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Diplomityön tavoitteena on kartoittaa keskijänniteverkon releiden hyödyllisiä ominaisuuk-

sia sekä kehittää ratkaisu niiden käyttöönottamiseksi. Releiden pääasiallinen tehtävä on huo-

lehtia jakeluverkon suojauksesta verkon erilaisissa vikatilanteissa. Releiden on huomattava 

verkossa tapahtuvat muutokset ja vikatilanteet, kuten maasulut ja oikosulut. Releet ohjaavat 

jakeluverkon erottimia sekä katkaisijoita ja releille tulevat mittaukset saadaan jakeluverkon 

mittamuuntajilta, eli virta- ja jännitemuuntajilta. Suojauksen lisäksi releiltä voidaan saada 

myös kunnossapidon kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten katkaisijoiden ja mitta-

muuntajien kunnonvalvontaa. Releiden kunnossapitotietojen tuominen olemassa olevan 

kaukokäyttöyhteyden välityksellä on mahdollinen, mutta tätä ei ole toteutettu, sillä kauko-

käyttöyhteys on haluttu jättää vain jakeluverkon hälytys- ja tapahtumatietojen sekä ohjaus-

käskyjen siirtämiseen. Releiden tietoja voitaisiin tuoda huoltoväylän kautta. Huoltoväylä 

voidaan muodostaa kaikille sähköasemille, joilla on käytössä IEC 61850 -tietoliikenneväylä. 

Huoltoväylällä voidaan lukea releiden kunnonvalvontatietoja, muuttaa releiden asetteluja 

sekä tarkastella vikatilanteissa syntyviä häiriötallenteita. Huoltoväylästä saadaan monia hyö-

tyjä, joilla saadaan myös rahallista hyötyä. 

Releiden kunnonvalvontaominaisuuksia kannattaa hyödyntää, koska näiden avulla voidaan 

oikea-aikaistaa kunnossapitoa katkaisijoiden sekä mittamuuntajien osalta. Oikea-aikainen 

kunnossapito on tehokkaampaa ja sen avulla voidaan pitää keskijänniteverkon suojauksen 

kannalta tärkeimmät komponentit toimintakuntoisina pidempään. Oikea-aikaisella kunnos-

sapidolla voidaan huoltaa katkaisijoita kulumisen tai käyttämättömyyden perusteella oikea-

aikaisemmin. Toimimaton katkaisija voi hidastua tai jähmettyä ja paljon kulunut katkaisija 

voi hajota ilman huoltotoimenpiteitä. Kunnossapitoa tehdään tällä hetkellä kunnossapito-

suunnitelman mukaisesti. Kunnossapitosuunnitelmassa laitteita käydään tietyin väliajoin tar-

kastamassa, mutta kunnonvalvontaominaisuuksilla saadaan tarkempaa tietoa katkaisijoiden 

ja mittamuuntajien huollon tarpeesta. Kunnonvalvonnan avulla voidaan huoltaa katkaisijat 

ja mittamuuntajat jo ennen määräaikaishuoltoa. Kun kunnonvalvontaominaisuuksia opitaan 

hyödyntämään ja tulkitsemaan paremmin, voidaan tulevaisuudessa huollon tarpeet määrittää 

kunnonvalvontaominaisuuksien avulla ja vähentää määräaikaishuoltoja. 
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The goal of this thesis is to find useful properties of medium voltage relays and to develop a 

solution for their implementation. The main function of the relays is to protect the distribu-

tion network in the event of a network fault. Relays must detect changes in the network and 

fault conditions, such as earth faults and short circuits. The relays control the isolators and 

circuit breakers in the distribution network and the measurements coming to the relays are 

obtained from the current and voltage transformers of the distribution network. In addition 

to protection, the relays can also provide useful features for maintenance, such as condition 

monitoring of circuit breakers and the current and voltage transformers. Importing relay data 

via an existing remote-control communication is possible, but this is not the preferred option. 

The remote-control communication is only for transferring alarm and event information and 

control commands of the distribution network. Relay data could be imported using service 

bus. A service bus can be formed to all substations that use the IEC 61850 communication 

protocol. The service bus can be used to read relays condition monitoring information, 

change relays setting values, and view fault recordings that occur in the event of a fault.  

There are many benefits to the service bus that also give financial benefits. The condition 

monitoring of the relays should be utilized because they give you the opportunity for timely 

maintenance of circuit breakers and transformers. Timely maintenance is more efficient and 

can keep the most important components of the medium voltage network functional for 

longer time. Circuit breakers can be serviced by observing their wear and the time that circuit 

breakers have been inoperative. An inoperative circuit breaker can slow down or freeze, and 

well-worn circuit breaker can break down without maintenance. Maintenance is currently 

being done accordance of the maintenance plan. The maintenance plan states that equipment 

should be inspected periodically. The condition monitoring features will provide more ac-

curate information on the need of maintenance. Condition monitoring can be used to service 

circuit breakers, current and voltage transformers before the scheduled maintenance if 

needed. When relays condition monitoring features are learned to utilize and interpret more 

efficiently, maintenance needs could be determined in the future completely by condition 

monitoring. Scheduled maintenances could be omitted in the future.  
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1. JOHDANTO 

Tämä diplomityö on tehty Caruna Oy:lle, Sähköverkot yksikköön, Suunnittelu ja portfolio-

hallinnan teknologiatiimiin. Caruna on Suomen suurin sähkönjakeluyhtiö, joka on perustettu 

2014. Caruna koostuu kahdesta verkkoyhtiöstä, Caruna Oy:stä ja Caruna Espoo Oy:stä, jotka 

poikkeavat toisistaan merkittävästi. Caruna Espoo Oy on kaupunkiyhtiö, jonka maakaape-

loimisaste on korkea ja paljon asiakkaita on jakamassa yhden verkkometrin kustannuksia. 

Caruna Oy toimii pääasiallisesti haja-asutusalueilla, joissa investointeja on tehtävä myrsky-

varman verkon rakentamiseksi ja alueella on vähemmän asiakkaita jakamassa yhden verk-

kometrin kustannuksia. Caruna huolehtii sähkönjakelusta yli 680 000 asiakkaalle Etelä-, 

Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Liitteessä 3 on 

esitetty Caruna Oy:n sekä Caruna Espoo Oy:n verkkoalueet kartalla. (Caruna, 2019b) 

Releille tallentuu paljon erilaisia mittaustietoja ja suojausfunktioiden tuloksia. Tässä työssä 

pyritään kartoittamaan releiden hyödylliset ominaisuudet. Näistä tiedoista halutaan löytää 

etenkin ne, joita löytyy useasta relemallista, jotta näitä ominaisuuksia voidaan käyttää kai-

killa sähkö- ja kytkinasemilla. Tavoitteena työssä on luoda monistettava huoltoväylä ratkaisu 

sähköasemille, joissa on IEC 61850 -tietoliikenneväylä. Tavoitteena on kartoittaa ratkaisuja, 

joilla voitaisiin siirtää releille tallentuvat mittaus-, tila- ja hälytystiedot analysoitavaksi kes-

kitetysti yhdelle sovellukselle. Tärkeänä osana työtä on myös tutkia käytössä olevia järjes-

telmiä, kuten SCADA:a, DMS:ää sekä Trimble NIS:ä, sekä tutkia niiden ominaisuuksia tal-

lentaa ja käsitellä releiltä tulevaa tietoa. Releiltä tuotavan tiedon tallentaminen on yksi ta-

voitteista, koska pelkkä tiedonsiirto ei riitä tietojen hyödyntämiseen. On oltava tallennuk-

seen soveltuvan paikka, josta tietoa on helppo hakea analysointiin käytettävällä sovelluk-

sella. Siksi työssä pyritään myös löytämään sopiva ratkaisu tietojen tallentamiselle. 

Työ on rajattu käsittelemään keskijänniteverkon releitä ja niiden ominaisuuksia. Työssä ku-

vataan verkon erilaiset vikatilanteet, mitkä vikatilanteita aiheuttavat, millaisia ilmiöitä vika-

tilanteista aiheutuu sekä mitkä ovat vikojen vaikutukset jakeluverkon näkökulmasta. Työssä 

kuvataan myös pääpiirteittäin Carunan verkossa olevat eri reletyypit. Työssä etsitään Caru-

nan käyttämien relevalmistajien releistä yhteneviä ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää. 
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Releitä on Carunan verkossa sähköasemilla, 110 kV kytkinasemilla sekä 20 kV kytkinase-

milla. Sähköasemalla tarkoitetaan jakelu- tai siirtoverkon kohtaa, jossa voidaan muuttaa jän-

nitettä, tehdä kytkentöjä ja jakaa sähköenergian siirtoa eri johdoille. Tässä työssä käsitellään 

vain sähköasemia, joissa on 110/20 kV päämuuntaja tai 20/20 kV jännitteenkorotusmuun-

taja. 110 kV kytkinasema on kuin sähköasema, mutta niissä ei ole Carunan omistamaa pää-

muuntajaa. 20 kV kytkinasemalla tarkoitetaan työssä keskijänniteverkossa olevia kytkinase-

mia sekä jakelumuuntamoita, joissa on rele ja katkaisija. Jakelumuuntamot ovat yleensä va-

rustettu 20/0,4 kV muuntajalla, mutta työssä tarkastellaan niistä vain releellä ja katkaisijalla 

varustettuja muuntamoita. Releille tallentuvien tietojen siirtoon hyödynnetään jo olemassa 

olevaa kaukokäyttöyhteyttä sekä tähän tarkoitukseen suunniteltua ns. huoltoväylää, jonka 

rakentaminen ja tarvittavat komponentit kuvataan työssä. Huoltoväylän rakentamisen inves-

tointikustannukset kompensoidaan löydettävillä suorilla säästöillä tai hyödyillä, joille ei 

voida osoittaa selkeää rahallista arvoa. Työssä myös käydään läpi, millaisilta verkon vikati-

lanteiden kustannuksilta voitaisiin välttyä, jos releiden ominaisuuksia hyödynnettäisiin kun-

nonvalvonnassa. Työssä keskitytään sähköaseman ulkopuolisiin tiedonsiirtoratkaisuihin, 

mutta kuvataan pääpiirteittäin myös sähköaseman sisäiset tiedonsiirtoratkaisut. Lisäksi ku-

vataan keskitetty tietovarasto, jossa tiedot tallennetaan muotoon, josta ne ovat helposti hyö-

dynnettävissä. Releille tallentuvasta tiedosta tuodaan esille hyödylliset ja käyttökelpoiset 

ominaisuudet. Työssä käydään läpi myös ominaisuuksia, joita voitaisiin teknologian kehit-

tymisen myötä hyödyntää tulevaisuudessa paremmin. 

1.1 Carunan omaisuuden hallinta 

Omaisuuden hallinta tarkoittaa omaisuuden oikea-aikaista kunnossapitoa ja uudistusta. 

Omaisuuteen kuulutuvat kaikki kohteet, asiat ja kokonaisuudet, joilla on aineetonta tai ai-

neellista arvoa organisaatiolle. (SFS-EN 55000; SFS-EN 5501) 

Verkosto-omaisuuden hallintaan kuuluvat verkoston kehittämissuunnitelma, kunnossapito 

sekä verkoston käyttö. Kehittämisen tavoitteena on turvallinen ja luotettava sähkönjakelu-

verkko, jonka rakentaminen ja kunnossapito on mahdollisimman tehokasta teknisesti sekä 

taloudellisesti. Kunnossapidon tavoitteena on pitää verkko käyttökunnossa ennakoivilla sekä 
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korjaavilla toimenpiteillä. Verkon käytöllä pyritään pitämään verkon käyttövarmuus maksi-

maalisena ja häviöt minimissään. (Lakervi & Partanen, 2008) 

Carunan verkko-omaisuuden hallintapolitiikassa asetetaan reunaehdot ja yleiset periaatteet 

sähköverkon omaisuuden hallinnalle. Carunan verkko-omaisuuden hallintapolitiikkaa sovel-

letaan verkoston kehittämissuunnitelman teossa, verkon kunnossapidossa sekä verkoston 

käytössä. Keskijänniteverkon releille tallentuvaa tietoa voidaan hyödyntää omaisuuden hal-

linnassa seuraavissa käytännöissä:  

- Käytön ja kunnossapidon päätöksentekoprosessissa koskien verkko-omaisuuden yl-

läpitoa ja korjaustoimia sekä suunniteltujen ja suunnittelemattomien keskeytysten 

hallintaa 

- Strategisissa verkko-omaisuuden kehitys- ja hallintasuunnitelmissa (esimerkiksi pit-

kän tähtäimen suunnitelmissa sekä sähköverkon kehityssuunnitelmissa) 

- Verkko-omaisuuden hallinnan suunnittelussa toimissa ja tehtävissä, joissa kehitetään 

verkostosuunnitelmia ja arvioidaan verkko-omaisuuden elinkaaren aikaisen arvon 

kasvattamista ja päätetään priorisoinnista investointien ja kunnossapidon välillä. 

Releille tallentuu paljon tapahtumatietoja eli eventtejä, mittauksia sekä mittauksiin perustu-

via funktiolaskureita, joiden avulla voidaan saada kunnossapitoon sekä suojaukseen liittyvää 

lisäarvoa. Työssä selvitetään, onko näitä tietoja saatavilla jo jossain toisessa järjestelmässä, 

mutta niitä ei hyödynnetä, tai saadaanko näitä tietoja jo jostain muualta kuin releiltä.  Myös 

tarkasteltavana on, miten tätä tietoa tulisi analysoida ja millaista hyötyä lisätiedon kautta 

saadaan. 
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2. SÄHKÖVERKON VIAT 

Verkon vikatilanteiden seuranta, sekä ongelmien analysointi ja ratkaisu, ovat oleellinen osa 

sähköverkon valvontaa. Vikatilanteiden ratkaisu voi luoda tarpeen muuttaa myös sähköver-

kon suunnittelua. Sähköverkossa on rinnakkais- sekä sarjavikoja. Rinnakkaisvikoja ovat oi-

kosulut ja maasulut, joissa vikaan liittyy vähintään kaksi vaihetta tai vaihe ja maa. Sarjavi-

koja ovat esimerkiksi johdin katkos ilman maasulkua, jolloin vika esiintyy vain yhdessä vai-

heessa. Yleisimmät viat ovat oikosulkuja sekä maasulkuja, mutta vikatilanne voi olla myös 

johdinkatkos, ylijännite- tai ylikuormitustilanne. 

2.1 Oikosulku 

Oikosulut voivat olla 2- tai 3-vaiheisia. Kuvassa 1 on esitetty 2- ja 3-vaiheiset oikosulut. 

Oikosulkujen aiheuttajia on monia, esimerkiksi salamanisku, johtimen katkeaminen tai mikä 

tahansa muu syy, minkä seurauksena virtapiirin johtimet joutuvat johtavaan yhteyteen kes-

kenään. Oikosululle tyypillistä on vikapaikassa oleva matala jännite, mutta korkea oikosul-

kuvirta. Voimajohtojen impedanssi vastustaa oikosulkuvirtaa, joten mitä pienempi oikosul-

kuvirta on, sitä kauempana vikapaikka sijaitsee mittauspisteestä. Oikosululle on tyypillistä 

suuri sysäysoikosulkuvirta ip, joka on noin 2,5 kertaa Ik'' eli alkuoikosulkuvirta. Oikosulku-

virta voi olla 10-40 kertaa suurempi kuin kuormitusvirta. Alkuoikosulkuvirta vaimenee jat-

kuvuustilan oikosulkuvirtaan Ik, koska vian aikana reaktanssit kasvavat vaimentaen oikosul-

kuvirtaa. Kaksivaiheisen oikosulun, jossa tapahtuu kosketusmaahan, luonteeseen kuuluu 

usein epäsymmetriaa. Tällaisessa tilanteessa vaiheiden jännitteet ja virrat eivät ole symmet-

risiä, vaan jokaista vaihetta on tarkasteltava erikseen. Oikosulkuvirran suuruuteen vaikutta-

vat johtimien pituudet ja poikkipinta-alat sekä johtolähdön päämuuntajan koko. Sähköase-

mien lähellä syntyvien vikojen oikosulkuvirrat ovat suurimpia, koska näissä johtolähdön 

johtojen resistanssi on pienimmillään. (ABB, 2007b; Elovaara & Haarla, 2011b) 
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Kuva 1  2- ja 3 -vaiheinen oikosulku. 

Oikosulkuvirta voi aiheuttaa laitteiden ja johtimien kuumenemista, sähkönjakelussa häiriöitä 

tai keskeytyksiä. Siksi verkossa olevien laitteiden tulisikin olla verkossa syntyvien oikosul-

kuvirtojen kestäviä. Myös johtojen tulisi kestää verkon suurimpienkin oikosulkuvirtojen ai-

heuttamat mekaaniset ja termiset rasitukset. Verkon komponentit onkin valittava siten, että 

ne täyttävät nämä vaatimukset. (Lakervi & Partanen, 2008; Elovaara & Haarla, 2011a) 

2.2 Maasulku 

Maasulku eli yksivaiheinen oikosulku, jossa vikavirtapiirin osana on aina maa. Sähköturval-

lisuus määräyksissä maasulku on määritelty käyttömaadoittamattoman virtajohtimen ja 

maan, tai maahan johtavassa yhteydessä olevan osan, väliseksi eristysviaksi. Sille ominaista 

on pieni virta, mutta vaaralliset kosketusjännitteet. Kuvassa 2 on esitetty erilaisia maasul-

kuja. Maasulusta aiheutuvat vaarajännitteet aiheuttavat vikapaikkaan, ja sen ympäristöön, 

hengenvaaran. Maasulun vikavirran suuruuteen vaikuttavat verkon maadoitustapa ja muun-

tajan perään kytketyn galvaanisen verkon laajuus. (Elovaara & Haarla, 2011b) 

 

Kuva 2  Erilaiset maasulut kuvattu. a) on yksivaiheinen maasulku, b) on kolmivaiheinen maaoiko-

sulku ja c) on kaksoismaasulku. 
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Suomessa on huonot maadoitusolosuhteet, ja siksi Suomessa keskijänniteverkko on maasta 

erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. Normaalissa tilassa verkon vaihejännit-

teet ovat symmetrisiä, eli niiden summa on nolla, mutta maasulun sattuessa terveiden vai-

heiden jännitteet kasvavat ja vikaantuneen vaiheen jännite laskee. Jännitteiden epäsymmet-

rian seurauksena varausvirtojen summa ei ole enää nolla. Tämä nollasta poikkeava osa va-

rausvirrasta kulkee vikapaikan kautta maahan muodostaen maasulkuvirran. Joskus maasu-

lussa on vikaresistanssia, joka pienentää jo entisestäänkin pientä maasulkuvirtaa. (Lakervi 

& Partanen, 2008; ABB, 2007c) 

2.3 Kaksoismaasulku 

Kaksoismaasululla tarkoitetaan tilannetta, jossa samassa muuntopiirissä on samaan aikaan 

kaksi maasulkua eri vaiheissa. Kuvan 2 kohdassa c) on esitetty kaksoismaasulku.  Tällaisissa 

tilanteissa maasulkuvirrat saattavat nousta jopa oikosulkuvirtojen tasolle. Kaksoismaasulku 

syntyy yleensä yhden maasulun seurauksena. Maasulun seurauksena jännitteet nousevat ter-

veissä vaiheissa hajottaen jonkin eristeen, joka voi johtaa kaksoismaasulkuun. Kaksoismaa-

sulku on vaarallinen, koska suurien maassa kulkevien virtojen paluureittejä syöttölähteeseen 

ei tiedetä ja niitä on vaikea ennustaa. Suomen huonoissa maadoitusolosuhteissa kaksoismaa-

sulun aiheuttama vikavirta kulkee hyvin johtavissa materiaaleissa, kuten vesiputkissa tai te-

lekaapeleissa, tehden siitä erittäin ennustamattoman ja vaarallisen. (Lakervi & Partanen, 

2008; Elovaara & Haarla, 2011b) 

2.4 Johdinkatkokset 

Kun verkossa tapahtuu johdinkatkos, kuormitusvirta muuttuu epäsymmetriseksi. Kaikki ku-

lutuslaitteet eivät kestä pitkään kestävää epäsymmetristä kuormitusta. Johdin katkoksissa, 

joissa ei synny maasulkua eikä oikosulkua, on haasteena niiden suojaus. Näissä tilanteissa 

vikavirta jää niin pieneksi, ettei edes herkimmät maasulkureleet havahdu niihin. Sammute-

tussa verkossa yhden vaiheen puuttuminen saattaa laukaista suojauksen, koska yhden vai-

heen puuttuminen nostaa nollajännitettä ja herkkä maasulkurele havahtuu. (Elovaara & 

Haarla, 2011b) 
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3. KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS 

Keskijänniteverkon suojaus koostuu releiden, mittamuuntajien sekä katkaisijoiden muodos-

tamasta kokonaisuudesta. Suojauksen periaate on vian mahdollisimman nopea havaitsemi-

nen ja vikaantuneen verkonosan irrottaminen verkosta, jotta asiakasvaikutus voidaan mini-

moida. Suojauksen pitää pystyä estämään viat, jotka voisivat aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläi-

mille tai vaurioittaa laitteita, sekä estää vikatilanteen leviäminen verkon muihin komponent-

teihin. 

3.1 Oikosulkusuojaus 

Oikosulkusuojauksen tavoitteena on irrottaa vikaantunut osa verkosta, ja siten suojata ver-

kon laitteita ja johtoja lämpenemisvaurioilta. Vikaantuneen osan irrottamisella saadaan jär-

jestelmästä tehtyä turvallinen käyttää myös vikatilanteissa. Suojauksen on toimittava riittä-

vän nopeasti, ettei verkossa olevat laitteet ja johdot ehdi vaurioitumaan lämpörasituksesta. 

Oikosulkusuojauksen on toimittava myös erikoisissa kytkentätilanteissa, eikä se saa laueta 

kuormitusvirrasta. Laitteet ja johdot on kuitenkin valittava kestämään verkossa syntyvät oi-

kosulkuvirrat. Laitteiden hinnat kasvavat oikosulkukestoisuuden myötä, siksi eri jänniteta-

soille on määritelty omat oikosulkuvirtatasot, joihin asti oikosulkukestoisuus on taloudelli-

sesti mielekästä. Oikosulkuvirtoja voidaan rajoittaa kuristimilla, Is-rajoittimella sekä kasvat-

tamalla muuntajien ja generaattorien suhteellista oikosulkuimpedanssia. (ABB, 2007b; La-

kervi & Partanen, 2008) 

Oikosulkusuojauksessa on eroja avojohto- ja kaapeliverkossa. Avojohtoverkossa johdot luo-

vuttavat lämpöä hyvin ja oikosulkuvirtojen aiheuttamat ylikuormitus tilanteet ovat harvinai-

sia. Avojohtoverkossa oikosulkusuojaus asetellaankin siten, että suojausrele havahtuu noin 

kaksinkertaisesta kuormitusvirrasta sekä johdon loppupäässä tapahtuvasta kaksivaiheisesta 

oikosulusta. Kaapeliverkossa suojauksen on toimittava viimeistään, kun kaapelin kuormitet-

tavuuden raja tulee vastaan. (Lakervi & Partanen, 2008) 
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Oikosulkusuojaus voidaan toteuttaa ylivirta-, distanssi- tai differentiaalireleillä. Yleisimmin 

Suomessa käytetään vakioaikaylivirtarelettä. Reletyypeistä kerrotaan tarkemmin kappa-

leessa 4.1. Yleensä ylivirtarele sijoitetaan syöttävän sähköaseman kennoihin katkaisijoiden 

kanssa. Katkaisijoita voidaan asentaa myös johtojen varsille, jolloin niitä kutsutaan välikat-

kaisijoiksi. Tällöin suojaus toteutetaan käyttämällä aikaselektiivisyyttä, eli välikatkaisija 

asetetaan toimimaan lyhyemmällä laukaisuajalla kuin sähköaseman kennossa oleva katkai-

sija. (ABB, 2007b; Lakervi & Partanen, 2008) 

Selektiivisyyteen on kiinnitettävä huomiota oikosulkusuojauksessa. Selektiivisyydellä tar-

koitetaan vian rajoittamista verkossa pienelle alueelle. Tällöin muu verkko pystyy toimi-

maan normaalisti. Esimerkiksi, jos sähköasemalla on useita lähtöjä ja yhden lähdön takana 

on kolme relettä (Kuva 3), voidaan selektiivisyys saada aikaan, kun kauimpana sähköase-

masta oleva rele toimii nopeimmin pienimmällä vikavirralla ja käskee releen katkaisijan toi-

mia. Selektiivisyyden idea siis on, että kauimman releen laukaisuaika ja vikavirran asettelu-

arvo ovat pienemmät kuin lähempänä sähköasemaa olevien releiden. Sähköasemaa lähim-

pänä olevan releen on siis toimittava releistä suurimmilla vikavirroilla. (ABB, 2007b; Elo-

vaara & Haarla, 2011b) 

 

Kuva 3  Jakeluverkon suojauksen selektiivisyys. (Partanen, 2019) 

3.2 Maasulkusuojaus 

Suomen maaperän ominaisresistanssi on suuri, koska maaperä koostuu huonosti johtavasta 

hiekka tai sorakerroksesta, jonka alla on kalliota. Kallioperä koostuu suurimmaksi osaksi 
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Suomessa graniitista, jolla on suuri ominaisresistanssi. Maadoitusolosuhteet ovat Suomessa 

heikon johtavuuden vuoksi huonot.  Huonojen maadoitusolosuhteiden vuoksi maasulkusuo-

jaus on hankala toteuttaa Suomessa. Maasulkuvirrat ovat hyvin pieniä ja siksi suojausta on 

haastavaa tehdä. Maasulkusuojauksessa ei voida käyttää oikosulkusuojauksen tavoin ylivir-

tareleitä, koska maasulussa vikavirrat ovat kuormitusvirtaa pienempiä. Verkon tähtipisteen 

maadoitustavasta riippuen voi maadoitusvirta olla suurikin, jolloin oikosulkusuojaus lau-

keaa. (Lakervi & Partanen, 2008) 

Maasulun indikaattoreita ovat esimerkiksi; perustaajuisen tähtipistejännitteen muutos, pe-

rustaajuisen vaihejännitteen muutos, perustaajuinen summavirta, virran ja jännitteen yliaal-

lot sekä suurtaajuiset muutosvirrat. Maasulkusuojaus siis perustuu vaihevirtojen epäsym-

metriaan sekä tähtipistejännitteen kohoamiseen. Vaihevirtojen epäsymmetria aiheuttaa sum-

mavirtaa nollajohtimeen. Vaihevirtojen epäsymmetriaa syntyy muun muassa virtojen yliaal-

loista sekä suurtaajuisista muutosvirroista.  Myös kiinnostavia arvoja ovat maadoitusjänni-

tevaatimusten takia suurin maasulkuvirta ja maasulun kestoaika, sekä pienimmät tähtipiste-

jännitteet ja nollavirrat. (Elovaara & Haarla, 2011b) 

Kaapeloidussa verkossa kompensointi on tärkeää. Kompensoidun verkon ideana on kom-

pensoida verkon kapasitiivista maasulkuvirtaa. Kompensointi voidaan tehdä keskitetysti tai 

hajautetusti. Keskitetty kompensointi toteutetaan keinotekoisesti tehdyn tähtipisteen kautta, 

koska keskijänniteverkossa muuntajan tähtipiste on harvoin käytettävissä. Tähtipiste voi-

daan muodostaa usealla tavalla, mutta taloudellisin tapa on käyttää Z -kytkentäistä maadoi-

tusmuuntajaa tähtipisteen muodostamiseen. Maadoitusmuuntajan tähtipisteeseen voidaan 

liittää kompensointikuristin. Kompensointi voidaan myös tehdä hajautetusti, kun jakeluverk-

koon liitetään riittävä määrä kompensointikuristimia. Kompensointi kuristin mitoitetaan ky-

seisen johdon tuottaman kapasitiivisen maasulkuvirran mukaan. Hajautetussa kompensoin-

nissa harvoin koko verkon maasulkuvirtaa kompensoidaan, ettei yksittäisiä johtoja tule yli-

kompensoitua. Kompensoidussa jakeluverkossa maasulkusuojaus perustuu virran pätökom-

ponentin mittaukseen. Kompensoimattomassa verkossa taas loiskomponentin mittaukseen. 

