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Massive power failures can cause large amount of expenses, especially in industry 

environment. At present day and in the future, failures and disturbances on power grids and 

the issues caused by them, are becoming important things to keep in mind when it comes to 

the reliability of the power grids and comfortable living.  

 

Grid failures, disturbances, problems and the impacts in the output, logistic and financial 

side can be reduced with a correctly designed and selected automatic reserve power grid. 

Reserve power systems are very common these days and their size in power varies a lot. 

Reserve power systems are usually fueled by diesel generator or with energy reserves such 

as batteries. They can be either independent or work in parallel with the normal grid. 

 

The first aim of this master’s thesis was to study and research reserve power grids and 

systems and different ways to implement them. Theory part in this thesis covers all the 

possible devices and parts of reserve power grid system and subjects on things that affect 

the quality of the voltage on the power grid. The theory part of the thesis helps the reader to 

get an understanding on the whole reserve power grid system. Second aim of this thesis was 

to form an analysis, whether the financial invest is profitable or not. 

 

Client for this master thesis and its researches and analyses was Port of Helsinki and their 

needs and interest on the subject in the harbor of Vuosaari. This thesis was made in co-

operation with Port of Helsinki and Sweco Building Services. The aim was to research and 

report a reserve power grid for the client from a technical and financial point of view.  

 

Two different structures for the reserve power grid was made and two different kind of diesel 

power generators and their functionality in the area was examined. To be clear of the 

functionality of the reserve power grid, electrical calculations were made. Profitability 

analysis was also made, aim was to present and clarify the need of reserve power grid and 

theoretical cost of it.  
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1 JOHDANTO 

 

Sähköverkkojen toimintavarmuudet ovat etenkin suomessa huippuluokkaa. Tästä hyvä 

esimerkki on Helen Sähköverkkojen huima 99,9997 % toimintavarmuus. Vaikka verkkojen 

toimintavarmuus on huipussaan ja katkojen määrä todella vähäinen, niin mahdollinen 

ulkoisesta tekijästä aiheutuva sähkökatko, esim. (sotilaallinen hyökkäys, rajut 

luonnonilmiöt, tahallinen ilkivalta) tai muu vastaava tekijä ja siitä aiheutuvat pidempi katko 

(enemmän kuin 24 h) voi olla joidenkin toimialojen kannalta erittäin haitallinen.  

 

Verkon katkos aiheuttaa paljon taloudellista menetystä ja voi johtaa esim. 

henkilövahinkoihin. Verkon katkosten suurimpia kärsijöitä ovat sairaalat, isot tehtaat, isot 

tietojärjestelmät jne. Näiden katkeamaton toiminta on erittäin tärkeää toimivan yhteiskunnan 

luomiseksi.  

 

Sähköverkon katkosten ja häiriöiden estäminen on mahdollista siihen tarkoitetuilla sekä 

tarpeeseen oikein toteutetulla varavoimaverkolla. Oikein suunniteltu ja toteutettu 

varavoimaverkko voi ehkäistä satojen tuhansien eurojen taloudellista menetystä tai säästää 

ihmishenkiä, jos pidempiaikainen katko esiintyy esim. sairaalassa.  

 

Vuosaaren Satamassa on paljon toimintaa, sillä se on yksi suomen suurimpia 

ulkomaankaupan satamia. Vuosaaren Sataman verkko on toimintavarma jo 

normaalitilanteessakin, sillä se on rengasmainen keskijänniteverkko. Kuitenkin mahdollinen 

pidempi totaalinen katko estää sataman normaalin toiminnan ja on kohtalokas 

ulkomaanviennin ja toiminnan jatkumisen kannalta.  

 

1.1 Työn tavoitteet  

 

Työn ensimmäisenä tavoitteena on käsitellä varavoimaverkkoja ja niiden eri toteutustapoja 

ja esittää lukijalle mitä varavoimaverkon suunnitteluun liittyy ja kuinka verkon suunnittelu 

ja toteutuksen pohdinta on mahdollista aloittaa. Tavoitteena on myös kerryttää asiakkaalle 

eli Helsingin Satamalle tietoa siitä, mitä verkon suunnittelu pitää sisällään ja mitkä ovat 

järkevimmät lähtökohdat toteutukselle. 
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Työn toisena tavoitteena on varmistua siitä, että työssä suunniteltu ja teknisiltä ratkaisuiltaan 

hyvä verkko on myös järkevä investointi taloudellisesta näkökulmasta. Tällä tavoitellaan 

myös tärkeää informaatiota asiakkaalle siitä, kuinka paljon mahdolliset sähkökatkot voivat 

aiheuttaa taloudellista tappiota satama alueella. Tavoitteena on myös laskea verkkojen 

investoinnin kannattavuus, jotta asiakas voi miettiä tulevaisuudessa verkon investointia ja 

saa työn avulla hyviä lähtökohtia, näkökulmia ja suuntaviivoja siihen minkäkokoisesta ja 

tyyppisestä investoinnista on kysymys. 

 

Viimeisempänä tavoitteena on vastata seuraavassa alaluvussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin sekä pohtia niiden onnistumista työn viimeisessä kappaleessa. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Diplomityön päätutkimuskysymyksenä oli: 

- onko asiakkaan järkevä investoida varavoimaverkkoon? 

 

Apututkimuskysymykset olivat:  

- kuinka suunnitella ja tarkastella asiakkaan tarpeiden mukaista varavoimaverkkoa? 

- kuinka erilaiset verkon toteutustavat vaikuttavat taloudellisen investoinnin 

kannattavuuteen? 

 

1.3 Työn sisältö 

 

Toisessa kappaleessa käydään läpi yleisellä tasolla läpi suomen kantaverkkoa ja 

jakeluverkkoa sekä niiden häiriöitä. Kolmannessa kappaleessa perehdytään 

varavoimaverkon käyttötarkoituksiin ja rakenteeseen sekä myös jännitteenlaatuun 

vaikuttaviin tekijöihin. Kappaleessa kolme esitellään toteutetusta varavoimaverkosta 

tiivistelmä sekä käydään verkon tärkeimpiä toimintoja ja periaatteita läpi.  

 

Kappaleessa neljä esitellään varavoimaverkkoon liittyvät laitteet ja niiden ominaisuuksia 

sekä myös verkkoon kytkettäviä erilaisia kuormia ja niiden vaikutuksia verkkoon. Työn 

viidennessä kappaleessa käydään läpi asiakkaalle tehtyä tarvekyselyä ja sen pohjalta tehtyä 
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tarvekartoitusta. Tarvekartoitus pitää sisällään sataman tärkeimmät toiminnot ja niiden 

läpikäynnin sekä sataman nykyisen verkon pintapuolisen selostuksen. Työn kuudennessa 

kappaleessa perehdytään kahden eri varavoimaverkon ratkaisun suunnitteluun ja 

suunnittelun lähtökohtiin ja menetelmiin. Kappaleessa seitsemän otetaan vielä erikseen 

kantaa varavoimaverkkoon taloudellisesta näkökulmasta ja tehdään laskelmat siitä, onko 

verkkoon investointi kannattavaa vai ei. Kahdeksannessa kappaleessa esitetään teknisten ja 

taloudellisten laskelmien ja tulosten avulla työn johtopäätökset sekä pohditaan 

kehitysehdotuksia sekä jatkotoimenpiteitä aiheesta. Viimeisenä kappaleena on vielä 

yhteenveto koko työstä. 

 

2 SÄHKÖVERKON HÄIRIÖT 

 

2.1 Yleistä sähköverkon häiriöistä 

 

Nyky-yhteiskunnassa sekä tulevaisuudessa kaikki toiminnot perustuvat sähkön 

olemassaoloon, tästä syystä mahdolliset katkokset verkossa voivat olla todella haitallisia 

yhteiskunnan tärkeiden toimintojen kannalta. Pienetkin sähkökatkokset voivat saada aikaan 

suuria vahinkoja, siksi etenkin kriittisten toimintojen (kuten sairaalat, tehtaat ja muut 

yhteiskunnalle tärkeät toiminnot) sähkönsaanti on erittäin tärkeää varmentaa näitä tilanteita 

varten. Kotitalouksissa sähköverkon pienet häiriöt eivät ole niin kriittisiä, ne yleensä 

esiintyvät valojen vilkkumisena tai laitteiden sammumisina. 

 

Yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista on laadittu strategia (YETTS), jossa kuvataan 

toimintoja, joiden varmistaminen katkojen aikana on ehdotonta. [1]. Strategiassa todetaan, 

että sähköisen viestinnän, energiahuollon ja tietoliikenteen järjestelmien on normaalioloissa 

oltava tarpeeksi hyvin suojattuja ja varmennettuja, jotta ne kestävät erilaisten 

häiriötilanteiden ja poikkeusolojen vaatimukset. [2] 

 

Suomen sähköverkon pääasialliset häiriöt ja katkokset johtuvat sääilmiöistä esim. ukkosesta. 

Ukkoselta suojautuminen on kehittynyt viime vuosikymmeninä ja käyttöhäiriöitä ja 

katkoksia pystytään minimoimaan entistä paremmin. Muita häiriötekijöitä ovat ilmajohtojen 

ikä sekä komponenttien rasitukset. [18] 
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Sähköyhtiöistä esim. Fingrid on ollut varautuneena sähköverkon kaatumiseen jo pitkän 

aikaa. Viimeksi suuri katko on koettu 1970-luvulla. Suuret verkon häiriöt ovat harvinaisia 

mutta kuitenkin mahdollisia. Suurimpien energiayhtiöiden toimintavarmuus on lähellä 100 

% luokkaa. Esim. Helen on ilmoittanut heidän pienjännite- ja keskijänniteverkkojen 

toimintavarmuudeksi 99,9997 %. [18] 

 

2.2 Verkon katkokset ja häiriöt 

 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, Suomen sähkökatkokset johtuvat pääasiassa 

luonnonilmiöistä, teknisistä vioista tai käyttöiästä. Luonnonilmiöistä johtuvat 

sähkökatkokset, esim. puiden kaatumiset, kovat lumi/jääkuormat, tulvat tai kovat pakkaset 

ovat etenkin harvemmin asutuilla alueilla ongelma. Niiden aiheuttamien katkoksien 

korjaaminen vie huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja kuin teknisten vikojen 

korjaaminen. 

 

Teknisten vikojen vaikutus on yleensä pienempi kuin luonnontapahtumien aiheuttamien 

vikojen. Keskijänniteverkoissa tekniset viat ovat helposti eristettävissä, sillä verkot ovat 

yleensä rakennettu rengasmaisesti, jolloin vika-alue voidaan helposti eristää muusta 

verkosta. Verkkoa voidaan myös tällöin syöttää toisesta suunnasta. [3] 

 

Lyhyitä sähkökatkoja eli räpsyjä aiheuttaa keväisin ja syksyllä esim. muuttolinnut, ukkonen, 

lentävät oksat tai suuret lumikuormat. Räpsyt ovat keskijänniteverkon suojauksesta johtuvia 

lyhyitä sähkökatkoja, joilla estetään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Kun vikatilanne 

sattuu, sähköverkon suojausjärjestelmä keskeyttää sähkönjakelun automaattisesti ja 

muutaman sekunnin jälkeen pyrkii palauttamaan sähköt takaisin. Tämä automaattinen 

sähkönjakelun keskeytys aiheuttaa lyhyen sähkökatkon eli räpsyn. 

 

Suurten sähkökatkojen esiintymistä voi estää esim. verkoston automatiikan avulla, kun 

automatiikka havaitsee verkossa ongelmia, se suorittaa jälleen kytkennän. Tämän 

seurauksena sähköt katkeavat hetkeksi ja kytkeytyvät takaisin päälle. Suurten sähkökatkojen 

muodostumista voidaan estää myös kauko-ohjattavilla laitteilla. Kauko-ohjauksen avulla 

vika-alue voidaan rajata pois verkosta ja täten palauttaa mahdollisimman moni asiakas 

takaisin sähköverkkoon. [3] 
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Kaikkien energiayhtiöiden verkkosivuilta löytyy tietoa sähkökatkoista sekä siitä, miten olisi 

varauduttava suuremman sähkökatkoksen sattuessa. Vaikkakin suuremmat sähkökatkokset 

ovat harvinaisia, voi niitä kuitenkin esiintyä. 

 

2.3 Suomen kantaverkko 

 

Kantaverkko on Suomen sähkön siirron suurjänniteverkko. Kaikki sähköä tuottavat 

voimalaitokset ovat yhdistettyinä suoraan tai välillisesti kantaverkkoon. Kantaverkon 

tärkein tehtävä on jakaa sähköä koko maahan. Verkko on toteutettu monella eri silmukalla, 

joka estää sen, että häiriön sattuessa koko Suomen sähkönjakelu estyisi. 

Kantaverkkoa hallinnoi valtioenemmistöinen yhtiö Fingrid. Fingrid käyttää sähkönsiirrossa 

400, 220 ja 110 kV voimalinjoja. Voimajohtoina kantaverkossa on pääasiallisesti käytössä 

avojohtoja. [4] 

 

Alueverkot liittyvät kantaverkkoon ja huolehtivat alueiden sähkönjakelusta. Alueverkkojen 

sähkön siirto tapahtuu 110 kV johdoilla. Alueverkoista eteenpäin sähköä jaetaan 

jakeluverkkoihin muuntajien välityksellä ja sitä kautta kotitalouksiin. Jakeluverkkojen 

jännite on 20 kV – 400 V välillä. Teollisuuslaitokset tai muut sähkön suuret kuluttajat 

liittyvät joko kanta-alue tai jakeluverkkoon. Suomen kantaverkko on yhteydessä lähimpiin 

naapuri maihimme eli Ruotsiin, Norjaan, Venäjään ja Viroon ja näiden maiden 

sähköverkkoihin. Ruotsiin jakelu tapahtuu tasasähköverkon kautta. [4] 

 

Kantaverkossa esiintyy myös häiriöitä. Tyypillisesti suurin häiriöiden aiheuttaja 

kantaverkoissa ovat suojareleen laukaisut. Suojareleen laukaisun aiheuttajana on yleensä 

suora salamanisku voimalinjaan. [4] 

 

Vaikkakin kantaverkon ja jakeluverkon häiriöt ovat vuositasolla pieniä, voi katkoista 

aiheutua silti mittavia kustannuksia. Katkoihin varautumisen tarpeellisuus on arvioitava 

tapauskohtaisesti, toimintojen kriittisyyden tai taloudellisten perusteiden pohjalta. Katkoihin 

varaudutaan esim. varavoimalla tai UPS-laitteistoilla. Seuraavissa kappaleissa avataan 

varavoiman käyttöä ja syitä miksi se on järkevä investointi. 
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3 VARAVOIMAVERKKO JA SEN KÄYTTÖTARKOITUS 

 

Vaikka laajat sähkökatkokset ovatkin harvinaisia. niin on niihin silti varauduttava. 

Sähkökatkoksiin voi varautua esimerkiksi varmentamalla sähkönsyöttö. Varavoimaverkko 

on yksi tapa varmentaa sähkönsyöttö. Sähkökatkos voi tapahtua milloin tahansa ja tästä 

syystä varavoimaverkon on kyettävä huomaaman sähkökatkokset automaattisesti sekä 

syöttämään kuormia tai laitteita muutamia sekunteja katkon havaitsemisen jälkeen tai jopa 

katkotta siihen asti, että normaali verkko saadaan toimintaan. Varavoimaverkolla estetään 

muun muassa prosessin keskeytyminen ja henkilövahingot. 

 

Varavoimaverkko on yleensä identtisesti tehty normaalin verkon rinnalle tai osa normaalia 

verkkoa. Kumpikin toteutustapa on lähtökohtaisesti oikein ja toteutustavan valinta riippuu 

kohteesta ja varavoiman tarpeesta. Varavoimaverkko tulee toteuttaa siten, että se on 

mahdollisimman itsenäinen eikä sen toiminta riipu muista järjestelmistä. [5]. 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty vaatimuksia käyttövarmuudesta, katkosajoista sekä 

tietoa varavoimaverkon rakenteesta ja toiminnasta. 

 

3.1 Varavoimaverkon rakenne 

 

Varavoimaverkko koostuu dieselmoottorigeneraattoreista ja muuntajista sekä verkon 

suojalaitteista, johdoista, kaapeleista sekä erilaisista kuormista, joita verkkoon kytketään. 

Varavoimaverkon komponentteja käsitellään tarkemmin luvussa 5. 

 

Yleinen tapa rakentaa varavoimaverkko on ns. saarekkeessa toimiva laitos. Tämä tarkoittaa 

sitä, että varmennettu jakeluverkko on erotettuna omaksi saarekkeekseen silloin kun 

normaaliverkko katkeaa ja varavoimaverkkoa syöttää varavoimakone. Toiminnaltaan 

saarekemalli on hyvin yksinkertainen. Verkkojännitteen ollessa normaali, dieselgeneraattori 

on stand-by tilassa ja varavoimakeskusta syötetään normaaliverkosta. Kun verkkojännite 

alkaa laskemaan ja alittaa tietyn asetetun rajan tai katoaa kokonaan pidemmäksi aikaa kuin 

ennalta asetettu aika, niin varavoimalaitos käynnistyy. Tällöin tapahtuu syötönvaihto, jossa 

normaaliverkon katkaisija avautuu ja varavoimaverkon katkaisija sulkeutuu ja näin saadaan 

syöttö saarekkeelle. [6] 
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3.2 Varavoimaverkon käyttövarmuus 

 

Kun varavoimaverkkoa suunnitellaan, on yksinkertaisuus ja selkeys tärkeimmät tavoitteet. 

Näiden ansiosta saadaan käyttövarmempi verkko sillä teknisyys ja käyttövirheet vähenevät. 

Käyttövarmuutta parannetaan esimerkiksi, ryhmittelemällä dieselvarmistetut kuormat eri 

johtojen perään kuin dieselvarmistamattomat kuormat. [5] 

 

Käyttövarmuuden vaatimukset vaihtelevat. Varavoimajärjestelmiin investoitaessa on 

tärkeää miettiä, kuinka isoja vahinkoja voi sattua, jos normaaliverkon toiminta keskeytyy. 

Taulukossa 1 on luokiteltuna nämä mahdolliset vahingot luokkina 1-3. [5] 

 

Taulukko 1, sähkökatkoksen aiheuttamien vahinkojen luokittelu 

 

Jos kyseessä on suuria taloudellisia tappioita tai henkilövahinkoja, käytetään luokkaa 1. 

 

Tässä diplomityössä käsiteltävän Vuosaaren Sataman tapauksessa on osa sataman 

toiminnoista pidettävä käynnissä sähkökatkojen ajan. IT-verkon, valaistuksen sekä osan 

turvajärjestelmistä on toimittava normaalisti katkon aikana. Liikenteen ohjauksen ennalta 

määritellyt reitit ovat myös oltava toiminnassa. Katkosten takia satama voi menettää 

tunneissa jopa satoja tuhansia euroja. Vuosaaren Satama sijoittuu yläolevan taulukon 

mukaan joko luokkaan 1 tai 2. 

 

Käyttövarmuuden todentamiseksi on kehitetty käytettävyysluku, joka ilmoittaa kuinka 

suuren osan vuodesta varavoimalaitos on valmis käynnistymään ja myös tarvittaessa 

syöttämään sähköä kaikille kriittisille kuormille. Tämä käytettävyysluku voidaan laskea 

seuraavan yhtälön avulla: [8] 

 

Yhtälö 3.2, missä  
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         on käytettävyysluku 

         on huoltoaika tunneissa,  

on aika tunneissa vikaantumisesta vian poistumiseen 

 

Käytettävyyslukua pienentää vikaantumiset sekä aika, joka määräaikaishuoltoihin kuluu. 

Yleensä takuuaikana luokan yksi laitteistolle asetettu käytettävyysluku on 0,995, joka 

tarkoittaa sitä, että varavoimakoneen on oltava käynnistysvalmiudessa 8176 tuntia vuoden 

aikana.  

 

Luokan 2 laitteistolla käytettävyysluvun on oltava vähintään 0,990 ja luokan 3 laitteistoilla 

vähintään 0,985. [5] [7] Käytettävyyslukuun vaikuttavat nämä asiat: 

 

▪ varavoimalaitteistojen ikä 

▪ varavoimakoneen luotettavuus 

▪ avustavienjärjestelmien luotettavuus 

▪ varavoimalaitteiston huoltajan ammattitaito vikatilanteen sattuessa 

▪ laitteiston huoltojen ja varaosien saatavuus [8] 

 

Varavoimaverkon sisäisiä häiriöitä voidaan myös rajoittaa. Paras tapa häiriöiden 

rajoittamiseen on verkon jakaminen riittävän pieniin osiin, jotka ovat kukin varustettu omilla 

ylivirta- ja oikosulkusuojilla. Näiden peräkkäisten suojausten tapauksessa on tärkeää, että 

suojien selektiivisyys on varmistettu. Yleinen sääntö on valita kaksi suojausporrasta ylempi 

suojalaite, jotta selektiivisyys varmistetaan. Varavoimaverkon suojaukseen liittyviä 

menetelmiä ja detaljeja käsitellään tarkemmin luvussa 6. [6][8] 

 

Käyttövarmuutta voi parantaa myös miettimällä etukäteen erilaiset huoltoon liittyvät 

näkökohdat, varavoimakonehuoneen sijoitus, paloturvallisuuteen liittyvät asiat sekä 

ohjauspiirien käyttöjännitteet.  [5] Verkon huoltamisen kannalta olisi tärkeää pyrkiä siihen, 

ettei huollosta aiheutuisi minkäänlaisia katkoja normaaliverkkoon. Yleensä esimerkiksi 

teollisuuslaitoksissa on monia prosesseja, joiden on oltava toiminnassa myös silloin kun 

varavoimaverkkoa huolletaan. Kun tarkastellaan varavoimaverkon käyttövarmuutta, niin on 

myös syytä miettiä verkkosyötön käyttövarmuutta. Yhdessä paikallisen sähköverkonhaltijan 
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kanssa olisi jo suunnitteluvaiheessa syytä selvittää sähkön laatuvaihtelut alueella sekä 

selvittää mahdolliset ennaltaehkäisykeinot katkoksille.  [5] 

 

3.3 Sähköverkon katkosajat 

 

Katkoksen sattuessa on välttämätöntä, että varavoimalaitoksen kuormien käyttöönotto 

tapahtuu tietyllä nopeudella. Tämä nopeus on määritetty sen mukaan, kuinka pitkästä 

katkoksesta on kyse ja mikä on sallittu enimmäismäärä varmistetun verkon kuormien 

syötöissä. Yleensä varavoimaverkolla suoritetaan vain sellaisten kuormien käyttöönotto, 

jotka kestävät muutamien sekuntien katkot. [5] 

 

Kun syöttöä siirretään varavoimalaitoksesta verkkoon, esiintyy siirrossa noin 0,2 s katkos, 

kun käytetään ns. katkollista syötönvaihtoa. Tämä katkos esiintyy, kun palataan 

varavoimatilanteen jälkeen verkkosyöttöön sekä myös koekäyttöjen yhteydessä siirryttäessä 

verkkosyötöstä varavoimaan ja takaisin päin. Varavoimajännitteen ja verkon jännitteen 

välillä voi esiintyä myös vaihe-eroa. Tämä aiheuttaa virtasysäyksen, joka on mahdollista 

poistaa, jos katkosaikaa jatketaan esim. yhden sekunnin mittaiseksi. Tämä katkosaika on 

tärkeä ottaa huomioon, kun verkkoa suunnitellaan ja valitaan suojauskomponentteja. [5] 

 

Koekäytöissä ja paluukytkennöissä esiintyviä katkoksia voidaan poistaa lisäämällä 

varavoimalaitokseen laitteita tahdistusta sekä rinnankäyntiä varten. Nykypäivänä suurin osa 

varavoimalaitteistoista on rakennettu rinnankäyntikelpoisiksi. On kuitenkin huomattava se, 

että todellisia verkkokatkoja simuloivat koekäytöt on tehtävä ja, että ne ovat säännöllisiä. 

