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This thesis investigates how the reliability and life cycle costs calculation methods used in 

electricity distribution and transmission networks applies to the use of electrified railway 

supply systems. This thesis work has been done for the Finnish Transport Infrastructure 

Agency, which is responsible for the maintenance and development of the Finnish state rail-

ways, waterways, and roads. 

 

During this thesis was investigated how the reliability and life cycle cost calculation models 

used in electricity distribution networks can be utilized in the supply systems of the railway 

electricity network. The initial data of the work was compiled from the literature of electric-

ity distribution, electricity transmission and railway technology. At the beginning of the 

work, the reliability and life cycle costing methodologies used in electricity distribution and 

transmission networks were compiled, and information on supply system technology and 

their maintenance was gathered. A reliability analysis was completed on the supply system 

to make the effects of the fault event under review easier to understand. After the reliability 

analysis, the calculation of the reliability and life cycle costs of different feed station topol-

ogies were completed by using the defined calculation methodology. Six different feed sta-

tion topologies were examined in terms of reliability and life cycle costs. 

 

Based on the calculation results and the sensitivity analysis performed, it can be concluded, 

that the interruption costs do not play a significant role in determining the life cycle costs of 

the supply system. Fault frequencies and the number of train units running in the feed station 

area have the biggest impact on interruption costs and reliability. Based on the results of the 

thesis, it can be stated that the methodologies used in electricity distribution and transmission 

networks are also suitable for use in the supply systems of the railway electricity network. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT, LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 

 

symbolit 

λ vikataajuus 

ε annuiteetti 

κ kapitalisointikerroin 

𝜑 diskonttauskerroin 

muuttujat 

∆𝑃 keskiteho 

𝐶 kustannus 

𝐶ℎ  häviöiden hinta 

𝑐𝑜𝑠𝜑 tehokerroin 

𝑃𝑘 muuntajan kuormitushäviöt 

𝑃𝑘𝑛 nimelliskuormitushäviöt 

𝑓 keskeytystaajuus 

𝑙 johdon pituus 

𝑝 laskentakorkokanta 

𝑃𝑚𝑎𝑥 huipputeho 

𝑃0 johdolla siirrettävä teho 

𝑟𝑗   johdon ominaisresistanssi 

𝑆 näennäisteho 

𝑆𝑁 nimelliskuorma 

𝑡 keskeytys- tai pitoaika 

𝑡𝑘𝑎 kuormituksen käyttöaika 

𝑡ℎ kuormituksen huipunkäyttöaika 

𝑡𝑘𝑥 vian korjaukseen kulunut aika 

𝑈 pääjännite tai vuotuinen keskeytysaika 

alaindeksit 

110kV 110 kV:n jännitetaso tai viittaus syöttävään voimajohtoon tai kaapeliin 

Ex erotin nro X 

häv häviö 

h hinta 



 

 

 

i komponentti tai keskeytys 

inv investointi 

j sähkönkäyttäjä tai johto 

juna_a junaa vuodessa  

kesk keskeytys 

kn nimelliskuormitushäviöt 

m, kuorm muuntajan kuormitushäviöt 

Kx katkaisija nro X 

n nimellisarvo 

ope operatiiviset 

PMx päämuuntaja nro X 

SAx syöttöasema nro X 

johto siirtohäviöt 

m, tyhj muuntajan tyhjäkäyntihäviöt 

suod syöttöasemasuodattimien muodostama loisteho 

lyhenteet 

AJK Aikajälleenkytkentä 

AM Säästömuuntaja 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity  

KAH Keskeytyksestä aiheutunut haitta 

KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö 

OKM Omakäyttömuuntaja 

PJK Pikajälleenkytkentä 

PKL Paluujohtimen kiskoonliitäntä 

POHA Poikkeamien hallintajärjestelmä 

RATO Ratatekniset ohjeet 

RHK Ratahallintokeskus 

SAM Syöttösäästömuuntaja 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Määritelmät 

 

Elinkaari tarkoittaa rakennetun kohteen käyttöaikaa, joka sisältää tuotteen kaikki vaiheet 

raaka-aineiden hankinnasta niiden loppusijoitukseen. 

 

Elinkaarikustannus (engl. life cycle costs) tarkoittaa niitä kokonaiskustannuksia, jotka syn-

tyvät tietyn rakenteen, komponentin tai osakokonaisuuden elinkaaren aikana. 

 

Häviökustannuksilla tarkoitetaan niitä kustannuksia, jotka muodostuvat eri energiahäviöi-

den vuoksi. Tässä työssä osaksi häviökustannuksia luetaan myös loistehokustannukset. 

 

Investointikustannuksilla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka investoidaan järjestelmän ra-

kentamiseen. 

 

Keskeytyskustannus on se kustannus, joka aiheutuu sähkönjakelun keskeytyksestä verkon 

haltijalle.  

 

Keskeytystaajuus ilmaisee, montako keskeytystä tietty komponentti aiheuttaa vikaantues-

saan tietyn ajanjakson aikana. 

 

Korjausaika on aika, joka kuluu vikaantumisesta siihen, kun vioittunut komponentti otetaan 

takaisin käyttöön vian syntymisen jälkeen. Korjausaika siis sisältää kytkentäajan ja varsinai-

siin korjaustöihin kuluvan ajan. (Partanen, Lakervi 2008, 44.) 

 

Kytkentäaika on aika, joka tarvitaan vioittuneen komponentin erottamiseksi järjestelmästä 

vian syntymisen jälkeen sekä kytkettävissä ja kunnossa olevan verkon palauttamiseksi jake-

lun piiriin. (Partanen et. al. 2008, 44.) 

 

Käyttöikä on se aika, jolloin tarkasteltava tuote täyttää sille asetetut tekniset vaateet. Käyt-

töiän aikana tuote on käyttökunnossa ja sitä on taloudellisesti tarkasteltuna mielekästä kun-

nossapitää. (Liikennevirasto 2011, 12.) Käyttöikä on synonyymi pitoajalle. 

 



 

 

 

Käyttövarmuus tarkoittaa tarkasteltavan kohteen kykyä kestää äkilliset häiriöt, kuten oiko-

sulut ja komponenttien irtoamiset. (Partanen et. al 2008, 44.) Käyttövarmuus on synonyymi 

luotettavuudelle. 

 

Operatiivisilla kustannuksilla tarkoitetaan niitä kustannuksia, jotka muodostuvat kunnos-

sapito-, huolto- ja ylläpitokustannuksista. 

 

Ratajohtoverkolla tarkoitetaan sähköratarakenteiden muodostamaa sähköverkkoa. 

 

Ratasähköverkolla tarkoitetaan sähköratarakenteiden ja syöttöaseman muodostamaa säh-

köverkkoa. 

 

Syöttöasematopologia tarkoittaa syöttöasemaratkaisua, jonka mukaisesti syöttöasema on 

teknisesti toteutettu sekä sitä, miten syöttöasema liitetään alue- tai kantaverkkoon. 

 

Syöttöjärjestelmällä tarkoitetaan ratasähköverkon syöttöaseman ja syöttöasemaa syöttävän 

110 kV:n voimajohdon muodostamaa kokonaisuutta. 

 

Vika tarkoittaa, että komponentti on joutunut tilaan, jossa se ei kykene oikein suorittamaan 

siltä vaadittua toimintoa. (Partanen et. al. 2008, 44.) 

 

Vikataajuus ilmaisee, montako vikaa ajanjakson alussa toimivassa laitteessa keskimäärin 

esiintyy ajanjakson aikana. (Partanen et. al. 2008, 44.) 

 

Voimajohdolla tarkoitetaan 110 kV:n syöttöjohtoa, joka liittää ratasähköverkon syöttöase-

man alue- tai kantaverkkoon. 
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1 JOHDANTO 

Rataverkon keskeisimmiksi tulevaisuuden haasteiksi on liikenneverkon strategisessa tilan-

nekuvassa tunnistettu muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen, tasoristeysturvalli-

suuden parantaminen, rataverkon korjausvelasta huolehtiminen sekä rataverkon välitysky-

vyn turvaaminen raideliikenteen kysynnän kasvaessa ja nopeampien junayhteyksien tarjoa-

minen maakuntakeskusten välillä. (Valtioneuvosto 2021) Yhtenä osana näiden haasteiden 

voittamisessa on sähköisen raideliikenteen toimivuus ja käyttövarmuus. Sähköisen raidelii-

kenteen toimivuuden kannalta tärkeässä osassa ovat ratasähköverkkoa syöttävät syöttöjär-

jestelmät. Väyläviraston hallinnoiman sähköistetyn rataverkon 90 syöttöasemasta noin 30 

syöttöasemaa alkaa lähestyä teknisen käyttöikänsä loppua. Nämä noin 30 syöttöasemaa ovat 

seuraavan seitsemän vuoden aikana kokonaisvaltaisen saneerauksen tarpeessa. Syöttöase-

milla teknisen käyttöikänsä lopussa olevat laitteet työllistävät huomattavan paljon kunnos-

sapitoa laitteiden alkaessa hajota. Laitteiden uusiminen tulisi tehdä suunnitellusti omilla pro-

jekteillaan, jotta laitteiden korjauksesta ja uusimisesta aiheutuva kuormitus ei kohdistuisi 

liiaksi kunnossapidolle, jotta suuremmilta vikatilanteilta vältytään ja sähkörataverkon käyt-

tövarmuus saadaan pidettyä tarvittavalla tasolla.  

 

Tässä työssä lähestytään ratasähköverkon syöttöjärjestelmän luotettavuuden arviointia ja 

elinkaarikustannusten määrittämistä jakeluverkoissa toteutettavan luotettavuus- ja elinkaa-

rikustannuslaskennan avulla. Kuvassa 1.1 on esitetty ajatuskartan avulla diplomityön sisäl-

töä, rajauksia ja työssä käsiteltäviä aihealueita. 
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Kuva 1.1. Diplomityön sisältöä ja tutkimusmetodiikkaa kuvaava ajatuskartta. Ajatuskartan keskiössä 

on diplomityön aihe, jonka ympärillä pyörii prosessi, jonka mukaan diplomityössä määri-

tetään luotettavuuden tunnusluvut ja elinkaarikustannukset erilaisille syöttöasematopolo-

gioille. 

Tutkimuksen tarkastelun keskiössä ovat rataverkon syöttöasemat ja syöttöasemia syöttävät 

110 kV:n voimajohdot sekä edeltävä alue- tai kantaverkko, johon syöttöasema liitetään 110 

kV:n voimajohdolla.  Tarkastelun alaisten kohteiden osalta kerätään tarvittavat lähtötiedot 

luotettavuus- ja taloudellisuuslaskentaa varten sähkönjakelu- ja siirtotekniikan kirjallisuu-

desta. Tarvittavien lähtötietojen avulla suoritetaan luotettavuus- ja elinkaarikustannuslas-

kentaa erilaisille ratasähköverkon syöttöasematopologioille. Onnistuneen laskennan tulok-

sena voidaan määrittää erilaisten syöttöasematopologioiden elinkaarikustannukset ja luotet-

tavuuden tunnusluvut. Työssä muodostetaan metodi, jolla ratasähköverkon syöttöjärjestel-

män elinkaarikustannuksia voidaan laskea ja eri ratkaisuja vertailla keskenään. 