(ABB, 2007c) 
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Maasulkusuojauksen pääkomponenttina toimivat sähköasemilla sijaitsevat releet ja kenno-

terminaalit. Kennoterminaaleista on kerrottu tarkemmin kappaleessa 4.1, mutta käytetään 

termiä rele kaikista releistä ja kennoterminaaleista. Maasulkusuojana voidaan käyttää nolla-

virtareleitä, jotka mittaavat vaiheiden summavirtaa. Nollavirtareleen haittana on, ettei se 

osaa tulkita vikavirran suuntaa vaan toimii sekä releen edessä, että takana tapahtuvissa vi-

oissa, jos maasulkuvirta ylittää asetteluarvon. Kappaleessa 4.1 kerrotaan lisää nollavirtare-

leestä. Suunnatulla maasulkureleellä voidaan selvittää myös vikavirran suunta. Suunnattu 

maasulkurele mittaa nollajännitettä sekä nollavirtaa ja päättelee näiden vaihekulmien avulla 

vikavirran suunnan. Maasulkurele siis tunnistaa maasulun vaihevirtojen epäsymmetriasta ja 

tähtipistejännitteen kohoamisesta. Rele toimii, kun maasulkuvirta ja tähtipistejännite ylittä-

vät asetteluarvot. (Elovaara & Haarla, 2011b) 

Kaksoismaasulun suojaus tapahtuu oikosulkusuojauksella, koska kaksoismaasulussa synty-

vät vikavirrat voivat olla oikosulkuvirtojen tasoa. Kaksoismaasulun suojauksen perustana on 

ennalta ehkäisy toimivalla maasulkusuojauksella, jolloin vältytään pääosin kaksoismaasu-

luilta. Myös verkon ylijännitesuojien kunnossapito ehkäisee kaksoismaasulkuja. (Lakervi & 

Partanen, 2008) 

Maasulkusuojausta voidaan parantaa sammutuskuristimien eli maasulkukompensoinnin li-

säksi myös lyhentämällä hidastusaikaa laukaisuissa. Maasulkuvirtaa voidaan myös pienen-

tää jakamalla verkko pienempiin osiin, tarkoituksena saada maasulku sammumaan itsestään. 

(Lakervi & Partanen, 2008) 

3.3 Jakeluverkon kunnossapito 

Jakeluverkon kunnossapidosta on lainsäädännössä puhuttu Sähköturvallisuuslaissa 

1135/2016. Sähköturvallisuuslain osassa 47 sanotaan; " Sähkölaitteiston haltijan on huoleh-

dittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan, ja että havaitut puutteet ja 

viat poistetaan riittävän nopeasti. " Jakeluverkko kuuluu sähkölaitteiston luokkaan 3, ja kai-

kilta luokan 3 sähkölaitteilta vaaditaan kunnossapito-ohjelma. Määräaikaistarkastuksia on 
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sähkölaitteistoille tehtävä riittävällä tarkkuudella ja niissä on todettava sähkölaitteiston ole-

van turvallinen ja sitä on kunnossapidetty kunnossapito-ohjelman mukaisin huoltotoimenpi-

tein. (TEM, 2016) 

Carunan verkko-omaisuuden kunnossapidon periaatteena on pitää verkko koko elinkaarensa 

ajan turvallisena ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kunnossapitoon liittyvä päätöksen-

teko ja tekeminen noudattavat voimassaolevia lakeja, standardeja sekä säännöksiä. Kunnos-

sapito jakautuu tarkastavaan, huoltavaan ja korjaavaan kunnossapitoon. Kuvassa 4 on esi-

tetty Carunan kunnossapidon eri osa-alueet. (Lakervi & Partanen, 2008; Rauhalammi & Vie-

rimaa, 2019) 

 

Kuva 4  Carunan kunnossapidon osa-alueet. (Palmumaa, 2020) 

Tarkastavassa kunnossapidossa tehdään jakeluverkolle silmämääräisiä tarkastuksia, määrä-

ajoin tehtäviä koeistuksia sekä komponenttien muita tarkastuksia. Tarkastavan kunnossapi-

don tavoitteena on ehkäistä jakeluverkon komponenttien yllättävät vauriot ja vikaantumiset. 

Komponenttien kuntoa tarkastavien käyntien välit määrittyvät komponenttikohtaisesti. Tar-

kastukset on kirjattu Carunan kunnossapitosuunnitelmaan ja tarkastukset tehdään kunnossa-

pitosuunnitelman mukaisesti. (Elovaara & Haarla, 2011a; Rauhalammi & Vierimaa, 2019) 

Huoltavassa kunnossapidossa komponenttien toimintakuntoa pidetään yllä määräajoin teh-

tävillä huolloilla. Huoltavaa kunnossapitoa tehdään myös tarkastuksissa huomattujen tarpei-
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den tai puutteiden perusteella. Carunan kunnossapitosuunnitelmaan kirjattujen huoltojen vä-

liajat on määritelty komponenttikohtaisesti ja perustuvat mm. valmistajien ohjeisiin. (Rau-

halammi & Vierimaa, 2019) 

Korjaava kunnossapito on vanhin kunnossapidon osa-alue ja nimensä mukaisesti siinä 

huolto- tai korvaustoimenpiteitä tehdään vasta komponentin vikaantumisen jälkeen. Kor-

jaava kunnossapito tehdäänkin vain silloin kun huoltamalla ei komponenttia saada toiminta-

kuntoiseksi. Korjaavan kunnossapidon ajankohdan määrittää Carunan antama kiireellisyys-

luokka komponentille. Kiireellisyysluokka määrittyy komponentin tärkeyden sekä siitä an-

netun kuntohavainnon perusteella. (Elovaara & Haarla, 2011a; Rauhalammi & Vierimaa, 

2019)  

Carunan verkon komponenttien kunnossapitotiedot tallentuvat tällä hetkellä Trimblen NIS -

verkkotietojärjestelmään, jonne kirjataan huoltoajat, tarkastukset sekä koestukset. Tästä jär-

jestelmästä voidaan seurata, että kunnossapitotoimet suoritetaan Carunan kunnossapitosuun-

nitelman mukaisesti. Trimble NIS -verkkotietojärjestelmään päivitetään kunnossapitotiedot 

huoltotoimenpiteiden jälkeen, jotta tiedot ovat ajan tasalla ja luotettavia. Trimble NIS -verk-

kotietojärjestelmän lisäksi kunnossapito käyttää QlikView -ohjelmaa analysointityökaluna 

projektien ja kunnossapidon kustannuslaskelmissa. (Rauhalammi & Vierimaa, 2019; Hakala 

& Matsinen, 2019) 
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4. RELESUOJAUS JA RELEIDEN OMINAISUUDET 

Relesuojauksen on toimittava selektiivisesti ja nopeasti, sekä sen on katettava koko suojat-

tava järjestelmä aukottomasti. Nopeasti toimivalla relesuojauksella saadaan ihmisille ja lait-

teille aiheutuvat vahingot rajoitettua mahdollisimman vähäisiksi. Relesuojauksen on toimit-

tava herkästi myös poikkeuksellisissa käyttötilanteissa. Herkkä relesuojaus sopii hyvin joh-

tolähtöihin, joissa poikkeukselliset käyttötilanteet ovat mahdollisia, koska ne havahtuvat 

pienentyneistä vikavirroistakin. Toimiva relesuojaus vaatii erilaisiin vikatilanteisiin erilaisia 

releitä, ja siksi reletyyppejä on useita. Seuraavassa luvussa on käyty pääpiirteittäin läpi kes-

kijänniteverkon suojauksessa käytetyt reletyypit. 

4.1 Reletyypit 

Ylivirtarele toimii nimensä mukaisesti, kun virta ylittää sille asetellun arvon. Ylivirtareleitä 

on kahdenlaisia, vakioaikaylivirtareleitä ja käänteisaikaylivirtareleitä. Ylivirtareleet toimivat 

parhaiten säteittäisessä verkossa, koska ne eivät tunnista vikavirran suuntaa. Ylivirtarelettä 

voidaan käyttää säteittäisessä verkossa, kun verkon pienin vikavirta on suurempi kuin suurin 

kuormitusvirta. Vakioaikaylivirtarele on hyvä generaattorien, muuntajien sekä säteisjohto-

jen suojaukseen. Rele havahtuu, kun virta ylittää asetteluarvon. Käänteisaikaylivirtarele toi-

mii sitä nopeammin mitä suurempi virta. Sen haittana on, ettei ole välttämättä tarpeeksi no-

pea kaikkiin vikoihin. (Elovaara & Haarla, 2011b) 

Distanssirele toimii kuin ylivirta rele, mutta se havaitsee myös vikavirran suunnan. Distans-

sirele sopiikin paremmin silmukoituun verkkoon kuin ylivirtarele, koska vikavirta voi tulla 

mistä suunnasta tahansa. Ylivirtarele havahtuu vain sen edessä olevasta viasta, eikä reagoi 

muissa suunnissa oleviin vikoihin. Rele mittaa johdon virran ja alkupään jännitteen, joiden 

avulla laskee suojattavan johdon impedanssin. Vikapaikan rele määrittää vikapaikan virran 

ja jännitteen vaihekulmien avulla. Jos virta on 90 jännitettä jäljessä, vika on releen edessä 

eli suojattavalla johdolla. Jos virta on 90 jännitettä edellä, on vika muualla kuin suojatta-

valla johdolla. Haittana on, ettei rele havahdu, jos vikaresistanssi on suuri. Vikaresistanssin 

suuruuteen vaikuttavat jakeluverkon rakenne ja siinä käytettävät komponentit. Rele havait-

see viat vain 20 Ω asti, koska se tunnistaa vain induktiivista loisvirtaa. Jos resistiivistä 



 

24 

 

osuutta on paljon, luulee rele vikavirtaa kuormitusvirraksi. (Elovaara & Haarla, 2011b; 

ABB, 2007b)  

Nollavirtarele on ylivirtarele, joka on kytketty virtamuuntajan toisiokäämiin. Se toimii yli-

virtareleen tavoin ilman hidastusta 30 ms:ssa. Nollavirta releitä on herkkiä ja karkeita. Her-

kissä releissä virta-asettelu on pieni ja hidastus suuri. Niitä käytetään tunnistamaan maasulut, 

joiden vikaresistanssi on enintään 500 Ω. Karkeissa releissä on lyhyt hidastus ja releen aset-

telu määritellään tapauskohtaisesti vikavirtalaskennalla. Nollavirta relettä käytetään muun-

tajien maasulkusuojina ja ovatkin differentiaalireleitä parempia huomaamaan tähtipisteen 

lähellä tapahtuvat viat. (ABB, 2002; Elovaara & Haarla, 2011b) 

Suunnattu maasulkurele on kuin nollavirtarele, mutta se mittaa virran suunnan nollavirran 

ja jännitteen vaihekulmista. Jos verkko on tehollisesti maadoitettu, eli vikaresistanssi on 

pieni, on käytettävä nollavirtarelettä. (Elovaara & Haarla, 2011b) 

Differentiaalirele mittaa suojattavan alueen tulevia ja lähteviä virtoja. Rele toimii, kun tule-

vien ja lähtevien erotus ylittää asetteluarvon. Differentiaalirele suojaa vain niiden virtamuun-

tajien välisen alueen, joita releet mittaavat. Differentiaalireleelle ei aseteta hidastusta. Virta-

eron on oltava sitä suurempi virta, mitä suurempi on johdon kuormitusvirta. Tämä estää re-

leen toimimisen alueen ulkopuolisista vioista. Rele myös tunnistaa käynnistyssysäysvirrat ja 

lukkiutuu estäen releen aiheettoman toiminnan. Differentiaalireleillä on yleisesti suojattu 

kantaverkon johdot. Kantaverkolla tarkoitetaan Suomen sähkönsiirron runkoverkko, jota 

hallitsee Fingrid. Voimalaitokset, tehtaat ja paikalliset jakeluverkot on liitetty kantaverk-

koon. Differentiaalireleet tarvitsevat viestiyhteyden välilleen. Jos releiden etäisyys on lyhyt, 

voidaan yhteys muodostaa lankayhteydellä. Pitemmillä välimatkoilla käytetään yleistä vies-

tiverkkoa valokuidun tai radiolinkin avulla. (Elovaara & Haarla, 2011b; Hautajärvi, 2015) 

Jälleenkytkentäreleitä on vain avojohtojen suojauksessa. Jälleenkytkentärele tekee auto-

maattisen kiinniohjaus käskyn katkaisijalle, kun katkaisija on toiminut ja tehnyt avojohdosta 

jännitteettömän. Kiinniohjaus käsky tapahtuu, kun johto on ollut jännitteettömänä asetellun 

ajan verran. (Elovaara & Haarla, 2011b) 
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Taajuusrele mittaa vaihtojännitteen taajuutta ja toimii kun verkon taajuus poikkeaa asette-

lusta, eli voi toimia ali- tai ylitaajuussuojana. Taajuusreleen toiminta-aika on yleensä asetettu 

100 ms. Taajuusrelettä käytetään tehonvajaussuojauksessa tai johdonvarsigeneraattorin ir-

rottamisessa. Tehonvajaussuojauksessa taajuusrelettä käytetään mittaamaan taajuutta, ja an-

tamaan käskyn tehonvajaussuojaukselle tiputtamaan valitut kuormat pois, kun taajuus tippuu 

alle asetteluarvon. Taajuusrelettä käytetään myös jälleenkytkennöissä. Rele ei anna tehdä 

jälleenkytkentää, jos taajuus ei ole muuttunut, koska tällöin johdon osa on edelleen jännit-

teinen. (Elovaara & Haarla, 2011b; ABB, 2005) 

Kiskosuojarele on differentiaalirele, joka tarkkailee kiskoon tulevia ja lähteviä virtoja. Jos 

virtojen ero ylittää asetteluarvon, antaa kiskosuojarele kaikille viallisessa kiskossa oleville 

katkaisijoille laukaisu käskyn. Kuten muissakin differentiaalireleissä, myös kiskonsuojare-

leessä tarvitaan sitä suurempi virtaero, mitä suurempi kiskon läpi kulkeva virta on, ettei suo-

jattavan alueen ulkopuoliset viat laukaise relesuojausta. Kiskosuojareleen on toimittava alle 

20 ms. (Elovaara & Haarla, 2011b) 

Katkaisijavikareleen periaatteena on tarkkailla katkaisijan toimintaa vikatilanteessa. Jos vi-

katilanteessa menee yli 200 ms, joka on Suomessa yleisesti käytetty aika, laukaisee katkai-

sijavikarele kaikki kyseiseen kiskoon liitetyt katkaisijat. Joissakin tapauksissa katkaisijavi-

karele laukaisee vasta aseman katkaisijat. Katkaisijavikarele on osa kiskon suojaa, ja se mit-

taa erikseen nolla- sekä vaihevirtaa. Katkaisijavikareleessä on kaksi asettelua, nollavirta- ja 

vaihevirta-asettelu. Johtojen katkasijavikareleillä asettelu arvo asetetaan suuremmaksi kuin 

kuormitusvirta, jolloin vältytään turhilta laukaisuilta. Muuntajien tapauksessa vikavirrat ovat 

pienempiä kuin kuormitusvirrat 20 kV verkossa. Muuntajat ovat kriittisiä verkon kohteita, 

joten aiheettomat laukaisut eivät ole paheksuttavia. Siksi asettelut voidaan asettaa suurinta 

kuormitusvirtaa pienemmäksi. (Elovaara & Haarla, 2011b; Laine V., 2018) 

Kaasurelettä käytetään öljytäytteisissä muuntajissa sekä reaktoreissa ja rele toimii, kun sii-

hen on kertynyt tarpeeksi kaasua. Rele laukeaa, kun kaasua virtaa säiliöön ja öljyn pinnan 

taso laskee asettelu tason alle. Releessä olevat ns. uimurit mittaavat öljyn tason. Vikatilan-
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teessa öljy alkaa kuumentumaan paikallisesti ja kaasua alkaa kertymään releeseen. Kaasu-

rele mittaa myös öljyn virtausta ja toimii myös havaitessaan öljynsyöksyt. (Elovaara & 

Haarla, 2011b; Electrical4U, 2013) 

Jänniterele toimii, kun jännitteen muutos on suurempi kuin asetteluarvo. Käytetään rinnak-

kaiskompensointilaitteiden jännitteensäätäjien lisänä sekä T-haarajohtojen suojauksessa. 

Jännitereleessä on oltava suuri hidastus sekä suuri asetteluarvo. Alijänniterele sopii mootto-

reiden suojaukseen, koska sillä saadaan estettyä jännitteenalenemasta aiheutuvasta pysähty-

misen jälkeisestä paluujännitteen aiheuttama oikosulun kaltainen tila. Ylijänniterele toimii 

generaattoreiden ja muuntajien suojauksessa. Ylijännite aiheuttaa vaarallista ylimagnesoitu-

mista. (Elovaara & Haarla, 2011b) 

Kennoterminaalit ovat erittäin älykkäitä suojauslaitteita. Kennoterminaalit ovat numeerisia 

releitä ja kennoterminaali nimitys tuleekin niiden monipuolisuudesta, sekä siitä että ne on 

asennettu sähköasemien johtolähtöjen kennoihin. Numeeriset releet ovat mikroprosessori-

pohjaisia ja niille tyypillistä onkin eri suojaustoimintojen integrointi. Numeerisissa releissä 

voi olla useita eri suojausfunktioita, kuten maasulku- ja oikosulkusuojaus- sekä jälleenkyt-

kentä ominaisuus. Kennoterminaaleihin on joissain tilanteissa integroitu myös katkaisija. 

Kennoterminaalit välittävät kosketintoimintojen, eli eventtien, lisäksi myös muita tietoja, 

kuten jännitepiikkejä sekä -kuoppia, katkaisijoiden kuntotietoa, virtamittauksen, energia-

mittauksen ja häiriötallenteet. Numeerisiin releisiin on synkronoitu kellonajat GPS:n avulla. 

Vikatietojen tutkiminen on helpompaa, kun releiden eventit ja häiriötallenteet ovat samassa 

ajassa. Rele itsessään voi olla hyvinkin yksinkertainen laite, mutta kun sen älykkyyttä lisä-

tään, voidaan niitä kutsua numeerisiksi releiksi. Lähes kaikki Carunan verkossa olevat releet 

ovat jo jonkin tasoisia numeerisia releitä, mutta joukossa on vielä vanhoja staattisia releitä. 

(Särkkä, 2007) 

4.2 Carunan verkossa olevat relemallit 

Carunan verkossa on paljon releitä. Sähköasemalle asennetut releet ovat työn pääasiallinen 

tarkastelun kohde tiedonsiirron näkökulmasta. Carunan sähköasemista 39 % käyttää IEC 

61850 -tiedonsiirtoprotokollaa, SPA-väylää käyttää 41 % sähköasemista ja 20 % käyttää 
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jotakin muuta aseman sisäistä tiedonsiirtotapaa. Taulukossa 1 on esitetty eri tietoliikenne 

ratkaisujen määrät sähköasemien sisällä. SPA-väylää käyttävistä sähköasemista suurim-

massa osassa releet ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Kun relesaneeraus on tehty asemalle, 

tehdään sähköasemalle suoraan IEC 61850 -tiedonsiirtoprotokollan mukainen tietoliikenne. 

Joitakin SPA-väylää käyttäviä asemia on saneerattu 2010-luvun alussa, eikä näihin ole muo-

dostettu IEC 61850 -tietoliikenneväylää. Näitä sähköasemia ei kannata muuttaa nyt heti 

käyttämään IEC 61850 -tietoliikenneväylää.  

Taulukko 1  Carunan verkossa olevien sähköasemien tietoliikenne ratkaisujen määrät. 

 

Taulukossa 2 on esitetty Carunan verkkotietojärjestelmässä olevat releet valmistajittain. Re-

leiden tiedoissa on hieman puutteita johtuen järjestelmävaihdoksesta. Kaikkien verkossa ole-

vien releiden tiedot ovat kyllä raportoitu, mutta ne ovat erillisissä Excel -taulukoissa alueit-

tain. Reletietojen vieminen verkkotietojärjestelmään on kesken. Excel -taulukoista releiden 

tiedot eivät automaattisesti päivity verkkotietojärjestelmään. ABB:n releitä on eniten ver-

kossa verkkotietojärjestelmän mukaan. Arcteq ja Schneider ovat seuraavana, mutta molem-

pia saattaa olla verkossa enemmänkin, sillä kuten taulukosta huomataan, on verkkotietojär-

jestelmässä puutteita releiden tiedoissa. Yli 2000 relettä on ilman valmistaja tietoa ja noin 

2300 on ilman mallitietoa verkkotietojärjestelmässä. Verkkotietojärjestelmän perusteella on 

vaikea arvioida mitä releitä puutteellisesti raportoidut releet ovat. Verkkotietojärjestelmässä 

olisi hyvä olla tieto sekä releen valmistajasta, että kyseessä olevasta mallista, jotta tiedettäi-

siin tarkemmin mitä ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää. Jokin hyvin erityinen releellä oleva 
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mittaus ei välttämättä ole hyödyllinen käyttöönotettava, jos se ei ole kriittistä tietoa ja tämä 

ominaisuus on vain kourallisessa relemalleista. 

Taulukko 2  Carunan verkossa olevien releiden määrät verkkotietojärjestelmässä valmistajien mukaan. 

 

Releiden kunnonvalvonnassa on myös oltava ajantasainen tietoa niiden asennus päivämää-

rästä. Verkkoa saneeratessa on huomioitava komponenttien iät ja niiden taloudelliset pito-

ajat. Tällä hetkellä Carunan verkkotietojärjestelmässä on hyvinkin puutteelliset tiedot relei-

den asennus päivämääristä, noin 56 %:sta puuttuu asennuspäivämäärä. Releille Energiavi-

rasto on asettanut taloudelliseksi pitoajaksi 20 - 30 vuotta, mutta relettä voidaan pitää myös 

pitempää. Suomessa käytäntönä on ollut vaihtaa verkon komponentit taloudellisen pitoajan 

lopussa, mutta muualla Euroopassa laitteet ja komponentit vaihdetaan vasta kun niitä ei 

voida enää huoltaa tai korjata. Tähän voi vaikuttaa parempi komponenttien kunnonvalvonta. 

(Energiavirasto, 2016) 

Verkkotietojärjestelmässä olevat puutteelliset asennuspäivämäärät olisi hyvä korjata tiedon 

eheyden ylläpitämiseksi ja luotettavuuden parantamiseksi. Verkkotietojärjestelmää käyte-

tään Carunalla kunnossapidon huoltotietojen ylläpitämiseen, joten olisi myös hyvä, että re-

leiden asennuspäivämäärät olisi dokumentoitu oikein järjestelmään. Taulukossa 3 on esitetty 

verkkotietojärjestelmä Trimble NIS:ssä olevat releiden asennusvuosi tiedot. Selkeää puu-

tetta asennusvuosissa löytyy verkkotietojärjestelmässä releiden asennusvuosissa. Tästä voi 
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syntyä tilanne, ettei ole tarkkaa tietoa, miten pitkään rele on ollut verkossa. Releiden tarkat 

tiedot löytyvät alueittain ja asemakohtaisesti Excel -tiedostoista, mutta tämä ei ole järkevä 

tapa säilyttää näitä tietoja. 

Taulukko 3  Carunan verkossa olevat releet asennusvuosittain. 