Koekäytöistä laaditaan omat ohjelmansa, joissa määritellään verkkokokeiden ajankohdat, 

sekä se, että verkkokokeet sijoittuvat tasaisesti kesä- ja talvi olosuhteiden mukaisesti. Jos 

varavoimajärjestelmään tehdään suuria tehonlisäyksiä tai suuria investointeja, on tehtävä 

verkkohäiriöitä vastaava koekäyttö. [5] 

 

3.4 Varavoiman tarve 

 

Varavoiman tarve kasvaa kaiken aikaa, sähkölaitteiden määrät sekä ilmastonmuutoksesta 

aiheutuvat sääilmiöt lisääntyvät kasvavaa vauhtia. Rakennusten ja teollisuuden laitoksien 

varavoiman tarve kannattaa ottaa huomioon jo kohteen suunnitteluvaiheessa. Kun tarve 
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varavoimalle tiedostetaan, on sähkönjakelu mahdollista suunnitella ja toteuttaa siten, että se 

soveltuu varavoimakäyttöön. [25] 

 

Yleensä kiinteistö ja teollisuuskohteissa ei ole taloudellisesti järkevää varmistaa kaikkia 

kuormia varavoimalla. Kuormat useimmiten jaetaan varavoimalle, niiden 

tärkeysjärjestyksen mukaan. Kuormat jaotellaan, siten, että suurimmat vahingon aiheuttajat 

katkon sattuessa ovat tärkeimpiä. Kuormat jaetaan yleensä dieselvarmennettuun verkkoon, 

akuilla varmennettuun tasasähkönjakeluun ja vaihtosähköjakeluun eli UPS laitteisiin. [9]  

 

Kuormia voidaan myös jaotella niin, että osa varavoimakuormista otetaan käyttöön 

porrastetusti. Esimerkiksi jotkin laitteet kuten jäähdytyskoneet sekä aikaohjatut laitteet 

saattavat pitää pienen viiveen käynnistymisessä jännitteen palautuessa. Kuormien porrastus 

helpottaa varavoimakoneen selviytymistä muutostilanteissa. Huonona puolena kuormien 

jakamisessa moneen osaan, on se, että varavoimajärjestelmä monimutkaistuu sekä se 

heikentää järjestelmän kestävyyttä ja luotettavuutta. [10] 

 

3.5 Varavoimaverkon sähkön laatu 

 

Varavoimaverkon sähkönlaatuun vaikuttaa eniten sen kuormitus ja kuormien tyypit. 

Varavoimaverkolle hankalimpia kuormia ovat oikosulkumoottorit niiden käynnistysten 

takia sekä puolijohdetekniikkaa käyttävät kuormalaitteet mahdollisten yliaaltojen ja verkon 

vääristymien takia. Myös jaksottaiset käytöt sekä askelmaiset kuormitukset voivat tuoda 

ongelmia varavoimaverkkoon. [11] 

 

Kuormat aiheuttavat monenlaisia häiriötä varavoimaverkkoon, yleisimpiä ovat 

kytkentävirtasysäykset, jännitteen vaihtelut sekä yliaallot. 

 

3.5.1 Yliaallot ja kytkentävirtasysäykset 

 

Yliaallot ovat isoimpia ongelmia varavoimaverkoissa. Kuormat, joiden virta poikkeaa 

siniaalloista aiheuttavat yliaaltoja. Kuormat, jotka toimivat yliaaltolähteinä aiheuttavat 

verkkoon resonansseja. Resonanssiongelmia esiintyy eniten viidennessä yliaallossa. 

Resonanssi aiheuttaa verkkoon yliaaltovirtaa sekä jännitteen säröilyä. [11] 
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Yliaalto muodostuu, kun jännitteen tai virran käyrämuoto on poikkeava sinimuotoon 

verrattuna. Fourier-analyysilla voidaan käsitellä yliaaltoja matemaattisesti, tällöin funktio 

hajotetaan komponentteihin. Jokainen jaksollinen funktio, joka on muotoa f(t)=f(t+T) [11] 

voidaan muodostaa Fourier sarjaksi:  

 

Yhtälö 3.5.1. Fourier sarjan yhtälö 

 

Fourier sarjan ensimmäinen termi (n=1) on nimeltään perusaalto, toinen termi (n=2) on 

nimeltään toinen yliaalto ja niin edespäin. Funktion f(t) ollessa symmetrinen origon suhteen, 

sisältää sarja ainoastaan parittomia termejä. Yliaaltojen suuruus ilmoitetaan yleensä 

suhteellisarvoina. Tällä tarkoitetaan yliaallon ja perusaallon suuruuksien suhdetta Un/U1. 

[11]  

Yleinen esitystapa yliaalloille on spektriesitys: 

 

 

Yhtälö 3.5.2. Fourier sarjan termit 
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Kuva 3. Spektriesitys yliaalloista 

 

Funktiota kuvaavien komponenttien joukko on nimeltään taajuusspektri. Jaksollisen 

funktion spektri taas diskreettispektri. Kuvan 3 pystyakselilta voidaan lukea komponentin 

suhteellisarvo. [11] 

 

Kuormien kytkemiset ja katkaisemiset verkossa voivat aiheuttaa transientteja, jotka ovat 

lyhytkestoisia syöksyvirtoja. Transientti tarkoittaa nopeaa virran, jännitteen tai taajuuden 

muutosta. Se aiheutuu, kun jännitteetön muuntaja, jonka vuo on nolla, kytketään verkkoon. 

Tällöin tapahtuu siirtyminen tähän jatkuvuustilaan aina tasoitusilmiön kautta. Tämä johtuu 

rautasydämen magneettisesta hitaudesta. Tämä tasoitusilmiö on suurimmillaan, jos 

jännitteen hetkellisarvo on kytkemishetkellä nolla. Tällöin vuo alkaa nousemaan 

sinimuotoisena ja epäsymmetrisesti nollasta, kohti ensimmäistä huippuarvoa. Tällä 

vuontiheydellä muuntajan sydän alkaa kyllästymään ja magnetoimisvirta nousee nopeasti. 

Transientin suuruus riippuu suurimmaksi osaksi muuntajan kytkentähetkestä sekä 

muuntajan rautasydämen jäännös- eli remanenssivuosta. [12] [13] 

 

Kytkentävirran suuruus on aina korkea, jopa 8-12 kertaa muuntajassa ilmoitettu 

nimellisvirta. Kuitenkin todellisessa muuntajassa ja sen virtapiireissä esiintyy aina 

resistanssia, sekä rautasydämessä esiintyy rautahäviöitä. Nämä aiheuttavat vuon ja 

kytkentävirran vaimentumisen jatkuvuustilan arvoihin. Kytkentävirta on täysin 

induktiivista. [13] 
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3.5.2 Oikosulkumoottorit 

 

Oikosulkumoottorien käynnistyksessä piilee ongelmia varavoimaverkolle. Moottorien 

hetkelliset käynnistysvirrat ovat yleensä n.5-7 kertaa ilmoitettua nimellisvirtaa suurempia 

sekä tehokerroin on yleensä hyvin pieni. Moottorin kiihtyessä, sen ottama virta alkaa 

pienenemään, tehokerroin alkaa kasvamaan ja moottorin verkosta ottama teho alkaa 

kasvamaan. [14] 

 

Kun oikosulkumoottori käynnistetään suoraan, se aiheuttaa varavoimaverkkoon hetkellisen 

jännitteen ja taajuuden alenemisen, josta seuraa jännitteen alenemaa. Sallittu 

jännitteenalenema riippuu dieselgeneraattorin pätötehosta. Alenema on aina otettava 

huomioon verkkoa suunnitellessa. Jännitteen putoamiset vaikeuttavat kontaktorien toimintaa 

ja voivat hajottaa niitä. [14] 

 

Nykypäivänä oikosulkumoottorien käynnistysongelmat ovat ratkaistavissa helposti. Yleisin 

ongelmien ratkaisija on taajuusmuuttajan tai pehmokäynnistimen käyttö moottorin 

käynnistyksessä. Näillä saadaan moottori ajettua maksimi nopeuteensa hallitusti eikä 

käynnistyspiikkejä synny. [14] 

 

Kuva 4: Oikosulkumoottorin rakennekuva 
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3.5.3 Epälineaariset kuormat 

 

Varavoimaverkon kuorman ollessa enimmäkseen tehoelektroniikka, on mahdollista, että 

jännitteen aaltomuoto vääristyy. Vääristyminen aiheuttaa ongelmia ja häiriöitä muille 

kuormille tai generaattorin jännitteensäätimelle. Yleensä häiriöiden määrää voidaan 

minimoida asettamalla raja tyristoriohjattuihin kuormiin alle puoleen varavoimaverkon 

kuormasta. [5] 

 

Epälineaarisiin kuormiin kuuluu: 

- purkauslamput ja jotkin LED-valaisimet 

- UPS-laitteet 

- induktiouunit 

- hakkuriteholähteet 

- taajuusmuuttajakäytöt 

- tasasuuntaajat 

 

Parhaita keinoja ongelmien ratkaisuun ovat: 

- yliaaltojen suodattaminen 

- yliaalloille herkkiin piireihin lisätään suodattimet 

- generaattorin suurentaminen, parantaa jännitejäykkyyttä 

- tyristoriohjatun laitteen vaihtaminen johonkin toiseen laitteeseen, joka aiheuta yhtä 

paljon häiriötä 

 

Yliaaltojen suodattaminen vähentää yliaalloista aiheutuvia ongelmia sekä parantaa 

varavoimaverkon sähkön laatua. Yleinen tapa uusissa laitteissa on käyttää aktiivista yliaalto 

suodatinta. Suodattimen ansiosta häiriöitä aiheuttavan laitteen kuormitusvirta on lähes 

sinimuotoista. Yleensä jos kyseessä on aktiivisuodattimen omaava UPS laite, on muistettava 

huomioida staattisen ohjauskytkimen vaikutus. UPS laitteen ohituksen ollessa sallittua 

varavoimankäytön aikana, on mahdollista, että laitokseen kytkeytyy esimerkiksi 

epälineaarista kuormaa UPS kuorman sijasta. Ohituskytkin on harkittava tapauskohtaisesti. 

Aktiivisten suodattimien yhteensopivuus on tarkistettava dieselgeneraattorien kanssa, jos 

esiintyy jännite tai taajuusvaihteluita. [11] 

 



24 

 

 

3.5.4 Kapasitiivinen kuormitus 

 

Varavoimageneraattorin kuormien muuttuessa kapasitiiviseksi, joutuu jännitesäädin 

pienentämään magnetointia, jotta oikea jännitetaso säilyy. Kapasitiivisen virran kasvaessa 

hyvin suureksi, magnetointi pienenee alle stabiiliusrajan. Tästä seuraa se, että 

varavoimakone pysähtyy. Verkon kompensointia huolehditaan loistehonkompensointiin 

tarkoitetuilla laitteilla. Verkon ylikompensointia voi silti esiintyä, jos esimerkiksi loistehon 

kompensoinnin säädin on epäkunnossa tai varavoimageneraattorin kuormitus kytkeytyy 

pois, kun kompensointiparistossa on viivästetty portaiden vähennysohjaus.  

[15] 

 

Kompensointikondensaattorien suurin ongelma on, että ne muodostavat 

rinnakkaisresonanssipiirejä generaattorien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

resonanssitaajuiset yliaallot vahvistuvat, sähkön laatu heikkenee ja yliaaltovirrat kasvavat 

verkossa ja generaattorissa. Resonanssitaajuus on riippuvainen verkon komponenttien 

induktanssin ja kapasitanssin suhteesta. Tällöin resonanssit ovat varavoimakäytössä yleensä 

alempia taajuuksia kuin normaalissa verkkokäytössä. Tämä on syy, miksi 

varavoimakäyttöön siirryttäessä sähkön laatu heikkenee ja yliaaltojen vaikutukset 

korostuvat. [15] 

 

Resonanssiongelmaa on mahdollista vähentää ohjaamalla kompensointia irti verkosta 

varavoimakäytön ajaksi. On kuitenkin otettava huomioon laitekohtaisten 

kompensointiyksiköiden vaikutus verkkoon. Pienitehoisissa järjestelmissä ongelmia voi 

tuottaa esim. valaisinkohtainen kompensointi, joka aiheuttaa haitallisia resonansseja, jos 

tarvittava valaistusteho on riittävän suuri osa varavoiman kulutuksesta. [15] 

 

3.5.5 Jaksottaiset käytöt sekä kuormitusmuutokset 

 

Kun varavoimajärjestelmä kytkeytyy syöttämään kuormia, esiintyy alkuhetkellä riippuen 

kuormituksen tyypistä, erilaisia sähkön laatuun vaikuttavia asioita. Näitä asioita ovat 

esimerkiksi: 
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- askelmaiset kuormitusmuutokset 

- moottorien käynnistymiset 

- muuntajien kytkentävirtasysäykset 

- erilaiset lataus- ja varausvirrat jännitteen palauduttua 

 

Askelmaiset kuormakäynnistykset dieselgeneraattorisyöttöön laskevat jännitettä sekä 

taajuutta. Generaattorin jännitteensäätäjä sekä moottorin kierrosnopeussäädin palauttavat 

nämä kuitenkin takaisin sallittuihin arvoihin jo muutamissa sekunneissa. Epätahtimoottorit 

aiheuttavat myös askelmaisen kuorman lisäystä. Ne pyörivät vakionopeudella sekä ottavat 

verkosta vakiotehoa.  Syöttöjännitteen laskeminen synnyttää kuitenkin virran nousun. Tämä 

taas synnyttää lisää askelmaista kuormaa. [14] 

 

Näiden ongelmien huomioon ottaminen on tärkeää järjestelmän mitoituksessa ja 

suunnittelussa.  

 

3.6 Varavoimaverkon esimerkki käytössä olevasta kohteesta 

 

Tässä kappaleessa esitellään yksi Sweco Talotekniikan suunnittelema ja toteuttama 

teollisuuspainotteinen kohde, johon on suunniteltu varavoimajärjestelmä. Esiteltävä kohde 

on valittu siten, että se kuvaisi mahdollisimman tarkasti diplomityössä suunniteltavaa 

järjestelmää ja olisi melko samankaltainen. Esiteltävän kohteen varavoimajärjestelmää ei ole 

kuvattu spesifisti eikä suunnitellun kohteen tietoja ole mainittu. Myöskään mitään spesifejä 

kuvia tai liitteitä ei ole käytetty mistä kohteen tiedot voisivat tulla ilmi. 

 

Esiteltävässä kohteessa on varavoimakoneena dieselgeneraattori. Generaattorilla syötetään 

yhtä kohteen varavoiman pääkeskuksista. Varavoimakoneeseen kuuluu dieselgeneraattorin 

lisäksi myös varavoiman omakäyttökeskus ja ohjaus- ja valvontayksiköt. Järjestelmään 

kuuluu myös varavoimanjakokeskukset sekä varavoiman virtatiet. 

 

Varavoimajärjestelmien asennus on yleensä jaettu sähköurakoitsijan ja erillisen 

varavoimaurakoitsijan kesken. Varavoimaurakoitsija yleensä kuljettaa varavoimakoneen 

kohteeseen ja asentaa koneen sekä sen jakelun varavoiman pääkeskukseen. Sähköurakoitsija 

vastaa varavoiman pääkeskukselta eteenpäin asennuksista sekä mittauksista. 
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Kuva 5, varavoimaverkon layout. 

 

Normaali tilanteessa varavoimakone on valmiustilassa. Kun varavoimakoneen 

verkonvalvonta automatiikka havaitsee jännitteen katkeamisen, se antaa 

käynnistyskomennon varavoimakoneelle. Tämä käynnistys ei tapahdu ilman viivettä. Tämän 

takia täydellisen katkon välttämiseksi järjestelmässä on myös UPS-laitteet, joiden avulla 

sähköä syötetään sen aikaa, kun varavoimakone on käyttövalmiudessa ja sähkön syöttö 

varavoimasta on mahdollista.  

 

Varavoima on liitetty pääkeskuksen kautta varavoimakuormituksiin ja kohteen 

normaaliverkkoon. Verkon jakelu generaattorilta varavoiman pääkeskukselle on toteutettu 

virtakiskoilla.  

 

Varavoiman pääkeskuksessa on verkko- ja generaattorikatkaisijat. Näiden ohjaus tapahtuu 

varavoima automatiikan kautta, niitä ei ole mahdollista ohjata muualta. Tämän ohjaustavan 

tarkoituksena on välttää katkaisijan epätahtinen kiinniohjaus. Myöskin paikallinen ohjaus on 

estetty, peittämällä pääkytkimien kiinniohjaus painikkeet. Vika-tilanteessa käyttäjän on 

mahdollista erottaa varavoima-automatiikan ohjauspiiri ja poistaa ohjauspainikkeiden 

peitekannet.  
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Kuva 6, varavoimakoneen ohjauskaapelointi 

 

Kuvassa 6 on esitetty varavoimajärjestelmän ohjauskaapelointia sekä logiikkaa. 

Normaalitilanteessa katkaisija Q2 on auki. Kun varavoima automatiikka antaa 

ohjauskäskyn, katkaisija Q2 sulkeutuu ja varavoimakone alkaa käynnistyä. Tietyn ajan 

jälkeen kone käynnistyy ja alkaa syöttämään varavoiman pääkeskusta MBD 1.3. 

Varavoiman omakäyttökeskuksen jännitesyöttö on otettu varavoiman pääkeskuksesta, sen 

jännite on synkronoitu UPS-jännitteen kanssa, epätahdistuksen välttämiseksi.  

 

Varavoiman valvonta- ja ohjausyksikölle saadaan tiedot esim. pääkeskuksen 

muuntajalähdössä olevien katkaisijoiden asennosta, sekä samaisen lähdön virtamuuntajien 

mittaustiedot. Valvonta- ja ohjausyksiköstä myös annetaan ohjauskäskyt molemmille 

katkaisijoille, jotta normaaliverkko saadaan erotettua varavoimasyötön ajaksi. Näiltä 

katkaisijoilta Q1 ja Q2 on myös otettu asentotiedot. Asentotiedot sekä laukaisuominaisuudet 

ovat myös katkaisijalla Q4 sekä maadoituskatkaisijalla. Katkaisija Q4 erottaa pääkeskuksen 

muuntajaosan ja UPS-osan toisistaan. Valvonta- ja ohjausyksiköstä katkaisijoiden 

asentotiedot viedään eteenpäin rakennusautomaatiojärjestelmään. Valvonta- ja 

ohjausyksikkö on myös mahdollista asentaa väylään toisten samanlaisten yksiköiden kanssa. 

Silloin voidaan saada esim. tieto toiselta varavoiman valvonta- ja ohjaus yksiköltä, jos esim. 
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toinen ohjaus- ja valvontayksikkö on antanut ohjauskäskyn varavoimakoneelle ja täten 

saadaan synkronoitua eri varavoimakoneiden tiedot keskenään. 

 

4 VARAVOIMAVERKON LAITTEET 

 

Varavoimaverkko koostuu monista laitteista sekä niiden ohjaus- ja valvontajärjestelmistä. 

Näitä laitteita ovat esim. dieselgeneraattori, muuntajat, varavoimanpää- ja alakeskukset, 

UPS laitteet, akut, sekä erilaiset suojalaitteet kullekin laitteelle sekä sähkönjakeluun 

vaadittavat kaapelit tai virtakiskot.  

 

Tässä kappaleessa käydään läpi kaikki mahdolliset laitteet mitä varavoimaverkosta voi 

löytyä. Kohteeseen suunnitteluista laitteista on esitetty tarkemmat kuvaukset luvussa 6. 

 

4.1 Dieselgeneraattorit 

4.1.1 Rakenne 

Dieselgeneraattorit on rakennettu näistä pääosista: 

- dieselmoottori 

- generaattori 

- voimansiirto moottorin ja generaattorin välillä 

- käyntitärinän eristimet 

- runko-/alustarakenne 

 

Kuva 7: Erään valmistajan dieselgeneraattori, teholuokka n. 800 kW 

 

Dieselmoottorin ja generaattorin välinen voimansiirto on yleensä toteutettu joustavan 

kytkimen välityksellä. Tällöin generaattorin on oltava kaksilaakerinen. Dieselgeneraattori 



29 

 

on myös mahdollista toteuttaa siten, että tahtigeneraattori ja dieselmoottori ovat kytkettyinä 

suoraan yhteen, jolloin generaattorin on oltava yksilaakerinen. [5] 

 

Koneen ollessa käynnissä, se aiheuttaa tärinää. Yleisesti tärinä aiheutuu pääasiassa 

dieselmoottorin vapaista massavoimista ja momenteista. Tärinää voidaan vaimentaa 

käyntitärinän eristimillä. Yleisesti käytettäviä eristimiä ovat kumielementtiset tyypit. 

Koneen eristimet valitaan yleensä niin, että tärinä ei riko rakennuksen rakenteita tai aiheuta 

suurta runkoääntä. Tärinäeristys on sitä parempi, mitä suurempi on staattinen painauma eli 

yhdistelmän painosta aiheutuva eristimen kokoonpuristuminen. [5] 

 

Varavoimakoneen runko- ja alustarakenne on yleisesti teräspalkkialusta, jonka välityksellä 

yhdistelmä lepää rakennuksen/sijoituspaikkansa lattialla. Rakenteen on oltava sellainen, että 

saavutetaan tarpeeksi hyvä pyörivien akselien yhdensuuntaisuus ja kohdistus. Rakenteen on 

oltava myös tarpeeksi jäykkä, jotta se kestää kuljetusten ja nostojen aiheuttamat rasitukset. 

[5] 

 

Dieselgeneraattorit on rakennettu kestämään sekä olemaan luotettavia käytön suhteen, tästä 

syystä ne ovatkin erittäin suosittuja varavoimaverkkojen varavoimakoneina. Yhtenä 

dieselgeneraattorin etuina voidaan myös mainita, että bensiinigeneraattoriin verrattuna ne 

omaavat pienemmän riskin palo- ja räjähdysvaaraan. Polttoaineena diesel on myös 

halvempaa kuin bensiini. Dieselgeneraattorien huoltovälit ovat myös pidemmät kuin 

bensiinigeneraattoreilla, tämä tietenkin pienentää käyttökustannuksia sekä nostaa 

käytettävyyslukua. [15] 

 

4.1.1 Nimellistehon määrittely 

 

Dieselgeneraattorin nimellistehoa voidaan määritellä käyttötavan mukaan seuraavasti: 

Jatkuva teho (COP, continuous power) tarkoittaa tehoa, jolla dieselgeneraattoria on 

mahdollista käyttää rajoittamaton aika ennalta määritellyissä olosuhteissa, valmistajan 

ilmoittaman huoltovälin aikana. [16] 

 

Varavoimateho (PRP, prime power) tarkoittaa maksimi tehoa, jolla dieselgeneraattoria on 

mahdollista käyttää rajoittamaton aika vaihtelevalla teholla ennalta määritellyissä 
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olosuhteissa, valmistajan ilmoittaman huoltovälin aikana. Tällöin on otettava huomioon 

myös se, että 24 tunnin jaksolla standardin ISO-8528 ilmoittaman keskitehon 

laskentayhtälöllä laskettu keskiteho ei saa ylittää määrättyä prosenttimäärää ilmoitetusta 

varavoimatehosta. [16] 

 

Maksimivaravoimateho (LTP, limited-time running power) tarkoittaa maksimaalista 

tehoa, jolla dieselgeneraattoria on mahdollista käyttää enintään 500 tunnin ajan vuodessa 

ennalta määritellyissä olosuhteissa valmistajan ilmoittaman huoltovälin aikana. Jos 

dieselgeneraattoria käytetään yhtäjaksoisesti, niin käyttö on rajattu 300 tuntiin. [16] 

 

4.1.2 Dieselmoottori 

 

Dieselmoottorien rakenteeseen kuuluvat painevoitelu-, lämmitys-, jäähdytys- ja 

polttoainejärjestelmät. Näiden lisäksi moottoreihin kuuluu muita laitteita kuten, 

käynnistysmoottori, latausgeneraattori, suodattimet voiteluöljylle, palamisilmalle ja 

polttoaineelle, akusto, ohjausautomatiikka sekä lukuisat erilaiset mittarit, anturit sekä 

mittalaitteet.  [5] 

 

Dieselmoottorien rakenteet vaihtelevat paljon. Moottorien valmistajia, moottorityyppejä ja 

teholuokkia on lukuisia. Tehoiltaan moottorit liikkuvat yleensä muutamien kilowattien ja 

useiden megawattien välillä. Yleisesti on käytössä 3-,4- ja 6 sylinterisiä rivimoottoreita sekä 

V8- ja V12 moottoreita. Dieselmoottoreita valmistetaan sekä vapaasti hengittävinä että 

ahdettuina.  [5] 

 

Vapaasti hengittävien moottorien etuna on se, että ne voivat ottaa koko nimelliskuormansa 

kerralla, toisin kuin ahdetut moottorit, jotka voivat ottaa vain 60-70% nimelliskuormastaan 

kerralla. Tästä seuraa se, että varavoimaverkossa kuormia joudutaan kytkemään päälle 

portaittaan, jotta moottorien ottamat kuormat jakautuvat tasaisesti. [5] 
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Kuva 8: Erään valmistajan varavoimakone ja sen dieselmoottori 

 

4.1.3 Tahtigeneraattori 

 

Yleisin pyörivä sähkökone energian tuotannossa on tahtigeneraattori. Dieselmoottori tuottaa 

mekaanista tehoa, jonka tahtigeneraattori muuntaa sähkötehoksi. Varavoimakoneissa 

käytetään yleensä nelinapaisia harjattomia sisänapatahtigeneraattoreita. Näissä on yleensä 

digitaalinen tai elektroninen jännitteensäädin, joiden jännitteenmittaukselta vaaditaan 

erinomaista häiriösuojausta, ettei generaattorin jännitteen säätö häiriinny verkon häiriöiden 

takia.  [16] 

 

Tahtigeneraattori on laite, jossa magneettikentän muutos synnyttää generaattorin napojen 

väliin jännitteen. Vaihtovirtakoneet, jotka toimivat suurilla virroilla ovat toteutettu siten, että 

niiden jännite indusoituu staattoriin, joka on paikallaan, roottorin pyöriessä. Staattorissa on 

sisällä vaihtovirtakoneen ankkuri. Täten vältytään suurien virtojen siirtämiseltä pyörivästä 

ankkurista sähkölaitteiden käyttöön. [16] 

 

Tahtigeneraattorin magnetointi tapahtuu siten, että roottorin akselilla oleva apukone tuottaa 

sähkövirran. Sähkövirta johdetaan roottorin navoille. Pienemmissä synkronigeneraattoreissa 

yhteisellä akselilla toimiva tasavirtageneraattori on yleensä tavallinen magnetointivirran 

lähde. Hieman vanhemman mallin generaattoreissa magnetointivirta tasasuunnataan 

kommutaattorilla ja johdetaan liukurenkaita käyttäen roottorille. Uudemmissa 

synkronigeneraattoreissa on mahdollista käyttää apuna puolijohteita tasasuuntauksessa. 