1.1 Työn taustaa 

Luotettavan sähkönsyötön takaamiseksi rataverkolla liikkuvalle sähköistetylle raideliiken-

teelle, ratasähköverkon syöttöasemia tulee saneerata keskimäärin 5 kappaletta vuodessa seu-

raavan 7 vuoden aikana. Vuosien 2020–2021 välisenä aikana ei ole toteutettu yhtään syöttö-

aseman saneerausta. Tähän saakka syöttöasemia on saneerattu osittain kunnossapitoyksiköi-

den toimesta, joka johtaa väistämättä siihen, että lähitulevaisuudessa joudutaan tekemään 

toinen saneeraus eri syöttöaseman laitekokonaisuudelle. Tämä puolestaan johtaa korjausve-

lan kumuloituvaan kasvuun, koska kokonaiskustannukset koituvat tällä tavalla suuremmiksi. 

Lisäksi työmäärä yhden syöttöaseman saneerausta kohden on huomattavan paljon suurempi. 
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Uusittavia tai saneerattavia sähkönsyöttöasemia sijaitsee pääosin Savon ja Karjalan radalla, 

Ylä-Savossa sekä Seinäjoki-Ylivieska rataosalla. Kuvassa 1.2 on esitetty rajattuina ne rata-

osat, joissa suurimman saneerauksen tarpeessa olevat ratasähköverkon syöttöasemat sijait-

sevat. 

 

Kuva 1.2. Sähköistetyt rataosat Väyläviraston hallinnoimalla rataverkolla sekä rajattuina ne rataosat, 

joissa suurimman saneeraustarpeen omaavat ratasähköverkon syöttöasemat sijaitsevat. 

(Väylävirasto 2021b) 

Suurimman saneerauksen tarpeessa olevat syöttöasemat sijaitsevat rajattujen rataosien alu-

eella, joita ovat Karjalan rata, Savon rata sekä Ylivieska-Seinäjoki välinen rataosa.  
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Ratasähköverkon sähkönsyöttö on toteutettu toimintavarmasti siten, että yhden syöttöase-

man vikaantuessa vakavasti, sähkönsyöttö voidaan korvata lähes joka tapauksessa viereiseltä 

sähkönsyöttöasemalta. Puolestaan, jos kaksi peräkkäistä sähkönsyöttöasemaa vikaantuisi 

vakavasti, on sähkönsyöttö kyseiselle rataosuudelle todella haastavaa järjestää pitkien etäi-

syyksien vuoksi ja vaikutukset ovat hyvin merkittäviä sähkövetokalustoiselle raideliiken-

teelle. Syöttöjärjestelmien rakentamisen ja kunnossapidon ohjaukseen tarvitaan lisää työka-

luja, joiden avulla pystytään selkein perustein kohdistamaan käytettävissä olevat resurssit 

niihin kohteisiin, jotka ovat suurimman korjauksen, parantamisen tai huollon tarpeessa. Re-

surssien oikein suuntaamisen lisäksi tarvitaan keinoja, joiden avulla eri kehitys- ja investoin-

tivaihtoehtoja voidaan vertailla keskenään. 

1.2 Työn tavoitteet 

Tämän tutkimustyön tavoitteena on määrittää tapa, jolla ratasähköverkkoa syöttävälle jär-

jestelmälle voidaan suorittaa luotettavuusanalysointia ja laskea ratasähköverkkoa syöttävän 

järjestelmän elinkaarikustannuksia. Luotettavuusanalysoinnin tuloksena saadaan muodos-

tettua luotettavuuden tunnusluvut, jotka kuvaavat tarkastelun kohteena olevan järjestelmän 

luotettavuutta. 

 

Työssä määritetyn metodiikan avulla voidaan laskea luotettavuuden tunnuslukuja, joiden 

perusteella voidaan suorittaa vertailua eri kehitysvaihtoehtojen kesken, havainnoida eri vi-

katyyppien aiheuttamia vaikutuksia ja haittoja sekä tarkastella syöttöjärjestelmän käyttövar-

muutta. Johdettujen tunnuslukujen avulla voidaan verrata erilaisten vaihtoehtojen kokonais-

vaikutuksia sähkönsyöttöjärjestelmien elinkaarikustannuksiin.  

 

Elinkaarikustannusten tarkastelun tavoitteena on määrittää keinoja, joilla elinkaarikustan-

nuksia voidaan laskea paremmin ratasähköverkon syöttöjärjestelmien osalta. Elinkaarikus-

tannuksia tarkasteltaessa hyödynnetään sähkönjakeluverkoissa käytettävää elinkaarikustan-

nusten laskentametodiikkaa. Elinkaarikustannusten tarkastelun yhtenä tavoitteena on lisäksi 

selkeyttää ratasähköverkon sähkönjakeluun liittyvien keskeytyshaittojen vaikutuksia sähkö-

vetoiselle raideliikenteelle. 
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1.3 Työn rajaukset 

Työssä keskitytään Väyläviraston omistaman ratasähköverkon syöttöjärjestelmien luotetta-

vuuden analysointiin ja laskentaan. Työssä ei tarkastella ratajohtoverkon käyttövarmuutta 

tai elinkaarikustannuksia. Syöttävä alue- tai kantaverkko huomioidaan osana luotettavuus- 

ja talouslaskentaa. Elinkaarikustannuksia tarkastellaan ainoastaan Väyläviraston omista-

mien ratasähköverkkojen syöttöjärjestelmien osalta.  

1.4 Tutkimuskysymykset 

Tutkimustyölle on asetettu seuraavat tutkimuskysymykset, joihin vastaamalla saadaan kehi-

tettyä sähköradan kunnossapidon hallintaa sekä saamaan käyttöön työkaluja syöttöjärjestel-

mäinvestointien tueksi: 

• Miten ratasähköverkon syöttöjärjestelmän luotettavuutta voidaan arvioida parem-

min? 

• Miten erilaiset syöttöasematopologiat vaikuttavat syöttöjärjestelmän luotettavuu-

teen? 

• Miten ratasähköverkon syöttöjärjestelmän kunnossapitoa voidaan ohjata tunnusluku-

jen avulla? 

• Miten ratasähköverkon syöttöjärjestelmän elinkaarikustannukset muodostuvat? 
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2 TUTKIMUSTYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄ METODIIKKA JA TAUSTA-AINEISTO 

Tässä luvussa käydään lävitse työssä käytettäviä luotettavuuden käsitteitä, luotettavuus- ja 

taloudellisuuslaskennan metodiikka sekä työssä käytettävä tausta-aineisto. Metodiikan ja 

tausta-aineiston lisäksi käydään lävitse, miten rataverkon häiriöilmoitusten teko ja rataver-

kolla käytössä oleva suorituskannustinjärjestelmä toimii. Suorituskannustinjärjestelmän mu-

kaisia korvauksia käytetään tässä työssä ratasähköverkon käyttökeskeytyksestä aiheutuvana 

keskeytyskustannuksena. 

2.1 Yleistä aineistosta 

Elinkaarikustannusten määrittämisessä hyödynnetään olemassa olevaa kustannustietoutta 

kirjallisuudesta. Kustannustiedoista investointikustannukset perustuvat toteutuneisiin Väy-

läviraston kustannuksiin. Keskeytys- ja häviökustannukset sekä operatiiviset kustannukset 

määritetään tämän työn yhteydessä.  

 

Luotettavuusanalysoinnin lähtötietoina hyödynnetään sähkönjakelu- ja siirtotekniikan kir-

jallisuustietoa. Ratasähköverkon syöttöjärjestelmien vikatietoja tarkastellaan työn aikana, 

mutta vikataajuuksina käytetään sähkönjakelu- ja siirtotekniikan kirjallisuudesta koottuja vi-

katietoja, koska rataverkon syöttöjärjestelmien osalta vikatietoja ei ole kerätty kootusti.  

 

Rataverkon vikailmoitukset tehdään poikkeamien hallintajärjestelmään, eli POHA:an. 

POHA-järjestelmää käytetään rataverkolla tapahtuvien poikkeamien ja häiriöiden ilmoitta-

miseen ja ne luokitellaan määritellyn syykoodiston mukaisesti. Ratainfraan liittyvien ilmoi-

tusten luonnista vastaa alueelliset käyttökeskukset, joista jokaisen vastuualueelle kuuluu 

yksi osa rataverkosta. Käyttökeskusalueet on jaettu Oulun, Kouvolan, Tampereen ja Helsin-

gin käyttökeskusalueisiin.  

2.2 Vika- ja vaurioilmoitukset sekä suorituskannustinjärjestelmä 

Sähkörataan liittyvät tai sähkönjakeluhäiriöistä johtuvat viat ja vauriot kirjataan POHA-jär-

jestelmään rautatieliikenteen syykoodiston mukaisesti. Ratasähköverkon toimintaan liitty-

vien vikojen ja vaurioiden syykoodit on jaettu kahteen eri 1-tason osa-alueeseen: Sähkönja-

keluhäiriö- ja sähköratavikoihin.  
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2.2.1 Vika- ja vaurioilmoitusten kirjaaminen 

Sähkönjakeluhäiriön syykoodille kirjataan ne sähkönjakelun viat, jotka aiheuttavat junalii-

kenteen myöhästymisen mutta eivät johdu sähkörataviasta. Yleisimpiä syitä tähän ovat tehon 

rajoite, laukaisu, syöttävän sähköverkon vika tai virhetoiminto. POHA-tapahtuman sähkön-

jakeluhäiriöistä luo pääsääntöisesti liikenteenohjaus, jolloin tapahtuman luonnin yhteydessä 

tarkennetaan 2-tason syykoodilla mistä viasta on kyse. 

 

Sähköratavikoja koskevalle 1-tason syykoodille kirjataan kaikki ne viat, jotka liittyvät säh-

körataan ja jotka aiheuttavat myöhästymisiä junaliikenteelle. Sähköratavikoja koskevat 

POHA-tapahtumat laatii käyttökeskus. Samoin kuin sähkönjakeluhäiriötä koskevissa vioissa 

POHA-tapahtumaa luodessa tarkennetaan 2-luokan syykoodilla mistä vian syystä on kysy-

mys. Taulukossa 2.1 on esitetty edellä mainittujen 1- ja 2-tason syykoodien koodit ja selit-

teet, joiden mukaisesti häiriökirjaukset luokitellaan POHA-järjestelmässä. 

Taulukko 2.1. Sähkörataan liittyvien syiden syykoodit ja selitteet. (Väylävirasto 2019) 

1-tason 2-tason 

Koodi Selite Koodi Selite 

S1 Sähkönjakeluhäiriö S101 Laukaisu 

S102 Tehon rajoitus 

S103 Yleisen sähköverkon vika tai rajoitus 

S104 Muu vika mm. virhetoiminto 

S2  Sähköratavika  S201 Sähköratarakenne 

S202 Syöttöasema 

S203 Erotusjakso 

S204 Puu tms. sähköratarakenteissa 

S205 Nostettava ajolanka 

S206 Muu sähköratavika 

 

Taulukossa 2.1 on esitetty rautatieliikenteen häiriökirjausten syykoodiston mukaisesti käy-

tössä olevat syykoodit ja niiden selitteet.  

