaksu Nykyinen menetelmä Uusi menetelmä
Vian seurauksena [€/a] 0,40 0,20
Vakavan vian seurauksena [€/a] 0,01 0,0004
Suunnitellun keskeytyksen johdosta [€/a] - 0,001
Yhteensä [€/a] 0,40 0,20
Tulonmenetyssäästöt yhteensä [€/a] 0,20

Tulonmenetykset siirtomaksussa ovat kuitenkin merkitykseltään hyvin pienet ja siten myös

niissä saavutettu säästö on kokonaisuuden kannalta merkityksetön. Muuntajan ylikuormitet-

tavuuden kautta saavutettavat hyödyt ja ylikuormitettavuuden kasvun seurauksena kasvava

hyöty riippuu ylikuormituksen suuruudesta sekä ylikuormitusajasta, jotka jakelumuuntajien

osalta vaihtelevat tapaus- ja jopa vuosikohtaisesti. Ylikuormitettavuuden kautta saavutettava

hyöty on esitetty taulukossa 8.7.

Taulukko 8.7. Ylikuormitettavuuden kautta saavutettavat hyödyt ja ylikuormitettavuuden kasvun
kautta saavutettava lisähyöty.

Tekijä
Nykyinen

menetelmä
Uusi

menetelmä
Ylikuormituskyky nimellistehoon verrattuna [%] 110 % 120 %
Ylikuormitusaika vuodessa [h] 100 100
Ylikuormituksen todennäköisyys 0,2 0,2
Muuntajan normaali käyttöikä [h] 350 000 350 000
Suhteellinen ikääntymisnopeus ko. ylikuormitusasteella 2,7 11
Ylikuormitettavuuden hyöty [€/a] 49,10 94,50
Hyöty yhteensä [€/a] 45,50

Ylikuormitettavuuden kasvattamisen kautta saatava säästö on keskeytyskustannussäästön ta-

solla. Jakelumuuntajan ylikuormituksen mitoittaminen on kuitenkin hyvin haasteellista, sillä

kuormitus on vaihtelevaa, eikä muuntajan kuormitus ole ohjattavissa. Tästä syystä itse yli-

kuormitettavuuden kasvun kautta saavutettavaa hyötyä tulee tarkastella kriittisesti. Kuormi-

tettavuuden kasvattamisella voi sen sijaan olla merkittävä vaikutus tilanteessa, jossa vanha
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muuntaja on kuormitusten kasvun kautta joutumassa ylikuormalle, jonka luotettavuus voi-

daan varmistaa kunnonvalvonnan avulla ja siten jatkaa muuntajan käyttöikää. Muuntajan

käyttöikää voidaan jatkaa myös tilanteessa, jossa arvellaan sen saavuttaneen käyttöiän lopun,

eli riskit vioittumiselle ovat kasvaneet liian suureksi, mutta kunnonvalvonnan avulla riskiä

saadaan madallettua ja näin ollen käyttöikää jatkettua. Vaihtoinvestoinnin viivästämisen ta-

loudelliset vaikutukset on esitetty taulukossa 8.8.

Taulukko 8.8. Muuntajan pidennetyn käyttöiän myötä saavutettava taloudellinen hyöty ja käytet-
tävä korkotaso.

Tekijä Uusi menetelmä
Korkotaso [%] 5 %
Muuntajan käyttöiän jatko [a] 1
Käyttöiän jatkamisen hyöty [€/a] 480,00

Muuntajan käyttöiän jatkaminen riippuu muuntajan hankintahinnasta ja käytettävästä kor-

kotasosta ja sen nähdään olevan merkittävä kunnonvalvontamenetelmän kannattavuuden

kannalta. Uudella kunnonvalvontamenetelmällä saavutettava kokonaishyöty määritettiin lo-

pulta edellä käsiteltyjen osatekijöiden summana, jolloin saatiin taulukossa 8.9 esitetyt arvot.

Taulukko 8.9. Uudella kunnonvalvontamenetelmällä saavutettava kokonaishyöty osatekijöiden
summana.

Hyödyt Hyöty [€/a]
Määräaikaistarkastussäästöt 5,70
Vikakustannussäästöt 2,40
KAH säästöt 45,20
Tulonmenetyssäästöt 0,20
Ylikuormitettavuushyödyt 45,50
Käyttöiän jatkamisen hyödyt 480,00
Kokonaishyöty 580,00

Yllä olevasta taulukosta huomataan, että käyttöiän jatkamisella on merkittävä rooli kunnon-

valvonnan taloudellisen kannattavuuden osalta sen vastatessa suurimmasta osasta kunnon-

valvonnalla aikaansaaduista hyödyistä. Käyttöiän jatkaminen tulee kuitenkin kyseeseen vain

tapauksissa, joissa muuntaja on joutumassa kuormitusten kasvun tai ikääntymisen johdosta

käytöstä poistoon. Ylikuormitustilanteessa tulee kuitenkin huomioida, että muuntajalle luul-

tavasti löytyy käyttökohde verkon muusta osasta, mutta investointi uuteen muuntajaan on

todennäköisesti silti tehtävä muuntajan vanhaan kohteeseen. Tästä näkökulmasta uusi kun-



102

nonvalvontamenetelmä on taloudellisuuden näkökulmasta käyttökelpoisin ylikuormaan jou-

tuvien tai jo hyvin ikääntyneiden muuntajien kohdalla. Kunnonvalvontamenetelmällä saa-

vutettu kokonaishyöty muuntajan nimellistehon mukaisesti on esitetty kuvassa 8.6. Kuvaa-

jasta voidaan huomata, että kunnonvalvonnalla saavutettavat hyödyt kasvavat muuntajakoon

kasvaessa, joka johtuu muuntajan hankintahinnan, KAH-kustannussäästöjen ja ylikuormi-

tushyötyjen kasvamisen seurauksena.

