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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan ja selvitetään jakelumuuntajille soveltuvia ennakoivan 

kunnossapidon menetelmiä sekä niiden kannattavuutta suomalaisessa jakeluverkkoliiketoi-

mintaympäristössä. Tutkimuksessa käsiteltiin jakelumuuntajien toimintaan liittyvää teoriaa, 

jakelumuuntajien elinkaarta verkkoyhtiön toiminnassa, jakelumuuntajille soveltuvia kun-

nonvalvontamenetelmiä sekä ennakoivan kunnossapidon kannattavuutta verkkoyhtiön nä-

kökulmasta.  

 

Jakelumuuntajille on useita soveltuvia kunnonvalvontamenetelmiä. Jakelumuuntajille sovel-

tuvia kunnonvalvontamenetelmiä ovat öljyanalyysi, käämityksen resistanssin mittaus, 

muuntosuhdemittaus, eristyksen mittaus, kosteusmittaus, taajuusvastemittaus sekä osittais-

purkausmittaus, joista öljyanalyysiin liittyviä kaasututkimuksia sekä osittaispurkausmittauk-

sia voidaan tehdä ilman käyttökeskeytystä. Mittausten suorittaminen on verkkoyhtiölle kal-

liimpaa, mikäli käyttökeskeytys on välttämätön, sillä keskeytykset näkyvät mm. toimitta-

mattomana energiana ja suunniteltuna keskeytyksenä. Kunnonvalvontamenetelmillä pysty-

tään kuitenkin ennakoimaan vikoja, joten vikakeskeytyksiin liittyviä kustannuksia voidaan 

pienentää.  

 

Ennakoivan kunnossapidon kannattavuusarviossa malliin kuului nykyisen menetelmän mu-

kaiset tarkastukset, TRAX -mittaukset sekä öljyanalyysi. Verkkoyhtiöille kannattavimpia 

vaihtoehtoja ennakoivan kunnossapidon kohteita olivat nimellisteholtaan suuret pienellä 

kuormitusasteella käyvät jakelumuuntajat. Merkittävimmät parametrit ennakoivan kunnos-

sapidon kannattavuuteen olivat vaihtovälin kasvu, kuormitusaste sekä muuntajan nimellis-

teho ja hinta. Tuloksiin liittyy kuitenkin huomattava määrä epävarmuuksia ja olettamuksia, 

jotka on kuvattu kannattavuustarkasteluissa. Kunnonvalvontamenetelmien soveltamisen ja 

kannattavuuden arviointi vaatii verkkoyhtiökohtaisten tilastojen, toimintamallien ja verk-

koon kuuluvien komponenttien huomioonottamista ja analysoimista, jotta olisi mahdollista 

luotettavasti arvioida ennakoivan kunnossapidon kannattavuutta yhtiökohtaisesti.  
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In this thesis applicable methods and viability of preventive maintenance of distribution 

transformers in Finnish electricity distribution business have been examined and researched. 

In the work theory of distribution transformers operation, lifecycle of the distribution trans-

formers in a distribution company, applicable methods for preventive maintenance of distri-

bution transformers and viability of preventive maintenance of distribution transformers 

have been discussed.  

 

There are various methods for preventive maintenance of distribution transformers. Appli-

cable methods for distribution transformers are oil analysis, winding resistance measure-

ment, turns ratio measurement, insulation measurement, moisture measurement, frequency 

response analysis and partial discharge test of which oil analysis related gas test and partial 

discharge can be done without outage. If the interruption is needed, the measurements are 

more expensive for a distribution company e.g. due to the non-delivered energy and planned 

outage costs. With preventive maintenance methods the faults can be anticipated and the 

costs reduced.  

 

In the profitability analysis, preventive maintenance model includes present methods of 

transformer maintenance, TRAX -measurements and oil analysis. The results suggest that 

the most profitable targets are transformers with moderate load ratio and high nominal 

power. The most crucial parameters that have impact on the viability of preventive mainte-

nance are interval between the replacement, load ratio, nominal power and price of the trans-

former. It should be noted that in the analyses assumptions were used and there is high level 

of uncertainty related to the key parameters that are described in the analyses. To be able to 

reliably estimate the applicable methods for preventive maintenance and their profitability 

for a particular company it is necessary to consider and utilize the company-specific models 

of operation, statistics and network components.   
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1. JOHDANTO  

Jakelumuuntajat ovat olleet luotettavia verkon peruskomponentteja jo vuosikausia. Jakelu-

muuntajat ovat yksinkertaisia, pitkäikäisiä ja suhteellisen luotettavia verkostokomponent-

teja.  Jakelumuuntajille ei ole tähän mennessä tehty laajamittaisesti ennakoivaa kunnonval-

vontaa mittausten muodossa. Työn tavoitteena on selvittää mitä ennakoivan kunnossapidon 

menetelmiä on olemassa, joita jakelumuuntajille voidaan soveltaa sekä arvioida esimerkki-

tarkastelun avulla ennakoivan kunnossapidon kannattavuutta.  

Työ koostuu kuudesta luvusta. Toisessa luvussa on esitelty jakelumuuntajan toimintaperiaa-

tetta, rakennetta, elinkaarta sekä huollettavuutta. Kolmas luku käsittelee jakelumuuntajille 

soveltuvia ennakoivan kunnonvalvonnan menetelmiä, joita ovat öljyanalyysi, käämityksen 

resistanssin mittaus, muuntosuhdemittaus, muuntajan eristyksen mittaus, kosteus muunta-

jassa, taajuusvastemittaus sekä osittaispurkausmittaus. Neljäs luku käsittelee jakelumuunta-

jan elinkaarta verkkoyhtiössä, huomioiden myös jakeluverkkoyhtiöiden monipoliasemasta 

johtuvia valvonnan erityispiirteitä. Viidennessä luvussa ennakoiva kunnossapito käsitteenä 

sekä kannattavuuslaskelmat, jossa tarkastellaan ennakoivan kunnossapidon mallin kannatta-

vuutta verkkoyhtiön näkökulmasta.  

Työssä vertaillaan uusimisen ja ennakoivan kunnossapidon menetelmiä, tutkitaan ennakoi-

van kunnossapidon vaikutusta muuntajan elinkaareen ja tarkastellaan ennakoivan kunnossa-

pidon taloudellista vaikutusta. Kannattavuuden arvioinnissa keskitytään suomalaisen verk-

koyhtiön näkökulmaan ottamalla huomioon Energiaviraston valvontamallin mukaiset kes-

keytyskustannukset sekä toimittamattomasta energiasta aiheutuvat kulut. Työssä käydään 

esimerkin kautta läpi muuntajan vaihtoprosessiin liittyvät kulut sekä selvitetään, onko enna-

koivalla kunnossapidolla positiivista vaikutusta yrityksen tulokseen käytetyillä lähtöoletta-

muksilla. Esimerkkilaskennassa käytettävät laskentamenetelmät ovat kuitenkin sovelletta-

vissa erilaisille ennakoivan kunnonvalvonnan malleille eikä työn tarkoituksena ollut tutkia 

vain yhtä ennakoivan kunnonvalvonnan mallia. Esimerkkilaskenta toimiikin mallina enna-

koivan kunnossapidon kannattavuuden laskentaan.  

 

Työssä on hyödynnetty pääasiassa aiheeseen liittyvää kirjallisuudesta löytyvää tietoa. Li-

säksi esimerkkilaskennassa hyödynnettiin MATLAB -tietokoneohjelmistoa. Työ on tehty 

Perel Oy:lle.  

 

Työn tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

• Miten öljymuuntajaa voidaan mitata? 

• Voidaanko jakelumuuntajien elinikää pidentää ennakoivilla toimenpiteillä? 

• Miten jakelumuuntajan hinta vaikuttaa huollon kannattavuuteen? 

• Onko verkkoyhtiöiden kannattavaa mitata/huoltaa jakelumuuntajia ennakoivasti? 
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2. JAKELUMUUNTAJA 

Jakelumuuntaja on verkkoyhtiöiden käyttämä muuntaja, joka muuttaa vaihtojännitteen pie-

nemmäksi jännitteeksi. Suomessa yleisin muuntosuhde on 20/0,4 kV. Tämän lisäksi Suo-

messa käytetään myös 1 kV jakeluverkkoa joissakin verkkoyhtiöissä. Tästä syystä käytetään 

20/1/0,4 kV kolmikäämimuuntajaa tai 20/1 ja 1/0,4 kV:n muuntajia, joista saadaan tehoa 

siirrettyä 1 kV:n jakeluverkolle sekä suoraan kulutuskäyttöön (Norri 2006). Jakelumuunta-

jan tehtävä on muuttaa keskijännite pienjännitteeksi. Jakelumuuntajat ovat pääsääntöisesti 

kolmivaiheisia, mutta myös yksivaiheisia jakelumuuntajia valmistetaan. Jakelumuuntajaksi 

määritellään muuntajat, joiden ensiöjännite on maksimissaan 72,5 kV (Huurinainen 2006).  

2.1 Muuntajan toimintaperiaate 

Muuntaja on staattinen laite, jolla voidaan kytkeä kaksi tai useampia sähköpiirejä magneet-

tisesti toisiinsa. Muuntajan avulla voidaan muuttaa ensiöpuolelle tuleva jännite toisiopuo-

lelle. Muuntaja siirtää energiaa ilman johdinta. Muuntaja toimii vain ja ainoastaan vaihto-

jännitteellä, sillä muuntaja tarvitsee toimiakseen magneettivuon. Muuntajan muuntosuhdetta 

voidaan muokata muuttamalla muuntajan käämityksiä. (Aura & Tonteri 1996) 

 
Kuva 2.1: Ideaalinen muuntaja. (Megger 2019) 

Ideaalisessa muuntajassa ei synny häviöitä. Tarkastelemalla kuvaa 2.1 nähdään, että häviöt-

tömän muuntajan ensiöjännite V1 on yhtä suuri kuin toisiojännite V2 sekä ensiövirta I1 on 

yhtä suuri kuin toisiovirta I2, kun käämikierrokset ovat N1 ja N2 yhtä suuret. Kun ensiön ja 

toision jännitteet sekä virrat ovat yhtä suuria, ovat myös ensiöteho sekä toisioteho yhtä suu-

ret. Teho siirtyy ensiöstä toisioon jatkuvasti muuttuvan magneettivuon 𝜙 avulla. 
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Todellisessa muuntajassa tapahtuu tehohäviöitä, jonka syystä ensiöpuolen teho ei kokonaan 

siirry toisiopuolelle. Tehohäviöitä syntyy muuntajan rautasydämessä sekä käämien resis-

tansseissa. Rautasydämessä tapahtuvia häviöitä kutsutaan rautahäviöiksi ja käämien resis-

tansseissa syntyviä häviöitä virtalämpöhäviöiksi. (Aura & Tonteri 1996) 

 
Kuva 2.2: Todellinen muuntajapiiri ilman muuntajan rautasydäntä. (Megger 2019) 

 

Vertailemalla kuvia 2.1 sekä 2.2 nähdään, että todellisessa muuntajassa käämeihin muodos-

tuu resistanssia R sekä reaktanssia X sen induktanssin vuoksi. Resistanssin ja induktanssin 

takia muuntajan kuormituksessa syntyy virtalämpöhäviöitä. Magnetointihäviöt eivät ole 

kuormituksesta riippuvaisia vaan ne syntyvät magnetoinnin takia.  