 

Kaikilla käyttökeskusalueilla on määritelty palveluvasteajat, joiden puitteissa sähköradan 

kunnossapitoa suorittavan yrityksen sähköalan ammattihenkilön on oltava vika- tai vaurio-

paikalla valmiina käynnistämään työt. Palveluvasteaika lasketaan vian ilmoitushetkestä sii-

hen hetkeen, kun vian korjaaja on saapunut vika- tai vauriopaikalle. Rataverkon toimivuuden 
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kannalta tärkeimmät ja häiriöherkimmät alueet on huomioitu palveluvasteaikoja määritettä-

essä. Vika- ja vaurioilmoitukset luokitellaan syykoodiston mukaisesti, jonka jälkeen sähkö-

radan käyttökeskus määrittää vian tai vaurion kiireellisyyden. Kiireellisyysluokat jaotellaan 

seuraavasti: 

1) Korjattava heti 

2) Korjattava ennen seuraavaa junaa 

3) Korjattava 6 h kuluessa 

4) Korjattava seuraavassa työvuorossa 

5) Korjattava myöhemmin 

Kiireellisyysluokan 2 viat ovat yleisesti ottaen sellaisia vikoja, jotka estävät liikennöinnin 

rataosalla mutta eivät sijaitse tehdyn luokituksen mukaisesti kiireellisimmillä rataosilla. Ne 

viat ja vauriot, jotka luokitellaan kiireellisyysluokkaan 3, täytyy käydä tarkistamassa määri-

tetyn palveluvasteajan aikana. Kuitenkin, jos tarkastuksessa havaitaan, että vika tai vaurio ei 

vaikuta junien liikennöintiin eikä siitä aiheudu turvallisuusriskiä, vika tai vaurio voidaan 

siirtää korjattavaksi seuraavalle päivälle. "Korjattava myöhemmin" -luokan viat ja vauriot 

siirretään kunnossapidon kunnossapitosuunnitelman työohjelmaan korjattavaksi. Korjaus 

voidaan toteuttaa täten esimerkiksi seuraavan huollon aikana. Palveluvasteaikojen piiriin 

kuuluvat täten kiireellisyysluokkien 1, 2 ja 3 mukaiset viat ja vauriot. Ratasähköverkon syöt-

töjärjestelmiä koskevat viat ovat lähes poikkeuksetta sellaisia vikoja, jotka vaativat kiireel-

lisyysluokkien 1, 2 tai 3 mukaisesti korjauksen.  

2.2.2 Suorituskannustinjärjestelmä 

Suorituskannustinjärjestelmä on järjestelmä, joka kannustaa sekä rautatieliikenteen harjoit-

tajaa, että rataverkon haltijaa vähentämään rataverkon käytettävyyshäiriöitä. Käytettävyys-

häiriöiden vähentämiseksi käytetään korvauksia, jotka maksetaan häiriön mukaan joko rata-

verkon haltijalle tai rautatieliikenteen harjoittajalle. 

 

Rataverkon haltija joutuu maksamaan rautatieliikenteen harjoittajalle korvausta, jos rataver-

kon käytettävyys poikkeaa rataverkon haltijasta johtuvien liikenteen häiriöiden vuoksi oleel-

lisesti rautatieliikenteen harjoittajalle myönnetystä ratakapasiteetista ja siitä aiheutuu haittaa 

rautatiejärjestelmän toimivuudelle. (Väylävirasto 2022, 61.) Vastaavasti, jos rautatieliiken-

teen harjoittajan toiminta aiheuttaa käytettävyyshäiriöitä rataverkolle, korvauksen maksaa 

rautatieliikenteen harjoittaja rataverkon haltijalle.  
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Suorituskannustinjärjestelmän mukaiset korvaukset perustuvat häiriökirjauksiin, jotka teh-

dään syöttöjärjestelmien osalta rautatieliikenteen häiriökirjausten syykoodiston mukaisesti.  

Rataverkon haltija maksaa rautatieyrityksille suorituskannustinjärjestelmän mukaisen kor-

vauksen, mikäli kyseessä on sähkönjakeluhäiriö tai sähköratavika. Sähkönjakeluhäiriöiden 

osalta rataverkon haltija ei kuitenkaan maksa korvausta, mikäli kyseessä on alue- tai kanta-

verkossa tapahtuva vika tai rajoitus tai jos kyseessä on tehon rajoitus. (Väylävirasto 2022, 

liite 5J)  

2.3 Luotettavuusanalysointi ja -laskenta 

Sähköjärjestelmien luotettavuuden arviointi voidaan jakaa kahteen osaan, deterministiseen 

ja todennäköisyyteen perustuvaan arviointiin. Deterministisessä arvioinnissa ei huomioida 

vikojen todennäköisyyksiä, vaan arvioinnissa keskitytään ja varaudutaan normaalisti esiin-

tyviin vikoihin. Todennäköisyyteen perustuvissa menetelmissä keskitytään tarkastelemaan 

dynaamisen järjestelmän käyttäytymistä, kuten vikoja ja tapahtumia, jotka vaikuttavat jär-

jestelmän toimintaan. Todennäköisyyteen perustuvat laskentamenetelmät ovat joko analyyt-

tisia tai simulointiin perustuvia menetelmiä.  

 

Ratasähköverkon syöttöjärjestelmille ei ole aikaisemmin suoritettu tämän työn sisällön kal-

taista luotettavuusanalysointia. Pääosin tämä johtuu siitä, että ratasähköverkolla tapahtuva 

sähkönjakelu raideliikenteen käyttöön ei ole keskeytysten ja siitä aiheutuvien haittojen osalta 

yhtä tiukkaan lailla säädeltyä toimintaa kuin alueverkkoyhtiöiden sähköverkkoliiketoiminta. 

Luotettavuusanalysoinnin avulla voidaan parantaa sähköjärjestelmän taloudellisesta opti-

mointia ja kohdistaa operatiivista toimintaa oikeisiin kohteisiin.  

 

Sähkönjakeluverkkojen luotettavuusanalysointiin on muodostunut tietty tapa, miten luotet-

tavuusanalysointi voidaan suorittaa. (Rämä 2008) Tässä työssä noudatetaan sähkönjakelu-

verkoissa käytettävää luotettavuusanalyysin tekotapaa, joka on esitetty kuvan 2.1 mukai-

sessa lohkokaaviossa.  
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Kuva 2.1. Työssä käytettävän luotettavuusanalyysin lohkokaavio. (Rämä 2008) 

Luotettavuusanalysointi aloitetaan kartoittamalla lähtökohdat, joiden pohjalta luotettavuus-

analysointia tehdään. Luotettavuusanalysoinnin onnistumisen kannalta on tärkeää kuvata 

koko analysoitava järjestelmä yksityiskohtaisesti. Järjestelmän kuvauksessa on syytä tarkas-

tella rajapintoja, joiden toimintaan tarkasteltava järjestelmä vaikuttaa. Kuvauksen jälkeen 

määritellään ne toiminnot mitä luotettavuusanalysoinnissa on tarkoitus analysoida ja määrit-

tää ne ei-toivotut tapahtumat, joiden esiintymistodennäköisyyttä on tarkoitus laskea. Jotta 

luotettavuusmallia voidaan lähteä määrittämään, tulee suorittaa vika-analyysi. Vika-analyy-

sin tarkoituksena on analysoida eri vikojen keskinäisiä riippuvuuksia, vaikutuksia rajapinto-

jen kautta liitettyjen sekä tarkasteltavana olevan järjestelmän toimintaan.  

 

Luotettavuusmallin määrittelyn jälkeen voidaan siirtyä tunnuslukujen laskentavaiheeseen. 

Jotta numeerista laskentaa voidaan suorittaa, laskentaan tarvittavat luotettavuusparametrit 

tulee olla määritettyinä. Luotettavuuslaskennasta saatavia tuloksia on tärkeä arvioida ja 
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tehdä tarvittaessa korjauksia luotettavuusmalliin tai parametreihin. Onnistuneen laskennan 

tuloksena muodostuu luotettavuusindeksit, joilla kuvataan analysoinnin kohteena olevan jär-

jestelmän luotettavuutta. Seuraavissa kappaleissa on esitetty yksityiskohtaisemmin eri luo-

tettavuusanalyysin vaiheet vika-analyysiin saakka, jonka jälkeen esitetään työssä määritet-

tävät luotettavuuden tunnusluvut sekä niiden laskentayhtälöt. Muutoin prosessi etenee kuvan 

2.1 kaavion mukaisesti. 

2.3.1 Lähtökohdat 

Ensimmäisenä luotettavuusanalysointia tehtäessä on pystyttävä määrittelemään se tila, missä 

tarkastelun kohteena oleva järjestelmä analysoinnin aikana on, mitä kokonaisuutta on tar-

koitus tarkastella ja millaisessa laajuudessa luotettavuusanalysointia on tarkoitus suorittaa. 

Yhtenä tärkeänä seikkana on määrittää parametrit, joiden avulla luotettavuuslaskentaa suo-

ritetaan. 

 

Tässä työssä suoritettavassa luotettavuusanalysoinnissa tarkastellaan ratasähköverkon syöt-

töjärjestelmän osalta syöttöasemia ja syöttöasemia syöttäviä 110 kV:n voimajohtoja. Syöt-

töasemien osalta tarkastellaan käytettävyyden kannalta niitä komponentteja, jotka vikaantu-

essaan aiheuttavat käyttökeskeytyksiä ratasähköverkolle. Näitä komponentteja ovat mm. 

päämuuntajat, katkaisijat, erottimet ja voimajohdot sekä kiskostot. 

 

Luotettavuuslaskennassa käytettäviä laskentaparametreja ovat esimerkiksi: 

• Vikataajuudet 

• Kytkentäajat 

• Korjausajat 

• KAH-yksikköhinnat 

• Korkokanta 

• Pitoajat 

• Häviöiden hinnat 

2.3.2 Järjestelmän kuvaus 

Järjestelmää kuvailtaessa käydään analysoinnin kohteena oleva järjestelmä yksityiskohtai-

sesti lävitse ja pelkistetään tarkastelun kohteena oleva kokonaisuus helpommin käsiteltävään 
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muotoon luotettavuuslaskentaa varten. Järjestelmän kuvauksessa tarkastellaan ratasähköver-

kon syöttöjärjestelmän rakennetta, toimintaa ja erilaisia syöttöasematopologioita, joille luo-

tettavuuden tunnusluvut lasketaan. Järjestelmää kuvailtaessa tulee kuvailla mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti, millaisista tarkasteltavista komponenteista on kysymys ja mikä niiden 

tarkoitus on tarkasteltavassa kohteessa.  

2.3.3 Analysoitavien toimintojen määrittely 

Vikataajuuksien tarkastelua ja määrittelyä varten tulee määrittää ne ei-toivotut tapahtumat, 

joita halutaan tarkastella. Analysoitava toiminto voi olla yksittäinen tapahtuma tai joukko 

tapahtumia. Toiminto on kuitenkin syytä määrittää koskemaan pienempää järjestelmän osaa, 

jottei analysointi käy liian raskaaksi ja jotta analysointi olisi mahdollisimman hyvin tarkas-

teltavaa tapahtumaa kuvaava. Analysoitava toiminto voi esimerkiksi olla jokin ei-toivottu 

tapahtuma, joka aiheuttaa käyttökatkon sähkönjakeluun, kuten esimerkiksi katkaisijan vi-

kaantuminen. 

2.3.4 Suorituskyvyn kriteerit 

Luotettavuusanalysoinnin onnistumisen edellytyksenä on määrittää ne kriteerit, milloin jär-

jestelmä kykenee toimimaan onnistuneesti. Syöttöaseman luotettavuutta tarkasteltaessa suo-

rituskyvyn kriteerinä voi olla esimerkiksi, että syöttöaseman onnistunut toiminta edellyttää 

tietyt kytkentäjärjestelyt syöttöasemalla, jotta sähköenergia voidaan siirtää sähkövetokalus-

ton käyttöön. 