Kuva 8.6.  Uuden kunnonvalvontamenetelmän tuottama kokonaishyöty vuosittain muuntajan ni-
mellistehon funktiona.

8.4.4 Kunnonvalvontajärjestelmän investoinnin kannattavuus

Investoinnin taloudellisen kannattavuuden määrittämiseksi tulee hyötyanalyysin tuloksena

saatujen kunnonvalvonnan tuottamien hyötyjen jälkeen määritellä kunnonvalvontajärjestel-

män kustannukset sekä kannattavuusrajat investoinnin kannattavuudesta kertoville tunnus-

luvuille. Kannattavuudesta kertovina tunnuslukuina käytetään takaisinmaksuaikaa sekä in-

vestoinnin sisäistä korkoa (IRR, Internal Rate of Return). Investointi määritellään tässä yh-

teydessä kannattavaksi, jos takaisinmaksuaika on alle 4 vuotta ja sisäisen korko on yli 10 %.

Kunnonvalvontajärjestelmän investointikustannukset huomioiden investoinnin takaisin-

maksuaika muodostuu kuvan 8.7 mukaisesti.
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Kuva 8.7.  Kunnonvalvontajärjestelmän takaisinmaksuaika muuntajan nimellistehon funktiona sekä
takaisinmaksuajalle asetettu taloudellisen kannattavuuden raja.

Takaisinmaksuajan perusteella nimellisteholtaan vähintään 315 kVA muuntajat ovat talou-

dellisesti kannattavia sijoituskohteita tutkittavalle kunnonvalvontajärjestelmälle. Muuntajan

nimellistehon ollessa 16 kVA, investointi ei maksa itseään koskaan takaisin, jonka vuoksi

takaisinmaksuajan arvo sen kohdalta puuttuu. Kunnonvalvontajärjestelmän investointikus-

tannuksiksi on arvioitu 1660 € sisältäen laitteisto- ja asennuskustannukset. Vuosittaiset käyt-

tökustannukset ovat keskimäärin 240 €/a ja järjestelmän pitoaika on 15 vuotta. Jakelumuun-

tajan kunnonvalvontajärjestelmän investoinnin sisäinen korko järjestelmän pitoajan mukai-

sesti laskettuna on esitetty kuvassa 8.8 muuntajan nimellistehon funktiona.

Kuva 8.8.  Jakelumuuntajan kunnonvalvontajärjestelmän investoinnin sisäinen korko muuntajan ni-
mellistehon funktiona sekä taloudelliselle kannattavuudelle asetettu sisäisen koron raja-
arvo.
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Investoinnin sisäisen koron mukaan vähintään 315 kVA muuntajat ovat taloudellisesti kan-

nattavia sijoituskohteita samoin kuin takaisinmaksuajan perusteella edellä todettiin. Nimel-

listeholtaan enintään 50 kVA muuntajilla kunnonvalvonnan vuosittaiset käyttökustannukset

ovat sillä saavutettavia vuosittaisia hyötyjä suuremmat, jolloin niiden osalta sisäistä korkoa

ei voida määrittää. Jakelumuuntajan kunnonvalvontajärjestelmään voidaan siis sanoa näiden

kahden tunnusluvun ja niille asetettujen rajojen perusteella olevan taloudellisesti kannatta-

vaa nimellisteholtaan vähintään 315 kVA jakelumuuntajille. Taloudellisen kannattavuuden

määrittäminen riippuu kuitenkin voimakkaasti käytettävistä lähtöarvoista ja vaatimuksena

on lisäksi, että kunnonvalvontalaitteiston tuottamaksi hyödyksi voidaan jokaisena vuonna

koko laitteiston pitoajan laskea muuntajan käyttöiän jatkamisesta saavutettu hyöty. Tämä

vaatisi yksittäisen muuntajan tapauksessa, että kunnonvalvonnan avulla muuntajan käyt-

töikää voitaisiin jatkaa 15 vuotta. Ei kuitenkaan ole perusteltua olettaa, että käyttöikää voi-

daan yksittäisellä muuntajalla ainoastaan uuden kunnonvalvonnan avulla jatkaa kyseistä

määrää. Perustellusti voitaisiin todeta realistisen käyttöiän jatkamisen olevan 5 vuotta, kun

laitteisto asennetaan jo hyvin vanhentuneelle ja ilman kunnonvalvontaa käytöstä poistetta-

valle muuntajalle. Tällöin laitteistoa tulisi järjestelmästä täysi hyöty saadakseen hyödyntää

yhteensä kolmella eri jakelumuuntamolla, vaihtamalla laitteiston sijaintia aina muuntajan

vaihdon yhteydessä. Tästä aiheutuu luonnollisesti asennuskustannuksia, joita ei edellä esite-

tyissä laskelmissa ole huomioitu.

8.5 Palveluiden tuotanto

Jakeluverkonhaltijoille tuotettavan palvelun tulisi koostua muuntajan nykytilan analyysistä,

muuntajan käytönaikaisesta kunnonvalvonnasta sekä hälytysten toimittamisesta asiakkaalle.

Nykytilan analyysin tulisi sisältää muuntajan kuormituksen historiatiedon mallintamisen

AMR-mittaustietoihin perustuen sekä muuntajan kuluneen eliniän mallintaminen kuormi-

tuksen ja ympäristön lämpötilan historiatietoihin pohjalta. Kunnonvalvonta käsittää muun-

tajan lämpenemän ja eliniän kulumisen sekä poikkeavien tilanteiden valvonnan ja dokumen-

toinnin. Poikkeavien tilanteiden osalta palvelusisältöön kuuluu oleellisten hälytysten toimit-

taminen muuntajan käytöstä vastaavalle henkilöstölle tarvittavia toimenpiteitä varten.

