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Tässä työssä tarkastellaan 110/20 kV kytkinlaitteiden ja kojeistojen teknisiä vaatimuksia 

Tampereen Sähköverkko Oy:n  (TSV) sähkönjakelualueella. Työ on osa TSV:llä 

käynnissä olevaa verkostostrategiapäivitystä. TSV:n sähkönjakelualue keskittyy 

kaupunkiympäristöön jossa sähköasemat kojeistoineen luokitellaan EV:n mukaan 

kaupunki- ja suurkaupunkisähköasemiksi. 110 kV verkoston vikavirta-arvot sähköaseman 

liittymispisteessä määritellään Fingrid Oyj:n toimesta.  

Työn keskiössä on 110 kV ja 20 kV kojeistojen nimellisarvojen määrittelyihin liittyvät 

tekniset lähtökohdat, sekä valintoihin liittyvät laskennalliset tekijät. Käsitteenä 

sähköasemahankinnan kojeistomäärittelyt on erittäin laaja-alainen ja jatkotutkimuksena 

olisi hyvä tarkastella myös kojeistoihin liittyvien apujärjestelmien, sekä 

automaatiojärjestelmien osuutta. 
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This work examines 110/20 kV switchgear component’s and switchgear’s technical 

requirements in the electricity distribution area of Tampere Sähköverkko Oy (TSV). The 

work is part of TSV’s ongoing network strategy planning. TSV:s electricity distribution area 

focuses on city area environment, where substations and switchgears are classified as 

city area and  large city area substations according to the Energy Authority. The fault 

current values of the 110 kV network at the substation connection points of the 

substations are determined by Fingrid Oyj. 

The focus of the work is on the technical starting points related to the determination of the 

nominal values of 110 kV and 20 kV switchgears, and the computational factors related to 

the choices. The concept of switchgear specification is very large, and as a further study it 

would be good to look at the role of auxiliary and automatic systems related to switchgear. 
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1. JOHDANTO 
 

Verkkoyhtiöiden tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää jakeluverkkoa, joka palvelee kunkin 

yhtiön jakelualueella olevia asiakkaitaan. Jakeluverkkoliiketoiminta on luvanvaraista ja 

laissa säädettyä toimintaa. Kohtuullisuutta sähkön siirron ja liittymismaksujen osalta valvoo 

Energiavirasto (EV). Laadukkaan ja häiriöttömän sähkön jakelu edellyttää sähköverkon 

haltijalta verkon jatkuvaa huoltoa ja kunnossapitoa, sekä myös verkon uudisrakentamista 

tehontarpeen ja asiakasmäärän kasvaessa ja komponenttien ikääntyessä. 

 

1.1. Työn tavoite 
 

Työn tavoitteena on Tampereen Sähköverkko Oy:n 110/20 kV sähköasemahankintojen 

teknisten vaatimusten täsmentäminen suurjännitekojeiston, -komponenttien ja 

keskijännitekojeistojen osalta, sekä määritellä komponenttien valintakriteerit. Työn 

ulkopuolelle rajataan rakennustöiden ja talotekniikan osuudet, apusähköjärjestelmät, 

suojaus- ja automaatiojärjestelmät, tehomuuntajat, sammutus-/tähtipistekuristimet sekä 

omakäyttö-/tähtipistemuuntajat. Työssä mainitulla suurjännitteellä (SJ) tarkoitetaan 110 kV 

jännitettä, keskijännitteellä (KJ) tarkoitetaan 20 kV jännitettä  ja pienjännitteellä (PJ) 

tarkoitetaan 0,4 kV jännitettä. Työssä kokonaisuutena puhutaan yleisesti 110/20 kV 

sähköasemasta, tai pelkästään sähköasemasta. 

 

1.2. Työn rakenne 
 

Diplomityön toimeksiantajaa Tampereen Sähköverkko Oy:ä (TSV) sekä konserniyhtiötä 

Tampereen Sähkölaitos Oy:ä (TKS) esitellään kappaleessa 2. Tässä luvussa käydään 

myös läpi TSV:n sähköaseman hankintaprosessi. Luvussa 3 kerrotaan yleisesti 

sähköaseman merkityksestä jakeluverkossa ja kerrotaan lyhyesti yleisimmät suur- ja 

keskijännitekojeistotyypit. Luvussa 4 selvitetään jakeluverkossa käytettävien suur- ja 

keskijännitekomponenttien teoriaa, sekä käydään läpi niille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi 

kappaleessa määritellään sähköaseman maadoitus- ja salamasuojausvaatimukset. 

Luvussa 4 käsitellään myös komponenttien mitoituksen osalta vallitsevat standardit. Luku 

5 käsittelee sähköaseman komponenttien mitoitukseen liittyvät määrittelyt. Luku 6 pitää 

sisällään Energiaviraston valvontamallin mukaiset laitteistoratkaisut ja TSV:n 

perussähköasematyypit. Yhteenvedossa luvussa 7 listataan tämän työn tärkeimmät 

lopputulokset ja ratkaisut. 
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2. TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -YHTIÖT 
 

Tampereen Sähkölaitos Oy (TKS) on Tampereen kaupungin omistama sähköä, 

kaukolämpöä, kaukojäähdytystä  ja maakaasua toimittava yhtiö, jonka asiakkaita ovat 

yksityiset- ja yritysasiakkaat pääosin Pirkanmaan alueella. TKS toimii konsernin 

emoyhtiönä.  Tytäryhtiöitä ovat Tammervoima Oy, Tampereen Sähköverkko Oy ja 

Tampereen Vera Oy. Yhtiön konsernirakenne on esitetty kuvassa 1. 

Tammervoima Oy tuottaa jätteiden energiahyödyntämispalveluita osakkailleen, Tampereen 

Sähköverkko Oy harjoittaa sähköverkkotoimintaa ja Tampereen Vera Oy toteuttaa 

sähköverkko-, ulkovalaistus- ja liikenneratkaisuja sekä harjoittaa kunnossapitotoimintaa 

kaikkialla Suomessa. (TKS 2020a) 

 

Kuva 1. Tampereen Sähkölaitos -yhtiön konsernirakenne 1.1.2016 lähtien. (TKS 2020b). 

 

2.1. Tampereen Sähköverkko Oy (TSV) 
 

Tampereen Sähköverkko Oy toimii jakeluverkon haltijana Tampereen ja sen lähiseudun 

alueella vastaten luvanvaraisen jakeluverkon suunnittelusta, rakennuttamisesta, 

kunnossapidosta ja käytöstä. Kuvassa 2 on esitetty jakeluverkkokartta TSV:n hallinnoimalta 

alueelta. Henkilöstöä TSV:llä on n. 50. TSV:n hallinnoimalla alueella on 110/20 kV 

sähköasemia 13 kpl (665 MVA), 20/0,4 kV muuntamoita 1400 kpl (700 MVA), joista 150 kpl 

on kauko-ohjauksen piirissä. 20 kV kytkinasemia on alueella 4 kpl ja kauko-ohjattavia 

erotinasemia 11 kpl. 110 kV SJ-johtoa on 83 km, jossa kaapelointiaste on 30 %, 20 kV KJ-

johtoa on 1073 km, jossa kaapelointiaste on 70 %, sekä 0,4 kV PJ-johtoa 2785 km jossa 

kaapelointiaste on 75 %. Asiakkaiden omia PJ-johtoja on 323 km. Sähkönkäyttöpaikkoja 

TSV:llä on kokonaisuudessaan n. 155 000. TSV:n organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 

3. 
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Kuva 2. Jakeluverkkokartta TSV:n hallinnoimalta alueelta. (TKS 2002c) 

 

 

Kuva 3. Tampereen Sähköverkko Oy:n organisaatio 1.8.2019 alkaen. (TKS 2020d 
mukaillen) 
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2.2. TSV:n sähköaseman hankintaprosessi 
 

TSV:n sähköasemien hankintaprosessi on osa verkonrakennusprosessia ja muodostuu 

hankkeista, jotka toteutetaan projektiluontoisesti. Projekteissa noudatetaan soveltuvin osin 

TKS:n projektinhallintaohjetta. Hankintaprosessia noudatetaan uudishankkeissa, 

laajennushankkeissa, perusparannushankkeissa sekä edellisten yhdistelmissä. Samaa 

prosessikuvausta voidaan käyttää myös 110 kV voimajohto- ja kaapelihankkeissa. Kuvassa 

4 on esitetty TSV:n sähköasemien hankintaprosessin kulku. 

Sähköasemahanke käynnistyy verkon kehitys- tai muusta muutostarpeesta, joita ovat mm. 

laajennustarve, turvallisuustason riittämättömyys, tehontarpeen muutos tai verkon 

teknistaloudellisen käyttöiän päättyminen. Esiselvityksessä tehdään 

sähköasemahankinnan tarvekartoitus, tarkistetaan jakelualueen yleissuunnitelma, ja 

selvitetään asemaan liitettävien kuormien ja tuotantolaitosten määrä. Samalla tarkennetaan 

sähköaseman sijoitus alueelle ja selvitetään rakennemahdollisuudet niin tonttialueen kuin 

kojeistotekniikan osalta. Esiselvityksessä kartoitetaan erikoisasiantuntemusta vaativat 

tarpeet ja valitaan omana työnä tehtävät osa-alueet, sekä palveluna hankittavat osuudet. 

Tämän jälkeen laaditaan alustava hankintasuunnitelma, aikataulu ja kustannusarvio ja 

tehdään investointiesitys. Mikäli investointiesitys hylätään, niin hanke hylätään tai jatketaan 

esiselvitystä vaihtoehtojen pohjalta. Hyväksytty investointiesitys käynnistää projektin. 

Projektisuunnitelman ja hankinta-asiakirjojen hyväksynnän jälkeen kilpailutetaan hanke 

suorahankintana, avoimena julkisena hankintana tai neuvottelumenettelynä riippuen 

tarjonnan laajuudesta ja hankinnan arvosta. Saatujen tarjousten pohjalta tarkistetaan 

tarjousten sisältö, yhdenmukaisuus sekä kelpoisuus ja tarpeen vaatiessa pyydetään 

lisäselvityksiä tarjoajilta. Kun vertailut on tehty ja tarjousneuvottelut pidetty, laaditaan 

hankintapäätösesitys ja tehty päätös ilmoitetaan tarjouksen tehneille. Valitun toimijan 

kanssa laaditaan urakkasopimusasiakirjat osapuolille ja järjestetään sopimuksen 

allekirjoitustilaisuus. 

Projektin toteutus käynnistetään aloituskokouksella, jossa asialista on vakiomuotoinen. 

Aloituskokouksessa käydään läpi tärkeimmät projektin toteutukseen liittyvät asiat mm. 

projektiorganisaatio, työturvallisuusasiat, viranomaisasiat, aikataulut, suunnittelu, 

dokumentointi ja maksuerät. Suunnittelutyö on urakoitsijan vastuulla ja lähtötiedot 

suunnitteluun toimittaa TSV. Suunnittelun edetessä pidetään suunnittelukokouksia tarpeen 

mukaan. Projektin toteutuksen aikaiseen dokumenttien hallintaan käytetään Shrepoint- tai 

Teams- sovelluksia. Suunnitteludokumentit hyväksytetään TSV:llä ennen toteutusta. 

Suunnitelmien valmistuttua pidetään rakennustöiden aloituskokous jonka jälkeen 
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rakentaminen voidaan aloittaa. Urakoitsijat perehdytetään TSV:n toimesta 

rakennusalueelle. Mikäli rakennusalue on käytössä olevan sähköaseman tai voimajohdon 

yhteydessä, on huomioitava riittävät rajaukset ja suojaukset jännitteisiin osiin. Käytössä 

olevilla sähköasemilla perehdytyksen voi antaa vain sähköalan ammattihenkilö. Työtä 

valvotaan koko prosessin ajan TSV:n sekä kolmansien osapuolien toimesta 

viranomaisvaatimusten mukaisesti. 

Toimituksen valmistuttua tarkistetaan käyttöönottotarkastus- ja koestuspöytäkirjat, sekä 

varmistetaan että laitteistot ja laitetilat ovat kunnossa. TSV:n johdolla tehtävien 

signaalitestauksien yhteydessä  tarkistetaan pistokokein myös muita toimintoja. TSV:n 

kytkentäohjelman pohjalta kytketään laitteistot jännitteellisiksi ja tiedotetaan projektin 

osapuolille sekä käyttöhenkilökunnalle käyttöönotto suoritetuksi. Käyttöönotetun osan 

käyttövastuu siirtyy TSV:n käyttöorganisaatiolle. 

Toimituksen käyttöönoton jälkeen määritellään laitteiston koulutustarpeet. Koulutukseen 

kutsutaan laitteiston käyttäjät, kunnossapitohenkilöt ja tarvittavat asiantuntijat. 

Koulutuksesta vastaa urakoitsija TSV:n tarpeiden perusteella.  

Valmiin toteutuksen vastaanottokatselmuksessa käydään toteutus läpi, kirjataan 

mahdolliset puutteet ja niiden korjausaika, sekä tehdään taloudellinen loppuselvitys 

projektista. Vastaanotto joko hyväksytään tai hylätään, jolloin sovitaan uudesta 

vastaanottotarkastuksesta. Loppudokumentit saatetaan kuntoon ja arkistoidaan. Kun 

vastaanotto on hyväksytysti tehty, luovutetaan hankinta käyttöorganisaatiolle. Projektista 

laaditaan loppuraportti ja projekti päätetään. (TKS 2020e). 

 

Kuva 4. Tampereen Sähköverkko Oy:n sähköasemien hankintaprosessikaavio. (TKS 
2020f) 
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3. SÄHKÖASEMAN RAKENNE 

 

Sähköasema on siirto- tai jakeluverkon varrelle sijoitettu tekninen kokonaisuus jossa jännite 

voidaan muuntaa eri suuruiseksi, ja jossa voidaan suorittaa kytkentöjä sähköenergian 

siirtämiseksi tai jakamiseksi eri johdoille. Asemalle sijoitetusta laitteistosta riippuen voidaan 

puhua sähköasemasta, muuntoasemasta, kytkinasemasta tai kytkinlaitoksesta. 

Muuntoasemalla tarkoitetaan sähköasemaa jossa suoritetaan muunto eri jännitetasojen 

välillä. Kytkinasema tai kytkinlaitos on verkon piste, jossa jakeluverkko yhdistyy tai 

haarautuu usealle eri taholle. Kytkinasemilla ei ole käytössä muuntoa. Sähköasema on 

yleisimmin käytössä oleva nimitys laitteistokokonaisuudelle, jossa on myös muunto. 

Sähköasemat pyritään rakentamaan kulutuksen painopisteen läheisyyteen, lisäksi 

ratkaisevana tekijänä rakennuspaikkaa valittaessa on myös syöttävän 110 kV voimajohdon 

sijainti. 

Sähköasemaa syöttää 110 kV voimajohto, joka päätetään sähköaseman teräksiseen 

pääteporttaaliin. Syöttö voidaan toteuttaa myös kaapelilla, joka kytkeytyy sähköaseman 

kojeistoon kaapelipäätteillä. Pääteporttaalista tai kaapelipäätteistä liitytään sähköaseman 

syöttökentän kautta pääkiskoon, josta kiskoratkaisusta riippuen liitytään johtolähtökenttiin, 

muuntajakenttiin tai kiskokatkaisijakenttiin. Kiskoratkaisuja on useita erilaisia riippuen 

sähköaseman käyttötarkoituksesta: kiskoton järjestelmä, yksikiskojärjestelmä, kisko-

apukiskojärjestelmä, kaksoiskiskojärjestelmä, kaksoiskisko-apukiskojärjestelmä, 1½-

katkaisijajärjestelmä, kaksoiskatkaisijajärjestelmä ja rengaskiskojärjestelmä. Kappaleessa 

4.1 on esitetty tarkemmin eri kiskostoratkaisut. 

Sähköaseman päämuuntaja syöttää keskijännitekojeistoa (20 kV),  jonka kautta suoritetaan 

sähkönjakelu määritellylle alueelle. Päämuuntajia, TSV:n verkossa yleensä tehoiltaan 31,5 

– 40 MVA, voi sähköasemalla olla useita, riippuen jakelualueen tehontarpeesta. 

Tulevaisuudessa TSV:llä varaudutaan myös 50 MVA:n muuntajiin. Keskijännitteellä on 

myös useita kiskoratkaisuja joista yleisimpiä ovat: yksikiskojärjestelmä, 

kaksikiskojärjestelmä ja kaksoiskatkaisijajärjestelmä eli duplex. 

20 kV kojeiston kautta jaetaan sähköä alueellisesti pitkillekin etäisyyksille asiakaskunnasta 

ja  jakeluverkon laajuudesta riippuen. Lopullinen muunto pienjännitettä (400/230 V) 

käyttäville asiakkaille tapahtuu lähellä kulutuspisteitä jakelumuuntamoissa. 

Kojeistovalmistajilla on erilaisia rakennevaihtoehtoja valmistamilleen kojeistoille ja tarvittava 

kojeisto määritellään kohteeseen käyttötarpeen mukaisesti. (Elovaara et al. 2011) 
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3.1. 110 kV suurjännitelaitteisto 
 

110 kV sähköasema rakentuu erillisistä suurjännitekomponenteista, joilla muodostetaan 

kojeistokokonaisuus palvelemaan kunkin sähköyhtiön hallinnassa olevaa jakeluverkkoa. 

Kojeistolla tarkoitetaan rakennekokonaisuutta, joka sisältää tarvittavat kytkentä-, erotus-, 

ohjaus-, suojaus- ja valvontalaitteet. Saatavilla on erilaisia kokoonpanoja ja 

laitteistoratkaisuja, joiden valintaan vaikuttavat tekniset vaatimukset ja tilankäyttö. Erilaiset 

sähköasemaratkaisut ovat käyttöominaisuuksiensa ja  hankintakustannustensa perusteella 

varsin erilaisia. Maaseutualueilla ilmaeristeiset, Air Insulated Switchgear (AIS) -ratkaisut 

ovat vakiintuneita, kun taas ahtailla kaupunkialueilla tilarajoitteiden  vuoksi monesti 

päädytään rakenteeltaan pienempikokoisiin kaasueristeisiin, Gas Insulated Switchgear 

(GIS) -sähköasemaratkaisuihin. Asemakaavoihin tehdään suunnitelmallisesti varauksia 

tulevaisuuden sähköasematarpeita varten. Olemassa olevat sähköasemat voidaan 

saneerata jatkossakin ilmaeristeisiksi, mikäli sähkönjakelun korvauskytkennät 

saneeraustyön aikana pystytään tekemään hallitusti verkon kuormitustilanteet huomioiden. 

Kuvassa 5 on esimerkki 110 kV johdon päähän päättyvästä yhden syöttöjohdon ja yhden 

päämuuntajan sähköasemasta, ja kuvassa 6 on yhden syöttöjohdon ja kahden 

päämuuntajan sähköasemasta pääkaavio. Kuva 7 esittää neljän kaapelilähdön, kahden 

päämuuntajan ja yhden kiskokatkaisijakentän 110 kV GIS-kojeiston kokoonpanoa ja kuva 

8 vastaavan GIS-kojeiston pääkaaviota. 