Tämä mahdollistaa sellaisen rakenteen, että liukurenkaita ei tarvita. [16] 

 

Indusoituva jännite määräytyy akselin pyörimisnopeuden ja koneen napapariluvun mukaan. 

Jos koneen pyörimisnopeus on vakio, voidaan jännitettä säätää muuttamalla 
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magnetointivirtaa. Näiden arvojen riippuvuutta taajuuteen voidaan havainnollistaa yhtälöllä 

4.3.1. [14] 

 

Yhtälö 4.3.1, jossa 

                    on indusoituneen jännitteen taajuus (Hz) 

                 on napapyörän pyörimisnopeus (RPM) 

                            on koneen napaparien lukumäärä (kpl) 

 

Indusoituvan lähdejännitteen suuruus riippuu magnetoimisvirran suuruudesta. Kun 

magnetoimisvirta kasvaa, niin lähdejännite kasvaa aluksi magnetoimisvirtaan 

verrannollisena. Kun tietty raja ylittyy, lähdejännitteen kasvu hidastuu magneettisen 

kyllästymisen takia.  [14] Indusoituva lähdejännite on mahdollista laskea yhtälön 4.3.2 

avulla. 

 

 

Yhtälö 4.3.2, jossa 

           on lähdejännite (V) 

           on konevakio 

           on magnetointivirta 

 

 

4.1.4 Ohjaus- ja valvontakojeisto 

 

Dieselgeneraattoriin kuuluu ohjaus- ja valvontakojeistot, joiden toimituksesta vastaa 

dieselgeneraattorin valmistaja. Näiden ohjaus- ja valvontatoimintojen lisäksi kojeistoon 

kuuluu myös pääpiiriin kuuluvan generaattorin katkaisijan ja varavoimaverkon 

pääkeskuksen normaalin syöttöverkon katkaisijan toiminnot. Ohjaus- ja valvontakojeisto 

sijoitetaan yleensä koneistopaketin yhteyteen sopivalle paikalle, tai erikseen esim. 

varavoimakonehuoneen seinustalle. [5] 
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Ohjaus- ja valvontakojeisto koostuu ohjauskojeista, suojaus- ja hälytyskojeista, mittaus- ja 

valvontakojeista, omakäyttöosasta sekä pääpiirin kojeista ja apujärjestelmien kojeista. 

Kojeisto on sijoitettu erilliseen kojekaappiin, jonka rakenne täytyy olla IP 44 

kotelointiluokan täyttävä. Kojekaapin on oltava sijoitettu siten, että sitä on mahdollista 

käyttää ilman, että kojekaapin ovea avataan. [5] 

 

 

Kuva 9: Varavoimakoneen ohjauspaneeli 

 

4.1.5 Apujärjestelmät 

 

Dieselgeneraattorin oikean ja luotettavan toiminnon turvaamiseksi, generaattori vaatii useita 

erillisiä apujärjestelmiä. Apujärjestelmiin kuuluu jäähdytys-, käynnistys- ja 

polttonestejärjestelmä sekä varavoimakonehuoneen ilmastointijärjestelmä, pakoputkisto, 

mahdollinen palamisilmaputki, varavoimahuoneen ilmastointijärjestelmä ja varavoimatilan 

palonsammutusjärjestelmä. [5] 

 

Apujärjestelmät ovat yleensä yhdistetty yhteisellä akustolla, joka mahdollistaa niiden 

käynnistyksen ja ohjauksen. Tärkeää on selvittää käynnistystarkoitus ja valita akuston 

rakenne sen mukaiseksi. Akuston napajännite moottorin työvirralla ei myöskään saa missään 

tilanteessa laskea enempää kuin 15 %. Polttonestejärjestelmä on välttämätön 

dieselmoottorille. Järjestelmään kuuluu polttonesteen varastointi sekä polttonesteen siirto 

dieselmoottorille. Polttoneste siirretään yleensä täyttöputken kanssa, joko käsipumpun tai 

sähköpumpun avustuksella varastosta dieselmoottorille. [5] 
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4.2 UPS laitteistot 

 

UPS (uninterruptible Power System) eli keskeytymätön tehonsyöttö on nimitys 

järjestelmälle tai laitteille, joiden tehtävä on taata tasainen virransyöttö lyhyissä katkoksissa 

sekä syöttöjännitteen epätasaisuuksissa. UPS järjestelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään. 

Dynaamisiin ja staattisiin UPS-järjestelmiin. [20] 

 

UPS-laitteita käytetään yleensä myös varavoimaverkon yhteydessä. Tällöin osa 

kuormituksesta voidaan pitää käynnissä sähkökatkon aikana ilman, että se on riippuvainen 

varavoimalaitteiston tilasta. UPS-laitteilla on kaksi päätehtävää: parantaa verkkosähkön 

laatu siihen kytkettävälle kuormitukselle riittäväksi, sekä antaa kaksi sähkönsyöttölinjaa, 

pääsyöttölinja ja varasyöttölinja. Varasyöttölinjaa kutsutaan myös ohituslinjaksi. [20] 

 

UPS-laitteistot koostuvat toiminnallisista kokonaisuuksista, joita ovat tasasuuntaus/varaus, 

akusto ja vaihtosuuntaus, sekä staattinen ohituskytkin. Laitteistoihin on myös mahdollista 

saada optiona mekaaninen, käsin ohjattava huolto-ohituskytkin. Näiden lisäksi UPS-

laitteistoihin liitetään laitteistojen omia ohjaus- valvontajärjestelmiä. [20] 

 

Vuosaaren Satamaan on asennettu operaattorien ja joidenkin toimijoiden puolesta omat 

UPS-laitteistot mutta suurimmalta osin järjestelmän käyttö on ollut vähäistä ja vaatisi 

mittavia korjaus ja uudistustöitä, jotta sen toiminta olisi standardien ja vaatimusten mukaista.  

Varavoimajärjestelmän rinnalla on silti järkevää käyttää UPS:ia sillä varavoimakoneen 

käynnistyksestä johtuvan katkon aikaisen sähkönsyötön turvaaminen onnistuu UPS-laitteilla 

hyvin. Nykyään on olemassa myös varavoimakoneita, jotka sisällyttävät UPS-laitteita. 

Käyttämällä varavoimakone ja UPS yhdistelmää vältytään erillisen järjestelmän hankinnalta 

sekä mahdollisten integrointien tuottamista ongelmista. Huonona puolena integroiduissa 

UPS laitteissa on suuri kustannus verrattuna normaaliin varavoimakoneeseen. 
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Kuva 10: Erään valmistajan UPS-laitteistoja 

 

4.2.1 UPS-laitteiden tyypit  

 

UPS laitteistoja ja niiden ominaisuuksia voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: 

- Off-line 

- line interaktiivinen 

- kaksimuunnostekniikan on-line sekä 

- yksimuunnostekniikan on-line 

 

Off-line tekniikka on yleistä esim. kuluttaja käyttöön tarkoitetuissa laitteissa, joiden teho on 

yleensä alle 2 kVA. Off-line tekniikassa akusto pysyy tai sitä pidetään puskuvarauksessa, 

mutta vaihtosuuntaaja ei tee aktiivisesti lähdejännitettä ollessaan normaalisyötössä. Verkon 

toleranssien tippuessa alle sallittujen rajojen, vaihtosuuntaaja kytkeytyy syöttämään 

kuormaa. Tästä aiheutuu yleensä pientä noin. 2-10 ms viivettä. [21] 

 

Line-interaktiivinen tekniikka tarkoittaa sitä, että vaihtosuuntaaja on päällä verkon 

rinnalla. Tässä on etuna se, että kytkentäviiveitä ei käytännössä ole, mutta vaihtosuuntaaja 

ei aktiivisesti myöskään muodosta lähdejännitettä.  [21] 

 

Kaksimuunnostekniikan on-line toimii siten, että kaikki sähköteho, joko tasasuunnataan 

tai vaihtosuunnataan. Tällöin koko lähtöjännite on vaihtosuuntaajan muodostama. Akusto 

on koko ajan puskuvarauksessa ja sillä voidaan heti syöttää vaihtosuuntaajaa, jos 

tasasuuntaaja pysähtyy. Jos laitteistossa tapahtuu vika tai havaitaan ylikuormitusta, niin 
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kuorma siirtyy ilman katkoa ohituskytkimen kautta verkkosyötölle. Tämän jälkeen se palaa 

takaisin vaihtosuuntaajan syötölle, kun tilanne normalisoituu. Tämän tekniikan huonona 

puolena on useiden yliaaltojen muodostuminen tuloverkkoon, joka taas aiheuttaa ongelmia 

sähkönlaadun kanssa. [21] 

 

Yksimuunnostekniikan on-line UPS-laitteet hyödyntävät 4-kvadrantti teho-

transistorisillan ominaisuuksia, kuten pätötehon siirtämistä kumpaan suuntaan tahansa. 

Pätötehoa käytetään varaamaan tai myös purkamaan akustoa tarvittaessa. Loisteholla 

voidaan ohjata PWM tekniikan muodostamaa lähtöjännitettä. Vaihtosuuntaaja siis 

muodostaa lähtöjännitteen. Tämän tekniikan etuna taas on se, että tuloverkkoon ei muodostu 

yliaaltoja tai muitakaan häiriöitä.  [21]. 

 

4.3 Akut 

 

Akkujen tarkoituksena on varastoida energiaa kennoihin, jotka muuttavat niihin varastoidun 

kemiallisen energian sähköenergiaksi. Akkuja voidaan ladata uudestaan ja ne ovat yleensä 

valmistettu kahdesta tai useammasta kennosta, joita voidaan yhdistää sarjaan tai rinnan. 

Akkuja yhdistelemällä saadaan tarvittu tasajännite sekä kapasiteetti, joka ilmoitetaan 

ampeeritunteina [Ah] tai wattitunteina [wh].  

 

Akkujen tuottamaa sähköenergiaa käytetään suoraan tasavirtalaitteissa. Sitä voidaan 

muuttaa myös vaihtovirraksi käyttämällä tasavirtamoottorilla pyöritettävää 

vaihtovirtageneraattoria tai vaihtosuuntaajaa.   Varavoimajärjestelmissä käytetään yleensä 

enimmäkseen lyijy- tai alkaaliakkuja. Akut ovat osana UPS-laitteistoja tai erillisenä osana 

varavoimajärjestelmää. [15] 

 

 

Kuva 11: UPS-laitteiston lyijyakku 
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4.3.1 Lyijyakut 

 

Lyijyakut ovat akkuja, joiden elektrodeina toimii kaksi lyijylevyä ja elektrolyyttinä 

rikkihappo. Lyijyakkujen kapasiteetti on tavallisesti 2-500 Ah. Lyijyakkujen ominaispainoa 

on mahdollista säädellä, jos halutaan kasvattaa sen kapasiteettia. Tämä kuitenkin vaikuttaa 

negatiivisesti akun käyttöikään. [15] 

 

Akun kennojen elektrodien välissä oleva jännite on n.2 V. Jos akkuja kytkettäisiin sarjaan 6 

kpl, niin saataisiin aikaan 12 V akku. Kennoissa on yleensä ilmareiälliset tulpat, joiden 

kautta latauksessa syntyvät kaasut pääsevät kulkeutumaan pois. Nämä kuitenkin estävät 

mahdolliset, happipitoisen elektrolyytin roiskeet. [15] 

 

Lyijyakkujen lyijylevyjen etuna on niiden hyvä lyhyen ajan purkautumisnopeus. Lyijylevyjä 

ei myöskään tarvitse huoltaa niin useasti. Mutta edellytetään se, että niitä käytetään 

sovelluksissa, joissa levyjä ei ladata sekä pureta usein. Levyn huonona puolena on sen huono 

kestävyys korkeissa lämpötiloissa.  [15] 

 

4.3.2 Alkaliakut 

 

Varavoimajärjestelmissä on tavallista käyttää alkaliakkuja, jotka ovat valmistettu 

nikkelikadmium kennoista. Näiden kennojen ominaisjännite on yleensä n.1,2 V. 

Elektrolyyttinä akuissa on kaliumhydroksidin sekä veden liuosta. Liuos ei kuitenkaan 

osallistu kennon kemiallisiin reaktioihin. Liuos toimii ionien siirtotienä. Kennoissa 

käytettävät elektrodit ovat yleensä rakenteeltaan sintrattua levyä. [15] 

 

Nikkeli-kadmium kennojen hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että ne ovat tukevia ja niitä 

on mahdollista ladata sekä purkaa useita kertoja. Niiden kesto ali- ja ylilautaukseen on hyvä. 

Nämä akut soveltuvat hyvin pitkäaikaisen energian varastointiin ja ne omaavat pitkän 

käyttöiän sekä pitkän huoltovälin. Näistä syistä ne ovat erittäin hyviä vaihtoehtoja 

varavoimajärjestelmissä [15] 
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4.4 Muuntajat 

 

Muuntajien tehtävä vaihtosähköverkossa on saavuttaa haluttu jännitetaso. Muuntajat ovat 

yksiä keskeisimpiä komponentteja sähkötekniikassa. Muuntajan toiminta perustuu 

fysikaaliseen ilmiöön, jota kutsutaan sähkömagneettiseksi induktioksi. Sähkömagneettisessa 

induktiossa sinimuotoisesti muuttuva magneettivuo indusoituu vaikutuskentässä olevaan 

suljettuun virtapiiriin. Täten virtapiirin silmukoiden päiden välille muodostuu jännite.  [22] 

 

4.4.1 Muuntajatyypit 

4.4.1.1 Jakelumuuntajat 

 

Jakelumuuntajiin suomessa kuuluvat kaikki ne muuntajat, joiden yläjännitepuolella oleva 

nimellisjännite on alle 20 kV tai alajännitepuolen nimellisjännitteen ollessa alle 1000 V. 

Sekä niiden nimellistehon ollessa pienempi kuin 4000 kVA. Jakelumuuntajien jännitteen 

säätö tapahtuu yleensä väliottokytkintä säätämällä. Säätöalue on yleensä 2-2,5 % 

nimellisjännitteestä.  [23] 

 

Jakelumuuntajia on monia erilaisia kuten, kuivamuuntajia, öljyeristeisiä muuntajia, 

keskijännitepuolen muuntajia sekä erikoiskäyttöihin kuten aurinkosähköjärjestelmiin tai 

älykkäisiin sähköverkkoihin sopivia muuntajia.  

 

Vuosaaren Satamassa on käytössä Elin merkkisiä, hermeettisiä ja öljyeristeisiä muuntajia. 

Muuntajien kokoluokat vaihtelevat 1,25 MVA- 1,6 MVA. Jakelumuuntajia Vuosaaren 

Satama-alueella on 14 kpl:tta. Alueelta löytyy myös reefer- eli kylmämuuntajia (6. kpl), 

jotka ovat ns. konttimuuntamoita. Tämän työn suunnitelmissa varavoimaverkkoon ei 

asenneta uusia muuntajia.  

 

 

Kuva 12: Tyypillinen jakelumuuntaja, kokoluokka 25 kVA-16 MVA 
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4.4.1.2 Erotusmuuntajat 

 

Erotusmuuntajien tehtävänä on erottaa kaksi sähköpiiriä galvaanisesti toisistaan tai rajoittaa 

oikosulkutehoa. On myös mahdollista saada aikaiseksi häiriösuojausta piirien välille, kun 

ensiö ja toisiokäämin väliin lisätään maadoitettu kalvo. Galvaanisesti erottamalla saadaan 

estettyä mahdolliset sähköiskut maan ja vaiheiden välillä. Erotusmuuntajia käytetään myös 

yleensä apuna esim. pienelektroniikan korjaustöissä, joissa sähköiskuista voi aiheutua 

komponenttien rikkoutumista ja muita ongelmia. [23] 

 

Erotusmuuntajien normaali kytkentätapa on kolmio-tähti. Jos toision tähtipiste 

maadoitetaan, saadaan aikaiseksi piirissä mahdollisesti esiintyville vikavirroille hallittu, 

pieni impedanssinen kulkureitti. Erotusmuuntajien normaalit jännitetasot ovat yleensä 

400/400 V tai 690/400 V.  [23] 

 

4.4.2 Muuntajan sähkötekniset arvot 

 

Jännitteenalenema 

 

Muuntajan jännitteenalenema on mahdollista laskea oikosulkureaktanssin ja 

oikosulkuimpedanssin avulla. [22] 

 

Yhtälö 4.4.2, missä   

  on vaiheensiirtokulma  

              on kuormitusvirta 

 

Häviöt 

 

Muuntajien häviöt jaetaan kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviöihin. Tyhjäkäynti- eli rautahäviöt 

(P0) ovat hystereesi- ja pyörrevirtahäviöitä, nämä aiheuttavat magneettivuon vaihteluita 

muuntajan rautasydämessä. Kuormitus- eli virtalämpöhäviöt syntyvät käämien vastuksissa 

virran vaikutuksesta. Tyhjäkäyntihäviöt pysyvät aina vakiona, sillä ne ovat riippuvaisia 
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jännitteestä eivätkä kuormituksesta. Nimelliset kuormitushäviöt ovat yleensä esitettyinä 

muuntajien kilpiarvoissa. Näiden arvojen perusteella on mahdollista laskea kuorman 

kuormitushäviöt, kun nimellisteho on tiedossa. [22] 

 

Hyötysuhde 

 

Muuntajan hyötysuhde on mahdollista laskea seuraavasta yhtälöstä: 

 

Yhtälö 4.4.3, missä 

 P2 on muuntajan antama teho 

 P1 on muuntajan ottama teho 

 

4.5 Suojalaitteet 

 

Varavoimaverkon suojaukset rakennetaan joko identtisesti normaalin verkon kanssa, tai ne 

voivat olla osa normaalia verkkoa. Varavoimaverkon suojauksessa pätevät kaikki samat 

ehdot ja olosuhteet normaaliin verkkoon verrattuna, sillä erotuksella, että varavoimasyötön 

vikavirran syöttökyky on pienempi kuin normaalissa syöttötilanteessa. Suojalaitteiden 

tärkein tehtävä on suojata ihmisten lisäksi myös esim. dieselgeneraattoreita, UPS-laitteistoja, 

akustoja, sähkömoottoreita, taajuusmuuttajia, kaapeleita, sähkökeskuksia sekä muuta 

kuormaa. 

 

Vuosaaren Sataman verkko on suojattu laajalti käyttämällä relesuojaustekniikkaa. Releet 

tarkkailevat sähköverkon tilaa ja kun tarve vaatii releet suorittavat ennalta asetetun 

ohjauksen tai indikoinnin samassa tai toisessa jakelujärjestelmässä.  

  

4.5.1 Katkaisijat 

 

Katkaisijan tehtävänä on sulkea ja katkaista virtapiirin mahdollinen suurin virta vaaraa 

aiheuttamatta. Katkaisijan on siis kyettävä katkaisemaan virtapiirin suurin mahdollinen 

oikosulkuvirta ja kytkemään nimellisjännitteinen virtapiiri oikosulkuun. Katkaisijoita on 
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automaattisia ja manuaalisia. Tavallisesti automaattinen katkaisijan avautuminen tapahtuu 

ylivirran vaikutuksesta. [26] 

 

Kun katkaisijat mitoitetaan verkossa oikein, ovat ne kykeneväisiä suorittamaan kaikki 

tarvittavat kytkentätoimenpiteet ko. kohdassa sähköverkkoa.  [26] 

 

Nykyään teollisuudessa sekä isoissa talotekniikan hankkeissa on siirrytty käyttämään entistä 

enemmän ilma- tai kompaktikatkaisijoita niiden hyvien katkaisuominaisuuksien ja älyn 

takia. Katkaisijoiden tärkeimmät ominaisuudet ovat nimellisvirta, virrankatkaisukyky, 

dynaamisen ja termisen oikosulkuvirran kestävyys sekä toimintavarmuus. [26]  

 

 

Kuva 13: Älykäs kompaktikatkaisija 

 

Vuosaaren Sataman käytössä olevat katkaisijatyypit ovat pääasiallisesti ABB:n katkaisijoita.  

Keskijännitekojeistoissa katkaisijat ovat kiinteitä SF6 mallisia katkaisijoita. SF6-kaasua 

katkaisijoissa käytetään valokaaren sammuttamiseen ja eristykseen. Pienjännitekeskuksissa 

on ABB:n ulosvedettävät ilmakatkaisijat sekä LSI-tyypin suojareleet. Suojareleissä on 

vakiokulmakertoimella varustettu käänteisaikainen ylikuormitussuojaus, oikosulkusuojaus 

säädettävällä viiveellä sekä oikosulun pikalaukaisutoiminto. 

 

4.5.2 Kontaktorit 

 

Kontaktorit ovat sähkömekaanisia kelakytkimiä, jotka ovat sähköisesti ohjattavia. Niiden 

toiminta on sama kuin releillä. Ainoana erona on se, että kontaktorit kestävät huomattavasti 

enemmät virtaa kuin releet, sekä niissä on yleensä suojausta esim. valokaarien varalta. 
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Kontaktoreita käytetään yleensä moottorilähtöjen kytkentälaitteina, tai muiden 

erillisohjauksen takana olevien lähtöjen kanssa kuten valaistuksen tai lämmitysten 

ohjauksien kanssa. Kontaktoria voidaan myös käyttää yhdessä lämpöreleen kanssa 

moottorin ja syöttökaapelin termisenä suojana. Kontaktoreita on saatavilla molemmille AC 

ja DC puolille. [26] 

 

4.5.3 Suojareleet 

 

Suojareleet ovat sähköverkkoon asennettavia mittalaitteita, jotka havaitsevat verkossa 

esiintyviä vikoja ja ilmoittavat niistä, jotta katkaisijat voivat katkaista sähkönkulun tarpeen 

vaatiessa. 

 

Suojareleet mittaavat verkon suureita mittamuuntajien toisiosta. Jos arvot nousevat tai 

laskevat sallittujen asetteluarvojen yli tai ali, suojarele havahtuu ja alkaa laskemaan ennalta 

asetettua aikaa. Jonka jälkeen suojarele antaa laukaisukäskyn katkaisijalle. Releestä voidaan 

katkaisuhetkellä viedä hälytystieto haluttuun paikkaan, näin saadaan erotettua vikaantunut 

osa verkosta nopeasti. [26] 

 

Kuva 14: Schneider Electricin suojareleitä 
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Vuosaaren Sataman keskijännitekojeistossa olevat suojareleet ovat ABB:n suojareleitä, 

jotka mahdollistavat katkaisijan ohjauksen väylän kautta. Releisiin on liitetty 

väyläsovittimet, joiden välillä tieto siirtyy kuidun avulla. Kojeistokohtaisesti yhdessä 

kojeistokennossa on myös asennettuna ohjainyksikkö, jolla releitä ohjataan. Kiskostojen 

valokaarisuojauksesta vastaa REA tyyppinen suojarele ABB:ltä. REA-järjestelmään kuuluu 

myös laajennusyksikkö, johon optiset sensorikuidut on liitetty. Sensorikuidut on asennettu 

kojeistojen sisälle. Ne toimivat siten, että linssin havaitessa valokaaren, se lähettää tiedon 

REA-yksikölle, joka taas laukaisee syöttökentän kiskokatkaisijan. 