8.6 Kunnonvalvontamenetelmän haasteet

Kunnonvalvontamenetelmään liittyy myös joitakin epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät

muuntajan eliniän mallintamiseen ja sitä kautta muuntajan vikaantumisen ennustamiseen.
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Kehitetyn kunnonvalvontamenetelmän kannattavuuden ollessa parhaimmillaan vanhojen

muuntajien kunnonvalvonnassa epävarmuustekijät liittyvät muuntajan historiatietoihin.

Muuntajan elinikään vaikuttaa vahvasti muuntajan kuormitushistoria, joista saadaan tällä

hetkellä tietoa tuntitasolla vain muutamien vuosien ajalta, joka muuntajan eliniässä on hyvin

lyhyt ajanjakso. Lisäksi muuntajan lämpenemiseen merkittävästi vaikuttavan ympäristön

lämpötilan osalta tulee tukeutua säähavainto- tai tiesääasemien lämpötilatietoihin, jotka eivät

välttämättä vastaa kovinkaan tarkasti muuntamokopin lämpötilaa.

Toinen seikka liittyy osaltaan myös muuntajan nykytila-analyysiin, mutta myös uuden mit-

tausjärjestelmän avulla tuotettuihin mittaustietoihin lämpötilan osalta. Kuten edellä on käsi-

telty, muuntajan eliniän mallintaminen perustuu muuntajan kuumimman pisteen eli hot spo-

tin lämpötilan mallintamiseen. Tähän tarkoitukseen on kehitetty useita muuntajan lämpö-

malliin perustuvia yleispäteviä laskennallisia menetelmiä. Muuntajat ovat kuitenkin aina yk-

silöitä, jolloin laskentaan liittyy aina epävarmuutta ja sitä kautta myös muuntajan eliniän

mallintamiseen, vaikka eristyspaperin vanhenemismekanismi lämpötilan funktiona tunne-

taan melko hyvin. Hot spot -lämpötilan mallinnuksen tarkkuutta pystytään parantamaan

kuormituksen ja ympäristön lämpötilan mittauksen lisäksi myös muuntajan lämpötilan mit-

tauksella. Ideaalitilanteessa lämpötilaa mitataan suoraan muuntajan käämityksestä, jossa

lämpötila on suurimmillaan. Jakelumuuntajien tapauksessa käämityksessä ei ole tehdasasen-

teista lämpötila-anturia, eikä sellaisen asentaminen ole jälkeenpäin kannattavaa, jolloin läm-

pötilaa täytyy mitata käytännössä muuntajan ulkopuolelta. Muuntajan ulkopuolelta suorite-

tun lämpötilanmittauksen tulokset riippuvat anturin sijainnista ja vaikka standardiksi on

muodostunut muuntajan kannen ja sitä kautta muuntajaöljyn pintalämpötilan mittaus, liittyy

siihen ja sen käyttäytymiseen hot spot -lämpötilaan nähden epävarmuutta.

Edellä mainitut seikat aiheuttavat siten epävarmuutta muuntajan jäljellä olevan eliniän ja sitä

kautta muuntajan vaihtotarpeen arviointiin. Kunnonvalvontamenetelmän tarkkaa tehok-

kuutta eli sitä kuinka suuren osan hitaasti kehittyvistä vioista menetelmä kykenee havaitse-

maan, on vaikea määritellä ennen pitkäaikaisia mittaustietoja ja tietoja muuntajien ikäänty-

misestä niiden käytöstä poiston kohdalla. Yksi suurista haasteista tämän kuten monen muun

kunnonvalvontamenetelmän osalla on myös kykenemättömyys havaita hyvin nopeasti ja yl-

lätyksellisesti tapahtuvia, kuten ukkosen aiheuttamia vikoja, jotka kuitenkin vastaavat mer-

kittävästä osasta muuntajan vioista.
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8.7 Kunnonvalvontajärjestelmän jatkokehitystarpeet

Kunnonvalvontamenetelmän tekniset jatkokehitystarpeet kohdistuvat eliniän mallintami-

seen niin AMR-mittaustietoihin kuin uudella mittausjärjestelmällä tehtyihin mittauksiin pe-

rustuen. Tässä työssä on annettu periaatteet ja lähtötiedot, joiden pohjalta mallintaminen

voidaan suorittaa. Mallintamisen edellytyksenä on mittaustietojen siirtäminen IoT-alustalla,

jossa mallintaminen pystytään lopulta suorittamaan. Kunnonvalvontamenetelmän osalta

olisi myös hyvä tutkia millaisilla muilla sensoreilla kunnonvalvontaa voidaan tässä työssä

kehitetyn järjestelmän yhteydessä kustannustehokkaasti käyttää. Näitä voisivat olla lämpö-

kameroiden tai akustisten ja värinäantureiden hyödyntäminen. Lisäksi tulisi kehittää muun-

tamon kulunvalvonnan toteuttamista sähkö- ja tietoturvallisuuden parantamiseksi.

Palvelukehityksen suhteen tulisi kehittää tarjottavaa palvelua ja sen hinnoittelua perustuen

verkonhaltijoiden preferensseihin. Tarjottavan palvelun osalta tulisi kehittää asiakasystäväl-

linen käyttöliittymä sekä hälytysten integrointi olemassa oleviin järjestelmiin. Tulee muo-

dostaa palvelukuvaus palvelun sisällöstä ja rajoitteista sekä mahdollisista lisäpalveluista.

Palvelun hinnoittelu voi perustua kertakustannusperiaatteeseen tai vaihtoehtoisesti kuu-

kausi- tai vuosimaksuun perustuvaan kustannukseen sekä näiden yhdistelmään.
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Teollinen internet tarjoamat mahdollisuudet älykkäässä sähköverkossa ovat hyvin monipuo-

liset. Teollisen internetin älykkäiden, kustannustehokkaiden ja kehittyneillä tietoliikenneyh-

teyksillä varustettujen laitteiden hyödyntäminen on mahdollista useissa eri käyttö- ja kun-

nossapitotoiminnan tehtävissä. Varsinkin käyttötehtävissä, mutta myös osassa kunnonval-

vonnan tehtäviä yksittäisten älykkäiden laitteiden rooli on kuitenkin suhteellisen pieni, suu-

rimman hyödyn ollessa saavutettavissa hajautetusti verkkoon sijoitetun laitemassan avulla.