 

 

Kuva 5. 110 kV johdon päähän päättyvä yhden päämuuntajan ilmaeristeinen 
sähköasema. (www.vastavalo.net) 
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Kuva 6. Sähköaseman 110 kV pääkaavio. 

 

Kuva 7. 110 kV GIS-kojeiston kokoonpanokuva. (GE Grid, GIS product solutions F35 -

brochyre) 
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Kuva 8. 110 kV GIS-kojeiston pääkaavio kokoonpanokuva. (GE Grid, GIS product solutions 

F35 -brochyre) 

Suurjännitekojeiston suunnittelussa on otettava huomion turvalliset olosuhteet laitteistojen 

huollolle siten, että ei aiheuteta käyttökeskeytyksiä muulle kojeisto-osuudelle eikä vaaraa 

käyttöhenkilökunnalle. Sähköasemalla on oltava riittävän kokoiset huoltoreitit 

tehomuuntajille sekä muulle laitteistolle. Paloturvallisuuden parantamiseksi voidaan 

sisäkytkinlaiterakennus osastoida useampaan rakennusosastoon. Turvaetäisyydet 

jännitteisiin osiin on säilyttävä kaikissa olosuhteissa. Ulkokytkinlaitos on aidattava mikäli 

jännitteiset osat ovat alle SFS 6001-standardissa määritellyn vähimmäiskorkeuden, joka 

110 kV:lla on 6,4 m (SFS 6001/2018). 

 

3.1.1. 110 kV ilmaeristeinen kojeisto (AIS) 
 

Sähköaseman 110 kV ilmaeristeinen kojeisto rakennetaan yleensä suljetulle alueelle 

avoimena ratkaisuna ulos, ja eristeenä toimii nimensä mukaisesti ilma. Ilmaeristeinen 

sähköasema vaatii suuren rakennusalan, jotta vaaditut etäisyydet jännitteisten osien ja 

maan välillä pysyvät vaadituissa rajoissa. Yhden 110 kV kentän leveys on minimissäänkin 

8-10 m ja kiskoratkaisusta riippuen yksittäisen kentän pituus vaihtelee 35 – 50 metriin. 

Sähköasema muodostuu monesti usean rinnakkaisen kentän kattavaksi kokonaisuudeksi, 

joten 110 kV kojeiston vaatima maa-ala on kohtuullisen suuri.  Ydinkaupunkialueilla on 

haastavaa saada käyttöön riittävän suuria tontteja, joten tilaa vievien sähköasemien 

rakennusvaihtoehdoiksi on kehitelty kompaktimpia ratkaisuja. 

 



17 
 

3.1.2. 110 kV kaasueristeinen kojeisto (GIS) 
 

110 kV kaasueristeinen kojeisto muodostuu vastaavista komponenteista kuin AIS-

kojeistossa, mutta komponentit ovat rakenteeltaan erilaisia. Kaikki kolme vaihetta voidaan 

sijoittaa samaan maadoitettuun metallikoteloon, samaan kaasutilaan tai vaihtoehtoisesti 

jokainen vaihe omaan erilliseen maadoitettuun metallikoteloituun kaasutilaansa. 

Kolmivaiheisessa koteloinnissa päästään erittäin pieneen tilantarpeeseen ja vähäisiin 

tiivistyspintojen määriin. Yksivaiheisen koteloinnin etuja ovat pienemmät vikavirrat (viat 

eivät laajene kolmivaiheisiksi), sekä pienempikokoiset liitokset. 110 kV kojeistoissa vaiheet 

sijoitetaan pääsääntöisesti samaan kaasutilaan. 

GIS-kojeistojen vikataajuus on AIS-kojeistojen vikataajuutta pienempi, joten GIS-kojeistojen 

kiskostoratkaisuissa suositellaan käytettäväksi yksinkertaisempia ratkaisuja. Tavallisimmat 

GIS-kiskostojärjestelmät ovat 1-kisko-, 2-kisko sekä 1½-kiskojärjestelmät. 

SJ-komponentit sijoitetaan hermeettisesti suljettuun kaasutilaan suuren paineen alle, jolloin 

saavutetaan huomattavasti ilmaa parempi eristyslujuus. Eristävänä kaasuna käytetään 

pääosin rikkiheksafluoridi (SF6) -kaasua. Mikäli kaikki vaiheet sijoitetaan samaan putkeen 

GIS-kojeistossa, niin yksittäisen 110 kV kentän leveydeksi tulee ainoastaan 0,8 – 0,9 m ja 

kentän pituudeksi alle 5 m, joten tilansäästö GIS-kojeistossa on huomattava verrattuna AIS-

ratkaisuun. Myös GIS-laitteiston vaatima kokonaistilavuus pienenee huomattavasti 

verrattuna AIS-laitteistoon. 

GIS-kojeiston etuna on sen huollettavuus, sillä kojeisto on lähes huoltovapaa. Käytännössä 

mekaanisia toimilaitteita suositellaan ohjattavaksi vähintään kerran vuodessa, jotta  

mekanismit pysyvät liikkuvina. GIS-kojeisto voidaan asentaa myös suoraan ulkotiloihin, 

mutta Suomen ilmastossa vaihtelevat sääolosuhteet puoltavat kojeiston sijoittamista 

sisätiloihin. Korkeat pakkaslukemat saavat aikaan SF6-kaasun nesteytymistä ja tämä 

heikentää kaasun eristyslujuutta. SF6-kaasun sekaan voidaan lisätä typpeä (N2) 

pakkaskeston parantamiseksi ja toimilaitteiden ohjainkoteloihin voidaan lisätä 

ilmankuivausta sekä lämmitystä. Sähköasemakokonaisuuden muu tekniikka vaatii kuitenkin 

lämpimiä ja kuivia olosuhteita, joten on järkevää sijoittaa myös GIS-kojeisto sisätiloihin. 

SF6-kaasu on kolme kertaa parempi eriste kuin ilma jonka vuoksi se on vakiintunut 

eriteaineeksi kaasukojeistoissa. SF6-kaasu ei liukene veteen joten pinta-/pohjavesille ja 

maaperälle kaasusta ei muodostu vaaraa. Näinollen SF6-kaasu ei ole suoraan haitallista 

ekosysteemille.  SF6-kaasu kuuluu kuitenkin fluorattuihin kasvihuonekaasuihin (F-kaasut), 

ja nämä kaasut luokitellaan voimakkaiksi kasvihuonekaasuiksi.  SF6-kaasu on kuusi kertaa 
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ilmaa raskaampi kaasu, joten syrjäyttämällä hapen SF6-kaasu aiheuttaa tukehtumisvaaran. 

F-kaasujen  ilmastoa lämmittävää vaikutusta kuvataan hiilidioksidiin suhteutetulla GWP-

kertoimella (Global Warming Potential). Hiilidioksidin GWP-kerroin on 1. F-kaasujen 

määrää kuvataan hiilidioksidiekvivalenttitonneilla (F-kaasun paino x GWP). 

Ilmastotieteen johtavista asiantuntijoista on koottu elin, jonka tehtävä on koota ja arvioida  

ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia. Tämä elin on 

hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change), joka on perustettu v. 1988. Vuoteen 2020 mennessä IPCC on julkaissut viisi 

laajaa arviointiraporttia. Raporteissa kootaan tutkimusta ilmastotieteen eri osa-alueilta. 

Kuudes raportti julkaistaan v. 2022. SF6-kaasun GWP-kerroin on 23500, IPCC:n viidennen 

arviointiraportin mukaan. 

SF6-kaasun käyttö on saanut aikaan suurta keskustelua juuri kaasun ilmakehän 

lämpenemistä aiheuttavan ominaisuutensa vuoksi. Nykyään verkkoyhtiöiden SF6-

kaasutaseen valvonta vuositasolla on tehokasta ja kaasun talteenotto hallinnassa sekä 

kaasua käyttävien laitteiden kaasunpaineen seuranta on vakiintunut, joten kovin mittavasta 

riskistä ainakaan Suomessa ei voida puhua (Adaton raportti 2018). GIS-kojeiston 

kaasuhävikki on alle 1 % vuodessa. Yhden 110 kV GIS-kentän kaasumäärä on 

laitevalmistajasta riippuen n. 60 – 80 kg per kenttä. 

 

3.1.3. Vaihtoehdot SF6-kaasulle 
 

SF6-kaasun tilalle kehitellään jatkuvasti ympäristöystävällisempiä ratkaisuita ja mm. GE 

Grid Solutions kehittelee tuotenimellä g3 (Green Gas for Grid) ympäristöystävällisempää 

kaasua SF6-kaasun korvaajaksi. G3-kaasua on jo sovellettu mm. 145 kV GIS-kojeistoissa. 

G3-kaasu on fluorinitriilipohjaista CO2-seosta. Ympäristöä kuormittavat haitat on g3-

kaasulla saatu minimoitua radikaalisti, ja g3-kaasun GWP-kerroin on alle prosenttiyksikön 

SF6-kaasun kertoimesta. Eristysominaisuudet ovat samaa luokkaa kuin SF6-kaasulla, 

samoin toimintalämpötila-alue. (GE Cigre-document) 

Siemens Energy Management on kehitellyt SF6-vapaan ratkaisun alle 145 kV 

kaasueristetyille suurjännitekomponenteille. Tämä ratkaisu käyttää teollisesti valmistettua 

ja käsiteltyä ilmaa (clean air) eristysaineenaan ja tyhjökatkaisijayksikkö hoitaa 

kytkentätoimenpiteet laitteistossa. Tämän ratkaisun GWP-kerroin on nolla. (Siemens Press) 
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ABB on kehitellyt 3M:n kanssa yhteistyössä SF6-kaasuvapaan ratkaisun alle 170 kV 

kaasueristetyille suurjännitekomponenteille,  jossa eristyskaasuna on fluoriketonipohjainen 

kaasuseos (C5-PKF, CO2 ja O2). Kaasuseoksen GWP-kerroin on alle 1, ja kaasuseos on 

palamaton ja myrkytön. (ABB Eco efficient gas)  

Suljetulle kaasukojeistolle voidaan elinkaarensa puolivälin kohdalla jälkeen tehdä kojeiston 

avaava huolto, jolloin päästään tarkastelemaan pääkomponenttien kuntoa. Mikäli katkaisija 

on joutunut suorittamaan useamman oikosulun katkaisun, niin vähintään kaasun puhdistus 

tai vaihto on tehtävä kyseiseen kojeistotilaan. Avaava huolto tehdään mikäli kojeistoon on 

tullut vian seurauksena laiterikkoja. Kojeistovalmistajat määrittelevät avaavan huollon 

tarpeet vikatilanteiden pohjalta. SF6-kaasu likaantuu valokaaren aiheuttamista 

epäpuhtauksista ja näinollen heikentää kaasun eristyskykyä. Saastunut kaasu on erittäin 

myrkyllistä valokaaresta aiheutuneita epäpuhtauksien vuoksi. Palamistuotteet ovat erittäin 

syövyttäviä reagoidessaan kosteuden kanssa kaasun sisältämän rikin vuoksi. 

 

3.2. 20 kV keskijännitelaitteisto 
 

20 kV KJ-laitteisto muodostuu vastaavanlaisista pääkomponenteista kuin 110 kV laitteisto. 

20 kV laitteistosta muodostuu kojeisto, joka apulaitteineen sijoitetaan kojeistolle 

varattavaan huonetilaan. Ilmaeristeinen kojeisto voi olla rakenteeltaan kiinteä- tai 

vaunukatkaisijallinen. Vaunukatkaisijakojeistossa kennon kytkinlaite (katkaisija, erotin tai 

kuormanerotin) on sijoitettuna vaunukehikkoon, jota liikuttamalla virtapiiriin saadaan 

luotettava avausväli. Vaunuratkaisulla saadaan korvattua erilliset kisko- ja johtoerottimet. 

Kiinteällä katkaisijaratkaisulla varustetun kojeiston katkaisijat on kiskotettu kiinteästi 

kennorakenteeseen. Metallikoteloidulle keskijännitekojeistolle on määritelty seuraavat 

luokitukset standardissa: 

- osastointiluokitukset 

- käyttökatkosluokitukset 

- sisäinen valokaariluokitus 

Osastointiluokitukset jakaantuvat kahteen luokkaan: Partitions Metallic (PM), sekä 

Partitions Insulated (PI). PM-luokassa osastoinnit ja sulkulevyt ovat rakenteeltaan metallia 

ja jännitteisten osien ja avattujen osastojen välillä on sulkulevyt. PI-luokkaan kuuluvat ei-

metalliset osastoinnit, jossa sulkulevyt ja väliseinät ovat eristemateriaalia. 
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Käyttökatkosluokitukset, Loss of Service Continuity (LSC) jakaantuvat kahteen kategoriaan: 

LSC 1 ja LSC 2, joista LSC 2:lla on lisäksi alakategoriat: LSC 2A ja LSC 2B. Kategoriaan 

LSC 1 kuuluvien kojeistojen kennojen välillä ei ole osastointia. Jos tähän kategoriaan 

kuuluvan kennon osaston oven tai luukun avaa tulee myös muiden kennon osien olla 

jännitteettömiä. LSC 2A-kategoriaan kuuluvan kennon osaston oven tai luukun avaaminen 

sallii kennon muiden kennon osien olla jännitteisiä ja käytössä. LSC 2A-kategoriassa on 

kennojen, katkaisija- ja kokoojakiskotilan välillä osastointi. LSC 2B-kategoriassa on 

kennojen, katkaisija- ja kokoojakiskotilan, sekä kaapelitilan välillä osastointi. LSC 2B- 

kategoriaan kuuluvan kennon osaston oven tai luukun avaaminen sallii kojeiston muiden 

osien olla jännitteisiä ja käytössä. GIS-kojeistoille ei ole LSC-luokituksia, sillä osastoihin 

pääsy ei ole tarpeen huoltotarpeiden ollessa minimaaliset. (IEC 62271-200:2011) 

Kojeiston rakenteisiin pääsemisen on rajattu osastoinnin osalta neljään toimintatapaan: 

1. Pääsy valvottu lukituksin (jännitteetön ja maadoitettu osasto) 

2. Pääsy ohjaustoimenpitein (valvottu lukituksilla ja työskentelyohjein) 

3. Pääsy työkaluin (työkaluja käyttämällä ja työskentelyohjein) 

4. Ei pääsyä (ei mahdollista, osasto voi tuhoutua) 

Kohtiin 1 ja 2 sisältyvät kojeiston kunnossapitotyöt, jolloin on turvallista työskennellä 

osastossa. Kohdassa 3 voidaan suorittaa esim. kaapeleiden koestus, jolloin työkaluja 

käyttämällä päästään tarvittavaan osastoon sisälle. Kohdassa 4 käyttäjän toimesta ei ole 

pääsyä osastoon (esim. kaasueristetyt kojeistot). Samaan kojeistokennoon voi eri 

osastojen välillä olla erilaiset pääsymahdollisuudet, katkasijatilaan pääsyä rajoitetaan 

lukituksin kun taas kokoojakiskotilaan ei ole ollenkaan pääsyä. (IEC 62271-200:2011) 

Sisäisen valokaarivian kestoisuusluokituksen Internal Arc Classified (IAC) omaavat 

kojeistot täyttävät määritetyt henkilöturvallisuusmääräykset ja luokitukset on varmennettu 

erillisillä valokaaritesteillä. Luoksepääsyluokat ovat joko A (valtuutettu henkilö), B (vapaasti 

kosketeltavissa) tai C (asennuksella rajoitettu luoksepääsy). FLR-kirjaimilla merkitään ne 

suunnat jotka täyttävät luokituksen: F (Front), L (Lateral), R (Rear). Em. tietojen lisäksi pitää 

mainita kojeiston testivirta sekä valokaaren kestoaika. (IEC 62271-200:2011) 

Esimerkki osastointi- ja käyttökatkosluokituksesta: 

LSC1 tarkoittaa että kojeiston kennojen välillä ei ole osastointia, vaan avointa tilaa. 

LSC2B-PM tarkoittaa että kojeiston kennon yhden osaston oven tai luukun avaaminen sallii 

kojeiston kaikkien muiden kojeiston osien olla jännitteisiä ja käytössä. Osastointi ja 
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sulkulevyt on toteutettu metallirakenteilla. Tämä luokitustyyppi kattaa Suomessa käytössä 

olevien uusien kojeistojen osalta suuren osan. 

Esimerkki sisäisen valokaarivian kestoisuudesta: 

IAC AFLR 16 kA 1 s tarkoittaa, että kojeisto on valokaarikestoinen kaikkiin suuntiin (eteen, 

sivuille ja taakse), luokse pääsee vain valtuutettu henkilö ja kojeiston vikavirtakestoisuus on 

16 kA yhden sekunnin ajan. 

IAC BFL-AR 25 kA 1 s tarkoittaa, että kojeisto voi olla esim. tehdashallissa, kojeiston etuosa 

ja sivut ovat vapaasti kosketeltavissa ja taakse voi mennä vain valtuutettu henkilö ja 

kojeiston vikavirtakestoisuus on 25 kA yhden sekunnin ajan. 

 

3.2.1. 20 kV ilmaeristeinen kojeisto 
 

20 kV ilmaeristeinen kojeisto on Suomessa yleisin käytetty kojeistoratkaisu. Eristeaineena 

katkaisija-, kokoojakisko- ja kaapelipääte-/mittamuuntajatilassa toimii ilma, mutta 

katkaisijassa katkaisuväliaineena on pääsääntöisesti SF6-kaasu tai tyhjö ja vanhoissa, 

ennen 1990-lukua valmistetuissa katkaisijoissa myös mineraaliöljy. 

 

3.2.2. 20 kV kaasueristeinen kojeisto 
 

20 kV kaasueristeisessä kojeistossa on pääkomponentit sijoitettu kaasutiiviiseen tilaan ja 

paineistettu esim. SF6-kaasulla. 20 kV GIS-kojeisto on verrattavissa rakenteeltaan 110 kV 

GIS-kojeistoon, kojeiston rakenteellinen koko vain on huomattavasti pienempi. 

 

3.2.3. 20 kV hybridikojeisto 
 

Kojeisto voi olla rakenteeltaan myös hybridimallinen. Tällaisessa ratkaisussa esim. 

katkaisija sijoitetaan umpinaiseen terästankkiin ja tankki on paineistettu eristekaasulla. 

Kokoojakiskot voidaan päällystää kiinteällä eristysaineella ja muut komponentit ovat 

ilmaeristeisiä. 
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3.3. Tehomuuntaja 
 

Sähköasemalle sijoitettava yksi tai useampi tehomuuntaja muuntaa 110 kV jännitteen KJ-

jakeluverkolle soveltuvalle jännitetasolle (20 kV). Tehomuuntaja pitää toisiojännitteen 

vaaditussa arvossa jännitteensäätimellä käämikytkintään säätämällä. Tehomuuntajat ovat 

sähköasema-käytössä pääosin öljyeristeisiä. 

 

3.4. Muut järjestelmät 
 

Sähköasema muodostuu monesta osakokonaisuudesta, jotka yhdessä muodostavat 

toimivan ja käytettävän kokonaisuuden. Apusähköjärjestelminä käytetään sekä AC- että 

DC-laitteistoja, joista DC-laitteistot ovat usein kahdennettuja, ja varmistavat 

käyttötilanteissa toinen toisiaan. Suojareleistys havainnoi jatkuvasti verkon ja kojeiston 

tilaa, sekä huolehtii vikatilanteissa kojeiston tai kojeiston osan nopean ja hallitun 

poiskytkemisen. Suojareleistys liitetään releväylällä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja 

kaukokäyttöjärjestelmällä huolehditaan sähköaseman ja verkkoyhtiön käyttökeskuksen 

välinen valvonta, ohjaus sekä ympärivuorokautinen päivystys. 