2.3.5 Vika-analyysi 

Vika-analysoinnissa analysoidaan vikoja, jotka aiheuttavat ei-toivotun tapahtuman sekä nii-

den aiheuttamia vaikutuksia rajapintojen kautta liitettyjen järjestelmien toimintaan. Vika-

analyysi voidaan suorittaa esimerkiksi seuraavalla tavalla:  

1. Määritetään vian vaikutukset suojaavaan järjestelmään ja viasta aiheutuvat katkaisi-

joiden toiminnat. 

2. Määritetään katkaisijan toiminnasta aiheutuneet vaikutukset järjestelmälle.  

3. Määritetään, onko suorituskyvyn kriteerejä laiminlyöty. 

4. Jos suorituskyvyn kriteerit on laiminlyöty, määritetään mitä joudutaan tekemään, että 

järjestelmä täyttää suorituskyvyn kriteerit. 

a. Voidaanko vika poistaa automaattisesti? 
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b. Voidaanko vika poistaa manuaalisesti? 

c. Vaatiiko testauksia tai komponenttien vaihtoa? 

5. Kirjataan ylös vikatapahtuman aiheuttamat vaikutukset rajapintojen kautta liitetyille 

järjestelmille. Jokaisen liitetyn järjestelmän osalta tulee kirjata ylös viantyyppi ja vi-

katapahtuman todennäköisyys sekä kesto.  

2.3.6 Sähköverkkojen luotettavuuden tunnuslukuja 

Suomessa toimivien jakeluverkonhaltijoiden on julkaistava verkkotoimintaansa kuvaavat 

tunnusluvut sähkömarkkinalain nojalla. Vastaavaa velvoitetta ei ole käytössä ratasähköver-

kon osalta. Sähkönjakeluverkkojen luotettavuuslaskennassa yleisesti käytettyjä luotettavuu-

den tunnuslukuja ovat keskeytystaajuus, vuotuinen keskeytysaika ja keskeytyksen keskipi-

tuus. Ratasähköverkon syöttöjärjestelmän luotettavuuslaskennan osalta laskettaviksi tunnus-

luvuiksi voidaan tässä vaiheessa määrittää saman luotettavuuden tunnusluvut. 

 

Tarkasteltaessa keskijännitejohtolähtöä voidaan edellä mainitut tunnusluvut laskea yhtälöi-

den (2.1), (2.2) ja (2.3)avulla. Tässä työssä näitä yhtälöitä hyödynnetään ratasähköverkon 

syöttöjärjestelmän luotettavuuslaskennassa. Keskeytystaajuus voidaan määrittää yhtälön 

(2.1) avulla (Partanen et. al. 2008, 46.).  

𝑓𝑗 = ∑ 𝑓𝑖

𝑖∈1

 , (2.1) 

jossa 𝑓𝑗 on keskeytystaajuus ja 𝑓𝑖 komponentin i vikataajuus.  

 

Vuotuinen keskeytysaika voidaan määrittää yhtälöstä (2.2). (Partanen et. al. 2008, 46.) 

𝑈𝑗 = ∑ 𝑓𝑖 ∙ 𝑡𝑖𝑗

𝑖∈1

 , (2.2) 

jossa 𝑈𝑗 on vuotuinen keskeytysaika ja 𝑡𝑖𝑗 on vian aiheuttama keskeytysaika komponentille.  

 

Sähkönkäyttäjän kokema keskeytyspituus voidaan määrittää yhtälöstä (2.3). (Partanen et. al. 

2008, 46.) 

𝑡𝑗 =
𝑈𝑗

𝑓𝑗
 , 

(2.3) 

jossa 𝑡𝑗  on sähkönkäyttäjän kokema keskeytyksen keskeytyspituus.  
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2.3.7 Keskeytyksestä aiheutunut haitta 

Vaikka korvausta ei jouduttaisi maksamaan toimittamasta jääneestä sähköstä, rahallisen 

haitta-arvon avulla voidaan seurata sähköntoimituksen laatua ja käyttää haitta-arvoa verk-

koinvestointien arviointiin ja erilaisten investointien keskinäiseen vertailemiseen. (Elovaara 

et. al. 2011, 428.) Ratasähköverkon sähkönjakelun osalta keskeytyksestä aiheutuva haitta, 

eli junien kulkemisen estyminen tai myöhästyminen, maksetaan suorituskannustinjärjestel-

män vaatimusten mukaisesti rataverkon haltijan ja rautatieliikenteen harjoittajien välillä. 

Suorituskannustinjärjestelmässä junat on jaettu kolmeen eri ryhmään: Helsingin seudun lä-

hiliikenteen juniin, muihin henkilöliikenteen juniin ja tavaraliikenteen juniin. Ratasähköver-

kon sähkönjakelun osalta korvaus maksetaan, mikäli myöhästyminen on vähintään: 

• 30 minuuttia tavaraliikenteen junilla 

• 15 minuuttia muulla henkilöliikenteen junilla  

• 3 minuuttia Helsingin seudun lähiliikenteen junilla tai jos, 

• Helsingin seudun lähiliikenteen tai muun henkilöliikenteen juna joudutaan perumaan 

äkillisesti 

Sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuva euromääräinen haitta, eli sähkönjakelun häiriöistä 

maksettavat korvaukset muodostuvat seuraavasti: 

• Helsingin seudun lähiliikenteen juna 23 € / myöhästymisminuutti, maksimissaan kui-

tenkin 60 minuutilta yksittäistä myöhästymistä kohti 

• muu henkilöliikenteen juna 40 € / myöhästymisminuutti, maksimissaan kuitenkin 

180 minuutilta yksittäistä myöhästymistä kohti 

• myöhästynyt tavaraliikenteen juna 3,5 € / myöhästymisminuutti, maksimissaan kui-

tenkin 360 minuutilta yksittäistä myöhästymistä kohti 

• peruttu Helsingin seudun lähiliikenteen juna 1000 € / juna 

• peruttu muu henkilöliikenteen juna 1500 € / juna. (Väylävirasto 2022, liite 5J) 

2.4 Taloudellisuuslaskenta 

Teknillisen järjestelmän käyttövarmuudella on taloudellinen optimiarvo, josta poikkeaminen 

merkitsee kokonaiskustannusten kasvua. Optimiarvo riippuu sekä järjestelmän sisäisistä 

ominaisuuksista, että siitä kokonaisuudesta, johon järjestelmä kuuluu. Optimin määrittämi-
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nen ja siihen pyrkiminen on taloudellisesti tärkeää sekä järjestelmän käyttäjälle, että sen val-

mistajalle (Aalto 1997, 75.). Syöttöjärjestelmiä suunniteltaessa tulee investointi, käyttö- ja 

keskeytyskustannukset voida mitata rahassa.  

 

Liikenneväylien osalta rataverkon korjausvelka oli vuoden 2021 alussa tehdyn korjausvel-

kalaskelman mukaisesti noin 1,3 mrd. €. Ratasähköverkon syöttöasemat ja voimajohdot kuu-

luvat tarkemmin ottaen rataverkon laitteiden osakokonaisuuteen, jonka korjausvelka on yh-

teensä noin 259 M€. Laskelman mukaisesti ratasähköverkon osuus tästä kokonaisuudesta on 

28 M€, johon sisältyy myös ratasähköverkon syöttöasemat ja voimajohdot (Väylävirasto 

2021c, 16. ja 17.). Korjausvelka käsitteenä kuvaa, kuinka paljon rakenteisiin on jäänyt in-

vestoimatta menneinä vuosina, jotta ne olisivat edelleen käytön kannalta hyvässä kunnossa. 

Luku on laskennallinen. Korjausvelka määritetään esimerkiksi pitoajan kautta lasketuksi 

jäännösarvoksi siltä osin kuin se alittaa 70 tai 80 %:a jälleenhankintahinnasta. (Vehmaskoski 

2011, 42.) 

 

Ratasähköverkon syöttöjärjestelmien elinkaaren aikana muodostuvat elinkaarikustannukset 

koostuvat pääpiirteittäin samoista osakokonaisuuksista kuin sähkönjakeluverkkojen sähkö-

asemien elinkaarikustannukset. Ratasähköverkon syöttöjärjestelmien elinkaarikustannukset 

koostuvat keskeytys-, häviö- ja investointikustannuksista sekä operatiivisista kustannuk-

sista. Rakenteiden ja komponenttien hävitys- ja kierrätyskustannuksia ei tarkastella tässä 

työssä. Kokonaiskustannukset voidaan täten määrittää yhtälön (2.4) avulla (Partanen et. al. 

2008, 63.). 

∑[𝐶𝑖𝑛𝑣(𝑡) + 𝐶ℎä𝑣(𝑡) + 𝐶𝑘𝑒𝑠𝑘(𝑡) + 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑥(𝑡)]

𝑇

𝑡=1

 , (2.4) 

jossa 𝐶𝑖𝑛𝑣 tarkoittaa investointikustannuksia, 𝐶ℎä𝑣 tarkoittaa häviökustannuksia, 𝐶𝑘𝑒𝑠𝑘 tar-

koittaa keskeytyskustannuksia ja 𝐶𝑜𝑝𝑒𝑥 tarkoittaa operatiivisia kustannuksia.  

 

Ratasähköverkon osalta kustannukset ovat joko kertaluontoisia, kiinteitä, ajan edetessä 

muuttuvia tai jaksollisia kustannuksia. Taulukossa 2.2 on esitetty kyseisten kustannuslajien 

luonteita. 
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Taulukko 2.2. Eri kustannuslajien luonteet. (Partanen et. al 2008, 40.) 

  kiinteä muuttuva kerta jaksollinen 

Investoinnit x  x  
Keskeytyskustannukset  x  x 

Operatiiviset x   x 

Häviökustannukset x x  x 

Kiinteitä ja kertaluontoisia kustannuksia ovat esimerkiksi investointikustannukset. Operatii-

viset kustannukset ovat puolestaan kiinteitä, mutta eivät kertaluontoisia kustannuksia. Kes-

keytyskustannukset ovat ajan myötä muuttuvia ja jaksollisia kustannuksia. Häviökustannuk-

set muodostuvat pääsääntöisesti henkilöstön, varastoinnin ja kaluston kustannuksista, eli ts. 

operatiivisista kustannuksista. Häviökustannukset puolestaan muodostuvat kuormitus- ja 

tyhjäkäyntihäviöistä. Kuormitushäviöt ovat muuttuvia ja jaksollisia kustannuksia, kun puo-

lestaan tyhjäkäyntihäviöt ovat kiinteitä jaksollisia kustannuksia. Kuormituksen kasvaessa 

kuormitushäviökustannukset kasvavat tehonkasvun neliössä ja keskeytyskustannukset te-

honkasvua vastaavan määrän (Partanen et. al 2008, 40.) 

2.4.1 Nykyarvomenetelmä 

Nykyarvon tarkoituksena on ilmaista tulevaisuudessa tapahtuvan rahavirran arvo tämän päi-

vän rahassa. Nykyarvomenetelmässä kaikki investointien kustannukset ja tuotot diskonta-

taan tietyllä laskentakorkokannalla nykyhetkeen. Tiettyyn vuoteen liittyvien kustannusten 

(esim. häviökustannukset) nykyarvo voidaan laskea yhtälön (2.5) avulla (Partanen et. al. 

2008, 40.). 

𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 =  
1

𝛼𝑡
=

1

(1 +
𝑝

100)𝑡
 (2.5) 

jossa 𝑡 on tietty vuosi tulevaisuudessa ja 𝑝 on korkoprosentti.  