 

4.5.4 Varokkeet, sulakkeet ja johdonsuojat 

 

Tulppavarokkeet ovat yleisimmät oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen käytettävät 

komponentit pienjänniteverkoissa. Tulppavaroke estää käyttäjän tapaturman mutta myös 

suojaa sähköjohtoja ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä. Tulppavarokkeen 

nimellisvirta määrää kuinka suuren kuormituksen sulake kestää jatkuvasti. Jos nimellisvirta 

ylitetään, varoke laukeaa. [27] 

 

Kytkinvarokkeet toimivat sekä suojaavat pienjänniteverkossa samoin kuin 

tulppasulakkeetkin. Kytkinvarokkeiden nimellisvirrat ovat 63-1250 A luokkaa ja niiden 

katkaisukyky voi olla yli 100 kA. Kytkinvarokkeita käytetään yleensä esim. pää- ja 

nousukeskuksissa jakokeskusten etusulakkeina ja isompien laitteiden ja moottoreiden 

etukojeina. [27] 

 

Sulakkeita on paljon erilaisia. Tulppavaroke käsittää yleensä sulakkeen ja sulakepesän. 

Sulakkeet on luokiteltu kaksikirjaimisilla tunnuksilla, jotka kertovat minkälaisen kuorman 

suojaksi sulake on tarkoitettu. Kirjaimilla on seuraavat merkitykset: 

 

- g on sekä oikosulku, että ylikuormitussuojausta varten 

- a on vain oikosulkusuojausta varten 

- G on vain johdon suojaukseen soveltuva 

- M on moottoripiirin, käyttölaitteiden, kontaktorien ja kytkinlatteiden suojaukseen 

soveltuva 

- ja R on puolijohdesuojaukseen soveltuva 
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Tyypillisesti on käytössä yhdistelmät gG ja aM. Sulakkeet voivat olla joko nopeita tai hitaita. 

Nopeat sulakkeet eivät kestä suuria ylivirtoja niin hyvin kuin hitaat sulakkeet. Hitaiden 

sulakkeiden etuna taas on se, että sulakelanka on paksumpi ja ne kestävät lyhytaikaisia 

ylivirtoja paremmin kuin nopeat sulakkeet. [27] 

 

Johdonsuojakatkaisijat ovat ylivirtasuojia, jotka on kehitetty korvaamaan varokkeiden ja 

sulakkeiden tehtäviä. Johdonsuojakatkaisijoita käytetään yleensä 32 A ja alle olevien 

kuormien suojaukseen. Johdonsuojakatkaisijoilla on kaksi toiminta-aluetta, terminen ja 

magneettinen laukaisu. [28] 

 

Termisellä laukaisualueella laite toimii ylikuormitussuojana. Virtapiirit tulee kuitenkin 

mitoittaa niin, että oikosulkutilanteissa johdonsuojat toimivat magneettisen laukaisun 

alueella. Kuvassa 11 on havainnollistettu johdonsuojakatkaisijan laukaisukäyrää ja sen 

ominaisuuksia.  [28] 

 

 

Kuva 15: Johdonsuojakatkaisijan laukaisutaulukko 
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Johdonsuojakatkaisijat luokitellaan tyyppeihin B, C ja D. Tyypin B-johdonsuojat on 

tarkoitettu resistiivisille kuormille (lämmitykset). C-tyypin johdonsuojat tavanomaisille 

kuormille kuten valaistukselle, pistorasioille sekä esim. pienille moottoreille. D-tyypin 

johdonsuojat on tarkoitettu suurien käynnistysvirtojen omaaville laitteille kuten suurille 

moottoreille. [28] 

 

4.6 Pienjännitekeskukset 

 

Varavoimaverkon pienjännitekeskukset ovat yleensä normaalien keskusten rinnalla, jolloin 

niillä on osittain samat lähdöt sekä komponentit. Varavoimaverkossa keskukset voivat olla 

myös keskitettynä yhteen paikkaan, josta varavoimaa tarvitsevia laitteita ohjataan 

sähkökatkon sattuessa. Keskuksia myös luokitellaan yleensä niiden kuormien mukaisesti 

esim. LVI, savunpoisto tai valaistus keskuksiin. 

 

Keskuksien tärkein ominaisuus on, että keskuksen rakenne kestää mahdollisimman hyvin 

sähköiskujen ja valokaarien aiheuttamat vahingot. Tärkeitä ominaisuuksia keskuksilla on 

myös luotettavuus, muuntojoustavuus, pitkä huoltoväli sekä taloudelliset kustannukset.  

 

Teollisuudessa sekä isommissa talotekniikan kohteissa pää- ja nousukeskuksina on yleisesti 

käytössä kennokeskukset. Niiden modulaarinen rakenne sekä hyvät IP luokitukset takaavat 

mahdollisimman parhaan soveltuvuuden eri käyttökohteisiin. Jakelukeskuksina tai 

kiinteistöjen pää- ja nousukeskuksina käytetään yleensä kehikkokeskuksia. Niiden etuna on 

halvemmat hinnat sekä pienempi koko. Huonona puolena kehikkokeskuksissa on niiden 

huonot IP luokitukset verrattuna kotelo- ja kennokeskuksiin. Kotelokeskuksia, käytetään 

yleensä teollisuudessa jakelukeskuksina, ne soveltuvat vaativiin olosuhteisiin, niin sisällä 

kuin ulkonakin.  
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Kuva 16: Kotelokeskus (IP 44/54) 

 

Varavoimaverkon pienjännitekeskukset ovat yleensä rakenteeltaan ja sisäisiltä kytkennöiltä 

ja laitteiltaan samanlaisia kuin normaalit pääkeskukset. Yleensä ainoa erottava tekijä on 

varavoimakeskusten sininen väritys. Tällöin huoltoa suorittava henkilö tai asentaja tietää 

heti, että kyseinen keskus on osa varavoimajärjestelmää. 

 

Vuosaaren pienjännitejakelu on jaettu neljääntoista eri pääkeskukseen ympäri satama-

aluetta. Pienjänniteverkon pääkeskukset sijaitsevat muuntamorakennuksissa/laitetiloissa. 

Teknisiltä arvoiltaan keskukset ovat samanlaisia. Un 400 V, In 2500 A.  

 

4.7 Virtakiskot 

 

Virtakiskot tai kiskosillat ovat yleensä käytössä tehonsiirrossa muuntajalta 

pienjännitekeskukseen tai suurten PJ-keskusten välillä. Isompien virta-arvojen kanssa 

kiskosiltojen käyttö on kaapeleihin verrattuna helpompaa ja järkevämpää. Kiskosilta 

yhdistetään keskuksen kokoojakiskoon joko katkaisijalla tai kuormakytkimellä. 

Kokoojakiskossa on myös pystysyöttökiskostoja, joihin lähtöyksiköt liitetään.  

 

Keskusten väliset kiskostot on mitoitettava nimellisvirran ja termisen ja dynaamisen 

oikosulkuvirran mukaan. Pienjännitekeskuksissa on yleisesti käytössä lattakiskot. 

Kiskostojen materiaalina on yleensä käytössä puhdas alumiini tai alumiiniseos. Kupari on 
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harvemmin käytetty materiaali. Kuparisten kiskojen käyttökohde on ahtaat tilat, joissa 

pienempi poikkipinta on vaatimus. 

 

Vuosaaren Satamassa jakelumuuntajien ja 400 V:n keskusten välinen sähkönjakelu on 

toteutettu kiskosilloilla. Kiskosiltojen nimellisarvot ovat In 2500 A, I1s 40 kA, Idyn 100 kA. 

 

4.8 Johdot ja kaapelit 

 

Vuosaaren Sataman keskijänniteverkon runkokaapelointi on toteutettu kiinteään 

ulkoasennukseen soveltuvilla AHXAMK tyyppisillä maakaapeleilla. AHXAMK on 

alumiinijohtiminen kaapeli, joka on pitkittäin ja poikittain vesitiivis. Kaapelissa on myös 

PEX eristys ja näistä syistä se soveltuu hyvin ulkokäyttöön runkokaapeliksi. Kaapelikoot 

vaihtelevat 3x50+35 – 3x300+70 kokojen välillä. Nostureiden ja reefer-konttimuuntamoiden 

kaapelointi on toteutettu AHXAMK-W ja AHXAMK-WTC tyyppisillä kaapeleilla. 

 

Sataman 400 V:n jakeluverkon runkokaapelointi on toteutettu pääosin AXMK-tyyppisillä 

kaapeleilla. Tärkeät kuormitukset kuten valaistus on kaapeloitu rengasmaisesti. 

Valaisinmastoja syötetään yhdeltä tai kahdelta muuntamolta. Käytön ollessa säteinen. 

Vuosaaren Sataman pienjänniteverkon kaapeloinnin haasteena on ollut se, että isoja tehoja 

on siirrettävä pitkiäkin matkoja (500-1000 m). Tällöin jännitteenalenemat alkavat 

vaikuttamaan kaapelien mitoituksessa merkittävästi. Tästä syystä myös kaapelien 

poikkipinnat suurenevat kaapeloitavien matkojen kasvaessa. 

 

Nykyään on vaatimuksena kiinteistöissä sekä teollisuudessa käyttää halogeenivapaita 

kaapeleita. Niiden etuna on vähäinen savunmuodostus ja vähäinen palonlevittyvyys. 

Keskitetyn varavoimaverkon kaapelointi on myöskin järkevää toteuttaa palonkestävillä 

kaapeleilla, sillä yleensä kaapelireitit saattavat kulkea eri paloalueiden läpi. Yleisesti 

käytössä olevat kaapeli tyypit ovat MCMK-HF, AMCMK-HF tai FRHF kaapeleita eri 

kokoluokissa. 
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4.9 Kuormat 

 

Varavoimaverkon tarkoituksena on kytkeä päälle sellaiset tärkeät kuormat, joiden halutaan 

olevan toiminnassa, kun normaaliverkon sähköt katkeavat. Varavoimaverkossa voi olla 

kytkettynä periaatteessa mitä vain kuormia. Sataman verkossa erilaisia ja erikokoisia 

kuormia on monenlaisia. Kuormien koot vaihtelevat aina muutamista kilowateista 

muutamiin megawatteihin. Varavoiman kannalta oleellisimmat kuormat satamalle ovat IT-

järjestelmät, valaistus ja turvajärjestelmät kuten rahtiliikenteen kulunvalvontajärjestelmä. 

 

Satama-alueen nosturit ja muut kontinkäsittelyyn tarkoitetut laitteet ovat tärkeitä, mutta 

varavoimalla niiden ylläpito ei ole realistinen tavoite. Nosturien tehot vaihtelevat, mutta 

lähtökohtaisesti liikutaan tehoissa 500 kW-1 MW. Näiden sähkönsyötön varmistaminen 

tarkoittaisi varavoimaverkkoa keskijänniteverkossa. Tämä taas laajentaisi verkon kokoa 

huomattavasti sekä nostaisi investointikustannuksia ja ylläpitokustannuksia. Satama-alueen 

konttienkäsittely onnistuu myös roro-aluksilla, jos jostain syystä nosturien käyttö ei ole 

mahdollista. 

 

Tärkeintä turvattavien kuormien tarkastelussa on kuormien jaottelu niiden kriittisyyden 

mukaan. Asteikkoa 1-5 käytetään usein apuna kuormien jaottelussa, kohdan 1 kuormien 

ollessa kriittisimmät ja kohdan 5 kuormien vähiten kriittisimmät. Kuormien jaottelulla 

saadaan karsittua pois turhat kuormat, joiden käynnissä olo ei ole sataman toiminnan 

kannalta kriittisen tärkeää. 

 

 

4.9.1 Erilaiset kuormat 

 

Satama-alueella esim. lukuisat jätevesipumppaamot hyödyntävät oikosulkumoottoreita. 

Näiden turvaaminen jakeluverkon katkotilanteessa ei ole kaikista kriittisintä, jos kyseessä 

on lyhyt katko. Näiden moottorien kaapelien pituuden sekä tehojen takia niitä ei ole 

myöskään järkevä sisällyttää uuteen varavoimaverkkoon. Pitkät matkat ja isot tehot voivat 

aiheuttaa verkossa jännitteen alenemia sekä muita häiriöitä verkon jännitteeseen. 
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Satama-alueen läpi kulkee myös rautatie, tätä rautatietä käyttää pääasiallisesti Metsäfiber 

heidän sellunsa sekä muun tavaran liikutteluun ja hallintaan. Myös muut sataman toimijat 

käyttävät rataa tavaroidensa liikutteluun. Iso osa radan kuormasta muodostuu vaihteiden 

lämmityksistä sekä VR:n junaradan turvalaitteistoista. Varsinkin talvella kovien pakkasten 

aikaan lämmitysten päällä pitäminen voi vaikuttaa tuotannon sujuvuuteen merkittävästi, jos 

verkko olisi alhaalla pidempiä aikoja.  

 

4.9.2 Valaistus 

 

Varavoimaan kytketty valaistus on tärkeä tekijä turvallisen työskentely-ympäristön sekä 

ihmisten turvallisuudentunteen kannalta. Vuosaaren Satamassa suurin osa valaistuksesta on 

toteutettu valaisinmastoilla, joissa käytetään pääasiassa halogeeni ja suurpainenatrium 

valaisimia. LED-valaisimia ei satama-alueella ole juurikaan. Halogeeni ja suurpainenatrium 

valaisimet aiheuttavat verkkoon enemmän ongelmia yliaaltojen muodossa verrattuna LED-

valaisimiin. 

 

Vuosaaren Satama alueella valaistus on yksi suurimmista verkon kuormittajista. 

Valaistuksen yhtenä ongelmana on se, että alueen valaistus on toteutettu pääasiallisesti 

suurpainenatrium ja halogeeni valaisimilla. Näiden vaihtaminen LED-valaisimiksi 

vähentäisi kokonaiskuormaa sekä parantaisi sähkönlaatua. Hyvänä puolena valaistuksessa 

on se, että valaisinmastot ja niiden valaisimet on jaettu erillisiin ohjausryhmiin. 

Varavoimatilanteessa tai muussa tilanteessa, jossa tehoa halutaan minimoida, on mahdollista 

käyttää vain yhtä ohjausryhmää, jonka avulla alueilla turvataan perusvalaistus. 

 

5 VUOSAAREN SATAMAN VARAVOIMAVERKON TARVEKARTOITUS 

 

Varavoimaverkon suunnittelu lähti liikkeelle asiakkaalle tehdystä kartoituksesta, jonka 

tarkoituksena oli selvittää Vuosaaren Sataman tarpeita sekä intressejä tutkia varavoiman 

käyttöä. Kartoitus tehtiin kysely muodossa, joka taas esiteltiin erillisessä kokouksessa 

sataman henkilökunnalle. Kokouksessa käytiin myös läpi tämän diplomityön sekä 

asiakkaalle tehtävän työn raameja. Asiakkaan lähtökohtana työlle oli saada tietoa 

varavoiman hankinnasta sekä hankintojen kannattavuudesta teknisesti ja taloudellisesti. 

[Liite 1] 
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Tarvekartoitus kysely jaettiin kaikille sataman tärkeimmille teknisen ja yleisen puolen 

työntekijöille. Mukana kyselyssä olivat myös sataman eri operaattorit, jotka voisivat myös 

tulevaisuudessa mahdollisesti liittyä sataman varavoimaverkkoon, jos näin erikseen 

sovitaan.  

 

Kyselyn vastausten pohjalta laadittiin erillinen kokoelma/tiivistelmä, johon listattiin 

asiakkaan vastauksista tärkeimmät ja kriittisimmät kohdat. Näitä tarpeita ja vastauksia 

käytiin läpi vielä erikseen sähköposti keskusteluin ja puhelimen välityksellä.  

 

Tarkemmin työn kannalta teknisiä tietoja sekä teknisen puolen toiminnallisuutta käytiin läpi 

sataman käytönjohtajan Tarmo Purhon kanssa, joka on aikaisemmin jo tutkinut 

varavoimaverkon mahdollista käyttöä satamassa.  

 

Kyselyn pääasiallinen johtopäätös oli se, että varavoimasta ja sen käytöstä ollaan 

kiinnostuneita. Pääasialliset varavoiman tarpeet koskivat IT-järjestelmiä, turvajärjestelmiä 

sekä valaistusta osittain. Suurimpana huolenaiheena oli sataman eri toimijoiden huomioon 

ottaminen verkon suunnittelussa ja toteutuksessa. Näitä johtopäätöksiä avataan tässä 

kappaleessa vielä enemmän. 

 

5.1 Tärkeimmät toiminnot satamassa 

 

Vuosaaren Satama on maamme johtava ulkomaankaupan pääsatama, joka palvelee 

pääasiassa suomen elinkeinoelämää eli tuontia ja vientiä. Merkittävin osuus Suomen 

tuonnista saapuu Vuosaaren kautta. Vuosaaren Satamassa toimii myös monia eri 

operaattoreita, jotka ovat kaikki yhteydessä toistensa toimintaan ja ovat osa yhtä 

kokonaisuutta. 

 

Kyselyn vastausten perusteella, tärkein johtopäätös oli, että varavoimaa tarvitaan pääasiassa 

ensin IT-verkon ylläpitoon ja sen jälkeen rajatusti muita toimintoja varten. Kaikki sataman 

toiminta on tavalla tai toisella riippuvainen IT-verkon toiminnasta. IT-jakamoiden 

sähkönsaannin varmistaminen takaisi keskeytymättömän verkon katkotilanteissa. Tärkeä 

seikka IT-verkkoihin liittyen on sataman keskeisten kohteiden, kuten porttien ja tärkeiden 
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rakennusten aluevalvonta. Tämä on pääasiassa hoidettu valaisinmastoihin kiinnitetyillä 

kameroilla, mutta myös rakennusten seinämissä on kameroita valvontaa varten. 

Aluevalvonnan sähkönsaannin turvaamisella saadaan estettyä luvattomat pääsyt satama-

alueelle sekä turvattua keskeiset rakennukset murtojen varalta. Ajoportit sekä niissä olevat 

kulunvalvontalaitteistot ovat tärkeä osa sataman rekkaliikenteen hallintaa, niiden 

sähkönsaannin turvaaminen estää luvattoman liikenteen syntymisen sekä ehkäisee liikenteen 

sujuvuuden ongelmia. [17] 

 

Satamassa on erittäin laaja valaistusjärjestelmä, siihen kuuluu n. 126 valaisinmastoa. 

Jokaisessa mastossa on valaisimia neljään eri ilmansuuntaan. Valaisimia on jokaisessa 

mastossa yhteensä 12 kappaletta. Valaistusmastojen välinen kaapelointi muodostaa 

satamalle oman 400 V rengasverkkonsa, jota voidaan jo nykyiseltään käyttää varavoiman 

tapaan apuna tarpeen vaatiessa. Valaisintyyppeinä on pääasiallisesti käytössä monimetalli ja 

suurpainenatriumlamppuja. 

 

Valaistuksen kokonaiskulutusta on laskettu ja arviolta se on n. 300 kW luokkaa, jos kaikki 

valaisimet ovat päällä samaan aikaan. Satamalla on käytössä valaistukselle erillisiä tilanne 

ohjauksia, joihin kuuluu esimerkiksi poikkeustilanteita varten oma ohjaustapansa. Sataman 

valaistuksen ohjausjärjestelmä mahdollistaa myös sen, että valaistuksen ohjausryhmiä on 

mahdollista ohjata etäohjauksella. Tekemällä tarvittavia muutoksia ohjauksiin kentällä on 

mahdollista ohjausryhmiä ryhmitellä etänä. 

 

Poikkeustilanteessa valaistus ohjataan päälle siten, että valaisinmastoissa palaa vain yksi 

neljästä ryhmästä.  Tärkeintä sähkökatkossa on valaistuksen osalta lähinnä tärkeiden 

ajoreittien ja hankalimpien mutka/risteyskohtien valaistuksen saanti.  

 

Vuosaaren Satamassa ei ole pelkästään Helsingin Sataman henkilökuntaa ja heidän 

toimintaansa. Iso osa sataman alueista ja toiminnasta on jaettu erilaisille operaattoreille. 

Heille samat yo. kriteerit sekä tarpeet täyttyvät myös. Osa operaattoreista on myös sataman 

henkilökunnan mukaan turvannut omaa toimintaansa omilla UPS-laitteillaan.  

 

Yhteenvetona kyselyn sekä keskusteluiden perusteella voidaan todeta, että Vuosaaren 

Sataman IT-verkon sähkönsaannin turvaaminen on tärkein prioriteetti. Sen lisäksi osa 
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valaistuksesta, sekä porttien, kulunvalvonnan ja aluevalvonnan toiminnoista on hyvä 

säilyttää toimintakykyisinä. [17] 

 

5.2 Sataman nykyinen verkko 

 

Vuosaaren Sataman sähkönjakelu ja sen verkko on suunniteltu ja rakennettu erittäin 

järkevästi. Verkko mahdollistaa sen, että vaikka missä tahansa osassa verkkoa ilmestyy vika, 

niin sataman sähkönjakelu ei juurikaan keskeydy. Näissä seuraavissa alaluvuissa käydään 

Vuosaaren Sataman antamien raamien puitteissa läpi nykyisen verkon yleiskuvaa, sen 

toimintaa ja mitä kaikkea Vuosaaren Sataman sähköverkkoon tällä hetkellä kuuluu.  

 

5.2.1 Keskijänniteverkon rakenne 

 

Vuosaaren Sataman koko sähkönjakelu tapahtuu 20 kV keskijännitteellä rengasverkossa. 

Satama-alueen vieressä on Helen Sähköverkko Oy:n 110 kV sähköasema, josta sataman 

keskijänniteverkkoa syötetään. Satamalla on keskijänniteverkossa 2 syöttöpaikkaa, jotka 

muodostavat yhdessä laitetilojen kanssa sataman sisällä oman rengasverkon. 

 

Helenin 20 kV rengassyöttö on liitetty satama-alueella kahteen ostopisteeseen ja niiden 

keskijännitekojeistoihin. Ostopisteet OP1 ja OP2 sijaitsevat maantieteellisesti kaukana 

toisistaan, mikä antaa hyvän valmiuden koko alueen sähkönjakelulle. Sataman 

keskijänniteverkko on jaettu seitsemään eri laitetilaan, jotka kaikki pitävät sisällään omat 

keskijännitekojeistot rengasverkkoa varten, sekä muuntajat ja pääkeskukset alueiden 

pienjännitejakelua varten. Nämä laitetilat on merkitty kirjaimin VL sekä numerokoodein 

vastaamaan aluetta missä laitetila on. (esim. VL17 jne.) 

 

Kaikissa sataman laitetiloissa on keskijännitekojeistot renkaan kytkemistä varten, 

pienjännitemuuntajat, pääkeskushuoneet pääkeskuksineen sekä jakamotilat. Laitetiloissa 

käytettävät kojeistot ovat ABB:n kennokoteloituja ja kiskostoiltaan ilmaeristeisiä ABB 

Uniswitch mallisia kojeistoja. Kojeistoista syötetään myös esim. satama-alueen nostureita. 

Osassa laitetiloista on myös varaukset laivojen maasähkösyöttöjä varten. Kojeistot ovat 

varustettu UPS järjestelmällä sillä apujännitteet ja esim. viritysmoottorien jännitteet ovat 

230 VAC. 
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20/0,4 kV:n muuntajia alueella on n. 20 kappaletta. Jakelumuuntajia on myös tarpeen 

vaatiessa mahdollista käyttää rinnakkain. 14:sta näistä kahdestakymmenestä muuntajasta on 

jakelumuuntajia, jotka hoitavat alueiden sähkönjakelua ja 6 kappaletta reefer muuntajia 

kylmäkontteja varten. Kylmäkontit ovat elintarvikkeiden säilöntää varten, yhden muuntajan 

alueella voi olla satoja yksittäisiä kontteja. 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi Vuosaaren Sataman keskijänniteverkon rakennetta hieman 

tarkemmin. 