 

4. SÄHKÖASEMAKOMPONENTIT JA NIILLE ASETETUT VAATIMUKSET 
 

110/20 kV sähköaseman toiminnallinen kokonaisuus muodostuu useista SJ- ja KJ-

komponenteista, joille on standardeissa määritetyt vaatimukset ja sähkötekniset 

nimellisarvot.  

110 kV ja 20 kV kojeistoille ja komponenteille asetettavien vaatimusten takana ovat 

sähköturvallisuusmääräykset ja Suomen laki. Vaatimukset on määritelty erillisissä 

standardeissa. Suomessa käytetään IEC-standardeja, tai niiden pohjalta laadittuja SFS-

standardeja. Mitoitus- ja testausarvot muodostavat kojeiden tärkeimmät tekniset tiedot. 

Mitoitusarvot määritellään kojeiden jatkuvan normaalin käyttötilanteen mukaisina, jolloin 

voidaan puhua nimellisarvoista. Testausarvoilla pyritään takaamaan kojeiden moitteeton 

toiminta sekä käyttötilanteessa että poikkeustilanteissa. Standardi IEC 62271-1:2020 

sisältää kokonaisuudessaan yli 1000 V suurjännitekojeistoihin liittyvät standardit. Tämä 

standardi jakautuu useaan alastandardiin, joissa on käsitelty komponenttitasolla 

yksityiskohtaiset määrittelyt. Liitteessä I on listattu nämä alastandardit sekä muut 
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tärkeimmät  standardit, jotka määrittelevät yli 1000 V kojeistoihin ja komponentteihin liittyvät 

vaatimukset. 

 

4.1. Sähköaseman kokoojakiskojärjestelmät 
 

Kokoojakiskojen käyttö sähköasemilla niin SJ-kuin KJ-kojeistoissa mahdollistavat erilaiset 

kytkentäratkaisut verkon käyttötilanteissa. Kokoojakisko johon liitytään katkaisijalla, 

nimitetään pääkiskoksi ja kokoojakisko johon liitytään erottimella nimitetään apukiskoksi. 

Näiden kombinaatioilla päästään erilaisiin kiskoratkaisuihin. Kuvassa 9 on esitetty erilaisia 

kiskojärjestelmän perustyyppejä. 

 

Kuva 9. Eri kiskostojärjestelmien perustyypit, a) kiskoton järjestelmä (laajennusvara H-

kytkinlaitokseksi esitetty katkoviivalla), b) yksikiskojärjestelmä (ohikytkentäerotin esitetty 

katkoviivoin, c) kisko-apukiskojärjestelmä, d) kaksoiskiskojärjestelmä, e) kaksoiskisko-

apukiskojärjestelmä, f) kaksikatkaisijajärjestelmä (duplex), muuntajilla ”riisuttu duplex -

kytkentä” vain yhteen kiskoon. (Elovaara et al. 2011) 
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Kuvan 9 kiskojärjestelmät ovat seuraavanlaiset: 

a. Kiskoton järjestelmä 

Kiskottomassa järjestelmässä sähköasema on tavallisesti pääte- tai johdonvarsiasema 

ja asemalla liitytään vain yhteen päämuuntajaan. Tässä järjestelmässä 

johtoerotinhuollot vaativat aina johtokeskeytyksen. Katkoviivoilla on esitetty 

laajennusmahdollisuus ns. H-kytkinlaitokseksi. 

 

b. Yksikiskojärjestelmä (K-järjestelmä) 

Yksikiskojärjestelmä on verrattavissa kiskottomaan järjestelmään. Kiskosto voidaan 

jakaa osiin pitkittäiskatkaisijalla tai -erottimella, jolloin saadaan joustavuutta käyttöön. 

Tämä järjestelmä on käyttökelpoinen yhden muuntajan kautta syötettävässä 

jakeluverkossa, jossa 20 kV johdot on rakennettu suljetuiksi renkaiksi, jolloin 

jakelukeskeytykset voidaan hoitaa johtorenkaiden avulla. Katkaisijan huolto voidaan 

toteuttaa keskeytyksettä, mikäli järjestelmä varustetaan ohikytkentäerottimella (esitetty 

katkoviivoin). 

 
c. Kisko-apukiskojärjestelmä (KA-järjestelmä) 

Kisko-apukiskojärjestelmässä voidaan kiskokatkaisijaa käyttäen siirtää kuormia 

pääkiskolta apukiskolle, jolloin voidaan suorittaa esim. katkaisijahuoltoja. KA-

järjestelmä on yksikiskojärjestelmää huomattavasti käyttövarmempi. Tätä järjestelmää 

sovelletaan kaikilla jännitetasoilla. 

 
d. Kaksoiskiskojärjestelmä (KK-järjestelmä) 

Kaksoiskiskojärjestelmä mahdollistaa muuntajien ja johtojen ryhmittelyn käytön aikana. 

Käyttö voidaan jakaa tilapäisesti tai pysyvästi kahteen ryhmään, jolloin jaotellaan eri 

kiskoille erityyppiset kuormat (esim. kaupunki/maaseutu, tasainen/nykivä, 

teollisuus/asutus). Katkaisijan huolto voidaan toteuttaa keskeytyksettä, mikäli 

järjestelmä varustetaan ohikytkentäerottimella (esitetty katkoviivoin). 

 
e. Kaksoiskisko-apukiskojärjestelmä (KKA-järjestelmä) 

Kaksoiskisko-apukiskojärjestelmä on verrattavissa KK-järjestelmään mutta KKA-

järjestelmä on käytettävyydeltään monipuolisempi. Kiskoista voidaan kaksi kytkeä 

samanaikaisesti jännitteettömäksi, lähtöjä voidaan kytkeä yhteen muun laitoksen ohi, 

tai kahta lähtöä voidaan syöttää yhdellä katkaisijalla. KKA-järjestelmä on kallis suuresta 

komponenttimäärästä johtuen. 
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f. Kaksikatkaisijajärjestelmä (2K-järjestelmä eli duplex) 

Duplex-järjestalmä on verrattavissa lähinnä KKA-järjestelmään. 2K-järjestelmän hyötyjä 

on käytön ja huoltojärjestelyiden yksinkertaisuus ja selväpiirteisyys. Apukiskoa ja 

kiskokatkaisijaa ei tarvita jolloin relesuojaus yksinkertaistuu. Haittapuolena on kallis 

hinta, sillä katkaisijoita ja mittamuuntajia tarvitaan kaksinkertainen määrä KKA-

järjestelmään verrattuna. 2K-järjestelmää voidaan keventää liittämällä päämuuntajat 

vain toiseen kiskoon, kun taas johtolähdöt voivat liittyä kumpaan kiskoon tahansa. 

Tällaista ratkaisua kutsutaan riisutuksi duplexiksi. (Elovaara et al. 2011) 

 

4.2. Jännitekestoisuus ja virtakestoisuus 
 

Jännitekestoisuus 

Sähköasemakojeisiin kohdistuvat jänniterasitukset muodostuvat jatkuvan käyttöjännitteen 

lisäksi lyhytaikaisista ylijännitteistä. Jatkuvan jänniterasituksen ylärajan verkossa määrää 

verkon suurin käyttöjännite, joka tarkoittaa suurinta verkon missä tahansa kohdassa ja millä 

tahansa hetkellä esiintyvää vaiheiden välisen jännitteen tehollisarvoa, transientit ja 

epänormaalit olosuhteet poislukien. Tästä johtuen kojeille on määritelty suurin sallittu 

käyttöjännite (Um), johon kojeen eristystekninen ja toiminnallinen suunnittelu pohjautuu. 

Nimellisjännite (Un) on kojeen mitoitusarvo joka on suhteutettu IEC-standardin mukaiseen 

suurimpaan käyttöjännitteeseen. Taulukossa 1 on esitetty muutamien laitteiden IEC-

standardin mukaiset suurimmat käyttöjännitteet ja vastaavat verkon nimellisjännitteet. 

(Elovaara et al. 1999) 

Taulukko 1. IEC:n mukaiset laitteiden suurimmat käyttöjännitteet (Um), ja vastaavat verkon 

nimellisjännitteet (Un). (IEC 60038:2009) 

Um/kV 3,6 7,2 12  24  36  52  123  420 

Un/kV 3 6 10  20  30  45  110  400 
 

Virtakestoisuus 

Jänniterasitusten tavoin virtarasitukset voidaan jakaa jatkuvaan rasitukseen ja lyhytaikaisiin 

rasituksiin. Jatkuva virtarasitus muodostuu kuormitusvirrasta ajallisine vaihteluineen. 

Lyhytaikaiset eli hetkelliset virtarasitukset muodostuvat oikosulkuvirroista. Oikosulkuvirrat 

eivät voi muodostua jatkuvaksi virtarasitukseksi, sillä suojalaitteet katkaisevat oikosulut 

nopeasti pois. Kojeen jatkuvan virtakestoisuuden määrittelee nimellisvirta (In), joka 

tarkoittaa virran tehollisarvoa, jonka koje kestää vahingoittumattomana jatkuvassa 
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käytössä. Jatkuvan virtakestoisuuden määrittelee yleensä lämpeneminen, joka selvitetään 

lämpenemiskokeilla. Lämpenemä saattaa aiheuttaa rajoitteita kojeen sijoittamiselle 

suljettuihin tiloihin. Kojeen lyhytaikaisen, hetkellisen virtakestoisuuden määrittelee terminen 

kestovirta (Iterm), joka on oikosulkuvirran suurin tehollisarvo, jonka koje kestää määräajan 

vaurioitumatta. Terminen virtakestoisuus todennetaan termisessä oikosulkukokeessa, 

jossa käytettyjen virtojen tehollisarvot on standardisoitu. Oikosulun kestoaika on yleensä 

rajattu yhteen sekuntiin, joissakin tapauksissa kestoaika saa olla 3 s, mikäli lämpenemiselle 

sallittuja raja-arvoja ei ylitetä. Dynaaminen kestovirta (Idyn) kuvaa kojeen kestävyyttä 

sysäysoikosulkuvirran vaikutuksia vastaan.  

Termisen kestovirran ja dynaamisen kestovirran sitoo toisiinsa yhtälö: 

Idyn = 2,5 * Iterm ≈ 1,8 * √2 * Iterm           (4.1) 

Kun termisellä oikosulkukokeella on testattu kojeen terminen oikosulkukestoisuus, 

selvitetään dynaamisella oikosulkukokeella että koje kestää sysäysoikosulkuvirran 

aikaansaamat mekaaniset rasitukset ilman, että kojeeseen tulee eristinvaurioita tai 

muodonmuutoksia. 

Taulukossa 2 on esitetty IEC-standardin määrittelemät nimellisvirrat ja taulukossa 3 

virtakestoisuudet. Taulukossa 3 allekkaisten virta-arvojen suhde on 2,5 yhtälön (4.1) 

mukaisesti. 

Taulukko 2. IEC:n määrittelemät nimellisvirrat. (IEC 62271:2020) 

In/A 
(Tehollisarvo) 400  630  800  1250  1600  2000  2500  3150  4000  5000  6300 

 

Taulukko 3. IEC:n määrittelemät virtakestoisuudet. (IEC 62271:2020) 

Iterm/kA 
(Tehollisarvo) 5  6,3  8  10  12,5  16  20  25  31,5  40  50  63  80  100 

Idyn/kA 
(Huippuarvo) 12,5  16  20  25  31,5  40  50  63  80  100  125  160  200  250 

 

Oikosulkuvoimat ovat oikosulkuvirtojen aiheuttamia mekaanisia voimia jotka kohdistuvat 

virtaa kuljettaviin osiin ja tukirakenteisiin, ja näinollen rasittavat koko rakennetta. 

Oikosulkuvoimien vaikutus on huomioitava mitoitettaessa mekaanisia rakenteita kojeille ja 

laitteille. (Elovaara et al. 1999) 
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4.3. 110/20 kV komponentit 
 

4.3.1. Katkaisija 
 

Katkaisija on toimilaite jota käytetään virtapiirin avaamiseen ja sulkemiseen, ja sen  tehtävä 

on kyetä katkaisemaan kuorman nimellisvirrat tai vikatilanteessa ilmenevät vikavirrat. 

Vikavirrat voivat olla moninkertaiset katkaisijan nimellisvirtaan verrattuna ja katkaisijan on 

hallittava vaurioitumatta vikatilanteissa syntyneet vikavirrat sekä lämpenemiset. Katkaisijaa 

ohjaava toimilaite on moottoriohjain, ja sähköaseman kyseisen kentän suojareleet sekä 

kenttäohjausyksiköt hoitavat katkaisijan auki- ja kiinniohjaukset. Katkaisijan katkaisukärjet 

sijaitsevat posliini- tai komposiittieristimen sisällä erillisissä katkaisukammioissa. Katkaisijat 

ovat rakenteeltaan yleensä kolminapaisia yksipilarikatkaisijoita. Eristysaineena käytettävä 

materiaali jakaa katkaisijat seuraaviin ryhmiin: 

- ilmakatkaisijat 

- öljykatkaisijat 

- vähäöljykatkaisijat 

- paineilmakatkaisijat 

- kaasukatkaisijat 

- tyhjökatkaisijat 

Kuvassa 10 on esitetty 145 kV SF6 -kaasueristeinen katkaisija. 

 

Kuva 10. 145 kV SF6-kaasukatkaisija (Siemens brochyre) 
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Katkaisijoiden em. järjestys kuvaa myös niiden kehitysvaiheita joka on ollut sidoksissa 

verkoston kehittymiseen (siirtojännitteiden sekä kuormitus- ja vikavirtojen kasvu). Kaikkia 

em. katkaisijoita tavataan vielä Suomen jakelu- ja siirtoverkossa, mutta katkaisijatekniikan 

kehittymisen johdosta kaasu- ja tyhjökatkaisijat ovat yleistyneet voimakkaasti ja ne 

korvaavat vähitellen vanhemman tekniikan omaavat katkaisijat. Suurilla jännitteillä 

kaasukatkaisijat (SF6) ovat syrjäyttäneet lähes kokonaan muut katkaisijat. Keskijännitteillä 

kaasukatkaisijoita, tyhjökatkaisijoita sekä vähäöljykatkaisijoita käytetään laajalti. 

Tärkeimmät katkaisijoiden ominaisuudet ovat nimellisjännitteen (Un) ja -virran (In) lisäksi 

katkaisukyky ja sulkemiskyky. Nimellisjännite määrittelee katkaisijan eristyksille vaaditut 

jännitelujuusvaatimukset ja nimellisvirta määrittele katkaisijan kuormitettavuuden 

jatkuvassa tilassa, katkaisijan ollessa kiinniasennossa. Oikosulun katkaisukyky on suurin 

virta-arvo jonka katkaisija kykenee nimellisjännitteellään napaoikosulussa katkaisemaan. 

(Elovaara et al. 1999) 

 

Verkossa tehtävien kytkentätoimenpiteiden vuoksi (virtapiirien avaaminen ja sulkeminen 

katkaisijalla) syntyy tasoitusilmiöinä ylijännitteitä. Avaushetkellä katkaisupäiden napojen 

välille syntyy valokaari joka voi sammua vain virran nollakohdassa. Valokaaren palaessa 

katkaisupäiden välillä vaikuttaa valokaarijännite. Valokaaren sammuttua katkaisupäiden 

väliin jää ns. palaava jännite, joka muodostuu katkaisijan syöttävän verkon puoleisen ja 

kuorman puoleiseen napoihin vaikuttavien jännitteiden erotuksena.  Näitä kutsutaan loiviksi 

transienttiylijännitteiksi. Lisäksi voi syntyä pienitaajuisia ylijännitteitä. Katkaisijan molemmin 

puolin olevien verkkojen induktanssit ja kapasitanssit määräävät tasoitusvärähtelyjen 

taajuuden. Värähtelyn amplitudi riippuu jännitteen ja virran hetkellisarvosta 

kytkentähetkellä, vaimennusominaisuuksista sekä katkaisijan ominaisuuksista. Loivien 

transienttiylijännitteiden suuruus ilmoitetaan suhteellisarvona. Tällöin vertailujännitteenä on 

vaiheen ja maan välisen ylijännitteen tapauksessa verkon suurimman käyttöjännitteen 

huippuarvo vaiheen ja maan välillä (Um*√2*√3) ja vaiheiden välisen ylijännitteen 

tapauksessa suurinta käyttöjännitettä vastaavan pääjännitteen huippuarvo (Um*√2). Tällöin 

voidaan puhua pu-yljännitteestä (per unit overvoltage). Yleisempi termi on kuitenkin 

ylijännitekerroin (overvoltage factor), joka tarkoittaa ylijännitteen suhteellisarvoa, joka 

saadaan kun ylijännitettä verrataan juuri ennen kytkentää vaikuttaneen jännitteen arvoon. 

(Elovaara et al. 2011) 
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Tavanomaisimmat loivia transienttiylijännitteitä aiheuttavat kytkentätapaukset ovat: 

 

‐ Katkaisijan jälleensyttyminen (restrike) kapasitiivista virtaa katkaistaessa 

Jälleensyttyminen tarkoittaa, että avausväli syttyy uudelleen vähintään 5 ms virran 

nollakohdan jälkeen. Tällöin syöttävän jännitteen polariteetti on toinen kuin 

kapasitiiviseen kuormaan jääneen varauksen edustama jännite. Tällainen tilanne voi 

syntyä esim. erotettaessa pitkä tyhjäkäyvä johto tai kaapeli verkosta, tai kytkettäessä 

kondensaattoriparisto irti verkosta. Syöttävän verkon jännitteen ja kapasitiivisen virran 

välisestä vaihe-erosta johtuu, että jos virta katkeaa nollakohdassaan, katkaisijan 

kuormanpuoleiseen napaan jää vaikuttamaan vakiona pysyvä vaihejännitteen 

huippuarvo, jonka napaisuus on vastakkainen sille napaisuudelle, jonka syöttävän 

verkon jännitteen huippuarvo seuraavaksi saa. Kun syöttävän verkon jännite lähestyy 

tätä vastakkaismerkkistä huippuarvoaan, katkaisijan jonkin vielä avautumassa olevan 

vaiheen napojen välinen jännite (palaava jännite), saattaa ylittää avausvälin 

jännitelujuuden, jolloin tapahtuu jälleensyttyminen. Jos jälleensyttyminen ja syntyneen 

virtapulssin sammuminen tapahtuvat epäedullisella hetkillä, kuorman puoleisen navan 

jännite kohoaa arvoon 3 pu ja mahdollisuudet uuteen jälleensyttymiseen ovat olemassa. 

(Elovaara et al. 2011) 

 

Spesifioitaessa hankintavaiheessa pitkien avojohtojen, maakaapeleiden tai 

kondensaattoriparistojen erottavien katkaisijoiden arvoja, on muistettava erikseen 

mainita vaatimus katkaisijan jälleensyttymättömyydestä, sillä tämä ei ole katkaisijan 

standardiominaisuus.  