 

Kolmivaihemuuntaja koostuu kolmesta yksivaihemuuntajasta. Kolmivaihemuuntajassa, 

jossa kolme yksivaihemuuntajaa on kytketty tähteen muuntajien sekä ensiö- että toisio-

käämit on kytketty sähköisesti yhteen, mutta ei magneettisesti, sillä jokaisessa kolmessa rau-

tasydämessä kulkee oma magneettivuo. Yksivaihemuuntajat muodostavat kolmivaihemuun-

tajan vaiheet. Kolmivaihemuuntajan vaiheet toimivat em. todellisen yksivaihemuuntajan ta-

voin. Kolmivaihemuuntajassa vaihejännitteet sekä magneettivuot ovat 120° vaihesiirrossa 

toisistaan. (Aura & Tonteri 1996) 

 

 
Kuva 2.3: Kolmivaihemuuntaja ilman toisiokäämejä. (Pöyhönen 1978) 
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2.2 Jakelumuuntajan rakenteet 

 

Jakelumuuntajat ovat rakenteeltaan kolmivaihemuuntajia. Jokaisen vaiheen pylväässä on 

vaiheen käämitys. Jakelumuuntajan magneettipiiri on esitetty kuvassa 2.4. (Aura & Tonteri 

1996) 

 
Kuva 2.4: Jakelumuuntajan magneettipiiri. (Aura & Tonteri 1996) 

 

Jakelumuuntajia on rakenteeltaan neljää eri tyyppiä:  

 

1) paisuntasäiliöiset jakelumuuntajat,   

2) hermeettiset jakelumuuntajat,  

3) pylväsmuuntajat ja  

4) kuivamuuntajat.  

 

Öljyä eristys- ja jäähdytysaineena käyttäviä jakelumuuntajia näistä ovat paisuntasäiliöiset 

jakelumuuntajat, hermeettiset jakelumuuntajat sekä pylväsmuuntajat. Kuivamuuntajassa ei 

käytetä öljyä, eikä sitä voida huoltaa samalla tavalla kuin öljykäyttöisiä jakelumuuntajia. 

Kuivamuuntajat ovat myöskin harvinaisempia niiden kalliin hinnan vuoksi (Huurinainen 

2006). Näistä syistä johtuen kuivamuuntajaa ei käsitellä tässä työssä tarkemmin.  

 

Paisuntasäiliöinen jakelumuuntaja on yleisin öljyeristeinen jakelumuuntaja (Puranen 2012).  

Seuraavan sivun kuvassa 2.5 on esitetty paisuntasäiliöinen jakelumuuntaja. Paisuntasäiliöi-

nen jakelumuuntaja täytetään niin, että paisuntasäiliö täyttyy noin puolilleen 20 ℃ lämpöti-

lassa (Huurinainen 2006). Näin ollen öljyllä on tilaa paisua tai tiivistyä lämpötilan muutok-

sessa. Paisuntasäiliöiseen jakelumuuntajaan imeytyy vain vähän kosteutta ilman ja öljyn pie-

nen kosketuspinnan vuoksi. Vesi painuu öljyn paisuntasäiliön pohjalle, josta se voidaan hel-

posti poistaa (Aura & Tonteri 2005). 
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Kuva 2.5: Paisuntasäiliöinen jakelumuuntaja. (Huurinainen, 2006 ; ABB) 

 

Hermeettiset eli kaasutiiviit jakelumuuntajat ovat itsejäähdytteisiä sekä öljyeristeisiä kuten 

paisuntasäiliöiset jakelumuuntajat. Seuraavalla sivulla on esitetty hermeettinen jakelumuun-

taja kuvassa 2.6. Hermeettisessä jakelumuuntajassa ei kuitenkaan erikseen ole paisuntasäi-

liötä, vaan ne ovat täynnä öljyä sekä ovat kaasutiiviitä. Säiliön jäähdytysaallot ovat elastisia, 

jonka takia ne mukautuvat tilavuuden muutoksiin. Rakenteen ansiosta muuntaja ikääntyy 

hermeettisessä muuntajassa hitaammin kuin paisuntasäiliöisessä, koska happi ja kosteus ei 

pääse vaikuttamaan öljyn ja eristeiden ominaisuuksiin.  Hermeettisen jakelumuuntajan vuo-

dot ovat helposti havaittavissa, koska kaikki vuodot ovat öljyvuotoja. Hermeettinen muun-

taja on myös pienempi kuin paisuntasäiliöinen. (Aura & Tonteri 1996; Huurinainen 2006) 
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Kuva 2.6: Hermeettinen jakelumuuntaja. (Huurinainen, 2006 ; ABB) 

 

Pylväsmuuntajassa paisuntatila on sijoitettu kannen alle. Väliottokytkin on jätetty pylväs-

muuntajasta pois. Myös pylväsmuuntajassa öljyn jäähdytyskierto tapahtuu itsenäisesti. 

Kuormitushäviöt lämmittävät öljyä ja öljy lämpenee noustessaan muuntajassa, mutta jäähtyy 

sen laskeutuessa muuntajan reunoille. (Aura & Tonteri 2005; Aura & Tonteri 1996) 

2.3 Jakelumuuntajan elinikä 

Jakelumuuntajan elinikä on noin 40 vuotta (CIGRE 2003; Pylvänäinen ym. 2009). Jakelu-

muuntajan elinikä voi kuitenkin vaihdella ± 15 vuotta (Eronen 2016). Jakelumuuntajaa ei 

kuormiteta nimelliskuormituksella kokoajan. Osakuormitus ei lämmitä muuntajaa yhtä pal-

jon kuin nimelliskuormitus. Jakelumuuntajan käyttöikää voidaan tutkia neljältä eri kannalta: 

tekninen käyttöikä, taloudellinen käyttöikä, strateginen käyttöikä ja ekvivalenttinen käyt-

töikä (Rosenlind 2013). Tavanomaisesti muuntajan käyttöiän määrittäisi tekninen käyttöikä 

eli se aika, jonka muuntaja kykenee toimimaan sille tarkoitetussa tehtävässä. Teknistä käyt-

töikää ennen tulee vastaan, esim. taloudellinen käyttöikä, eli se ikä, jolloin on taloudellisesti 

kannattavampaa hankkia uusi muuntaja tilalle. Joskus verkonmuutoksien takia tulee strate-

ginen käyttöikä loppuun ja muuntaja jää turhaksi. Ekvivalenttisella käyttöiällä tarkoitetaan 

muuntajan iän, käyttöikää lyhentävien rasitusten ja käyttöikää jatkavien toimenpiteiden huo-

mioimista (Rosenlind 2013). 

Öljymuuntajan tekniseen käyttöikään eli ikään, jonka muuntaja toimii sille tarkoitetussa teh-

tävässä vikaantumatta vaikuttaa kuormituksen ohella myös ulkoiset tekijät, muuntajan ra-

kenne, muuntajaöljy, tiivisteet ja paperieristeet. CIGREN luotettavuusselvityksen pohjalta 

tehdyn raportin mukaan jakelumuuntajien vikaantumista tulisi tarkastella yksilöinä, koska 
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ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutus muuntajan elinikään on niin suuri (CIGRE 2003). 

Pelkästään ulkoilman lämpötila vaikuttaa jo siihen, kuinka muuntajaa voidaan kuormittaa. 

Tästä syystä talven kylmimpinä päivinä voidaan kuormittaa jakelumuuntajia nimelliskuor-

mitusta korkeammalla teholla vahingoittamatta muuntajan paperieristystä. (Rosenlind 2013; 

Pylvänäinen 2010) 

Tekniseen käyttöikään liittyy niin ikään myös muuntajan sisäiset tekijät. Öljyyn kerääntyvät 

epäpuhtaudet heikentävät muuntajan eristysominaisuuksia. Öljyyn kerääntynyt kosteus hei-

kentää merkittävästi öljyn jännitelujuutta. Lujuus vaikuttaa muuntajan kuormituksen ja vi-

katilanteiden kestoon. Mitä enemmän muuntajan lujuutta valvotaan, sitä paremmin voidaan 

minimoida riskit. Muuntajaöljy hapettuu lämpimässä, joka voi johtaa muuntajan paperieris-

tyksen vahingoittumiseen. Kun paperieriste vahingoittuu riittävästi, niin se ei enää kestä oi-

kosulkuvoimia. Paperieristeen vaihtaminen on työlästä ja sen kosteus on yleinen syy muun-

tajan vaihdokseen. (Aro ym. 1996) 

2.4 Huollettavuus 

 

Öljymuuntajille voidaan tehdä määräaikaishuoltoja ja perushuoltoja. Perushuollolla tarkoi-

tetaan isompaa huoltoa, joka tehdään pääsääntöisesti kerran muuntajan elinkaaren aikana 

isommille muuntajille (ABB 2009). Määräaikaishuolloista on erilaisia sovelluksia, ja niiden 

laajuudesta ja ajankohdista päättävät verkkoyhtiöt. Huollot ovat yleensä ulkoistettuja (Pura-

nen, 2012). 