 

Ostopisteessä 1 on laitetila VL 17. Laitetilan kojeistoihin on kytketty Helenin 20 kV 

liitäntäkaapeli. Laitetilan VL 17 kojeistosta on syöttöyhteydet eteenpäin laitetilojen VL18 

VL32 ja VL9 kojeistoille. Laitetilan VL17 kojeistosta syötetään myös alueen kahta 20 

kV/400 V muuntajaa, joiden avulla alueen pienjännitejakelu tapahtuu. Laitetilan VL 17 

kojeistosta syötetään myös reefer muuntamoa CT63. 

 

Laitetilan VL32 kojeistoa syötetään laitetilan VL17 kojeistolta. VL32 kojeisto ei ole 

yhteydessä muihin kojeistoihin. VL32:n kojeistosta syötetään kahta depot nosturia sekä 

alueen pienjännitemuuntajaa.  

 

VL18 on yhteydessä laitetiloihin VL17 ja VL8. Kojeistosta syötetään myös alueen kahta 20 

kV/400 V muuntajaa sekä kahta widespan muuntamoa CT75 ja CT75 sekä reefer 

muuntamoa CT73. 

 

Laitetilan VL8 kojeistoa syötetään laitetilan VL18 ja valvontatornin V12 kojeistoilta. VL8:n 

kojeistoihin on liitetty myös alueen 20 kV/400 V muuntajat. Valvontatornin V12 kojeistoa 

syötetään laitetilojen VL8 ja VL9 kojeistoilta. Kojeistosta on myös syöttö alueen 

pienjännitemuuntajille.  

 

Laitetila VL9 yhdistää molemmat rengasverkon osat ja toimii ns. keskimmäisenä osana 

verkkoa sillä molemmat ostopisteet ovat siihen yhteydessä. Laitetilan VL9 kojeistoa 

syötetään siis ostopisteen 1 lähellä olevan laitetilan VL 17 kojeistolta sekä ostopisteen 2 

laitetilan VL16 kojeistolta, sekä myös laitetilan VL2 kojeistolta ja valvontatornin V12 
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kojeistolta. VL9:n kojeistolta on myös syöttö alueen pienjännitemuuntajille sekä myös reefer 

muuntamoille CT43 ja 44.  

 

Laitetila VL2 on yhteydessä laitetilojen VL9 ja ostopisteen OP2 laitetilaan VL16. 

Kojeistolta syötetään myös alueen kahta pienjännitemuuntajaa. 

 

Ostopisteen 2 kojeistoon on kytketty Helenin 20 kV liitäntäkaapeli. Sen laitetilan kojeistoista 

on syöttöyhteys laitetilojen VL2 ja VL9 kojeistoille. Kojeistoista on myös syöttö alueen 

pienjännitemuuntajille. 

 

Satama-alueella on siis mahdollista käyttää kahta toisistaan riippumatonta rengasverkkoa tai 

yhdistää ne yhdeksi rengasverkoksi. Ensimmäisen renkaan muodostaa laitetilat VL17, 

VL18, VL8, VL12 ja VL9. Toisen renkaan muodostavat laitetilat VL9, VL2 ja VL16. Tämä 

kahden renkaan asetelma antaa monia mahdollisuuksia jakaa kuormia sekä antaa joustoa 

huolto tai vikatilanteissa, mutta antaa myös joustavuutta sähkönjakelun ja verkon 

muutoksille ja toiminnoille. Rengasverkko ja laitetilojen sijainnit on suunniteltu ja toteutettu 

siten, että ne mahdollistavat jakelun koko satama-alueelle tasapuolisesti ja kaikkien alueella 

toimivien operaattoreiden sähkönlaatu ja syöttövarmuus on tasaista. 

 

Laitetilojen kojeistojen väliset kaapeloinnit on tehty keskijännitekaapeleilla kuten 

AHXAMK-W jne. Poikkipinta-alat ovat suuret sillä myös etäisyydet laitetilojen välillä ovat 

500-1500 m välillä. Suuret etäisyydet tarvitsevat puolestaan normaalia 

keskijännitekaapelointia suuremmat poikkipinta-alat kaapeleille. 

 

Aiemmin tässä kappaleessa mainitut widespan-muuntamot ovat satama-alueen nostureita 

varten. Näistä muuntamoista on yhteys erillisiin 20 kV jakelukiskoihin, joiden kautta 

konttinostureiden sähkönsyöttö tapahtuu. 

 

Varavoimaverkon kannalta koko sataman keskijänniteverkon suojaaminen ei ole järkevää. 

Koko keskijänniteverkon suojaaminen tarkoittaisi suurin piirtein saman kokoisen 

varavoimaverkon suunnittelua ja rakentamista. Katkon aikana tärkeät toiminnot eivät vaadi 

koko verkon suojaamista. Tämän kokoluokan varavoimaverkon suunnittelu ja rakentaminen 

myös toisi huomattavasti enemmän kustannuksia kuin pelkästään erittäin kriittisten 
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toimintojen turvaaminen. Myös verkon ylläpito olisi hankalampaa ja tuottaisi enemmän 

kustannuksia.  

 

5.2.2 Pienjänniteverkko 

 

Sataman 400 V verkon jakelu tapahtuu laitetilojen 20 kV/400 V muuntajien kautta. 

Kaikissa sataman laitetiloissa on 20 kV/400 V muuntajat pienjännitejakelua varten sekä 

pääkeskushuoneet. Muuntajilta sähkönjakelu etenee alueiden pääkeskuksille ja sitä kautta 

pienemmille ryhmä- ja laitekeskuksille eri tarkoituksiin.  

 

Pienjännitteen energianjakelu tapahtuu kiskosilloilla ja kaapeleilla. Kiskosiltoja käytetään 

liittämään jakelumuuntajat ja 400 V:n pääkeskukset toisiinsa. Pääkeskuksilta eteenpäin 

jakelu tapahtuu pienjännitekaapelointia käyttäen. 400 V:n jakeluverkon runkokaapelina on 

pääasiallisesti käytössä AXMK-tyyppinen kaapeli.  

 

Sataman tärkeitä kuormituksia kuten valaistusta on pyritty pitämään mahdollisimman hyvin 

käynnissä erillisen 400 V rengasverkon avulla. Tämä 400 V rengasverkko on kaapeloitu 

valaisinmastojen välille. Valaisinmastoja syötetään, joko yhdeltä tai kahdelta muuntajalta. 

Käytön silti ollessa säteittäinen. Tämän rengasverkon etuna on valaistuksen erittäin 

luotettava syöttö sekä mahdollisuus syöttää tarvittaessa muitakin tärkeitä 400 V:n kuormia, 

kuitenkin mastokeskusten nimellisvirtojen sallimissa rajoissa. Sataman laiturialueilla on 

myös valaisimastojen lisäksi erillisiä pollareita, joiden tehtävänä on merkitä laivoille 

sataman laitureiden kulmat sekä nurkkaukset. Näiden omat keskukset sijaitsevat laiturien 

päissä. 

 

Laivojen telakointialueiden lähistöltä löytyy erillisiä laituritunnelien jakokeskuksia, joissa 

on suurimmaksi osaksi saattolämmitysten lähtöjä sekä huoltoa varten tarvittavia pistorasioita 

ja varauksia. Keskusten tehot liikkuvat n 40-80 kW:n alueella.  

 

Tullin työskentelytilat ovat Vuosaaren Sataman alueella. Vuosaaren Sataman on lain 

mukaan järjestettävä Tullin toiminalle edellytykset heidän vaatimustensa mukaisesti. Tullin 

tärkeimpiä toimintoja satama-alueella on ajoneuvojen läpivalaisu. 
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Satama-alueella on paljon erilaisia jätevesipumppuja ja pumppaamoita. Niiden toiminta 

estää jätevesien nousun maanpinnan tason yläpuolelle sekä mahdollistaa normaalia 

toimintaa. Pumput eivät silti ole välttämättömin kuorma turvata, sillä alueella on mahdollista 

pärjätä ilman pumppuja muutamia viikkojakin. 

 

400 V:n pienjännite verkko on varavoiman kannalta kriittisempi suojata kuin koko 20 kV:n 

keskijänniteverkko. 400 V verkossakin on paljon sellaisia kuormia, joita ei varavoimalla ole 

järkevää suojata katkotilanteita ajatellen, sillä niiden toiminta ei ole niin kriittistä. 

Kriittisimmät toiminnot Vuosaaren 400 V verkossa ovat IT-järjestelmät, alueiden valaistus 

sekä kulunvalvonta ja aluevalvontajärjestelmät. 

 

5.2.3 IT-järjestelmät 

 

IT-järjestelmien toiminta on sataman toiminnan kannalta kriittisintä. IT-verkon estoton 

toiminta mahdollistaa normaalin satamatoiminnan. Sataman IT-verkko koostuu 

pääjakamoista sekä niiden alijakamoista. Pääjakamot ovat yhteydessä toisiinsa. Jakamot on 

sijoitettu laitetiloihin sekä teletiloihin satama-alueelle.  

 

Pääjakamoilta on järjestetty yhteydet myös valomastokeskusten IT-osiin sekä nosturien 

keskusten IT-osiin. Valomastoissa IT-verkkoa tarvitaan aluevalvontakameroita varten. 

Nostureissa eri järjestelmät vaativat IT-verkkoa toimiakseen kunnolla. IT-verkko on myös 

tärkeää opastetaulujen oikean toiminnan kannalta. Opastetauluja satama-alueella on n.16 

kappaletta. Opastetaulujen tärkein toiminto on opastaa rekkaliikennettä oikeaa reittiä ulos 

sekä sisään satamaan. Jos nämä taulut eivät ole toiminnassa on rekkaliikennettä ohjattava 

manuaalisesti paikan päällä. Tämä vaatii resursseja sekä yksityiskohtaista suunnittelua ja 

oppaana toimivien henkilöiden opastusta. 

 

5.2.4 Valaistus 

 

Vuosaaren Sataman satama-alueen valaistus on IT-järjestelmien jälkeen tärkein toiminto. 

Toimivalla ja hyvällä valaistuksella varmistetaan alueen mutkaton toiminta, liikenteen 

helpompi ohjaaminen paikasta toiseen sekä myös vähennetään turvattomuuden tunnetta 
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alueella. Sataman aluevalaistus on toteutettu valaisinmastoilla. Alueella on valaisinmastoja 

n.126 kpl. Yhdessä valaisinmastossa on kaksitoista valaisinta. Nämä valaisimet ovat 

sekoitus suurpainenatrium ja monimetalli valaisimia. Jokaisessa valaisinmaston kärjessä on 

yhteisessä rungossa monimetalli- ja suurpainenatrium valaisimet sekä erillinen 

monimetalli/LED-valaisin. Näitä LED-valaisimia ei kuitenkaan juurikaan käytetä, sillä 

suurpainenatrium- ja monimetalli valaisimien valaistustehot ovat suuremmat. 

 

5.2.5 Kulunvalvonta ja aluevalvontajärjestelmä 

 

Vuosaaren Sataman alue on varustettu kattavalla kulunvalvonta ja 

aluevalvontajärjestelmällä. Kulunvalvonnan tarkoituksena on estää asiattomien henkilöiden 

pääsy satama-alueelle. Tästä syystä sen toiminta verkon katkostilanteessa on erittäin tärkeää. 

 

Aluevalvontajärjestelmällä pyritään havaitsemaan asiattomien henkilöiden liikkumista. 

Pääasiallisesti valvonta on toteutettu valaisinmastoihin asennetuilla valvontakameroilla. 

Valvontakameroita on myös satama alueen sisäpuolella tärkeiden rakennusten yhteydessä. 

Valvontajärjestelmän toiminta verkon katkostilanteessa on myös tärkeää, sillä aluetta 

lähestyvät asiattomat henkilöt voidaan havaita ennakkoon.  

 

6 SATAMAN VARAVOIMAVERKON SUUNNITTELU 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi Vuosaaren Sataman varavoimaverkon suunnitteluprosessia. 

Tarkastellaan, miten suunnittelu aloitettiin ja minkä kokoinen järjestelmä sataman tarpeisiin 

olisi järkevä toteuttaa. Tärkeää on huomioida, että suunnittelua tarkastellaan ns. 

luonnossuunnittelun kannalta. Tämä ei välttämättä ole täysin identtinen kuin mahdollisesti 

tulevaisuudessa toteutettava verkko.  

 

Varavoimaverkon laskenta ja suunnittelu toteutettiin Febdok nimisellä 

verkostolaskentaohjelmalla. Febdok ohjelmassa määritettiin kaikki verkon tärkeimmät 

komponentit, kaapelit sekä dieselgeneraattorit. Näiden pohjalta myös raportoitiin 

sähköteknisiä ominaisuuksia ja arvoja, joita käydään läpi tämän luvun viimeisimmissä 

kappaleissa.  
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Magicad electrical sovelluksella tehtiin verkosta tarvittavat ja asiakkaan vaatimat 

suunnitteludokumentit (Kaaviot, tasokuvat jne). 

 

6.1 Verkon toimintaselostus 

 

Tässä luvussa selostetaan, kuinka verkko on ajateltu toimivaksi sekä raamit, joissa sitä 

lähdettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan. Pohjana käytetään edellisessä luvussa selostettua 

sataman nykyistä verkkoa ja sen toimintaa. 

 

Varavoimaverkon tarkoituksena on suojata sataman kriittisimpiä toimintoja sähkökatkon 

aikana. Suurimmat pienjännitekeskukset sekä niiden tärkeimmät lähdöt suojataan siten, että 

nykyiset lähdöt siirretään uusiin varavoiman pääkeskuksiin. Näitä lähtöjä normaalissa 

tilanteessa syötetään nykyisistä pääkeskuksista ja katkotilanteessa varavoimakoneella. 

Verkon kannalta ei ole väliä syntyykö sähkökatkos keskijännite- vai pienjännite verkon 

yksittäiseen keskukseen vai koko verkkoon sillä varavoimakoneet alkavat toimia, kun 

jännitetaso laskee normaalista tasosta alaspäin. 

 

Katkostilanteessa varavoimakoneiden automatiikka tekee syötönvaihdon ja kytkee 

nykyisten pääkeskusten syötöt pois päältä ja käynnistää varavoimakoneen syöttämään 

varavoiman pääkeskuksia, joissa kriittisimmät lähdöt ovat kytkettyinä.  

 

6.2 Tehotarpeiden arviointi 

 

Tehotarpeiden arviointi aloitettiin haastattelulla Tarmo Purhon kanssa kohdekäynnin 

lomassa. Purho osasi antaa hyviä suuntaviivoja tehojen oikeisiin määriin suhteutettuna esim. 

keskusten kokoihin ja aikaisemmin suunnitteluvaiheessa arvioituihin tehoihin.  

 

Lopulliset tehot arvioitiin vuoden 2007-2009 suunnitelmien, haastatteluiden sekä laitetilojen 

pääkeskusten pääkaavioiden pohjalta.  

 

Suurimmat tehot 400 V pienjänniteverkossa liikkuvat valaistuksessa. Työn ja verkon 

suunnittelun kannalta oli onneksi jo alusta asti selvää, että kaikkea valaistusta ei 
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katkostilanteessa tarvitse turvata varavoimalla. Tämä laski valaistuksen tehontarvetta 

huomattavasti. 

 

Purhon mukaan IT-verkon kokonaistehon tarve on n. 50 kW luokkaa. Vanhoja suunnitelmia 

tarkastellessa tämä 50 kW:n arviointi ei osunut aivan oikeaan.  Jakamoiden määrä laskettiin 

vuoden 2008 IT-verkon kaapelointi suunnitelmasta. Normaalien kiinteistöjakamoiden määrä 

oli 48. Nykyään jakamoiden määrä on hieman suurempi. Yhden jakamon tehoksi arvioitiin 

n 2 kW, tarkempia lukuja ei ollut saatavilla ja arvioinneissa päädyttiin siihen, että tehon 

arviointi hieman yläkanttiin antaisi enemmän pelivaraa suunnitteluun. Jakamon teho koostuu 

pitkälti jakamon aktiivilaitteista sekä Ethernet kytkimistä. Sataman konttinosturit on 

varustettu omilla IT-jakamoillaan, joita on vuoden 2008 IT-kaapelointi suunnitelman 

mukaan 14. Konttinostureiden jakamot palvelevat konttinostureiden IT-verkkoa vaativia 

toimintoja.  Näiden jakamoiden kuorman, aktiivilaitteiden sekä kytkimien määrä ei ole yhtä 

korkea kuin kiinteistöjen jakamoiden. Täten tehoksi arvioitiin 1 kW. 

 

Valaisinmastot satamassa ovat myös varustettu omalla IT-jakamo osallaan. Nämä IT-

jakamot palvelevat mastoihin sijoitettuja Ethernet pisteitä sekä kameroita ja tiedonsiirtoa. 

IT-kaapelointi dokumentista kävi ilmi, että jakamoita ei olisi jokaisessa mastossa, vaan 

jakamot olisivat aina yhtä valaistusryhmää kohden. Tältä ryhmän pääjakamolta on vedetty 

kaapelit ja kuidut muille ryhmän mastoille. Valaistusmastojen IT-jakamot ovat 

kiinteistöjakamoita pienempiä mutta ne ovat hyvin varustettuja, niiden tehoksi arvioitiin 1 

kW per jakamo. 

 

IT-jakamoiden sähkönsyöttöjen lähde arvioitiin samaisen IT-verkon kaapelointi dokumentin 

pohjalta. Kuvassa 17 on hahmotettu kuormien jakautumista muuntamotilojen pääkeskusten 

kesken. 

 

 

Kuva 17, jakamoiden tehojen jakauma 
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Kuvasta 17 nähdään, että isoimmat kuormat ovat laitetilojen VL9 (46 kW) ja VL17 (51 kW) 

pääkeskuksissa. Laitetiloihin VL8 (26 kW), V12 (22 kW), VL2 (21 kW) ja VL18 (16 kW) 

kuormat jakautuvat melko tasaisesti ja laitetilassa VL16 kuormaa on melko vähän, vain 4 

kW. Yhteenlaskettuna teho IT-verkossa on n.186 kW. Tämä on tietenkin huomattavasti 

enemmän kuin alun perin arvioitu 50 kW. Tässä yhteenlasketussa tehossa ei tietenkään ole 

tarkasti huomioitu kunkin jakamon todellista kuormaa, vaan arviot on tehty suurimman 

jakamon varustusten perusteella. 

 

Sataman valaistus on yksi isoimmista kuormista sataman sähkönjakelussa. Satamassa on 

n.130 valaisinmastoa, joista jokaiselle maston sivulle on asennettu yksi suurpainenatrium- 

ja monimetalli valaisin yhdistelmä sekä myös erillinen LED-valaisin. Yhteensä valaisimia 

on 12 jokaisessa mastossa. Yhden valaisinmaston teho on n.4 kW, tästä tehosta ei kuitenkaan 

käytännössä ole samaan aikaan päällä kuin 2 kW, sillä kaikkia valaisimia ei pidetä 

samanaikaisesti päällä. Kokonaisuudessaan koko sataman valaistuksen tehontarve liikkuu n. 

252 kW:n paikkeilla. Sataman valaistuksen suuren tehon kannalta on hyvä, että valaistusta 

on mahdollista ohjata omissa ohjausryhmissään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

valaisimet ohjataan eri ryhmiin tietokoneelta valvomosta ja asentajat käyvät kentällä 

tekemässä tarvittavat muutokset kaapelointeihin. Täten saadaan jokaisessa mastossa vain 1-

2 valaisinta toimimaan esim. varavoima tilanteessa muiden ollessa sammuneina.  

 

Tällä kytkentämuutoksella saavutettaisiin ¾ säästöä verrattuna siihen, että kaikki valaisimet 

olisivat päällä samaan aikaan. Tehontarve tässä tilanteessa olisi noin. 500 W-1 kW per masto 

ja koko sataman osalta n.65 kW-130 kW.  

 

Vuoden 2009 aluevalaistuskaavion perusteella valomastoryhmiä satamassa on 50. Nämä 

ryhmät on muodostettu yhdestä tai useammasta valaisinmastosta. Eniten valaisinmastoja 

jakautuu V12 muuntamon pääkeskuksen alueelle. Aluevalaistuskaaviosta käy ilmi myös, 

että sataman laitureiden reunat ja kulmat on varustettu pollareilla. Pollareiden tehoksi 

arvioitiin n. 0,5-1 kW per pollari. Niitä on aluevalaistuskaavion perusteella 10 kpl:tta. 

Kuvasta 18 käy ilmi valaistuksen tehojen jakauma laitetilojen pääkeskusten kesken. 
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Kuva 18, valaistuksen tehojen jakauma 

 

Kuvasta 18 voi havaita, että isoimmat tehot valaistuksen osalta on jaettu laitetilojen VL8 (56 

kW) ja V12 (65 kW) keskusten välillä. Tehot muiden laitetilojen keskusten VL16 (20 kW), 

VL2 (12 kW), VL9 (22 kW), VL18 (25 kW), VL17 (26 kW) ja VL32 (12 kW) välillä ovat 

jakautuneet melko tasaisesti. Yhteenlaskettuna valaistuksen teho on 238 kW vuoden 2009 

aluevalaistuskaavion mukaan. Nykyiseltään tämä teho on n.20 kW enemmän, sillä satamaan 

on lisätty uusia valaisinmastoja parikymmentä kappaletta vuoden 2009 jälkeen. 

 

Tärkeiden kuormien eli IT:n ja valaistuksen lisäksi Purhon sekä kyselyyn vastanneiden 

henkilöiden mielestä olisi hyvä ottaa huomioon aluevalvonta ja kulunvalvontajärjestelmät. 

Näiden järjestelmien tarkkoja tehotietoja ei saatu selville, mutta järjestelmän 

kokonaistehontarpeeksi arvioitiin n.30 kW. Tähän arvioon on sisällytetty kentällä olevat 

laitteet sekä järjestelmien omat keskuslaitteet. 

 

Muita tärkeitä huomioon otettavia kuormia on ajoväylien varrella olevat info- ja 

opastenäytöt. Näyttöjen tehtävänä on opastaa rekkaliikennettä oikeaa reittiä ulos ja sisään 

satamaan. Näitä näyttöjä on sataman alueella 16.kpl:tta. Tämä tieto on peräisin vanhemmasta 

dokumentista, jossa on listattuna opastetaulujen IP-osoitteet. Yhden opastenäytön tehon on 

arvioitu olevan n.200 W. Näyttöjen yhteisteho on 3,2 kW. Tämä teho ei vaikuta juurikaan 

järjestelmän kokoa valittaessa. 

 

Tehoja arvioidessa oli myös otettava huomioon tullin alueiden tarpeet. Tehontarpeiden 

tarkastelua tehtiin ensin vuoden 2007 kuormituspiirustuksen pohjalta, jossa tullin tarpeisiin 

oli varattu 243 kW tehoa. Tämä tietenkin tarkoittaa rakennusten kokonaistehoa ja on hyvä 

huomioida, että varavoiman tarpeet tähän suhteutettuna ovat pienet. Tulli toimii sataman 

alueella, satamalla on velvollisuus järjestää tullille heidän tarvitsemansa tilat sekä 
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tehotarpeet ja sähkönjakelu. Arvioitiin tullin tarpeiden olevan n.50 kW luokkaa 

maksimissaan. Tämä sisällyttäisi IT-järjestelmät sekä tärkeät toiminnot kuten läpivalaisu 

laitteistojen sähkönsaannin ja valvonta toiminnot. 

 

Yhteensä minimi tehontarpeeksi arvioitiin n. 500 kW. Tällä arviolla järjestelmän olisi oltava 

vähintään 500 kW kokoinen. Mitä vähemmän järjestelmässä on ns. ylimääräistä tehoa 

saatavilla, sitä pienemmät järjestelmän kustannukset ovat. Vaikka järjestelmän koon ja 

investointikustannuksien suhteen päästäisiin vähemmällä, jos valittaisiin 500 kW 

järjestelmä. On silti syytä huomioida mahdolliset laajennukset sekä uusien kuormien 

lisäykset järjestelmään ja täten mitoittaa verkko jo suunnitteluvaiheessa suuremmaksi.  

 

6.3 Verkon suunnittelu  

 

Tässä kappaleessa käydään tarkemmin läpi, miten verkon komponentit ja laitteet on valittu 

ja mitkä olivat vaihtoehtoja ennen suunnittelua ja kuinka niistä päädyttiin lopulliseen 

ratkaisuun. Käydään läpi myös suunnittelun teknisiä tuloksia ja pohditaan ovatko tulokset 

haluttuja ja jos eivät niin miksi. 