 

‐ Oikoisulkuvirtaa huomattavasti pienemmän induktiivisen virran katkeaminen ennen 

luonnollista nollakohtaansa (current chopping) 

Tällaisessa katkaisutilanteessa katkaisijan katkaisukyky on huomattavasti suurempi 

kuin tarvitaan. Kun virta katkeaa ennen luonnollista nollakohtaansa, kuorman 

induktanssiin varautunut energia alkaa värähdellä syöttävän verkon hajakapasitanssin 

ja induktanssin välillä, synnyttäen induktanssissa mahdollisesti suuren ylijännitteen. 

Syntyvän ylijännitteen suuruus riippuu katkaisijan siirtymävirrasta joka on tyypillisesti 1 

– 50 kA. Ylijännitteen suuruus on tyypillisesti < 2,5 pu. Syntyvää ylijännitettä voidaan 

rajoittaa suurentamalla kuorman puoleista kapasitanssia. Myös ylijännitesuojat 

soveltuvat pienen induktiivisen virran katkaisun aiheuttamien ylijännitteiden 

rajoittamiseen. 
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‐ Johdon kytkentä jännitteelliseksi (line energisation) ja erityisesti pikajälleenkytkentä 

(line reclosing) yksivaiheisen maasulun jälkeen 

Kysymys on kulkuaaltona esiintyvän jänniteaallon kaksinkertaistumisesta tyhjäkäyvän 

johdon loppupäässä ja on tyypillistä suurilla jännitteillä (Um > 300 kV). Tässä jänniteaalto 

heijastuu napaisuutensa säilyttäen johdon avoimesta päästä ja napaisuutensa vaihtaen 

oikosulussa. Kaikista epäedullisin hetki ylijännitteen syntymiselle on tilanne, jolloin 

syöttävän verkon jännitteellä on arvo + 1,0 pu ja johdonpuoleiseen vaiheeseen on jäänyt 

maasulkua erotettaessa jäännösvaraus -1,4 pu. Jos napa suljetaan juuri tällä hetkellä, 

vaihejohdinta myöten kohti johdon loppupäätä lähtee kulkemaan kulkuaalto 

amplitudistaan 1 – (–1,4) = 2,4 pu. Kulkuaallon amplitudi kaksinkertaistuu johdon 

lopussa ja kerrostuu eli superponoituu vaiheen jäännösvarauksen kanssa, jolloin 

ylijännitteen suuruudeksi johdon lopussa tulee 2 x 2,4 + (– 1,4) = 3,4 pu. Ylijännitteen 

suuruuteen vaikuttaa myös mm. kytkettävän johdon pituus, sekä syöttävän verkon 

ominaisuudet. 

 

‐ Rinnakkaiskondensaattoripariston kytkentä verkkoon 

Rinnakkaiskondensaattoria verkkoon kytkettäessä ylijännitekerroin on yleensä < 2,0 pu, 

mutta mikäli paristo on tyhjäkäyvän johdon päässä, tai jos kondensaattorissa on 

jäännösvaraus, voi arvo olla suurempi. 

 

Kytkentäilmiöitä voidaan pienentää vaihekohtaisella katkaisulla. Auki- tai kiinnikytkentä 

pitää olla vaihesiirron verran porrastettu vaiheiden välillä. Kytkentä voidaan ajoittaa 

vaihevirran luonnolliseen nollakohtaan. 

Kondensaattoriparistoa kytkettäessä verkkoon, tapahtuu kiinniohjaus yksinapaisena 

ohjauksena synkronoidusti, aukiohjaus voi yleensä olla kolminapainen. Reaktoria 

kytkettäessä verkkoon, on kiinniohjaus yleensä kolminapainen, mutta aukiohjaus käsin 

ohjattuna tapahtuu yksinapaisena ohjauksena synkronoidusti. Synkronoitu ohjaus voidaan 

toteuttaa esim. napasynkronointilaitteella, jolla indikoidaan ja hallitaan jokaisen vaiheen 

yhtäaikainen kytkentä. 

 

4.3.2. Erotin ja maadoituserotin 
 

Erotin on toimilaite, jonka tehtävä on tuottaa virtapiiriin näkyvä tai muuten luotettava 

avausväli erotettavan virtapiirin ja muun laitoksen välille, ja saattaa laitoksen osa 

jännitteettömäksi turvallista työskentelyä varten. Erotinta saa ohjata ainoastaan 
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kuormattomassa piirissä, joten erottimelta ei vaadita virran katkaisu- eikä sulkemiskykyä. 

Erottimella voidaan kuitenkin erottaa lyhyt kiskosto tai johto, tai katkaista päämuuntajan 

tyhjäkäyntivirta. Katkaistava virta saa olla enintään 0,5 A, joka suurjännitteellä vastaa n. 2,5 

km tyhjäkäyvää avojohtoa tai 20 MVA tyhjäkäyvää tehomuuntajaa ja keskijännitteellä 300 

kVA tyhjäkäyvä muuntajaa tai 30 kVA:n kuormaa. Erottimen on kyettävä kiinniasennossa 

johtamaan kuormitus- ja oikosulkuvirrat. Erottimen ohjainlaitteen tulee olla sellainen, ettei 

erotin voi sulkeutua tai avautua painovoiman, tuulen, iskun, tärinän tai tahattoman 

koskettamisen kautta. Erottimilta vaaditaan ohjauskykyä myös kylmissä ja talvisissa 

olosuhteissa. Niiden on pystyttävä toimimaan luotettavasti, ja pystyttävä murtamaan 20 mm 

vahvuinen jääkerros sekä kiinni- että aukiohjauksissa. 

Erottimet voivat olla 1- tai 3-napaisia kierto- tai tartuntaerottimia. 110 kV erottimet ovat 

pääsääntöisesti 3-napaisia ja ne muodostuvat kolmesta 1-vaiheisesta yksiköstä. 

Kiertoerottimia voidaan valmistaa navat rinnanasennettuna tai navat jonoasennettuna, 

käyttötarpeista riippuen. Kiertoerottimissa virtateiden kääntymiskulma on 90°. Vertikaalisia 

tartuntaerottimia käytetään putkikiskolaitoksissa ja horisontaalisia tartuntaerottimia 

köysikiskolaitoksissa. Saksityyppiset (pantograph) tartuntaerottimet soveltuvat myös 

kiskoerottimiksi. Kierto- ja tartuntaerottimet voidaan varustaa maadoituserottimin. Kuvassa 

11 on Hapamin valmistama 123 kV kiertoerotin sekä ABB:n valmistama pantograph-

tartuntaerotin. 

                  

a)                b) 

Kuva 11. a) 123 kV kiertoerotin. (Hapam brochyre).  

                b) Pantograph tartuntaerotin (ABB HV instrument) 
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Suurjännitteellä maadoituserotin on yleensä integroitu erottimeen ja sen tehtävänä on 

maadoittaa virtapiiri turvallisen työskentely-ympäristön aikaansaamiseksi. 

Maadoituserottimen on kyettävä johtamaan myös virtapiirin vikavirrat. Maadoituskytkin voi 

myös olla erottimesta erillään oleva  itsenäinen toimilaite sijoitettuna esim. kokoojakiskoston 

päähän. 

Erottimissa on oltava mekaaniset ja sähköiset lukitustoiminnot, joilla estetään 

päävirtateiden ohjaus, mikäli maadoituserotin on kiinni ja päinvastoin.  

Keskijänniteverkon sisäkytkinlaitosten erottimet valmistetaan yleensä suoraan 3-napaisena 

samaan runkorakenteeseen ja erottimet ovat tyypiltään veitsierottimia. 

Keskijänniteverkossa kuormanerottimia käytetään rengasjohtojen avaamiseen ja 

sulkemiseen, sekä tyhjäkäyvän muuntajan, kaapelin tai avojohdon erottamiseen. 

Keskijännitekuormanerottimet voidaan varustaa myös varokkeilla, jolloin saadaan 

varokekuormanerotin. Näitä käytetään pääsääntöisesti jakelumuuntamoissa katkaisijan 

korvaavana toimilaitteena. Varokekuormanerotin on varustettu laukaisulaitteella, joka 

laukaisee erottimen kolmivaiheisesti mikäli  yksikin varoke toimii. 

Erottimien ohjaukset voidaan toteuttaa moottori- tai käsiohjattuna ja erotin pitää pystyä 

lukitsemaan mekaanisesti auki- ja kiinniasentoon siten, että vaaraa aiheuttavat ohjaukset 

voidaan estää. Käsinojattuina erottimia ohjataan käyttöön tarkoitetuilla ohjaustangoilla tai -

vivustoilla. Moottoriohjattuja erottimia voidaan ohjata kauko-ohjauksella, paikallisesti 

ohjauskotelolta tai käsin ohjaamalla erillistyökaluin. (Elovaara et al. 1999) 

 

4.3.3. Mittamuuntajat 
 

Mittamuuntajat ovat jännitteen tai virran mittaukseen tarkoitettuja erikoisrakenteisia 

muuntajia, joiden tehtävä on muuntaa ensiöpiirin jännite tai virta toisiokojeille sopivaan 

arvoon, sekä eristää ensiö- ja toisiopiirit toisistaan. Samassa mittamuuntajassa voi olla 

useita mittaus- tai suojaussydämiä (toisiokäämit), mutta ensiökäämi on yhteinen. Mittauksia 

hyödynnetään mittaus- ja suojauspiireissä. Ensiökäämi sijoitetaan pääsääntöisesti 

hermeettisesti suljettuun öljyeristeiseen pilariin ja pilari voi olla suurjännitteellä posliini- tai 

komposiittieristeinen. Hermeettisesti suljettu muuntaja ei näinollen pääse tekemisiin  ilman 

kosteuden kanssa. Keskijännitteellä käytetään pääsääntöisesti valuhartsieristeisiä 

mittamuuntajia, joiden etuna on pieni koko ja suuri sähköinen ja mekaaninen lujuus. 

Valuhartsieristeinen muuntaja voidaan sijoittaa mihin asentoon tahansa kun taas 



33 
 

öljyeristeinen muuntaja on asennettava pystysuoraan. Kuvassa 12 on esitetty 145 kV virta- 

ja jännitemuuntajat. 

                                                                  

Kuva 12. 145 kV virtamuuntaja (vas.) ja 145 kV jännitemuuntaja. (ABB HV instrument) 

 

Jännitemuuntajat (JM) 

Jännitemuuntajat voivat olla toimintaperiaatteeltaan induktiivisia tai kapasitiivisia muuntajia. 

Induktiivinen jännitemuuntaja on yleisesti käytössä ≤ 245 kV käyttöjännitteillä. Tätä 

suuremmilla käyttöjännitteillä kapasitiivinen jännitemuuntaja tulee edullisemmaksi. 

Kapasitiivinen jännitemuuntaja koostuu kapasitiivisesta jännitteenjakajasta ja 

induktiivisesta  jännitemuuntajasta. Induktiivinen jännitemuuntaja on periaatteessa 

samanlainen kuin magneettinen virtamuuntaja.  

Jännitemuuntajat voidaan jakaa käyttötarkoitukseensa perustuen kahteen luokkaan: 

mittaustarkoituksiin ja suojaustarkoituksiin valmistettuihin jännitemuuntajiin. Samalla 

sydämellä voi olla useampia mittaus ja suojauskäämejä. Toisiokäämien käyttö luokitellaan 

kolmeen eri tapaukseen: 

‐ mittauskäämi -> käyttö mittaukseen 

‐ suojauskäämi -> käyttö suojaukseen tai mittaukseen 

‐ avokolmiokäämi -> käyttö maasulkusuojaukseen 
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Jännitemuuntajille on määritelty jännitevirhe (Fu) ja kulmavirhe (δ). Jännitevirhe saadaan 

laskettua lausekkeesta: 

Fu = (kn * Us – Up) / Up * 100 %            (4.2) 

kn = jännitemuuntajan nimellismuuntosuhde (Upn/Usn) 

Us = toisiojännitteen tehollisarvo 

Up = ensiöjännitteen tehollisarvo 

Kulmavirhe on määritelty analogisesti ensiö- ja toisiojännitteiden osoittimien väliseksi 

kulmaeroksi. Jännitemuuntajille on myös määritelty ns. mitoitusjännitekerroin kN, joka 

ilmoittaa suurimman käyttötaajuisen ensiöjännitteen suuruuden, jonka jännitemuuntaja 

kestää termisesti tietyn ajan. Jännitemuuntajan joka on valmistettu suojaustarkoitukseen, 

edellytetään lisäksi että muuntajan on pysyttävä tarkkuusluokassaan 

mitoitusjännitekertoimen edellyttämään jännitteeseen asti. Mitoitusjännitekertoimet 

riippuvat verkon maadoitustavasta ja siitä miten ensiökäämi on kytketty verkkoon. 

Taulukossa 4 on esitetty mitoitusjännitekertoimen standardiarvot ja sallittu käyttöaika ko. 

jännitteellä. 

Taulukko 4. Jännitemuuntajien mitoitusjännitekertoimen arvoja. (IEC 61869-2:2012) 

Mitoitusjännite‐ 
kerroin kN  Aika  Ensiökäämin kytkentä ja verkon maadoitus 

       

1,2  Jatkuva 
Vaiheiden välissä kaikissa verkoissa. 
Tehomuuntajan tähtipisteen ja maan välissä kaikissa verkoissa. 

1,2  Jatkuva  Vaiheen ja maan välissä tehollisesti maadoitetuissa verkoissa. 

1,5  30 s    

1,2  Jatkuva  Vaiheen ja maan välissä ei‐tehollisesti maadoitetussa verkossa, 

1,9  30 s  jossa on automaattinen maasulkulaukaisu. 

1,2  Jatkuva 
Vaiheen ja maan välissä maasta erotetussa tai sammutetussa  
verkossa, jossa ei ole automaattista maasulkulaukaisua. 

1,9  8 h   
 

Jännitemuuntajille on määritelty myös tarkkuusluokat jotka määritetään jännite- ja 

kulmavirheiden avulla. Taulukossa 5 on esitetty tarkkuusluokittelu, joka koskee kaikkia 

jännitemuuntajia, avokolmiokäämejä lukuunottamatta. 
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Taulukko 5. Jännitemuuntajien tarkkuusluokkavaatimukset. (IEC 61869-3:2011) 

Tarkkuusluokka 
Jännitevirhe   

% 
Kulmavirhe 

min 

0,1  ± 0,1  ± 5 

0,2  ± 0,2  ± 10 

0,5  ± 0,5  ± 20 

1  ± 1,0  ± 40 

3  ± 3,0  ‐ 

 

Jännitemuuntajan on pysyttävä tarkkuusluokassaan jännitteen ollessa 80 … 120 % 

nimellisestä ja taakan ollessa 25 … 100 % nimellisestä, kun taakan tehokerroin on 0,8 (ind). 

Näiden lisäksi suojaustarkoituksiin käytettävien jännitemuuntajien on täytettävä 

jommankumman taulukossa 6 mainitun luokan (3P tai 6P) vaatimukset. 

Tarkkuusvaatimuksista seuraa että suojauskäämiä voidaan käyttää sekä suojaukseen että 

mittaukseen, avokolmiokäämiä lukuunottamatta. 

Taulukko 6. Suojaustarkoituksiin käytetyille jännitemuuntajille asetetut 

lisätarkkuusvaatimukset. (IEC 61869-3:2011) 

Tarkkuusluokka 
Jännitevirhe              

% 
Kulmavirhe 

min 

3P  ± 3,0  ± 120 

6P  ± 6,0  ± 240 

 

Jännitemuuntajan nimellisjännitteeksi on valittava IEC:n mukaisesti verkon 

nimellisjännitteen mukainen jännite. Vaiheiden väliin kytkettävän ensiökäämin 

nimellisjännite ilmoitetaan pääjännitteenä ja vaiheen ja tähtipisteen tai vaiheen ja maan 

välille kytkettävän ensiöjännitteen nimellisjännite ilmoitetaan vaihejännitteenä, esim. 

110 000:√3 V. Suomessa on toisiojännitteenä yleisesti käytössä 100 V kun ensiökäämi on 

kytketty kahden vaiheen väliin tai verkon tähtipisteen ja maan väliin. Kun ensiökäämi on 

kytketty vaiheen ja maan väliin, niin suositeltu nimellisjännite toisiokäämille on 100:√3 V ja 

avokolmiokäämille 100:3 V. Taulukossa 7 on esitetty jännitemuuntajan toisiojännitteen 

standardiarvot, joista alleviivattuja arvoja suositellaan käytettäväksi Suomessa.  

Jännitemuuntajan nimellisteho eli taakka (Sn) merkitään toision nimellisjännitettä 

vastaavana näennäistehona. Standardoidut taakat yksivaihejännitemuuntajilla ovat 10 – 15 

– 25 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 VA, joista suositeltavat arvot on 

alleviivattu. 
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Taulukko 7. Jännitemuuntajan toisiojännitteen standardiarvot. (IEC 61869-3:2011) 

  
Ensiökäämi kytketty kahden vaiheen väliin, 
tai verkon tähtipisteen ja maan väliin 

Ensiökäämi kytketty 
vaiheen ja maan väliin 

Mittaus‐ ja  
suojauskäämeille  100 V, 110 V, 200 V  100:√3 V, 110:√3 V, 200:√3 V 

Avokolmiokäämeille  ‐  100:3 V, 110:3 V, 200:3 V 

 

Jännitemuuntajan liitinmerkintöinä käytetään isoja kirjaimia ensiöpuolella (A, B, C, N) ja 

pieniä kirjaimia toisiopuolella (a, b, c, n). Avokolmiokytkentään tarkoitetut käämit merkitään 

liitinmerkinnöillä da ja dn. Tunnukset N ja n tarkoittavat liittimiä, jotka on tarkoitettu 

kytkettäväksi kolmivaiheryhmän tähtipisteeksi.  Kuvassa 13 on esimerkkejä 

jännitemuuntajan liitinmerkinnöistä. 

 

Kuva 13. Esimerkkejä jännitemuuntajien liitinmerkkien käytöstä. (Elovaara et al. 2011) 

 

Kun lasketaan jännitemuuntajien taakkaa, on jännitemuuntajan ja kytkettävän laitteen 

nimellisjännitteiden ero otettava huomioon. Mitoitustaakka on suurin kuormituksen 

johtavuus, jolla jännitemuuntajaa voidaan kuormittaa kyseessä olevassa tarkkuusluokassa. 

 

Sm = (UmR
2/Zr) = (UmR/UrR)2 * SrR                       (4.3) 

 

Sm = kytkettävän laitteen osuus jännitemuuntajan mitoitustehosta 

SrR = kytkettävän laitteen mitoitusteho 

UmR = jännitemuuntajan mitoitusjännite 

UrR = kytkettävän laitteen mitoitusjännite 

Zr = jännitemuuntajan mitoitusimpedanssi 
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Koska jännitemuuntajien eri käämeillä on yhteinen sydän, niin yhden käämin kuormitus 

vaikuttaa muiden käämien mittausvirheen suuruuteen. Laskettaessa jännitemuuntajan 

taakkaa, on selvitettävä tarkasti jännitemuuntajan syöttämät piirit, sillä käyttökohteesta 

riippuen, kuormittavia piirejä saattaa muuntajan takana olla hyvinkin laajalti. 