 

Huollot voidaan jakaa myös kahteen kategoriaan niiden suorituspaikan perusteella. Luon-

nollisesti korjaamolla tehdyt huollot vaativat käytön keskeytyksen. Käyttöpaikalla voidaan 

tehdä huoltoja käyttöä keskeyttämättä, mutta jotkin käyttöpaikalla tehtävissä olevat huolto-

toimenpiteet vaativat jännitteettömyyttä, jolloin laite on kytkettävä irti verkosta.  Huollot 

sisältävät yleensä tarkastuksen, mittaus-/tarkastustuloksien analysoimisen ja tarvittavien 

osien huollon/uusimisen. (Huurinainen 2006) 

 

Määräaikaishuollot suoritetaan pääosin käyttöpaikalla ja niiden sisältö riippuu verkkoyhtiön 

ja tekijän sopimuksesta. Määräaikaishuolloissa voidaan tehdä ainakin seuraavia huoltotoi-

menpiteitä: öljyvuotojen ja -määrän tarkastaminen, öljynäytteen otto, öljyn korkeuden osoit-

timen toiminnan tarkastus, eristimen kunnon ja mahdollisten vaurioiden tarkistus, ilma-

kuivaimen kunnon tarkastus, suojalaitteiden koestus, maadoituksen tarkastus, väliottokytki-

men säätö, pintakäsittelyn tarkastus, muuntajan kannen puhdistus, kaasureleen tarkastus, 

lämpömittarin tarkastus. Verkkoyhtiöt määrittelevät huoltojen ajankohdat ja sisällöt muun-

tajan ulkoisten ja sisäisten tekijöiden perusteella. (Ylikulju 2009; Huurinainen 2006) 

 

Perushuolto tehdään pääsääntöisesti kerran tärkeän muuntajan elinkaaren aikana. Se tehdään 

normaalisti 25-30 vuoden ikäiselle muuntajalle, mutta vähemmän kuormitetuilla alueilla ole-

vien muuntajien perushuolto voidaan tehdä 30-35 vuoden ikäisenä, kun taas korkeammilla 

kuormilla toimiva muuntaja joudutaan huoltamaan jo 15-vuotiaana. Perushuollossa tehdään 

ainakin eristysosien kuivaus, käämien kiristys ja öljyn suodatus. DP-luvun (degree of mole-

cular polymerisation) ollessa alhainen joudutaan myös tekemään uudelleenkäämitys. Perus-

huollon yhteydessä voidaan tehdä ainakin myös seuraavia töitä: visuaalinen tarkastelu, ak-

tiiviosien puhdistus ja kiristys, tukirakenteiden tarkastus ja korjaus, sisäisten liitoksien kor-

jaus ja tarkastus, eristeiden tutkinta, muuntajasydämen tarkastus, väliottokytkimen tarkastus 

ja koskettimien puhdistus, tiivisteiden tarkastus ja uusiminen, säiliöiden puhdistus, tarkastus 
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ja korjaus, muuntajaöljyn uusiminen, kuivaus kiertoilmakuivauksella, läpivientien kunnon 

tarkastus, suojalaitteiden tarkastukset ja huollot, pulttien uusiminen ja koestukset. (Holappa 

2011; Ylikulju 2009; ABB 2009) 

3. MUUNTAJIEN KUNNONVALVONTAMENETELMÄT 

Jakelumuuntajien kunnonvalvonnasta vastaavat verkkoyhtiöt (Ylikulju 2009). Tekemällä 

mittauksia ja analyysejä voidaan varmistaa muuntajan luotettava toiminta ja ajoittaa niille 

tehtävät huollot. Kunnonvalvontamenetelmiä hyväksi käyttäen voidaan parantaa jakelu-

muuntajan kustannustehokkuutta. Tässä luvussa käydään läpi muuntajille soveltuvia kun-

nonvalvontamenetelmiä. 

3.1 Öljyanalyysi 

 

Öljyanalyysi on huollon yhteydessä tehtävä kunnonvalvontamenetelmä. Öljyanalyysi teh-

dään laboratoriossa, mutta liuenneita kaasuja ja läpilyöntilujuutta voidaan tutkia myös ken-

tällä. Kaasujen tutkimiseen on olemassa myös jatkuvatoiminen analysaattori, jonka käyttä-

minen ei vaadi työntekijää enää asennuksen jälkeen. Laboratoriossa tehtävässä analyysissä 

tutkitaan ainakin kaasut ja läpilyöntilujuus. Näiden lisäksi öljyanalyysin pohjalta voidaan 

tutkia myös muuntajan kosteutta, häviökulman tan , rajapintajännitys, roskapitoisuus, neut-

raloimisluku ja inhibittipitoisuus. (Puranen 2012; Megger 2019) 

 

Vikakaasut kertovat muuntajan vioittumisesta. Öljyanalyysillä vika voidaan havaita jo ennen 

suojalaitteiden reagointia. Diagnosoimalla kaasuja voidaan päätellä vikatyyppi. Nopeasti ke-

hittyvän vian myötä ylimääräinen kaasu nousee muuntajassa kuplien ylöspäin, kun se ei ehdi 

liueta kokonaan öljyyn. Näissä tapauksissa kaasurele lähtee toimimaan. Näin säästytään pi-

demmiltä käyttökatkoilta ja muuntajan huolto voidaan ajoittaa järkevästi. (Puranen 2012) 

 

Öljyanalyysista saatavalla läpilyöntijännitteellä tarkoitetaan öljyn sähköistä eristyskykyä, 

joka vaikuttaa muuntajan kestoisuuteen. Muuntajaöljyn ollessa heikkolaatuista voi oikosulut 

tehdä isoja vahinkoja muuntajalle. Läpilyöntilujuuden määrittämisellä voidaan siis varmis-

tua siitä, että muuntaja kestää vikatilanteita. Kuvasta 3.1 nähdään puhtaan öljyn ja läpilyön-

tilujuuden yhteys.  
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Kuva 3.1: Puhtaan ja likaisen öljyn läpilyöntilujuus vesipitoisuuden funktiona. 

 

Muuntajan ikääntymisessä tapahtuvien kosteusvaurioiden vaikutus korostuu öljyn ollessa 

likaista. Kuvasta 3.1 nähdään kuinka huomattavasti öljyn puhtaus vaikuttaa läpilyöntilu-

juuteen.  

3.2 Käämityksen resistanssin mittaus 

 

Käämien resistanssit mitataan tasajännitettä käyttäen vaihe kerrallaan. Virran kulkiessa kää-

mien läpi muodostuu jännitehäviöitä. Käämien yliolevien jännitteiden ja niiden läpi kulke-

van virran avulla saadaan laskettua käämien resistanssit. Kun tunnetaan mittalaitteiden si-

säiset resistanssit, saadaan tarkat arvot. Tyypillinen testivirta on 0,5-10% nimellisvirrasta. 

Liian pienellä virralla tulos ei ole johdonmukainen. (Huurinainen 2006; Megger 2019) 

 

Resistanssin mittauksella voidaan tarkistaa suunnittelu, huomata huonot kontaktit esim. kää-

min ja läpivientieristimen välillä, huomata käämikierrosten muutos sekä laskea muuntajan 

lämpötila käytössä (Megger 2019). Liian korkea lämpötila ikäännyttää muuntajaa. Käämi-

kierrosten määrä vaikuttaa sen sijaan muuntajan muuntosuhteeseen. Väärällä muuntosuh-

teella varustettu jakelumuuntaja syöttää pienjänniteverkkoon joko liian isoa tai pientä jänni-

tettä. Mittaamalla resistanssit voidaan varmistua siitä, että se toimii sille tarkoitetulla tavalla 

hajoamatta ennenaikaisesti.  

 

Käämitysten resistanssien poikkeama vaiheessa saa olla maksimissaan 1% (Megger 2019). 

Poikkeama saadaan selville laskemalla ensin jokaisen vaiheen virheet yhtälön (3.1) avulla ja 

sitten isoimman vaihevirheen suhde keskiarvoresistanssiin yhtälön (3.2) avulla 

 

𝑃ℎ𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑅ph,𝑛

𝑅avg
|,              (3.1) 

 

jossa Rph,n vaiheen n resistanssi ja Ravg on kaikista mittauksista laskettu keskiarvoresistanssi. 

(Megger 2019) ja 
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𝑅𝑑% =
𝑃ℎ𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑅𝑎𝑣𝑔
∗ 100 %,             (3.2) 

 

jossa Phmax error on suurin vaihevirhe ja Ravg on kaikista mittauksista laskettu keskiarvo-

resistanssi.(Megger 2019) 

 

Käämitysten resistanssin vaihtelu eri vaiheiden välillä on määritetty kansainvälisillä stan-

dardeilla (IEEE, CIGRE). Käämityksen resistanssi saa vaihdella maksimissaan 2 %. Vaih-

telu lasketaan yhtälöllä (3.3) 

 

𝑅𝑣% =  
𝑅max−𝑅min

𝑅avg
∗ 100 %,             (3.3) 

 

jossa Rmax on suurin mitattu resistanssi, Rmin on pienin mitattu resistanssi ja Ravg on kaikista 

mittauksista laskettu keskiarvoresistanssi. Resistanssi riippuu käämien lämpötilasta, joten 

laskuissa voidaan käyttää korjauskerrointa. Resistanssi saadaan muutettua haluttuun lämpö-

tilaan yhtälöllä (3.4) (Megger 2019) 

 

 𝑅final = 𝑅initial(1+∝ (𝑇final − 𝑇initial)),           (3.4) 

 

jossa Rinitial on mitattu resistanssi, ∝ on 0,39 % per Celsius (C), Tfinal on lämpötila, johon arvo 

halutaan muuttaa ja Tinitial on mittausolosuhteiden lämpötila. (Megger 2019) 

 

Tarkennettuna: Kun otetaan mittaukset kaikista vaiheista suurimman ja pienimmän mittaus-

tuloksen ero saa olla mittausten keskiarvoon maksimissaan 2 %, mutta samaisen vaiheen 

mittausten ero saa olla mittausten keskiarvoon vain maksimissaan 1 % läpäistäkseen stan-

dardit. Eli toisessa mittauksessa otetaan huomioon mittaustulokset kokonaisuutena, kun taas 

toisessa mittauksessa tarkastellaan vaiheita erikseen. 

 

Tähteen kytketyllä muuntajan alajännitepuolella voi kestää kauan ennen kuin se stabiloituu. 