 

Nykyarvo kuvastaa siis rahamäärää, joka korkoa korolle laskien antaa tulokseksi valittuna 

vuonna t sellaisen rahamäärän, että kyseinen kustannus voidaan sillä maksaa. Kustannusten 

nykyarvo on aina sitä pienempi, mitä pidemmästä ajanjaksosta on kyse ja mitä suurempi 

korko on. (Partanen et. al 2008, 41.) Investoinneissa laskentakorkokannan avulla saadaan eri 

vuosina saatavat nettotuotot keskenään vertailukelpoisiksi. Tämä on erittäin tärkeää silloin, 

kun tuotot ja kustannukset ajoittuvat eri vuosille.  
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Diskonttauskoron valinta ja käyttö ovat nykyarvoa laskettaessa tärkeimmät asiat. Diskont-

tauskorko on se osuus prosentteina, joka huomioidaan tulevaisuudessa tapahtuville tuotoille 

tai kuluille, jotta tulevaisuuden arvo saa nykypäivän arvon. Elinkaarikustannusten avulla in-

vestointien päätöksenteko pohjautuu niihin kustannuksiin, joilla on alhaisin nettonykyarvo. 

(Hong Lee 2018) 

 

Useissa tapauksissa halutaan kuitenkin yksittäisen vuoden sijasta tarkastella kaikkien suun-

nittelujakson vuosina syntyvien vuotuiskustannusten nykyarvoa. Nämä kustannukset voi-

daan laskea diskonttaamalla jokaisena vuotena syntyvät kustannukset nykyhetkeen.  

2.4.2 Annuiteettimenetelmä 

Annuiteetti tarkoittaa tasasuurta vuotuista kustannuserää, joka tarvitaan pääoman kuoletta-

miseksi ja vuosittaisten korkokulujen maksamiseksi koko pitoajan aikana. (Partanen et. al 

2008, 43.) 

 

Annuiteettimenetelmää käytetään usein elinkaareltaan eripituisten vaihtoehtojen vertailuun. 

Annuiteettimenetelmässä investointien hankintamenot jaetaan investoinnin pitoajalle tasa-

suuruisiksi vuosikustannuksiksi eli annuiteeteiksi. Jos vuoden aikana syntyvät nettotuotot 

ovat suurempia kuin annuiteetit, on investointi taloudellisesti kannattava. Annuiteetti voi-

daan laskea yhtälön (2.6) avulla (Partanen et. al. 2008, 43.). 

𝜀 =  
𝑝/100

1 −
1

(1 +
𝑝

100)𝑡

 
(2.6) 

jossa 𝑝 on korkoprosentti, 𝑡 on investoinnin tarkasteluaika vuosina ja 𝜀 on annuiteetti.  

2.4.3 Investointikustannukset 

Ratasähköverkon syöttöjärjestelmien investointikustannukset koostuvat pääosin eri syöttö-

asemakomponenteista, tontista sekä rakennettavasta huoltotiestä. Ratasähköverkon syöttö-

järjestelmien osalta investointikustannukset ovat yleensä korvausinvestointeja tai investoin-

teja uuden rakentamiseen. 
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Syöttöasemien investointikustannukset ovat myös riippuvaisia siitä, millaisella sähköistys-

järjestelmällä rataosuus on toteutettu tai toteutetaan. Sähköistysjärjestelmän lisäksi sähkön-

syötön toteutustavalla on suuri vaikutus investointikustannuksiin. Suurin yksittäinen inves-

tointikustannus syöttöasemalla on päämuuntaja. Valitun sähköistysjärjestelmän mukaisesti 

syöttöasemien keskimääräiset investointikustannukset ovat esitettyinä taulukossa 2.3. 

Taulukko 2.3. Syöttöasemien likimääräisiä investointikustannuksia esitettynä päämuuntajien luku-

määrän ja valitun sähköistysjärjestelmän perusteella. (Sakki 2021) 

Sähköistysjärjestelmä Päämuuntajien lkm. Investointikustannus, [€] 

1x25 kV 1 1 600 000 

1x25 kV 2 2 200 000 

2x25 kV 1 1 800 000 

2x25 kV 2 2 400 000 

 

Taulukosta 2.3 nähdään, että 1x25 kV sähköistysjärjestelmän syöttöasema on investointi-

kustannukseltaan n. 200 000 € pienempi, kuin 2x25 kV sähköistysjärjestelmän syöttöasema. 

2x25 kV sähköistysjärjestelmä mahdollistaa kuitenkin syöttöasemien pidemmän etäisyyden 

syöttöasemien välillä verrattuna 1x25 kV sähköistysjärjestelmän syöttöasemiin. Syöttöase-

man investointikustannukseen tulee lisätä syöttävän voimajohdon tai maakaapelin investoin-

tikustannus. Syöttävien voimajohtojen ja maakaapeleiden rakentamiskustannuksena käyte-

tään Energiaviraston yksikköhintaluettelon mukaisia yksikköhintoja. 110 kV maakaapelin 

investointikustannukseksi määritetään tässä työssä 497 k€/km ja 110 kV voimajohdon in-

vestointikustannukseksi määritetään 336 k€/km. (Energiavirasto 2020). Tarkastelussa tulee 

huomioida, että syöttötopologialla on merkitystä rakennettavan syöttöjohdon investointikus-

tannukseen. Mikäli syöttöasema liitetään silmukoituun 110 kV verkkoon, syöttöjohdon in-

vestointikustannuksia ei käytännössä ole.  

 

Syöttöasema liitetään alue- tai kantaverkkoon 110 kV voimajohdon tai maakaapelin välityk-

sellä. Voimajohto voidaan rakentaa erillisenä haarajohtonaan syöttävän verkon sähköase-

malta tai liittää silmukoituun verkkoon. Liittymistavan valinta ja rakennettavan 110 kV:n 

voimajohdon tai kaapelin pituus vaikuttavat oleellisesti investointikustannuksiin. Syöttävän 

voimajohdon kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti syöttöaseman sijainti ja sitä kautta raken-

nettavan voimajohdon pituus. Johtorakenteiden kustannuksiin puolestaan vaikuttaa valittu 

110 kV pylvästyyppi sekä johtolaji. Johtoalueen kustannukset muodostuvat johtoalueen 
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edellyttämästä maa-alueen hankinnasta ja alueen hakkuu- ja raivauskustannuksista. (Rämä 

2009, 22.)  

 

Investointikustannus voidaan muuttaa jaksollisten kustannusten kanssa yhteismitallisiksi, 

kun investointikustannus muutetaan vuotuiskustannuksiksi. Investointikustannus voidaan 

muuttaa vuotuiskustannuksiksi laskemalla annuiteetti yhtälön (2.6) avulla. Laskettujen an-

nuiteettikertoimien avulla investointikustannus voidaan muuttaa vuotuiskustannukseksi ker-

tomalla investointikustannus annuiteettikertoimella. Investointikustannusten annuiteetit 

syöttöasemille päämuuntajien lukumäärän ja sähköistysjärjestelmän mukaan on esitetty ku-

vassa 2.2.  

 

Kuva 2.2. Eri syöttöasematopologioiden investointikustannusten annuiteetteja 40 vuoden pitoajalla 

eri korkoprosentein. 

Kuvasta 2.2 nähdään, että valittu laskentakorkokanta vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka 

suureksi annuiteetti muodostuu. Investointikustannukset on tehty yhteismitallisiksi jaksol-

listen kustannusten, eli esim. häviö- ja keskeytyskustannusten kanssa, jolloin kokonaiskus-

tannuksia voidaan laskea ja täten verrata eri vaihtoehtojen kesken. 
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2.4.4 Häviö- ja keskeytyskustannukset 

Eri kehitysvaihtoehtojen häviö- ja keskeytyskustannukset voidaan tehdä yhteismitallisiksi 

investointikustannusten kanssa nykyarvomenetelmän avulla. Nykyarvomenetelmän avulla 

saadaan käsitys siitä, kuinka paljon rahaa tarvitaan esimerkiksi häviökustannusten katta-

miseksi tiettynä vuonna nykyhetkessä. Nykyarvomenetelmässä jaksolliset kustannukset dis-

kontataan tyypillisesti investoinnin alkuajankohtaan. Kapitalisointikerroin κ lasketaan yhtä-

löllä (2.7), kun kuormitus pysyy vakiona. 

𝜅 = 𝜑
(𝜑𝑡 − 1)

𝜑 − 1
  (2.7) 

jossa 

𝜑 =
1

1 +
𝑝

100

 , (2.8) 

jossa 𝑝 on korkoprosentti ja 𝜑 on diskonttauskerroin. Neliöllisesti muuttuvien vuotuiserien 

(esim. kuormitushäviökustannukset) laskennassa   

𝜑 =
(1 +

𝑟
100)

2

1 +
𝑝

100

 , (2.9) 

jossa 𝑟 on tehonkasvu [%/a]. Mikäli kyseessä on vakioprosentin mukaan muuttuvien vuo-

tuiserien nykyarvosta (esim. keskeytyskustannukset), niin  

𝜑 =
1 +

𝑟
100

1 +
𝑝

100

 (2.10) 

(Partanen et. al. 2008, 42.) 

Häviökustannukset 

Ratasähköverkon syöttöjärjestelmien häviökustannukset muodostuvat eri komponenttien 

energiahäviöistä. Energiahäviöt muodostuvat suurimmilta osin muuntajien ja voimajohtojen 

häviöiden summana. Ratasähköverkon syöttöasemien osalta merkittävän vuotuisen kustan-

nuserän muodostaa loistehokustannukset. Ratasähköverkossa syntyvien yliaaltojen suodat-

tamiseen käytettävät syöttöasemasuodattimet syöttävät päällä ollessaan kapasitiivista loiste-

hoa syöttävään alue- tai kantaverkkoon, josta alueverkkoyhtiöt ja kantaverkkoyhtiö perivät 

loistehomaksua. Nämä loistehokustannukset huomioidaan tässä työssä osana häviökustan-

nusten laskentaa. Häviökustannukset voidaan täten laskea yhtälön (2.11) avulla. 

𝐶ℎä𝑣 = 𝐶𝑚,𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚 + 𝐶𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜 + 𝐶𝑚,𝑡𝑦ℎ𝑗 + 𝐶𝑠𝑢𝑜𝑑 , (2.11) 
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jossa 𝐶ℎä𝑣 on kokonaishäviökustannukset, 𝐶𝑚,𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚 on muuntajien kuormitushäviöistä ai-

heutuvat kustannukset, 𝐶𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜 on voimajohdon aiheuttamat häviökustannukset, 𝐶𝑚,𝑡𝑦ℎ𝑗 on 

muuntajien tyhjäkäyntihäviöistä aiheutuvat kustannukset sekä 𝐶𝑠𝑢𝑜𝑑 on syöttöasemasuodat-

timien aiheuttamat loistehokustannukset. 

 

Ratasähköverkon osalta sähkön siirrossa syöttöasemalle koituva häviöteho riippuu voima-

johdon pituudesta, johtimen poikkipinta-alasta sekä siirrettävän energian määrästä. Voima-

johdon ensimmäisen vuoden häviökustannukset voidaan laskea yhtälöllä (2.12).  