 

6.3.1 Suunnittelun lähtökohdat 

 

Lähtökohtana verkon suunnitteluun oli ensinnäkin asiakkaan ilmoittama tarve ja kiinnostus 

verkkoa ja sen toteuttamista sekä tutkimista kohtaan. Suunnittelun tavoitteena oli esittää 

asiakkaalle suunnittelijan näkökulmasta paras ratkaisu asiakkaan nykytilanne huomioon 

ottaen. Toisena tavoitteena ja vaatimuksena oli suunnitella verkko, joka on standardien 

mukainen sekä teknisiltä ratkaisuiltaan ensiluokkainen. Viimeisenä tavoitteena oli vahvistaa 

omaa osaamistani suunnittelusta sekä varavoimaverkkojen ja varavoimanjärjestelmien 

tuntemuksen ja teknisen osaamisen osalla.  

 

Verkon kannalta ratkaisuita tehtiin vertailemalla kahta hieman erilaista vaihtoehtoa verkon 

rakentamisessa. Jokaisessa tämän luvun kappaleessa on otettu laitteissa sekä teknisissä 

ratkaisuissa huomioon nämä 2 eri verkon rakenteen vaihtoehtoa. Alaluvussa 6.3.4 käydään 

läpi tarkemmin vaihtoehtoja A ja B verkon rakenteelle. 
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6.3.2 Varavoimakoneet 

 

Vuosaaren Sataman varavoimaverkon varavoimakoneiksi pohdittiin valintaa kahden 

vaihtoehdon välillä. Normaali dieselgeneraattori kontti ulkokäyttöön sekä UPS laitteiston 

sisältävä dieselgeneraattori kontti. Normaalin dieselgeneraattorin kanssa järjestelmän hinta 

sekä mahdolliset käyttö- ja huoltokustannukset olisivat pienemmät. UPS laitteiston 

sisällyttäminen varavoimakoneeseen nostaisi hintaa, sillä kone maksaa enemmän ja UPS-

laitteiston huoltotoimenpiteet olisivat lisäkustannuksia perinteiseen ratkaisuun verratessa.  

 

UPS varavoimajärjestelmän etuna on kuitenkin se, että UPS laitteistoa sataman IT-verkon 

turvaamiseksi tarvittaisiin kuitenkin. Sillä varavoimakoneen käynnistyessä ja ennen kuin 

normaalijakelu saadaan käännytettyä varavoiman puolelle, tapahtuu katko. Tästä syystä 

myös perinteisellä ratkaisulla UPS järjestelmä olisi ollut pakollinen hankinta. Tästä syystä 

varavoimakoneen mallissa päädyttiin tutkimaan UPS:in sisältäviä varavoimakone laitoksia. 

 

Varavoimakoneiden lopullista valintaa käytiin kahden laitetoimittajan välillä. kW-set Oy ja 

Agcopower olivat molemmat varteenotettavia vaihtoehtoja. Pääasiallinen syy näiden 

toimittajien valintoihin oli heidän hyvä valikoimansa varavoimakoneissa sekä jo etukäteen 

tieto siitä, että kyseessä on kaksi luotettavaa laitetoimittajaa varavoimakoneiden ja 

järjestelmien saralla 

 

Laitetoimittajilta tietoja haarukoidessa agcopower osoittautui järkevämmäksi ja hinta-

laatusuhteeltaan paremmaksi valinnaksi. Heidän varavoimakoneiden teholuokat oli jaoteltu 

paremmin tämän projektin tarpeiden kannalta. Agcopower myyjän kanssa tehtiin tiivistä 

yhteistyötä ja hän suositteli UPS- ja varavoimayhdistelmäkonttia. Hän toimitti sekä UPS- 

integroiduista että ilman UPS:ia olevista ratkaisuista hinnat sekä tarvittavat tekniset tiedot. 

Lopullinen hankinta varmistetaan EU:n hankintalakien mukaisella tarjouskilpailulla, kun 

verkkoa aletaan toteuttamaan. 

 

Varavoimakoneiden vaihtoehtoina oli neljä erilaista konsepti ratkaisua. Ensimmäinen 

vaihtoehto oli 6 m pitkä konttirakenteinen varavoimakone 250 kVA:n PRP teholla ja 

verkkosynkronoinnilla. Toinen vaihtoehto oli muuten samanlainen kuin ensimmäinen, paitsi 

varavoimakoneen teho oli 500 kVA. Kolmas ja neljäs vaihtoehto olivat tehoiltaan samat kuin 
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ensimmäinen ja toinen, mutta niissä olisi mukana UPS integrointi. Käytettävä UPS on 

superkondensaattori pohjainen ratkaisu, joka pystyy syöttämään tehoa n. 200 kW 23 

sekunnin ajan. Kolmannessa ja neljännessä vaihtoehdossa on kontin sisällä erillinen tila 

varavoimakoneelle sekä UPS:ille ja muulle sähköistykselle.   

 

Verkon toteutuksen kannalta UPS integroitujen varavoimakoneiden hankinta ei ole 

välttämätöntä, sillä niiden sisältämät UPS tehot ovat tarvittavia tehoja suuremmat. UPSin 

tarkoituksena on säilyttää IT-laitteistot toiminnassa varavoimakoneen käynnistyksen ajan. 

Niiden toiminnan säilyttäminen onnistuu paikalisilla IT-jakamoihin asennettavilla UPS 

laitteilla paremmin, näin myös säästetään kustannuksista. Varavoimakoneiden hinnoista 

tehtiin tarkastelua kaikilla vaihtoehdoilla mutta teknisessä toteutusmielessä päädyttiin ilman 

UPS integrointeja oleviin varavoimakoneisiin.  

 

6.3.3 Uudet keskukset ja nykyisten muutostyöt 

 

Varavoimakoneiden jälkeen seuraava iso suunnitteluvaihe oli varavoimaverkon omat 

pääkeskukset. Varavoimajärjestelmien keskukset eivät poikkea teknisiltä ominaisuuksiltaan 

tai fyysisiltä rakenteiltaan normaaleista keskuksista. Ainoa ero normaalien ja varavoiman 

keskusten välillä on yleensä tunnuskilvet sekä varavoimakeskusten sininen väritys.  

 

Lähtökohtana oli, että jokaisen generaattorin perässä on yksi tai useampi uusi varavoiman 

pääkeskus. Tähän pääkeskukseen siirrettäisiin nykyiseltä pääkeskukselta ne lähdöt, joita 

halutaan varavoimalla turvata. Tällä vältyttäisiin mittavilta keskusmuutoksilta nykyiseen 

keskukseen sillä, nykyiset kaapeloinnit on helppo kääntää uudelle keskukselle 

muuntamoissa olevien kellaritilojen kautta. Normaalitilanteessa nykyiseltä pääkeskukselta 

syötettäisiin varavoiman pääkeskuksessa olevia lähtöjä. Katkotilanteessa vaihtokytkin 

keskusten välillä katkaisee syötön nykyiseltä keskukselta ja varavoiman pääkeskus syöttää 

siinä olevia lähtöjä. 

 

Nykyisten keskusten lähdöt luokiteltiin varavoiman kannalta kriittisyysjärjestykseen. Tällä 

varmistetaan, että kriittisimmät kuormat saavat varmasti varavoimaa ja vähemmän kriittiset 

eivät vie kriittisiltä kuormilta sähköä. Kuormien jaottelu tehtiin seuraavasti: 
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1. IT, Turva ja valvontajärjestelmät 

2. Valaistus, ajoportit 

3. Muu talotekniikka 

4. Pumppaamot, lämmitykset 

5. Nosturien 400 V sähköt ja muut vähemmän kriittiset toiminnot. 

 

Kuormien jaottelun ajatuksena ja tavoitteena on aina ensin turvata sähkönsyöttö listan 

mukaisesti tärkeysjärjestyksessä ylhäältä alaspäin. Täten kriittisimmät kuormat ovat 

turvattuna, minkä jälkeen aletaan miettimään vapaana olevan tehon avulla mitä kuormia 

voidaan vielä halutessaan sisällyttää varavoimajärjestelmään.  

 

Varavoiman pääkeskukset ovat 1250 A ja 630 A kennokeskuksia. Fyysisiltä mitoiltaan 1250 

A keskukset ovat hieman suurempia. Niiden sisäiset kytkennät eivät eroa toisistaan. 

 

Varavoiman pääkeskuksia syötetään normaalisti laitetilojen nykyisiltä pääkeskuksilta. 

Varavoiman ohjauslogiikka tarkastelee verkon tilaa, ja jos normaaliverkon jännite putoaa 

nollaan, varavoiman ohjaus katkaisee normaalisyötön nykyiseltä pääkeskukselta sekä, 

kytkee varavoimakoneen syöttämään pääkeskusta. Keskukseen asennetaan erillinen kisko 

riviliittimineen, josta katkaisijoiden lukitukset ja tilatiedot sekä mittaustiedot otetaan. 

Keskuksessa on myös vikavirtojen valvontarele, jonka tehtävänä on hälyttää mahdollisista 

vikavirroista keskuksessa. Tämä hälytystieto viedään rakennusautomaatiojärjestelmään.  

 

Keskuksissa on varauduttu neljällä katkaisijapaikalla tulevaisuuden tarpeita varten. 

Valaisinmastojen kytkinvarokkeet asennetaan erillisen kiskon taakse, johon asennetaan 

valaisinmastoja varten energianmittaus. 

 

6.3.4 Febdok laskenta  

 

Febdok verkostolaskenta ohjelmalla valittiin sopivat suojalaitteet ja varmistettiin niiden 

standardin mukaisuus sekä tarkistettiin kaapelointien jännitteenalenemat. Febdok on 

pienjännitesähköasennusten mitoitukseen ja dokumentointiin soveltuva laskentaohjelmisto. 

Sen avulla on mahdollista tarkistaa suojausten standardinmukaisuudet, jännitteenalenemat 

sekä laskea generaattori, muuntaja ja UPS jakeluita eri kokoluokissa. [24]  
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Ennen Febdok laskentaa verkon rakenteesta piirrettiin havainnollistava luonnossuunnitelma 

Autocad ohjelmistolla. Luonnossuunnitelmassa pohdittiin kahta erilaista vaihtoehtoa verkon 

rakenteelle. Verkon rakenteet on esitetty kuvissa 19 ja 20. 

 

 

Kuva 19, verkon vaihtoehto A 

 

Kuvassa 19 on esitettynä verkon rakenteelle vaihtoehto A. Tässä vaihtoehdossa satama-alue 

jaettaan kolmeen melko samankokoiseen alueeseen, jossa jokaisessa on oma 

varavoimageneraattorinsa. Ensimmäisen generaattorin perässä on VV PK 1, johon siirretään 

V12 varmennettavat lähdöt. Keskuksesta VV PK 1 myös syötetään varavoiman pääkeskusta 

VV PK4. VV PK 4:een siirretään VL8:n pääkeskuksen lähdöt. Toinen generaattori syöttää 

VV PK 2:sta, josta syötetään varavoiman pääkeskuksia VV PK5 ja VV PK 6. VV PK 2:seen 

kytketään VL9:n pääkeskuksen varmennettavat lähdöt. PK 5 ja PK6 keskuksiin kytketään 

VL16 ja VL2:n varmennettavat lähdöt. Kolmas generaattori taas syöttää VV PK 3:sta, josta 

syöttö jatkuu VV PK7:lle. VV PK3:seen kytketään VL17 varmennettavat lähdöt. VV PK 

7:ään kytketään VL18:sta varmennettavat lähdöt. Verkon ajatuksena ei ole se, että 

varavoiman pääkeskus syöttäisi suoraan nykyisiä keskuksia. Tarkoituksena on, että 

nykyisistä pääkeskuksista varavoiman perään tarvittavat lähdöt johdotuksineen siirretään 

varavoimapääkeskuksiin, joihin tehdään identtiset lähdöt kuten nykyisessä keskuksessa. 

Varavoimapääkeskuksia syötetään normaali tilanteessa nykyisiltä pääkeskuksilta.   
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Kuva 20, varavoima verkon vaihtoehto B 

 

Kuvassa 20 on havainnollistettu vaihtoehto B. Vaihtoehto B eroaa toteutukseltaan hieman 

vaihtoehdosta A. Tässä vaihtoehdossa jokaisella seitsemällä laitetilalla olisi oma 

varavoimakoneensa, jotka syöttävät kyseisen muuntamotilan uutta varavoiman pääkeskusta, 

josta taas syötetään kyseisen tilan nykyisen pääkeskuksen lähtöjä. Näitä yhdistelmiä tulisi 

yhteensä 7.   

 

Molemmissa vaihtoehdoissa syöttö generaattoreilta varavoiman pääkeskuksille toteutetaan 

1250 A virtakiskoilla. Myös syöttö uudelta varavoiman pääkeskukselta nykyisille 

pääkeskuksille toteutetaan 1250 A virtakiskoilla. Vuosaaren Satamassa pääkeskusten välillä 

ei ole 400 V yhteyttä vaan muuntamotilojen väliset 400 V:n yhteydet ovat rakennettu 

valaisinmastojen välisellä 400 V:n verkolla. Nykyisiltä kaapelireiteiltä muuntamojen väliltä 

löytyy varaputkia, joita voidaan käyttää hyväksi varavoiman pääkeskusten välisessä 

kaapeloinnissa. Vaihtoehdossa A varavoimapääkeskusten välinen kaapelointi toteutetaan 

XCMK voimavirtakaapelilla. Varavoimaverkon kaapelointi pituudet arvioitiin 

keskijänniteverkon kaapelointisuunnitelman avulla. Pisin matka nykyisen 

keskijänniteverkon kaapelointisuunnitelman mukaan on VL18 ja VL8 muuntamoiden 

välillä, joka on noin 750m. Muiden keskusten väliset kaapeloitavat matkat ovat 300-700m 

välillä. 

 

Varavoimakoneiden tahdistus on toteutettu ohjauskeskusten välisillä tiedonsiirtokaapeleilla. 

Näin koneet ovat yhteydessä toisiinsa ja ne havaitsevat toistensa käynnistyksen ja tahdistavat 

itsensä samaan taajuuteen toistensa kanssa. 
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Autocad suunnitelmien jälkeen vaihtoehdot A ja B rakennettiin Febdok verkostolaskenta 

ohjelmistoon. Vaihtoehdoista A ja B tehtiin kaksi erillistä laskelmaa. Laskelmassa 

vaihtoehtojen välillä vaihdeltiin pääasiassa generaattoria sekä pääkeskuksen nimellisvirtaa 

ja katkaisijaa sekä sen asetteluarvoja toteutustavan mukaan.  

 

 

Kuva 21, verkon malli, vaihtoehto A 

 

 



69 

 

 

Kuva 22, verkon malli, vaihtoehto B 

 

Kuvissa 21 ja 22 on kuvakaappaus Febdokkiin rakennetusta verkosta. Nykyisiä 

pääkeskuksia ei ollut tarvetta sisällyttää laskelmaan sillä ne eivät vaikuta tuloksiin. Ao. 

kuvassa on esitetty generaattorin valintaikkuna, josta valitaan sopiva generaattori 

järjestelmään. 

 

 

Kuva 23, generaattorin valinta 
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Generaattori valitaan avaamalla rekisteri. Tähän rekisteriin on tallennettu tietty määrä eri 

valmistajien generaattoreita valmiiksi. Mutta on myös mahdollista lisätä generaattori, jos 

sitä ei listassa esiinny. Lisättäessä omaa generaattoria ohjelmaan on hyvä selvittää 

valmistajalta kuvan 23 mukaan ainakin nimellisjännite, nimellisteho sekä generaattorin 

tyyppi. Kaikkia arvoja ei tarvitse hankkia sillä Febdok laskee puuttuvat arvot, kun vain 

oikeat lähtöarvot on määritelty ohjelmaan. Tärkeintä on varmistaa, että nimellisteho ja 

nimellisjännite ovat sopivat suunniteltavaan järjestelmään ja jännitetasoon nähden. 

 

 

Kuva 24, Vaihtoehdon A generaattorin sähkötekniset arvot 

 

Kuva 25, vaihtoehdon B generaattorin sähkötekniset arvot 

 

Generaattorin valinnan jälkeen myös ensimmäiselle pienjännite keskukselle eli tässä 

tapauksessa varavoiman pääkeskukselle täytyy antaa sähkötekniset ominaisuudet. Se 

tapahtuu Febdokin verkko välilehdeltä löytyvästä laitteiston teholähde painikkeen takaa. 

Kuvasta 26 nähdään valikon ominaisuuksia. 
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Kuva 26, pienjännitekeskuksen tietojen täyttö 

 

Tärkeintä on asettaa oikea nimellisvirta keskukselle. Tämän jälkeen ohjelma laskee 

nimellistehon, näennäistehon sekä nimellisjännitteen automaattisesti. Vaihtoehdossa A 

varavoimakoneen syöttämäksi keskukseksi valittiin 1250 A keskus. Ensimmäisen 

pääkeskuksen syöttämä toinen keskus valittiin pienemmäksi, sillä tehoa on tarkoitus jakaa 

keskusten kesken, nimellisvirraksi valittiin 630 A.  Vaihtoehdossa B varavoimakoneet ovat 

pienempiä, tästä syystä keskusten nimellisvirraksi valittiin 630 A. Suuria kaapelipituuksia 

laskettaessa on tärkeää myös huomioida ikkunan alareunasta jännitehäviöiden asetukset. 

Ohjelma laskee prosentuaalisen arvon jännitteenalenemasta erikseen kuorman, edellisen 

keskuksen ja kuormaa syöttävän kaapelin osalta. Ohjelmasta näkee myös valitun kaapelin 

tai kiskon suurimman sallitun pituuden, jolla jännitteenalenema vielä alittaa varoitustason. 

Ensimmäisen pienjännitekeskuksen tietojen täytön yhteydessä on mahdollista valita 

varoitustaso jännitteenalenemalle. Standardin ehdoton takaraja normaalissa verkossa on 4 

%, jos kuormassa on valaistusta. Ilman valaistusta raja on 5 % Varavoimakäytössä ehdoton 

takaraja on 6 %, jos kuormassa on mukana valaistusta. Ilman valaistusta varavoimakäytössä 

takaraja on 8% 

 

Generaattorin ja pienjännitekeskuksen tietojen täytön jälkeen valittiin näiden välille sopiva 

virtakisko sekä katkaisija. Kuvassa 27 esitetään virtakiskon / kaapeloinnin valintaikkunaa. 

Asennustapa valikosta on mahdollista vaihtaa normaali kaapelointi virtakiskoon sekä 

vaihtaa asennustapaa tarpeen vaatiessa. Tärkeimpiä huomionarvoisia seikkoja tässä on 
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oikean kaapeli / kisko pituuden valinta. Korjauskerrointa muuttamalla voidaan vaikuttaa 

kaapelin kuormitettavuuteen ja sen tarkka asettelu onkin monesti tarpeen etsiessä oikeaa ja 

toimivaa ratkaisua. Kaikki asetetut tiedot katkaisijoista, kaapeleista sekä generaattorista ja 

keskuksesta näkyy ikkunassa teknisten tietojen yläpuolella. 

 

 

Kuva 27, kaapelin tai kiskon valinta 

 

Kuvasta 28 nähdään virtakiskojen valintataulukko. Febdok sisältää valmiiksi kymmenen eri 

kisko valmistajaa ja heidän tuotteitaan, joista isoimpia ja tunnetuimpia ovat Schneiderin 

Canalis, Siemensin 8PS ja Eatonin XP2 kiskojärjestelmät. Tähän laskelmaan valittiin 

Schneiderin Canalis kiskoa, sillä niistä on jo kerätty aiemmista projekteista kokemusta ja on 

todettu niiden olevan hyvin laadukkaita ja monipuolisia kiskoja. Lopullinen valittu kisko oli 

Canalis KTA1250 vaihtoehtoon A ja Canalis KTA630 vaihtoehtoon B. KTA1250 on 1250 

A virtakisko ja KTA630 on 630 A virtakisko, molemmat kiskot soveltuvat hyvin 

teollisuuskohteisiin. Asennuspituudeksi asetettiin n.30 m, tämä luku on hieman arvioitu 

yläkanttiin sillä todellisia asennusreittien poikkeamia sekä haasteita ei ole mahdollista ottaa 

huomioon tässä vaiheessa. Yksi tapa haarukoida sallittua maksimipituutta kiskolle on asettaa 

pituuteen suuri luku (esim. 100 m) ja katsoa missä vaiheessa Febdok ilmoittaa pituuden 

olevan liian suuri ja ehdottaa pituuden vähentämistä tai suojalaitteiden koon muuttamista. 
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Kuva 28, virtakiskon valintaikkuna 

 

Varavoiman pääkeskusten välisten kaapelien valinta tapahtuu samasta valikosta, kun 

virtakiskonkin. Ainoa ero on, että tarkan laskelman saavuttamiseksi on tärkeää valita oikea 

asennustapa laskettavalle kaapelille. Laskelmaan valittiin kaapelien asennustavaksi D eli 

asennus putkeen maan sisään. VV PK 1 ja VV PK 4 välinen kaapeloitava matka on n. 520 

m. Syötettäväksi tehoksi VV PK1:lle arvioitiin 300 kVA ja VV PK4:lle 200 kVA. 

Kaapeleiksi valittiin 3x AXMK 5x300 AI. Katkaisijan asetteluarvot säädettiin sen mukaan, 

että suojaus toimii näinkin pitkällä kaapelointi matkalla tarpeeksi nopeasti. Kuvassa 29 on 

esitetty VV PK1 ja VV PK4 välisen kaapeloinnin jännitteenalenema sekä Febdokin 

ilmoittamat häviöt kaapeleissa. 
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Kuva 29, VV PK 1 ja VV PK4 välisen kaapeloinnin jännitteenalenema 

 

Kuvasta 29 nähdään myös, että jännitteenalenema pysyy standardin asettaman rajan 

alapuolella. Febdok ilmoittaa myös kaapelin maksimipituuden, jonka alla oltaessa 

jännitteenalenema pysyy sallitun rajan alapuolella. 

 

VV PK2 sekä siitä syötettävien PK5 ja PK6 tehot jaettiin Febdokissa siten, että PK2:ssa on 

200 kVA ja PK5 ja PK6 tehot ovat 150 kVA. VV PK2 ja VV PK 5 välinen kaapelointi matka 

on n.570 m ja suunniteltiin 2x AXMK 5x300 AI kaapeleilla. VV PK2 ja VV PK6 välinen 

kaapelointi matka on pääkeskuksien välisistä kaapeloinneista lyhyin. Sen pituus on n. 300 

m. Kaapeleiksi valittiin AXMK 5x300 AI. Kuvissa 28 ja 29 on esitetty aiemmin mainittujen 

pääkeskusten välisten kaapelointien jännitteenalenemat. 

 

 

Kuva 30, VV PK2 ja VV PK5 välisen kaapeloinnin jännitteenalenema 
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Kuva 31, VV PK2 ja VV PK6 välisen kaapeloinnin jännitteenalenema 

 

VV PK3 ja VV PK7 välinen matka oli pisin kaapeloitavista matkoista, 670 m. VV PK3 

syötettäväksi tehoksi arvioitiin 300 kVA ja PK7 tehoksi 200 kVA. Kaapeleiksi valittiin 3x 

AXMK 4x300 AI. Katkaisijan asetteluarvot oli muutettava nopeimpaan mahdolliseen 

laukaisuaikaan, jotta suojauksen standardinmukaisuus täyttyy. Kuvassa 32 on esitetty 

kaapeloitavan matkan jännitteenalenema ja häviöt.  

 

Kuva 32, VV PK 3 ja VV PK 7 välisen kaapeloinnin jännitteenalenema 

 

Kuvassa 33 on esitetty katkaisijan valintaikkuna. Määritä välilehdeltä voidaan valita 

katkaisijoita eri valmistajilta sekä eri virta-arvoilla. Katkaisija on tärkeintä valita 

varavoimakoneen syöttämän virran mukaan. Vaihtoehdossa A varavoimakoneen 

nimellisvirta oli 700 A, joten nimellisvirraltaan 1250 A katkaisija ABB:ltä valittiin 

ensimmäiselle keskukselle. Toiselle keskukselle valittiin 630 A katkaisija, jotta 
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selektiivisyys saatiin täytettyä. Vaihtoehdossa B varavoimakoneen nimellisvirta on n. 400 

A. Katkaisijaksi valittiin 630 A katkaisija ABB:ltä. 

 

Katkaisukykytaso N tarkoittaa nopeaa katkaisua. Katkaisijan katkaisukykyä merkitään 

symbolilla ICS. Tämä tarkoittaa käytönaikaisen oikosulun nimelliskatkaisukykyvirtaa. Se 

ilmaisee suurinta oikosulkuvirran arvoa, jonka katkaisija pystyy katkaisemaan ilman 

vikaantumista. Vaihtoehdon A katkaisijan tapauksessa se on 65 kA ja vaihtoehdon B 

katkaisijassa 42 kA. Muita tärkeitä arvoja ao. kuvassa on katkaisijan maksimi mitoitusvirta, 

joka kertoo suojalaitteen runkokoon eli kuinka suuren virran se voi suurimmillaan kestää, 

jos siihen on valittu sopiva laukaisuyksikkö.  