Suuri määrä laitteita hajautetusti ympäri verkkoa ei kuitenkaan sekään yksistään riitä, vaan

laitteiden tuottamien tietojen keräämiseen, analysointiin ja tietojen perusteella tapahtuvaan

automaattiseen päätöksentekoon tarvitaan laitteita ja tietoja hallinnoiva järjestelmä. Tällai-

sen kehittyneen järjestelmän tehokkaan toiminnan mahdollistajana teollisen internetin lait-

teet ovat parhaimmillaan käyttötarkoituksesta riippumatta. Kunnonvalvonnassa myös yksit-

täisillä laitteilla voi olla kuitenkin saavutettavissa merkittäviä hyötyjä sähköverkon kompo-

nenttien kunnonvalvonnassa, kuten työn käytännön osuudessa on jakelumuuntajien kunnon-

valvonnan osalta selvitetty.

Jakelumuuntajan kunnonvalvontaan suunnitellun järjestelmän perustuessa muuntajan elin-

kaaren toiminnan perusteella tapahtuvaan paperieristyksen ikääntymisen mallintamiseen,

liittyy siihen epävarmuustekijöitä, joita ovat tiivistetysti:

1. Jakelumuuntajan historiatietojen perusteella tehtävä alkutilan selvitys

2. Jakelumuuntajan hot spot -lämpötilan mallinnus

3. Vikojen havaitsemisen todennäköisyys

Tutkittavan jakelumuuntajan kunnonvalvontajärjestelmän ollessa kannattava vain tilan-

teissa, joissa jo hyvin ikääntyneen muuntajan elinikää jatketaan asennettavan laitteiston

avulla, täytyy muuntajan alkutila selvittää muuntajan historiatietojen perusteella. Paperieris-

teen kunnon arvioinnin perustuessa muuntajan kuormitustietoihin pohjautuvaan ikääntymi-

sen mallintamiseen, tulisi muuntajan kuormituksesta olla saatavilla tiedot enintään kahden

minuutin välein. Käytännössä kuormitustietoja on saatavissa vain muutamalta vuodelta tun-

nin välein AMR-mittarien avulla, jotka nekin ovat tiheydeltään mallintamisen kannalta liian

harvat. AMR-mittareita edeltävältä ajalta edes tunnin välein mitattuja tietoja ei ole saatavilla,

jolloin mallintamiseen liittyy yhä suurempi epävarmuus. Alkutilan selvityksellä on kuitenkin

merkittävä vaikutus paperieristyksen iän mallintamiseen, sen vastatessa vanhojen muunta-
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jien kohdalla suurinta osaa muuntajan elinkaaresta. Tässä on myös pieni ristiriita kunnon-

valvonnan kannattavuuden näkökulmasta, kun muuntajasta pitäisi saada mahdollisimman

pitkään mahdollisimman tarkkoja mittaustietoja ikääntymisen tarkan mallintamisen mahdol-

listamiseksi, mutta samalla kunnonvalvonta on kannattavaa vain jo ikääntyneille muunta-

jille, joiden elinikää voidaan järjestelmän avulla jatkaa.

Kuormitustietoihin perustuvan jakelumuuntajan hot spot -lämpötilan mallinnuksessa käytet-

tävä muuntajan lämpenemämalli sen sijaan kuvaa vain keskimääräistä muuntajien termistä

käyttäytymisestä. Yksittäiset muuntajat voivat kuitenkin poiketa tästä käyttäytymisestä jopa

merkittävästi, jolloin hajonta määritetyssä hot spot -lämpötilassa voi vaikuttaa ikääntymis-

mallinnuksen todenmukaisuuteen paperieristeen ikääntymisnopeuden kaksinkertaistuessa jo

6 celsiusasteen lämpötilan nousun seurauksena. Muuntajan termisen mallin aiheuttamaa

epävarmuutta voidaan kuitenkin jossain määrin korjata muuntajan kannen lämpötilan mit-

tauksella, joka on suunnitellussa kunnonvalvontajärjestelmässä myös toteutettu.

Kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän kannattavuus riippuu oleellisesti ensinnäkin siitä, jat-

ketaanko laitteistolla muuntajan elinikää ja toiseksi siitä, mikä on kunnonvalvonnan tehok-

kuus eli kuinka suuri osa vioista kyetään havaitsemaan. Vikojen havaitsemisen todennäköi-

syys vaikuttaa merkittävästi vika- ja keskeytyskustannussäästöihin, mutta se on myös oleel-

linen tekijä arvioitaessa laitteiston kykyä jatkaa muuntajan elinikää alentamalla riskiä huo-

maamattoman vian toteutumiseen. Muuntajaviat aiheutuvat usein äkillisistä ulkoisista teki-

jöistä, kuten ilmastollisista ylijännitteistä tai vikatilanteiden aiheuttamista rasituksista, jol-

loin myös mahdollisuus vaikuttaa muuntajan vikaantumiseen on pienempi. Kunnonvalvon-

nalla voidaan kuitenkin jossain määrin huomioida näiden rasitusten vaikutukset muuntajan

kuntoon ja siten parantaa muuntajien sisäisistä vioista aiheutuvien keskeytysten ennustetta-

vuutta.
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10 YHTEENVETO

Digitalisaatio muokkaa maailmaa, jossa elämme ja on tuonut uudet teknologiat ja sähköiset

palvelut osaksi ihmisten arkielämää. Digitalisaatio on muokannut myös yrityksiä sekä yri-

tysten tapoja toimia ja kehittää toimintaa. Teollisuudessa digitalisaatio on saanut aikaan mer-