𝐶𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜,0 = 𝐶ℎ ∙ 𝑡ℎ ∙ (
𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜

2

𝑈2 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝜑)2
∙ 𝑟𝑗 ∙ 𝑙) , (2.12) 

jossa 𝑃𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜 on johdolla siirrettävä teho, 𝑈 on pääjännite, 𝑐𝑜𝑠𝜑 on kuorman tehokerroin, 𝑟𝑗 

on johdon ominaisresistanssi,  𝑡ℎ on häviöiden huipunkäyttöaika ja 𝑙 on johdon pituus sekä 

𝐶ℎ on häviöiden hinta. (Elovaara et. al. 2010, 414.)Voimajohdon häviökustannukset koko 

pitoajalta voidaan laskea diskonttaamalla ensimmäisen vuoden häviökustannus koko pito-

ajalle yhtälön (2.13) mukaisesti. 

𝐶𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜 = 𝜅 ∙ 𝐶𝑗𝑜ℎ𝑡𝑜,0  (2.13) 

Muuntajien tyhjäkäyntihäviöiden suuruus riippuu muuntajan koosta ja sen muista ominai-

suuksista. Tyhjäkäyntihäviöihin ei vaikuta niiden läpi siirrettävän tehon suuruus, jonka 

vuoksi niiden tyhjäkäyntihäviöt pysyvät vakiona. Muuntajien tyhjäkäyntihäviöt ilmoitetaan 

yleensä muuntajien tyyppikilvissä. Tyhjäkäyntihäviöitä esiintyy aina, kun muuntaja on kyt-

kettynä verkkoon. Ensimmäisen vuoden muuntajan tyhjäkäyntihäviökustannukset voidaan 

laskea yhtälön (2.14) mukaisesti. (Laatikainen 2005, 20.) 

𝐶𝑚,𝑡𝑦ℎ𝑗,0 = 𝐶ℎ ∙ 8760 ∙ ((
𝑈

𝑈𝑛
)

2

∙ 𝑃0), (2.14) 

jossa 𝐶𝑚,𝑡𝑦ℎ𝑗,0 on muuntajan tyhjäkäyntihäviökustannukset ensimmäisenä vuonna, 𝑈𝑛 on 

muuntajan yläjännitepuolen nimellisjännite ja 𝑃0 on tyhjäkäyntihäviöt. Pitoajan ajalta tyhjä-

käyntihäviökustannukset voidaan laskea yhtälön (2.15) avulla.  

𝐶𝑚,𝑡𝑦ℎ𝑗 = 𝜅 ∙ 𝐶𝑚,𝑡𝑦ℎ𝑗,0 , (2.15) 

jossa κ on kapitalisointikerroin. Kapitalisointikertoimen avulla tarkasteluajan jokaisen vuo-

den tyhjäkäyntihäviökustannus voidaan muuttaa nykyarvoonsa.   
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Kuormitushäviöihin siirrettävän tehon suuruus puolestaan vaikuttaa. Muuntajan ensimmäi-

sen vuoden kuormitushäviökustannukset voidaan laskea yhtälön (2.16) avulla. (Partanen et. 

al. 2008, 34.) 

𝐶𝑚,𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚,0 = 𝐶ℎ ∙ 𝑡ℎ ∙ ((
𝑆

𝑆𝑛
)2 ∙ 𝑃𝑘𝑛), 

(2.16) 

jossa 𝐶𝑚,𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚,0 on muuntajan ensimmäisen vuoden kuormitushäviökustannukset, 𝑆 on 

muuntajan kuormitus, 𝑆𝑁 on muuntajan nimelliskuorma ja 𝑃𝑘𝑛 on muuntajan nimelliskuor-

mitushäviöt. Pitoajan kuormitushäviökustannukset saadaan diskonttaamalla ensimmäisen 

vuoden kuormitushäviökustannukset pitoajalle seuraavasti. 

𝐶𝑚,𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚 = 𝜅 ∙ 𝐶𝑚,𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚,0 , (2.17) 

Keskeytyskustannukset 

Keskeytyskustannusten laskentaan vaikuttaa oleellisesti tarkastelun kohteena olevan syöttö-

aseman vikataajuudet ja keskeytysajat. Keskeytyskustannukset määräytyvät rataverkolla 

suorituskannustinjärjestelmän mukaisesti. Suorituskannustinjärjestelmän toimintaperiaate 

on esitetty suorituskannustinjärjestelmää käsittelevässä luvussa. Keskeytyskustannusten 

suuruuteen vaikuttaa täten olennaisesti se millaisella rataosalla syöttöasema sijaitsee ja mil-

laista liikennettä rataosalla liikennöidään. Syöttävän 110 kV:n voimajohdon pituudella on 

puolestaan suurin vaikutus vikataajuuksiin ja täten keskeytysten kestoaikoihin. Tämän työn 

laskentaesimerkeissä keskeytyskustannukset lasketaan Helsingin seudun lähiliikenteen ta-

pauksessa. Keskeytyskustannusten laskenta perustuu esimerkkilaskennoissa laskettuihin 

luotettavuuden tunnuslukuihin. Keskeytyskustannukset koko pitoajalta saadaan määritettyä, 

kun ensimmäisen vuoden keskeytyskustannus diskontataan pitoajalle.  

2.4.5 Operatiiviset kustannukset 

Operatiiviset kustannukset sisältävät kunnossapidon, käytön, ylläpidon ja huollon sekä muut 

välilliset käytöstä aiheutuvat kustannukset. Kunnossapito- ja huoltokustannukset muodostu-

vat pääsääntöisesti henkilöstö-, materiaali-, työkalu- ja laite- sekä koulutuskustannuksista. 

Laitteiden tullessa teknisen käyttöikänsä loppupuolelle, kunnossapitokustannukset alkavat 

kasvaa. Kustannusten kasvu johtuu siitä, että laitteen jokin komponentti tai rakenne on jo 

kulunut, joka aiheuttaa vikaantumista tiheämmin. Ylläpitokustannukset muodostuvat mm. 

lämmityskuluista ja kiinteistön huoltoon liittyvistä kustannuksista. Syöttöasemien käytöstä 

aiheutuvien kustannusten kohdistaminen yhdelle syöttöasemalle on vaikeaa, koska syöttö-

asemien toimintaa ohjataan pääsääntöisesti etäyhteyksien avulla käyttökeskuksesta. Muut 
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välilliset kustannukset voivat koostua esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien aiheuttamia kus-

tannuksia. Jukka Rämä on vuonna 2009 valmistuneessa diplomityössään määrittänyt ilma-

eristeisen sähköasemakokonaisuuden keskimääräisiksi operatiivisiksi kustannuksista 5–25 

k€/a. (Rämä 2009, 23.) Tämän työn osalta keskimääräiseksi operatiiviseksi kustannukseksi 

yhdellä päämuuntajalla varustettua syöttöasemaa kohden määritetään 10 k€/a ja kahdella 

päämuuntajalla varustettua syöttöasemaa kohden 15 k€/a. 
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3 RATASÄHKÖVERKON SYÖTTÖJÄRJESTELMÄTEKNIIKKA 

Väyläviraston hallinnoiman rataverkon pituus on n. 6000 km, josta yli puolet on sähköistetty. 

Ratajohtojärjestelmän jännite on 25 kV ja sen taajuus on 50 Hz. Raiteilla liikkuvan sähkö-

vetoisen kaluston käyttöön tai toimintaan ei vaikuta se, onko sähköistys toteutettu käyttäen 

1x25 kV imumuuntajajärjestelmää vai 2x25 kV säästömuuntajajärjestelmää.  

 

Ratasähköverkkoa syötetään 90 syöttöaseman kautta. Syöttöasemat saavat oman sähkönsä 

110 kV liittymästä, jonka omistaa Väylävirasto. 110 kV:n voimajohto kytkeytyy joko Fing-

ridin tai alueellisen jakeluverkon 110 kV sähköverkkoon. Ennen 1980-lukua rakennetuilla 

sähköistetyillä rataosilla yhden syöttöasemavälin keskelle on rakennettu välikytkinasema.  

 

Ratasähköä käytetään pääasiassa junaliikenteen tarpeisiin ja se toimii sähkövetoisen kalus-

ton energianlähteenä. Ratasähköverkon kautta siirtyvä sähköenergian määrä vuositasolla on 

noin 780 GWh. Tämä vastaa noin prosenttia Suomen vuotuisesta sähköenergian kulutuk-

sesta. Osa ajojohdinjärjestelmässä liikkuvasta energiasta hyödynnetään myös vaihteiden 

lämmittämiseen. Tätä energiaa voidaan hyödyntää myös vaununlämmitysmuuntajien kautta. 

Energiaa käytetään ainoastaan rautatiellä toimivien eri osapuolten tarpeisiin. (Väylävirasto 

2021a) 

 

Ratasähköverkon syöttöasemat ovat rakenteeltaan hyvin saman tyyppisiä kuin sähkönjake-

luverkkojen sähköasemat. Syöttöasemat toimivat ratajohtoverkon ja alue- tai kantaverkon 

välissä olevana solmukohtana, jonka vuoksi syöttöasema ja sitä syöttävä voimajohto ovat 

ensisijaisen tärkeässä roolissa sähköisen raideliikenteen sujuvuudelle ja toiminnalle. Ku-

vassa 3.1 on esitetty tyypillisen syöttöaseman rakennetta lohkokaavion muodossa.  
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Kuva 3.1. Syöttöasema esitettynä alue- tai kantaverkon ja ratajohtoverkon solmukohtana. Syöttö-

asema voidaan jakaa pää- ja apulaitteisiin sekä muihin järjestelmiin. Toisiinsa suorassa 

yhteydessä olevat osakokonaisuudet on yhdistetty viivoilla toisiinsa. 

Syöttöaseman päälaitteet voidaan jakaa pääsääntöisesti neljään eri ryhmään, joita ovat kat-

kaisijat, päämuuntaja, erottimet ja kiskostot. Päälaitteiden lisäksi syöttöasemilla on apulait-

teita, jotka tukevat päälaitteiden toimintaa. Apulaitteistoja ovat esimerkiksi suojaus- ja oh-

jauslaitteistot, omakäyttöjärjestelmät sekä automaatio- ja tasasähköjärjestelmät. Näiden li-

säksi syöttöasemien rakenteeseen kuuluu mahdollisesti myös muita syöttöaseman toimin-

taan ja käyttöön liittyviä järjestelmiä kuten esimerkiksi paloilmoitin- ja kulunvalvontajärjes-

telmä sekä LVI-järjestelmä.  

3.1 Sähköistysjärjestelmät 

Rataverkolla käytössä olevat sähköistysjärjestelmät voidaan jakaa kahteen yleisimmin käy-

tössä olevaan sähköistysjärjestelmään: 1x25 kV:n imumuuntajajärjestelmään ja 2x25 kV:n 

säästömuuntajajärjestelmään sekä vähemmän käytössä olevaan reduktiojohdinjärjestel-

mään. Laajemmin käytössä olevat 1x25 kV ja 2x25 kV sähköistysjärjestelmät ovat esitet-

tyinä Suomen kartalla kuvassa 3.2. 
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Kuva 3.2. Käytössä olevat 1x25 kV ja 2x25 kV sähköistysjärjestelmät Väyläviraston hallinnoimalla 

rataverkolla sekä sähköistämättömien rataosien suunnitellut sähköistysjärjestelmät. (Lii-

kennevirasto 2018a, 7.) 

Näiden kolmen sähköistysjärjestelmän toimintaperiaatteet ja eroavaisuudet on esitetty edem-

pänä seuraavissa kappaleissa. Käytettävä sähköistysjärjestelmä vaikuttaa mm. siihen millai-

sin välimatkoin tarvitsee rakentaa ratasähköverkon syöttöasemia ja syöttöasemia syöttäviä 

voimajohtoja sekä syöttöasemien tehonsiirtokapasiteettiin.  