Mittaaminen voidaan tehdä myös jatkuvalla testivirran syötöllä yläjännitepuolelle sekä ala-

jännitepuolelle, joka nopeuttaa mittausprosessia. Muuntajan demagnetoimiseen voidaan 

myös käyttää adaptiivista demagnetisointia, joka nopeuttaa mittauksen jälkeistä demagneti-

sointia. (Megger 2019) 

 

3.3 Muuntosuhdemittaus 

 

Muuntosuhdemittauksia voidaan tehdä, jotta varmistutaan suunnittelusta, huollon jälkeisistä 

vaikutuksista, tarkistetaan nykyinen tila tai otetaan selvää hajoamisen syystä. Muuntosuhde-

mittaus tehdään tarkastelemalla vaihe kerrallaan. Muuntosuhde saadaan mitattua, kun syö-

tetään testijännitettä yläjännitepuolelle. Testi suoritetaan mittaamalla ensin kondensaattorin 

varaus. Tämän jälkeen mitataan kondensaattori sarjassa käämien kanssa. Näiden suhteesta 

saadaan muuntosuhde. (Megger 2019 ; Voltech 2020) 
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Kuva 3.2: Kolmivaiheisen muuntajan muuntosuhdemittaus. Kuvassa mitataan ensimmäisen vaiheen muunto-

suhdetta. (Megger 2019) 

 

Mittauksella saadaan tarkistettua muuntosuhde, varmistutaan myös väliottokytkimen ja yh-

teyksien toiminnasta. Huonot testitulokset johtuvat vääristä käämikierrossuhteista, eristeen 

toimimattomuudesta tai väliottokytkimen vioista. Tulokset saadaan vertaamalla mitattuja ar-

voja nimellisarvoihin. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):n ja IEC (In-

ternational Electrotechnical Comission):n stardardien mukaan toleranssi saa olla maksimis-

saan 0,5 % kaikilla mitatuilla suureilla. (Megger 2019) 

3.4 Muuntajan eristyksen mittaus 

 

Muuntajan eristystä voidaan mitata oikosulkuimpedanssitestillä sekä taajuusvastemittauk-

sella. Oikosulkuimpedanssitestissä mitataan vaiheen impedanssi, ja lasketaan resistanssin ja 

reaktanssin osuudet. Oikosulku tehdään mittauksessa pienemmälle jännitepuolelle. Taajuus-

vastemittaus tehdään samalla tavalla kuin oikosulkuimpedanssi, mutta tutkitaan eri taajuuk-

silla resistanssin muutosta. Resistanssi kasvaa taajuutta kasvatettaessa, ja tulokset ovatkin 

helpommin luettavissa suurilla taajuuksilla. (Megger 2019) 

 

Mittauksilla nähdään oikosulut käämien käämikierrosten välillä ja saadaan selville pyörre-

virtahäviöt. Mittauksia toistamalla ja niihin reagoimalla saadaan pidettyä häviöt minimissä 

ja näin ollen pysyy hyötysuhde hyvänä. Tuloksia verrataan nimellisarvoihin ja vaiheita kes-

kenään. (Megger 2019 ; IEEE 2020) 

3.5 Kosteus muuntajassa 

 

Muuntajan kosteus ilmenee paperieristeessä ja öljyssä. Suurin osa kosteudesta imeytyy kui-

tenkin paperieristeeseen. Kosteus vaikuttaa latauksen kapasiteettiin, paperieristeen kestä-

vyyteen ja muuntajan ikääntymiseen. (Huurinainen 2006)  

 

Muuntajan kosteutta voidaan tutkia suoralla tai epäsuorilla metodeilla. Suora metodi tarkoit-

taa paperinäytteen ottamista muuntajasta. Suoraa metodia käytettäessä on tärkeää ottaa pa-

perinäytteitä useammasta paikasta, sillä kosteus voi vaihdella eri puolilla muuntajaa. Epä-

suoria metodeita ovat furfuraalianalyysi eli öljyanalyysin yhteydessä tehtävä paperieristyk-

sen kosteusanalyysi, tan delta- eli tehohäviökerroinmittausmenetelmä/tehokerroinmittaus ja 

eristysvastemittaus. Furfuraalianalyysissä paperiseristyksen kosteus päätellään tasapai-
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nodiagrammeilla. Tan delta -/tehokerroinmittauksessa muutetaan saadut tan delta -/tehoker-

roinarvot referenssilämpötilaan 20 ℃. Eristevasteen mittaus voidaan tehdä joko tasajännit-

teellä tai vaihtojännitteellä. Tasajännitteellä tehdyssä eristysvastusmittauksessa mitataan 

jännitevaste eli jännitettä ajan suhteen sekä polarisaatio – depolarisaatio. Vaihtojännitteellä 

mitattaessa verrataan kapasitanssia ja häviökerrointa taajuuteen. (Megger 2019)  

 

Furfuraalianalyysiin liittyy paljon epävarmuutta. Näytteenotto, näytteen kuljetus, laborato-

riotulosten variaatiot ja standardidiagrammien yhteensopivuus ikääntyneen öljyn ja pape-

rieristyksen kanssa aiheuttavat epävarmuuden. Kuvassa 3.3 on havainnollistettu öljyyn 

imeytyneen veden suhdetta paperieristeeseen imeytyneen veden määrään. Kuvasta nähdään, 

että kun furfuraalianalyysin näyte on otettu pienessä lämpötilassa, on vaikea arvioida pape-

rieristeen kosteutta. (Megger 2019) 

 

 

 
Kuva 3.3: Lämpötilan merkitys kosteusmittauksissa, ja kosteuden suhde paperieristeen ja öljyn välillä. (Meg-

ger 2019) 

 

Eristysvastemittauksista vaihtojännitteellä tehty mittaus on tasajännitteellä tehtyä mittausta 

varmempi, koska taajuutta voidaan säädellä. Tasajännitteellä tehty eristysvastemittaus on 

kuitenkin vaihtojännitettä käyttävää tapaa nopeampi. Tan delta -/tehokerroinmittauksessa 

epävarmuuden aiheuttavat lämpötilankorjauskertoimet, jotka eivät täysin päde yksittäisille 

muuntajille. Tämän lisäksi paperieristyksen kosteus vaikuttaa vain vähän tuloksiin. On mah-

dotonta kertoa johtuuko tan deltan kasvu kosteudesta paperieristeen kosteudesta vai öljyn 

konduktanssista. (Megger 2019) 

 

Tan delta -/tehokerroinmittausta varten löytyy standardi IEEE 62-1995. Standardissa on 

määritelty arvot uudelle, normaalitilanteessa olevalle ja ikääntyneelle muuntajalle. Uuden 

muuntajan kosteus 0,3 %, normaalitilanteessa olevan muuntajan kosteus 0,5 % ja ikäänty-

neen muuntajan kosteus 1 %. Ikääntynyttä muuntajaa täytyy kuitenkin tutkia tarkemmin var-

mistaakseen sen jännitelujuuden mittausepävarmuustekijöistä johtuen. (IEEE 1995; Megger 

2019) 
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3.6 Taajuusvastemittaus 

 

Taajuusvastemittaus tehdään mittaamalla avoimen piirin impedanssi ja oikosulkuimpedanssi 

laajalla taajuusskaalalla. Taajuusvaste saadaan desibeleinä. Taajuusvastemittauksella löyde-

tään viat käämeissä, sydämessä ja muut sähkömekaaniset viat. Käämeistä voidaan löytää 

muodonmuutoksia, siirtymiä sekä kierrossuhteiden muutoksia. Sydämestä voidaan löytää 

maadoitus- ja eristevikoja. Sähkömekaanisista vioista lukitusrakenteet sekä sähköiset yh-

teysongelmat jännitelähteen ja kuorman välillä ovat löydettävissä. (Megger 2019) 

 

Impedanssia ja siirtofunktiota voidaan vertailla muuntajan ikääntyessä, mikäli taajuusvaste 

on mitattu sitä valmistettaessa. Kuva 3.4 havainnollistaa sitä, kuinka mahdotonta on lukea 

taajuusvastemittausten tuloksia ilman vertailua. Kuvassa sinisen käyrän sydän on maadoi-

tettu, mutta punaisen käyrän sydän ei. Mittauksia koskevia standardeja ovat mm. 

IEC 60076-18 ja IEEE PC57.149.D9. Yhteenvetona näistä voidaan kuitenkin todeta taajuus-

vastemittauksen osalta, että mikäli muuntajan taajuusvaste on ± 1 dB -100 dB:n testillä, lä-

päisee se kaikki taajuusvastemittausta koskevat standardit. (Megger 2019) 

 

 
Kuva 3.4: Kuvassa taajuusvasteet, kun sydän on maadoitettu (sininen käyrä) ja kun se ei ole maadoitettu (pu-

nainen käyrä). (Megger 2019) 

3.7 Osittaispurkausmittaus 

 

Osittaispurkausmittauksia voidaan tehdä niin muuntajan ollessa verkossa kiinni kuin ver-

kosta irrotettuna. Verkosta irrottamalla saadaan tarkemmat arvot, mutta tämä tapa vaatii aina 

käyttökeskeytyksen toisin kuin verkossa kiinni olevan muuntajan mittaus. Verkossa kiinni 

olevan muuntajan mittauksessa haasteena on huomata yksittäisen vian ilmeneminen. Kui-

tenkin vertailemalla arvoja referenssiarvoihin, on pienienkin vikojen löytäminen mahdol-

lista. Osittaispurkauksia verkossa kiinni olevasta muuntajasta voidaan mitata RF (Radio Fre-

quency)- ja UHF (Ultra High Frequency)-menetelmällä tai akustisella osittaispurkausmit-

tauksella. Verkosta irroitetusta muuntajasta sen sijaan DAC (Damped Alternating Current)-
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mittauksella tai VLF (Very Low Frequency)-mittauksella. (Mönkkönen 2018; Pakonen ym. 

2018) 

 

RF- ja UHF-menetelmä perustuu osittaispurkauksista syntyviin radiotaajuisiin signaaleihin. 