 

Carunan verkossa on verkkotietojärjestelmän mukaan noin 5000 relettä. Suurin osa releistä 

on asennettuna sähköasemille ja kytkinasemille, mutta releitä on asennettuna myös muualle 

Carunan verkkoon. 20/0,4 kV jakelumuuntamoilla tai katkaisija-asemilla voi myös olla asen-

nettuna releitä. Muulla kuin sähköasemilla olevia releitä on noin 700. Carunan sähköverkon 

dokumentointikäsikirjassa on määritelty mitä releiden tietoja on dokumentoitava verkkotie-

tojärjestelmään. Pakollisia tietoja ovat releen lähdön yksilöllinen tunnus, käyttöönottopäi-

väys, omistaja, valmistaja, valmistajan tyyppi, toimintahidastukset sekä asettelut. Pakolli-

sissa dokumentoitavissa tiedoissa on määritelty, että käyttöönottopäiväys, valmistaja ja val-

mistajan tyyppi on oltava verkkotietojärjestelmässä. Näissä on puutteita, ja nämä olisivat 

tarpeellista saada dokumentoitua verkkotietojärjestelmään. (Hakala & Matsinen, 2019)  

4.2.1 Releille tallentuvat tiedot 

Releille tallentuvat tiedot vaihtelevat hieman rele valmistajasta ja mallista riippuen. Suurim-

malla osalla releistä on samat perus parametrit, jotka tallentuvat releen muistiin. Seuraavat 
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ominaisuudet löytyvät kaikista uusista releistä ja näitä ominaisuuksia on käyty seuraavaksi 

hieman relemalleittain läpi.  ABB:n REF 600-sarjan releissä on kattava toimintavalikoima, 

johon kuuluu esimerkiksi: häiriötallennin, sähkönlaadun valvonta, vianetsintä, kunnonval-

vontatoiminnot sekä mittaustoiminnot suojaustoimintojen lisäksi (ABB, 2010). Schneider 

Electricin VAMP 255 releessä on mahdollista paikantaa oikosulun vikapaikka. Releelle an-

netaan keskimääräinen impedanssi kilometriä kohden (Ω/km), jolloin rele laskee johdon vai-

hejännitteestä ja oikosulkuvirrasta vikapaikan etäisyyden. (Schneider Electronic, 2016) Re-

leet tarkkailevat myös katkaisijan kuntoa. Esimerkiksi ABB:n REF 615 ja REF 630 releet 

tarkkailevat katkaisijan jousen latausaikaa, SF6-kaasun (rikkiheksaflouoridi) painetta, kat-

kaisuaikaa ja toimimattomuusaikaa. Rele myös laskee, kuinka monta kertaa katkaisija on 

toiminut ja antaa mahdollisuuden asettaa katkaisijan kulumishälytykset eri suuruisten virto-

jen katkaisemiselle. Kuvassa 5 näkyy esimerkki kuva miltä näkymä näyttää Schneiderin 

Easergy Pro -ohjelmassa. Releellä on ominaisuutena myös laskea minkä suuruisia virtoja 

katkaisija on katkaissut, koska suurempi virta kuluttaa katkaisijoita enemmän. (ABB, 2017; 

Schneider Electric, 2019a) 
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Kuva 5  Katkaisijan kunnonvalvontanäkymä uudessa Easergy ohjelmassa. (Schneider Electric, 2019b) 

Releille on myös mahdollista myös tarkkailla jännitteiden suuruuden muutosta eli jännite-

jäykkyyttä. Releeseen voi asettaa rajat minkä sisällä jännitteen oletetaan pysyvän. Jos jännite 

nousee yli asettelu arvon, laskee rele sen jännitepiikiksi, ja jos jännite laskee alle asetellun 

alarajan, laskee rele sen jännitekuopaksi. Esimerkiksi Schneider Electricin P3 releissä on 

jännitekuoppien sekä -piikkien määrien lisäksi myös kumulatiivinen aikalaskuri, joka näyt-

tää kuinka pitkän ajan jännite on ollut alle tai yli asettelurajojen tarkastelujaksolla. Kuvassa 

6 on esitetty releen jännitekuoppa ja -piikki laskureita. (Schneider Electric, 2019a) 



 

32 

 

 

Kuva 6  Easergy Pro -relesovelluksen jännitekuoppa ja -piikki laskuri. (Schneider Electric, 2019b) 

Releillä on myös häiriötallennin, joka tallentaa verkon suureita. Häiriötallennin löytyy kai-

kista kennoterminaaleista, sekä joistakin yksinkertaisemmistakin releistä. Häiriötallennin 

siis tallentaa virtaa, jännitettä, taajuutta ja vektorisuureita koko ajan. Kun verkossa syntyy 

vika tai häiriö, niin häiriötallennin tekee tallenteen, jossa näkyy ennalta määritellyn pitkä 

aika häiriötä tai vikaa. Etukäteen voidaan määritellä releeseen, miten paljon tallenteesta on 

ennen vikaa ja kuinka paljon vian jälkeistä aikaa. Usein kaikista kiinnostavin tieto on se, 

mitä on tapahtunut ennen vikaa. Siksi kannattaakin asettaa, että tallenteesta suurempi osa on 

vikaa edeltävää aikaa. Kuvassa 7 näkyy ABB:n Relion 630 -sarjan releiden häiriötallentimen 

tallennusaikojen määritys. Trig point tarkoittaa suojauksen toimimista, ja sen ympärille pal-

jon sijoittuukin häiriötallentimen määrittely. Alue 1 on ennen vikaa oleva aika, alue 2 on 

vian kestoaika ja alue 3 on vian jälkeinen aika. Usein kaikista kiinnostavinta tietoa on vikaa 

edeltävä aika, koska siitä voidaan analysoida vian aiheuttajaa ja syytä. Joissakin tilanteissa 

halutaan tarkempaa tietoa vian jälkeisestä ajasta, joten ajan tulisi olla sopivan mittainen mo-

lemmilta puolilta vikaa. 

 

Kuva 7  ABB:n Relion 630 -sarjan releiden häiriötallentimen tallennusaikojen määritys. (ABB, 2011) 
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Häiriötallentimen tallenteessa näkyy vektorikuvaaja (Kuva 8) jännitteiden ja virtojen suu-

ruuksista ja kulmista. Tästä voidaan tarkastella parhaiten, onko jännitteiden vaiheiden väliset 

kulmat muuttuneet. Jännitteiden vaihekulmien muutos voi vaikuttaa taajuusreleen laukaisua, 

jos vaihekulman muutos on tarpeeksi raju. 

 

Kuva 8                 Häiriötallenteen vektorikuvaaja Wavewin -ohjelmassa. 

Kuvassa 9 on esitetty häiriötallenteen näkymä, jossa näkyy ensimmäisen, toisen, kolmannen 

sekä nolla vaiheen virrat sekä nolla- ja pääjännitteet. Punainen pystyviiva tarkoittaa relesuo-

jauksen havahtumista. Kuvat 8, 9 ja 10 ovat kaikki samasta tallenteesta. Kuvasta 9 voidaan 

huomata, että nollavaiheen jännite ja virta kasvavat huomattavasti ennen katkaisijan aukea-

mista, mikä on tyypillistä maasuluissa. Pääjännitteiden muutos viittaa myös oikosulkuun. 

Oletettu suuri virtainen vika on todennäköisesti ollut jossain muualla verkossa kuin kysei-

sellä johdolla. (Perez, 2010; Tulomäki, 2017) 
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Kuva 9               Häiriötallenne verkon häiriötilanteesta Wavewin -ohjelmassa. Vika havahdutti relesuojauk-

sen, joka antoi katkaisijalle käskyn aueta. 

Häiriötallentimen tallenteesta voidaan myös tarkastella jännitteen sekä virran yliaaltoja 

(Kuva 10). Yliaalloilla tarkoitetaan jännitteen ja virran signaaleja, joiden taajuudet eroavat 

verkon perustaajuudesta. Esimerkiksi kun Suomessa verkon perustaajuus on 50 Hz, niin 3. 

yliaallon taajuus on 150 Hz, 5. yliaallon 250 Hz ja 7. yliaallon 350 Hz. Erityisesti kolmannet 

yliaallot (3., 9. sekä 15. yliaalto) ovat erityisen haitallisia, koska ne eivät muiden yliaaltojen 

tavoin osittain kumoa toisiaan vaan summauntuvat nollajohtimessa. Nollajohtimessa syntyy 

virtapiikkejä, jotka ovat vaarallisia ja ei-haluttuja ilmiöitä. Yliaallot saattavat aiheuttaa vir-

hetoimintoja suojalaitteissa sekä virheitä sähköverkossa siirrettäviin ohjausviesteihin. (Kui-

vinen, 2018; Aho & Honkanen, 2019) 
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Kuva 10              Häiriötallentimen harmonisten yliaaltojen laskuri Wavewin -ohjelmassa. 

Joillekin releille mahtuu maksimissaan 100 tallennetta ja joillekin vain 20. Releiden muistien 

koot vaihtelevat, mutta myös vaihtelee se, vaikuttaako häiriötallenteen pituus muistiin mah-

tuvien tallenteiden määrään. Esimerkiksi Schneiderin P3 releeseen mahtuu 20 tallennetta 

riippumatta niiden pituudesta tai näytteenottotaajuudesta. ABB:n releillä voidaan saada 

mahtumaan jopa 100 häiriötallennetta muistiin, jos käytössä on lyhyet tallennusajat ja hidas 

näytteenottotaajuus. Tämä ei kuitenkaan ole ideaalitilanne, eikä ole tarvetta saada yhdelle 

releelle mahtumaan 100 häiriötallennetta. Releen häiriötallenninta konfiguroidessa on otet-

tava huomioon, miten suuri muisti on ja miten pitkiä tallenteita halutaan vioista tallentaa. 

Jos häiriötallenteet jouduttaisiin hakemaan aina sähköasemalta, pitäisi tallentimen muistin 

olla suuri ja tallenteita paljon, mutta jos olisi mahdollisuus hakea tallenteet etäyhteydellä 

toimistolta käsin, voitaisiin ottaa pidempiä tallenteita, vaikka niitä mahtuisikin vähemmän 

muistiin. (ABB, 2018; Schneider Electric, 2018) 
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5. RELETIEDON TIEDONSIIRTO 

Releille tallentuvan tiedon tiedonsiirto vaatii hieman nykyiseen kaukokäyttöön muutoksia. 

Tällä hetkellä releille on kaukokäyttöyhteys, jota pitkin releiltä tulee aikakriittisiä tietoja, 

mutta tästä lisää kappaleessa 6. Carunan käyttökeskuksen operoima SCADA -järjestelmä ei 

kuitenkaan ole paras mahdollinen paikka siirtää releille tallentuvaa tietoa, koska nämä häly-

tykset eivät ole aikakriittisiä ja näillä tiedoilla ei haluta häiritä käyttökeskuksen SCADA 

näkymää. Tarvitaan siis tapa, jolla tieto haetaan automaattisesti releiltä sekä jokin paikka, 

jonne tieto on järkevää varastoida. SCADA on myös mahdollinen ratkaisu, kunhan releiltä 

tulevat mittaustiedot voidaan halutessaan jättää toiseen näkymään, jossa nämä hälytykset 

eivät häiritse operaattoreita. On myös arvioitava, miten tietoa analysoidaan ja mikä ohjelma 

olisi paras vaihtoehto tähän tarkoitukseen. Tässä luvussa kuvataan nykyinen tiedonsiirto säh-

köasemalla, nykyinen tilanne tiedonsiirrossa sähköasemalta toimistolle sekä tutkitaan, miten 

huoltoväylä muodostetaan sähköasemille ja 110 kV kytkinasemille sekä erilaisille releillä 

varustetuille jakelumuuntamoille ympäriverkkoa. Lopuksi katsotaan, miten tieto saadaan au-

tomaattisesti haettua releiltä, ja minne se kannattaa tallentaa, sekä tutkitaan huoltoväylästä 

saatavia kustannuksia ja sen kannattavuutta. 

5.1 Tiedonsiirto Carunan sähköasemilla 

Uudempien sähköasemien tiedonsiirto tapahtuu pääosin IEC 61850 standardin mukaan. IEC 

61850 -standardi on Euroopan ja Pohjois-Amerikan ANSI- ja IEC-organisaatioiden yhdessä 

määrittelemä, joka on julkaistu 2003. Tärkeimmät sähköasema-automaatio toimittajat ovat 

olleet vahvasti mukana työssä. Joidenkin vanhempien sähköasemien tiedonsiirto on saatettu 

muodostaa jollekin vanhemmalle protokollalle kuin IEC 61850. (ABB, 2019) 

IEC 61850 -standardi kehitettiin poistamaan eri sähköasema-automaatio valmistajien laittei-

den väliset kommunikaatio vaikeudet. IEC 61850 antaa mahdollisuudet yhtenäiseen tiedon-

siirtoon laitevalmistajasta huolimatta, ja sitä kautta myös edellytykset nopeaan ja aikakriit-

tiseen tiedonsiirtoon. Aikaisemmin laitevalmistajat ovat käyttäneet omia tietoliikenneproto-

kolliaan, jotka IEC 61850 on korvannut Ethernet-teknologiaan perustuvalla protokollalla. 
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Tämä mahdollistaa joustavan järjestelmän, joka mukautuu muutoksiin ja antaa mahdollisuu-

den tehdä yhtenäisen rajapinnan käytettävissä oleville laitteille. IEC 61850 -standardi on 

myös kustannustehokas ratkaisu, koska se vaatii vähemmän johdotusta. (ABB, 2019; 

Schneider Electric, 2019c) 

GOOSE-protokollalla, eli Generic Object Oriented Substation Events, tarkoitetaan asema-

väylässä tapahtuvaa horisontaalista IED-laitteiden välistä tiedonsiirtoa. Se on määritelty IEC 

61850 -standardin osissa 7-2 ja 8-1. GOOSE-protokollassa lähetään viestejä vain samassa 

väylässä oleville releille. GOOSE -protokollan avulla saadaan nopea datan lähettäminen. 

GOOSE -protokollalla voidaan yhdellä sanomalla muuttaa kaikkien väylässä olevien relei-

den asetteluja. Muuttamalla yhden releen asetteluja, voi tämä rele lähettää samat asettelut 

muille releille. GOOSE:n avulla voidaan tarkastella väylässä olevien releiden toimintaa. Sa-

massa väylässä olevat IED -laitteet lähettävät ennalta määriteltyjen väliaikojen välein 

GOOSE -viestejä valittuun MAC -osoitteeseen. Jos jokin IED -laite ei lähetä viestiä tar-

peeksi nopeasti pyydettäessä, voidaan todeta laitteen olevan vioittunut tai tietoliikenteessä 

ongelmia. (Mackiewicz, 2004; Mäkelä, 2018; Launonen, 2016) 

Vanhempien Carunan sähköasemien releissä on vielä käytössä SPA-väylä, ja vanhimmissa 

releissä kommunikaatio tapahtuu kupariyhteydellä. Kupariyhteys tuo ison haasteen huolto-

väylän muodostamiselle, joten sähköasemille, joissa on releiden välissä kupariyhteys, ei kan-

nata muodostaa huoltoväylää ennen relesaneerausta. SPA-väylään pystytään muodostamaan 

huoltoväylä, mutta sen muodostaminen on hankalampaa ja kalliimpaa kuin IEC 61850 -tie-

toliikenneväylässä. Kappaleessa 5.3 kerrotaan asiasta lisää. 

5.2 Nykyinen tilanne tiedonsiirrossa Carunan sähköasemilta toimistolle 

Carunan sähköasemilla on tällä hetkellä kaukokäyttöyhteys, jonka avulla ohjataan sähköase-

man katkaisijoita sekä erottimia. Kaukokäyttöyhteys lähettää SCADA:an hälytyksiä katkai-

sijoiden toiminnoista sekä releiden havahtumisista. Kaukokäyttöyhteyden kautta siis siirtyy 

vain aikakriittinen data, ja kaukokäyttöyhteydellä on tarkoitus ohjata katkaisijoita, erottimia 

sekä sähköaseman muuta automaatiota. Kaukokäyttöyhteys (Kuva 12) on tehty käyttäen 
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kahta operaattoria ja satelliittiyhteyttä. Kaukokäyttöyhteys on hyvin tärkeä osa verkon val-

vontaa ja käyttöä. Kaukokäyttöyhteys onkin varmistettu kahdella eri operaattorin verkolla ja 

satelliittiyhteydellä, jotta yhteys sähköasemalle säilyisi vaikka yhdellä, tai molemmilla, ope-

raattoreilla olisikin ongelmia yhteyden ylläpitämisessä. Kaukokäyttöyhteydessä on kaksi pa-

lomuuria, kaukokäyttöverkon palomuuri sekä Caruna inside palomuuri, SCADA -verkon ja 

sähköaseman välillä, joilla pidetään tietoturva luotettavana.  

Releisiin tallentuva data on luettava paikan päällä suoraan releeltä. Carunan verkkoalue on 

laaja ja välimatkat ovat pitkät sähköasemille. Tämän takia releille tallentunutta tietoa ei hyö-

dynnetä niin hyvin kuin voitaisiin. Huoltoväyliä tällä hetkellä on vain yhdellä Carunan säh-

köasemalla, mutta tarkoituksena on luoda ratkaisu, joka monistettaisiin jokaiselle sähköase-

malle tulevaisuudessa. Ainut sähköasemalla käytössä oleva huoltoväylä on tällä hetkellä ver-

kossa, mutta se ei ole työssä esitetyn huoltoväylän kaltainen. Käytössä oleva huoltoväylä on 

yksinkertaisempi ja se on tehty pilotin omaisesti. Suunnitteilla on tehdä pilotti, jossa muo-

dostetaan kappaleessa 5.3.1 esitetyn kaltainen huoltoväylä sähköasemalle. Tällä hetkellä 

kriittisimmät kohteet ovat sähköasemat ja 110 kV kytkinasemat, joihin on pisin matka.  

Sähköasemalle on mentävä tällä hetkellä aina kun halutaan ladata häiriötallenteet, muuttaa 

releiden asetteluja tai tutkia releiden eventtejä. Tämä on raskas ja hankala tapa hoitaa asiaa. 

Tähän siis on keksittävä ratkaisu, jolla voitaisiin etäyhteyden kautta luotettavasti ja turvalli-

sesti hoitaa releiden asettelut ja samalla ladata halutut tiedot releeltä. Tällä ratkaisulla ei 

voida poistaa kaikkia sähköasemakäyntejä, mutta sillä voitaisiin päästä eroon suuresta osasta 

käynneistä, jotka ovat vain asettelujen muuttamista tai häiriötallenteen lukemista releeltä. 

Tällä voitaisiin myös tehostaa saatavilla olevan tiedon hyödyntämistä. Tallentuneiden mit-

tausten, hälytysten sekä kuntotietojen lataaminen olisi vielä hyvä saada toteutettua automaat-

tisesti, sillä manuaaliseen työhön se on aivan liian iso homma. 

5.3 Huoltoväylä 

Huoltoväylällä tarkoitetaan etäkäyttöyhteyttä releisiin erillisen viestilaitteen kautta. Huolto-

väylä voidaan muodostaa ala-aseman kautta tai ilman ala-asemaa. Ala-asema, eli Remote 
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Terminal Unit (RTU), on mikroprosessoripohjainen elektroninen laite. Ala-asemaa käyte-

tään SCADA -järjestelmän tai käytönvalvontajärjestelmän kanssa. Ala-asema lähettää mit-

taus- ja tilatietoja ylempään järjestelmään, sekä ala-aseman kautta voidaan ohjata kytkinlait-

teita. Ala-asema toimii protokollamuuntimena, joka muuttaa sähköasemalla käytettävän tie-

toliikenneprotokollan valvomo tasolle sopivaksi ja päinvastoin. (Launonen, 2016) Huolto-

väylän kautta voidaan muokata sähköaseman automaatiota, esimerkiksi muokkaamalla re-

leiden asetteluja, sekä hakemalla releisiin tallentuneet häiriötallenteet suoraan toimistolta. 

Ala-asema toimii IED-laitteiden ja valvomon välisenä rajapintana. Ala-asema itsessään an-

taa mahdollisuuden ohjata katkaisijoita ja erottimia käytöntuki-, käytönvalvonta- sekä tieto-

liikennejärjestelmillä (Launonen, 2016). Ala-asema on edistyneempi versio PLC:stä, eli Po-

werline Communication:sta tai suomeksi datasähköstä. Ala-asema osaa hallita useita yhtä 

aikaisia prosesseja, eikä tarvitse käyttäjää tai itseään älykkäämpää laitetta hallinnoimaan teh-

täviä. Ala-asemaan on yhdistetty IEC 61850-standardin mukaisesti releet, joiden havahtu-

misia, hälytyksiä ja laukaisuja ala-asema välittää SCADA -järjestelmään. Kuvassa 11 on 

esitetty Carunan kaukokäyttöyhteyden sekä huoltoväylän viestiliikenne vierekkäin periaate-

kuvana. (Elovaara & Haarla, 2011b) 

 

Kuva 11            Sähköaseman kaukokäyttöyhteyden sekä huoltoväylän idea IEC 61850 -protokollan tiedon-

siirtoyhteyttä käyttävällä sähköasemalla. 
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Kaikilla Carunan sähköasemilla ei ole vielä käytössä IEC 61850 -protokollaa noudattavaa 

tiedonsiirtoyhteyttä, joten vanhemmilla sähköasemilla on käytössä SPA -tietoliikenneproto-

kolla. SPA:ssa voi olla vain yksi master-laite, ja maksimissaan noin 100 orjaa. Jos masterin 

alla on enemmän laitteita kuin 100, tulee vasteajoista liian pitkiä. Koska SPA-väylän master 

on jo kohdennettu ala-asemaan, joka siirtää tiedon SCADA:an, pitäisi kytkeä SCADA:n 

suuntaan kulkeva tietoliikenne poikki huoltoväylän tiedonsiirron ajaksi. Tämä ei ole toivottu 

vaihtoehto, joten SPA-väylään tehtävä huoltoväylä vaatii muutoksia IEC 61850 -protokollan 

huoltoväylään verrattuna. SPA -väylään tehtävässä huoltoväylässä voidaan hyödyntää tieto-

liikenteen myötäkuuntelua. Myötäkuuntelu voidaan tehdä käyttämällä monitorointitoistinta, 

joka asetetaan kuitusilmukan loppuun. Monitorointitoistin monitoroi kaiken liikenteen sar-

jamuodossa ja kaiuntaa tiedon eteenpäin. Myötäkuuntelu näyttää koko väyläliikenteen, 

mutta SPA-väylässä voitaisiin käyttää relemaskeja, joilla saadaan karsittua ylimääräinen tie-

toliikenne pois ja ei tukita tietoliikenneväylää. Carunan verkossa on tällä hetkellä paljon re-

leitä, joissa käytetään tietoliikenneväylänä SPA-väylää, mutta suurin osa näistä ovat jo lä-

hellä käyttöikänsä loppua. SPA-väylään tehtävää huoltoväylää ei siis ole tarpeellista monis-

taa useaan sähköasemaan, vaan toimii yksilöllisenä ratkaisuna vain tietyille sähköasemille. 

(Laine A., 2019) 

5.3.1 Huoltoväylän muodostaminen Carunan sähköasemilla ja 110 kV sähköasemille 

Sähköasemalle tehtävässä huoltoväylässä (Kuva 12) käytetään hyödyksi IEC 61850 -proto-

kollan mukaista tiedonsiirtoyhteyttä sähköaseman sisällä. IEC 61850 -tiedonsiirtoyhteyteen 

on helppo liittää ja siinä on helppo myös hallita laitteita. Sähköasemille ja 110 kV kytkinase-

mille tehtävässä huoltoväylässä liitetään reititin olemassa olevaan IEC 61850 -tiedonsiirto-

väylään releiden kanssa. Tällä tavoin voidaan ottaa yhteys kaikkiin releisiin reitittimen 

kautta.  Huoltoväylän reititin muodostaa väylän operaattorin A kautta Carunan rajapintaan. 

Huoltoväylälle ei tarvita useita varayhteyksiä, kuten kaukokäytössä, koska huoltoväylän 

kautta saatava tieto ei ole aikakriittistä ja sen voi lukea erimerkiksi vain kerran viikossa, 

riippuen releiden omien muistien suuruudesta. Huoltoväylä menee kolmesta erillisestä palo-

muurista läpi, jotka ovat kaikki eri palvelun tarjoajien hallinnoimia. Kaukokäyttöverkon pa-

lomuuri, Caruna inside -palomuuri ja viimeisenä DMZ rajapinnan palomuuri. (Laalo, 2019) 
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DMZ (Demilitarized Zone) -verkkoa käytetään kriittisen lähiverkon ja toimistoverkon väli-

senä aliverkkona. DMZ -verkko toimii ylimääräisenä tietoturvatasona lähiverkossa, koska 

sillä pystytään eristämään toimistoverkon ulkopuolelle yhteydessä olevat laitteet kriittisestä 

lähiverkosta. (Maiwald, 2003) 

 

Kuva 12              Huoltoväylän muodostaminen IEC 61850 -protokollaa käyttävälle sähköasemalle kaukokäyt-

töyhteyden rinnalle. (Laalo, 2019) 
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Huoltoväylää ei tehty Carunan kaukokäytön kanssa samaan väylään, koska kaukokäytön toi-

minta haluttiin turvata. Kaukokäyttö on hyvin tärkeä osa jakeluverkon toimintaa ja käyttöä, 

eikä haluttu aiheuttaa edes tilannetta, jossa huoltoväylä voisi aiheuttaa hitautta, saati tukkia 

tietoliikenneväylän tai ylikuormittaa ala-asemaa. SCADA -verkko on jätetty myös omak-

seen, eikä huoltoväylää liitetä siihen. SCADA:an ei haluta tuoda tietoa, joka ei ole vikojen 

suorassa tarkastelussa tarpeellista. Huoltoväylän tehtävä on tiedonsiirron lisäksi myös antaa 

mahdollisuus releiden asettelujen muuttamiselle etänä, ilman että tarvitsee matkustaa sähkö-

asemalle. Releiden asettelujen muuttamiseen ei tarvita ala-asemaa, joten tämä onnistuu huol-

toväylän avulla. Huoltoväylään saatetaan liittää jokin kytkin, jota voitaisiin käyttää SCADA 

-järjestelmästä, ettei huoltoväylä ole koko ajan auki. Releiltä ladattavaa tietoa tehtäisiin päi-

vittäin tai viikoittain, riippuen tarpeesta, joten huoltoväylät voitaisiin avata käyttöön ajaksi, 

jolloin ladataan releiltä tietoja tai on tarvetta muuttaa jollakin asemalla olevan releen asette-

luja. Huoltoväylän hyödyistä on kerrottu lisää kappaleessa 5.4. 

5.3.2 Huoltoväylän muodostaminen Carunan 20 kV kytkinasemille 

Huoltoväylä voidaan muodostaa sähköasemien lisäksi myös Carunan keskijänniteverkon 

kytkinasemille ja jakelumuuntamoille, joissa on rele. 20 kV kytkinasemien sekä jakelu-

muuntamoiden releiden ja katkaisijoiden tarkoituksena on jakaa jakeluverkkoa pienempiin 

suojausvyöhykkeisiin ja parantamaan toimitusvarmuutta jakeluverkossa. Pienemmillä suo-

jausalueilla saadaan pienennettyä asiakkaiden kokemia keskeytyksiä sekä vikojen aiheutta-

mia keskeytysaikoja säteittäisessä verkossa. Jakelumuuntamoihin on asennettu katkaisijoita, 

joita ohjataan samalla tavalla releellä kuin sähköasemillakin. Joitakin jakelumuuntamoissa 

olevia katkaisijoita ohjataan sähköasemilla olevilla releillä. Joillakin kytkinasemilla on rele 

ja ala-asema yhdistetty yhdeksi laitteeksi, ja osalla nämä ovat erillisinä laitteina. Näillä pie-

nemmillä suojausalueilla kauimpana oleva vikapaikka eristetään mahdollisimman pienelle 

alueelle. Kuvassa 13 on esitetty, miten sähköaseman yhdellä johtolähdöistä on kaksi katkai-

sijaa peräkäin. Pienemmät suojausalueet luovat suojauksen selektiivisyyden, josta on ker-

rottu tarkemmin kappaleessa 3.1. Jos kauempana olevan katkaisijan takana olevaan verk-

koon sattuu vika, voidaan tämä vika rajata koskemaan vain tuota verkon osaa ja sen käyttö-

paikkoja. Tällöin muut johtolähdön asiakkaat eivät koe keskeytystä ja vika vaikuttaa vain 
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pieneen osaan asiakkaista. Silmukoidussa verkossa asiakkaille voidaan helpommin taata va-

rasyöttö muuttamalla verkon kytkentätilannetta, mutta säteittäisessä verkossa kytkentätilan-

teen muutoksella ei välttämättä saada kaikille asiakkaille palautettua sähköntoimitusta ennen 

viankorjaamista. 