 

Suojauksen kannalta oleellisimmat arvot ovat Ief Max ja Ik3v. Ensimmäinen näistä 

tarkoittaa kaapelin loppupäässä olevaa pienintä vikavirtaa. Suojaus täyttyy, jos tämä arvo on 

suurempi kuin suojalaitteen vaaditussa ajassa toimimiseen vaadittava virta. Toinen arvo 

tarkoittaa suurinta kolmivaiheista oikosulkuvirtaa kaapelin alkupäässä eli syöttävällä 

keskuksella tai tässä tapauksessa generaattorilla. Lähtöä syöttävän oikosulkusuojan 

katkaisukyvyn on oltava suurempi kuin tämä arvo 

 

 

Kuva 33, Vaihtoehdon A 1250 A katkaisijan sähkötekniset ominaisuudet 
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Kuva 34, Vaihtoehtojen A ja B 630 A katkaisijan sähkötekniset ominaisuudet 

 

Katkaisijan asettelut on aina tehtävä katkaisijan valitsemisen jälkeen, sillä katkaisijat eivät 

yleensä sovellu Febdokin laskentaan ilman asetteluarvojen muokkaamista. Asetteluarvot 

täyttämällä oikein saadaan realistinen kuva suojauksen toiminnasta. Kuvassa 35 on esitetty 

katkaisijan asetteluarvoja sekä katkaisijan laukaisukäyrät.  

 

 

Kuva 35, 1250A katkaisijan asettelut 

 

Tärkeitä aseteltavia arvoja ovat ylikuorman ja oikosulkusuojauksen arvot. Ylikuorman 

kohdalla voidaan valita katkaisijan laukaisuvirta, joka on 0,4-1 x katkaisijan nimellisvirta 

sekä myös laukaisuaika, joka vaihtelee katkaisijatyypin mukaan. Tähän valitulla 

katkaisijalla laukaisuaikaa voi säätää 3-144 s väliltä. 
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Oikosulkusuojauksessa voidaan käyttää kahta eri menetelmää katkaisijan laukaisemiseen. 

Käänteisaikahidastusta, jolloin laukaisuaika riippuu katkaisijan läpi menevästä energiasta eli 

t=k/I2 tai suoraa aikahidastusta, jolloin laukaisuaika on virran arvosta riippumaton eli t=k. 

Valitussa katkaisijassa I2 virta on lukittu arvoon 1,5xIn. Aikaviivettä on mahdollista 

muokata 0,1-0,8 s välillä. 

 

Katkaisijalle saa myös valittua oikosulun pikalaukaisun, toiselta nimeltään välitön laukaisu. 

Tällä säädöllä on mahdollista laukaista oikosulku nopeammin ja sitä käytetään yleensä, jos 

selektiivisyys sen sallii eikä aikahidastusta ole tarpeellista käyttää. Virta I3 on mahdollista 

valita 1,5-15xIn väliltä. Febdok antaa myös mahdollisuuden nähdä kertoimien sijasta 

suoraan virta-arvot kyseisille suojausasetteluille. Tämä tapahtuu aktivoimalla kohta ”näytä 

virta arvo A”. 

 

Pisimmän kaapelointimatkan päässä olevalle varavoimanpääkeskukselle lisättiin myös 

erillinen kuorma, jonka tehona käytettiin 150 kW. Kaapelointipituus haettiin siten, että 

valittiin maksimi pituus, jolla Febdok alitti standardin asettaman 5 % jännitteenaleneman 

rajan. Tämä pituus 150 kW kuormalla oli 90,1 m. Tällä haluttiin tarkastella ja mallintaa 

nykyisiä kuormia, joita pääkeskuksiin kytketään. Todellisuudessa näin isoja nykyiset 

kuormat eivät välttämättä ole, mutta kaapelointi pituudet voivat olla monia satoja metrejä. 

Kuvassa 36 on esitetty nämä arvot. 
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Kuva 36, 150 kW kuorman kaapelointi ja sen jännitteenalenema 

 

Vaihtoehdossa B ei ole keskusten välisiä kaapelointeja, siksi kaapeloinneista ei ollut tarvetta 

tehdä laskelmia. Suojalaitteiden toimivuus on silti testattava, mutta voidaan todeta, että 

vaihtoehdon A suojauslaskelmat pätevät myös sellaisinaan vaihtoehtoon B. 

 

Vaihtoehdoissa A ja B on omat hyvät ja huonot puolensa. Vaihtoehto A vähentää koneiden 

määrää ja täten huollettavien ja kunnossa pidettävien laitteiden määrää. Tämä voi olla 

taloudellinen etu pitkällä aikavälillä. Vaihtoehdossa A on toteutusvaiheessa enemmän 

nykyisten keskusten muutoksia sekä nykyisten ryhmien ja kaapelointien kunnon sekä reittien 

selvittelyä. Vaihtoehdossa A koneiden nimellistehot ovat suuremmat sillä ne syöttävät 

isompia kuormia. Vaihtoehdossa A käytettäisiin edellisessä luvussa valittuja 500 kVA:n 

varavoimakoneita. Vaihtoehdossa A verkko on enemmän keskitetympi kuin vaihtoehdolla 

B. 

 

Vaihtoehto B saattaa olla kustannuksiltaan hieman pienempi ainakin toteutusvaiheessa, sillä 

nykyisten keskusten välisiltä mahdollisilta kaapeloinneilta vältytään. Kustannuksia tulee 

lähinnä siitä, että varavoimakoneita tarvitaan määrällisesti enemmän kuin vaihtoehdossa A. 

Isompi määrä varavoimakoneita tarkoittaa enemmän huolto- ja ylläpidon toimenpiteitä. 

Etuna vaihtoehdossa Bon se, että yksittäisten varavoimakoneiden ei tarvitse olla niin suuria 
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kuin vaihtoehdon A koneiden. Verkon kokonaistehoa voidaan jakaa seitsemän eri koneen 

kesken. Kun taas vaihtoehdossa A kolmen koneen kesken. Vaihtoehdossa B käytettäisiin 

joko 500 kVA:n varavoimakoneita tai valittaisiin samalta valmistajalta pienempi koko esim. 

250 kVA, jos halutaan säästää kustannuksissa tai todetaan, että tehontarpeet ovat tarpeeksi 

pieniä ja täten voidaan rakentaa pienempi järjestelmä. Vaihtoehdolla B verkko on laajemmin 

hajautettu kuin vaihtoehdolla A. 

 

6.4 Muuta suunnittelussa huomioitavaa 

 

6.4.1 Maadoitukset 

 

Maadoitukset ovat tärkeä ottaa huomioon verkon laitteita suunnitellessa. Verkossa 

maadoitetaan uudet pääkeskukset sekä myös generaattorin konttiratkaisu. Kontissa olevassa 

generaattorissa on yleensä oma potentiaalintasauskisko, johon nykyisestä 

maadoitusjärjestelmästä liitytään.  

 

Vuosaaren Sataman maadoitukset ovat hyvin pitkälti laajamaata. Tämä tarkoittaa sitä, että 

maadoitusjärjestelmä on hyvin monipuolinen ja myös hyvin käyttövarma. Varavoimaverkon 

koneiden maadoitukset on siis mahdollista liittää nykyiseen maadoitusjärjestelmään. 

Järjestelmän kontit ja niiden maadoituskiskot liitetään myös sataman laitetilojen 

maadoituskiskoihin.  

 

7 SATAMAN VARAVOIMAVERKON TALOUDELLISEN KANNATTAVUUDEN 

SELVITYS 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan varavoimaverkkoa sekä häiriöitä verkossa taloudellisesta 

näkökulmasta. Tarkastellaan Helsingin Sataman taloudellista tilannetta sekä vaikuttavuutta, 

pohditaan sekä esitetään vastauksia mitä mahdollinen sähkökatko voi taloudellisessa 

mielessä vaikuttaa sekä katsotaan miltä suunnitellun verkon kustannukset näyttävät ja onko 

varavoimaverkko järkevä investointi taloudellisesta näkökulmasta. 
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7.1 Helsingin Satama 

 

Tässä välikappaleessa käydään läpi Helsingin Sataman toimintaa taloudellista näkökulmasta 

ja pohjustetaan sitä, miten luvut on valittu taloudellista tarkastelua varten. Käydään läpi 

Turun Yliopiston tekemää vaikuttavuustutkimusta sekä kyselyihin ja haastatteluihin 

pohjautuvia näkemyksiä ja lausuntoja alueen toiminasta. On hyvä huomioida, että vaikka 

käsitellään Helsingin Satamaa kokonaisuutena, niin on pyritty tuomaan esille ne asiat, jotka 

Vuosaaren Sataman näkökulmasta katsottuna ovat työn kannalta tärkeimmät. Tästä syystä 

luvuissa ei oteta juurikaan kantaa esim. matkustajaliikenteeseen sillä Vuosaaren Sataman 

pääasiallinen toiminta on rahtiliikenteessä ja sen oheistoiminnassa.  

 

7.1.1 Yleistä 

 

Helsingin Satamasta on tehty Turun Yliopistossa vuonna 2019 vaikuttavuustutkimus. 

Tutkimuksessa käsitellään vuoden 2017 tilinpäätökseen pohjautuvaa tietoa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on ollut esittää Helsingin Sataman kautta kulkevan liikenteen ja sitä 

palvelevan toiminnan aluetaloudellisia vaikutuksia pääkaupunkiseudulla sekä 

kehyskunnissa.  [19] 

 

Helsingin Satama on tonnimääräisesti tarkasteltuna Suomen kolmanneksi suurin ja 

kappaletavaran osuudelta suurin satama. Kaikkien Suomen satamien 

kappaletavaraliikenteen kokonaismäärästä noin puolet kulkee Helsingin Sataman ja sen eri 

yksiköiden kautta. Matkustajaliikenteen osalta Helsingin Satama on kirkkaasti ykkössijalla 

ja sen osuus Manner-suomen ja ulkomaiden välisestä matkustajaliikenteestä on 81 %. [19] 

 

Taulukosta 2 käy ilmi Helsingin Satamaan liittyvien toimintojen arvo- ja 

työllisyysvaikutuksia. 
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Taulukko 2. Helsingin Satamaan liittyvien toimintojen arvot ja työllisyysvaikutukset. 

 

 

Taulukosta nähdään, että kaiken kaikkiaan Helsingin Sataman liikevaihto on n. 4,1 miljardia 

euroa vuodessa. Tämä liikevaihto on taulukossa jaettu sataman kautta kulkevan liikenteen 

toimintojen liikevaihtoon (3,0 miljardia euroa) sekä muihin sataman toiminnasta aiheutuviin 

tulovaikutuksiin (n, 1,1 miljardia euroa). [19] 

 

Työn kannalta tärkeintä on tarkastella Vuosaaren Satamaan liittyviä lukuja. Suoraan näitä 

lukuja ei ollut saatavilla, sillä Helsingin Satama ei erittele eri satamiensa liikevaihtoa. 

Keskusteluiden ja haastatteluiden pohjalta kävi kuitenkin ilmi, että Vuosaaren osuus yo. 

taulukon liikevaihdosta olisi rahdin osalta n. 2/3. Rahdin osuus on siis yksi isoimmista ja 

käytännössä ainoa Vuosaaren liikevaihtoon vaikuttava tekijä. [17] Vuosaaren Satamassa on 

todella vähän matkustajaliikennettä, joten sen osuus yo. taulukon luvuista ei ole laskennan 

tai lukujen kannalta merkittävä.  Tarkempia lukuja sekä arvioita mihin lukuun 

allekirjoittanut on päässyt, tutkitaan kappaleessa 7.2 Kustannusarviointi. [19] 

 

7.1.2 Tavaraliikenne 

 

Ulkomaanliikenteen vientiä ja tuontia on liikkunut vuonna 2018 Helsingin Sataman kautta 

n. 14,6 miljoonaa euroa. Tämä käy ilmi vaikuttavuustutkimuksesta. Helsingin Sataman 
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osuus kaikesta Suomen satamien kautta kulkeneesta ulkomaan tavaramäärästä on ollut 

vuonna 2018 14 %. [19] 

 

Helsingin Satama on tunnettu kappaletavaran yksikkökuljetusten suuresta osasta ja 

merkityksestä. Suurin osa palveluista kohdistuu konteissa, rekoissa ja perävaunuissa 

tapahtuviin Suomen ulkomaankaupan kuljetuksiin. Koko Suomen osuudesta Helsingin 

Satama johtaa kirkkaasti kappaletavaran osalta ulkomaanliikenteen tilastoja, vuonna 2018 

luku oli 48,6 % ja tämä luku on pysynyt lähes samana viimeisimmät vuodet.  [19] 

 

Kuorma-autoissa ja irtoperävaunuissa tapahtuvissa ulkomaan kuljetuksissa Helsingin 

Sataman osuus oli 49 % koko Suomen satamien vastaavanlaisten kuljetusten määrästä. Tämä 

osuus tarkoittaa yhteensä 10,6 miljoonaa tonnia tavaraa, josta tuonnin osuus on 3,6 

miljoonaa tonnia ja viennin 4,0 miljoonaa tonnia. Kuva 17 havainnollistaa tätä jakaumaa. 

[19] 

 

 

Kuva 37. Kuljetusten jakauma Suomen satamissa. 

 

Helsingin Sataman osuus konttikuljetuksissa on ollut 31,9 % kaikkien Suomen satamien 

kautta kuljetetusta TEU-määrästä. Kuva 18 havainnollistaa konttikuljetusten määrää. [19] 
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Kuva 38. Konttikuljetusten määrän jakauma Suomessa. 

 

Kappaletavaran suurta osuutta selittää se, että Helsingin Sataman kautta kulkeva 

tavaraliikenne koostuu suurimmaksi osaksi puolivalmisteista tai lopputuotteista. Nämä ovat 

yleensä keskimääräisesti arvokkaampia kuin ulkomaantavaraliikenteen muu tavara, kuten 

raaka-aineet, öljytuotteet tai vilja sekä lannoitteet.  [19] 

 

Helsingin Satamalla on laivalinjoja ulkomaille kahteentoista eri maahan Itämeren ja 

Pohjanmeren alueella sekä Espanjaan vähintään kerran viikossa. Tiheimmät laivavuorot 

liikennöivät Viroon, Ruotsiin ja Saksaan. [19] 

 

7.1.3 Matkustajaliikenne 

 

Helsingin Satama on matkustajaliikenteessä ylivoimaisesti Suomessa vilkkain ja 

monipuolisin. Suoria matkustuslinjoja on Viroon, Ruotsiin, Venäjälle ja Saksaan. Suurin osa 

matkustajaliikenteestä tapahtuu Länsi- ja Olympiaterminaalien kautta. Vuosaaren kautta 

kulkee pieni määrä Saksan matkustajaliikenteestä vuosittain. Tämän työn tulosten kannalta 

arvioitiin pieni osa liikevaihdosta Vuosaaren matkustajaliikenteelle. Sillä sen osuus on hyvin 

pieni eikä vaikuta kustannuksiin läheskään niin vahvasti kuin rahti ja tavaraliikenne 

Vuosaaren Satamassa. [19] 
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7.1.4 Aluetaloudelliset vaikutukset 

 

Iso osa Suomen eri toimialojen yritysten liiketoiminnasta liittyy tavalla tai toisella Helsingin 

Satamaan sekä ensisijaisesti juurikin Vuosaaren Satamaan. Suurin osa yritysten 

tavaraliikenteestä saapuu Vuosaaren Sataman kautta. Vuonna 2017 on tehty tutkimus, jossa 

määriteltiin 20 toimialaa, joihin kuuluvien yritysten voidaan olettaa olevan riippuvaisia 

sataman toiminnasta. Tutkimuksessa määritetyllä tutkimusalueella näitä yritysten 

toimipaikkoja oli n. 3000. [19] 

 

Tutkimuksessa käytettyjen yritysten suoraan Helsingin Sataman kautta kulkevaan 

liikenteeseen kytkeytyvän liikevaihdon, henkilötyövuosien ja määrän osuus on katsottu 

Helsingin Sataman vaikuttavuudeksi. Ilman satamaa näitä ei olisi olemassa. Taulukossa 3 

on esitetty työllistävän vaikutuksen luvut toimialoittain. Taulukossa on myös esitetty 

laskettuna, suoraan sataman kautta kulkevan liikenteen tuottama osuus näiden yritysten 

liikevaihdosta. [19] 

 

Taulukko 3. Työllistävän vaikutuksen luvut toimialoittain. 

 

 

Iso osa Helsingin Sataman ja melkein kaikki Vuosaaren Sataman liikevaihdosta syntyy 

varastoinnin ja liikenteen toimialalta. Tähän kuuluu myös huolinta, rahtauspalvelut, satamat, 

lastinkäsittelypalvelut, tieliikenteen terminaalitoiminta ja muu kuljetusvälitys. Isoin 

liikevaihto myös tarkoittaa isointa työllistämistä. [19] 
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Yo. taulukossa on lueteltuna koko Helsingin Sataman liikevaihto sekä työllisyysvaikutus, 

kun otetaan huomioon kaikki satamassa toimivat yritykset ja siihen liittyvät yritykset. 

Pelkästään Helsingin Sataman omat luvut ovat erittäin pienet taulukon arvoihin verrattuna.  

 

Aiheesta käytiin keskustelua Jukka Kallion kanssa. Jukka Kallio on sataman rahtiliikenteen 

yksikön varatoimitusjohtaja. Keskustelusta kävi ilmi, että Helsingin Sataman osuus yo. 

taulukon liikevaihdosta on kokonaisuutena, 100 miljoonaa euroa. Tästä 100 miljoonasta 

eurosta rahtiliikenneyksikön liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Rahtiliikenteen 

liikevaihdosta noin 35 % kuuluu konttiliikenteelle, tämä tekee arvioltaan n. 17,5 miljoonaa 

euroa.  [17] [19] 

 

Vuosaaren Sataman Kehittämispäällikön Pekka Hellströmin kanssa käydystä keskustelusta 

selvisi, että Vuosaaren osuus rahdista olisi noin 2/3. Tässä tapauksessa se vastaisi n. 700 

miljoonaa euroa. Muita osuuksia on tietenkin vähäinen matkustajaliikenne ja muut 

yksittäiset liikevaihdon osat Vuosaaressa. Karkeasti tehty arvio on, että nämä muut osuudet 

voisivat olla 50 miljoonan euron luokkaa. [17] [19] 

 

On siis selvää, että Helsingin Sataman estoton toiminta on todella oleellista monen toimialan 

yritysten kannalta ja että toiminnan keskeytyminen tuottaa isoja ongelmia myös 

taloudellisesti. Myös liikevaihto ja siitä maksettavat verot ovat iso osa kunnallisverotuottoja. 

Helsingin Satama on myös iso työllistäjä pääkaupunkiseudulla. Vuosaaren osuus rahdin 

osalta on merkittävä osa estotonta toimintaa ja yritysten taloudellista tyytyväisyyttä.   

 

7.2 Kustannusarviointi 

 

Tässä kappaleessa pohjustetaan sähkökatkon taloudellisia vaikutuksia ensin datalla Helen 

Sähköverkkojen puolelta, jonka jälkeen tarkastellaan tarkemmin Vuosaaren Sataman 

keskeytysten määrää. Tarkastellaan myös minkälaisia kustannuksia projektin investoinnit 

aiheuttavat ja pohditaan, kuinka taloudellisesti järkevä investointi varavoimaverkko on 

mahdollisia sähkökatkoja silmällä pitäen. 
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7.2.1 Sähkökatkon aiheuttamien kustannusten tarkastelu 

 

Helen Sähköverkot sekä yleisesti muutkin sähköyhtiöt Suomessa ovat luotettavia 

sähkönjakelussa, eikä verkoissa yleisesti synny kovinkaan paljon häiriöitä vuositasolla 

tarkasteltuna. Helen ilmoittaakin uusimassa uutislehdessään heidän verkkonsa olevan 

99,9997 % luotettava. Tämä tarkoittaa teoriassa n 2,6 h verran katkoa vuodessa.  Verkon 

luotettavuus pohjautuu vahvasti siihen, että suurin osa verkosta kulkee maan alla. Tällöin 

verkko on suojattu esim. sääilmiöitä kuten salamoita vastaan. [18] 

 

Heleniltä saatiin tietoja heidän keski- ja pienjänniteverkkojensa katkoksista sekä 

toimintavarmuuksista vuodelta 2019. Vuonna 2019 Helenin pienjänniteverkoissa häiriöitä 

oli yhteensä 100 kpl, näistä keskeytyksiä oli 95 kpl. Keskeytysten ja häiriöiden ero on se, 

että keskeytys näkyy asiakkaalle asti. (eli asiakas on ilman sähköä joko osittain tai 

kokonaan).  [18] 

 

Sähköverkkojen keskeytystapahtumien kestoaikaa kuvataan SAIDI indeksillä. Tämä 

tarkoittaa keskeytystapahtumien keskimääräistä yhteenlaskettua aikaa tietyllä aikavälillä. 

SAIDI indeksi lasketaan ja ilmoitetaan vuositasolla sillä siten sitä, on helpompi verrata 

edellisten vuosien lukuihin ja tehdä analyyseja. SAIDI myös kuvaa verkkoyhtiön 

sähkönjakelun luotettavuutta. Yhtälö 7.2.1 havainnollistaa SAIDI indeksin laskentaa. [18] 

 

Yhtälö 7.2.1, SAIDI:n laskenta  

 

SAIDI lasketaan Helenillä käyttöpaikkapainotetusti sekä myös energiapainotetusti. 

Käyttöpaikkapainotteinen SAIDI kuvastaa luotettavuutta ja energiapainotteinen SAIDI on 

tehtävä energiaviraston määräyksestä. Energiapainotteinen SAIDI lasketaan yhtälön 7.2.2 

avulla. [18] 
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Yhtälö 7.2.2, Energiapainotteisen SAIDI:n laskenta. 

 

Helenillä käyttöpaikkapainotteinen SAIDI PJ-verkossa oli vuonna 2019 1,7 min ja 

energiapainotteinen SAIDI 0,9 min. Näistä arvoista on saatu toimitusvarmuudeksi Helenin 

sähköverkoille luku 99,9997 %. [18] 

 

Keskijänniteverkossa häiriöitä oli 28 kpl:tta, joista keskeytysten lukumäärä oli 22 kpl:tta. 

Keskijännitteen odottamattomien keskeytysten käyttöpaikkapainotettu SAIDI oli 0,7 min ja 

energiapainotettu SAIDI 0,6 min. Luvuista nähdään se, että keskijänniteverkot ovat yleisesti 

hieman pienjänniteverkkoja luotettavampia. Helenillä toimitusvarmuus lasketaan yleisesti 

kaikille jännitetasoille eli keskijänniteverkoissa käytetään myös lukua 99,9997 %. [18] 

 

Sähkökatkojen aiheuttamaa taloudellista vaikutusta arvioitiin Helenin sähköverkkojen 

toimitusvarmuuden sekä edellisessä kappaleessa tutkittujen liikevaihdon lukujen avulla. 

Liikevaihdon arviona käytettiin 2/3 koko Helsingin Sataman liikevaihdosta eli n. 700 

miljoonaa euroa.  

 

Käyttämällä Helenin ilmoittamaa toimintavarmuutta sekä siitä laskettua katkojen 

tuntiarviota vuodessa (2,6 h) saadaan vuositason katkojen aiheuttamat tappiot selville. 

Sataman vuosittaisen liikevaihdon arvio n.700 miljoonaa jaettiin tuntiarvioksi vuoden ajalle, 

tästä saatiin noin 79 600 €/h. Tuntiarvio kerrottiin Helenin katkosten tuntiarviolla, josta 

saatiin vuoden ajalta katkosten aiheuttamiksi kuluiksi 207 756 €. 2,6 h arvio on kuitenkin 

ns. normaalitilan oletus. Sen data on tärkeää mutta sataman kannalta oleellisempi tieto on 

ns. poikkeustilanteen kustannus. Arviona käytettiin päivän katkon hintaa. Päivän katkos 
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maksaisi aiempien tietojen perusteella n. 1 912 000 €. Näitä kahta arvoa käytetään 

seuraavassa luvussa investoinnin järkevyyden arvioinnissa. 