RF- ja UHF-menetelmät perustuvat samaan mittausmenetelmään, mutta RF-menetelmää 

käytetään vain alle 1 GHz:n alueella, kun sen sijaan UHF-menetelmää voidaan käyttää 0,3-

3 GHz:n taajuusalueella. Radiotaajuisiin signaaleihin perustuva mittaus ei vaadi kytkentöjä 

vaan se suoritetaan antennien avulla. (Aro ym. 2015) 

 

Akustinen osittaispurkausmittaus perustuu siihen, että osittaispurkaus aiheuttaa sähkömag-

neettisten signaalien lisäksi ääntä. Korkeataajuinen ääni vaimenee, absorboituu sekä heijas-

tuu rakenteista. Akustinen osittaispurkausmittaus suoritetaan vastaavalla tavalla kuin RF- ja 

UHF-menetelmä eli kytkentöjä ei vaadita vaan se suoritetaan anturien avulla. Akustisessa 

osittaispurkausmittauksessa otetaan huomioon laitteen tyypillinen osittaispurkaustaajuus, 

sillä anturityypin oikealla valinnalla saadaan parempia tuloksia. (Aro ym. 2015) 

 

DAC-menetelmä perustuu osittaispurkauksesta syntyviin virta- ja jännitepulsseihin. DAC-

menetelmässä syötetään ensin tasajännitettä, joka puretaan kelan läpi. Jännitteen purkautu-

essa resonanssipiiri aiheuttaa vaimenevan värähtelyn. Testijännitteen purkautuessa voidaan 

havaita osittaispurkaukset nimenomaan syntyvinä virta- ja jännitepulsseina. (Pakonen ym. 

2018) 

 

VLF-mittaus perustuu DAC-menetelmän tapaan osittaispurkauksen aiheuttavien virta- ja 

jännitepulssien havaitsemiseen. Erona on kuitenkin testijännite. VLF-menetelmässä syöte-

tään tasaista pienitaajuista (yleensä 0,1 Hz) vaihtojännitettä. (Pakonen ym. 2018) 

 

Sähköverkossa kiinni olevan muuntajan mittaaminen voi olla käytännöllisempää ja edulli-

sempaa verkkoyhtiöille, sillä näin vältytään muuntajan verkosta irrottautumisesta aiheutu-

vilta kuluilta. Kuvassa 3.5 on esitetty, kuinka osittaispurkausmittaus voidaan käytännössä 

toteuttaa, kun muuntaja on kiinni verkossa. 
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Kuva 3.5: Osittaispurkausten mittaaminen käytännössä Megger PD Scanilla. (Megger 2020) 

 

Kuvassa 3.5 on kuvattuna osittaispurkausmittauksen käytännön menetelmä. Kuvasta huo-

mataan, ettei erillisiä kytkentöjä tai verkosta irroittamista jouduta tekemään vaan muuntaja 

on mittauksen aikana toiminnassa. 

4. JAKELUMUUNTAJA OSANA VERKKOYHTIÖN TOIMINTAA 

Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden toimintaa. Valvontamallin perusperiaatteena on 

luonnollisen monopolin erityisvalvonta. Valvontamallin tavoitteena on valvoa kohtuulli-

suutta hinnoissa, taata korkea laatu käyttäjille, verkon kehittäminen ja liiketoiminnan pitkä-

jänteisyys, jatkuvuus, kehittäminen ja tehokkuus (Energiavirasto 2018). Valvontamalli vai-

kuttaa samalla myös jakeluverkon komponenttien, kuten jakelumuuntajien, elinkaareen 

verkkoyhtiöissä.  

4.1 Muuntaja ja verkkoliiketoiminnan valvontamalli 

 

Verkkoliiketoiminnan valvontamallilla valvotaan verkon haltijan kohtuullisen tuoton ja to-

teutuneen oikaistun tuloksen eroa. Tuloksen eroa kohtuulliseen tuottoon kutsutaan joko ali-

jäämäksi tai ylijäämäksi. Ylijäämällä tarkoitetaan kohtuullisen tuoton ylittävää osaa ja ali-

jäämällä sen alittavaa. Verkon haltija voi kerryttää valvontajakson jälkeen yli- tai alijäämää. 

Mikäli valvontajakson ylijäämä on yli 5% on verkon omistajan maksettava ylijäämästä kor-

koa. Edelliseltä valvontakaudelta jäänyt yli-/alijäämä on tasoitettava seuraavan valvontakau-

den aikana. Painavasta syystä on kuitenkin mahdollista hankkia lisäaikaa. Kuvassa 4.1 on 

esitetty Energiaviraston valvontamallin yhteenveto. (Energiavirasto 2018) 
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Kuva 4.1: Yhteenveto valvontamallista. (Energiavirasto 2018) 

 

Kuvan 4.1 kohtuullinen tuotto voidaan laskea yhtälöllä (4.1) 

 

 𝑅𝑘,𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 = (
𝐶𝐸∗0,6

1−𝑦𝑣𝑘
+ 𝐶𝐷 ∗ 0,4) ∗ (𝐸 + 𝐷),           (4.1) 

 

jossa Rk,pre-tax on kohtuullinen tuotto ennen yhteisöveroja, CE on oman pääoman kohtuullinen 

kustannus, CD on korollisen vieraan pääoman kohtuullinen kustannus ja yvk on voimassa 

oleva yhteisöverokanta, E verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma ja D verkkotoimin-

taan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma. (Energiavirasto 2018) 

 

Energiavirasto on ilmoittanut komponenteille valvontamallissa sovellettavat yksikköhinnat 

ja pitoaikavälit. Jakelumuuntajien yksikköhinnat ovat jaettu niiden tehon mukaan. Halvim-

man jakelumuuntajan (16 kVA) yksikköhinta on 3400 € ja kalleimman jakelumuuntajan 

(1600 kVA) 21800 €. Kaikkien jakelumuuntajien laskennalliset pitoajat ovat 35-45 vuotta. 

Yksikköhintojen avulla lasketaan sähköverkko-omaisuuden oikaistu jälleenhankinta-arvo. 

Pitoajoilla lasketaan sähköverkko-omaisuuden nykyarvoa ja oikaistut tasapoistot. Verkon-

haltija valitsee annetusta välistä teknistaloudellisen pitoajan, jota ei voi enää ilmoittamisen 

jälkeen muuttaa, ja laatii sille kunnossapitosuunnitelman. Tasapoisto palautetaan oikaistussa 

tuloksessa taseeseen. (Energiavirasto 2018) 
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Valvontamallin toteutunut oikaistu tulos saadaan, kun palautetaan palautuskelpoisten liitty-

mismaksujen vuotuinen muutos, verkkovuokrat, poistot, arvonalenemat sähköverkon hyö-

dykkeistä ja verkonosan myynnistä aiheutuva myyntitappio liikevoittoon/liiketappioon sekä 

vähennetään valvontakauden kannustimet että rahoitusomaisuuden kohtuulliset kustannuk-

set. Jokaisen kannustimen arvot lasketaan erikseen valvontakauden toiminnallisten ratkai-

suiden perusteella. Valvontamallissa kannustimia ovat investointikannustin, laatukannustin, 

tehostamiskannustin, innovaatiokannustin ja toimitusvarmuuskannustin. (Energiavirasto 

2018) 

 

Jakelumuuntajan vioittuminen johtaa käyttökeskeytykseen, joka vaikuttaa negatiivisesti laa-

tukannustimen arvoon. Keskeytyskustannukset lasketaan yhtälöllä (4.2): 

 

 𝐾𝐴𝐻𝑡 = (∑(𝐾𝐴 ∗ ℎ𝐸) + ∑(𝐾𝑀 ∗ ℎ𝑃)) ∗
𝑊𝑡

𝑇𝑡
∗

𝐾𝐻𝐼𝑡

𝐾𝐻𝐼2005
,         (4.2) 

 

jossa KA on keskeytyksen vuosienergioilla painotettu keskeytysaika, hE on keskeytyksen 

haitan energiaperusteinen yksikköhinta, KM on keskeytyksen vuosienergioilla painotettu 

keskeytysmäärä, hP on keskeytyksen haitan tehoperusteinen yksikköhinta, Wt  on siirretyn 

energian määrä tarkasteluvuotena, Tt on tuntien lukumäärä tarkasteluvuotena, KHIt on kulut-

tajahintaindeksi tarkasteluvuotena ja KHI2005 on kuluttajahintaindeksi vuonna 2005. (Ener-

giavirasto 2018) 

 

Viidennellä valvontajaksolla (2020-2023) otetaan huomioon myös jakeluverkonhaltijan 

suurjännitejakeluverkon keskeytykset. Keskijännitejakeluverkon ja suurjännitejakeluverkon 

keskeytyskustannukset lasketaan molemmat yhtälöllä (4.2). Kokonaiskeskeytyskustannuk-

sille pätee yhtälö (4.3): 
 

 𝐾𝐴𝐻𝑡 = 𝐾𝐴𝐻𝑆𝐽,𝑡 + 𝐾𝐴𝐻𝐾𝐽,𝑡,             (4.3) 

 

jossa KAHt on kokonaiskeskeytyskustannukset, KAHSJ,t on suurjänniteverkon keskeytyskus-

tannukset ja KAHKJ,t on keskijänniteverkon keskeytyskustannukset. Yhtälöiden (4.2) ja (4.3) 

keskeytysten yksikköhinnat luetaan taulukosta 4.1. Taulukossa on esitetty keskeytyksistä ai-

heutuvien taloudellisten tappioiden suuruudet keskeytystyypin mukaan. 
 

Taulukko 4.1: Keskeytyksen tyypin ja keston vaikutus laatukannustimeen. (Energiavirasto 2018) 

Odottamaton  

keskeytys 

Suunniteltu  

keskeytys 

Aikajälleen- 

kytkentä (AJK) 

Pikajälleen- 

kytkentä (PJK) 

hE,odott hP,odott hE,suunn hP,suunn hAJK hPJK 

€ / kWh € / kW € / kWh € / kW € / kW € / kW 

11,0 1,1 6,8 0,5 1,1 0,55 

  

Taulukosta 4.1 nähdään, että ennakoivaa kunnossapitoa hyödyntämällä voidaan huoltaa 

verkkoa halvemmalla kuin vikoja korjaamalla, sillä odottamattoman keskeytyksen yksikkö-

hinta on suurempi kuin suunnitellun keskeytyksen. Ennakoivan kunnossapidon hyötynä voi-

daan pitää myös sitä, että ennen keskeytyksen vaativia toimenpiteitä on mahdollista suunni-

tella huoltoa ja siten lyhentää keskeytyksen aikaa.  
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4.2 Jakelumuuntajan elinkaari verkkoyhtiössä 

 

Jakelumuuntajan elinkaari voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:  

1) Investointi 

2) Käyttö/kunnossapito  

3) Käytöstä poisto 

 

Investoinnit kattavat muuntajan hankintakustannuksen sekä verkkoon sijoittamiseen liittyvät 

kustannukset. Käyttö/kunnossapito on verkkoyhtiöiden omien toimintamallien mukaisia ja 

siihen liittyvät kustannukset siten myös verkkoyhtiökohtaisia. Käytöstä poistoon liittyy 

muuntajien hävittämiseen ja verkosta poistoon liittyvät kustannukset.  