 

Verkon kapasitanssien ja yksinapaisesti maadoitetun induktiivisen jännitemuuntajan 

kesken saattaa syntyä resonanssivärähtelyä jolle on ominaista: 

‐ värähtely alkaa äkillisesti usein jonkin kytkentätoimenpiteen seurauksena 

‐ värähtely lakkaa kytkettäessä mukaan lisää kuormaa 

‐ vaihejännitteet ovat vääristyneitä mutta pääjännitteet pysyvät sinimuotoisina 

‐ värähtely saattaa aiheuttaa läpilyöntejä ja tuhota jännitemuuntajan nopeasti termisen 

ylikuormituksen vuoksi 

 

Kippivärähtelyn (ferroresonanssivärähtelyn) vaimentamiseksi voidaan avokolmioon kytkeä 

vaimennusvastus (Rv), kytkentä esitetty kuvassa 14. Mitoitettaessa vaimennusvastusta 

pitää huomioida ettei jännitemuuntajan termistä  kuormitettavuutta ylitetä 

maasulkutilanteessa. (ABB TTT 2000) 

 

Kuva 14. Vaimennusvastuksen kytkentä jännitemuuntajan avokolmiopiiriin. (ABB TTT 

2000) 

 

Ferroresonanssivärähtelyn vaimentamiseksi voidaan myös soveltaa R/L-piiriä. 

 

Virtamuuntajat (VM) 

Virtamuuntajat voidaan jakaa käyttötarkoitukseensa perustuen kahteen luokkaan: 

mittaustarkoitukseen ja suojaustarkoituksiin valmistettuihin virtamuuntajiin. Virtamuuntajille 

on määritelty standardeissa tietyt nimellisarvot sekä raja-arvot, joissa muuntajan on 

toimittava luotettavasti ja turvallisesti. Suurjännitevirtamuuntajat voidaan varustaa lisäksi 

kapasitiivisella jänniteulosotolla, jota voidaan käyttää käyttöjännitemittaukseen sekä 

tahdissaolon valvontaan. Kapasitiivisen jännitteenjaon aikaansaamiseksi käytetään 

muuntajan ensiökäämin eristyksen hajakapasitanssia hyödyksi.  
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Virtamuuntajien liitinmerkinnät on standardisoitu ja kirjain P viittaa ensiöön ja kirjain S 

toisioon. Ensiöpuolella tehon syöttösuunta on yleensä P1:stä P2:een. Kuvassa 15 on 

esimerkkejä virtamuuntajan liitinmerkinnöistä. 

 

Kuva 15. Esimerkkejä virtamuuntajien liitinmerkkien käytöstä. (Elovaara et al. 2011) 

Virtamuuntajan mittaussydämen tarkkuusluokat määräytyvät suurimpien sallittujen virta- ja 

kulmavirheiden avulla. Virtavirhe (Fi)  on arvo jossa toisiovirta poikkeaa ideaalisen tilan 

arvosta ja se määritellään yhtälön (4.4) mukaisesti. 

Fi = (Kn * Is – Ip)/ Ip * 100 %             (4.4) 

Kn = virtamuuntajan nimellismuuntosuhde = Ipn / Isn 

Ip = ensiövirran tehollisarvo 

Is = toisiovirran tehollisarvo 

Ipn = mitoitusensiövirta 

Isn = mitoitustoisiovirta 

Kulmavirhe on ensiö- ja toisiovirtojen osoittimien välinen kulmaero, ja se on määritelty 

positiiviseksi, kun toisiovirran osoitin on ensiövirran osoittimen edellä. Kulmavirhe on 

kääntäen verrannollinen suureeseen ω * Ƭ2, missä Ƭ2 on virtamuuntajan toisioaikavakio. 

Aikavakion suuruus riippuu virtamuuntajan magnetoimisinduktanssista ja kuormituksesta. 

Suljetun rautasydämen omaavalla virtamuuntajalla on näinollen pienempi kulmavirhe kuin 

virtamuuntajilla, joiden rautasydämissä on ilmaväli. Taulukossa 8 on esitetty 

virtamuuntajien tarkkuusluokat ja sallitut virheet. Taulukossa kirjaimen n paikalle tulee 

tarkkuusrajakerroin. Linearisoiduille virtamuuntajille suositellaan tarkkuusluokkaa 10P ja 

kulmavirhettä 150 min, taakan ja virran ollessa nimellinen. Suojaustarkoituksiin 

tarkoitetuissa virtamuuntajissa on tarkkuusluokkaa kuvaavan numeron jälkeen kirjain P. 5P-
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luokkaa käytetään ylikuormitussuojaukseen ja 10P-luokkaa ylivirtasuojaukseen. (ABB TTT 

2000) 

Taulukko 8. Virtamuuntajien tarkkuusluokat. (IEC 61869-2:2012) 

 
Tarkkuus‐ 
luokka 

Taakka 
x Sn 

Tehokerroin 
cos ϕ 

Ensiövirta 
x IpN 

Virtavirhe 
% 

Kulmavirhe 
min 

Yhdistetty virhe 
% 

0,1  0,25…1  0,8 ind, kun  0,05  ± 0,4  ± 15   
    Sn ≥ 5 VA  0,2  ± 0,2  ± 8  ‐ 

    muulloin  1,0  ± 0,1  ± 5   
    1,0  1,2  ± 0,1  ± 5   

0,2      0,05  ± 0,75  ± 30   
      0,2  ± 0,35  ± 15  ‐ 

      1,0  ± 0,2  ± 10   
      1,2  ± 0,2  ± 10   

0,5      0,05  ± 1,5  ± 90   
      0,2  ± 0,75  ± 45  ‐ 

      1,0  ± 0,5  ± 30   
      1,2  ± 0,5  ± 30   
1      0,05  ± 3  ± 180   
      0,2  ± 1,5  ± 90  ‐ 

1,0  ± 1,00  ± 60 
1,2  ± 1,00  ± 60 

3  0,5…1    0,5  ± 3  ‐  ‐ 

      1,2  ± 3     
5      0,5…1,2  ± 5  ‐  ‐ 

5P  1    1  ± 1  ± 60  ‐ 

      n  ‐  ‐  5 

10P      1  ± 3  *± 150  ‐ 

      n  ‐  ‐  10 

*Linearisoidulla muuntajalla 

Virtamuuntajien taakalla tarkoitetaan toisiopiirin impedanssia ja sen tehokerrointa. Toision 

taakan muodostavat mittarit, releet, liittimet ja johdotukset. Taakka ilmoitetaan tavallisesti 

näennäistehona yhtälön (4.5) mukaisesti. Mitoitustaakallaan (SR) virtamuuntaja pysyy vielä 

tarkkuusluokassaan. 

SR = ZR * I2sR              (4.5) 

SR = mitoitustaakka 

ZR = virtamuuntajan mitoitusimpedanssi 

IsR = virtamuuntajan toision mitoitusvirta 
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Mikäli virtamuuntajan ja sen syöttämän kojeen tai mittarin mitoitusarvot poikkeavat 

toisistaan, niin kojeen arvot on muutettava vastaamaan virtamuuntajan nimellisarvoja. 

Muunnos voidaan suorittaa yhtälön 4.6 mukaisesti. 

Sm = Zr * I2mR = (ImR/IrR)2 * SrR                 (4.6) 

Sm = mitoitustaakka      

Zr = kojeen mitoitusimpedanssi 

ImR = virtamuuntajan mitoitusvirta 

IrR = kojeen mitoitusvirta 

SrR  =kojeen mitoitustaakka 

Toisiovirran standardiarvot ovat 1 A ja 5 A.  

Mitoitustaakan standardiarvoja ovat 2,5 – 5 – 10 – 15 ja 30 VA. Suuremmat tehot voidaan 

valita tarpeen mukaan. Virtamuuntajan on pysyttävä tarkkuusluokassaan taakan ollessa 25 

… 100 % nimellisestä 

Mitoitusensiövirran standardisoidut nimellisarvot ovat 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 

50 – 60 – 75 A sekä näiden kymmenpotenssikerrannaiset ja -osat. Virtamuuntajat voivat 

olla myös vaihtokytkettäviä kahdelle ensiövirralle, tällöin ensiövirran valinta tehdään 

mekaanisella kytkennällä. 

Virtamuuntajan yhdistetty virhe (ϵc) määritellään yhtälöstä (4.7). Virtavirheen ja 

kulmavirheen lisäksi otetaan huomioon virtamuuntajan magnetoimiskäyrän 

epälineaarisuudesta johtuva toisiovirran mahdollinen epäsinimuotoisuus, joka voi esiintyä 

vikatilanteissa suurilla ensiövirran arvoilla. 

            (4.7) 

Ip = ensiövirran tehollisarvo 

T = jakson aika 

I0 = tyhjäkäyntivirta 

ip = ensiövirran hetkellisarvo 

is = toisiovirran hetkellisarvo 
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Mittauskäytössä olevien virtamuuntajien mittarivarmuusvirran mitoitusarvo (Ipl) määritellään 

yhdistetyn virheen avulla. Arvo kuvaa virtamuuntajan ensiövirran pienintä arvoa, jolla 

yhdistetty virhe on vähintään 10 %. Pienellä arvolla on merkitystä arvosteltaessa 

virtamuuntajan kykyä suojata omaan toisioonsa liitettyjä laitteita suurilla ensiövirroilla. 

Yhtälö (4.8) kuvaa mittarivarmuuskertoimen (Fs) määritystä, joka saadaan jakamalla 

mittarivarmuusvirran mitoitusarvo (Ipl) ensiön nimellisvirralla (Ipn). Mittarivarmuuskertoimen 

suuruudelle ei ole standardoitu arvoja, mutta yleisesti on käytössä arvot Fs = 5 ja Fs = 10. 

Fs = Ipl / Ipn              (4.8) 

On tilanteita joissa virtamuuntajan tulee toimia oikein myös epäsymmetrisellä 

oikosulkuvirralla. Tällöin tarkkuusrajakerroin valitaan suuremmaksi kuin symmetrinen 

oikosulkuvirta edellyttäisi. Mitoitus riippuu tällöin toision aikavakiosta, jonka alarajan 

määrää mitoitusvirralla sallittu kulmavirhe. Aikavakion pienentämiseksi virtamuuntajan 

rautasydämeen tehdään ilmavälejä ja tällaista virtamuuntajaa sanotaan linearisoiduksi 

virtamuuntajaksi. Linearisoituja virtamuuntajia käytetään yleensä tärkeimmissä 

suojauskohteissa kun relesuojaus halutaan erittäin nopeaksi. Linearisoidun virtamuuntajan 

tarkkuusrajakertoimen suositellut arvot ovat 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 300 – 500 

ja tarkkuusluokaksi suositellaan 10P. 

Suojausvirtamuuntajien erikoistarkkuusluokkia ovat PR- ja PX-luokat. Luokka PR 

määritellään muuntajalle, jonka pitää taata suojaus rajoitetulla pysyvyyskertoimella 

(pysyvän vuon suhde kyllästyneelle vuolle), missä toisiosilmukan aikavakio ja/tai 

maksimiarvo toisiokäämin resistanssille voidaan määritellä. PR-luokan virtamuuntajassa 

sydämeen jäävä remanenssi on normaalia pienempi 3 min kuluttua hetkestä, jolloin 

virtamuuntajan kyllästystilaan ajanut ensiövirta on lakannut vaikuttamasta. PR-luokan 

virtamuuntajille voidaan myös spesifioida arvot toisiopiirin aikavakiolle ja käämin 

enimmäisresistanssille. PX-luokan suojausvirtamuuntajalle on ominaista pieni 

oikosulkureaktanssi, ja sen arvo määräytyy virtamuuntajan kyllästysominaiskäyrän, 

toisiokäämin ja toisiotaakan resistanssin, sekä virtamuuntajan ensiö- ja toisiokäämien 

kierrosmäärien suhteen perusteella.  

Suojauskäytössä oleville virtamuuntajille on olemassa vastaavasti mitoitustarkkuusrajavirta 

(Ipt) jolla tarkoitetaan sitä ensiöviran arvoa, jolla virtamuuntaja pysyy vielä yhdistetylle 

virheelle asetettujen vaatimusten (5 % tai 10 %) rajoissa. Tämä mitoitustarkkuusrajavirran 

ja mitoitusensiövirran suhdetta kutsutaan tarkkuusrajakertoimeksi. Tarkkuusrajakertoimen 

standardiarvoja ovat 5 – 10 – 15 – 20 – 30. Tarkkuusrajakerroin ilmoitetaan 

luokkamerkinnän yhteydessä, esim. 5P10. (Elovaara et al. 2011) 
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Energian laskutusmittauksessa tulee käyttää standardin SFS-3380 (Vaihtosähköenergian 

mittaus, mittauslaitteistot) mukaisia mittamuuntajia. Taulukossa 9 on määritelty vaadittavat 

mittamuuntajatyypit. 

Taulukko 9. Mittarien ja mittamuuntajien tarkkuusluokat. (SFS 3381:2014) 

Mittaus‐ 
ryhmä 

Mittaustapa ja 
tehorajat (*  Un 

Virta‐ 
muuntaja 

Jännite‐ 
muuntaja 

Jännitteen‐ 
alenema 

Pulssi‐ 
määrä (**     

1  Suora mittaus  < 1 kV  ‐  ‐  ≤ 0,2 %  ≥ 200     
2  Virtamuuntajamittaus  < 1 kV  0,2 S  ‐  ≤ 0,2 %  ≥ 500     
3  Tehoraja < 2 MW  ≥ 1 kV  0,2 S  0,2  ≤ 0,2 %  ≥ 500     
4  Tehoraja < 2 ‐ 10 MW  ≥ 1 kV  0,2 S  0,2  ≤ 0,1 %  ≥ 1000     
5  Tehoraja > 10 MW  ≥ 1 kV  0,2 S  0,2  ≤ 0,05 %  ≥ 2000     

         
(* Tehoraja on mittauspisteen mittausteho, joka voidaan myös laskea mittamuuntajien nim. arvoista 

(** Pulssimäärä nimelliskuormalla yhden tunnin aikana       
 

Käytössä on myös läpivientivirtamuuntajia, joita käytetään suurjännitekiskostojen 

yhteydessä jolloin ensiökäämin muodostaa sydämen läpi menevä johdin tai kisko. 

Reikävirtamuuntajia, eli ns. kaapelivirtamuuntajia käytetään kaapeliverkoissa maasulun 

indikointiin. Reikävirtamuuntajissa ensiökäämin muodostaa kolmen kaapelin vaihejohtimet 

jotka viedään muuntajan läpi. Kaapelivirtamuuntaja pystyy mittaamaan erittäin pieniäkin 

maasulkuvirtoja. Kaapelivirtamuuntaja sijoitetaan yleensä 20 kV kojeistossa kentän pohjalle 

tai kentän alapuolelle kaapelikellaritilaan. 

Mittamuuntajille tehdään standardin mukaisesti tyyppitestit, rutiinitestit sekä erikseen 

pyydettäessä erikoistestit. Standardeissa IEC 61869-3:2011 (JM) sekä IEC 61869-2:2012 

(VM) on listattu yksityiskohtaisesti kuhunkin lajiin sisältyvät testit. 

 

4.3.4. Ylijännitesuoja 
 

Ylijännitesuojan (YJS) tehtävä on suojata kojetta, kojeistoa tai kaapelia kytkennällisiä sekä 

ilmastollisia ylijännitteitä vastaan. Ylijännitteet pyritään rajoittamaan verkostossa sellaiselle 

tasolle, etteivät ne vaaranna verkoston häiriötöntä käyttöä ja vaurioita verkoston laitteita. 

Kipinävälisuojia käytetään Suomessa pääsääntöisesti keskijännitejakeluverkoissa ja 

pylväsmuuntamoilla. Kipinävälisuojat ovat esim. muuntajien läpivientieristimien rinnalle 

kytkettävät yksivälisuojat tai yleensä erottimien yhteydessä käytettävät lintuesteillä 

varustetut kaksivälisuojat. Suurjännitteillä kipinävälirakennetta käytetään  yleisesti 
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avojohdoilla eristinketjujen yhteydessä, joissa ne muuttavat sähkökentän muotoa sekä 

ohjaavat mahdollista valokaaren kulkua. 

Nykyään ylijännitesuojaukseen käytetään pääsääntöisesti venttiilisuojia. Venttiilisuoja 

kytketään suojattavan laitteen rinnalle, maan ja vaiheen väliin. Venttiilisuojat ovat 

sinkkioksidisuojia jotka mahdollistavat kipinävälien poisjättämisen suojissa. Venttiilisuojissa 

on epälineaarisia vastuksia sijoitettu hermeettisesti eristävän kuoren sisään. 

Sinkkioksidielementin vastus pienenee pienillä virroilla lämpötilan kasvaessa, joten 

mitoituksessa on huomioitava suojan riittävä jäähtyvyys. Kun venttiilisuoja toimii, sen yli 

vaikuttavaa suurinta jännitettä kutsutaan jäännösjännitteeksi.  

Venttiilisuojat pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle suojattavaa kohdetta. 

Suojattava kohde on yleensä tehomuuntaja tai avojohtoverkkoon liittyvä kaapeli. 

Kipinävälittömille suojille ei määritellä nimellisjännitettä, vaan suurin sallittu jatkuva 

käyttöjännite, sekä suojan kyky selvitä käyttötaajuisista ylijännitteistä. Suojan 

nimellispurkausvirta määrittelee sen syöksyvirran amplitudiarvon, jolle suoja on mitoitettu. 

Virtakestoisuus määrittelee suojan energian ja varauksen purkukyvyn ja suojaustasolla 

tarkoitetaan suurinta venttiilisuojien napojen yli vaikuttavaa jännitettä. (Elovaara et al. 1999) 

 

4.3.5. Kaapelipääte 
 

Kaapelipääte sijoitetaan kaapeliin, jolla liitytään tavallisesti ilmajohtoverkkoon tai kojeistoon. 

Kaapelipäätteet ovat öljyeristeisiä tai ns. kuivapäätteitä, jolloin eristeenä toimii päätteen 

päälle asennettava komposiittieriste. Kuivapääte tulee tavallisesti varustaa erillisellä 

tukieristimellä joka tukee pääterakenteen vakaaksi. Kaapelipäätteen tehtävänä on myös 

estää kosteuden pääseminen kaapeliin, sekä suojata kaapelin päätä mekaanisesti. 

Kaapelipäätteen tulee kestää samat rasitukset kuin kaapelinkin, testauksissa kaapeli ja 

päätteet muodostavat aina oman kokonaisuutensa. Kaapelipäätettä liitettäessä kaapeliin 

on huomioitava, että metallivaipan tai hohtosuojan reunassa sähkökentän voimakkuus 

nousee hyvin suureksi verrattuna homogeenisen kaapelin sähkökenttään. Näinollen 

kaapelin ja päätteen rajapinnassa on sähkökentän jakautuma huomioitava ja tämä 

toteutetaan eristyspaksuuden suurentamisena keilamaisella rakenteella. Kuvassa 16 on 

esitetty 123 kV kaapelipääte. 
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Kuva 16. Prysmian 123 kV kaapelipääte. (Prysmian datasheets) 

 

4.4. Maadoitukset ja salamasuojaus 
 

Sähköasemarakenteiden maadoitukset ja ukkossuojaukset ovat henkilö- ja 

laiteturvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä. Sähköasemien maadoitusjärjestelmien 

tehtävänä on estää vaarallisten jännitteiden esiintyminen sähköasemaympäristössä 

maasulun aikana. Maadoittaminen toteutetaan yhdistämällä jokin laite tai virtapiirin kohta 

maahan mahdollisimman tehokkaasti maassa olevan metallisen kappaleen, eli 

maadoituselektrodin välityksellä. Maapotentiaalin nousun sekä kosketus- ja 

askeljännitteiden tulee pysyä viranomaisen määrittelemissä rajoissa. 