 

Kuva 13              Katkaisijoiden sijoittaminen verkossa jakelumuuntamoihin ja kytkinasemiin. 

20 kV kytkinasemille tehtävä huoltoväylä on hyvin samanlainen kuin sähköasemille ja 110 

kV kytkinasemillekin tehtävä. Tässä tosin huoltoväylää ei muodosteta erillisenä reittinä kau-

kokäyttöyhteyden rinnalle, vaan se käyttää samaa VPN -tunnelia kaukokäyttöyhteyden 

kanssa. Kytkinasemilla ei ole IEC 61850 -tietoliikenneväylää, vaan ala-asemasta tieto kulkee 

I/O -johdotuksella kuparijohdoilla releelle ja sieltä kytkinlaitteille. Kaukokäyttöyhteys ha-

kee ala-aseman kautta kytkinlaitteiden tilatiedot, ja sen kautta voidaan ohjata tarvittaessa 

kytkinlaitteita. Kytkinasemilla sekä jakelumuuntamoilla olevan huoltoväylän periaatekuva 

on esitetty kuvassa 14. Kytkinasemien huoltoväylä on rakennettu kaukokäyttöyhteyden 

kanssa samaan väylään. Käytännössä keskijänniteverkon kytkinasemien huoltoväylä on sa-

manlainen kuin sähköasemillekin tehtävä, mutta sitä ei rakenneta kaukokäyttöyhteyden rin-

nalle vaan käytetään kaukokäyttöyhteyden kanssa samaa tietoliikenneväylää. 
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Kuva 14              Keskijänniteverkon kytkinasemien ja jakelumuuntamoiden kaukokäytön muodostus. (Laalo, 

2019) 
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5.4 Huoltoväylän kustannukset ja siitä saatavat hyödyt 

 

Kuva 15            Carunan verkkoalueet, sähköasemat ja 110 kV kytkinasemat. Oranssit pisteet ovat Carunan 

verkkoalueen ulkopuolella olevia 110 kV kytkinasemia ja vihreät pisteet ovat Carunan omis-

tamia sähköasemia. Carunan verkkoalue on rajattu punaisilla viivoilla. 

Kuvassa 15 on esitetty Carunan verkkoalueet ja niillä olevat sähköasemat. Kuvassa näkyy 

myös Carunan 110 kV kytkinasemat, joita on myös Carunan verkkoalueen ulkopuolella. Ku-

ten voidaan nähdä, Carunan verkkoalue on levinnyt todella laajalle alueelle. Toimisto sijait-

see Espoon Leppävaarassa, joten matkustuskustannukset ovat korkeat Pohjois- ja Luoteis-

Suomen sähköasemille. Tämä on yksi merkittävä syy, miksi huoltoväylän muodostaminen 

on kannattavaa. Pitkät välimatkat siis aiheuttavat kustannuksia, mutta ne myös rasittavat 

työntekijöitä. Lisäksi pitkät välimatkat sähköasemille aiheuttavat sen, etteivät henkilöt ole 
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analysoimassa sähköasemilta saatavaa dataa ja dataa ei hyödynnetä päivittäisessä operoin-

nissa. Huoltoväylien avulla olisi mahdollista minimoida sähköasemakäyntejä. Huoltoväylän 

avulla voitaisiin siis tutkailla kytkin- ja sähköasemien releiden asetteluja, häiriötilanteissa 

häiriötallenteita sekä lukea kunnonvalvonta tietoja esimerkiksi katkaisijoista. Huoltoväylällä 

on siis myös muita ominaisuuksia, joista ei välttämättä saada suoraa taloudellista hyötyä. 

Kuvassa 16 on esitetty sähköasemakäyntien kustannukset sähköasemalle olevan etäisyyden 

funktiona.  

 

Kuva 16              Sähköasemakäyntien kustannus toimistolta sähköasemalle olevan etäisyyden funktiona. 

Kuvassa 17 on esitetty 110 kV kytkinasemakäynnin kustannus kytkinasemalle olevan etäi-

syyden funktiona. Kuten taulukoista 16 ja 17 huomataan, mitä kauempana sähköasema tai 

kytkinasema on toimistosta, sitä kalliimpaa siellä käyminen on. 
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Kuva 17            110 kV kytkinasemakäynnin kustannus toimistolta kytkinasemalle olevan etäisyyden funk-

tiona. 

Laskuissa on käytetty Verohallinnon ilmoittamia kilometrikorvauksia ja maksettavia päivä-

rahoja. Kuluihin on laskettu myös matkoihin käytetty työaika, jolle on hinnaksi määritelty 

TEK:n sivuilta otettu teknisen asiantuntijan keskiarvollinen palkka, johon on lisätty työnan-

tajalle syntyviä kuluja työntekijästä. Tästä laskettiin kustannus työtunnille. Sähköasemien 

etäisyyden määrittelyssä on käytetty Google Mapsia, joka on myös arvioinut kuinka kauan 

matkaan menisi autolla. Pohjoisimpiin kohteisiin matkustaminen on laskuissa tehty lentäen. 

Lentäen tehdyssä matkustamisessa säästetään huomattavasti työaikaa, mutta muuten kulut 

ovat samalla tasolla kuin autolla matkustettaessa. Lentojen hinnat Kuusamoon, Ouluun sekä 

Rovaniemelle Helsingistä on otettu Finnairin sivuilta. Hotellimajoitusta tarvitaan tietyillä 

sähköasema ja kytkinasemakäynneillä, koska matkustaminen yhden vuorokauden aikana ei 

ole mahdollista. Hotellihuoneen hinnat on otettu Sokos Hotels:n sivuilta paikkakunta koh-

taisesti niille paikkakunnille, joissa yöpyminen on tarpeellista. (Verohallinto, 2019; TEK, 

2019; Hertz, 2019; Sokos hotels, 2019; Finnair, 2019) 

Huoltoväylän muodostamiseen tarvittavia komponentteja ovat yksinkertaisuudessaan an-

tenni ja reititin. Tähän käyttötarkoitukseen sopiva reititin ei kuitenkaan ole edullisin ja huol-

toväylän kustannuksiin kuuluu myös asennustyö. Sähköasemalle muodostettavan huolto-

väylän kustannuksen oletetaan olevan noin 1 100 €. Jos huoltoväylään haluttaisiin liittää 
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myös kytkin, jota voitaisiin kaukokäyttöyhteyden kautta ohjata ja kytkeä huoltoväylästä säh-

köt pois, nousisi huoltoväylän oletettu kustannus 2 100 €. Tällä kytkimellä voitaisiin sää-

dellä, milloin huoltoväylä on käytössä ja voitaisiin välttyä mahdollisilta tietoturvariskeiltä. 

Huoltoväylän muodostamisesta saadaan vuosittaisia säästöjä, joihin lukeutuu matkakulut, 

menetetty työaika sekä kunnossapidon kannalta saatavia hyötyjä. Huoltoväylällä voitaisiin 

laskea Carunan kunnossapidon kustannuksia liittyen suojauksen asettelujen tarkastamiseen 

tai muuttamiseen. Asettelujen muutoksia tai tarkastuksia ulkopuoliselta urakoitsijalta tila-

taan keskimäärin noin 2 kertaa kuukaudessa ja yhden asettelujen tarkastuksen tai muuttami-

sen hinnaksi tulee noin 480 € urakoitsijoiden tuntihinnaston mukaan. Keskimäärin siis vuo-

dessa asettelujen muuttamiseen kuluu rahaa noin 11 500 €. Sähkö- ja kytkinasemakäyntien 

matkakuluihin ja menetettyyn työaikaan taas kuluu Carunalla keskimäärin 410 € per matka. 

Carunan kytkin- ja sähköasemilla käydään vuodessa yhteensä noin 130 kertaa, joista voitai-

siin 70 käyntiä hoitaa huoltoväylän avulla. Kytkin- ja sähköasemakäynteihin kuluu siis vuo-

dessa keskimäärin 28 700 €. Yhteensä siis huoltoväylällä voitaisiin vuodessa säästää noin 

40 200 €, jos huoltoväylä tehdään kaikille sähköasemille ja 110 kV kytkinasemille.  

Nettonykyarvomenetelmällä (NNA) tarkasteltiin investoinnin kannattavuutta. NNA -mene-

telmässä kaikki investoinnista saatavat nettotulot diskontataan nykyhetkeen laskentakorko-

kannan avulla. Mitä korkeampi investoinnin nykyarvo on, sitä suuremmat ovat investoinnin 

kassavirtaodotukset. NNA lasketaan yhtälöllä 1. 

𝑁𝑁𝐴 =  ∑ (
𝑆𝑡

(1+𝑖)𝑡) +
𝐽𝐴𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑛
𝑡=1 − 𝐻    (1) 

H on investoinnin hankintameno, St on investoinnista saatava vuotuinen nettotulo, i on las-

kentakorko, n on tarkasteluaika, joka tässä tapauksessa on 10 vuotta ja JAn on investoinnin 

jäännösarvo tarkastelu jakson lopussa. JAn on laskennassa nolla, koska ei ole tietoa onko 

investoinnilla jäännösarvoa, tai miten suuri se olisi. (Pätäri, 2018) NNA -menetelmässä käy-

tettävät lähtöarvot on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Taulukossa 4 on esitetty lähtöarvot huolto-

väylälle, jossa ei ole kytkintä ja taulukossa 5 huoltoväylälle, jossa on kytkin. Molemmissa 

tarkasteluissa saatavat vuotuiset nettotulot ovat yhtä suuret, mutta hankintameno on kytki-

mellä varustetussa huoltoväylässä noin kaksi kertaa suurempi. 
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Taulukko 4        Nettonykyarvomenetelmän laskennan lähtöarvot huoltoväylälle, jossa ei ole kytkintä. 

 

Taulukko 5        Nettonykyarvomenetelmän laskennan lähtöarvot huoltoväylälle, jossa on kytkin. 

 

Arvioidut kustannukset ja säästöt eivät kuitenkaan ole tarkkoja, vaan niihin voi tulla muu-

toksia. Siksi takaisinmaksuaikaa pitääkin hieman miettiä herkkyys- tai skenaarioanalyysilla. 

Herkkyysanalyysissa vain tiettyjä parametreja muutetaan, ja tässä tapauksessa on niin monta 

muuttujaa, ettei herkkyysanalyysi sovellu tähän tarkasteluun. Skenaarioanalyysissä taas tut-

kitaan pessimististä, eli worst-case scenario, tai optimistista, eli best-case scenario, tarkaste-

lua. Näissä muutetaan alkuperäisiä arvoja niiden huonoimpaan tai parhaaseen tilanteeseen. 

Tässä tarkastelussa olen muuttanut taulukoissa 4 ja 5 olevia lukemia 10 % parempaan tai 

huonompaan suuntaan. Pessimistisessä skenaariossa on muutettu taulukon 4 ja 5 vuotuisia 

nettotuloja 10 % pienemmiksi ja hankintamenoa 10 % suuremmaksi. Optimistisessa skenaa-
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riossa vuotuisia nettotuloja on muutettu 10 % suuremmiksi ja hankintamenoa 10 % pienem-

mäksi. Esimerkiksi kaikille asemille tehtävän kytkimellä varustetun huoltoväylä investoin-

nin pessimistisessä skenaariossa hankintameno on 491 200 € ja vuotuiset nettotulot ovat 36 

200 €. (Pätäri, 2018) 

Taulukossa 6 on esitetty investointien nettonykyarvot eri skenaarioissa, kun huoltoväylä 

muodostetaan ilman kytkinlaitetta. Nettonykyarvolaskennassa on käytetty Energiaviraston 

määrittämää kohtuullista tuottoastetta laskennallisena korkona. Kohtuullinen tuottoaste on 

energiaviraston määrittämä suurin korko verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle. Ener-

giavirasto käyttää kohtuullisen tuottoasteen määrittelyssä pääoman painotettua keskikustan-

nuksen mallia, eli WACC (Weighted Average Cost of Capital) -mallia. Sähkön jakeluverk-

kotoiminnan ja sähkön suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan osalta kohtuullinen tuotto-

aste on 5,73 %. Vuosittaisen WACC -tuottoprosentin, eli kohtuullisen tuottoasteen, laskenta 

sekä tarvittavien parametrien arvot on kuvattu Energiaviraston sivuilla julkaistujen WACC 

-parametrien avulla. (Energiavirasto, 2019)  

NNA -menetelmässä voidaan todeta investoinnin olevan kannattava, jos menetelmästä saa-

tava luku on positiivinen. NNA ei kuitenkaan ota huomioon mahdollista budjettirajoitteita, 

eli investoinnille ei välttämättä löydy riittävästi rahoitusta tai investoinnin suuresta koosta 

johtuen olla liian suuri riskinen toteutettavaksi. NNA ei myöskään ota huomioon investoin-

tiin käytettävän pääoman rakennetta eikä suhteellista kannattavuutta. Tässä tilanteessa ei olla 

kiinnostuneita investointiin käytettävän pääoman rakenteesta, joten NNA -menetelmää voi-

daan käyttää. (Pätäri, 2018) Taulukossa 6 esitettyjen NNA -arvojen perusteella investointi 

on kannattavaa kaikkien esitettyjen investointien kaikissa skenaarioissa. 
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Taulukko 6       NNA -laskennan tulokset investoinneille eri skenaarioissa, kun huoltoväylään ei liitetä kyt-

kintä. 

 

Taulukossa 7 on esitetty investointien nettonykyarvot, kun huoltoväylään liitetään kytkin. 

Kytkimellä varustettu huoltoväylä -investointi on kannattava, jos se tehdään vain kauim-

mille, eli kriittisille asemille tai vain IEC 61850 -tietoliikenneväylää käyttäville sähköase-

mille. Jos huoltoväylä tehtäisiin heti kaikille sähköasemille ja 110 kV kytkinasemille, olisi 

investointi kannattamaton.  

Taulukko 7        NNA -laskennan tulokset investoinneille eri skenaarioissa, kun huoltoväylään liitetään kytkin. 

 

Huoltoväylällä on myös sellaista hyötyä, jolla ei voida laskea rahallista arvoa suoraan. Huol-

toväylän kautta pystyttäisiin hyödyntämään saatavilla olevia tietoja paremmin ja voitaisiin 

ymmärtää paremmin verkonkomponenttien toimintaa ja kulumista. Huoltoväylästä saatavia 

hyötyjä ovat työn tehostuminen, matkustuksen aiheuttamat rasitukset vähenevät, kun ei tar-

vitse matkustaa yhtä paljon, ja tietoa voidaan hyödyntää paremmin, kun se on helpommin 
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saatavilla. Kuten on jo mainittu, huoltoväylällä voidaan vähentää turhaa matkustamista säh-

köasemille. Tämä työaika jää nyt vapaaksi muulle tekemiselle. Autossa, junassa tai lentoko-

neessa istumiseen kuluva aika voidaan nyt käyttää tehokkaammin työn tekemiseen, tai tämä 

lisäaika voi vähentää stressiä ja kiireen tunnetta työssä. Matkustaminen on muutenkin kulut-

tavaa ja rasittavaa, varsinkin suurissa määrin. Kun huoltoväylän kautta voidaan lukea minkä 

tahansa sähköaseman häiriötallenteet, ja saada ajantasaista tietoa katkaisijoista sekä mitta-

muuntajista, voidaan vikoja tutkia tarkemmin ja tunnistaa viat. Voidaan myös hyödyntää 

paremmin katkaisijoiden kuntotietoja kunnossapidossa. Kunnossapidon optimointi ja oikea 

aikaistaminen on yksi huoltoväylästä saatava hyöty, jolle ei pysty tällä hetkellä määrittämään 

rahallista arvoa hyvällä tarkkuudella. 

5.5 Tiedon hakeminen, tallennus ja analysointi 

Tietojen hakemiseen voidaan keksiä monia erilaisia ratkaisuja. Releille tallentuvaa tietoa 

voidaan hakea kaukokäyttöyhteyttä tai huoltoväylää pitkin. Kaukokäyttöyhteyttä hyödyn-

nettäessä voidaan käyttää SCADA:a ja ala-asemaa tietojen automaattisessa haussa. Huolto-

väylää käytettäessä on keksittävä toinen tapa saada luettua tiedot automaattisesti releiltä. 

Teknisesti yksi vaihtoehto voisi olla MicroSCADA, mutta toisen SCADA järjestelmä ny-

kyisen rinnalle olisi valtava kustannus, joten tämä vaihtoehto voidaan suosiolla unohtaa. 

Huoltoväylä saattaakin tässä tapauksessa jäädä vain releiden etäkäyttöä ja asettelujen muut-

tamista varten.   

Ala-aseman avulla voidaan lähettää tieto myös muualle kuin SCADA:an. Ala-asema voi ot-

taa yhteyden verkkolevylle tai jollekin palvelimelle, jonne halutaan tiedostot tallennettavan. 

Tällä tavalla voitaisiin välttää SCADA:n kuormittaminen, ja tiedostot olisivat helpommin 

haettavissa analysoitaviksi verkkolevyltä, pilvipalvelusta tai tietovarastosta. Jos huolto-

väylään sisällytettäisiin ala-asema, voitaisiin sen avulla lähettää tiedostoja täysin toisessa 

tietoliikenneväylässä kuin mitä kaukokäyttöyhteys käyttää.  

Tiedon analysoinnissa voitaisiin käyttää hyödyksi Carunassa kehitettävää tietovarastoa. Tie-

tovarastoa on kehitetty kasvavia datamääriä, kehittyviä menetelmiä ja muuttuvia tarpeita 

varten. Tavoitteena on ollut saada aikaan nopeampi, ketterämpi ja laadukkaampi toiminta 
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analytiikassa käytettävien sovellusten kehityksessä. Tietovarasto hakee automaattisesti ha-

lutut tiedot sille ennalta määritellyistä sovelluksista, tietokannoista tai muista avoimista läh-

teistä. Tiedostomuotojen tulee olla sopivia tietovarastoon, mutta suurimman osan tiedos-

toista pystyy melko vaivattomasti muuttamaan haluttuun muotoon. Tietovarasto toimii sa-

malla myös analytiikka-alustana eli tallentunutta tietoa voidaan analysoida pilvessä heti. Re-

leiden tapauksessa paras ratkaisu olisi kuitenkin käyttää tietovarastoa vain tietojen tallen-

nukseen ja hakea täältä tietoa analysoinnissa käytettävään ohjelmaan, esimerkiksi QlikView, 

jota myös tietovarasto tukee. Tietovarastossa suurena etuna on se, että kaikki tieto on sa-

massa paikassa. Releiltä tulevaa tietoa voidaan rikastuttaa muulla kerätyllä tiedolla, tai mah-

dollisesti jostain avoimesta lähteestä ladatulla tiedolla.  (Lähteenmäki, 2019) 

Mittauspisteiden ja tiedostojen haussa on mietittävä mitä halutaan tuoda. Vaihtoehtona tälle 

voidaan miettiä kaikkea releille tallentuvaa tietoa. Tässä tulee kysymykseen vain se, ettei 

välttämättä voida käyttää SCADA:n kanssa samaa yhteyttä, ettei tietoliikenteeseen tule hi-

tautta. Tietovaraston tallennustilan suhteen ei tule ongelmaa, koska tiedostot ovat melko pie-

nikokoisia, mutta ala-aseman muisti on rajallinen. Jos ala-asema tallentaa tiedostot muis-

tiinsa ennen lähettämistä, on muistettava ala-asemaan tehdä automaattinen poisto käsky.  

Releille tallentuvan tiedon hakemisesta tehtiin pieni muotoinen pilotti, jossa haettiin ala-

asemaan häiriötallenteita, katkaisijan sekä mittamuuntajien kunnonvalvontatietoja releiltä ja 

tallennettiin ne ala-asemassa olevalle muistikortille. Tällä pystyttiin simuloimaan tilannetta, 

jossa ala-asema hakee releiltä määritellyt tiedot ja lähettää ne eteenpäin haluttuun paikkaan. 

Pilotissa konfiguroitiin releisiin IEC 61850 -tietoliikenneväylään valmius lähettää halutut 

mittaus- ja hälytystiedot sekä häiriötallenteet ala-asemaan. Mittauspisteet vaihtelivat hieman 

relemallin mukaan, koska testauksessa oli kolmen eri valmistajan releet, jotka olivat vielä 

valmistusvuodeltaankin toisistaan eroavia. Vanhimmassa releessä mittauspisteitä oli 10 ja 

kaikki liittyvät katkaisijan kunnonvalvontaan. Mittamuuntajien tarkkailusta ei löytynyt tästä 

releestä yhtään mittaus tai hälytystietoa. Seuraavassa releessä oli 12 mittauspistettä, jotka 

painottuivat katkaisijan kunnonvalvontafunktioihin, mutta jännite- ja virtamuuntajien kun-

nonvalvontafunktioitakin löytyi. Uusimmassa releessä oli kaikki halutut mittauspisteet, ja 

näitä oli yhteensä 14. Nämä mittauspisteet kirjattiin signaalilistaan. Releistä tarkistettiin 
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myös, että nämä kunnonvalvonta ominaisuudet olivat käytössä releissä. Kun mittauspisteet 

on lisätty releiden IEC 61850 -tietoliikenneväylään lähetettäviksi tiedoiksi ja kirjattu signaa-

lilistaan, voidaan kaikista releistä ottaa CID -tiedostot. CID -tiedostot syötettiin ala-aseman 

konfiguraatioon, jotta ala-asema pystyy ottamaan yhteyden releisiin ja hakemaan näistä ha-

lutut mittauspisteet, jotka aktivoitiin releistä. CID -tiedostojen syöttämisen jälkeen voitiin 

tehdä mappaus (mapping eli suomeksi ns. koputtelu ja kartoitus) ala-asemaan CID -tiedosta 

saaduille mittauspisteille, jotta ala-asema osaa hakea releiltä halutut mittauspisteet. Ala-ase-

maan asetettujen mittauspisteiden tulee vastata signaalilistaa, jotta hälytykset menevät oi-

keisiin pisteisiin SCADA:n testiympäristössä. Releille on myös mahdollisuus tehdä tilapis-

teet, joista voitaisiin etänä nollata laskurit esimerkiksi koestuksen jälkeen. Häiriötallenteita 

voidaan hakea FTP -protokollan avulla releiltä ala-asemaan. SCADA ei tue tiedostojen siir-

tämistä tietoturvallisuus syistä, joten häiriötallenteen lähettäminen ei onnistu SCADA:an. 

Häiriötallenteet voidaan ala-asemasta lähettää toista suojattua tietoliikenneyhteyttää käyt-

täen verkkokovalevylle, josta se voidaan siirtää tietovarastoon, tai suoraan tietovarastoon. 

Pilotissa ei onnistuttu saamaan häiriötallenteita FTP -protokollalla releiltä ala-aseman muis-

tikortille, koska relevalmistajien ilmoittamista FTP -poluista ei löytynyt häiriötallenteita. 

Häiriötallenteiden pitäisi olla FTP -polun alla tietyissä kansioissa, joita ei pilotissa löydetty. 

Voi hyvin olla, ettei FTP -protokollalla voida tuoda ala-aseman kautta häiriötallenteita, 

koska häiriötallenteiden hakeminen on suunniteltu tehtävän valmistajan omalla sovelluk-

sella. Siitä syystä häiriötallenteet eivät välttämättä näkyneet FTP -polun alla olevissa kansi-

oissa. Häiriötallenteiden, mittauspisteiden ja hälytysten tuominen ala-asemaan vaatii myös 

lisenssin ala-asema valmistajalta, että tämä on mahdollista. Lisenssin päivittäminen ala-ase-

maan maksaa noin 1 100 €. (Mölsä, 2019) 

Pilotissa saatiin tuotua kunnonvalvontafunktioiden hälytykset releiltä ala-asemalle. Tämä 

voitiin havaita tutkimalla releiltä lähteviä signaaleja ala-aseman suuntaan. SCADA:n tes-

tiympäristöön lisättiin signaalilistasta mittaus- ja hälytyspisteet, kun oli huomattu releiden 

lähettävän muuttuneet hälytys- ja mittaustiedot ala-asemaan. SCADA:an saatiin tuotua nämä 

hälytykset kunnonvalvontafunktioista. SCADA:sta tarkasteltiin tapahtumarekisteri -näky-

mää, josta voitiin huomata tulevatko nämä hälytykset SCADA:an asti. Visuaalisia hälytys-
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näkymiä ei pilotissa SCADA:an tehty, vaan päädyttiin vain tarkastamaan tapahtumarekiste-

rin historia tietoja. Visuaalisia hälytyksiä ei kannattanut pilotin takia SCADA:an tehdä, 

koska pilotin lopettamisen jälkeen niille ei olisi ollut enää käyttöä. Tapahtumarekisteristä 

saatava tieto olisi yhdistetty visuaaliseen kuvakkeeseen, joten tapahtumarekisteristä nähtävät 

tapahtumat riittivät vahvistamaan hälytysten tuonnin onnistuneen. Tämä oli riittävä tieto 

siitä, että kunnonvalvonnan hälytykset ja mittaukset saadaan siirrettyä luotettavasti ala-ase-

man kautta SCADA:an. 
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6. RELETIEDON ANALYSOINTI JA HYÖDYNTÄMINEN 

Reletietoa voitaisiin hyödyntää paljon paremmin kuin nyt sitä käytetään. Releeltä tulee pal-

jon kunnossapidolle hyödyllistä tietoa, mutta on myös monia mittauksia ja kunnonvalvonta-

funktioita, joita ei kannata alkaa tarkastelemaan ainakaan heti. Heti hyödynnettävissä olevat 

ominaisuudet ovat sellaisia, jotka vaativat huoltoväylän lisäksi vain vähän jatkokehitystä. 

Ne ominaisuudet, joita ei voida hyödyntää paremmin nyt, ovat sellaisia, jotka vaativat relei-

den saneerausta, ominaisuuden kehitystä tai sama tieto saadaan jo jostain muualta. 