kittäviä muutoksia työn teossa ja tehokkuuden lisäämisessä, mutta viime vuosien aikana suu-

riksi keskustelun ja kehityksen kohteiksi nousseiden esineiden internetin (IoT) ja teollisen

internetin ennakoidaan tekevän teollisuuteen jopa suuremman vaikutuksen kuin mikään tek-

nologinen murros ennen niitä. Älykkäät ja toisiinsa yhteydessä olevat laitteet ja järjestelmät

muokkaavat kokonaisia teollisuudenaloja ja mahdollistavat varsinkin erilaisten prosessien

käytön ja kunnossapidon tehokkuuden merkittävän lisäämisen. Uusien teknologioiden mah-

dollistama kehitys ja teknologioiden investointi- ja käyttökustannusten lasku ovat mahdol-

listaneet niiden leviämisen teollisuuteen ja tulevaisuudessa entistä enemmän myös sähkön-

jakeluverkkotoimintaan.

Sähkönjakeluverkkojen käyttötoiminnassa teollisen internetin laitteet ja niiden tuottamien

tietojen perusteella toimivat järjestelmät voivat toimia käyttöhenkilöstöä avustavissa ja ai-

nakin osittain automaattisissa tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat jakeluverkon jännitteen säätö,

automaattinen häviöt minimoiva kytkentätilan optimointi, sähkön laadun parantaminen ja

verkon siirtokapasiteetin parantaminen. Hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon liitty-

vistä toiminnoista tuotannon ja siihen liitettyjen energiavarastojen hallinta sekä micro gri-

dien tilaestimointi ovat teollisen internetin laitteiden mahdollistamia toimia. Vikatilanteiden

hallinnassa teollisen internetin laitteisiin perustuvat järjestelmät voivat toimia osana auto-

maattista vianhallintaa (FLIR) sekä automaattisessa verkon kytkentätilan sekä tuotanto- ja

kulutustietojen mukaan toimivassa maasulkuvirtojen kompensoinnissa. Kunnossapidossa te-

ollisen internetin laitteilla tulee olemaan myös sähkönjakeluverkoissa merkittävä rooli kom-

ponenttien kunnonvalvonnan tehtävissä. Kunnonvalvontaa voidaan mittalaitteiden ohella to-

teuttaa miehittämättömien ilma-alusten avulla, jotka tuottavat itsenäisesti ja tehokkaasti tie-

toa esimerkiksi vierimetsän raivauksen tarpeellisuudesta avolinjoilla. Tulevaisuudessa dro-

net pystyvät myös yksinkertaisiin korjaaviin toimenpiteisiin, jotka ne toteuttavat automaat-

tisesti vian tai vaaran havaittuaan.

Diplomityössä kehitetty jakelumuuntajan kunnonvalvontajärjestelmä perustuu IEC-standar-

din mukaiseen muuntajan kuormitukseen, kannen lämpötilaan ja ympäristön lämpötilaan pe-

rustuvaan paperieristeen ikääntymisen mallintamiseen. Ikääntymismallinnuksen perustana
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on hyvin tunnetun paperieristeen lämpötilasta voimakkaasti riippuvan ikääntymisen mallin-

taminen muuntajan laskennallisen hot spot -lämpötilan avulla. Kunnonvalvontamenetelmän

tarkoituksena on mallintaa muuntajan jäljellä olevaa elinikää ja näin ennakoida muuntajan

sisäisen vian johdosta tapahtuvia keskeytyksiä. Vikojen ennakoinnin avulla voidaan pienen-

tää huomaamattomien vikojen ja niitä seuranneiden odottamattomien keskeytysten riskiä.

Kunnonvalvonnalla saavutettavat hyödyt ovat säästöt vika- ja keskeytyskustannuksissa

(KAH), keskeytyksistä aiheutuneesta siirtomaksun tulonmenetyksien pienenemisessä sekä

muuntajan käyttöiän jatkamisessa. Näistä tekijöistä selvästi merkittävin on muuntajan käyt-

töiän jatkaminen, jonka seurauksena kunnonvalvonta on kannattavaa vain jo ikääntyneillä

muuntajilla, joiden käyttöikää voidaan järjestelmän avulla jatkaa. Edellyttäen, että järjestel-

mällä jatketaan muuntajan käyttöikää, investointi on taloudellisesti kannattava vähintään

315 kVA jakelumuuntajilla kunnonvalvonnan investointi- ja käyttökustannukset huomioi-

den. Tällöin investoinnin takaisinmaksuaika on alle 4 vuotta ja investoinnin sisäinen korko

yli 10 %.



111

LÄHDELUETTELO

ABB 2017. ABB, Vaattovaara M. 2017. Making Grids Smarter – A Journey from a Vision

to Reality. Power Point –esitys. Tekes D.Day for Energy Industries. 13.6.2017. https://tapah-

tumat.tekes.fi/uploads/af21d1105/11_Matti_Vaattovaara_ABB_-4451.pdf

Allan & Corderoy 1992. Allan D., Corderoy B. 1992. Transformer insulation condition mon-

itoring, life assessment and life extension techniques in Australia. CIGRE, 1992 Session.

Pariisi, Ranska. 30.8.–5.9.1992.

Aro ym. 2015. Aro M., Elovaara J., Karttunen M., Nousiainen K., Palva V. 2015. Suurjän-

nitetekniikka. 4. painos. Helsinki: Otatieto. ISBN 978-951-672-375-7.

Aura & Tonteri 1986. Aura L., Tonteri A. J. 1986. Sähkömiehen käsikirja 2 – Sähkökoneet.

Porvoo: WSOY. ISBN 951-0-13479-1.

Bayliss & Hardy 2007. Bayliss, C., Hardy, B. 2007. Transmission and Distribution Electrical

Engineering. 3. painos. Oxford: Elsevier.