 

Verkkoyhtiöt vaihtavat ja huoltavat muuntajia omien strategioidensa mukaisesti. Verkkoyh-

tiöiden erilaisten toimintatapojen vuoksi huoltosuunnitelmat sekä muuntajien vaihdot eroa-

vat toisistaan. Muuntajia voidaan vaihtaa taloudellisista syistä, kuormituksen nousun myötä, 

vioittumisen takia tai saneerausten yhteydessä, joten yhtiökohtainen investointistrategia oh-

jaa samalla myös muuntajien vaihtoja.  

 

Esimerkiksi Lappeenrannan Energia Oy:lla vioittuneet ja vanhat muuntajat hävitetään ro-

muksi ja alle 20 vuotta vanhat muuntajat sijoitetaan uudelleen verkkoon. Käytöstä poisto 

sisältyy heillä urakoitsijan työsuoritukseen. Huolto- ja kunnossapitotyöt ovat ulkoistettuja. 

Ennakoivana kunnossapitostrategiana on kiinteistömuuntajien vuosittainen tarkastaminen ja 

huoltaminen, mikäli se on tarpeellista sekä puistomuuntamoiden ja pylväsmuuntamoiden 

huoltaminen joka kuudes vuosi tai tarpeen mukaan. (Lintunen 2020). 

 

Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkon toimitusvarmuuden parantamista (Sähkömark-

kinalaki 2013). Sähkömarkkinalakia noudattaen verkkoyhtiöt investoivat toimitusvarmuu-

den parantamiseen. Olennaisin keino toimitusvarmuuden parantamiseen on verkon kaape-

lointi (Caruna 2018). Toimitusvarmuuden parantaminen edellyttää verkkoon tehtäviä muu-

toksia, jonka vuoksi muuntajia joudutaan poistamaan tai uudelleen sijoittamaan sähköverkon 

sisällä.  

5. ENNAKOIVAN KUNNOSSAPIDON KANNATTAVUUS 

Kunnossapito voidaan jakaa kahteen kategoriaan: ennakoivaan kunnossapitoon ja korvaa-

vaan kunnossapitoon. Ennakoiva eli ehkäisevä kunnossapito on verkon osien kunnossapitoa 

ennen vian syntyä, kun taas korvaava kunnossapito on kunnossapitoa, jossa vikaantumiseen 

reagoidaan. Kunnossapitotyyppien eroavaisuuksia on avattu kuvassa 5.1. 
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Kuva 5.1: Kunnossapitotyyppien eroavaisuudet. (SFS-EN 13306. 2010; Sjöblom 2017) 

 

Ennakoivan kunnossapidon kannattavuutta tarkastellaan vertaamalla kunnossapitotyyppien 

kustannuskomponentteja toisiinsa.  

5.1 Ennakoiva kunnonvalvonta 

 

Ennakoivalla kunnonvalvonnalla tarkoitetaan kunnonvalvontaa, joka suoritetaan ennen var-

sinaisen vian ilmenemistä. Ennakoiva kunnonvalvonta käsittää tarkastukset ja mittaukset, 

joita tulkitsemalla ja niihin reagoimalla voidaan havaita vioittuvat osat. Ennakoivalla kun-

nossapidolla voidaan välttää tai ainakin tiedostaa hajoaminen ja sitä kautta vaikuttaa keskey-

tykseen käytettävään aikaan ja tyyppiin. Ennakoivalla kunnossapidolla on kuitenkin mahdo-

tonta ennustaa ympäristöstä johtuvat vioittumiset, kuten salaman iskuista aiheutuvat maa-

sulut. 

 

Kunnonvalvonnan kulut koostuvat kolmesta pääasiallisesta kuluerästä: työvoima, matkat ja 

mittalaitteet. Ulkoistetussa kunnonvalvonnassa kustannukset määräytyvät ainoastaan tekijän 

ja verkkoyhtiön sopimuksen perusteella tai ulkoisen yrityksen työtuntien laskutuksesta. Ul-

koistetussa kunnonvalvonnassa mittalaitehankinnat sisältyvät huoltoyhtiöiden pakollisiin in-

vestointeihin eivätkä suoranaisesti näy verkkoyhtiön ja huoltoyhtiön sopimuksessa. Matkat 

lisäävät kuluerää itsessään jo matkakorvauksina, mutta myös työvoiman tarpeena. Mittalai-

tehankinnat ovat välttämättömiä mittauksiin liittyvissä työtehtävissä. Meggerin mittalaittei-

den ominaisuuksia löytyy kuvasta 5.2. 
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Kuva 5.2: Meggerin mittalaitteiden ominaisuuksia. (Megger 2019) 

 

Mittaukset ja huollot on usein ulkoistettu, joten varsinaiset mittalaitehankinnat eivät välttä-

mättä suoraan näyttäydy verkkoyhtiön kuluissa vaan mittalaitteet omistaa ulkoinen yritys, 

joka mittaukset ja huollot tekee. Tällöin verkkoyhtiön kuluksi muodostuu ”könttäsumma”, 

joka kattaa työvoiman, matkat, mittalaitteet sekä mahdolliset lisenssit softiin. Mittaus- ja 

huoltotöiden ulkoistaminen voi johtua esimerkiksi siitä ettei mittauksia/huoltoja tehdä ver-

kossa riittävästi siihen, että kannattaisi palkata uusia työntekijöitä tai siitä, että vastaavanlai-

set toimet on yksinkertaisesti ulkoistettu yrityksen toiminnassa.  

 

Jakelumuuntajille tyypillisiä huoltotoimenpiteitä ovat: varoituskylttien ja merkintöjen tar-

kastus, silmämääräinen kunnon tarkastus, öljy- ja paisuntasäiliön ulkoisen kunnon tarkastus, 

öljymäärän tarkastus, ilmankuivaimen tarkastus, kiristimien, kiinnitysten ja maadoitusten 

tarkastukset, läpivientieristimen kunnon tarkastus, erottimien ohjauslaitteiston, veitsien ja 

akselien tarkastukset sekä katkaisupiiskojen ja -kammioiden tarkastukset. (Petäjäsuvanto 

2016) 

5.2 Kannattavuuslaskelmat 

 

Ennakoivan kunnonvalvonnan taloudelliset hyödyt ovat eliniän kasvu sekä vikoihin liitty-

vien kustannusten aleneminen. Sen sijaan itse kunnonvalvontaan liittyy mittauksia ja tarkas-

tuksia, joten kunnonvalvonta maksaa enemmän kuin nykyään jakelumuuntajille määräajoin 

tehtävät tyypilliset mittaus- ja tarkastustoimenpiteet. Jakelumuuntajan hävitys romuksi sekä 
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valtuutetut tarkastukset maksavat yhtä paljon oli muuntajaa huollettu ennakoivasti tai ei, 

koska valtuutetut tarkastukset ovat lain mukaan määriteltyjä ja ne suoritetaan 5 vuoden vä-

lein pistokokeina luokan 3 sähkölaitteistoille (Finlex 2016). Tämän vuoksi näitä kustannus-

komponentteja ei huomioida tässä työssä. Ennakoivaan kunnonvalvontaan liittyvät taloudel-

lisesti merkittävät kustannuskomponentit on esitetty kuvassa 5.3. 

 

 
Kuva 5.3 Kustannuskomponentit ennakoivassa kunnonvalvonnassa. 

 

Tarkastus- ja mittaustyöt maksavat ennakoivassa kunnossapidossa nykyisiä menetelmiä 

enemmän, sillä mittauksia on enemmän ja ne vaativat myös käyttökeskeytyksen. Nykyisillä 

menetelmillä tarkoitetaan jakelumuuntajille tyypillisiä huoltotoimenpiteitä, joita on avattu 

kappaleessa 5.1. Ennakoivalla kunnossapidolla tarkoitetaan laskennallisessa osiossa mene-

telmää, johon sisältyy nykyisten menetelmien lisäksi, TRAX -mittaukset sekä öljyanalyysi. 

Kuvassa 5.3 olevista kustannuskomponenteista tarkastus- ja mittaustyöt on negatiivisesti 

kannattavuuteen vaikuttava arvo, kun muiden vaikutus on positiivinen.  

 

Vaihtovälin kasvattamisen eli muuntajan eliniän piteneminen vaikuttaa taloudellisesti yhtä-

lön (5.1) mukaisesti 

 

 𝑎𝑖𝑣 = 𝑟 ∗ 𝐾JHA ∗ 𝑡iv,              (5.1) 

 

jossa r on korkotaso (5%), KJHA on muuntajan jälleenhankinta-arvo sekä tiv on aika, kuinka 

paljon muuntajan vaihtoväliä voidaan kasvattaa. (IEEE C57.143 2012; Räsänen 2017) 

 

Vikoihin liittyviä kustannuskomponentteja on kolme: vikojen korjauskustannukset, kes-

keytyksestä aiheutuva haitta ja toimittamatta jääneen energian siirtomaksun tulonmenetyk-

set (Räsänen 2017). Ennakoivalla kunnossapidolla vähentää jokaiseen kustannuskompo-

nenttiin liittyviä kustannuksia. Vikojen korjauskustannukset voidaan laskea yhtälöllä (5.2) 
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 𝑘k = (𝐾JHA + 𝐾työ) ∗ 𝜌v,             (5.2) 

 

jossa KJHA on muuntajan jälleenhankinta-arvo, Ktyö on työstä aiheutuva kustannus sekä ρv on 

vuosittain jäävien vikojen vikatiheys. (Räsänen 2017) 

 

Keskeytyskustannusten suuruus riippuu keskeytyksen tyypistä. Teho- ja energiaperusteiset 

yksikköhinnat katsotaan taulukosta 4.1. Vuosittainen keskeytyksistä johtuva haitta lasketaan 

yhtälöllä (5.3) 

 

 𝑘KHA = 𝑃n ∗ 𝛼 ∗ (ℎP + 𝑡kesk ∗ ℎE) ∗
𝐾𝐻𝐼𝑡

𝐾𝐻𝐼2005
∗ 𝜌𝑣,          (5.3) 