6.1 Mitä releiltä tulevaa tietoa käytetään nyt? 

Sähköasemilta tulevia hälytyksiä sekä mittauksia kulkee jo melkoisesti Carunan kaukokäyt-

töyhteyden kautta SCADA -ohjelmaan. Nämä ovat aikakriittisiä tietoja, kuten katkaisijan tai 

erottimen asento, suojauksen toimiminen sekä taajuuden ja jännitteen mittaus verkossa. 

SCADA -järjestelmään tulee tällä hetkellä kaukokäyttökohteilta yli 200 erilaista tila-, häly-

tys-, suojaus- sekä mittaustietoa. SCADA:an tulee hälytys, jos jossakin releessä on jokin 

vika. Releet pystyvät havaitsemaan, jos samassa tietoliikenneväylässä oleva rele ei reagoi 

sille lähetetyille käskyille tai releiden itsevalvonnan lähettämiin heräte -käskyihin. Myös 

katkaisijoista tulee tieto, jos katkaisija ei ole halutussa tilassa tai ei toimi katkaisukäskystä. 

Taulukossa 8 on esitetty SCADA:an tulevat mittaukset. Taulukkoon on jätetty vain tarvitta-

vat tiedot, eli mikä signaali on kyseessä, mitä tietoa SCADA:an tuodaan ja mikä teksti näkyy 

SCADA:ssa. Kuten taulukosta 8 näkyy, tulee SCADA:an jo valtavasti mittauksia. ASC tar-

koittaa maasulkuvirran kompensointikelaa ja KK käämikytkintä. (Laalo, 2019) 
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Taulukko 8        Käytönohjaus- ja valvontajärjestelmä SCADA:an tulevat mittaukset. 

 

Taulukossa 9 on esitetty verkon tilatietoja, kuten katkaisijoiden, erottimien ja paikalliskäyt-

töjen. Tilatiedot ovat tärkeitä, koska on tärkeää tietää ovatko katkaisijat sekä erottimet auki 

vai kiinni. Myös paikalliskäytön tila on tärkeä tieto, vaikka esimerkiksi huoltotöistä olisikin 

sovittu etukäteen, on hyvä nähdä SCADA:ssa, jos esimerkiksi päämuuntajaa tai katkaisijaa 

huolletaan ja paikalliskäyttö on otettu käyttöön. Tällä vältytään virheellisiltä kytkentätilan-

teilta, jolloin saatettaisiin esimerkiksi erotin kytkeä virheellisesti kiinni, aiheuttaen vaarati-

lanteen huoltoa tekeville sähköasentajille. JK tarkoittaa jälleenkytkentää, PT on päämuun-

taja ja Q0 Vaunu tarkoittaa vaunukatkaisijaa. (Laalo, 2019) 
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Taulukko 9        Käytönohjaus- ja valvontajärjestelmä SCADA:an tulevat tilatiedot. 

 

Liitteissä 4, 5, 6 ja 7 on esitetty SCADA:an tulevat suojaustiedot, hälytykset ja ohjaustiedot. 

Ohjauksella voidaan säätää esimerkiksi käämikytkimiä tai katkaisijoiden ja erottimien tilaa. 

Suojaustiedoissa näkyy, onko SJ- sekä KJ-verkon releiden erilaiset suojaukset laukaisseet. 

Suojaustiedoissa on niin johdonsuojat kuin syötönsuojatkin sekä myös tuotannon ja reakto-

rien suojauksien tilat. Suojaustiedoissa ilmoitetaan esimerkiksi distanssi- sekä differentiaa-

lisuojauksen toimimisesta, suunnatun, suuntaamattoman ja katkeilevan maasulkusuojauksen 

toiminnasta sekä yli- ja alitaajuussuojauksien toimimisesta. Id tarkoittaa erovirtaa, eli tule-

vien ja lähtevien virtojen erotusta, ROCOF tarkoittaa taajuuden muutosnopeutta, CBFP tar-

koittaa katkaisijanvikasuojaa ja EVY tarkoittaa eroonkytkentää viestiyhteydellä eli etälau-

kaisua. (Laalo, 2019) 
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Hälytystietoja voi tulla verkossa tapahtuvista muutoksista, vikatilanteista sekä sähköaseman 

tapahtumista. Hälytyksiä siis tulee SCADA:an esimerkiksi kompensointivioista, katkaisijan 

varokeautomaatin laukaisuista sekä laukaisupiiristä. SCADA:an meneviin hälytyksiin lu-

keutuu myös releen itsevalvonta. Rele siis tarkkailee IEC 61850 -tietoliikenneväylässä ole-

via muita releitä ja SCADA:an menee hälytys, kun jokin väylän rele ei vastaa vaaditussa 

ajassa lähetettyyn vastauspyyntöön. Myös hälytyksiä tulee, jos reaktorin valuma-altaan pinta 

alkaa olla liian korkealla, reaktorin öljy on liian kuumaa tai kylmää sekä reaktorin käämien 

liian korkeasta lämpötilasta. Sähköasemaan itsessään liittyviä hälytyksiä ovat esimerkiksi 

sähköaseman akuston ali- ja ylijännitteet, aseman lämpötilan muutokset, palohälytys, säh-

köaseman tai kojeistorakennuksen ovi on auki. TPM tarkoittaa tähtipistemuuntajaa, SJK tar-

koittaa suojakytkintä tai varokeautomaattia, PS on pääsuoja, VS on varasuoja, OT on oh-

jaustaulu, JM on jännitemuuntaja, VM on virtamuuntaja, TSK on tasasähkökeskus, OKK on 

omakäyttökeskus ja OKM tarkoittaa omakäyttömuuntajaa. (Laalo, 2019) 

6.2 Mitä voisi hyödyntää paremmin nyt? 

Tällä hetkellä verkon kunnossapito tapahtuu säännöllisin väliajoin tehtävin huolloin, jotka 

on tehty Carunan voimassa olevan kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Jotta kunnossapi-

toa voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja oikea aikaisesti, on verkon komponent-

tien kuntoa mitattava säännöllisemmin. Näin voidaan toimia ennakoivasti, jos huomataan 

komponentin suorituskyvyn alentuneen ennen suunniteltua huoltoa. Näitä kunnonvalvonta-

funktioita käyttämällä tuskin voidaan jättää tekemättä määräaikaishuoltoja ainakaan välittö-

mästi, mutta tällä tiedolla saadaan tarkempaa raporttia verkon tilasta. Ajan myötä, kun opi-

taan tulkitsemaan tarkemmin kunnonvalvontadataa ja vertaamaan sitä komponentin suori-

tuskykyyn, pystytään huoltoja oikea aikaistamaan. Kunnossapitotietoa katkaisijoilta sekä 

jännite- ja virtamuuntajilta saadaan paljon. Suurin osa verkossa olevista releistä omaa kat-

kaisijan kunnonvalvontafunktiot. 

Huoltoväylän kautta saataisiin tuotua myös releiden tallentamat häiriötallenteet. Tällä het-

kellä niiden käyttö on rajallista, koska niitä ei saada luettua etäyhteyden kautta. Häiriötal-

lenteiden avulla voidaan tutkia, miksi verkossa tapahtunut vika on syntynyt, jos sille ei ole 



 

60 

 

mitään näkyvää syytä. Häiriötallenteiden käyttäminen on muutenkin melko vähän hyödyn-

netty resurssi, jota tulisi hyödyntää enemmän. 

6.2.1 Katkaisijoiden kunnonvalvonta 

 

Kuva 18              Tyhjiökatkaisija. (Tonteri & Aura, 1993) 

Releille tallentuvista mittaustiedoista voidaan heti alkaa analysoimaan katkaisijan kunnon-

valvontafunktion mittaamia arvoja sekä jännite- ja virtamuuntajien kunnonvalvonnan mit-

taus arvoja. Katkaisijoiden, kuten tyhjiökatkaisijan (Kuva 18), kunnonvalvontaa on tähän 

mennessä toteutettu määräajoin tehtävällä tarkastuksella, eli koestuksella, tai katkaisija käy-

dään korjaamassa, tai vaihtamassa, kun huomataan ettei kaukokäytöllä saada laukaistua kat-

kaisijaa. Katkaisijan on oltava kunnossa ja toimittava oikein, jotta jakeluverkko pysyy var-

mana ja turvallisena käyttää. Katkaisijan päätehtävänä on avata ja sulkea virtapiiri tarvitta-

essa, jos virtapiirissä on esimerkiksi oikosulku. Katkaisijan tulee pystyä toimimaan vaurioi-

tumatta näissä tilanteissa. Katkaisija on sähköverkon kallein ja tärkein kytkinlaite, ja siksi 

sen kunnonvalvonta onkin tärkeää.  

Katkaisijan kunnonvalvontafunktioita on useita, mutta niitä ei olla hyödynnetty lainkaan. 

Rele kerää tietoja kuten, kuinka monta kertaa katkaisija on toiminut viime huollon jälkeen, 

miten suurta vikavirtaa se on katkaissut, miten nopeasti katkaisija toimii saatuaan releeltä 

käskyn, valvoo missä ajassa katkaisija jousi latautuu, mittaa miten pitkään katkaisija on ollut 

toimimattomana sekä tiettyjen valmistajien releet myös mittaavat SF6 -kaasun painetta kat-

kaisijassa. Releissä on myös funktio, joka laskee kuinka monta kertaa katkaisija voi vielä 
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toimia tietyillä katkaistavilla vikavirroilla. Nämä arvot voidaan itse asetella releeseen, ja se 

hälyttää, kun toimintakerrat ovat tulossa täyteen. Nämä suoraan releeltä tulevat hälytykset 

voidaan kuitenkin ottaa pois päältä. Releille tallentuvaa tietoa voidaan analysoida ohjelmis-

toilla, joihin voidaan asettaa omat raja-arvot hälytyksille, jotta hälytykset tulevat vain oikean 

tarpeen tullen. Tärkeimpiä katkaisijan kuntoon liittyviä mittauksia ovat katkaisijan toimin-

takertojen laskeminen, miten suuria vikavirtoja katkaisija on katkaissut ja miten pitkään kat-

kaisija on ollut toimimattomana. On myös hyvä tarkkailla, miten nopeasti katkaisija toimii 

saatuaan releeltä laukaisukäskyn. Katkaisijan kunnonvalvontafunktion arvoista voidaan 

muodostaa laskureita tai trendikäyriä.  

Katkaisija kuluu vikavirran suuruudesta riippuen eri tavalla jokaisella katkaisu kerralla. Kun 

rele laskee, kuinka monta kertaa katkaisija on toiminut, voidaan asettaa hälytysarvot releen 

toimintakerroista. Kun katkaisijan toimintakerrat ylittävät asetetun raja-arvon, tulee asiasta 

hälytys ja voidaan huoltaa katkaisija ennen määräaikaistarkastusta ja voidaan välttyä katkai-

sijan ennen aikaiselta loppuun kulumiselta. Tähän voidaan yhdistää releen mittaamat kat-

kaistujen vikavirtojen suuruudet, ja voidaan asettaa eri suuruisille vikavirroille toimintakerta 

määrät. Kun toimintakerta määrä alkaa ylittyä tietyllä vikavirta -tasolla, voidaan katkaisijan 

määräaikaishuoltoa aikaistaa tarvittaessa ja huoltaa katkaisija oikea aikaisesti. Tämä voidaan 

myös toteuttaa niin, että lasketaan releen mittaamien katkaistujen vikavirtojen kumulatiivi-

nen arvo ja toimintakerrat, ja niiden avulla piirretään kuvaaja. Ohjelma laskee, kuinka suurta 

virtaa keskimäärin katkaisija on katkaissut ja kun tämä ylittää asetteluarvon, tulee hälytys 

katkaisijan toimintakertojen loppumisesta.  

Katkaisijan kunnonvalvontafunktiosta on myös tarkkailtava katkaisijan toimettomana olo 

aikaa. Jos katkaisija on ollut pitkään ilman toimintaa, voi katkaisijan toiminta hidastua tai se 

voi jähmettyä toimintakunnottomaksi. Mitä kauemmin katkaisija on toimimattomana, sitä 

suurempi todennäköisyys on sille, ettei katkaisija toimi halutulla tavalla. Katkaisijaa tuleekin 

siksi manuaalisesti ohjata auki ja kiinni, eli koeistaa, kun viimeisestä toimintakerrasta on 

kulunut merkittävästi aikaa, esimerkiksi vuosi. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, miten pit-

kään katkaisija on ollut toimettomana, koska sitä pitäisi tutkia SCADA -ohjelmaan tulevien 

sanomien kautta mahdollisesti manuaalisesti. Katkaisijoita on Carunan sähköasemilla noin 
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2500 kappaletta verkkotietojärjestelmän mukaan. Verkkotietojärjestelmän mukaan katkaisi-

joita Carunan KJ -verkossa on noin 3900 ja SJ -verkossa noin 500. Tämä massa vaatii tark-

kailuun sekä analysointiin automatiikkaa, jonka avulla voidaan huoltaa tai koeistaa katkai-

sijat oikea aikaisesti. Katkaisijoita on myös paljon muuallakin kuin sähköasemilla ja 110 kV 

kytkinasemilla. 20 kV kytkinasemilla ja jakelumuuntamoissa olevia katkaisijoita on myös 

hyvin tärkeää tarkastella, sillä ne ovat hyvin hajallaan verkossa.  

Katkaisijoiden kunnonvalvontaan sisältyy myös katkaisijan toiminta-aikojen tarkkailun, eli 

miten nopeasti katkaisija toimii vikatilanteessa. Toiminta-aikoja tutkimalla voidaan mekaa-

nista toimivuutta tarkastella. Kun huomataan katkaisijan toiminta-aikojen kasvaneen, voi-

daan katkaisijalle tilata huolto jo ennakoivasti. Katkaisijan pitäisi toimia 40 - 80 ms ajassa. 

Toiminta-ajalla voidaan tarkoittaan aikaa, joka katkaisijalla kuluu aueta, eli aika joka kat-

kaisijalla kuluu kiinni -asennosta auki -asentoon. Toiminta-ajalla voidaan myös tarkoittaa 

aikaa, joka kuluu katkaisijan aukeamiseen releen antaman aukeamiskäskyn jälkeen. Kun-

nonvalvontafunktiossa voidaan itse määrittää, kumpaa aikaa halutaan tarkkailla.  

"From Pos to Pos" -tarkkailussa voidaan tarkkailla pelkkää katkaisijan toimintakykyä. Au-

keamiseen kulunut aika on topen. Pääkoskettimen avaamisen ja POSCLOSE -apukoskettimen 

avaamisen välillä on pieni viive, jota merkitään ajalla t1. Samanlainen aikaero on POSOPEN 

-apukoskettimen avautumisen ja pääkoskettimen kokonaan aukinaisena olemisen välillä, ja 

tätä merkitään t2. Todellisen aukeamisajan saamiseksi on siis lisättävä t1 ja t2 aukeamisaikaan 

topen (Kuva 19). Kokonaisaika, joka siis kuluu aukeamiseen, on esitetty yhtälössä 2. 

𝑇𝑇𝑅𝑉 𝑂𝑃 =  𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛                                                (2) 

Sulkeutumisajalle on tehtävä samanlainen tarkastelu, ja kokonaissulkeutumisaika on esitetty 

yhtälössä 3.  

𝑇𝑇𝑅𝑉 𝑂𝑃 = 𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒                                                 (3) 

POSOPEN -apukoskettimen ja pääkoskettimen sulkemisen välinen ero on t3 ja t4 tarkoittaa 

POSCLOSE -apukosketin sulkeutumisen ja sen että pääkosketin on kokonaan sulkeutunut 

välistä aikaa. tclose on sulkeutumiseen menevä aika. (ABB, 2016) 
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Jos valitaan "From Cmd to Pos" -tarkkailu, mittaa rele aikaa, joka kuluu sen antamasta au-

keamis- tai sulkemiskäskystä katkaisijan apukoskettimien aukeamiseen tai sulkeutumiseen. 

Kuten "From Pos to Pos" -tarkkailussakin on otettava huomioon aikaero apukoskettimien 

aukeamisen ja katkaisijan todellisen aukeamisen välillä. Pääkontaktin avaamisen aloittami-

sen ja OPEN_CB_EXE -komennon välillä on aikaero t1. POSOPEN -apukoskettimen avau-

tumisen ja pääkoskettimen täysin avautumisen välissä on aikaero t2. Jotta saataisiin todelli-

nen avautumisaika, on sisällytettävä nämä t1 ja t2 korjauskertoimeen. Korjauskerroin aukea-

miselle on t2 - t1, jolloin saadaan aukeamiseen kuluva todellinen aika yhtälöllä 4. 

𝑇𝑇𝑅𝑉 𝐶𝑀𝐷 𝑂𝑃 = 𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛 + (𝑡2 − 𝑡1)                                           (4) 

Sulkeutumisajalle taas on otettava huomioon ajat t3 ja t4, sulkeutumisajalle saadaan korjaus-

kerroin t4 - t3. Tällöin todellinen sulkeutumisaika on  

𝑇𝑇𝑅𝑉 𝐶𝑀𝐷 𝐶𝐿 = 𝑡𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 + (𝑡4 − 𝑡3)                                            (5) 

Kuvassa 20 on esitetty sulkeutumiseen ja avautumiseen kuluvat ajat "From Pos to Pos"- sekä 

"From Cmd to Pos"- tarkastelussa. (ABB, 2016) 
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Kuva 19            Katkaisijan toiminta-ajan mittaukset. Ylempänä on "From Pos to Pos" -tarkkailun toiminta-

ajan mittaus ja alemmassa on "From Cmd to Pos" -tarkkailun mittaus. (ABB, 2011; ABB, 

2016) 

Kaikissa nykyaikaisissa releissä on vakiona mahdollisuus tarkkailla katkaisijan kuntoa. Esi-

merkiksi ABB:n kaikissa Relion -sarjan releissä voidaan ohjauksia monitoroida ja laskurein 

laskea, katkaisijan kontakti viiveet havaita, katkaisijan katkaisemista virroista muodostaa 

kumulatiivinen arvo, katkaisijan toimintakertojen mukainen elinkaari odote asettaa, jousen 

lataus viive tallentaa ja katkaisijan kaasunpainetta valvoa. Arcteq:n releissä on samat omi-

naisuudet katkaisijan kunnonvalvonnan suhteen kuin ABB:n releillä, mutta Schneiderin ja 

Siemensin releillä ei ole valmiina toimimattomuus laskuria. Tämä on kuitenkin helppo to-

teuttaa, sillä se voidaan laskea viimeisimmän Event off -sanoman perusteella. SF6 -kaasun 

mittausta ei voida tarkemmin hyödyntää, sillä vain ABB:n releet mittaavat SF6 -kaasunpai-

netta. Tätä ominaisuutta ei kannata hyödyntää laajasti, jos vain osalla releistä tämä on käy-

tössä, mutta joiltakin tietyiltä katkaisijoilta voidaan ottaa tämä tarkastelu käyttöön, jos on 

tarve. 
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Katkaisijoiden kunnonvalvonnassa on muistettava nollata laskurit huoltotoimien sekä koe-

istuksien jälkeen. Jos katkaisijan kunnonvalvontafunktioita ei nollata koeistamisen jälkeen, 

tulevat koeistuksessa syötetyt virrat mukaan kumulatiiviseen arvoon ja tällöin katkaisijan 

kunnonvalvonta ei anna luotettavaa tietoa. 

6.2.2 Virtamuuntajien kunnonvalvonta 

 

Kuva 20              Erilaisia keskijänniteverkon virtamuuntajia. (Arteche, 2019a) 

Virtamuuntajat (Kuva 20) ovat mittamuuntajia, joiden tarkoitus on muuttaa virtapiirin virta 

suojauksessa, valvonnassa ja mittauksessa käytettäville kennoterminaaleille, releille sekä 

mittareille sopiviksi. Virtamuuntajien tehtävänä on myös eristää ensiö- ja toisiopiirit galvaa-

nisesti toisistaan. Tällä tavalla suojataan suojaus- ja mittalaitteita ylikuormitukselta. Virta-

muuntaja kuitenkin nimensä mukaisesti pääasiallisesti muuttaa sen ensiöpuolella olevat kes-

kijänniteverkon suuret virrat pienemiksi toisiopuolella oleville mittaus- ja suojauslaitteille 

sopiviksi. Virtamuuntajien avulla on voitu standardoida suojauslaitteiden mittaustarkkuus. 

Virtamuuntaja voidaan valita suojaus- tai mittaustehtävään, tai käyttää jopa molempiin tar-

koituksiin. Carunan verkossa on noin 3800 KJ- ja 600 SJ -virtamuuntajaa. 

Virtamuuntajan valvonnalla tarkkaillaan releen ja virtamuuntajan välistä johdotusta sekä itse 

virtamuuntajaa. Tällä tarkkaillaan häiriötä virtamuuntajassa tai IED:n ja virtamuuntajan vä-
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lisen johdon katkeamista. Avoin virtamuuntaja piiri voi muodostaa vaarallisen korkeita jän-

nitteitä virtamuuntajan toisiopuolelle. Nämä saattavat aiheuttaa tahattomia laukaisuja tai ha-

vahtumisia virran symmetrisyyden valvonnan funktioissa. Virtamuuntajan valvontafunktio 

tarkkailee koko ajan vaihevirtojen mitattuja hetkellisarvoja sekä vaihevirtojen laskettua 

magnitudia. Kuvassa 21 on esitetty virtamuuntajan valvontafunktioon aseteltavien arvojen 

näkymä. Virtamuuntajan valvontafunktio luo hälytyksen, kun yhden vaiheen virta on alle 

asetellun IMIN -arvon alle samaan aikaan kun toisen vaiheen virta on yli IMAX -arvon. Virta-

muuntajan valvontafunktio tuo myös releen Event -listalle tiedot tilan alkamisesta ja päätty-

misestä, josta voidaan päätellä, miten kauan vaihevirroissa on ollut epäsymmetriaa. Jos vir-

tamuuntajan ja releen välissä on epäsymmetriaa, voidaan tästä päätellä, että näiden välisissä 

johdoissa on jotain vikaa ja tämä aiheuttaa, ettei virtamuuntaja mittaa oikein tai ei mittaa 

ollenkaan. (Arcteq, 2019; Schneider Electric, 2019b) 

 

Kuva 21             Virtamuuntajan valvontafunktion asettelujen muuttaminen Easergy Pro -ohjelmalla. (Schnei-

der Electric, 2019b) 

Virtamuuntajien kunnonvalvonnalla on myös verkon suojauksen kannalta merkitystä. Virta-

muuntajalta tulee mittauksia releille. Jos virtamuuntajissa, tai niiden ja releiden välisissä 

johdoissa, on vikaa, ei relesuojaus toimi oikein, esimerkiksi differentiaalirele. Differentiaa-

lirele mittaa tulevat ja lähtevät virrat ja niiden erotuksen. Suojausjärjestelmän toiminta riip-

puukin, paljonko suojaustoimintoja varten mitatun informaatio on vääristynyt. Mittaukset 

differentiaalireleelle tulevat virtamuuntajilta, joten jos jossain virtamuuntajassa on vikaa, voi 

oikosulku tai maasulku jäädä kokonaan releeltä havaitsematta, jolloin myöskään suojaus ei 
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toimi halutulla tavalla. Virtamuuntajien epälineaarinen magnetoimiskäyrä aiheuttaa huomat-

tavaa vääristymistä. Virtamuuntaja voi myös kyllästyä magnetoimisvirran ja -vuon vaiku-

tuksesta, jolloin kuormaan ei mene ollenkaan virtaa. Koska vääristymät voivat aiheuttaa 

suurtakin virhettä jakeluverkon suojauksessa, voivat jotkin releet sallia jopa suhteellisen suu-

ret kyllästymiset virtamuuntajissa. Tällöin suojauksen laatu tai tehokkuus ei tästä heikkene. 

Kyllästymisen haittoja on saatu pienennettyä asettamalla vaatimuksia, esimerkiksi SFS 

60044-6, virtamuuntajien toiminnalle ja toisto kyvylle. (Elovaara & Haarla, 2011b; SFS-EN 

60044-6) 

6.2.3 Jännitemuuntajien kunnonvalvonta 

 

Kuva 22              Keskijänniteverkon jännitemuuntaja. (Arteche, 2019b) 

Jännitteenmuuntajan (Kuva 22) tehtävä on hieman samanlainen kuin virtamuuntajankin. 

Jännitemuuntaja on virtamuuntajan tavoin mittamuuntaja. Jännitemuuntaja muuttaa sähkö-

verkon jännitteet pienemmiksi, jotta ne ovat mittalaitteille sopivalla tasolla. Jännitemuunta-

jassa jännite kulkee ensiöstä jännitemuuntajan rautasydämen läpi toisioon. Carunan verkossa 

on tällä hetkellä noin 650 KJ- ja 200 SJ -jännitemuuntajaa verkkotietojärjestelmän mukaan. 

Jännitemuuntajat ovat yksivaiheisia, mutta verkkotietojärjestelmään on dokumentoitu kaik-

kien kolmen vaiheen jännitemuuntajat yhtenä kokonaisuutena. KJ -verkossa siis jännite-

muuntajia on noin 1900 ja SJ -verkossa noin 600 kappaletta. (Elovaara & Haarla, 2011b)   
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Jännitemuuntajan kunnonvalvonta tarkkailee jännitemuuntajaa sekä jännitemuuntajan ja re-

leen välistä johdotusta kuten virtamuuntajan kunnonvalvontafunktiokin. Jännitemuuntajan 

kunnonvalvonta mittaa kaikkien kolmen vaiheen jännitteet sekä virrat. Funktio laskee vai-

hejännitteistä ja -virroista negatiivisen sekvenssijännitteen sekä -virran. Kuvassa 23 on esi-

tetty asettelu arvojen asettamisnäkymä Easergy -ohjelmistossa jännitemuuntajan kunnonval-

vontafunktiolle. Rele antaa hälytyksen, kun se huomaa jännite epätasapainon olevan yli aset-

teluarvon, kun vaihevirrat ovat tasapainossa. Jos vaihevirrat olisivat myös epätasapainossa, 

ei rele anna hälytystä. Vaihejännitteen ja -virran asettelut voidaan asettaa jopa melko pie-

niksi, jotta voidaan kerätä mahdollisimman laajasti dataa. Jännitemuuntajan kunnosta voi-

daan tehdä omat trendikäyrät omine raja-arvoineen, jolloin voidaan tarkemmin tarkkailla 

jännitemuuntajan tilaa. Jännitemuuntajia on suuri määrä, joten tällaista massaa tulisi tark-

kailla tarkemmin. Jännitemuuntajillakin on tärkeä tehtävä myös suojauksessa. 