Maadoitusjärjestelmien kunnossapitomittaukset suoritetaan määräajoin, jotta varmistetaan 

järjestelmien kunto. Kuvaan 17 on merkitty erilaisten vaarajännitteiden syntymistapoja. 

 

 

Kuva 17. Erilaisten vaarajännitteiden syntymistapoja. Maan pinnan potentiaali V, 

maadoitusjännite Um, kosketusjännite Uk, Askeljännite Ua, siirtyvä jännite Us, sekä 

takaperoinen kosketusjännite Utp. (Elovaara et al. 2011) 
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Maadoitukset jaetaan kytkentätavan mukaan käyttö- ja suojamaadoituksiin. 

Käyttömaadoittamisessa virtapiirin osa (esim. nollapiste) yhdistetään maahan suoraan tai 

pienen impedanssin välityksellä. Suojamaadoittamisessa maadoitukseen yhdistetään 

virtapiiriin kuulumaton jännitteelle altis osa (esim. sähkökojeen metallinen runko). 

Suojamaadoituksen tehtävä on estää vaarallisen kosketusjännitteen syntyminen eristysvian 

tai muun syyn vuoksi kosketeltavaan, jännitteelle alttiiseen osaan. Käyttömaadoituksen 

tehtävä on pitää virtajohtimien jännite maan suhteen vaaravaikutusten kannalta sallituissa 

rajoissa, sekä pitää jännite-epäsymmetria ja maavirta niin pieninä, että 

heikkovirtalaitteistoille aiheutuvat häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Työmaadoitus 

on toimenpide, jossa normaaliolisuhteissa jännitteiset virtapiirin johtimet maadoitetaan ja 

oikosuljetaan työsuorituksen ajaksi. (Elovaara et al. 2011) 

 

4.4.1. 110/20 kV kojeiston ja apulaitetilojen maadoitukset 
 

110 kV sähköasema-alueelle rakennetaan maadoituselektrodi, joka muodostuu 

maanalaisista kentänsuuntaisista ja kenttiä vastan kohtisuorassa olevista kuparijohtimista 

muodostaen verkkomaisen ruudukon. Ruudukon/verkon silmäkoko saa olla maksimissaan 

10 x 10 m. Verkko rakennetaan maakerrosten alimpaan tasoon suodatinkangaskerroksen 

ja täyttömurskeiden alapuolelle n. 0,7 – 1 m syvyyteen. Kojeperustusten ympärille tulee 

muodostua ruudukko, joista kytkeydytään kojetelineisiin. Kojeperustusten ympärillä verkon 

silmäkokoko on huomattavasti pienempi, jotta kytkennät kojetelineisiin voidaan tehdä 

lyhyillä köysivedoilla. 110 kV sähköasemilla runkoverkon kupariköytenä käytetään 25 mm2 

eristämätöntä kuparia. Kojeperustusten alle asennetaan ns. J-lenkki, joka ulottuu 

routasuojauksen alapuolelle. Maan painumisen ja roudan vuoksi on tärkeää että maan 

pinnalle nouseviin kupariköysiin tehdään ns. Z-lenkki joka antaa köysille joustovaran maan 

eläessä. Z-lenkki tehdään maanpinnan alapuolelle. Kuva 18 esittää kojeperustuksen 

maadoitusperiaatteet. 



46 
 

 

Kuva 18. Maadoitusperiaatteet kojeperustuksilla. 

 

Maadoitusverkosta liitytään sähköaseman jokaiseen terästelineeseen, metallirakenteeseen 

sekä voimajohdon ukkosjohtimiin. Maanalaisissa liitoksissa käytetään tarkoitukseen sopivia 

C-puristusliittimiä ja maanpäällisissä kytkennöissä kaapelikenkiä ruuviliitoksin. 110 kV 

kojeissa on valmiina maadoitusköysien liitäntäpisteet ja kojetelineisiin suunnitellaan omat 

kytkentäpisteensä maadoituksille. Yksijalkainen kojeteline maadoitetaan kahdesta 

pisteestä, ja kaksi- tai useampijalkaiseen telineeseen tulee kuhunkin jalkaan yksi 

maadoitusliitäntä, mikäli telinerakenne on mekaanisesti yhtenäistä rakennetta. 

Maadoitusköysi joka nousee maadoitusverkosta telineelle, voidaan suojata mekaanisia 

vaurioita vastaan suojakouruilla. Sähköaseman aita maadoitetaan joka kolmannesta 

aitapilarista. Tilanteissa jossa 110 kV voimajohto kulkee aidan yläpuolella, maadoitetaan 

jokainen aitapilari. Aidan ulkopuolelle aitaa kiertämään tulee asentaa 

potentiaalintasausköysi, joka sijoitetaan n. 20 cm syvyyteen ja n. 100 cm etäisyydelle 

aitalinjasta. Lisäksi jokaisen kojeen, jonka toimilaitetta henkilö voi olla ohjaamassa 

(katkaisija, erotin), pitää olla potentiaalintasausrengas asennettuna toimilaitteen ympärille 

maahan n. 20 cm syvyyteen. Potentiaalintasausköydet liitetään aseman 

maadoitusverkkoon. Aitaporttien eteen kaivetaan myös potentiaalitasausjohtimet, jotka 

myötäilevät avautuvien porttien kulkulinjaa. Aitaportit tulee maadoittaa erikseen joustavilla 

kuparipunoksilla aidan runkorakenteeseen. 110 kV voimajohdon ukkosjohtimista ja 

maakaapeleiden saattomaadoituksista kytkeydytään maadoituksien osalta laajalle 

ympäristöön. 

Ulkokentän kojeille tulevien ohjauskaapeleiden mukana tuodaan saattomaadoitusköydet 

(Cu-25) jotka liitetään lähtöpäästään maadoitusverkkoon ja loppupäästään kytkentäkotelon 
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PE-kiskoon. Ohjauskaapeleiden saattomaadoitusköydet vaihdetaan kevi-25-köyteen 

maanpäällisissä asennuksissa. Kytkentäkoteloiden runko liitetään maadoitusruudukkoon. 

Kojeistorakennuksen ympärille rakennetaan suljettu rengas, perustusmaadoituselektrodi,  

joka liitetään rakennuksen sisällä olevaan päämaadoituskiskoon Main Earthing Bar (MEB), 

sekä alueen maadoituselektrodiin. Kojeistorakennuksen alle asennetaan ristikkäiset 

maadoitusköydet, jotka liitetään maadoitusverkkoon. Sähköaseman kaikkien erillisten 

laitetilojen ja päämuuntajien perustusten alle tehdään ristikkäiset maadoitusasennukset ja 

em. laitetilojen yhteyteen asennetaan omat maadoituskiskonsa Earthing Bar (EB), joihin 

kytketään kunkin laitetilan maadoitettavat teräkset. Rakennusvaiheessa rakennuksen 

betoniteräsverkkoihin hitsataan lattateräkset, jotka tuodaan seinästä huonetilaan 

kytkettäväksi maadoituskiskoon. Seinärakenteiden läpi tulevat kupariköydet asennetaan 

suojaputkiin. Jokaiseen päämaadoitus- ja maadoituskiskoon kytkeydytään 

maadoitusverkosta kahdella erillisellä keltavihreävaippaisella (kevi-) 50 mm2 -köydellä, jotka 

kytketään maadoitusverkkoon eri ruudukoihin. MEB voi olla myös rakennuksen sisätiloja 

kiertävä lattakuparikisko (min. Cu 5x40 mm). Keskijännitekojeisto liitetään kojeistorivin 

molemmista päistään MEB-kiskoon ko. kojeiston oikosulkukestoisuusmitoituksen 

mukaisella kaapelipoikkipinnalla, ja kojeiston kennot tulee olla sisäisesti kytketty toisiinsa 

oikosulkukestoisesti. Kukin erillinen kojeistorivi maadoitetaan omana yksikkönään. 

 

4.4.2. Salamasuojaus 
 

Sähköasemakomponentteja voidaan suojata ilmastollisia ylijännitteitä vastaan 

ukkosjohtimien tai ukkosmastojen avulla. Ukkosjohtimet ovat sähköaseman yli vedettäviä 

vaakasuoran asennettuja johtimia, jotka on liitetty sähköaseman maadoitusruudukkoon 

sekä voimajohtojen ukkosköysiin. Ukkosmastot ovat pystysuoria teräsrakenteisia pylväitä, 

joiden huipussa oleva tanko johdattaa salaman aiheuttamat ylijännitteet hallitusti 

maadoitusverkkoon. Ukkosjohtimien käytössä on aina olemassa vaara, että johdin katkeaa 

ja putoaa jännitteisen kentän päälle aiheuttaen käyttökeskeytyksen, joten vaakasuuntaisten 

ukkosjohtimien osalta on mekaaniseen mitoitukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Ukkosmastojen käyttö edellyttää suurilla kentillä useiden mastojen käytön, jotta 

varmistetaan kattava suojaus koko kentän alueella. 

IEC luokittelee salamasuojaustason neljään eri luokkaan: LPL I, II, III, IV (Lightning 

Protection Level, joista taso I on vaativin ja taso IV kevein. Salamasuojausjärjestelmän on 

kestettävä luokittain seuraavat salamavirrat: 
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Taso I: 3 – 200 kA  

Taso II: 5 – 150 kA 

Taso III 10 – 100 kA 

Taso IV 16 – 100 kA 

IEC:n suosittelemiin salamasuojaustasoihin luokitellaan sisältyväksi seuraavat kiinteistöt ja 

järjestelmät: LPL I-tasoon ydinvoimalat, puolustussovellukset sekä IT-keskukset, LPL II-

tasoon teollisuuden EX-tilat, tietoliikennemastot ja yli 100 m korkeat kerrostalot, LPL III-

tasoon sairaalat, koulut, kirkot, hotellit, julkiset rakennukset, pumppuasemat ja yli 22 m 

korkeat kerrostalot ja LPL IV-tasoon muut riskiarvioinnin pohjalta suojattavat kohteet. (IEC 

62305) 

Suojakulmamenetelmää käyttäen voidaan määritellä kartiomainen alue, joka voidaan 

suojata pystysuoraan asennetulla ukkosmastolla. Kuvasta 19 voidaan havaita että esim. 

salamasuojaustasolla II käytettäessä h = 20 m ukkosmastoa saadaan maston huipusta n. 

α = 38 ° kulmalla kartiokuvaaja, joka kattaa suojattavan alueen. 

       

Kuva 19. Suojakulmamenetelmällä määriteltävä suojausalue. (IEC 62305) 

 

Ukkosmaston yhteyteen voidaan asentaa myös aktiivinen salamasieppari, jonka 

suojausalue kattaa suurenkin sähköaseman alan. Yhdellä mastoon asennetulla 

sieppaustangolla voidaan suojata jopa 40 000 m2 ala. Salamasiepparin suojaustoiminta 

perustuu salamasiepparin aktiivisuuteen. Ukonilman aikana ympäristön sähkökentän 

voimakkuus kasvaa ja salamasieppari aktivoituu saavutettaessa n. 10-20 kV/m 

sähkökentän voimakkuuden, jolloin se kehittää vastapurkauskanavan, ja johdattaa salaman 

hallitusti maadoitusjohtimien kautta maahan. Salamasuojausjärjestelmä muodostuu 

sieppaustangosta, alastulojohtimista sekä maadoitusjärjestelmästä, joka sähköasemalla on 
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maadoitusverkko. Järjestelmään voidaan lisäksi asentaa salamalaskuri joka laskee 

siepparin keräämät salamaniskut. (ABB salamasuojaus) 

5. SÄHKÖASEMAN KOMPONENTTIEN MITOITUS 
 

AIS-sähköaseman nimellisarvot: 

Ilmaeristeisen TSV:n 110 kV sähköaseman sähköjärjestelmien yleiset mitoitusarvot ovat 

seuraavat: 

Nimellisjännite (Un)  110 kV 

Maksimijännite (Umax)  123 kV 

Nimellistaajuus (fn)  50 Hz 

 

Käyttölämpötila-alue  - 40 °C … + 40 °C  

Tuuliolosuhteet  34 m/s 

 

Terminen oikosulkukestoisuus Ith 40 kA, 1 s 

Dynaaminen oikosulkukestoisuus Idyn 100 kA (ha) 

Maasulkuvirtakestoisuus  5 kA 

 

Kiskojärjestelmävaihtoehdot 2 PK+1 AK, 1 PK+1 AK, 2 PK, 1 PK 

Kokoojakiskot, nimellisvirta (In) 2500 A 

 

Eristyskoejännite 50 Hz, 1 min 

- maata vastaan  230 kV 

- erotusvälillä  265 kV 

 

Syöksyjännitekestoisuus 1,2/50 µs 

- maata vastaan  550 kV 

- erotusvälillä  630 kV 

 

Vapaa ilmaväli (SFS 6001) 

- maata vastaan    > 1100 mm 

- vaiheiden välillä   > 1100 mm 

- erottimella erotettavissa olevien osien välillä > 1320 mm 

- pienempijännitteisestä järjestelmästä > 1375 mm 
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Eristyksen ulkoinen ryömintätie > 20 mm/kV/Umax 

Eristinmateriaali  Posliini tai komposiitti 

 

Kenttien virtaköydet: 

‐ Kiskokatkaisijakenttä  2500 A 

‐ Johtolähtökenttä  2000 A 

‐ Muuntajakenttä  2000 A 

 

Ohjausjännite  110 VDC 

Valaistuksen ja lämmityksen jännite 400/230 VAC (TNS) 

 

Edellä mainitut nimellisarvot ovat minimivaatimukset 110 kV AIS-kojeistolle. 

 

GIS-sähköaseman nimellisarvot: 

Kaasueristeisen TSV:n 110 kV sähköaseman sähköjärjestelmien yleiset mitoitusarvot ovat 

seuraavat: 

 

Nimellisjännite (Un)  110 kV 

Maksimijännite (Umax)  123 kV 

Nimellistaajuus (fn)  50 Hz 

 

Nimellisvirta (In): 

‐ kokoojakiskot  2500 A 

‐ johtolähtö- ja muuntajakentät 2000 A 

 

Käyttölämpötila-alue  - 5 °C … + 40 °C 

 

Terminen oikosulkukestoisuus Ith 40 kA, 1 s 

Dynaaminen oikosulkukestoisuus Idyn 100 kA (ha) 

Valokaarilujuus  40 kA, 1 s 

Maasulkuvirtakestoisuus  5 kA 

 

Kiskojärjestelmä 2 PK tai 1PK (haarajohdon päässä, yhden 

päämuuntajan  sähköasemalla 
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Eristyskoejännite 50 Hz, 1 min 

- maata vastaan  230 kV 

- erotusvälillä  265 kV 

- ohjauspiireillä  2,5 kV 

 

Syöksyjännitekestoisuus 1,2/50 µs 

- maata vastaan  550 kV 

- erotusvälillä  630 kV 

 

Ohjausjännite  110 VDC 

 

Edellä mainitut nimellisarvot ovat minimivaatimukset 110 kV GIS-kojeistolle. 

 

 

Keskijännitekojeiston nimellisarvot: 

TSV:n 20 kV sähköaseman sähköjärjestelmien yleiset mitoitusarvot ovat seuraavat: 

Nimellisjännite (Un)  20 kV 

Maksimijännite (Umax)  24 kV 

Nimellistaajuus (fn)  50 Hz 

 

Käyttölämpötila-alue  + 5 °C … + 35 °C 

Ilman suhteellinen kosteus  < 95 % 

 

   Haja-asutusalue Taajama-alue  Kaupunki ja suur- 

   sähköasema       sähköasema   kaupunki s-asema 

Terminen oikosulkukestoisuus Ith ≥ 16 kA, 1 s        ≥ 20 kA, 1 s    ≥ 25 kA, 1 s 

Dynaaminen oikosulkukestoisuus Idyn ≥ 40 kA (ha)       ≥ 50 kA (ha)   ≥ 62,5 kA (ha) 

Kiskojärjestelmävaihtoehdot 1 PK       2 PK        2 PK 

Kokoojakiskot, nimellisvirta (In) 630 A        1250 A        1600 A 

Syöttökentät ja kiskokatkaisijakenttä (In) 630 A        1250 A        1600 A 

Lähtökentät (In)  630 A        630 A        630 A 

 

Eristyskoejännite 50 Hz, 1 min 

- maata vastaan  50 kV 

- erotusvälillä  60 kV 
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Syöksyjännitekestoisuus 1,2/50 µs 

- maata vastaan  125 kV 

- erotusvälillä  145 kV 

 

Valokaariluokitus  IAC AFLR 

 

Kotelointiluokat 

- kojeisto   IP3X 

- toisiokojekaappi (sisäinen) IP2X 

 

Edellä mainitut nimellisarvot ovat minimivaatimukset 20 kV keskijännitekojeistolle. 

 

5.1. Oikosulku ja maasulkukestoisuuksien määrittäminen 
 

Liitettäessä 110 kV sähköasema Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n (FG) 110 kV 

siirtoverkkoon, tulee hyvissä ajoin ennen toteutuksen aloittamista antaa suunnittelun 

yksityiskohtaiset lähtötiedot FG:lle liitynnän teknisen yhteensopivuuden ja 

sähköturvallisuuden varmistamiseksi. Liittyjä on vastuussa omistamansa sähkölaitteiston 

turvallisesta ja määräysten mukaisesta toteuttamisesta, tarvittavista kosketus- 

vaarajänniteselvityksistä ja niiden perusteella vaadittavista toimenpiteistä. FG toimittaa 110 

kV sähköasemien oikosulku- ja maasulkuvirtojen arvot liittymispisteessä sekä antaa tiedot 

suojauksen perusvaatimuksista. Liittyjän on huomioitava FG:n ilmoittamat mitoituksen 

lähtöarvot ja niiden ennusteet. Liittyjä on vastuussa omien sähkölaitteistojensa 

muutoskustannuksista mikäli kantaverkossa tapahtuu vikavirta-arvojen muutoksia. (FG 

YLE2017) 

FG on laskenut mitoitusarvot kolmivaiheisista oikosulkuvirroista sekä yksivaiheisista 

maasulkuvirroista TSV:n 110 kV sähköasemille, verkon kolmessa eri kytkentätilanteessa. 