3.1.1 1x25 kV imumuuntajajärjestelmä 

Yleisemmin käytetty sähköistysjärjestelmä on imumuuntajin varustettu 1x25 kV sähköistys-

järjestelmä. Imumuuntaja on 1x25 kV järjestelmässä käytettävä 1:1 virtamuuntaja, jonka en-

siö kytketään sarjaan ajojohtimen ja toisio paluujohtimen kanssa. Paluujohdin yhdistetään 
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paluukiskoon imumuuntajavälin puolivälissä. Imumuuntaja pakottaa paluuvirran kulkemaan 

paluujohtimen kiskoonliitäntäpisteestä (PKL) paluujohtimeen, joten paluuvirran kiskossa 

kulkema matka on korkeintaan puolet imumuuntajavälin pituudesta. 

 

Imumuuntajien välimatka saa olla korkeintaan 2,6 km. Näin varmistetaan, että kiskopoten-

tiaali ja viestijohtoihin indusoituneet jännitteet jäävät riittävän pieniksi. Perustellusta syystä 

voidaan Väyläviraston luvalla käyttää pidempää imumuuntajaväliä. (Liikennevirasto 2018b) 

 

Imumuuntajajärjestelmässä syöttöasemalta otettava virta kulkee ajolangan kautta junan vir-

roittimeen, josta se kulkee sähkökaluston sähköjärjestelmän lävitse sähkömoottoreihin. 

Imumuuntajat nimensä mukaisesti imevät kalustosta kiskoihin tulevan paluuvirran paluu-

johtimeen, joka kuljettaa paluuvirran takaisin syöttöasemalle. 1x25 kV:n imumuuntajajär-

jestelmän toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.3. 

 

Kuva 3.3. 1x25 kV imumuuntajajärjestelmän toimintaperiaate esitettynä kahdessa eri tilanteessa. 

Alemmasta kuvasta voidaan havaita, että paluuvirta kulkeutuu syöttöasemalle imumuun-

tajan IM2 kautta, koska virran kulkutie muodostuu lähempänä olevan PKL-pisteen kautta 

lyhyemmäksi syöttöasemaan nähden. (Liikennevirasto 2016, liite 4) 

Vaihtoehtoinen tapa toteuttaa 1x25 kV sähköistysjärjestelmä on käyttää imumuuntajien si-

jasta reduktiojohdinta, joka kerää paluuvirran paluuvirtakiskosta ja kuljettaa paluuvirran ta-

kaisin syöttöasemalle.  
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3.1.2 2x25 kV säästömuuntajajärjestelmä 

Säästömuuntajajärjestelmässä ratajohto varustetaan vastajohtimella ja säästömuuntajalla. 

Suurin osa paluuvirrasta kulkee paluukiskossa ja M-johtimessa lähimmille säästömuunta-

jille. Säästömuuntajien välimatka saa olla korkeintaan 7 km, jotta kiskopotentiaali ja indusoi-

tuneet jännitteet eivät ylitä raja-arvoja. (Liikennevirasto 2018) 

 

2x25 kV sähköistysjärjestelmä on käytössä Tuomioja-Hirvineva, Tuomioja-Raahe, Oulu-

Kontiomäki, Oulu-Rovaniemi, Kontiomäki-Vartius, Murtomäki-Talvivaara, Kerava-Lahti 

sekä Rovaniemi-Kemijärvi väleillä. Järjestelmän toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.4.  

 

Kuva 3.4. 2x25 kV sähköistysjärjestelmän toimintaperiaate. Syöttömuuntajan 50 kV toisiokäämi kyt-

ketään ajojohtimen ja vastajohtimen väliin ja käämin keskipiste kytketään paluukiskoon. 

Radalle asennetaan ajojohtimen ja vastajohtimen väliin säästömuuntajat (AM), joiden kes-

kipiste kytketään paluukiskoon. Näin teho siirretään 50 kV jännitteellä ja junat saavat 25 

kV jännitteen. (Liikennevirasto 2016, liite 5) 

Suuremman siirtojännitteen ansiosta järjestelmän tehonsiirtokyky on huomattavasti 

imumuuntajajärjestelmää parempi ja syöttöasemien keskinäistä välimatkaa saadaan kasva-

tettua pidemmäksi. 

3.1.3 Reduktiojohdinjärjestelmä 

Reduktiojohdinjärjestelmä poikkeaa edellä esitetyistä sähköistysjärjestelmistä siten, että 

siinä ei käytetä laisinkaan muuntajia, jotka ohjaisivat virran kulkutietä. Reduktiojohdinjär-

jestelmän toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.5.  
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Kuva 3.5. Reduktiojohtimella varustettu ratajohto sekä virrankulkutie reduktiojohdinjärjestelmässä. 

(Liikennevirasto 2016, liite 4) 

Kiskojen muodostamaa paluuvirtatietä ei kuitenkaan haluta käyttää ainoana virran kulku-

tienä siihen muodostuvien virtojen suuruuden vuoksi, jonka vuoksi paluuvirtatienä käytetään 

reduktiojohdinta. Reduktiojohdin liitetään paluuvirtakiskoon 300–500 metrin välein. Reduk-

tiojohtojärjestelmän käyttö hyväksytään sellaisilla alueilla, joissa imumuuntajien poisjättö ei 

aiheuta häiriöitä telelinjoille tai vaaraa ihmisille. (Liikennevirasto 2018) 

3.2 Katkaisijat 

Katkaisijat ovat laitteita, joilla avataan tai suljetaan virtapiiri. Katkaisijoiden avulla voidaan 

muuttaa verkon topologiaa ja täten ohjata sähköenergian kulkua verkossa, erottaa viallinen 

verkoston osa nopeasti irti verkosta vahinkojen ja vaaratilanteiden välttämiseksi. (Elovaara, 

Haarla 2011, 161–162.) Ratasähköverkolla käytettävät katkaisijat ovat yleensä automaatti-

sia, joiden toiminta perustuu ylivirran vaikutukseen. Katkaisijaa ohjaa virtapiiriin kytketty 

rele, joka antaa avaus- tai sulkeutumiskäskyn katkaisijalle. Katkaisija pystyy katkaisemaan 

tai sulkemaan virtapiirin, vaikka niiden läpi kulkisi virtaa.  

 

Katkaisukammiossa käytettävä väliaine osallistuu sekä valokaaren sammuttamiseen, että 

mahdollisesti katkaisukohdan jännitteisten osien eristämiseen katkaisijan toisista osista. Vä-

liaineen perusteella katkaisijat voidaan luokitella eri katkaisijatyyppeihin. (Elovaara et. al. 

2011, 168.) Eri katkaisijatyyppejä ovat mm. vähäöljy-, SF6-kaasu-, tyhjiö-, paineilma- ja 

ilmakatkaisijat. Yleisimpiä näistä rataverkolla käytössä olevista katkaisijoita on esitelty seu-

raavissa kappaleissa. 

3.2.1 Vähäöljykatkaisijat 

Vähäöljykatkaisijassa valokaaren katkaisu perustuu öljyn höyrystyessään kehittämään pai-

neeseen ja paineen synnyttämään öljyvirtaukseen. (Korpinen 2007, 13.) Mineraaliöljy on 
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hyvin perinteinen nestemäinen valokaaren sammutusaine. Vähäöljykatkaisijoissa ulkoisen 

eristyksen aikaansaamiseksi sammutuskammiot on niissä rakennettu kullekin vaiheelle erik-

seen eristimien varaan. Erilliset sammutuskammiot tarkoittavat pienempää öljymäärää per 

sammutuskammio ja siten pienempää vahinkoriskiä, vaikka katkaisija epäonnistuisikin kat-

kaisemaan virran. (Elovaara et. al. 2011, 174–175.) 

3.2.2 SF6-kaasukatkaisijat 

SF6-kaasukatkaisijassa käytetään nimensä mukaisesti SF6-kaasua valokaaren katkaisuun. 

SF6-katkaisijoiden parhaita ominaisuuksia ovat suuri jännitekestoisuus, palamattomuus, 

kaasun kemiallinen pysyvyys, suuri valokaaren jäähdytyskyky ja kaasun myrkyttömyys. Va-

lokaaren katkaisun yhteydessä SF6-katkaisijaan muodostuu kuitenkin myrkyllisiä yhdisteitä. 

(Korpinen 2007, 14.) SF6-katkaisijat ovat korvanneet merkittävästi viime vuosina vähäöljy-

katkaisijoita rataverkolla. 

 

SF6-kaasukatkaisjoiden katkaisupäiden pienemmän lukumäärän vuoksi SF6-kaasukatkaisija 

on yleensä taloudellisesta näkökulmasta katsottuna paras vaihtoehto 123 kV - 765 kV jän-

nitteillä. Keskijännitetasoilla katkaisupäiden lukumäärä ei kuitenkaan ole olennainen tekijä, 

vaan keskeisiä ominaisuuksia ovat palamattomuus, vähäinen huollon tarve ja pienet katkai-

suylijännitteet. Keskijännitetasoilla katkaisijat kuoret voidaan valmistaa valuhartsista ja 

kaikki jännitteiset osat voidaan suojata, mikä puolestaan mahdollistaa pienet vaihevälit sekä 

pienikokoiset kojeistot. (Elovaara et. al. 2011, 178–179.) 

 

SF6-kaasukatkaisijoiden kehittyminen on keskittynyt katkaisutekniikkaan. Ensimmäiset 

SF6-kaasukatkaisijat olivat ns. kaksipainekatkaisijoita. Tällaisissa katkaisijoissa kaasu joh-

dettiin katkaisutapahtuman aikana korkeapaineosasta siihen matalapaineosaan, jossa katkai-

sukohta sijaitsi. Katkaisijan rakenne oli monimutkainen erilaisten apulaitteidensa vuoksi. 

Tätä seuraavassa kehitysvaiheessa tuli yksipainekatkaisijat, joissa oli aluksi käytetty ns. puf-

feritekniikkaa, eli autopneumaattista periaatetta. Tällöin kaasun paine on "lepotilassa" 

yleensä 0,15–0,6 MPa:n alueella. Pufferitekniikalle on ominaista kosketinpuikon liikkeen 

käyttäminen valokaareen kohdistuneen kaasupuhalluksen aikaansaamiseksi. (Elovaara et. al. 

2011, 179.) 
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Autopneumaattinen periaate edellyttää suurta ohjausenergiaa, joka puolestaan rasittaa kat-

kaisijan taloudellista kilpailukykyä, erityisesti keskijännitetasoilla. Keskijänniteverkkoihin 

on myös kehitetty SF6-kaasukatkaisijoita, joissa valokaaren sammuttamiseen tarvittavaa 

energiaa otetaan katkaistavasta virrasta esimerkiksi pyörittämällä valokaarta virran itsensä 

aiheuttaman magneettikentän avulla. (Elovaara et. al. 2011, 179.) 

 

SF6-kaasukatkaisijoiden elinikä on tyypillisesti 5000–10000 toimintakerran välillä. Katkai-

sijan katkaisuelimet tyypillisesti 10–20 katkaisua täydellä oikosulkuvirralla ja useita tuhan-

sia katkaisuja nimellisvirralla. Huoltovälit uusimmilla SF6-kaasukatkaisijoilla ovat yli 10 

vuotta. Pitkän huoltovälin vuoksi erottimet katkaisijan ympärillä eivät ole enää välttämättö-

miä, joka mahdollistaa halvemman ja yksinkertaisemman sähköasemarakenteen. (Elovaara 

et. al. 2011, 180.) 