 

jossa Pn on muuntajan nimellisteho, 𝛼 on muuntajan keskimääräinen kuormitusaste, hP on 

keskeytyksen tehoperusteinen yksikköhinta, tkesk on keskeytykseen kulunut aika, hE on kes-

keytyksen energiaperusteinen yksikköhinta, KHIt on kuluttajahintaindeksi tarkasteluvuo-

delta, KHI2005 on kuluttajahintaindeksi vuodelta 2005 sekä 𝜌𝑣 on vuosittain jäävien vikojen 

vikatiheys. Yhtälöä on yksinkertaistettu ja sovellettu Energiaviraston yhtälöstä. (Räsänen 

2017) 

 

Toimittamattoman energian siirtomaksun tulonmenetykset voidaan laskea yhtälön (5.4) 

avulla 

 

 𝑘𝑡𝑚 = 𝑃𝑛 ∗ 𝛼 ∗ 𝑡𝑘𝑒𝑠𝑘 ∗ 𝑎𝐸 ∗ 𝜌𝑣,            (5.4) 

 

jossa Pn on muuntajan nimellisteho, 𝛼 on muuntajan keskimääräinen kuormitusaste, tkesk on 

keskeytykseen kulunut aika, aE on energiaan perustuva siirtomaksu ja 𝜌𝑣 on vuosittain jää-

vien vikojen vikatiheys. (Räsänen 2017) 

 

Muuntajan kunnonvalvontaan liittyvät vuosittaiset kulut voidaan laskea yhtälöllä (5.5):  

 

 𝑘𝑘𝑣 =
𝑆ℎ+𝑃𝑛∗𝛼∗(ℎ𝑃,𝑠+𝑡𝑘𝑒𝑠𝑘∗ℎ𝐸,𝑠)∗

𝐾𝐻𝐼𝑡
𝐾𝐻𝐼2005

+𝑃𝑛∗𝛼∗𝑡𝑘𝑒𝑠𝑘∗𝑎𝐸

𝑡𝑡
,          (5.5) 

 

jossa Sh on mittaus- ja tarkastustoimenpiteiden työn hinta, Pn on muuntajan nimellisteho, 

𝛼 muuntajan keskimääräinen kuormitusaste, hP,s suunnitellun keskeytyksen tehoperusteinen 

yksikköhinta, tkesk keskeytykseen kulunut aika, hE,s suunnitellun keskeytyksen energiaperus-

teinen yksikköhinta, KHIt kuluttajahintaindeksi tarkasteluvuodelta, KHI2005 kuluttajahintain-

deksi vuodelta 2005, aE energiaan perustuva siirtomaksu ja tt tarkastusten välinen aika.  

 

Yhtälöitä hyödyntäen voidaan määrittää, onko ennakoiva kunnossapito kannattavaa kysei-

selle muuntajalle vai ei, kun tiedetään avainluvut. Koska suurin osa tarkasteluissa käytettä-

vistä arvoista ovat olettamuksia ja sisältävät yrityskohtaisia eroavaisuuksia eikä jakelumuun-

tajien ennakoivaa kunnonvalvontaa myöskään ole tutkittu Suomen ympäristöä vastaavissa 

olosuhteissa, tulee saatuihin tuloksiin suhtautua esimerkinomaisina. 

 

Esimerkkilaskennassa käytetään 100 kVA jakelumuuntajaa, jonka kuormitusaste on 60 % ja 

jonka Energiaviraston mukainen yksikköhinta on 7800 € (Energiavirasto 2015). Oletetaan, 

että muuntajan elinikä kasvaisi kolmella vuodella käyttämällä ennakoivaa kunnonvalvontaa, 

jonka kertakohtainen kunnonvalvonnan työ maksaa 1000 €/kerta. Ennakoivaa kunnonval-
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vontaa käytettäessä oletetaan vaativan 3 h käyttökeskeytyksen joka mittauskerralla. Olete-

taan, että nykyisellä strategialla tarkastuskustannus on 200 €/kerta. Tarkastus-/huoltovälinä 

käytetään kuutta vuotta. Nykyisellä menetelmällä oletetaan suunniteltujen vikojen vikati-

heydeksi 0,001 vikaa/a ja suunnittelemattomien vikojen vikatiheydeksi 0,009 vikaa/a, kun 

vikoja on vuodessa on yhteensä 1 % todennäköisyydellä (IEEE C57.143 2012). Ennakoivalla 

kunnossapidolla oletetaan, että saadaan ennakoitua 60 % vioista, kun vian syntymisen to-

dennäköisyys pysyy samana. Näin suunniteltujen vikojen vikatiheys saadaan arvoon 0,006 

vikaa/a ja suunnittelemattomien vikatiheys arvoon 0,004 vikaa/a. Sähkönsiirtohinnaksi ole-

tetaan 5 snt/kWh. Suunniteltuun huoltotoimenpiteen kestoksi oletetaan 2 h ja suunnittele-

mattoman kestoksi 5 h. Suunnitellun huoltotoimenpiteen hinnaksi oletetaan 200 € ja suun-

nittelemattoman 500 €. Taulukkoon 5.2 ja 5.3 on koottu esimerkkilaskennassa käytettävät 

lukuarvot.  

 
Taulukko 5.2: Esimerkkilaskennan yhteiset tekijät ja niissä käytetyt lukuarvot 

Tekijä Lukuarvo 

Jakelumuuntajan nimellisteho 100 kVA 

Jakelumuuntajan kuormitusaste 60 % 

Jakelumuuntajan yksikköhinta 7800 € 

Suunnitellun huoltotoimenpiteen kesto 2 h 

Suunnittelemattoman huoltotoimenpiteen kesto 5 h 

Suunnitellun huoltotoimenpiteen hinta 200 € 

Suunnittelemattoman huoltotoimenpiteen hinta 500 € 

Sähkönsiirtohinta 5 snt/kWh 

Vian syntymisen todennäköisyys 1 %/a 

Tarkastus-/mittausväli 6 a 
 

 

 

Taulukko 5.3: Ennakoivan kunnonvalvonnan ja nykyisen menetelmän lukuarvoerot laskutoimituksissa 

Tekijä Nykyinen mene-

telmä 

Ennakoiva kun-

nonvalvonta 

Eliniän kasvu - 3 a 

Suunnitellun vian vikatiheys 0,001 0,006 

Suunnittelemattoman vian vikatiheys 0,009 0,004 

Tarkastusten/mittausten työn hinta 200 €/kerta 1000 €/kerta 

Tarkastusten/mittausten käyttökeskeytys - 3 h 

 

Taulukkoon 5.4 on koottu taulukoiden 5.2 ja 5.3 lukuarvoilla ja yhtälöillä (5.1)-(5.5) saa-

dut tulokset.   

 
Taulukko 5.4: Esimerkkilaskennan tulokset 100 kVA:n muuntajalle. 

Kustannuskomponentti Nykyinen mene-

telmä 

Ennakoiva kun-

nonvalvonta 

Eliniän kasvu - -675 €/a 

Korjauskustannukset 49,7 €/a 48,2 €/a 

Vikojen keskeytyskustannukset 38,4 €/a 22,9 €/a 

Toimittamaton energia 0,14 €/a 0,1 €/a 

Tarkastukset ja mittaukset 33,3 €/a 425,9 €/a 

Yhteensä  121,6 €/a -178 €/a 
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Koska eliniän kasvu on säästöä, on se miinusmerkkinen kulu. Esimerkkiarvoilla laskettuna 

vuosittaista säästöä syntyy 299,55 €, joka saadaan nykyisen menetelmän kustannuskompo-

nenttien ja ennakoivan kunnonvalvonnan erotuksesta. Muuntajan hinnan vaikutus on esitetty 

kuvassa 5.4. Muuntajan hintaan vaikuttaa muuntajan nimellisteho. Nimellistehon perusteella 

määräytyvät yksikköhinnat on peräisin Energiavirastolta (Energiavirasto 2015). Kuvan 5.4 

tarkastelussa on käytetty taulukossa 5.2 esitettyjä oletusarvoja, lukuun ottamatta muuntajan 

nimellistehoa sekä yksikköhintaa, joita on varioitu. Lisäksi käyrät on piirretty 40 % ja 80 % 

kuormituksella.  

 
Kuva 5.4 Ennakoivan kunnossapidon esimerkkimallin vuosittaiset säästöt 40, 60 ja 80 % kuormitusasteella 

nimellistehon funktiona.  
 

Kuvasta 5.4 nähdään, että käytetyillä oletusarvoilla ennakoiva kunnossapito olisi kannatta-

vaa nimellisteholtaan pienillä tai pienellä kuormitusasteella käyvillä jakelumuuntajilla. 

Kuormitusasteen tai muuntajan nimellistehon kasvaessa kannattavuus heikkenee ja muuttuu 

tappiolliseksi.  

 

Kuvassa 5.5 on esitetty kuormituksen vaikutus ennakoivan kunnossapidon kannattavuuteen. 

Kuvan 5.5 arvoissa on käytetty samoja oletuksia kuin taulukossa 5.2, lukuun ottamatta kuor-

mitusastetta ja muuntajan nimellistehoa, joita on varioitu. Tulokset on esitetty 16, 30, 50, 

100, 200, 315 ja 400 kVA:n jakelumuuntajien arvoilla, koska kuvassa 5.3 pienempitehoiset 

jakelumuuntajat olivat taloudellisesti kannattavampia. 
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Kuva 5.5 Muuntajan ennakoivan kunnossapidon esimerkkimallin säästöt kuormituksen funktiona. 

 

Kuvaa 5.5 tarkastelemalla nähdään, että jakelumuuntajaa on sitä kannattavampaa huoltaa 

ennakoivasti mitä vähemmän sitä kuormitetaan. Toisaalta, koska suuremmalla kuormitusas-

teella muuntajan mittauksen verkosta irti kytkemisen (keskeytyksen) vuosittainen aika on 

suurempi kuin sen vikaantumisesta johtuvan keskeytyksen odotettavissa oleva aika, syntyy 

suunnitellusta keskeytyksestä liittyviä kuluja enemmän kuin vikaantumisen seurauksena 

olisi odotettavaa. Tästä syystä keskeytyskulut tuovat jakelumuuntajan huoltoon liittyviin en-

nakoiviin toimenpiteisiin sitä enemmän kuluja, mitä suuremmasta keskitehosta suunniteltu 

keskeytys joudutaan tekemään. Käytännön kokemusta mittauksista ei kuitenkaan ole eikä 

varmaksi voida sanoa myöskään työn hintaa eikä keskeytyksen kestoa, joten tulokset eivät 

ole sellaisinaan riittävän luotettavia antamaan yleistä vastausta kannattaako tietyntehoisia 

muuntajia tarkastaa ennakoivasti. Yksityiskohtaisten tulosten saavuttamiseksi tarvittaisiin 

tarkempia arvioita yhtiökohtaisesti. Lisäksi lopputulosta tulisi tarkastella kokonaisuudessaan 

valvontamallin kautta laskettuna.  