Em. laskentatilanne kattaa ajanjakson v. 2020 loppuun asti. Oikosulkuvirtalaskennassa on 

käytetty perusoletuksena että Lamminpään sähköaseman 110 kV kuristin on käytössä, 

Lielahden voimalaitos on tuotannossa sekä Kangasala-Rautaharkko 110 kV 

voimajohtoyhteys on käytössä. Lisäksi Naistenlahdessa on vain generaattori G2 kytkettynä 

verkkoon. Näillä lähtötiedoilla verkoston peruskäyttötilanteessa v. 2020, laskennallinen 1-

vaiheinen oikosulkuarvo jää alle 20 kA kaikilla TSV:n sähköasemilla. Kangasalan 

sähköasemalla, jossa TSV hallinnoi useampaa 110 kV kenttää, on huomattavasti paljon 

suuremmat oikosulkuarvot. Kangasalan sähköaseman omistaa FG. Maksimitilanteessa v. 
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2020 jolloin Naistenlahden voimalaitoksella on kaikki generaattorit kytkettynä verkkoon, 

mennään laskennallisessa 2-vaiheisessa oikosulkuarvoissa hieman yli 20 kA (Kangasalla 

lähestytään 30 kA). Poikkeustilanteessa v. 2020 jolloin 110 kV yhteys välillä Myllypuro – 

Melo on kiinni ja Naistenlahden voimalaitoksella on kaikki generaattorit kytkettynä verkkoon, 

tulee muutaman kA nousu 2-vaheisiin oikosulkuarvoihin, mutta millään sähköasemalla ei 

ylitetä 31,5 kA oikosulkuarvoa. 

Maasulkuvirtalaskennassa on käytetty ensimmäisenä perusoletuksena että Kangasalan ja 

Lamminpään sähköasemilla on tähtipisteet maadoitettuna. Tällöin maasulkuvirta kaikilla 

TSV:n asemilla on 4 kA luokkaa. Toisena perusoletuksena on että Ratinan ja Lamminpään 

tähtipisteet on maadoitettuna jolloin maasulkuvirtojen kasvu edellisestä on prosenttiyksikön 

verran. Poikkeustilanteessa Myllypuro – Melo 110 kV yhteys on kiinni ja Ratinan ja 

Lamminpään tähtipisteet on maadoitettuna jolloin maasulkuvirran kasvu on kymmenen 

prosentin molemmin puolin. Kaikissa kytkentätilanteissa yksivaiheisen maasulkuvirran arvo 

jää kuitenkin alle 5 kA. 

TSV:n 110 kV sähköasemat ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti oikosulkukestoisuuksiltaan 

25 kA, 31,5 kA tai 40 kA sähköasemia. 

 

5.2. 110 kV katkaisijan mitoitus 
 

Katkaisijan nimellisarvot määritellään käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Katkaisijat 

ovat tyhjö-, SF6- tai seoskaasukatkaisijoita varustettuna moottorijousiohjaimella.  

 

5.3. 110 kV erottimen mitoitus  
 

Erottimen nimellisarvot ja tekninen rakenne määritellään käyttökohteen vaatimusten 

mukaisesti. Samalla sähköasemalla voi olla käytössä kierto- ja tartuntaerottimia 

maadoitusveitsillä tai ilman. Erottimen päävirtakoskettimien tukieristimet tulee määritellä 

sijoituskohteen mukaisesti. Käytettävissä olevat tukieristimet ovat lujuusluokiltaan C4, C6, 

C8, C10 ja C12,5 eristimiä- C-kirjaimen perässä oleva lukuarvo kertoo tukieristimen 

taivutuslujuuden/kN. TSV:n vähimmäisvaatimus tukieristimille on luokka C8, ja vaatimus 

täsmennetään toteutussuunnittelussa. Mikäli erottimella on tarvetta erottaa esim. lyhyttä 

tyhjäkäyvää voimajohtoa tai päämuuntajaa, tulee pääkoskettimet varustaa kapasitiivisen 

virran katkaisukyvyn omaavilla kärjillä. Erottimilla päästään kuitenkin vain max. 3 A 

kapasitiivisen virran katkaisuun.  
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Maadoituserottimien tarve ja lukumäärä per erotin määräytyy erottimen käyttökohteen 

mukaisesti. Erottimen sekä maadoituserottimen ohjaustapa tulee määritellä käsin- tai 

moottoriohjatuiksi.  

 

5.4. 110 kV jännitemuuntajan mitoitus 
 

Jännitemuuntajan valinta aloitetaan ensiö- ja toisiojännitteiden määrittelyllä jotka 110 kV 

jännitteellä Suomessa ovat vakiintuneet: 110 000:√3 / 100:√3 / 100/3V (Taulukot 1 ja 7). 

Mitoitusjännitekerroin valitaan taulukon 4 mukaisesti, riippuen jännitemuuntajien 

kytkentätavasta. TSV:llä kerroin on yleensä 1,9 x Un (8 h). 

Mittauskäämin tarkkuusluokka määräytyy suurimman sallitun jännite- ja kulmavirheen 

avulla (Taulukko 5). Tarkkuusluokan märityksessä on mittaussydämille valittava tarkempi 

luokka, mikäli mittausta käytetään energianmittaukseen (SFS 3381). Suojauskäämille (ei 

avokolmio), on määritettävä jokin mittauskäämin tarkkuusluokka. Avokolmiokäämille 

suositellaan käytettäväksi tarkkuusluokkaa 6P. Mikäli avokolmiokäämiä käytetään 

pelkästään kippivärähtelyn vaimentamiseen, ei tarkkuusluokkavaatimusta tarvita. 

Jännitemuuntajan taakka lasketaan ja valitaan standardoitujen taakka-arvojen suositelluista 

arvoista, jotka on mainittu kappaleessa 4.3.3. 

 

5.5. 110 kV virtamuuntajan mitoitus 
 

Virtamuuntajan valinta aloitetaan ensiö- ja toisiovirtojen määrittämisellä. Standardoidut 

ensiö- ja toisiovirrat on mainittu kappaleessa 4.3.3. Ensiövirta tulee valita niin, että se vastaa 

mahdollisimman hyvin mitattavan kuormitusvirran arvoa (5 – 120 % ensiön nimellisestä 

virrasta). Toisiovirran suositeltavat arvot ovat 1 A tai 5 A. Mikäli etäisyys virtamuuntajan ja 

mittarin/releiden välillä on lyhyt, on järkevää valita suurempi virta, jotta vikatilanteiden 

aikaiset ylijännitteet ovat pienempiä. 

Muuntajan vaadittava taakka tulee laskea toisioon kytkettävien laitteiden osalta. Mitta- ja 

suojalaitteiden kuorma on ilmoitettu laitteiden datalehdillä. Johtimien ja liittimien osalta pitää 

taakka laskea impedanssin sekä toisiovirran neliön tulosta. Johdinpituuksien laskennassa 

tulee huomioida johtimien mahdollinen edestakainen kokonaispituus. Laskennallisen 

taakan tulee olla 25 – 100 % virtamuuntajan taakasta. Saatavillla on valmiita laskureita, 
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joihin määritellään lähtötiedot ja laskuri ilmoittaa tulokset. Mikäli taakka ei saavuta 

toleranssiarvoja, tulee piirissä käyttää lisävastuksia. 

Tarkkuusluokan määrityksessä on mittaussydämille valittava tarkempi luokka kuin 

suojaussydämille etenkin mikäli sydäntä käytetään energianmittaukseen (SFS 3381). 

Tarkkuusluokissa 0,1 – 1 pitää muuntajan taakan olla 25 – 100 % ja tarkkuusluokissa 3 ja 

5 pitää muuntajan taakan olla 50 – 100 % taulukon 8 mukaisesti. 

 

5.6. 20 kV kojeiston mitoitus 
 

Sähköaseman 110/20 kV päämuuntajan koko määrittelee 20 kV kojeiston nimellisvirta- ja 

oikosulkuvirta-arvot. EV:n määrittelemillä kaupunki- sekä luolasähköasemilla on yleensä 

kaksi päämuuntajaa syöttämässä keskijännitekojeistoa ja TSV:llä päämuuntajat ovat 

pääsääntöisesti tehoiltaan 2 x 40 MVA. Taulukossa 10 on esimerkkiluontoisesti esitetty 

eritehoisten päämuuntajien syöttämät oikosulkuvirrat alajännitepuolelle. 

Taulukko 10. Päämuuntajien alajännitepuolen oikosulkuvirrat eri muuntajatehoilla. 

PÄÄMUUNTAJA  Suure     PM1        PM2        PM3    

Nimellisteho  Sn    31500  kVA    40000  kVA    50000  kVA 
Nimellisjännite (yläjännite)  U1n    117  kV    117  kV    117  kV 
Nimellisjännite (alajännite)  U2n    20,5  kV    20,5  kV    20,5  kV 
Suhteellinen oikosulkuimpedanssi  un    10,0  %    10,0  %    12,0  % 

            
 

             
Oikosulkuvirta  Ik2    8,87  kA    11,27  kA    11,73  kA 

            
Oikosulkuvirta-arvoon vaikuttaa päämuuntajan suhteellinen oikosulkuimpedanssi, joka on 

standardoitu eri teholuokille. Yli 100 MVA:n muuntajien oikosulkuimpedanssi märitellään 

muuntajan hankintavaiheessa, mutta 110/20 kV sähköasematarpeisin ei yksittäinen 100 

MVA:n kone ole järkevä hankinta vaan muunto kannattaa tehdä useammalla 

pienitehoisemmalla muuntajalla sähkönjakelun käytettävyyden ja korvaustilanteiden 

hallittavuuden vuoksi. Taulukossa 11 on esitetty standardoidut suhteelliset 

oikosulkuimpedanssit eri nimellistehoisille muuntajille. 
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Taulukko 11. Päämuuntajien suhteellinen oikosulkuimpedanssi. (IEC 60076-5) 

 

Päämuuntajien rinnankäyttötilanteessa tulee määrääväksi tekijäksi suurin mahdollinen 20 

kV kojeistoa rasittava oikosulkuvirta. TSV:n oikosulkukestoisuuden mitoitusperusteena 

kaupunki- ja luolasähköasemien keskijännitekojeistoilla käytetään 25 kA (1 s). 2 x 40 MVA:n 

päämuuntajilla TSV:n keskijännitekojeistoilla ei 25 kA oikosulkuvirtaraja tule vastaan.           

Sitävastoin 50 MVA:n muuntajille on hankintavaiheessa määriteltävä 

minimioikosulkuimpedanssiksi 12 % jotta keskijännitekojeistojen termistä 25 kA (1 s) 

mitoitusarvoa ei ylitetä muuntajien mahdollisessa rinnankäyttötilanteessa. Käytettäessä 

standardin minimioikosulkuimpedanssin arvoa 11 % (50 MVA:n muuntajalla), tulee 

oikosulkuvirran arvoksi 12,8 kA, jolloin rinnankäyttötilanteessa nimellistehollaan kahden 

samankokoisen muuntajan oikosulkuvirta menee yli 25 kA:n. Laskennallinen rajateho on 

48,822 MVA jolla 25 kA oikoulkuvirta-arvoa ei ylitetä käytettäessä taulukon 9 arvoja ja 

standardinmukaista 11 % suhteellista oikosulkuimpedanssin arvoa.  

 

6. ENERGIAVIRASTON (EV) VALVONTAMALLIN MUKAISET SÄHKÖASEMAN 
LAITTEISTORATKAISUT 

 

EV:n tehtävä on valvoa ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, 

energiatehokuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. EV valvoo verkkoyhtiöiden 

hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Valvonta perustuu sähkö- ja 

maakaasumarkkinalainsäädäntöön, sekä näiden perusteella EV:n vahvistamiin  

kohtuullisen hinnoittelun valvontamenetelmiin sekä oikeuskäytäntöön. EV on vahvistanut 

etukäteen valvontamenetelmät kahdeksaksi vuodeksi. 
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EV:n neljäs valvontajakso ajoittui vuosille 2016 – 2019 ja tämän ajanjakson hinnoittelun 

kohtuullisuus tutkitaan v. 2020 EV:n toimesta. Viides valvontajakso ajoittuu vuosille 2020 – 

2023. 

 

6.1. Energiaviraston sähköasematyypit ja kiskoratkaisut 
 

EV on luokitellut sähköasematyypit ja eri tyyppejä on viisi. Sähköasematyypeille on 

määritelty asemakohtaiset yksikköhinnat (€/asema) lukuun ottamatta tyyppiä 5 jonka 

yksikköhinta määräytyy sähköasemarakennuksen pohjapinta-alan mukaan (€/m2). 

Sähköasema tyyppi 1 – kevyt sähköasema käsittää tehdasvalmisteinen kevyen 

sähköaseman, jonka 20 kV kojeiston nimellisvirta on 630 A. Tyypillisesti pelti-

/metallirakenteinen eristetty sähköasemarakennus, jonka kokonaiskerrosala on alle 30 m2. 

Tyypillisesti rakennuksen ulkomitat sekä rakenne mahdollistavat kuljetuksen valmiiksi 

koottuna sähköasematontille. Rakennuksessa on tilat vain välttämättömien laitteistojen 

sijoittamiseksi eikä aputiloja löydy. (Energiavirasto, 8.11.2018) 

Sähköasema tyyppi 2 – haja-asutusalueen sähköasema käsittää tyypillisen haja-

asutusalueen sähköasemarakennuksen, jonka kokonaiskerrosala on alle 100 m2 

(tyypillisesti noin 50 – 90 m2). Asema rakennetaan usein paikanpäällä betoni- tai pelti-

/metallielementeistä. Rakennukseen mahtuu tyypillisesti alle 12 katkaisijallista keskijännite 

lähtö/syöttökenttää (tyypillisesti noin 7-11 lähtöä). Kojeistona käytetään tyypillisesti 1-kisko-

kojeistoa. Rakennuksessa on tilat vain välttämättömien laitteistojen sijoittamiseksi. 

(Energiavirasto, 8.11.2018) 

Sähköasema tyyppi 3 – taajamasähköasema käsittää tyypillisen taajama-alueen 

sähköasemarakennuksen, jonka kokonaiskerrosala on noin 100 – 200 m2. Vastaa 

tyypillisen kahden päämuuntajan sähköaseman pinta-alatarpeita, joissa 20 kV kojeisto 

toteutetaan 2-kiskorakenteisena. Laajempi kojeisto (2-kisko) johtaa suurempaan 

asemarakennuksen pinta-alaan ja sitä kautta myös suurempiin maanrakennus- ja 

perustustöihin. Asemalla on tyypillisesti alle 20 keskijännitelähtöä. Asema rakennetaan 

tyypillisesti betonielementeistä. Sähköasemarakennuksessa on tyypillisesti pieniä aputiloja. 

(Energiavirasto, 8.11.2018) 

Sähköasema tyyppi 4 – kaupunkisähköasema käsittää tyypillisen kaupunkisähköaseman, 

jonka kokonaiskerrosala on noin 200 – 500 m2. Asema on paikanpäällä rakennettava suuri 

sähköasema, jossa kaikki 20 kV kojeistot apulaitteineen ovat rakennuksen sisällä. 

Rakennuksen pinta-ala on huomattavasti suurempi kuin taajama-aseman johtuen 
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laajemmasta 2-kiskokojeistosta sekä runsaista apu- ja varastotiloista. Sähköasemalla on 

tyypillisesti vähintään 20 lähtöä. Asemalla on usein tilavat ja ”ei maanvaraiset” 

kaapelikellaritilat ja asema on tyypillisesti 2-kerroksinen. Rakennuksen ulkomuotoon, 

rakenteisiin, pintamateriaaleihin sekä maisemointiin kohdistuu muita asemia huomattavasti 

enemmän erityisvaatimuksia johtuen tiheästä ja vaativammasta kaupunkiympäristöstä. 

(Energiavirasto, 8.11.2018) 

Sähköasema tyyppi 5 – suuri kaupunkisähköasema/luola-asema käsittää kooltaan erityisen 

suuren kaupunkisähköaseman, joka on räätälöity suurkaupungin keskusta-alueelle. Asema 

voi olla sijoitettu myös esimerkiksi olemassa olevaan kiinteistöön tai maanalaiseen 

luolastoon. Suuressa kaupunkisähköasemassa 20 kV kojeistot (vähintään 2-kiskokojeisto), 

apulaitteet sekä 110 kV kaasueristeiset kojeistot ovat rakennuksen sisällä. Päämuuntajat 

(tyypillisesti 2x40 MVA) on sijoitettu samaan sähköasemarakennukseen kojeistojen kanssa 

tai erilliseen päämuuntajille tarkoitettuun rakennukseen. Aseman kokonaiskerrosala on 

reilusti yli 500 m2. (Energiavirasto, 8.11.2018) 

Verkkokomponenttien yksikköhinnat on määritelty EV:n toimesta v. 2014 ja 2015 tehtyjen 

kustannuskyselyjen pohjalta. Jakeluverkonhaltijoilta kysyttiin heidän toteutuneiden 

investointikustannuksiensa perusteella investointien hintoja ja näiden pohjalta on 

muodostettu verkkokomponenttien yksikköhinnat. Kyseisiä yksikköhintoja käytetään 

neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla.  

 

6.2. TSV:n sähköasemavaihtoehdot EV:n tyyppiratkaisuilla 
 

TSV:n jakeluverkkotoimintaan liittyvät sähköasema- ja keskijännitekojeistohankinnat 

tehdään pääsääntöisesti 40 – 45 vuoden käyttöä ajatellen,  jota edeltää erittäin haastava 

pitkän tähtäimen suunnittelu sähköasemien ja jakeluverkkojen osalta. 

Hankintasuunnittelussa on pyrittävä ennustamaan tulevat verkon tehontarpeet ja 

kuormitushaasteet kymmenien vuosien päähän ja tältä osin pystyttävä mitoittamaan 

sähköaseman optimaalinen koko. 

TSV:n sähköasemat sijoittuvat kokoluokiltaan EV:n luokittelemiin sähköasematyyppeihin 3 

- 5, taajamasähköasemasta suureen kaupunkisähköasemaan. Kevyitä ja haja-

asutusalueen sähköasemia ei jakelualueelle juurikaan rakenneta, vaan asemat ovat 

kokoluokaltaan huomattavasti suurempia. 
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7. YHTEENVETO 
 

Tämän työn tarkoituksena oli täydentää Tampereen Sähköverkko Oy:n 

sähköasemahankintojen teknisiä vaatimuksia suurjännitekomponenttien ja 

keskijännitekojeistojen osalta, sekä määritellä kunkin komponentin tekniset taustatiedot ja 

hankinnan valintakriteerit. Työn tehtävä on tukea osaltaan TSV:llä työn alla olevan 

verkostostrategian suunnittelukokonaisuutta. 

TSV:n kaupunkilaitoksena vastaa alueellisesti teollisen ja tiheään asutun kaupungin 

sähkönjakelusta. Sähköasemat ovat kokoluokaltaan taajamasähköasemia, 

kaupunkisähköasemia tai suuria kaupunkisähköasemia. Suurjännitekomponenttien 

nimellisarvojen valinnassa Fingrid Oyj suosittelee käytettäväksi 40 kA oikosulkuvaatimukset 

täyttäviä komponentteja, vaikka laskennallisesti tällä hetkellä lähes kaikilla TSV:n 

sähköasemilla riittäisi 31,5 kA:n laitteistomitoitukset. Tulevat voimalaitoshankinnat sekä 

FG:n Kangasalan 400/110 kV sähköaseman saneeraukset puoltavat kuitenkin suuremman 

oikosulkukestoisuuden omaavien laitteiden valintaa. Laitakaupungin harvempaan 

asutetuilla alueilla voidaan tapauskohtaisesti käyttää kertaluokkaa pienempiä 

oikosulkukestoisia laitteita. 