CIGRE 2003. CIGRE, International Council on Large Electric Systems. Technical Brochure

(TB) 227, Life Management Techniques for Power Transformers. [verkkodokumentti] [vii-

tattu 30.5.2017] Saatavilla: http://www.e-cigre.org/

COPA-DATA 2014. The COPA-DATA Magazine 2014. Smart Factory – The Internet of

Things in Automation. Information Unlimited Magazine. Vol. 26, 2014.

DeMaria & Pistoni 2015. DeMaria L., Pistoni N. C. 2015. An optical approach for monitor-

ing electrical parameters in a distribution network. AISEM Annual Conference XVIII.

Trento, Italia. 3.–5.2.2015.

Dennison & Trout 2016. Transformer oil DGA Monitoring Technology Study 2015. Trans-

mission and Distribution Conference and Exposition (T&D), 2016 IEEE/PES. Dallas, USA.

3.–5.5.2016.

Elovaara & Laiho 1999. Elovaara J., Laiho Y. 1999. Sähkölaitostekniikan perusteet. Hel-

sinki: Otatieto. ISBN 978-951-672-285-9.

Energiateollisuus 2007. Energiateollisuus ry 2007. Verkostosuositus KA2:2006, Verkosto-

töiden kustannusluettelo. Helsinki: Energiateollisuus.



112

Energiateollisuus 2017a. Energiateollisuus ry 2017. Energiavuosi 2016 SÄHKÖ: Sähkön-

käyttö kääntyi nousuun. [verkkodokumentti] [viitattu 9.8.2017] https://energia.fi/ajankoh-

taista_ja_materiaalipankki/materiaalipankki/energiavuosi_2016_sahko_sahkon-

kaytto_kaantyi_nousuun.html

Energiateollisuus 2017b. Energiateollisuus ry 2017. Sähkön keskeytystilastot 2010-2015.

[verkkodokumentti] [viitattu 28.7.2017] Saatavilla: https://energia.fi/ajankohtaista_ja_mate-

riaalipankki/materiaalipankki/sahkon_keskeytystilastot_2010-2015.html

Energiateollisuus 2017c. Energiateollisuus ry 2017. Sähkön keskeytystilasto 2016. [verkko-

dokumentti] [viitattu 28.7.2017. https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/materi-

aalipankki/sahkon_keskeytystilasto_2016.html

Energiavirasto 2015a. Energiavirasto 2015. Sähkön jakeluverkkotoiminta ja sähkön suurjän-

nitteinen jakeluverkkotoiminta – Liite 2 Valvontamenetelmät. [verkkodokumentti] [viitattu

24.4.2017] http://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/Liite_2_Valvontamene-

telm%C3%A4t_S%C3%A4hk%C3%B6njakelu.pdf/c48d64d7-4364-4aa1-a91b-

9e1cf1167936

Energiavirasto 2015b. Energiavirasto 2015. Sähkönjakeluverkon verkkokomponentit ja yk-

sikköhinnat 2016-2023. [verkkodokumentti][viitattu 15.9.2017] https://www.energiavi-

rasto.fi/verkkokomponentit-ja-yksikkohinnat-2016-2023

Energiavirasto 2016. Energiavirasto 2016. Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta

2015. [verkkodokumentti][viitattu 25.7.2017] https://www.energiavirasto.fi//sahkoverkko-

toiminnan-tunnusluvut-vuodelta-2015

Energiavirasto 2017. Energiavirasto 2017. Sähköverkon haltijat. [verkkodokumentti] [vii-

tattu 7.6.2017] https://www.energiavirasto.fi/sahkoverkon-haltijat

ENTSO-E 2006. European Network of Transmission System Operators for Electricity 2006.

Agreement (Translation) regarding operation of the interconnected Nordic Power System

(System Operation Agreement). [verkkodokumentti] [viitattu 7.6.2017] https://www.ent-

soe.eu/Documents/Publications/SOC/Nordic/System_Operation_Agreement_Eng-

lish_translation.pdf

ENTSO-E 2016. European Network of Transmission System Operators for Electricity 2016.

Interconnected network of Northern Europe 2015. [verkkodokumentti] [viitattu 7.6.2017]

https://www.entsoe.eu/Documents/Publications/maps/Map_Northern-Europe-3.pdf



113

Eronen 2016. Eronen M. 2016. Customer value and profitability of Power transformer online

DGA monitoring. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto.

Fingrid 2017a. Fingrid Oyj 2017. Voimajärjestelmän yleinen kuvaus. [verkkodokumentti]

[viitattu 7.6.2017] http://www.fingrid.fi/fi/voimajarjestelma/voimaj%C3%A4rjes-

telm%C3%A4/Sivut/default.aspx

Fingrid 2017b. Fingrid Oyj 2017. Pohjoismainen voimajärjestelmä ja liitynnät muihin jär-

jestelmiin. [verkkodokumentti] [viitattu 7.6.2017] http://www.fingrid.fi/fi/voimajarjes-

telma/voimaj%c3%a4rjestelm%c3%a4/Pohjoismainen%20voimaj%c3%a4rjes-

telm%c3%a4%20ja%20liitynn%c3%a4t%20muihin%20j%c3%a4rjestelmiin/Sivut/de-

fault.aspx

Gagandeep 2015. Gagandeep S. 2015. Design and engineering for smart secondary substa-

tion automation panel. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto.

Gartner 2015. Gartner, Inc. 2015. Gartner Says 6.4 Billion Connected "Things" Will Be in

Use in 2016, Up 30 Percent From 2015. [verkkodokumentti] [viitattu 18.7.2017]

http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317

Heggset ym. 2007. Heggset J., Solvang E., Welte T., Christensen J., Bakken K. 2007. As-

sessment of Remaining Lifetime and Failure Probability for Network Components – a Prac-

tical Approach. 19th International Conference on Electricity Distribution (CIRED). Wien,

Itävalta. 21.–24.5.2007.