 

Kuva 23           Jännitemuuntajan valvontafunktion asettelujen muuttaminen Easergy Pro -ohjelmalla. (Schnei-

der Electric, 2019b) 

Jännitemuuntajan toimintaan liittyy myös relesuojaukseen vaikuttavia tekijöitä. Maasulku-

tilanteiden havainnoinnin voi perustaa virta- että jännitemittauksiin. Jännitemuuntajien 

avulla voidaan mitata verkon nollapisteen jännitettä. Esimerkiksi distanssireleeseen tulevat 

jännite ja virtamittaukset tulevat jännitemuuntajalta. Jännitemuuntajat on yleensä rakennettu 

yksivaiheisina, toisin kuin virtamuuntajat. Kun jännitemuuntajissa eri käämeillä on yhteinen 

sydän, voi yhden käämin kuormitus vaikuttaa muiden käämien mittausvirheisiin. Jokainen 

yksivaiheinen jännitemuuntaja on varustettu kolmella käämillä verkon nollajännitemittauk-

sissa.  
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Mittamuuntajien, eli virta- ja jännitemuuntajien, kuntoa kannattaa tarkkailla. Mittamuuntajat 

ovat tärkeä osa verkon suojausta, etenkin sen oikeanlaista toimimista. Kunnossa oleva mit-

tamuuntaja mittaa verkon tilan oikein ja rele pystyy toimimaan luotettavasti. Mittausvirheet 

voivat aiheuttaa turhia katkaisijoiden laukaisuja, vaikka verkossa ei ole vikaa. Mittausvir-

heestä voi myös aiheutua tilanne, ettei verkon suojaus toimi lainkaan, mikä on suuri vaara-

tilanne. Toimimaton suojaus, johtuu se sitten katkaisijan, releen tai mittamuuntajan huonosta 

kunnosta, voi aiheuttaa esimerkiksi keskijännitekojeiston vikaantumisen tai pahimmassa ta-

pauksessa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai eläimille. 

6.3 Kunnonvalvonnasta saatavat hyödyt 

Kunnonvalvonnalla voidaan ehkäistä tilanteita, joissa katkaisija toimii ilman oikeaa vikaa 

tai ei toimi vikatilanteessa. Kuten edellä on kerrottu, nämä voivat johtua katkaisijan kunnon 

lisäksi mittamuuntajienkin kunnosta. Kunnonvalvonnalla voidaankin siis saada aikaan hyö-

tyjä KAH -kustannuksissa, eli keskeytyksestä aiheutuneen haitan kustannuksissa. KAH -

kustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka syntyvät sähkönjakelussa aiheutuneesta kes-

keytyksestä. Vaikka jakeluyhtiö ei maksaisikaan pienasiakkaille korvausta toimittamatto-

masta sähköstä, voidaan rahallisen arvon avulla seurata sähköntoimituksen laatua. Lisäksi 

KAH -kustannuksia voidaan käyttää haitta-arvona, ja sen avulla arvioida verkkoinvestoin-

teja sekä vertailla erilaisia investointeja keskenään. Investoinnin vaikutus KAH -kustannuk-

siin on siis hyvä tapa tarkastella investoinnin mahdollisia hyötyjä. Kustannuksen suuruus 

riippuu paljon asiakkaiden määrästä, keskeytyksen pituudesta ja keskeytyksen piirissä ole-

vien asiakkaiden keskiarvollisesta tehosta, joka on laskettu mitatusta vuosienergiasta. Tästä 

syystä tarkastellaankin erilaisia vika tapauksia, joissa osassa on paljon asiakkaita ja suuret 

tehot ja toisissa vähän asiakkaita sekä pienet tehot. Tarkastelussa otetaan myös huomioon 

tilanne, jossa katkaisija on hajonnut ja keskeytys vaatii pidemmän katkon, eli vikakeskey-

tyksen. 

PJK tarkoittaa pikajälleenkytkentää, eli katkaisijan aukeamisen jälkeen tehtävää jälleenkyt-

kentää, joka tapahtuu noin 0,7 sekuntia katkaisijan aukeamisesta. Jos PJK:lla ei saada vikaa 

poistettua, tehdään tämän jälkeen AJK, eli aikajälleenkytkentä, joka tehdään 60 sekunnin 
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kuluttua epäonnistuneesta PJK:sta. Jos AJK ei poista vikaa, lasketaan keskeytys vikakeskey-

tykseksi. Kuvassa 24 on esitetty vielä vikojen tilastointitavat. (Seppälä, 2008) 

 

Kuva 24              Vikatietojen tilastointitavat erilaisissa vikatilanteissa. (Seppälä, 2008) 

KAH -kustannukset lasketaan käyttämällä yhtälöä 6, joka on yhtenevä Energiaviraston val-

vontamallin kanssa.  

𝐾𝐴𝐻 = 𝑃𝑘𝑎 ∗ 𝐾𝑃 + 𝑡 ∗ 𝑃𝑘𝑎 ∗ 𝐾𝐸                                          (6) 

Pka tarkoittaa asiakkaiden keskimääräistä tehoa, joka on laskettu yhteenlasketusta vuosiku-

lutuksesta. Kp on tehosta riippuvainen kustannus, KE on energiasta riippuvainen kustannus 

ja t on asiakkaiden kokeman keskeytyksen pituus. PJK ja AJK tilanteissa ei oteta huomioon 

energiaa, koska asiakkaiden kokema katko on niin lyhyt, eli yhtälön loppuosa jää nollaksi. 

KAH -kustannusten lisäksi on hyvä tutkia myös keskeytyksen aiheuttamia vaikutuksia mui-

hin sähköntoimituksen tunnuslukuihin. Yleisimmät sähkönjakelun keskeytysindeksit ovat 

SAIDI, SAIFI, MAIFI ja CAIDI. SAIFI (System Average Frequency Index) kuvaa pitkien 

keskeytysten lukumäärää asiakasta kohden. Jakeluverkossa SAIFI lasketaan asiakasta ja 

vuotta kohden. SAIFI:n tunnusluku on fSAIFI, eli keskeytystaajuus, ja se kertoo, kuinka monta 

kertaa keskimäärin asiakkaalta katkeaa sähkönjakelu. Katkaisijoiden ja mittamuuntajien vir-

heellisestä toiminnasta johtuvat pitkäkestoiset vikakeskeytykset eivät kuitenkaan ole kai-

kista yleisimpiä, joten niiden vaikutus SAIFI:in ei ole merkittävän suuri. Siksi SAIFI:a ei 

kannata tässä tapauksessa tarkastella. MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency 

Index) ottaa pitkien keskeytysten lisäksi huomioon myös lyhyet keskeytykset, eli PJK:t ja 

AJK:t. Samalla tavalla kuin SAIFI, ei MAIFI:a kannata tarkastella, koska sekin kertoo kes-

keytystaajuutta.  
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SAIDI (System Average Interruption Duration Index) kuvaa keskeytyksen keskimääräistä 

pituutta asiakasta kohden. Indeksi siis kertoo, kuinka pitkän ajan keskimäärin asiakkaan säh-

köntoimituksessa on keskeytys vuodessa. SAIDI lasketaan kaikkien asiakkaiden kaikkien 

keskeytysten kestoaikojen summa vuodessa ja jaetaan se kaikkien asiakkaiden lukumäärällä. 

SAIDI saadaan laskettua yhtälöllä 7. (Elovaara & Haarla, 2011a) 

𝑈𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
1

𝑁𝐶
∑ 𝑁𝑖 ∗ 𝑡𝑖

𝐾
𝑖=1                                                 (7) 

USAIDI tarkoittaa SAIDI:a, NC on kaikkien asiakkaiden lukumäärä, K on keskeytysten luku-

määrä, keskeytys i aiheuttaa keskeytyksen Ni määrälle asiakkaita ja keskeytyksen i kesto on 

ti. Tässä tapauksessa SAIDI:a paremmin vielä tilanteen hyötyä kuvaa CAIDI (Customer 

Average Interruption Duration Index), koska CAIDI kertoo tapahtuneiden keskeytysten kes-

kimääräistä kestoa. Lisäksi CAIDI:a voidaan parantaa vikojen vaikutusten vähentämisellä 

asiakkaisiin esimerkiksi vianilmaisimilla tai vian laskennallisella paikannuksella. (Lakervi 

& Partanen, 2008) CAIDI lasketaan jakamalla kaikkien tiettynä aikana tapahtuneiden kes-

keytysten pituus näiden keskeytysten lukumäärällä. CAIDI laskennan yhtälö on: 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝑈𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑓𝐶𝑆
=

∑ 𝑁𝑖∗𝑡𝑖
𝐾
𝑖=1

∑ 𝑁𝑖
𝐾
𝑖=1

                                          (8) 

fCS on tässä käytetty SAIFI:n indeksin symbolina. Jos CAIDI:a laskettaessa on tiedossa sekä 

SAIFI että SAIDI, voidaan CAIDI laskea näiden osamääränä, eli SAIDI jaetaan SAIFI:lla. 

Katkaisijoiden sekä mittamuuntajien kunnonvalvontafunktioista saatavaa hyötyä voidaankin 

siis arvioida myös KAH -kustannusten avulla. Tutkitaan siis millaisia vikatilanteita voisi 

syntyä, jos katkaisija ei toimi toivotulla tavalla. Katkaisijoita ja mittamuuntajia vikaantuu tai 

hajoaa keskimäärin noin kerran kahdessa vuodessa aiheuttaen vikakeskeytyksen. Katkaisi-

joiden tai mittamuuntajien virheellisestä toiminnasta johtuvia lyhyempiä jälleenkytkentöjä 

tapahtuu 1 - 3 kertaa vuodessa. Tarkastelussa valitaan neljä eri alueilla olevaa sähköasemaa, 

joilla on hyvin erilaiset sähköverkon rakenteet ja asiakasmäärät. Jokaiselta neljästä asemasta 

valitaan yksi johtolähtö, jolle tarkastelu tehdään. Johtolähdöille lasketaan KAH -kustannuk-
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set PJK-, AJK- sekä vikakeskeytystilanteissa. Lopuksi vielä tarkastellaan pahinta mahdol-

lista tilannetta, eli katkaisija ei toimi vikatilanteessa ja sähköaseman muuntajan suojan on 

auettava. Tässä tilanteessa kaikki sähköaseman lähdöt kokevat keskeytyksen. Vikakeskey-

tyksessä käytetään sen kestona yhtä tuntia, koska osalle keskeytyksen kokeneista asiakkaista 

saadaan kytkentätilanteita muuttamalla palautettua sähköt, mutta joillekin voidaan tarvita 

korjaustöitä. Tunti siis on keskimääräinen aika, joka tässä tarkastelussa kuluisi kaikkien asi-

akkaiden sähköjen palauttamiseen. Tarkasteluun valitut kohteet on esitetty taulukossa 10, 

jossa on esitetty myös niiden asiakasmäärät, tehot ja kuinka pitkä keskeytys tapahtuu.  

Taulukko 10     Valittujen sähköasemien johtolähdöt. Johtolähtöjen asiakasmäärät ja tehot on ilmoitettu. Kai-

kille johdoille vikakeskeytys kestää tunnin. 

 

Taulukon 11 arvoilla on laskettu KAH -arvot, joita käytettiin KAH -kustannusten laskemi-

sessa johtolähdöille A, B, C ja D. KAH -arvot ovat rahamääräisiä kustannuksia, jotka laske-

taan keskeytyksille keskeytyneen sähkötehon (€/kW) tai siirtämättä jääneen energian 

(€/kWh) mukaan. 

Taulukko 11      KAH -arvot vuodelta 2005. Käytetty painotettua keskiarvoa käyttäjäryhmien KAH -arvoista. 

(Haakana, 2019) 

 

KAH -kustannusten lisäksi lasketaan myös CMI (Customer Minutes of Interruption) -arvo 

kullekin keskeytykselle, joka kertoo, kuinka monta asiakasminuuttia keskeytys on kestänyt. 

KAH -kustannusten laskemisessa käytetään KAH -arvoja, jotka on esitetty taulukossa 11. 

Taulukon KAH -arvot ovat vuodelta 2005, mutta ovat silti ajantasaisia. KAH -kustannusten 

laskennassa on otettava kuitenkin huomioon rahan arvon muutokset. Rahan arvo on laskenut 
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vuodesta 2005, koska keskimääräinen vuotuinen inflaatioprosentti on ollut tällä aikavälillä 

1,56 %. Kun 2005 vuoden arvoilla lasketaan KAH -kustannuksia, on ne kerrottava KHI:llä, 

eli Kuluttajahintaindeksillä, jotta saadaan KAH -kustannukset muutettua nykyhetkeen. KHI 

-arvo marraskuulle 2019 on 1,247, ja tätä on käytetty KAH -kustannusten laskennassa. (Ti-

lastokeskus, 2019) KAH -kustannusten laskennassa ei ole otettu huomioon vuorokauden- tai 

vuodenaikaa. Lasketut KAH -kustannukset ja CMI valituille johtolähdöille on esitetty tau-

lukossa 12. Taulukon 12 vikakeskeytysarvot on saatu laskemalla seuraavasti käyttäen tau-

lukkojen 10 ja 11 arvoja yhtälössä 6: 

(2571 𝑘𝑊 ∗ 1,1 €
𝑘𝑊⁄ + 2571 𝑘𝑊 ∗ 1 ℎ ∗ 11 €

𝑘𝑊ℎ⁄ ) ∗ 1,247 = 38 793 € 

Taulukon 12 PJK -arvot on laskettu seuraavasti: 

2571 𝑘𝑊 ∗ 0,55 €
𝑘𝑊⁄ ∗ 1,247 = 1 763 € 

Taulukon 12 AJK -arvot on laskettu seuraavasti: 

2571 𝑘𝑊 ∗ 1,1 €
𝑘𝑊⁄ ∗ 1,247 = 3 526 € 

Taulukko 12      Johtolähdöille laskettujen keskeytysten KAH -kustannukset sekä CMI. 

 

Taulukossa 12 esitetyt PJK ja AJK esittävät tilanteita, joissa katkaisija on toiminut ilman 

syytä. PJK:ssa on tapahtunut vain "räpsy asiakkaille", eli releeseen tulevat mittaukset mitta-

muuntajilta ovat olleet virheellisiä ja siksi rele on tehnyt katkaisijalle jälleenkytkennän, jol-

loin vika on poistunut lyhyen ajan kuluessa. AJK kuvastaa tilannetta, jossa on mittamuunta-

jilta tullut suurempi mittausvirhe releelle ja vika poistuu pidemmän katkon aikana. Vikakes-

keytykset kuvaavat tilannetta, jossa katkaisija ei ole toiminut jähmettymisen tai mittamuun-

tajien virheellisen tiedon takia. Jos otetaan taulukon 12 arvoista keskiarvoja, joiden mukaan 

Johtolähtö A Johtolähtö A Johtolähtö A Johtolähtö A

PJK [€] 1 763,00 € 587,00 € 108,00 € 994,00 €

AJK [€] 3 527,00 € 1 174,00 € 215,00 € 1 989,00 €

Vikakeskeytys [€] 38 793,00 € 12 916,00 € 2 369,00 € 21 879,00 €

CMI [min] 132 540 31 320 3 840 13 020



 

74 

 

arvioidaan vikatilanteista aiheutuvia kustannuksia, seuraa virheellisestä toiminnasta johtu-

vasta PJK:sta 863 € kustannus, AJK:sta 1 726 € kustannus ja vikakeskeytyksestä 18 989 € 

kustannus. CMI:n keskiarvo on 45 180 minuuttia. 

Kunnonvalvonnalla on mahdollista välttyä katkaisijoiden hajoamisen aiheuttamilta kustan-

nuksilta. Jos voitaisiin estää keskimäärin joka toinen vuosi tapahtuva katkaisijan hajoami-

nen, vältyttäisiin 10 vuoden tarkastelujaksolla melkein 95 000 € (5 * 18 800 €) KAH -kus-

tannuksilta. Mittamuuntajien kunnonvalvonnalla voitaisiin vuosittain välttyä turhilta jälleen-

kytkennöiltä, jotka johtuvat releelle tulleesta virheellisestä mittauksesta. Jos virheellisiä jäl-

leenkytkentöjä tapahtuisi noin kaksi kertaa vuodessa, voidaan 10 vuoden tarkastelu ajalla 

voitaisiin välttyä 17 000 - 34 000 € KAH -kustannuksilta. Lukema riippuu paljon siitä ovatko 

tapahtuvat jälleenkytkennät PJK:ta vai AJK:ta.  

6.4 Mitä tietoa ei kannata hyödyntää nyt? 

Releillä voidaan mitata harmonisia yliaaltoja. Harmoniset yliaallot ovat kyllä ilmiö, jota tu-

lisi tarkkailla ja mitata laajemmin, mutta sitä mittausta ei kannata ottaa releiltä. Releille tal-

lentuu harmoniset yliaallot 15. tai 30. yliaaltoon saakka riippuen hieman valmistajasta. Tämä 

on kuitenkin vielä melko suppea näytteenottotaajuus, joten releiltä ei tällä hetkellä kannata 

laajaa harmonisten yliaaltojen mittausta ottaa, sillä 30. harmoninen yliaalto ei riitä kuvaa-

maan kuin ensimmäiset vaaralliset yliaallot. Jotta saataisiin tietoa yliaalloista, jotka aiheut-

tavat eniten päänvaivaa, pitäisi saada näytteenottotaajuus vähintään 40. harmoniseen eli 2 

kHz näytteenottotaajuuteen. Näiden yliaaltojen mittaamiseen on omat laatumittarit, joilla 

saadaan luotettavasti ja tarkasti mitattua harmoniset yliaallot. Esimerkiksi Schneiderin ION 

7400 -laatumittarin näytteenottotaajuus on 3 150 Hz eli 63. harmoniseen yliaaltoon saakka. 

Laatumittareilla mitattu data voitaisiin siirtää samalla tavalla kuin releidenkin tieto tietova-

rastoon, koska laatumittaritkin pystyvät käyttämään IEC 61850 -tiedonsiirtoprotokollaa. 

Vaikka kehitys näyttääkin merkkejä entistä keskitetympään suojaukseen siirtymisestä, aina-

kin tällä hetkellä harmonisten yliaaltojen mittaus kannattaa hoitaa erillisillä laatumittareilla 

kohteissa, joissa on epäilyä yliaalloista korkeilla taajuuksilla. (Schneider Electric, 2019d) 
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Releiden ominaisuuksiin lukeutuu oikosulkuvian paikannus. Tämä ominaisuus ei ole tällä 

hetkellä käytössä, koska releiden vianpaikannus ominaisuuksissa on eroja. Joillakin releillä 

ei edes ole tätä ominaisuutta olemassa, koska ovat sen verran iäkkäitä. Niissä releissä, joissa 

ominaisuus voitaisiin ottaa käyttöön, on myös esteitä. Suurin osa verkon releistä on ABB:n 

valmistamia releitä. ABB:n releet ovat logiikkaan perustuvia, eli releille voidaan itse muo-

dostaa haluttuja logiikkatauluja, joiden mukaan rele tekee hälytyksiä mitatuista arvoista. Sie-

mensin releet ovat loogisia, kuten ABB:nkin. Tässä tulee haasteeksi, että kaikkiin ABB:n ja 

Siemensin releisiin on jakeluverkkoyhtiön omasta toimesta määritettävä logiikka, jos niihin 

ei ole sitä alussa määritetty. ABB:sta eroten Schneider Electricin P3 -releessä voidaan 

Easergy Pro -ohjelmassa vain valita vian paikannus joko päälle tai pois päältä tarpeiden mu-

kaan. Samanlainen ominaisuus löytyy Arcteq:n sekä VAMP:n releistä. Oikosulun paikan-

nuksessa on myös ongelmana, ettei kaikissa releissä voi asettaa kuin yhden johdon resistans-

sin lähtöä kohden. Joissakin tapauksissa kuitenkin lähdössä on useampaa eri johtoa ja kaa-

pelia. Tällöin ei voida luotettavasti ottaa oikosulun paikannusta käyttöön näissä releissä, 

koska vikapaikan paikannus ei ole luotettava. Uudemmissa releissä on mahdollisuus asettaa 

useampaa johtoa ja kaapelia parametreineen releelle. Oikosulun paikannus voitaisiin ottaa 

käyttöön tietyissä erityistapauksissa, mutta niistä saatava kokonaishyöty jää kokonaisuuteen 

nähden vähäiseksi. Oikosulun paikannusta ei kannata vielä ottaa käyttöön laajasti. 

Releet myös mittaavat verkon energiaa. Releille tallentuu esimerkiksi sähköasemalla lähtö-

kohtaisesti ulos menevä energia. Ulos menevällä energialla tarkoitetaan kiskosta jakeluverk-

koon menevää energiaa. Sisäänpäin tuleva energia taas tarkoittaa kantaverkosta sähköase-

malle tulevaa energiaa. Nämä on esitetty kuvassa 25, jossa U tarkoittaa ulos menevää ener-

giaa ja S sisäänpäin menevää energiaa. Kantaverkolla tarkoitetaan sähkön siirron runkoverk-

koa, eli yli 110 kV jännitteellä toimiva, johon suuret voimalaitokset, tehtaat sekä paikalliset 

jakeluverkot on liitetty. Kantaverkko on Fingridin omistuksessa ja hallinnassa. (Fingrid, 

2019) 
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Kuva 25              Havainnollistava kuva kantaverkon mittauksista. (Vuokko, 2019) 

Carunalla on jo käytössä laajat kantaverkkomittaukset, jotka mittaavat kantaverkosta kis-

koon tulevan energian sekä kiskosta lähtevän energian. Kantaverkon mittauksissa käytettä-

vien mittareiden tarkkuus on huomattavasti suurempi kuin releiden. Kantaverkossa olevissa 

mittareissa käytetään SFS-EN 62053-22 -standardissa määriteltyjä tarkkuusluokkia. Mitta-

reiden tulee olla 0,2 S tai 0,5 S luokan mittareita. Releiltä saatavaa mittaustietoa ei siis voi-

taisi käyttää laskutustietoina. Myös mittareiden virtamuuntajien tarkkuusluokat on määri-

telty. Alle 2 MW mittauksissa riittää virtamuuntajan tarkkuusluokka 1, alle 10 MW mittauk-

sessa 0,5 ja yli 10 MW mittauksissa vaaditaan tarkkuusluokkaa 0,2. Virtamuuntajien tark-

kuuden osalta releet voisivat läpäistä vaatimukset, sillä suojauksessa käytettävien mittausten 

on oltava tarkkoja ja siksi suojauksessa käytettävät virtamuuntajat suurimmalta osin voisivat 

läpäistä tarkkuusvaatimukset. Releiltä saatava energiamittaus tulee 10 kWh tarkkuudella 

pulsseissa, joiden koko on itse määritettävissä välillä 100 - 5000 ms. Lisäksi energiamittauk-

sen tarkkuudessa on mahdollista virhettä ± 1,5 %. Kantaverkkomittauksissa käytettävissä 

mittareissa mittausdata tulee tunnin keskiarvona eli HMR -mittauksena. Tämä on mahdol-

lista myös releellä, koska siinä voidaan asettaa millaisilla kuinka suurissa aikaväleissä mit-

tari tallentaa mittaustiedot. Aikaväli voidaan asettaa 10 minuutista 1440 minuuttiin eli yh-

teen vuorokauteen. Releet mittaavat niin pätö- kuin loistehoakin. Kantaverkkomittauksissa 

loistehon osalta on hieman löysemmät tarkkuusvaatimukset. Releiltä tulevaa loistehon mit-

tausta voitaisiin kenties hyödyntää loistehon kompensointikelojen automaattisen säädön mit-

tausdatana. Vaikka releen energiamittausta ei voida laajasti hyödyntää, voitaisiin sitä mah-

dollisesti hyödyntää varasyötöissä, joissa ei ole kantaverkkomittausta. Tällä hetkellä näissä 
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tilanteissa on laskennallisia mittauksia, eli muiden saman lähdön mittareiden mitatun kulu-

tuksen perusteella. Releiltä saatavaa tietoa voitaisiin soveltaa tähän, ja kenties käyttää las-

kutuksen arvona, kunhan on sovittu asiakkaan kanssa tästä etukäteen. Releeltä luettu energia 

mittaus on esitetty kuvassa 26. (Vuokko, 2019; Pyhähuhta, 2019; SFS-EN 62053-22) 

 

Kuva 26              P3 releeltä luettu energia laskuri ASCII-tiedostona. 
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7. RELEIDEN HYÖDYNTÄMÄTTÖMÄT OMINAISUUDET JA TULEVAISUU-

DEN MAHDOLLISUUDET 

Releiden tekniikka kehittyy koko ajan ja niiden älykkyys lisääntyy. Releet ovat kehittyneet 

huimia harppauksia vuosien aikana, ja monet kehityksen mukana tulleet hyödylliset ominai-

suudet ovat jääneet hyödyntämättä. Tässä kappaleessa tutkitaan mahdollisia ominaisuuksia, 

joita ei voida hyödyntää heti, mutta niistä voisi olla mahdollista lisä hyötyä tulevaisuudessa. 

Tutkitaan myös muita toimenpiteitä ja ideoita, jotka voisivat olla omaisuuden hallinnan nä-

kökulmasta positiivisia. 

7.1 Releiden hyödyntäminen tulevaisuuden jakeluverkossa 

Releissä on paljon ominaisuuksia, joita ei voida suoraan implementoida käyttöön tällä het-

kellä. Monet ovat sellaisia, että niitä varten tarvitsee hieman oppia lisää asiasta ja perehtyä 

mitä mahdollisia hyötyjä niillä voitaisiin saavuttaa. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi 

oikosulun ja maasulun paikantaminen sekä jännitekuoppa ja -piikki laskurit. Näillä ominai-

suuksilla on tällä hetkellä joitakin esteitä, miksi niitä ei voida ottaa käyttöön heti, mutta niistä 

olisi varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa nämä ominaisuudet tulevat varmasti 

kehittymään, jolloin niistä saadaan vielä enemmän hyötyjä irti. 