20 kV kojeistojen mitoituslähtökohtana on sähköaseman päämuuntajien koko. TSV:llä on 

tällä hetkellä verkossaan 2 x 40 MVA:n tehomuuntajia ja niiden rinnankäyttötilanteessa 

pärjätään vielä alle 25 kA oikosulkukestoisilla keskijännitekojeistoilla. Tulevaisuudessa 

päämuuntajakoot tulevat kasvamaan ja seuraavassa kokoluokassa (2 x 50 MVA) 

päämuuntajien syöttämä oikusulkuvirta rinnakäyttötilanteessa menee yli 25 kA, mikäli 

muuntajien suhteelliset oikosukuimpedanssit ovat IEC-standardin mukaisesti 11 %. 

Muuntajien hankintavaiheessa on mahdollista määritellä suhteellinen 

oikosulkuimpedanssiarvo esim. 12 %:ksi, jolloin pysytään edelleen mitoitukseltaan alle 25 

kA keskijännitekojeistoissa. 

EV:n yksikköhintaluettelossa on tietyiltä osin hyvinkin tarkkaan määriteltyjä hintoja osassa 

verkostokomponentteja. 20 kV kojeistojen osalta valintamahdollisuudet kojeistojen 

nimellisarvojen suhteen ovat suppeat ja saattavat johtaa yksikköhintatasolla hyvinkin paljon 

todellisesta arvosta harhaan. Yksikköhinnoissa ei oteta kantaa nimellisarvoihin muutoin 

kuin nimellisjännitteeseen. Kenttäkohtaista nimellisvirta- tai oikosulkukestoisuusarvoa ei 

mainita ja niiden vaikutus kojeiston kokonaishintaan on huomattava. 
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Yli 1000 V kojeistojen ja komponenttien valmistukseen ja testaukseen liittyvät IEC- 

standardit 

IEC 62271:2020 

High-voltage switchgear and controlgear – sisältää kokonaisuudessaan yli 1000 V 

suurjännitekojeistoihin liittyvät standardit. Tämä standardi jakautuu useimpiin 

alastandardeihin joissa käsitellään komponettitasolla yksityiskohtaiset määrittelyt. 

IEC 62271-1:2017 

Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear – sisältää 

yli 1000 V kojeistojen yleiset määrittelyt. 

IEC 62271-3:2015 

Part 3: Digital interfaces based on IEC 61850 – sisältää IEC 61850-protokollamäärittelyt 

elektronisille laitteille sähköasemilla. 

IEC 62271-4:2013 

Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures – määrittelee 

menettelytavat SF6-kaasun käsittelyssä asennuksen aikana, käyttöönotossa sekä 

normaaleissa ja epänormaaleissa olosuhteissa. Lisäksi standardi määrittelee kaasun 

hävittämiseen liittyvät toimenpiteet suurjännitekojeiston tullessa elinkaarensa päähän. 

IEC/IEEE 62271-37-013:2015 

Part 37-013: Alternating-current generator circuit-breakers – sisältää 1 kV -38 kV 

generaattorikatkaisijoiden määrittelyt 

IEC/IEEE 62271-37-082:2012 

Part 37-082: Standard practice for the measurement of sound pressure levels on alternating 

current circuit-breakers – sisältää katkaisijoiden äänitason määrittelyt sisä- ja 

ulkokytkinasemilla. 

IEC 62271-100:2008+AMD1:2012+AMD2:2017 

Part 100: Alternating-current circuit-breakers – sisältää yli 1000 V järjestelmien kolmi- ja 

yksinapaisten katkaisijoiden määrittelyt. 
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IEC 62271-101:2012+AMD1:2017 CSV 

Part 101: Synthetic testing – sisältää standardin IEC 62271-100 katkaisijoiden ohjaamisen 

testausmäärittelyt 

IEC 62271-102:2018 

Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches – sisältää yli 1000 V 

erottimien ja maadoituskytkimien määrittelyt 

IEC 62271-103:2011 

Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV – sisältää 1 kV 

– 52 kV kytkimien ja erottimien kytkentätoimintojen määrittelyt 

IEC 62271-104:2015 

Part 104: Alternating current switches for rated voltages higher than 52 kV – sisältää yli 52 

kV kytkimien ja erottimien kytkentätoimintojen määrittelyt 

IEC 62271-105:2012 

Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to 

and including 52 kV – sisältää 1 kV – 52 kV sulakkeilla varustettujen kytkimien määrittelyt 

IEC 62271-108:2005 

Part 108: High-voltage alternating current disconnecting circuit-breakers for rated voltages 

of 72,5 kV and above – sisältää yli 72,5 kV erottavien katkaisijoiden määrittelyt 

IEC 62271-109:2019 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-

pass switches – sisältää yli 52 kV kondensaattorikytkimien määrittelyt 

IEC 62271-110:2017 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching – sisältää 

induktiivisen kuorman kytkentämäärittelyt standardin IEC 62271-100 katkaisijoille 

IEC 62271-111:2019 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 111: Automatic circuit reclosers for 

alternating current systems up to and including 38 kV - sisältää 1 kV - 38 kV automaattisesti 

sulkeutuvien katkaisijoiden ja kytkimien määrittelyt. Laitteet jotka vaativat 

käsinohjaustoimintoja eivät sisälly tähän standardiin. 
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IEC 62271-200:2011 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and 

controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV – sisältää  

metallikoteloitujen 1 kV – 52 kV kytkin- ja ohjauslaitteiden määrittelyt. Kotelot voivat sisältää 

kiinteitä tai irroitettavia komponentteja. Eristeaineena voi olla neste tai kaasu. 

IEC 62271-201:2014 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 201: AC solid-insulation enclosed 

switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV – 

sisältää kiinteällä eristemateriaalilla varustettujen metallikoteloitujen 1 kV – 52 kV kytkin- ja 

ohjauslaitteiden määrittelyt. 

IEC 62271-202:2014 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 202: High-voltage/ low-voltage prefabricated 

substation – sisältää määrittelyt 1 kV – 52 kV esivalmistettujen kaapelikytkentäisten 

sähköasemien huolto-olosuhteet, erityispiirteet, yleiset rakennevaatimukset sekä 

testausmenetelmät. 

IEC 62271-203:2011 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed 

switchgear for rated voltages above 52 kV – sisältää yli 52 kV metallikoteloidun sisä- tai 

ulkotiloihin asennettavan, ainakin osittain kaasueristetyn kojeiston määrittelyt. 

IEC 62271-205:2008 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 205: Compact switchgear assemblies for 

rated voltages above 52 kV – sisältää määrittelyt yli 52 kV kompakteihin 

kytkinlaitekokoonpanoihin, jotka koostuvat vähintään yhdestä kytkinlaitteesta joka on 

suorassa vuorovaikutuksessa yhden tai useamman muun kytkinlaitteen kanssa. Tällaiset 

kokoonpanot muodostuvat standardissa IEC 62271-101 määritellyistä laitteista ja on 

suunniteltu, testattu ja toimitettu käytettäväksi yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuudet 

voivat olla AIS-kojeistoja, GIS-kojeistoja tai niiden sekoituksia. 
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IEC 62271-206:2011 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 206: Voltage presence indicating systems 

for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV – sisältää jännitteenilmaisimien 

määrittelyt 1 kV - 52 kV kytkin- ja hallintalaitteisiin jotka on määritelty standardeissa IEC 

62271-200 tai IEC 62271-201. Jänniteilmaisimet indikoivat pääpiirin jänniteolosuhteet. 

IEC 62271-207:2012 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 207: Seismic qualification for gas-insulated 

switchgear assemblies for rated voltages above 52 kV – sisältää määrittelyt yli 52 kV 

kaasueristettyjen kytkinlaitekokoonpanojen asennuksiin seismisiin olosuhteisiin, 

mukaanlukien laitteistojen tukirakenteet 

IEC 62271-208:2009 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 208: Methods to quantify the steady state, 

power-frequency electromagnetic fields generated by HV switchgear assemblies and 

HV/LV prefabricated substations – sisältää ohjeistuksen SJ-kytkinlaitekokoonpanojen 

sähkömagneettisen säteilyn arvioimisesta ja dokumentoinnista koskien standardeissa IEC 

62271-200, IEC 62271-201 ja IEC 62271-202 mainittuja kytkinlaitekokoonpanoja 

IEC 62271-209:2019 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated 

metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded 

insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations – sisältää määrittelyt yli 52 

kV kaasueristetyn metallikoteloidun kojeiston kaapeliliitännöille, joissa kaapelipäätteet ovat 

nestetäytteisiä tai kuivapäätteitä ja jossa on eristävä päätekappale kaapelin eristyksen ja 

kojeiston ersistyskaasun välillä. 

IEC TS 62271-210:2013 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 210: Seismic qualification for metal enclosed 

and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear assemblies for rated voltages 

above 1 kV and up to and including 52 kV - sisältää määrittelyt 1 kV - 52 kV 

metallikoteloitujen kytkinlaitekokoonpanojen asennuksiin seismisiin olosuhteisiin, koskien 

standardeissa IEC 62271-200 ja IEC 62271-201 mainittuja kytkinlaitekokoonpanoja. 

 

 



    LIITE I,  5 
 

IEC 62271-211:201e 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct connection between power 

transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV 

– sisältää määrittelyt yli 52 kV GIS-kojeistojen ja muuntajien välisille suorille kytkennöille 

IEC 62271-212:2016 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 212: Compact Equipment Assembly for 

Distribution Substation (CEADS) – sisältää 1 kV – 52 kV sähköaseman tärkeimpien 

toiminnallisten yksiköiden kokoonpanon, käyttöolosuhteet, nimellisominaisuudet, yleiset  

rakennevaatimukset ja testimenetelmät. Standardi koskee ulko- ja sisäasennettavia 

kojeistoja jotka kytketään kaapelilla verkkoon. 

IEC 62271-214:2019 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 214: Internal arc classification for metal-

enclosed pole-mounted switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up 

to and including 52 kV – sisältää määrittelyt metallikoteloidulle 1 kV – 52 kV kojeistolle 

koskien laitteen sisäisiä valokaariluokitteluita. Tätä standardia voidaan soveltaa kolmi-, 

kaksi- ja yksivaiheisiin laitteisiin. Kotelot voivat sisältää kiinteitä tai irroitettavia laitteita ja 

eristysaineena voi olla neste tai kaasu. 

IEC TR 62271-300:2006 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 300: Seismic qualification of alternating 

current circuit-breakers – sisältää seismisten olosuhteiden määrittelyt katkasijoille joiden 

tukirakenteet on kiinnitetty tukevasti maahan. Standardi ei kata metallikoteloitujen 

katkaisijoiden määrittelyitä. 

IEC TR 62271-301:2009 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 301: Dimensional standardisation of high-

voltage terminals – sisältää määrittelyt katkaisijoiden, erottimien ja kytkimien 

suurjänniteliittimistä. 
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IEC TR 62271-302:2010 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 302: Alternating current circuit-breakers with 

intentionally non-simultaneous pole operation – antaa ohjeita standardin IEC 62271-100 

ulkopuolelle jätettävien katkaisijoiden suunnitteluun, rakentamiseen, määritelyyn ja 

testaamiseen. Kyseessä on katkaisijat, joiden napojen ohjaus toteutetaan eriaikaisesti. 

Muilta osin tämän raportin soveltamisala on identtinen standardin IEC 62271-100 kanssa. 

Tämä tekninen raportti tarjoaa lisätietoja tämäntyyppisille katkaisijoille ja on tarkoitettu 

käytettäväksi yhdessä standardin IEC 62271-100 kanssa. 

 

IEC TR 62271-304:2019 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 304: Classification of indoor enclosed 

switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV related 

to the use in special service conditions with respect to condensation and pollution – antaa 

ohjeita sisälle asennettaville 1 kV – 52 kV kojeistoille, jotka toimivat erityisissä 

käyttöolosuhteissa kosteudelle alttiissa ja saasteisissä ympäristöissä. 

IEC TR 62271-305:2009 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 305: Capacitive current switching capability 

of air-insulated disconnectors for rated voltages above 52 kV – sisältää ohjeet yli 52 kV 

ilmaeristeisten erottimien kapasitiivisen virran kytkentäkyvystä. Tähän soveltamisalaan 

kuuluvat erottimet, joihin on asennettu kapasitiivisen virran katkaisuun soveltuvat virtatiet. 

IEC TR 61171-306:2012+AMD1:2018 CSV 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 306: Guide to IEC 62271-100, IEC 62271-1 

and other IEC standards related to alternating current circuit-breakers – sisältää ohjeet 

konsulteille ja insinööreille jotka määrittelevät ja käyttävät SJ-katkaisijoita sekä 

katkaisijoiden kehitysinsinööreille jotka osallistuvat standardisointiin. Tämän ohjeen on 

tarkoitus antaa taustatietoa standardista ja antaa perusteet SJ-katkaisijoiden 

määrittelemiseen. Tämän vuoksi ohjeen kattaa standardien IEC 62271-100 ja IEC 62271-

1 soveltamisen ja tulkinnan. 
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IEC TR 61171-307:2015 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 307: Guidance for the extension of validity 

of type tests of AC metal and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear for rated 

voltages above 1 kV and up to and including 52 kV – ohjeistaa 1 kV - 52 kV kojeistojen 

tyyppitestien voimassaolojen jatkamiseen. Tekninen raportti viittaa esivalmistettuihin 

metallikoteloituihin ja kiinteällä eristeaineella suljettuihin kytkinlaitekokoonpanoihin kuten 

standardit IEC 62271-200 ja IEC 62271-201 määrittelevät. 

IEC TR 61171-310:2008 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 310: Electrical endurance testing for circuit-

breakers above a rated voltage of 52 kV – raportti yli 52 kV nimellisjännitteen ylittävien 

katkaisijoiden sähköisen kestävyyden testauksesta. Tätä teknistä raporttia voidaan 

soveltaa luokan E2 katkaisijoihin joiden nimellisjännite on vähintään 52 kV ja jotka on 

tarkoitettu käytettäväksi ilmajohdoilla. 

IEC 60376:2018 

Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be 

used in its mixtures for use in electrical equipment – määrittelee sähkölaitteissa käytettävien 

rikkiheksafluorodin (SF6), typen (N2) ja hiilitetrafluoridin (CF4) laadun. Kaasujen havainnointi 

laboratiorio- ja sähköasemaolosuhteissa kuvataan  myös tässä standardissa. 

IEC 60480:2019 

Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical 

equipment – määrittelee kriteerit SF6-kaasun ja sen seosten uudelleenkäytölle kaasun 

talteenoton jälkeen. Käytetyn SF6:n ja sen seosten talteenottomenetelmät eivät kuulu 

tämän asiakirjan soveltamisalaan, vaan ne kuvataan standardissa IEC 62271-4. 

IEC 61869-1:2001 

Instrument transformers - Part 1: General requirements – määrittelee instrumenttimuuntajiin 

sovellettavat yleiset vaatimukset ja sitä on luettava yhdessä kyseistä instrumenttimuuntajaa 

koskevien asiaankuuluvien erityisvaatimusstandardien kanssa. Standardia voidaan 

soveltaa instrumenttimuuntajiin, joiden analoginen tai digitaalinen lähtö on tarkoitettu 

käytettäväksi sähköisten mitta- tai suojalaitteiden kanssa, nimellistaajuuksilla 15 Hz – 100 

Hz. 
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IEC 61869-2:2012 

Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers – sisältää 

määritykset induktiivisista virtamuuntajista joita käytetään sähköisten mitta- tai 

suojalaitteiden kanssa. 

IEC 61869-3:2011 

Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers 

– sisältää määritykset induktiivisista jännitemuuntajista joita käytetään sähköisten mitta- tai 

suojalaitteiden kanssa. 

IEC 61869-4:2011 

Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers - 

sisältää määritykset induktiivisista yhdistelmämuuntajista joita käytetään sähköisten mitta- 

tai suojalaitteiden kanssa. Käytetään yhdessä standardien IEC 61869-1, IEC 61869-2 ja 

IEC 61869-3 kanssa. 

IEC 61869-5:2011 

Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers 

– sisältää määritykset kondensaattorijännitemuuntajista, jotka on kytketty linjan ja maan 

väliin yli 72,5 kV jännitteille, tehotaajuuksilla 15 Hz - 100 Hz. Niiden tarkoitus on mitata 

jännite mittaus-, ohjaus- ja suojaustoimintoja varten. 

IEC 60099-4:2014 

Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems – sisältää 

määrittelyt epälineaarisille metallioksidiylijännitesuojille, joissa ei ole kipinävälejä. 

IEC 60099-5:2018 

Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations – sisältää 

metallioksidiylijännitesuojien valinta- ja soveltamissuositukset. 

IEC 60099-6:2019 

Surge arresters - Part 6: Surge arresters containing both series and parallel gapped 

structures - System voltage of 52 kV and less – sisältää määritteet 1 kV -52 kV 

metallioksidiylijännitesuojiin joissa on sisäiset sarja- ja/tai rinnakkaiset kipinävälit ja jotka on 

sijoitettu joko posliini- tai polymeerirunkoon. 
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IEC 60099-8:2017 

Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for 

overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV – sisältää märitteet 

yli 1 kV metallioksidisuojille joissa on ulkoinen sarjaväli. Tämä standardi määrittelee vain 

eristinkokoonpanojen suojaamisen salaman aiheuttamilta ylijännitteiltä. 

IEC TS 60815-1:2008 

Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions 

- Part 1: Definitions, information and general principles – sisältää määrittelyt 

suurjännitelaitteistoissa käytettävien eristimien valintaan ja mitoitukseen saasteisessa 

ympäristössä. 

IEC TS 60815-2:2008 

Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions 

- Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems – sisältää määritteet keraamisten- ja 

lasieristimien valintaan ja mitoitukseen saasteisessa ympäristössä. 

IEC TS 60815-3:2008 

Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions 

- Part 3: Polymer insulators for a.c. systems – sisältää määritteet polymeerieristimien 

valintaan ja mitoitukseen saasteisessa ympäristössä. 

IEC 62305-1:2006 

Protection against lightning - Part 1: General principles – sisältää yleiset periaatteet, joita 

on noudatettava suojauduttaessa salamaniskun varalta sisältäen rakennusten ja 

henkilöiden suojauksen. 

SFS 5701:2000 

Avojohtojen johtimet ja teräsköydet – sisältää avojohtoihin käytettävien eristämättömien 

alumiini- ja alumiiniseosjohtimien määrittelyt. Myös teräsvahvisteiset harus- ja ukkosköydet 

sisältyvät dokumenttiin. 

 

 

 

 



    LIITE I,  10 
 

SFS 3381:2014 

Vaihtosähköenergian mittaus. Mittauslaitteistot – käsittelee vaihtosähköenergian 

mittauslaitteistoja, joihin kuuluvat mittarit ja mittamuuntajat sekä mittauspiireihin liittyvät 

johdot, riviliittimet, merkinnät ja suojalaitteet. 

Sähköenergiamittareiden on täytettävä standardisarjojen EN 50470 (luokat A, B ja C) tai 

EN 62053 (luokat 0.2 S ja 0.5 S) vaatimukset. 