Huawei 2017. 5G – Road to a Super-Connected World. Mobile World Congress 2015 Key-

note Speech. [verkkodokumentti] [viitattu 19.6.2017] http://www.huawei.com/mi-

nisite/5g/img/5G_Road%20to%20a%20Super-Connec-

ted%20World(Ken%20Hu%20MWC15%20Keynote)_final.pdf

ICG 2017. Iowa Computer Gurus 2017. Internet of Things. [verkkodokumentti] [viitattu

25.9.2017] https://www.iowacomputergurus.com/Solutions/Internet-of-Things

Ilmatieteenlaitos 2017. Ilmatieteenlaitos 2017. Ilmatieteenlaitoksen avoin data ja lähde-

koodi. [verkkodokumentti] [viitattu 4.9.2017] https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data

Johansen 2016. Johansen P. 2016. ’Internet of Things’ – for substations. White Paper, Jomi-

tek ApS. [verkkodokumentti] [viitattu 28.4.2017] http://jomitek.dk/down-

loads/Cable%20sensors%20IoT%20-%20article%203.pdf



114

 Kaipia ym. 2015. LVDC and Power Electronics – Enabling Technologies. Roadmap 2025

-hanke, Technology Workshop PowerPoint-esitys. [verkkodokumentti] [viitattu 13.4.2017]

http://vaasanseutu.fi/app/uploads/sites/7/2015/06/Kaipia-Tero-Lappeenrannan-teknillinen-

yliopisto.pdf

Karttunen 2017. Karttunen I. 2017. Tietoturvallisuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Keskus-

telu. Tietoturva-asiantuntija. 21.8.2017.

Lakervi & Holmes 1995. Lakervi E., Holmes E. J. 1995. Electricity distribution network

design. 2. painos. ISBN 0-86341-309-9.

Lakervi & Partanen 2008. Lakervi E., Partanen J. 2008. Sähkönjakelutekniikka. Helsinki:

Otatieto. ISBN 978-951-672-357-3.

Lapworth 2012. Lapworth J. A. 2012. Transformer reliability surveys, CIGRE Study Com-

mitee (SC) A2 report. [verkkodokumentti] [viitattu 30.5.2017] Saatavilla: http://www.e-

cigre.org/

Li ym. 2009. Li J., Jiang T., Grzybowski S. 2009. Hot spot Temperature Models Based on

Top-oil Temperature for Oil Immersed Transformers. Annual Report Conference on Elec-

trical Insulation and Dielectric Phenomena. Virginia Beach, Yhdysvallat. 18.–21.10.2009.

Luoma ym. 2013. Luoma V., Prokop V., Javora R. 2013. A novel retrofit concept for ena-

bling smart secondary substations. Electricity Distribution (CIRED 2013), 22nd International

Conference and Exhibition. Tukholma, Ruotsi. 10.–13.6.2013.

Lågland 2015. Lågland H. 2015. Verkonparannusvaihtoehdot – Regulaation vaikutus jake-

luverkon toimitusvarmuusinvestointien kannattavuuteen. Tutkimusraportti, INKA. Vaasan

yliopisto.

Mantilla ym. 2017. Mantilla H. F. M., Pavas A., Durán I. C. 2017. Aging of Distribution

Transformers due to Voltage Harmonics. IEEE Workshop on Power Electronics and Power

Quality Applications (PEPQA) 2017. Bogota, Kolumbia. 31.5.–2.6.2017.

Maskey ym. 2015. Maskey N., Horsmanheimo S., Tuomimäki L. 2015. Latency analysis of

LTE network dor M2M applications. 13th International Conference on Telecommunications

(ConTEL). Graz, Itävalta. 13.–15.7.2015.



115

Merschel ym. 2015. Merschel F., Hammelmann J., Friedrich W., Döller C. 2015. Smart ca-

ble accessories for the measurement of state variables in medium-voltage networks. 23rd

International Conference on Electricity Distribution (CIRED). Lyon, Ranska. 15.-18.6.2015.

Moghe ym. 2012. Moghe R., Lambert F., Divan D. 2012. Smart “Stick-on” Sensors for the

Smart Grid. IEEE Transactions on Smart Grid. Vol 3, Nro 1, 2012.

Moghe ym. 2014. Moghe R., Iyer A., Lambert F., Divan D. 2014. A Low-Cost Wireless

Voltage Sensor for Monitoring MV/HV Utility Assets. IEEE Transactions on Smart Grid.

Vol 5, Nro 4, 2014.

Noirhomme & Gervais 2000. Noirhomme B., Gervais P. 2000. A Practical Method for the

Continuous Monitoring of Water Content in Transfromer Solid Insulation. GE Syprotec Inc.

Nokia 2016. 5G for people and things – Key to the programmable world. [verkkodoku-

mentti] [viitattu 16.6.2017] http://5gtn.willab.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nokia-5G-

hilla-info-14-1-2016.pdf

Optisch 2013. Optisch B. 2013. Fault Detection Using New Low-Power Sensors Leads to

Cost Reduction. 22nd International Conference on Electricity Distribution. Tukholma, Ru-

otsi. 10.–13.6.2013.

Pylvänäinen 2010. Pylvänäinen J. 2010. Reliability Analysis for Distribution Networks

Combined with Transformer Condition Assessment. Väitöskirja, Tampereen Teknillinen

Yliopisto.

Pylvänäinen ym. 2007. Pylvänäinen J., Nousiainen K., Verho P. 2007. Studies to Utilize

Loading Guides and ANN for Oil-Immersed Distribution Transformer Condition Monitor-

ing. IEEE Transactions on Power Delivery. Vol. 22, Nro 1, 2007.

Pylvänäinen ym. 2009. Pylvänäinen J., Kauppinen M., Verho P. 2009. Studies to utilise cal-

culational condition information and AMR measurements for transformer condition assess-

ment. 20th International Conference on Electricity Distribution (CIRED). Praha, Tšekki. 8.–

11.6.2009.