7.1.1 Oikosulkujen paikantaminen 

Vikojen paikantamisen tarkkuudessa voidaan aina parantaa, varsinkin kun ilmajohtoa pois-

tuu maakaapeloidun verkon tieltä. Maakaapeloidussa verkossa oikosulun paikantaminen ja 

vian aiheuttaminen on vaikeampaa, koska fyysinen tutkiminen on paljon työläämpää ja vai-

keampaa kuin ilmajohtoverkossa. Uusissa releissä vikojenpaikantaminen on parantunut huo-

mattavasti ja siihen liittyviä suoranaisia esteitä ei enää tulevaisuudessa ole. Kuten aikaisem-

min on mainittu hieman vanhemmissa releissä, tai mallista riippuen uudemmissakin, on 

mahdollisuus antaa vain yksi johto tai kaapeli malli. Monessa uudessa releessä on mahdol-

lista syöttää jopa neljän eri johdon tai kaapelin tiedot (Kuva 27). Joissakin johtolähdöissä 

voi riittää se, että saadaan syötettyä vain yhden johdon tai kaapelin tekniset parametrit, koska 
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sillä johtolähdöllä saattaa olla vain yhdenlaista kaapelia koko matkalla. Toisilla johtoläh-

döillä tilanne ei välttämättä ole sama, vaan lähdössä on sekaisin useita ilmajohtoja ja useita 

kaapeleita. Tästä syystä on tarvittavaa saada annettua kaikkien johtojen ja kaapelien reak-

tanssit sekä pituudet releeseen. (Monier, 2013) 

 

Kuva 27             Oikosulun paikannus P3 -releessä. Näkymä Schneiderin Easergy Pro -ohjelmasta. (Schnei-

der Electric, Easergy Pro, 2019) 

Vian paikannus -ominaisuus laskee verkon vikapaikan etäisyyden releestä vaihevirran ja -

jännitteen sekä releeseen syötettyjen johto- ja kaapeliosien avulla. Lisäksi vian paikannuk-

sessa tarvitaan myötä- ja nollakomponentin suhde k, joka on esitetty yhtälössä 9.  

𝑘 =
(𝑍0𝐿−𝑍1𝐿)

(3∗𝑍1𝐿)
                                                           (9) 

Z0L on johdon nollakomponentti ja Z1L on johdon myötäkomponentti (Schneider Electric, 

Easergy P3 User Manual, 2019). Myötäkomponentti on ilmoitettu kaapeleiden ja johtojen 

teknisissä tiedoissa, mutta nollakomponenttia ei olla annettu. Nollakomponentin laskeminen 

on melko työlästä, koska siihen vaikuttaa esimerkiksi ukkoköysien muodostaman johdin-

nipun impedanssi sekä niiden ja vaihejohdinnipun välisen keskinäisreaktanssin suuruus. Li-

säksi tarkka nollaimpedanssi saadaan vain mittaamalla, jolloin ei ole mahdollisuutta lasken-

nalliseen virheeseen. Nollaimpedanssin mittaus tosin vaatii keskeytyksen jakeluverkkoon, 

joten näitä mittauksia pitäisi tehdä jo suunniteltujen keskeytysten yhteydessä. Tulevaisuu-

dessa, kun verkon rakentaminen on saatu lähes valmiiksi maakaapeloinnin osalta, voitaisiin 
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tätä ominaisuutta hyödyntää. Kun verkko alkaa olemaan stabiili muutosten osalta, voitaisiin 

mittaukset suorittaa, koska mittaukset pysyisivät pitkään ajantasaisina ja pienien muutosten 

osalta nollaimpedanssin muutos voitaisiin laskea ohjelmien avulla itse. Kuvassa 28 on esi-

tetty Schneiderin P3 -releen näkymä vian paikannus ominaisuuden raja-arvojen asettami-

sesta. 

 

Kuva 28              Vian paikannus -ominaisuuden vaatimia tietoja. Myötä- ja nollakomponentin suhde ja nii-

den välinen kulma on oltava tiedossa tarkkaan paikannukseen. 

Carunalla on käytössä ADMS järjestelmässä FLISR (fault location, isolation, and service 

restoration) vianpaikannus ja -rajaus -ohjelma. Vuonna 2014 Yhdysvaltain energiaministe-

riön, U.S. Department of Energy, tekemässä tutkimuksessa FLISR on todettu vähentävän 

asiakkaiden kokemia keskeytyksiä 45 % ja pienentää 51 % asiakkaiden kokeman keskey-

tyksen aikaa. FLISR idea on tunnistaa vika ja paikantaa se. FLISR tämän jälkeen rajaa vian 

mahdollisimman pieneksi alueeksi tehokkaasti, jotta vian aiheuttamat vaikutukset voidaan 

minimoida entistä paremmin. FLISR kuitenkin on räätälöitävä tuote, joka on aina suunnitel-

tava tarpeeseen sopivaksi. FLISR voidaan kuitenkin myös ADMS -sovellukseen lisätä lisä-

osana, jotta saadaan osa FLISR:n ominaisuuksista käyttöön. Carunalla ADMS:n kautta voi-

daan paikantaa vika SCADA:sta saatavilla vikavirtatiedoilla. ADMS -järjestelmässä on pää-

sääntöisesti ajan tasalla oleva tieto verkossa olevista komponenteista ja vallitsevasta kytken-

tätilasta. (Wornat & Snyder, 2019) 

Releeltä saatava oikosulun paikannus voi siis olla hyödytön, jos FLISR tulee käyttöön auto-

maattisempana ja räätälöidympänä. Releeltä saatavassa oikosulun paikannuksessa on ongel-

mana sen jäykkyys. Releelle asetettavat johto- ja kaapelitiedot pitää vaihtaa, jos verkostoon 

tulee muutoksia tai kytkentätilanne muuttuu. Kytkentätilanteet voivat olla lyhyt aikaisia, jol-
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loin ei ole järkevää vaihtaa manuaalisesti releeseen asetettuja johto- ja kaapelitietoja. Tällai-

sessa tilanteessa ei saada releeltä luotettavaa tietoa. FLISR ja releen oma oikosulun paikan-

nus ominaisuus hieman kilpailevat keskenään, mutta näitä voisi hyödyntää toistensa tukena. 

FLISR tarvitsee vikavirtatiedot vikahetkeltä, jotka tulevat releiltä. Releen oikosulkusuojaus 

tarvitsee ajantasaisen tiedon verkon kytkentätilasta, ja ennen kaikkea mitkä johdot tai kaa-

pelit sen takana on, joka tieto voitaisiin saada ADMS:n tai FLISR:n kautta. FLISR on relee-

seen verrattuna varmempi, koska kytkentätilanteet ovat siinä paljon helpompi muuttaa kuin 

releissä. Jos ei olisi FLISR -ohjelmaa käytössä, niin releiden oikosulun paikannus olisi erit-

täin potentiaalinen lisä vianpaikannukseen. Lisäinformaatio viasta voi olla tarpeellista, jotta 

voidaan karsia mahdollisia vikapaikkoja pois ennen vian rajaamista. Yhdysvaltain energia-

ministeriö on todennutkin, että oikosulun vianpaikannuksessa tulisikin hyödyntää entistä 

enemmän AMI -tekniikkaa. Älykkäiden mittauslaitteiden avulla voitaisiin saada tarkempaa 

tietoa verkon tilasta, kun mittauksia olisi useammassa verkon osassa. Releiltä tulevia mit-

tauksia tulisikin siis hyödyntää enemmän FLISR vianpaikannuksen ja -rajauksen apuna. 

(United States Department of Energy, 2016) 

7.1.2 Jännitekuoppa- ja jännitepiikkilaskuri 

Jännitekuoppien ja -piikkien tarkempi valvonta voi olla tarpeellista tulevaisuudessa. Jänni-

tekuopalla tarkoitetaan tilannetta, jossa jakeluverkon jännite laskee 1 - 90 % tasolle nimel-

lisjännitteestä ja palautuu lyhyessä ajassa.  Sähköverkkoon liitetään koko ajan enemmän ja 

enemmän pientuotantoa sekä energiavarastoja. Pientuotannoksi lasketaan ne tuotantolaitok-

set, joiden kapasiteetti on alle 2 MVA. Pientuotannon liittämisessä on sähköverkon kannalta 

haasteita, kuten nopeat jännitemuutokset. (Kurkela, 2015) Myös pitempiä jännitemuutoksia 

voi syntyä pientuotannosta. Normaalissa tilanteessa jännite laskee, kun verkossa on paljon 

kuormaa. Esimerkiksi 20/0,4 kV KJ/PJ -muuntajan takana on 20 käyttöpaikkaa, joiden nor-

maali keskimääräinen teho tässä esimerkissä on yhteensä 1,5 MVA. Jonain päivänä kaikissa 

20 käyttöpaikassa kulutus kasvaakin samaan aikaan paljon ja hetkellinen teho kasvaa 3 

MVA. Tämä aiheuttaa käyttöpaikoissa jännitteenalenemaa. Tällä hetkellä verkossa suojau-

dutaan liiallisilta jännitteenalenemilta, jolloin kuormat irrotetaan muuntajan suojaamiseksi. 

Jännitekuopan poistuminen voi aiheuttaa verkkoon oikosulun kaltaisia virtasysäyksiä, joten 
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jakeluverkon tärkeimmät komponentit, eli muuntajat, on suojattava näiltä. Jos taas kaikissa 

näissä 20 käyttöpaikassa olisikin pientuotantoa, esimerkiksi aurinkopaneelien muodossa, voi 

jännitekuoppa tullakin muuntajalle. Tämä johtuu siitä, jos aurinkopaneeleilta saataisiin suuri 

tuotanto jollain hetkellä, syöttäisivät nämä käyttöpaikat tuotettua energiaa verkkoon. Tällöin 

tehon suunta olisi päinvastainen kuin yleensä, eli epänormaalitilanne, ja jännitekuoppa voi-

kin aiheutua muuntajalle. Jännitekuoppien ja -piikkien tarkkailua kannattaisikin siis tehdä 

laajemmin tulevaisuudessa, kun pientuotannon määrät kasvavat Carunan verkossa. Pientuo-

tannon määrät ovat jo nyt kasvaneet huomattavasti etenkin aurinkovoimaloiden osalta, mutta 

määrät ovat vielä melko pieniä. Taulukossa 13 on esitetty Carunan verkossa olevien aurin-

kovoimaloiden määrän ja kapasiteetin kehitys vuosittain. 2019 vuoden lopussa Carunan ver-

kossa oli 6675 pientuotantolaitosta, joista noin 6600 on aurinkovoimaloita. Jännitekuoppa ja 

-piikki laskurilla voitaisiin havaita, millä alueella olisi tarvetta tarkastella verkon rakennetta 

uudelleen kasvaneiden tuotannon tehopiikkien takia. Tehopiikit kuormittavat verkon kom-

ponentteja, ja joillakin alueilla saattaa olla tarpeen vaihtaa komponentteja suuremmaksi, 

jotka ovat normaaliin tehoon verrattuna suuria. Myös asiakkaille näkyvä jännitekuoppa on 

otettava huomioon. Asiakkaiden laitteet voivat selvitä lyhyestä jännitekuopasta ilman häi-

riintymistä, mutta pitempi aikaisesta jännitekuopasta usein aiheutuu ongelmia. 

Taulukko 13      Pientuotanto määrän ja kapasiteetin kehitys Carunan verkossa. 
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7.1.3 Maasulunpaikannus 

Maasulun paikannus on yksi tulevaisuuden kehitystoiveista. Arcteq:n Jesse Saastamoisen 

sekä Siemensin Ville Tiesmäen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella maasulun paikan-

nus luotettavasti ei ole helppo toteuttaa. Maasulun paikannukseen vaikuttaa paljon se, mil-

lainen maasulku on kyseessä ja millaisessa verkossa, tai verkon osassa, se tapahtuu. Maa-

sulun paikannuksessa on otettava huomioon, onko kyseessä maakaapeloitua verkkoa vai il-

majohtoa. Onko verkko säteittäinen vai silmukoitu tai onko verkko tehollisesti maadoitettu 

tai maasta erotettu. Maasulun ominaispiirteet vaikuttavat myös paikannuksessa käytettävään 

algoritmiin, esimerkiksi onko maasulku jatkuva, ohimenevä, katkeileva vai suuri impedans-

sinen. Yhtä ainutta maasulunpaikannus- ja maasulunhavaitsemisalgoritmia ei voida käyttää, 

koska eri verkoissa tapahtuvat erilaiset maasulut tarvitsevat omat algoritminsa. (Tiesmäki, 

2019; Saastamoinen, 2019) 

Siemens on kehittänyt suunnatulle ja suuntaamattomalle maasululle havaitsemisfunktioita. 

Suunnatulle maasululle voidaan käyttää admittanssi paikannusta, katkeilevan maasulun 

suunnattua paikannusta, vaiheittaisten harmonisten yliaaltojen tarkastelu funktiota, Watti-

metristä (cos 𝜑)-menetelmää tai lyhytaikaisen maasulun digitaalista tarkastelua, jossa on 

mukana E0 -energiamittaus. Suuntaamattomalle maasululle voidaan käyttää pulssipaikan-

nusta, siirtymäjännite U0 >, jonka avulla määritellään vikaantunut vaihe, nollavirran mittaus 

3*I0 > tai nollavirran harmonisten mittausta. (Werben, 2018) 

Avoimessa silmukoidussa verkossa jatkuva maasulku voidaan paikantaa erottimien ja kat-

kaisijoiden avulla. Kun kahden lähdön välissä oleva kuormaerotin avataan, voidaan nähdä, 

miten maasulun suunta muuttuu molemmissa lähdöissä. Tästä voidaan nähdä, kummalla joh-

tolähdöllä maasulku on. Tästä tulee tieto kumman johtolähdön katkaisija aukeaa, ja missä 

kohdassa verkkoa maasulku on. Tähän voidaan käyttää lyhytaikaisen maasulun funktiota, 

jossa on mukana E0 -energiamittaus. Tämä funktio sopii hyvin maasulun suunnan määrittä-

miseen, koska funktio tutkii vain maasulun alun parametrit. Jos halutaan tutkia vaihtaako 

maasulku suuntaa, kun aikaa kuluu eteenpäin, on käytettävä toista funktiota. Tähän parhaiten 

sopii wattimetrinen (cos 𝜑)-menetelmä tai vaiheittaisten harmonisten yliaaltojen tarkastelu 
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funktiota. Vaiheittaista harmonisten yliaaltojen mittaus on mahdollista, kun on kyseessä jo-

kin seuraavista verkkotopologiosta: johtolähdössä on vain ilmajohtoa, vain maakaapelia tai 

johtolähdössä on ilmajohtoa, joka lopussa muuttuu lopussa maakaapeliksi. Tästä havainnol-

listava esitys kuvassa 29. Nämä kolme verkkotopologiaa ovat ainoat, joilla vaiheittaisten 

harmonisten yliaaltojen mittaus on mahdollinen tapa maasulun paikannukseen, koska näillä 

on mahdollista saada luotettavaa mittaustulosta maasulun kapasitiivisista nollakomponentin 

3. ja 5. harmonisesta yliaallosta. Maakaapelista syntyvä kapasitanssin on oltava suurempi 

kuin ilmajohdosta syntyvän induktanssin. Yhtälössä 10 on ehto maakaapelin ja ilmajohdon 

pituuksille. (Werben, 2018) 

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐿0𝐹 <
1

2∗𝜋∗𝑓∗𝐶𝑂𝐾
                                           (10) 

L0F tarkoittaa ilmajohtimen induktanssia, C0K tarkoittaa maakaapelin kapasitanssia ja f on 

taajuus. Taajuudella tarkoitetaan joko kolmannen tai viidennen harmonisen yliaallon taa-

juutta, eli kolmannelle yliaallolle taajuus on 3*50Hz=150Hz ja viidennelle yliaallolle 

5*50Hz=250Hz. 

 

Kuva 29             Vaiheittaisten harmonisten yliaaltojen mittauksen nollakomponenttiin vaikuttavien johto- ja 

kaapeliosien havainnollistava kuva. (Werben, 2018) 

Maasulun paikannusta oli kokeiltu Itävallassa Siemensin toimesta hyvin tuloksin. Lyhyt kes-

toinen maasulku pystyttiin havaitsemaan nopeasti ja määrittämään sen suunta, jonka avulla 

voitiin määrittää maasulkua syöttävä lähtö silmukoidussa verkossa. Kokeilussa käytettiin 

kolmea funktiota rinnakkain, ja näiden tulokset on asetettu eri tärkeys järjestykseen. Ensim-

mäinen funktio oli tilan näyttäminen osoitin vektorilla, joka käyttää kolmannen harmonisen 
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yliaallon mittausta. Toinen funktio oli sama kuin ensimmäinen, mutta siinä käytettiin vii-

dennen harmonisen yliaallon mittausta. Kolmas funktio näytti tilan wattimetrisen funktion 

avulla. Ensimmäinen funktio oli tärkeydessään ensimmäisenä ja kolmas funktio viimeisenä. 

Maasulkua ei kuitenkaan vielä voida paikantaa tarkasti, esimerkiksi 100 metrin tarkkuudella. 

Nämä yllä esitetyt menetelmät, funktiot ja algoritmit ovat hyvä pohja tulevaisuuden kehi-

tykselle. Maasulun paikannus ei tule olemaan lähitulevaisuudessa mikään hyllytuote, vaan 

todennäköisesti se joudutaan tekemään mittatilaustyönä sopivaksi juuri sille johtolähdölle, 

jolle se otetaan käyttöön. Mittatilaustyö on aina kalliimpi kuin ns. suoraan hyllystä saatava 

ratkaisu, mutta maakaapeloidussa verkossa tämä on erittäin tarpeellinen ominaisuus. Kun 

suuri osa verkosta on maakaapeloitu, maasulun tutkiminen fyysisesti maastossa on vielä han-

kalampaa kuin oikosulun fyysinen tutkiminen. Siksi maasulun paikantaminen onkin tärkeää 

tulevaisuudessa maakaapeloidulla alueella. 

7.2 Releiden kehitys ja ominaisuuksien hyödyntäminen tulevaisuudessa 

Yksi suuri helpottava tekijä olisi relevalmistajien yhteinen hallintaohjelmisto, jolla voisi hal-

linnoida kaikkia releitä, mallista ja valmistajasta riippumatta. Tässä on kuitenkin monia 

haasteita. Ensimmäinen haaste on saada eri relevalmistajat tekemään yhteistyötä ohjelmiston 

kanssa, vaikka ovatkin kilpailijoita. Tässä tulee varmasti vastaan taloudelliset tavoitteet. Yh-

teisen hallintaohjelman kehittäminen vaatisi todennäköisesti standardin luomista, joka aset-

taisi vaatimukset hallintaohjelmiston ja releiden yhteensopivuudelle. Jos tämän kaltainen 

hallintaohjelmiston standardointi tapahtuisi, olisi siitä valtavasti hyötyä sähkönjakeluyhti-

öille, koska jakeluyhtiöiden verkoissa on useiden valmistajien useita eri malleja. Jokaisella 

valmistajalla on omat ohjelmansa, joten jos yhdellä sähköasemalla on useiden eri valmista-

jien releitä, on asettelujen tarkastaminen ja muuttaminen aikaa vievää eri ohjelmien välillä 

hyppimisen takia. Pahimmassa tilanteessa vielä saman valmistajan mallienkin välillä joudu-

taan käyttämään releasetteluohjelman välillä eri versioita. Yhtenäisessä ohjelmassa on tosin 

myös se heikkous, että se on kankea muutokselle ja tulisi olemaan valtava ohjelma. (Saasta-

moinen, 2019) 
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Vaikka huoltoväylällä saadaankin yhteys releisiin, useat massiiviset ohjelmat releiden aset-

telujen muuttamiseksi ovat kömpelöitä käyttää, varsinkin sähköasemalla tarvitsee käyttää 

useaa eri ohjelmaa. Yhteiselle releohjelmalle vaihtoehtona olisi web -pohjainen käyttöliit-

tymä, josta voitaisiin muuttaa releiden asetteluja sekä ladata tarvittaessa häiriötallenteet. Täl-

laisia selainpohjaisia sovelluksia on jo esimerkiksi Arcteq:lla sekä Schneider Electric:lla. 

Molemmissa voidaan ottaa yhteys releeseen IP -osoitteen avulla. IP -osoite kirjoitetaan se-

laimen osoitekenttään, jolloin päästään ottamaan yhteys suoraan tähän releeseen. Tämän 

ominaisuuden käyttäminen vaatii konfiguraatiota käyttöönoton yhteydessä, jossa määrite-

tään salasana laitteelle, jotta pelkällä IP -osoitteella ei pääse ottamaan yhteyttä releeseen. 

Releeltä voidaan valita, voidaanko selaimen kautta muuttaa asetteluja sekä lukea tietoja vai 

vain lukea. Tietoturvan kannalta paras ratkaisu olisi, ettei selaimen kautta voida muuttaa 

releen asetteluja, vaan voidaan vain lukea häiriötallenne sekä eventit releeltä. (Schneider 

Electric, 2018; Arcteq, 2013; Iskakov, 2019) 

Releiden kehitykseen vaikuttaa myös paljon se, onko sähköverkon ja sähköasemien suojaus 

muuttumassa keskitetymmäksi, entistä hajautetummaksi vai releet kehittyvät entistä moni-

puolisemmiksi ja älykkäämmiksi ilman suojausperiaatteen muuttumista. Keskitetyllä suo-

jauksella tarkoitetaan sitä, että jokaisessa johtolähdössä olevan releen sijaan sähköasemalla 

on 1-3 relettä, joille tulee mittaukset jokaiselta lähdöltä. Nämä releet ohjaavat koko sähkö-

aseman suojausta, kun nykyisessä mallissa rele ohjaa vain oman johtolähtönsä suojausta, eli 

katkaisijaa ja erotinta. (Siemens, 2019b) Entistä hajautetummalla suojauksella tarkoitetaan 

sitä, että johtolähtöä kohden olisi useampia releitä tarkastelemassa pienempiä alueita, tai 

vain vastaamassa tietystä suojausfunktiosta. Tulevaisuuden releiden ominaisuudet tulevat 

paljolti riippumaan valmistajien tulevaisuuden näkemyksestä, sekä siitä mihin suuntaan asi-

akkaiden tarpeet ja toiveet muuttuvat. Jos suojaus tulee muuttumaan enemmän keskitetym-

pään suojaukseen, voi releistä tulla huomattavasti älykkäämpiä ja niihin voi tulla jopa lisää 

ominaisuuksia. Hajautetummassa suojauksessa taas saattavat laitteet menettää ominaisuuk-

sia, ja laitteet keskittyisivät yhteen tarkoitukseen. Molemmissa on etuja sekä haittoja. Enem-

män ominaisuuksia voi tarkoittaa sitä, että kaikki ominaisuudet ovat saatavilla, mutta mikään 

niistä ei ole täysin saumattomasti tehty. Yhteen tarkoitukseen tehty rele antaa tarkkaa tietoa 
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juuri siitä kyseisestä suojauksesta, jota se valvoo, mutta se ei reagoi mihinkään muuhun ver-

kon tapahtumaan tai tallenna siitä tietoja. 

Eri valmistajilla on hieman toisistaan eroavia näkemyksiä, mihin suuntaan releiden kehitys 

on menossa. Osalla valmistajilla on ajatuksena, ettei itse fyysiseen releeseen tule suuria muu-

toksia, vaan niihin liittyviin palveluihin, tietoturvallisuuteen ja sovelluksiin, mutta osalla 

valmistajista on ajatuksena muuttaa releen fyysistä käyttöliittymää. Muutamat valmistajat 

ovat kertoneet kehittäneensä releisiin liittyviä palveluita. Voi siis olla, että valmistajat alka-

vat tarjoamaan palveluina esimerkiksi releiden kunnossapitoa, ja niiden ominaisuuksien ana-

lysointia jakeluyhtiöille. Tämä analysointi voi myös tapahtua valmistajan kehittämällä so-

velluksella, ja sitä kautta myyvät lisäarvoa releille. Tämä sovellusten kehittäminen voi myös 

tarkoittaa releiden asettelujen muuttamiseen tarkoitettua sovellusta muutetaan käyttäjäystä-

vällisemmäksi ja selkeämmäksi. Osalla valmistajista nämä sovellukset ovat hyvinkin sel-

keitä ja helppokäyttöisiä, vaikka niissä on vielä puutteita muissa osioissa. Tietoturvallisuu-

teen monet relevalmistajat sanovat panostavansa, ja ovatkin sitä jo parantaneet. Releitä suo-

jataan entistä paremmin salasanoilla, ja etäyhteydet on ensi otettava releeltä käyttöön, että 

voidaan esimerkiksi huoltoväylällä ottaa yhteys releisiin.  

Releiden ominaisuuksien kehitys tulevaisuudessa onkin mielenkiintoinen asia. Tälläkin het-

kellä on monia ominaisuuksia, joista voisi olla paljonkin hyötyä jakeluyhtiöille, jos niitä 

hieman kehitettäisiin. Osa ominaisuuksista vaatii kehitystä kokonaisuudessaan, mutta toi-

sissa on vain pieniä muutoksia, joita tulisi hieman hioa paremmiksi. Katkaisijan kunnonval-

vonta, jota voitaisiin nyt jo hyödyntää, vaatisi hieman parannuksia. Muutamalla valmista-

jalla on mahdollista ottaa vain hälytykset releeltä, mutta ei mittauspisteitä, joita voisi sitten 

jatkojalostaa ulkoisessa järjestelmässä. Ominaisuuksia, jotka vaatisivat paljon kehitystä tai 

kokonaan uudelleen suunnittelua ovat maasulun ja oikosulun paikannus. Oikosulun paikan-

nus on jo teknisesti hyvällä tasolla uudemmissa releissä, mutta ominaisuutta pitäisi saada 

yhdistettyä paremmin olemassa oleviin järjestelmiin, kuten ADMS:ään. Tällä hetkellä oiko-

sulun paikannus tehdään ADMS -järjestelmässä SCADA -järjestelmään tulevien vikavirta-

tietojen avulla. Releiden oikosulun paikannus voisi tuoda alkuarvot ja oman laskemansa tie-

don suoraan ADMS -järjestelmään, jossa FLISR -ominaisuuden avulla voitaisiin rajata vikaa 



 

88 

 

entistä paremmin. Maasulun paikantamisessa taas on enemmän kehityskohtia. Maasulku on 

vaikea paikannettava, koska se riippuu hyvin paljon verkonrakenteesta. Maasulun paikanta-

miseen käytettäviä algoritmeja on kehitettävä, että niitä voitaisiin luotettavasti käyttää. Toi-

saalta, jos tällä ominaisuudella voidaan paikantaa luotettavasti 10 % enemmän tapahtuvista 

maasuluista, on se positiivinen asia. Maasulun paikantamisen virheellisestä tiedosta voi tulla 

myös haittaa, kun maasulun paikannus antaa virheellisen paikan ja pidentää korjaukseen ku-

luvaa aikaa.  