 

Ennakoivan kunnossapidon kannattavuuteen erityisesti positiivisesti vaikuttava kompo-

nentti on eliniän kasvu eli vaihtovälin piteneminen. Ennakoivan kunnossapidon vaikutusta 

elinkaareen ei ole kuitenkaan tutkittu Suomen ympäristöstä, joten Suomen ympäristöihin 

sopivaa faktatietoa elinkaaren pitenemiseen ei löydy. Mitä enemmän vaihtoväliä pystytään 

kasvattamaan niin sitä enemmän myöskin vuosittainen säästö kasvaa, mikä vaikuttaa samalla 

myös ennakoivan kunnossapidon kannattavuuteen. Muuntajan laskennallisen eliniän ollessa 

kuitenkin 35-40 vuotta, on luotettavan tutkimuksen tekeminen aiheesta haastavaa. Kuvassa 

5.6 on käsitelty vaihtovälin kasvua 16, 100, 400, 800 ja 1600 kVA nimellistehoisilla muun-

tajilla, kun muut parametrit ovat em. oletuksia.  
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Kuva 5.6: Muuntajan vaihtovälin kasvun merkitys ennakoivan kunnossapidon kannattavuuteen. 

 

Kuvasta 5.6 nähdään, kuinka suuri taloudellinen merkitys muuntajan vaihtovälin jatkolla on 

muuntajan ennakoivan kunnossapidon kannattavuuteen. Mitä suurempi muuntaja on nimel-

listeholtaan niin sitä suurempi on myös suoran kulmakerroin, joka vaikuttaa siihen kuinka 

nopeasti vuosittaiset säästöt kasvavat vaihtovälin kasvaessa. Nimellisteholtaan 1600 kVA:n 

jakelumuuntajan ennakoivaa kunnossapitoa hankittaessa on siis vaihtovälin pituuden kasvu 

kriittisimmillään, kun taas sen sijaan pienitehoisen 16 kVA:n jakelumuuntajan vaihtovälin 

kasvun muutos vaikuttaa vähiten ennakoivan kunnossapidon kannattavuuteen.  

 

Vaihtotyön kustannuksiin ja mittaustoimenpiteiden ajoittamiseen ei laskennallisessa osuu-

dessa otettu kantaa. Vaihtotyön kustannukset ovat pylväsmuuntamoille 1090 € sekä talo-

/puistomuuntamoille sekä nelipylväsmuuntamoille 1820 €. Vian jälkeinen vaihtotyö maksaa 

133 % tästä ja vakavan vian jälkeinen vaihtotyö 200 %.  (Energiateollisuus 2007)  

 

Kun ennakoivaa kunnossapitoa hyödyntäen viat voidaan ennakoivasti tunnistaa, syntyy sääs-

töä myös tätä kautta. Kuitenkin vuositason säästöt jäävät näiltä osin hyvin vähäisiksi ja nii-

den sisällyttäminen pitkästä eliniästä johtuen sisältää huomattavia epävarmuuksia, jonka 

vuoksi vaihtotyöhön liittyviä kustannuksia ei ole huomioitu työn laskennallisessa osassa. 

Mittaustoimenpiteiden ajoittamisella voidaan myös parantaa kannattavuutta, sillä Suomen 

olosuhteissa muuntajien kuormituspiikit osuvat kylmimpiin sääolosuhteisiin, joka tarkoittaa, 

että muuntajaa voidaan ylikuormittaa talvella niin ettei muuntajan sisälämpötila nouse liian 

korkeaksi ja ettei muuntaja vahingoitu tai elinikä merkittävästi lyhene ylikuormituksen joh-

dosta. Kuormituspiikit ennakoimalla voidaan ajoittaa muuntajan tarkastukset/mittaukset ai-

kavälille, jossa muuntajan kuormitusaste on pienimmillään, joka taas vaikuttaisi positiivi-

sesti muuntajatarkastusten/-mittausten käyttökeskeytyksiin liittyviin kustannuksiin.  
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6. YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli selvittää, miten öljymuuntajaa voidaan mitata/tarkastaa, voidaanko ja-

kelumuuntajien elinikää kasvattaa ennakoivilla toimenpiteillä, miten jakelumuuntajan hinta 

vaikuttaa ennakoivan kunnossa pidon kannattavuuteen ja onko verkkoyhtiöiden kannattavaa 

mitata/huoltaa jakelumuuntajia ennakoivasti. Öljymuuntajiin liittyviä mittauksia/tarkastuk-

sia on paljon ja tässä työssä keskityttiin nimenomaan mittauksiin, joita verkkoyhtiöt voivat 

omaehtoisesti toteuttaa. Öljymuuntajille tehtäviä jännitteettömyyttä vaativia mittaustoimen-

piteitä ovat öljyanalyysi, käämityksen resistanssin mittaaminen, muuntosuhdemittaus, 

muuntajan eristyksen mittaus, muuntajan kosteusmittaus, taajuusvastemittaus sekä osittais-

purkausmittaus, joista osittaispurkausmittaus voidaan suorittaa myös muuntajan ollessa 

kiinni verkossa, käyttämällä osittaispurkauksista syntyviin radiotaajuisiin signaaleihin pe-

rustuvia mittauksia. Tyypillisiä tarkastuksia öljymuuntajille ovat varoituskylttien ja merkin-

töjen tarkastus, silmämääräinen kunnon tarkastus, öljy- ja paisuntasäiliön ulkoisen kunnon 

tarkastus, öljymäärän tarkastus, ilmankuivaimen tarkastus, kiristimien, kiinnitysten ja maa-

doitusten tarkastukset, läpivientieristimen kunnon tarkastus, erottimien ohjauslaitteiston, 

veitsien ja akselien tarkastukset sekä katkaisupiiskojen ja -kammioiden tarkastukset. 

 

Käytetyillä laskentaoletuksilla kannattavuusarviossa tulokseksi saatiin, että kannattavinta 

ennakoiva kunnossapito on pienellä kuormitusasteella käyvälle yksikköhinnaltaan kalliille 

jakelumuuntajalle, mutta toisaalta ennakoiva kunnossapito on vähiten kannattavaa isolla 

kuormitusasteella käyvälle yksikköhinnaltaan kalliille jakelumuuntajalle. Kuormitusasteen 

ja eliniän kasvu ei kuitenkaan vaikuta yhtä paljoa nimellisteholtaan pieniin ja yksikköhin-

noiltaan halvempien muuntajien ennakoivan kunnossapidon kannattavuuteen. Pienitehoiset 

muuntajat toivat vuosittaista säästöä kuormitusasteesta ja vaihtovälin kasvun määrästä riip-

pumatta. Kolme olennaisinta ennakoivan kunnossapitoon vaikuttavaa komponenttia ovat 

muuntajan nimellisteho ja siihen perustuva muuntajan yksikköhinta, muuntajan kuormitus-

aste sekä ennakoivalla kunnossapidolla lisättävät vuodet muuntajan elinikään. Yksikköhin-

nan vaikutus ennakoivan kunnossapidon kannattavuuteen ei ole yksiselitteinen, sillä samaan 

aikaan myös kuormitus sekä elinkaarta lisäävät vuodet vaikuttavat kannattavuuteen, joista 

elinkaaren pituuden muutokseen liittyy epävarmuuksia. Tarkasteluihin liittyy kuitenkin pal-

jon epävarmuuksia ja lähtötiedoissa oli käytettäviä tiettyjen parametrien osalta olettamuksia, 

jonka vuoksi tuloksia ei voi pitää sellaisenaan absoluuttisina vaan lähinnä suuntaa-antavina. 

 

Luotettavien kannattavuustarkastelujen toteuttamiseksi tarvittaisiin käytännön kokemusta 

mittauksista, tutkimustietoa vaihtovälin kasvusta, palveluiden hintatiedot sekä verkkoyhtiö-

kohtaisia tietoja, jotta kannattavuutta pääsisi luotettavasti arvioimaan mm. regulaationäkö-

kulmasta. Sen vuoksi vastausta siihen, onko ennakoiva kunnossapito yleisesti kannattavaa 

verkkoyhtiön näkökulmasta ei voida näillä tiedoilla antaa vaikkakin tulokset puoltavat sitä.  

 

Työssä on tarkasteltu ennakoivan kunnossapidon menetelmiä ja arvioitu kannattavuutta esi-

merkinomaisesti. Jatkotutkimustarpeita havaittiin mm. vaihtovälin kasvuun liittyen ja tar-

kempia tuloksia ajatellen olisi hyödyllistä mikäli tutkimusta voisi toteuttaa tiettyjä verkko-

yhtiökohtaisia lähtötietoja hyödyntäen.   
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 Liite 1. Jakelumuuntajien yksikköhinnat (Energiavirasto 2015) 

 

 

JAKELUVERKON MUUNTAJAT 

20 / 0,4 kV MUUNTAJAT 

Verkkokomponentti Yksikkö 
Yksikkö-
hinta, eu-

roa 

Pitoaika-
väli, 

vuotta 

Muuntaja 16 kVA kpl 3 400 35 – 45 

Muuntaja 30 kVA kpl 3 600 35 – 45 

Muuntaja 50 kVA kpl 3 700 35 – 45 

Muuntaja 100 kVA kpl 4 500 35 – 45 

Muuntaja 200 kVA kpl 6 100 35 – 45 

Muuntaja 315 kVA kpl 7 800 35 – 45 

Muuntaja 400 kVA kpl 8 700 35 – 45 

Muuntaja 500 kVA kpl 9 600 35 – 45 

Muuntaja 630 kVA kpl 11 500 35 – 45 

Muuntaja 800 kVA kpl 13 300 35 – 45 

Muuntaja 1000 kVA kpl 16 000 35 – 45 

Muuntaja 1250 kVA kpl 20 500 35 – 45 

Muuntaja 1600 kVA kpl 21 800 35 – 45 