 

7.2.2 Varavoimaverkon kustannukset 

 

Varavoimaverkon kustannukset jaoteltiin eri osuuksiin ja niistä laskettiin yksittäisten 

kappaleiden tai metrien hinta sekä myös yhteisosuus. Kustannusten arviointiin otettiin myös 

huomioon työtunnit eri työvaiheissa. Hinta arviot tehtiin yksikköhintaluettelon sekä Sweco 

Talotekniikan asiantuntijoiden lausuntojen ja arvioiden tietoja yhdistelemällä. Arviot 

annettiin hieman yläkanttiin, sillä todellisuudessa esim. kaapeloinnit sekä siitä aiheutuvat 

kustannukset voivat työnaikaisten ongelmien esiintyessä kasvaa huomattavasti. 

Taloudelliset arvioinnit tehtiin molemmista vaihtoehdoista A ja B.  

 

Varavoimakoneiden osalta tarkasteltiin vaihtoehtoja integroiduilla UPS ratkaisulla sekä 

ilman integroitua UPS:ia. Koneiden investointi on verkon investoinnin kannalta isoin 

vaikuttava tekijä.  

Vaihtoehto A 

 

500 kVA varavoimakoneet, joissa on integroituna UPS, ovat hinnaltaan 460 000 €/kone 

Ilman UPS:ia hintaa tulee 110 000 € per kone. Yhteissummaksi koneista, joissa on integroitu 

UPS, saadaan 1 380 000 €. Ilman UPS integrointia koneiden yhteishinnaksi saadaan 330 000 

€.  Varavoimakoneiden investointikustannusten lisäksi on otettava huomioon myös koneiden 

määräaikaishuollot, sekä ylläpitona kuukausittaiset tarkastukset ja koeajot. Polttoaine 

otettiin huomioon Helenin ilmoittaman 2,6 h katkoajan mukaisesti. Määräaikaishuollot 

Helsingin alueella ovat noin 1300 € luokkaa per huolto, tähän on otettava mukaan myös joka 

toinen tai kolmas vuosi tehtävät nesteiden vaihdot sekä joka viides vuosi tehtävät akkujen ja 

letkujen vaihdot. Nämä sekä määräaikaishuollot mukaan lukien kustannuksia tulisi noin. 

1800 € vuodessa. Ylläpito kustannukset koneille tekevät noin 3000 € vuodessa. Polttoainetta 

500 kVA:n varavoimakone vie noin 100 l/h, polttoaineen hinnaksi saatiin 1 €/l. 2,6 h 

katkosajalla polttoainetta kuluisi siis noin. 260 litraa. Tarkat tiedot sekä koneiden hinnasta, 

että polttoaineiden sekä huoltojen kustannuksista on saatu varavoimakoneiden 

maahantuojalta Acgopowerilta. 
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Yhden koneen ylläpito, huolto ja polttoaine kustannukset olisivat siis vuodessa 5 060 €. 

Kolmella koneella kustannuksia tulisi noin 15 180 € vuodessa. Näitä kustannuksia on 

kuitenkin järkevä tarkastella esim. 20 vuoden ajalla, joka alkaa olla lähellä 

varavoimakoneiden maksimi käyttöikää. 20 vuoden ajalla kustannuksia tulisi noin 303 600 

€. 

 

Varavoiman pääkeskuksille hintaa arvioitiin n. 15000 € per keskus. Tähän summaan sisältyy 

keskusten valmistus kaikkine tarvittavineen komponentteineen ja tuonti työmaalle. 

Yhteissummaksi kertyi 105 000 €. Hinta arvio perustuu Swecon asiantuntijoiden aiempien 

projektien hintatietoihin. 

 

Nykyisten turvattavien lähtöjen siirtäminen nykyisestä pääkeskuksesta uuteen 

pääkeskukseen ei taloudellisti per lähtö ole kovinkaan paljon. Hintaa nostattaa enemmän se, 

että siirrettävien lähtöjen määrät ovat melko suuret. Lähtöjen määrä on n.100:n luokkaa ja 

isoimpien ja pienempien johtolähtöjen siirtelyn kustannukseksi arvioitiin keskiarvo, joka 

sijoittuu 500 € hintaan per lähtö. Kokonaissummaksi tästä tulee 49 000 €. Tätä helpottaa se, 

että tämä voi olla ns. sataman omaa työtä eli satamalla jo valmiiksi palkkalistoilla olevat 

asentajat tekisivät nämä muutokset, jolloin ns. ylimääräisiä kustannuksia ei tule. 

 

Nykyisiin pääkeskuksiin asennetaan uudet katkaisijat varavoimien pääkeskusten 

normaalitilanteen syöttöä varten. Katkaisijan asennus hinnaksi per keskus arvioitiin 5000 €. 

Tämä hinta pitkälti riippuu nykyisten keskusten vapaana olevasta tilasta eli siitä kuinka 

vähällä työmäärällä uudet katkaisijat saadaan nykyisiin keskuksiin sovitettua. Yhteensä 

kustannukseksi arvioitiin 35 000 €.  

 

Varavoiman pääkeskusten ja nykyisten keskusten välinen sähkönjakelu toteutetaan 

virtakiskoilla. Virtakiskoissa eniten kustannuksia nostaa kulmapalojen ja kääntöpalojen 

käyttö. Suoran kiskon rakentaminen ja hankinta ei ole niinkään kallista. Virtakiskojen 

metrimääräksi per keskuksen väli arvioitiin 20 m ja hinnaksi arvioitiin 5 000 €. Yhteensä 10 

virtakiskon yhteissummaksi tulee siis 50 000 €.  
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Varavoiman pääkeskusten väliset kaapeloinnit ovat varavoimakoneiden kanssa kalleimmat 

investoinnit verkon rakentamisessa. Yhden kaapelin metrimääräisenä hintana käytettiin 

Sähköinfo Oy:n Severi kustannuslaskentaohjelmiston yksikköhintaluettelosta saatua arvoa 

42 €. Tämä hinta koostuu asennuksesta maahan suojaputkeen sekä suojanauha putkelle 

metriä kohden. Kaapelina on käytössä AXMK 5x300 AI. Keskusten väliset kaapeloinnit on 

esitetty luvussa 6.3. Yhteiskustannus kaapelien vedoista keskusten välille ja niiden 

kytkemisestä on n. 210 420 €. Yhteensä kaapelointimatkat kaikkien keskusten välillä ovat n 

2 km. Tämä arvioituna yhdelle kaapelille. Kaikilla kaapeleilla yhteenlaskettuna pituutta tulee 

n. 5 km. Tämäkin on mahdollisesti sataman omaa työtä pois lukien materiaali kustannukset. 

 

Asennustöihin yleisellä tasolla arvioitiin menevän 100 h ja asentajan laskutushinnaksi 

arvioitiin n. 50 € tunnilta. Asennustyöt laskettiin seitsemässä eri laitetilassa ja tähän 

asennustyöhön kuuluu kaikki uudet asennukset ja kytkennät laitetiloissa sekä niiden 

läheisyydessä. Yhteiskustannukseksi tästä tulee n. 35 000 €. Tämäkin on mahdollisesti 

sataman omaa työtä, joten arvioitu laskutushinta tuntia kohden voi poiketa arvioidusta 

määrästä. 

 

Yhteensä yo. arvioiden perusteella vaihtoehto A:n toteutus tulisi maksamaan UPS 

integroiduilla varavoimakoneilla vähintään n. 1 864 420 €. Ilman UPS integrointia 

kustannukset putoavat huomattavasti ja lopulliseksi hinta arvioksi saadaan noin 814 420 €.  

Kuvissa 39 ja 40 on vielä esitetty Excelissä yo. laskelmat sekä data. 

 

 

Kuva 39, UPS integroiduilla varavoimakoneilla 
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Kuva 40, ilman UPS integroituja koneita 

Vaihtoehto B 

 

Vaihtoehdon B hinta tietoina käytettiin hyväksi samoja lähteitä kuin vaihtoehdon A hintojen 

lähteinä. Vaihtoehdossa B koneiden tehona käytettiin 250 kVA:ta, näin yksittäisen koneen 

investointikustannus on pienempi kuin vaihtoehdossa A. Integroidulla UPS:illa hinta on 

260 000 € per kone. Ilman UPS integrointia hinta on noin 75 000 €/kone. Yhteissummaksi 

seitsemälle 250 kVA:n koneelle UPS integroinnilla saadaan 1 820 000 €. Ilman UPS 

integrointia hinnaksi tulee 525 000 €. Ylläpito ja huoltokustannukset ovat vaihtoehtoa A 

isommat sillä koneiden määrä on isompi. Vuotuiset ylläpito ja huoltokustannukset ovat 

4 878 € per kone ja kaikille seitsemälle koneelle kustannus on n. 34 510 €. Polttoaineen 

kulutukseksi arvioitiin puolet 500 kVA:n koneen kulutuksesta eli n. 130 litraa 2,6 h ajalla. 

Hinnaksi tulisi siis 130 € konetta kohden ja 910 € kaikille koneille yhteensä.  

 

20 vuoden ajalla tarkasteltuna ylläpito, huolto- ja polttoaine kustannukset ovat noin 690 200 

€. Tästä voidaan havaita, että koneiden määrän kasvaessa on verkon koneiden ylläpito 

kalliimpaa verrattuna samalla ajanjaksolla vaihtoehdon A koneiden ylläpitoon.  

 

Varavoiman pääkeskuksille hinta arvioitiin samaksi kuin vaihtoehdossa A eli 15 000 € per 

keskus. Yhteissummaksi kertyi 105 000 €. 

 

Nykyisten turvattavien lähtöjen määrä ja hinta arvioitiin olevan sama kuin vaihtoehdossa A. 

Määrä oli 98 ja yhden lähdön siirron hinta n.500 €. Yhteissumma 49 000 €. Nykyisten 

keskusten muutostyöt ja niiden hinta arvioitiin olevan myös saman verran kuin 

vaihtoehdossa A. Yhden keskuksen hinta olisi n 5000 € ja yhteissumma 35 000 €. 
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Virtakiskojen asennus ja hankintakustannus on sama kuin vaihtoehdossa A. Niiden 

kappalemäärä oli vaihtoehdossa B enemmän kuin vaihtoehdossa A. Vaihtoehdossa B määrä 

on 14 kpl:tta Virtakiskojen metrimääräksi per keskuksen väli arvioitiin 20 m ja hinnaksi 

arvioitiin 5 000 €. Yhteensä kustannukseksi tulee 70 000 €.  

 

Vaihtoehdossa B isoin säästö investoinnissa on kaapelointityö ja sen tarvikkeet ja 

materiaalit. Vaihtoehdossa B ei ole tarvetta tehdä kaapelointia varavoimanpääkeskusten 

välillä. Tällä ratkaisulla säästetään vaihtoehdossa A syntyvä kustannus eli n. 210 420 €.  

 

Asennustöihin arvioitiin menevän saman verran aikaa ja rahaa kuin vaihtoehdossa A. 

Asennustöiden tarkempi arviointi sekä tuntimäärien ja laskutushintojen säätely vähentää 

työn kustannuksia vielä entisestään.  

 

Yhteensä yo. arvioiden perusteella vaihtoehto B:n toteutus UPS integroiduilla 

varavoimakoneilla tulisi maksamaan vähintään n. 2 114 000 €. Ilman UPS integroituja 

varavoimakoneita vaihtoehdon B hinta laskee huomattavasti ja hinnaksi tulee 819 000 € 

Kuvissa 41 ja 42 on esitetty Excelissä yo. laskelmat sekä data. 

 

 

Kuva 41, UPS integroiduilla varavoimakoneilla 
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Kuva 42, ilman UPS integroituja varavoimakoneita 

 

Varavoimaverkon investointikustannuksia käsitellään annuiteettimenetelmänä. Tällöin 

investointikustannus jaetaan varavoimaverkon pitoajalle vuosikustannuksiksi. 

Annuiteettikerroin, joka lasketaan yhtälön 7.2.3 avulla, kerrotaan verkon 

investointikustannuksilla. Täten saadaan vuosittainen investointikustannus. 

Annuiteettikertoimessa on otettu huomioon investointien rahoituskorko, joka on arvioituna 

2 % tässä laskelmassa.  

 

Yhtälö 7.2.3, jossa: 

 p, korkoprosentti 

 t, aika vuosissa 

 ε, annuiteettikerroin 

 

Annuiteettikerrointa ei ole tarvetta kuitenkaan laskea aina uudestaan jokaisen investoinnin 

yhteydessä. Taulukosta 4 nähdään eri vuosille ja korkotyypeille lasketut annuiteettikertoimet 

suoraan. Näitä arvoja on mahdollista hyödyntää investointeja laskettaessa sellaisinaan. 
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Taulukko 4, annuiteettikertoimet 

 

 

Kuvassa 43 on laskettuna Excelissä UPS integroiduilla varavoimakoneilla 

investointikustannukset annuiteettimenetelmällä. Kuvasta voidaan havaita, että verkon 

investointi ei ole kannattavaa muuten kuin 20 vuoden aikavälillä tarkasteltuna. Pitoajan 

kannattavuus lasketaan annuiteettikustannuksen ja vuosittaisen säästön erotuksena. Jos 

erotuksesta tulee, negatiivinen luku on investointi kannattavaa.  

 

 

Kuva 43, annuiteettilaskelma UPS integroiduilla varavoimakoneilla 

 

Kuvasta 44 nähdään Excel taulukko muodossa laskettuna investointikustannukset 

annuiteettimenetelmällä ilman UPS integroituja varavoimakoneita. Kuvasta voidaan 

havaita, että, jos verkkoa pidetään 10 vuotta tai enemmän, on sen investointi järkevää. On 

hyvä huomioida, että kuvien 39 ja 40 laskelmissa ei ole otettu huomioon jäännösarvoa eli 

verkon arvoa pitoajan jälkeen. Verkon arvoa pitoajan jälkeen on kuitenkin vaikea arvioida 

mutta se vaikuttaa annuiteettilaskelmiin positiivisesti. 
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Kuva 44, annuiteettilaskelma ilman UPS integroituja varavoimakoneita 

 

Verkon investointeja ajatellessa on tärkeää laskea sekä tarkastella myös takaisinmaksuaikaa. 

Takaisinmaksuajalla tarkoitetaan aikaa, jonka jälkeen investoinnin kulut on katettu ja 

investoija alkaa ansaitsemaan rahaa investoinnillaan. Takaisinmaksuaika lasketaan 

jakamalla investointikulut vuosittaisilla säästöillä. 2,6 h normaali katkosajalla takaisinmaksu 

aika ilman UPS integroituja koneita on vaihtoehdolla A 5 vuotta ja vaihtoehdolla B 4 vuotta. 

UPS integroiduilla koneilla takaisinmaksuaika nousee huomattavasti. Molemmilla 

vaihtoehdoilla takaisinmaksu ajaksi saadaan hieman yli 10 vuotta.  

 

Yo. laskelmat sekä kustannusarviot on tehty ajatellen 2,6 h katkoaikaa vuodessa. 

Tarkastellaan vielä erikseen yhden päivän katkosajalla vuodessa samaa tilannetta. Sataman 

ensisijainen tavoite on kuitenkin varautua ns. poikkeustilanteeseen, joka voisi olla esim. yksi 

päivä vuodessa katkoa. Päivässä sataman liikevaihdosta hupenee teoriassa n. 1 912 000 €. 

Varavoimaverkon investointikustannusten ollessa joko 1 040 800 € tai 819 000 € riippuen 

hankittavista varavoimakoneista, nähdään että investointi olisi jo yhden päivän katkoksen 

osalta järkevä investoida sillä se maksaisi itsensä nopeasti takaisin. Investointi on maksanut 

itsensä takaisin ilman UPS integroituja koneita, jos katkosaikaa kertyy vähintään 14 h. 

Tietenkin investoinnin kannattavuutta parantaa, jos katkosaika on pidempi tai katkoksia 

sattuu enemmän vuoden ajalle. Myös UPS integroiduilla koneilla hankinta olisi maksanut 

itsensä takaisin jo 28 h katkosajan kohdalla.  
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Ylläolevien laskelmien perusteella voidaan todeta järkevämmäksi vaihtoehdoksi toteuttaa 

varavoimaverkko ilman UPS integroituja varavoimakoneita. Taloudellisesta näkökulmasta 

vaihtoehto A ilman UPS integrointia on huomattavasti halvempi ja järkevämpi investointi 

etenkin pidemmällä aikavälillä sillä ylläpito kustannukset ovat huomattavasti pienemmät. 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Varavoimaverkko on kaiken kaikkiaan näinkin suuressa mittakaavassa ja suurelle toimijalle 

järkevä investointi, jos sen tarve tai riskit verkon katkosten aiheuttamista ongelmista koetaan 

tarpeeksi suureksi.  Kaikki on lähtökohtaisesti sataman tarpeista kiinni ja siitä, minkälaisella 

panostuksella mahdolliseen tulevaisuuden hankkeeseen halutaan investoida.  

 

Aiemmissa kappaleissa saavutettiin vastaus kysymykseen, minkä suuruinen investointi 

varavoimaverkko satamalle on ja miksi sitä kannattaa lähteä harkitsemaan. Avoimiksi 

kysymyksiksi jää, halutaanko verkkoa toteuttaa suuremmassa tai pienemmässä 

mittakaavassa sekä se että verkkoa tarkasteltaisiin vielä tarkemmin pelkästään Vuosaaren 

Sataman katkosaikojen datan avulla. 

 

Helen sähköverkkojen ilmoittama luku 2,6 h katkoa vuodessa on teoreettisella pohjalla hyvä 

luku tehdä laskelmia ja vertailua. Ongelmaksi muodostuu se, että Vuosaaren Sataman 

tapauksessa verkko on jo normaalitilanteessa normaalia teollisuusaluetta monipuolisempi 

sekä varmempi sillä keskijännitesyöttöjä on kaksi. Täten Helenin ilmoittama katkosluku on 

todellisuudessa pelkästään Vuosaaren Satamaa tarkasteltaessa paljon pienempi, tämä taas 

johtaa erilaisiin tuloksiin laskelmissa sekä tekniseltä että taloudelliselta puolelta katsottuna.  

Työn isoimmaksi avoimeksi asiaksi jääkin siis, tarkempien tietojen tarve sekä tarve 

jatkotutkimuksiin katkosaikojen suhteen, näiden tietojen avulla voidaan verkon tekninen 

toteutus ja taloudelliset luvut hioa mahdollisimman optimeiksi ja saavuttaa paras 

mahdollinen lopputulos.  

 

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna, ilman UPS integrointia verkkojen 

toteutusvaiheen investointikustannukset ovat melko lähellä toisiaan. UPS integroiduilla 

varavoimakoneilla kustannukset ovat toki korkeammat. Pitkän katkon sattuessa molemmat 
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vaihtoehdot maksavat itsensä takaisin melko nopeasti. Tämä on yksi niistä asioista, joita on 

syytä miettiä verkon toteuttamisessa. Toteutus on myös riskinotosta sekä tulevaisuuden 

näkymistä hyvin pitkälti kiinni. UPS integroinnin lisäksi on myös mahdollista käyttää 

erillisiä UPS laitteita pelkästään kriittisimmille kuormille. 

 

Tekniseltä puolelta katsottuna molemmat työssä saadut ja tehdyt tekniset valinnat ja ratkaisut 

ovat toimivia luonnossuunnittelun kannalta katsottuna. Kun verkkoa halutaan ruveta 

toteuttamaan, on suunnitelmia ja työssä valittuja teknisiä ratkaisua tarkasteltava vielä 

tarkemmin sillä toteutustapa tai tarpeet voivat muuttua. Teknisen osan kannalta isoimmaksi 

avoimeksi asiaksi jää oikean kokoisten varavoimakoneiden valinnat sekä niiden valinnan 

aiheuttamat muutokset muuhun suunnitteluun. Tulevaisuuden tavoitteena olisi myös hyvä 

tehdä tutkimusta erilaisille energiavarastoille. Energiavarastoilla esim. akuilla voitaisiin 

myös pienentää varavoimaverkon kokoa, sillä osa tarvittavasta kuormasta voitaisiin syöttää 

esim. akkujen tai muiden energiavarastojen kautta. 

 

Työn pääasiallinen tutkimuskysymys oli ”Onko asiakkaan järkevää investoida 

varavoimaverkkoon” luvussa 7.2.1 esitettyjen katkojen teoreettisen liikevaihdon 

menetyksen perusteella sekä luvun 7.2.2 arvioiden perusteella on ja vaihtoehto A on 

taloudellisesti järkevin vaihtoehto. Vaihtoehdon A toteutusvaiheen investointikustannukset 

ovat pienemmät ja pidemmällä aikavälillä ylläpito kustannukset pysyvät pienempinä kuin 

vaihtoehdossa B. 

 

Yhteenvetona työn tavoite oli saada tietoa verkon teknisistä vaihtoehdoista sekä tarkastella 

mahdollisia kustannuksia katkosajalla sekä investointikustannuksia verkon toteuttamiselle. 

Työn tutkimus tavoite saavutettiin ja työn alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin saatiin 

vastaukset mutta avoimeksi asiaksi jää sataman tarpeiden tarkentaminen sekä heidän omat 

päätöksensä investointiin ja jatkotutkimukset Vuosaaren Sataman oikealla katkosajan 

datalla. Työtä on mahdollista silti sellaisenaan käyttää hyvin hyödyksi varavoimaverkon 

investointia ja sen järkevyyttä harkittaessa.  
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9 YHTEENVETO 

 

Työ tehtiin yhteistyössä Sweco Talotekniikan ja Helsingin Sataman kanssa. Työ tehtiin 

Vuosaaren Satamalle heidän käyttöönsä. Vuosaaren Satama on tärkeä tekijä Suomen 

ulkomaankaupan kannalta.   

 

Työn ensimmäisenä tavoitteena oli kerätä tietoa varavoimaverkoista ja niiden suunnittelusta 

teknisestä näkökulmasta ja kerryttää asiakkaalle tietoa varavoimaverkoista heidän 

mahdollisia tulevaisuuden hankkeita varten. Toisena tavoitteena oli varmistaa teknisten 

ratkaisujen taloudellinen kannattavuus sekä esittää asiakkaalle informaatiota mahdollisten 

katkojen aiheuttamista kustannuksista.  Diplomityön näkökulmasta oli myös tavoite saada 

vastaukset työn alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Työn alussa asiakkaalla oli paljon kysymyksiä ja kiinnostusta siitä, miten varavoimaa voisi 

hyödyntää Vuosaaren Satamassa ja kuinka järkevää sellaiseen investointi olisi. Isona 

ongelmana oli Vuosaaren Sataman pitkät välimatkat, jotka vaikuttivat teknisiin ratkaisuihin 

ja niiden suunnitteluun. Asiakkaan puolelta oli tärkeää, että sataman kaikki toimijat saisivat 

varmennettua sähkönsyöttönsä. Myös taloudellinen tarkastelu oli seikka, johon oli 

kiinnostusta. Työn aikana suunnitteluilla ratkaisuilla kaikkien toimijoiden sähkönsaannin 

turvaaminen on mahdollista. 

 

Työn tekninen laskenta toteutettiin Febdok ohjelmalla sekä hyödyntämällä olemassa olevaa 

materiaalia Vuosaaren Sataman teknisistä ratkaisuista. Taloudellista näkökulmaa 

tarkasteltiin käyttämällä Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimusta sekä Helsingin Sataman 

yhteyshenkilöiden kanssa käytyjen keskusteluiden ja heille esitetyn kyselyn vastauksia. 

Taloudellisia tappioita tarkasteltiin käyttämällä Helsingin Sähköverkkojen ilmoittamaa 

katkosajan dataa sekä Helsingin Sataman liikevaihtoa.  

 

Varavoimaverkko on järkevä investointi Vuosaaren Satamalle, jos sen tarve tai riskit 

katkoksista koetaan tarpeeksi suuriksi. Sähkökatkos voi aiheuttaa Vuosaaren Satamassa 

paljon taloudellista vahinkoa ja estää normaalin toiminnan satamassa. Ratkaisuiksi työssä 

valittiin varavoimaverkko, joka toteutetaan ilman UPS-integroituja varavoimakoneita. Tämä 

ratkaisu on myös taloudellisesti järkevin investointi 
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