Releiden fyysiset muutokset pääsääntöisesti koskevat niissä olevaa näyttöä. Näyttöä halut-

taisiin suurentaa, jotta paikan päällä tehtävät muutokset olisivat helpompia tehdä. Toiset val-

mistajat taas haluavat poistaa näytön, koska valmistajien omilla sovelluksilla voidaan ottaa 

yhteys releisiin. Näyttöä ei siis välttämättä tarvita, kun voidaan ottaa yhteys releeseen inter-

netin kautta tai etupaneelin kautta kaapelin avulla. Tässä tullaan tietenkin tilanteeseen, että 

releiden asettelujen muuttamisessa pitää aina olla tietokone mukana. Näyttö on ollut hyvin-

kin kätevä työväline tilanteissa, jossa sähköasemalle on menty tarkastamaan kaikkien relei-

den asetteluja. Tämä on voitu tehokkaasti tehdä jokaisen releen näytöltä. Jos näytöt poistu-

vat, ei tarkastaminen sujuisikaan yhtä kätevästi paikan päällä ollessa, kun jokaiseen relee-

seen on otettava verkkoyhteyden tai etupaneelin kautta yhteys. Tämä myös johtaisi tilantee-

seen, jossa kaikille releiden kanssa työskenteleville asentajille pitäisi hankkia varusteet, 

joilla ottaa yhteysreleeseen. Näyttö on siis hyvin hyödyllinen osa relettä, mutta ei välttämä-

tön. (Vuorela, 2019) 

7.3 Tulevaisuuden näkymät ja kehitys ideat 

Tällä hetkellä verkkotietojärjestelmässä on puutteita dokumentaatiossa, ja siksi releiden do-

kumentaatiota olisi hyvä kehittää. Tulevaisuudessa releiltä voisi olla mahdollista saada re-

aaliaikaista tietoa verkon tilasta ja komponenttien kunnosta. Tämän reaaliaikaisen tiedon-

siirron avulla olisi mahdollista tuoda releiden tiedot suoraan verkkotietojärjestelmään, jotta 

verkkotietojärjestelmässä olevan tieto pysyisi eheänä. Releiltä voitaisiin tällöin tuoda esi-

merkiksi asennuspäivämäärä, sarjanumero, asetteluarvot sekä tieto valmistajasta ja mallista. 

Myös muut tarpeelliseksi katsotut tiedot voitaisiin viedä releeltä verkkotietojärjestelmään. 
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Releiltä voitaisiin lähettää päivittyneet tiedot, aina kun releen tietoja on muutettu, esimer-

kiksi asetteluja tai hidastusta. Tämä voisi antaa pohjaa myös muidenkin komponenttien tar-

kemmalle dokumentoimiselle. Katkaisijoiden, erottimien, jännite- ja virtamuuntajien yms. 

dokumentointia voitaisiin automatisoida tulevaisuudessa samalla tavalla kuin releidenkin, ja 

tämä voisikin tapahtua releiden kautta. 

Huoltoväylään olisi mahdollista liittää sähköasemilla olevien NB (Narrow Band) IoT -antu-

reiden mittaustiedot. Huoltoväylän kautta voitaisiin tarkkailla myös esimerkiksi akkujen 

kuntoa sähköasemalla tai hajautettujen kelojen lämpötilaa. Antureita on ryhdytty asenta-

maan enemmän sähköasemille kunnossapidon toimesta, jotta heillä olisi parempaa tietoa ra-

kennusten sekä laitteiden kunnosta. NB IoT -antureiden lisäksi huoltoväylään voitaisiin liit-

tää myös kompensointikelan säätäjä. Releiden tavoin kompensointikelan säätäjää voitaisiin 

ohjata etäyhteydellä ja tarkastella vikatilanteissa tämän laitteen tapahtumia. Kompensointi-

kelan säätäjään voidaan ottaa IP -osoitteella yhteys, kuten releisiinkin. Tällä tavalla voitai-

siin tarkkailla myös kompensointikelan säätäjään jääviä tapahtumatietoja. Säätäjän tapahtu-

mia on hyvä tarkastella, jos vikaa on vaikea tunnistaa releiden tapahtumista tai häiriötallen-

teista. NB IoT -tekniikan huoltoväylään liittämisessä on kuitenkin tietoturvariskejä. NB IoT 

-laitteet ovat usein ulkopuoliseen verkkoon yhteydessä. Jos nämä laitteet yhdistettäisiin 

huoltoväylään, loisi tämä haavoittuvuutta huoltoväylän tietoturvaan. Releiltä voitaisiin tuoda 

myös virta- sekä jännitemittaukset SCADA:an kaikilta kolmelta vaiheelta sekä nollavai-

heelta. Tällä voitaisiin reaaliaikaisesti seurata verkontilannetta ja antaa lisätietoa verkon ti-

lasta. Tällä hetkellä vain 2. -vaiheen jännite- ja virtamittaukset tuodaan SCADA:an. (Vuo-

rela, 2019, Laalo, 2020) 

Tulevaisuudessa voitaisiin myös hyödyntää häiriötallenteita paremmin. Häiriötallenteiden 

arvoa ei olla vielä täysin ymmärretty ja niiden hyödyntäminen onkin valtava lähes käyttä-

mätön potentiaali. Siksi laajasti tuodut häiriötallenteet voisivat tuoda lisäarvoa niin nykyhet-

keen, mutta ennen kaikkea tulevaisuuteen. Jos ajatellaan, että vikojen analysoinnissa käytet-

täisiin robotiikkaa, on häiriötallenteita oltava laajasti tallessa, jotta robotiikalle on materiaa-

lia opetuskäyttöön. Ennen robotiikkaakin häiriötallenteet olisi hyvä saada helposti talteen 

heti vikatilanteen jälkeen ja selvittää vian aiheuttaja. Häiriötallenteiden avulla voidaan saada 
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selkeä käsitys verkossa tapahtuvista häiriöistä ilmiöinä. Tämän avulla tulevaisuudessa voi-

taisiin ymmärtää paremmin sähköverkon häiriöitä ja suojautua niiltä luotettavammin. Tule-

vaisuudessa robottinäköä, ja robotiikkaa ylipäätään, voitaisiin hyödyntää enemmän, mikä 

loisi mahdollisuuden myös häiriötallenteiden automaattiselle analysoinnille. On jo pitkään 

mietitty ohjelmaa, jolla häiriötallenteita voitaisiin tutkia tarkemmin ja tehokkaammin. Oh-

jelma voisi kyetä tunnistamaan häiriötallenteesta tietyille vioille ominaiset ilmiöt. Tähän 

ominaisuuteen, kun voitaisiin vielä liittää releiden Event -tietoja, joiden avulla voitaisiin täy-

dentää häiriötallenteelta saatavaa informaatiota.  (Perez, 2010; Nikkari, 2012) 

Huoltoväylän kehitystyön yhteydessä on huolehdittava riittävästä tietoturvasta. Huolto-

väylän tietoturvatason on oltava samalla tasolla kuin Carunan muissakin kaukokäyttökoh-

teissa, ellei jopa korkeammalla. Tietoturva kysymykset ovat hyvinkin ajankohtaisia, ja siksi 

siihen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota.  Releille on tälläkin hetkellä mm. salasanat ja 

käyttäjätunnukset, jotka vaaditaan, kun ottaa yhteyden niihin verkon kautta tai etupaneelista 

johdolla. Käytettävät verkkoyhteydet ovat suojattuja, mutta huoltoväylän suunnittelussa ja 

käyttöönotossa on yhteydet tarkastettava. Tietoturvaan liittyviä menetelmiä ja niiden riittä-

vyyttä tulee kuitenkin arvioida jatkuvasti, jotta luvattoman käytön riski pystytään minimoi-

maan. 
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8. YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET 

Releet ovat verkon älykkäimpiä komponentteja. Vaikka niiden pääasiallinen tehtävä onkin 

hoitaa jakeluverkon suojaustoiminnot, on niillä myös paljon muita hyödyllisiä ominaisuuk-

sia, jotka tuovat lisäarvoa ja hyötyä sähkönjakeluyhtiölle. Releiden kunnonvalvonta ominai-

suudet ovat käyttämätön resurssi, jota voitaisiin ehdottomasti hyödyntää paremmin. Releet 

sisältävät muitakin ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää, kunhan ensin opitaan paremmin 

ymmärtämään sekä hyödyntämään niitä, esimerkiksi oikosulun paikannus ominaisuus sekä 

jännitekuoppa- ja jännitepiikki -laskurit.   

Releiltä voidaan saada paljon lisäarvoa kunnossapidolle kunnonvalvontaominaisuuksien 

avulla. Kunnossapidon tekemät huollot eivät ole kustannuksiltaan suuria, varsinkaan kun 

mietitään yksittäisen katkaisijan tai mittamuuntajan huoltoa, joten kunnonvalvontafunk-

tioilta saatava tieto ei tuo valtavaa rahallista lisäarvoa. Kunnonvalvontafunktioilla saadaan 

verkon komponenteista ajantasaisempaa tietoa kuin aikaisemmin ja voidaan huollot aikatau-

luttaa paremmin huoltotarvetta vastaaviksi. Tällä hetkellä tilanne on, että katkaisijat käydään 

huolto-ohjelman mukaisesti tarkastamassa ja koeistamassa 4 - 12 vuoden välein katkaisija-

tyypin mukaan. Releille tarkastukset ja koeistukset tehdään 3 - 6 vuoden välein. Releiltä 

saatava tieto katkaisijan kulumisesta antaa tärkeää tietoa katkaisijan kunnosta, jonka mukaan 

voidaan huoltaa katkaisija silloin kun se on tarpeellista. Myös toimimattomuusaika on tärkeä 

osa kunnonvalvontaa ja sekin saadaan releiltä suoraan hälytyksenä. Joissakin releissä ei ole 

tätä ominaisuutta laskea toimimattomuusaikaa, mutta se on helppo luoda esimerkiksi 

QlikView -ohjelmassa viimeisimmän toimintakerta hälytyksen perusteella. Pitkään toimi-

matta olleen katkaisijan toimintavarmuus ei ole yhtä suuri, koska se voi jähmettyä asen-

toonsa tai sen toiminta-aika voi hidastua.  

Releiden tehokkaampaan hyödyntämiseen tarvitaan tietoliikenneyhteys, jonka avulla voi-

daan lukea niihin tallentuvia tietoja ja muuttaa asetteluja. Huoltoväyläksi nimitettävällä yh-

teydellä voidaan olla suoraan yhteydessä sähköasemalla olevaan IEC 61850 -tietoliikenne-

väylään. Huoltoväylästä saadaan myös rahallista hyötyä. Huoltoväylällä voidaan korvata 

sähköasemalle tehtäviä käyntejä. Sähköasemalle tehdään käyntejä monista syistä, joista osa 

voidaan tehdä huoltoväylän kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi asettelujen tarkastaminen tai 
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muuttaminen, kun jakeluverkon topologia muuttuu. Tällä hetkellä asettelujen muuttaminen 

sekä tarkastaminen on tehtävä sähköasemalla, joten tämä on ostettava palveluna urakoitsi-

joilta tai Carunan teknisen asiantuntijan on lähdettävä tarkastamaan niitä Espoosta. Huolto-

väylällä saadaan siis laskettua sähköasemakäyntejä niin urakoitsijoiden kuin Carunan tek-

nisten asiantuntijoiden osalta. Urakoitsijan sekä teknisen asiantuntijan sähköasemakäynnille 

tulee kustannuksia. Kauimmille sähköasemille on halvempaa lähettää urakoitsija kuin tek-

ninen asiantuntija, jos kyseessä on esimerkiksi vain häiriötallenteiden lataaminen tapahtu-

neen vian tutkimiseksi. Huoltoväylän avulla häiriötallenteet voidaan hakea ilman sähköase-

makäyntiä etänä.  

Releiden kunnonvalvontafunktioiden mittauksia, hälytyksiä ja tilatietoja voidaan tuoda 

huoltoväylän kautta, mutta myös olemassa olevaa kaukokäyttöyhteyttä voidaan hyödyntää. 

SCADA:an voidaan tuoda ala-aseman kautta kunnonvalvonta hälytykset sekä mittauspisteet. 

Hälytykset saatiin tuotua pilotissa, mutta pilotissa olleissa releissä ei ollut mittauspisteitä 

mahdollista tuoda. Hälytykset ovat hyvä tapa aloittaa katkaisijoiden ja mittamuuntajien kun-

nonvalvonta. Kunnossapito voi näiden avulla tarkkailla katkaisijoiden toimintakertoja ja 

mittamuuntajien mahdollisia mittausvirheitä. Uudemmissa releissä on mahdollista tuoda 

kunnonvalvonnan mittaukset hälytyksien sijaan, jolloin voidaan tarkkailla entistä tarkem-

min, ja asettaa useita eri hälytys tasoja katkaisijoiden kunnosta. 

Kunnonvalvontaominaisuudet voidaan siis tuoda releiltä katkaisijoista sekä mittamuunta-

jista. Kunnonvalvonnan tarkempi arvioiminen ja tarkkailu on tärkeää. Katkaisijoiden sekä 

mittamuuntajien kunnonvalvonta on etenkin hyvin perusteltua, koska nämä ovat tärkeitä 

komponentteja jakeluverkon suojauksessa. Data-analytiikan lisääntyminen tuo mahdolli-

suuksia saada monista lähteistä tuotua dataa käyttökelpoiseen muotoon ja yhdistellä eri läh-

teistä tuotua dataa, jotta saadaan haluttua tietoa. Hälytysten tuominen releiden kunnonval-

vontafunktioilta on hyvä tapa aloittaa tarkempi valvonta. Oppimisen ja relesaneerausten 

myötä tätä voidaan halutessa laajentaa toiseen järjestelmään ja releiltä voidaan tuoda mah-

dollisesti kaikki sinne kerääntyvä tieto, joka data-analytiikan avulla voitaisiin suodattaa ha-

lutusti.   
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8.1 Jatkotoimenpiteet 

Tässä diplomityössä esitettyjen selvitysten perusteella Carunan verkossa olevien releiden 

kunnonvalvontaominaisuuksia tulee hyödyntää enemmän. Katkaisijoiden sekä mittamuun-

tajien kunnonvalvontaominaisuudet pitää ottaa laajemmin käyttöön, koska niillä voidaan oi-

kea-aikaistaa suojaukselle kriittisten komponenttien kunnossapitoa.  Releiltä saadaan tuotua 

kunnonvalvontaominaisuuksien hälytykset SCADA -järjestelmään näkyviin ilman suurta 

järjestelmien lisäkehitystä. Mittaustietojen tuominen vaatii jatkokehitystä, mutta hälytysten 

tuominen SCADA:an on hyvä tapa aloittaa katkaisijoiden ja mittamuuntajien tarkempi kun-

nonvalvonta. Lisäkehitystä mittaustietojen tuomiseksi Carunan kunnossapidolle voidaan 

aloittaa, kun on ensin opittu hyödyntämään hälytysten kautta saatavia tietoja kunnossapidon 

oikea-aikaistamiseksi. Katkaisijoiden ja mittamuuntajien kunnonvalvontaominaisuudet on 

otettava käyttöön releiltä, koska niitä ei ole aikaisemmin otettu käyttöön. Kunnossapidon 

oikea-aikaistamisella on verkon käyttövarmuuden parantamisen lisäksi myös rahallista hyö-

tyä. Oikea-aikaisella mittamuuntajien ja katkaisijoiden huollolla voidaan välttyä virheelli-

siltä jälleenkytkennöiltä sekä mahdollisilta katkaisijan hajoamisen aiheuttamilta vikakeskey-

tyksiltä. Kappaleessa 6.3 esitettyjen laskelmien mukaan voidaan 10 vuoden tarkastelu ajalla 

välttyä noin 17 000 - 34 000 € KAH -kustannuksilta, jotka aiheutuvat virheellisten jälleen-

kytkennöistä. Kunnonvalvonnalla on myös mahdollista saada noin 95 000 € säästö KAH-

kustannuksissa, kun voidaan minimoida katkaisijoiden hajoamisista aiheutuvat vikakeskey-

tykset. 

Kunnonvalvontaominaisuuksia pystyttäisiin valvomaan paremmin huoltoväylän avulla, 

koska sen avulla voidaan tuoda releiden mittaustiedot talteen tietovarastoon. Kauimpana ole-

vat sähköasemat ja 110 kV kytkinasemat ovat kriittisimmät ja niille tulisi muodostaa huol-

toväylät ensimmäisenä. Huoltoväylä vaatii IEC 61850 -tietoliikenneväylän, joten kriittisistä 

asemista on valittava IEC 61850 -väylää käyttävät asemat. Kaikilla kauimmilla asemilla ei 

ole vielä käytössä IEC 61850 -tietoliikenneväylää, joten näille asemille huoltoväylä kannat-

taa tehdä relesaneerauksen yhteydessä. Kytkimellä varustettu huoltoväylä on kannattava in-

vestointi tehdä kauimmille sähköasemille, kuten kappaleessa 5.4 on todettu. Huoltoväylä 

antaa mahdollisuuden hakea kunnonvalvontatietoja releiltä katkaisijoista ja mittamuuntajista 
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sekä releiden asettelujen muuttamiseen ja häiriötallenteiden lataamiseen etänä. Huolto-

väylästä saadaan monia hyötyjä, joiden avulla voidaan tehostaa työn tekoa ja saadaan hyö-

dynnettyä informaatiota paremmin, kun se on helpommin saatavilla. Huoltoväylä on myös 

kustannustehokas ratkaisu. Kunnonvalvonnan ja huoltoväylän käyttöönottamisessa on huo-

lehdittava myös riittävästä tietoturvatasosta. 

Huoltoväylän ja kunnonvalvontaominaisuuksien käyttöönottamisen lisäksi releiden doku-

mentaatiota tulee eheyttää. Carunan tekemä järjestelmän vaihto on jättänyt verkkotietojär-

jestelmään puutteita releiden dokumentoinnissa. Dokumentaatio tulee saada noudattamaan 

Carunan dokumentointikäsikirjassa asetettuja vaatimuksia. Carunan dokumentointikäsikir-

jassa vaaditaan releen tunnus, käyttöönottopäiväys, tieto releen valmistajasta sekä releen 

mallista ja tyypistä. Lisäksi vaaditaan, että releen johtolähtö, asettelut sekä toiminta-ajat do-

kumentoidaan.  Dokumentointi tulee tehdä kuntoon, jotta tarpeelliset tiedot releistä olisivat 

ajan tasalla. Tämän jälkeen dokumentoinnin eheyttä olisi helpompi tarkkailla, koska doku-

mentoinnissa olevat puutteet olisi helpompi huomata. Excel -tiedostoissa olevat reletiedot 

on siirrettävä verkkotietojärjestelmään. Jos Excel -tiedostossa olevia reletietoja ei saada siir-

rettyä verkkotietojärjestelmään suoraan, on tämä työ tehtävä manuaalisesti.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelu Arcteq:n Myyntipäällikön Jesse Saastamoisen kanssa releiden kehityk-

sestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Haastattelu on tehty sähköpostitse. Kysymykset ja 

vastaukset ovat kokonaisuudessaan. Osa 1/2 

Moi, 

Alla on muutamia kysymyksiä koskien releiden kehitykseen ja releiden tiedonsiirtoon. 

1. Vianpaikannus funktion hyödyntäminen verkossa, jossa on avojohtoa, että kaapelia. Vian 

paikannus on tarkka, jos on vain joko avojohtoa tai maakaapelia, mutta voisiko tulevaisuu-

dessa releelle olla mahdollista asettaa kuinka paljon sen edessä on maakaapelia ja ilmajoh-

toa, jolloin vian paikannus olisi tarkempaa? 

Maasulkuvikojen paikannus ei käsittääkseni ole tällä hetkellä kovin tarkka, ainakin jos ver-
rataan oikosulkujen paikannukseen. Tähän asiaan ”lääkkeitä” ei liene vielä yksikään suoja-
relevalmistaja onnistunut kehittämään. On varmasti tulevaisuudessa täysin mahdollista 
asetella suojareleelle suojattavan johdon tyyppi ja muita parametrejä ja näin ollen saavut-
taa nykyistä paremmat ominaisuudet monessakin erisuhteessa. 
2. Miten häiriötallenteiden hakua on tehty releiltä etäkäytön kautta? 
Oman kokemukseni mukaan yleisimmät tavat noutaa häiriötallenteita ovat seuraavat: Val-
mistajan suojareleen PC konfigurointi ohjelmistolla, FTP tiedonsiirrolla Ethernetin kautta, 
suojareleen WEB käyttöliittymän kautta. Arcteq:n valmistamien suojareleiden ollessa käy-
tössä jotkut toimijat käyttävä myös Arcteq:n kehittämää (maksullista) AQtivate Pro PC-so-
vellusta joka mm. noutaa häiriötallenteet automaattisesti suojareleiltä. 
3. Uskotko, että eri valmistajien releitä voisi käyttää yhdellä yhteisellä sovelluksella? Olisiko 

eri relevalmistajien välillä valmiutta yhteistyöhön tämän suhteen? 
Olen törmännyt tähän kysymykseen usein aikaisemminkin. Luulen että suurin este tälle ke-
hitykselle on suurimmat suojarelevalmistajat ja tietenkin kehitystyön rahoitus, resurssit 
sekä joltain osin kaupalliset intressit ainakin joidenkin relevalmistajien osalta (Arcteq:n oh-
jelmisto on ilmainen). Hieman itse epäilen, että jos usean eri suojarelevalmistajan laittei-
den käyttö integroitaisiin / tehtäisiin mahdolliseksi konfiguroida ja käyttää yhdellä ja sa-
malla ohjelmistolla, niin lienee suuri vaara että itse ohjelmistosta saattaisi tulla erittäin mo-
nimutkainen…tässä on hyvä muistaa että suojareleitä on todella monia erilaisia kun katso-
taan asiaa globaalista näkökulmasta. Eri laitevalmistajien tulisi myös sitoutua tämänkaltai-
sen ohjelmiston kehitykseen tiukasti ja toisaalta ainakin suurimpien pörssilistattujen yhtiön 
osalta kaupallinen peruste tulisi olla hyvin perusteltu heidän bisneksen kannalta, jotta oli-
sivat valmiita lähtemään tällaiseen projektiin (tämä siis täysin oma arvioni). Oletan että ke-
hitystyö tämänkaltaiselle sovellukselle olisi todella työläs ja aikaa vievä. Maailmassa rele-
valmistajia on todella monia joten kaikkien saaminen saman pöydän äärelle saattaa olla 
erittäin hankalaa. Itse näkisin niin, että tämänkaltainen hanke vaatisi toteutuakseen glo-
baalia standardia jota kunkin relevalmistajan sovellus ja / tai tulevaisuudessa kehitettävät 
sovellukset tukisivat. Suojareleiden käyttäjien kannalta tämä olisi epäilemättä toivottava 
kehityssuunta, sitä en kiistä ollenkaan.  
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Liite 2. Haastattelu Arcteq:n Myyntipäällikön Jesse Saastamoisen kanssa releiden kehityk-

sestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Haastattelu on tehty sähköpostitse. Kysymykset ja 

vastaukset ovat kokonaisuudessaan. Osa 2/2 

4. Voisiko releiden tietoja hakea selaimen kautta? Raskaiden asennettavien sovelluksien 

välttäminen. Releiden asettelua ei voisi muuttaa turvallisuus syistä selaimen kautta, mutta 

voisi hakea häiriötallenteet, katkaisijan kuntotiedot? 
Tämä lienee mahdollista jo nykyisellään ainakin joidenkin suojareleiden kanssa. Arcteq suo-
jareleille on lähitulevaisuudessa tulossa web käyttöliittymä juuri edellä mainitsemiesi kal-
taisen asioiden toteuttamista ajatellen. Itse näkisin että olisi käyttäjän tehtävä määritellä 
mitä asioita web käyttöliittymän kautta voi muuttaa / toteuttaa (vaatimuksia ja toiveita 
koko maailma huomioiden on todella monenlaisia).  Kyberturvallisuus on luonnollisesti ol-
tava keskeinen osa web käyttöliittymiä. 
5. Voisiko releiltä saada suoraan tiedonsiirron tehtyä ilman ala-asemaa, jolloin yksi hajoava 

komponentti otettaisiin pois tietoliikenteestä? 
Ehdottomasti. Tämä onnistunee jo nykyisin ainakin joissakin tapauksissa esim. IEC-104 tie-
donsiirtoa käyttämällä. Uskoisin, että tämän tyyppiseen suuntaan kehitys tulee menemään 
jo lähitulevaisuudessa. 
6. Miten uskot releiden tekniikan kehittyvän tulevaisuudessa? Onko mahdollisesti relesuo-

jaus muuttumassa? 
Ala kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Myös esim. suojausfunktiot ja tekniikat kehittyvät jatku-
vasti. Itse laitteet ja niiden rauta kehittyvät samalla kun muukin tekniikka (esim. elektro-
niikka). Tulevaisuudessa voisin kuvitella, että jonkinasteista integroitumista eri laitteiden 
välillä saattaa tapahtua (vähemmän laitteita / laitteita integroidaan yhteen). Toistaiseksi 
olemassa olevat ratkaisut (keskitetyt suojausratkaisut) ovat kuitenkin niin tekniikaltaan 
kuin myös kaupallisesti vielä mielestäni hieman kaukana. Nykyisillä keskitetyillä ratkaisulla 
joudutaan edelleen joka tapauksessa kojeistoihin asentamaan ns. ”mergin unit” eli käytän-
nössä suojarele ilman näyttöä. Joskus tulevaisuudessa ehkä ”mergin unit” käytöstä pääs-
tään pois ja mittausdata saadaan tuotettua suoraan digitaalisessa muodossa keskitetylle 
suojausratkaisulle. Tämänkaltaisessa ratkaisussa tosin kysymykseksi saattaa nousta järjes-
telmän luotettavan testaamisen käytäntö (ensiökoestus tms ? ). Suojareleiden olettaisin 
myös kehittyvän entistä älykkäämmiksi. Suojarele voisi esim. mukautua verkon muutoksiin 
automaattisesti (esim. laskea suojausasettelut itsenäisesti laajempaan dataan perustuen). 
Lähitulevaisuudessa suojareleisiin tulee varmasti myös vielä entistä enemmän ominaisuuk-
sia reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan ja vikojen ennakointiin liittyen. 
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Liite 3. Carunan verkkoaluekartta. (Caruna, 2019c) 
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Liite 4. Käytönohjaus- ja valvontajärjestelmään tulevat suojaustiedot. 
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Liite 5. Käytönohjaus- ja valvontajärjestelmään tulevat hälytystiedot osa 1/2. 
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Liite 6. Käytönohjaus- ja valvontajärjestelmään tulevat hälytystiedot osa 2/2. 
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Liite 7. Käytönohjaus- ja valvontajärjestelmään tulevat ohjaustiedot. 

 