Radakovic & Feser 2003. Radakovic Z., Feser K. 2003. A New Method for the Calculation

of the Hot-Spot Temperature in Power Transformers With ONAN Cooling. IEEE Transac-

tions on Power Delivery. Vol 18, Nro 4, 2016.



116

Rana & Li 2016. Rana M. M., Li L. 2016. Renewable Microgrid State Estimation using the

Internet of Things Communication Network. ICACT Transactions on Advanced Communi-

cations Technology (TACT). Vol. 5, Nro 3, 2016.

Reite ym. 2013. Reite S., Schytte I., Skryten P., Klovning L., Granhaug O. 2013. Smart

Compact Secondary Substations – Method for Evaluation of Functionality for Utilities. 22nd

International Conference on Electricity Distribution. Tukholma, Ruotsi. 10.–13.6.2017.

Rodriquez-Calvo ym. 2012. Rodriguez-Calvo A., Frías P., Reneses J., Mateo C. 2012. Op-

timal degree of Smart Transformer Substations in Distribution Networks for Reliability Im-

provement. 3rd IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe). Ber-

liini, Saksa. 14.–17.10.2012.

Rogers ym. 2010. Rogers K. M., Klump R., Khurana H., Aquino-Lugo A. A., Overbye T. J.

2010. An Authenticated Control Framework for Distributed Voltage Support on the Smart

Grid. IEEE Transactions on Smart Grid. Vol 1, Nro 1, 2010.

Rosenlind 2013. Rosenlind J. 2013. Lifetime Modeling and Management of Transformers.

Väitöskirja. KTH Royal Institute of Technology, Ruotsi.

Ruiz & Cuartango 2010. Ruiz J. A. S., Cuartango I. M. 2010. New Concepts for Automation

of MV/LV Substations. Functions and Products: Solutions. 7th Mediterranean Conference

and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion.

Agia Napa, Kypros. 7.–10.11.2010.

STUK 2015. Matkapuhelinverkon toiminta ja tukiasemat. [verkkodokumentti] [viitattu

16.6.2017] http://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelin-

verkko/matkapuhelinverkon-toiminta-ja-tukiasemat

Sähkötieto 2003. Sähkötieto ry 2013. ST-kortisto, ST 53.11 Kaapeliliitäntäiset sähkönkäyt-

täjän muuntamot. Espoo: Sähköinfo.

Tilastokeskus 2017. Tilastokeskus 2017. Suomen virallinen tilasto: Kuluttajahintaindeksi.

[verkkodokumentti] [viitattu 21.9.2017]

http://www.stat.fi/til/khi/2017/08/khi_2017_08_2017-09-14_tau_006_fi.html

Ukil 2016. Ukil A. 2016. Detection of direction change in prefault current in current-only

directional overcurrent protection. Industrial Electronics Society, IECON 2016 - 42nd An-

nual Conference of the IEEE. Florence, Italia. 23.–26.10.2016.



117

Venu ym. 2009. Venu C., Riffonneau Y., Bacha S., Baghzouz Y. 2009. Battery Storage

System sizing in distribution feeders with distributed photovoltaic systems. IEEE Bucharest

Power Tech Conference. Bukarest, Romania. 28.6.–2.7.2009.

Viestintävirasto 2014. Yleispalvelua koskeva teknistaloudellinen selvitys. Raportti.

28.11.2014. [verkkodokumentti] [viitattu 15.6.2017] https://www.viestintavirasto.fi/at-

tachments/toimialatieto/Yleispalvelua_koskeva_teknistaloudellinen_selvitys.pdf

Viestintävirasto 2017. Matkaviestinverkon kuuluvuus. [verkkodokumentti] [viitattu

16.6.2017] https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/puhelin-jalaajakaistaliittymantoi-

mivuus/matkaviestinverkonkuuluvuus.html

VN TEAS 2015. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2015. Suomi – Teollisen In-

ternetin Piilaakso. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2015.

VN TEAS 2016. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2016. Massadatasta liiketoi-

mintaa ja tehokkaita julkisia palveluita. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan jul-

kaisusarja 16/2016.

VN TEAS 2017. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2017. Suomen kyberturval-

lisuuden nykytila, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Valtio-

neuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 30/2017.

Xiaoli ym. 2011. Xiaoli X., Yunbo Z., Guoxin W. 2011. Design of Intelligent Internet of

Things for Equipment Maintenance. Intelligent Computation Technology and Automation

(ICICTA) International Conference. Shenzhen, Kiina. 28.–29.3.2011.

Zhong ym. 2010. Zhong Q., Wang Z., Crossley P. A. 2010. Power transformer end-of-life

modelling: Linking statistical approach with physical ageing process. CIRED Workshop Pa-

per 0093. Lyon, Ranska. 7.-8.6.2010.



118

Standardit

CENELEC HD 428.4 1994. Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from

50 to 2500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV part 4: determina-

tion of the power rating of a transformer loaded with non-sinusoidal currents.

IEC 60044-1 2003. Instrument transformers - Current Transformers.

IEC 60044-2 2003. Instrument transformers – Inductive voltage transformers.

IEC 60076-7 2005. Power transformers - Part 7: Loading guide for oil-immersed power

transformers.

IEC 60270 2000. IEC 2000. High-voltage test techniques - Partial discharge measurements.

IEC 60450 2004. Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new

and aged cellulosic electrically insulating materials.

IEEE C57.140 2006. IEEE Guide for the Evaluation and Reconditioning of Liquid Immersed

Power Transformers.

IEEE C57.91 2011. IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers and Step-

Voltage Regulators.

SFS 3381 2014. Vaihtosähköenergian mittaus. Mittauslaitteistot.

SFS 6000-1 2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 1: Perusperiaatteet, yleisten ominai-

suuksien määrittely ja määritelmät.

SFS-EN 50160 2010. Yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön jänniteominaisuudet.