3.2.3 Tyhjiökatkaisijat 

Tyhjiökatkaisijan toiminta perustuu valokaaren katkaisukammiossa olevaan pieneen painee-

seen, jossa ilman sähkölujuus on hyvä. Tyhjiökatkaisijoiden käyttö ja valmistus on keskitty-

nyt keskijännitteisten sovellusten alueelle. Parhaiten tyhjiökatkaisija sopii käyttöön, jossa 

vaaditaan noin 20 kA katkaisukyky ja suuri katkaisutiheys. (Korpinen 2007, 14.) 

 

Tyhjiökatkaisijan toimiessa kaksi kosketinta erkanevat toisistaan, jolloin valokaari jää pala-

maan ionisoituneeseen, kosketinpinnoilta höyrystyneeseen metallipilveen eikä ionisoitunee-

seen kaasuun. Virran nollakohdassa metallihöyryn ionisaatio katoaa, jolloin itse höyry tii-

vistyy. Kyseinen prosessi tapahtuu nopeasti, jonka vuoksi tyhjiökatkaisijan katkaisukyky ei 

riipu juurikaan palaavan jännitteen muodosta tai jyrkkyydestä. Tyhjiön hyvän jännitteenlu-

juuden vuoksi 5–15 mm:n pituinen avausväli riittää tarpeeksi suuren jännitelujuuden saavut-

tamiseen. Enimmikseen valokaaren syttymiseen, palamiseen sekä sammumiseen vaikuttavat 

kosketinpinnoilla käytetyt elektrodiaineet. (Elovaara et. al. 2011, 182.) 

 

Tyhjiökatkaisijatekniikan oleellinen ero konventionaaliseen katkaisijatekniikkaan verrat-

tuna on myös se, että tyhjiökatkaisijan koskettimet vaativat toimiakseen jatkuvan ulkoisen 

puristusvoiman johtaakseen mitoitus- ja oikosulkuvirtoja ilman liiallista lämpenemistä. 

(Elovaara et. al. 2011, 182.) 
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Käyttäjän näkökulmasta tyhjiökatkaisijan rakenne ei juurikaan eroa konventionaalisista kat-

kaisijoista. Tyhjiökatkaisijoiden ohjaimina käytetään useimmiten moottorijousiohjaimia. 

Itse katkaisuyksikköä ei yleensä tarvitse eikä voi huoltaa. Tyhjiökatkaisijan katkaisuyksikön 

toimintaikä on tyypillisesti 20–100 toimintakertaa täydellä oikosulkuvirralla ja 10 000–20 

000 kertaa mitoitusvirralla. Katkaisija on taloudellisessa mielessä hyvinkin kilpailukykyinen 

muihin katkaisijoihin verrattuna sen huoltovapauden vuoksi. Ainoa toimenpide mitä tyhjiö-

katkaisijoille tarvitsee suorittaa, on ohjaimen voitelu tietyin määrävälein, joka on yleensä n. 

yhden kerran 10 vuoden aikana. (Elovaara et. al. 2011, 182.) 

3.3 Erottimet 

Erottimen tehtävänä on muodostaa turvallinen avausväli erotettavan virtapiirin ja muun lait-

teen välille ja saada laitoksen osa jännitteettömäksi turvallista työskentelyä varten. Jotta 

nämä tehtävät saadaan täytettyä, täytyy erottimen avausvälin oltava erittäin luotettava. Erot-

timen avausvälin on siis oltava näkyvä tai erotin on varustettava luotettavalla mekaanisella 

asennonosoittimella. Toisekseen erottimen avausvälin jännitelujuuden on oltava suurempi 

kuin muun ympäröivän eristyksen. Esimerkkinä tästä on vaiheen ja maan välisen eristyksen 

jännitelujuus. Erottimia ei ole tarkoitettu kuormitetun virtapiirin sulkemiseen tai avaami-

seen, jonka vuoksi erottimilta ei vaadita virran katkaisu- tai sulkemiskykyä. Erottimella voi-

daan kuitenkin käytännössä erottaa lyhyt kiskosto, johto tai katkaista muuntajan tyhjäkäyn-

tivirta. Erottimelta on kuitenkin edellytettävä, että se kykenee ollessaan kiinni ongelmitta 

johtamaan kuormitus- ja oikosulkuvirrat. (Elovaara et. al. 2011, 190.) 

 

Erottimilla on useita erilaisia käyttötarkoituksia, joihin niitä voidaan käyttää. Yleisesti ottaen 

erottimet sijoitetaan sellaisiin kohtiin, joissa laitos voidaan jakaa eri osiin esimerkiksi kyt-

kemällä kokoomakiskot pitkäaikaisesti eroon toisistaan kiskokatkaisijan ja sitä ympäröivien 

erottimien avulla. Erottimia käytetään usein myös sarjassa laitteiden kanssa, jotka täytyy 

voida tehdä jännitteettömiksi huoltoa tai muuta tarvetta varten. Lisäksi erottimia käytetään 

mm. maadoituserottimina estämään vikavirtojen ja indusoituneiden jännitteiden vaaravaiku-

tuksia sekä keskeytymättömän käytön mahdollistavina ohituserottimina. Erottimen käyttä-

misessä maadoituserottimena tulee kuitenkin huomioida, että maadoituserotinta käytetään 

tähän tarkoitukseen ainoastaan työmaadoitusten ohella. Näiden käyttötarkoitusten lisäksi on 

myös kuormanerotin, joka puolestaan kykenee erottimen tavanomaisten tehtävien lisäksi 

suoriutumaan suurten kuormitusvirtojen katkaisuista sekä pienehköjen oikosulkuvirtojen 
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kytkemisestä. Kuormanerotin on tämän ominaisuutensa vuoksi ikään kuin katkaisijan ja 

erottimen välimalli. (Elovaara et. al. 2011, 190–191.) 

 

Erottimet ovat rakenteeltaan joko yksi- tai kolminapaisia erottimia. Tavanomaisesti keski-

jänniteverkoissa käytettävät erottimet valmistetaan suoraan kolminapaisiksi. Suuremmilla 

jännitetasoilla kolminapaisestikin käytettävät erottimet kootaan yksinapaisista yksiköistä. 

Erottimien virtakestoisuusvaatimukset ovatkin yleensä suuremmat kuin kytkinlaitoksen 

kuormitus- ja oikosulkuvirrat. Yleisesti Suomessa on myös lisävaatimus erottimille, että nii-

den täytyy kyetä toimimaan kovissa pakkasissa ja jäätävissä oloissa. Tämä tarkoittaa, että 

erottimien on kyettävä murtamaan jopa 20 mm:n jääkerros kiinni- ja auki-ohjauksessa. (Elo-

vaara et. al. 2011, 192.) 

3.4 Muuntajat 

Muuntaja on sähkölaite, jonka tarkoituksena on muuttaa tietyn suuruinen jännite halutun 

suuruiseksi. Ratasähköverkon syöttöjärjestelmän muuntajia ovat syöttöasemilla olevat pää-, 

virta-, jännite-, omakäyttö- ja syöttösäästömuuntajat sekä radan varsilla olevat imu- ja sääs-

tömuuntajat. 

 

Muuntajien muuntosuhdetta voidaan muuntaa väliottokytkimellä muuntajan ollessa jännit-

teetön tai käämikytkimellä muuntajan ollessa jännitteellinen. Muuntajat ovat yleensä öljy-

eristeisiä muuntajia, joissa muuntajaöljy toimii sähköisenä eristeenä, häviölämmön johti-

mena sekä eristyspaperin impregnointiaineena. Muuntajaöljyn ominaisuuksiin vaikuttaa 

huomattavasti ulkoiset tekijät, joita ovat mm. lämpötilan muutokset, kosteus sekä sähköiset 

ilmiöt. Ulkoiset tekijät synnyttävät muuntajaöljyyn saostumia, epäpuhtauksia ja muita 

muuntajaöljyn ominaisuuksia heikentäviä yhdisteitä sekä vettä. (Mäkelä 2017, 52.) 

 

Muuntajat varustetaan suojakomponenteilla, jotka suojaavat ja auttavat valvomaan muunta-

jan öljyä ja käämitystä. Keskeisimmät muuntajan komponentit ovat: 

• paisuntasäiliö 

• ilmankuivain 

• kaasurele 

• sulkuventtiili 

• ylipaineventtiili 
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• lämpömittarit 

• käämin lämpötilan kuvaaja 

• öljynkorkeuden osoitin (Mäkelä 2017, 52–53.) 

3.4.1 Päämuuntajat 

Ratasähköverkon syöttöasemat liitetään 110 kV:n voimajohdon avulla alue- tai kantaverk-

koon. Voimajohdosta saatava 110 kV:n jännite alennetaan 25 kV:n jännitetasoon 110/25 kV 

päämuuntajan, avulla. Syöttöasemilla on joko 1 tai 2 päämuuntajaa, joiden käyttöikä on kes-

kimäärin 40–50 vuotta. Syöttöasemien päämuuntajien teho on joko 7,5 MVA tai 12,5 MVA.  

3.4.2 Virta- ja jännitemuuntajat 

Virtamuuntajien toiminnan tarkoituksena on muuntaa virtapiirissä kulkeva virta kyseisen 

piirin suojauksessa ja mittauksessa käytettäville pienjännitteisille maan potentiaalissa ole-

ville mittareille ja releille sopivan suuruisiksi virroiksi sekä eristää ensiö- ja toisiopiirit toi-

sistaan. Virtamuuntajien toiminnalle on asetettu vaatimukset kansainvälisissä ja kansalli-

sissa standardeissa.  

 

Jännitemuuntajien tarkoitus on muuntaa ensiöpiirin jännite toisiokojeille sopivaksi ja eristää 

ensiö- ja toisiopiiri toisistaan. Jännitemuuntajille on asetettu vaatimukset kansaisvälisissä ja 

kansallisissa standardeissa. (ABB 2000) 

3.4.3 Syöttösäästömuuntaja 

Syöttösäästömuuntaja on muuntaja, jota käytetään, kun 25 kV:n järjestelmän syöttöasemalta 

syötetään 2x25 kV:n järjestelmää. Syöttösäästömuuntajan ensiö on kytketty 25 kV:n syöttö-

muuntajan toisioon ja toisio on kytketty ajo- ja vastajohtimen väliin sekä toision keskipiste 

paluukiskoon.   

3.5 Suodatin- ja kompensointilaitteistot 

Loistehon kompensointiin ja harmonisten yliaaltojen suodattamiseen on olemassa useita eri 

ratkaisuja, joita ovat mm. kondensaattori- ja estokelaparistot, passiiviset ja aktiiviset yliaal-

tosuodattimet, hybridiyliaaltosuodattimet ja ohjatut passiiviset yliaaltosuodattimet. Ratasäh-

köverkon syöttöasemille on rakennettu suodatinlaitteistot, jotka suodattavat tietyn sähköve-

tokaluston aiheuttamia yliaaltoja ja kompensoivat sähkövetokaluston ottamaa induktiivista 
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loistehoa. Suodattimet ovat pääsääntöisesti päällä vuorokauden ympäri, jonka aikana ne 

tuottavat kapasitiivista loistehoa, jota syötetään alue- tai kantaverkkoon. Aikaisemmin ka-

pasitiiviselle loisteholle on ollut käyttöä jakelu- ja kantaverkossa, mutta nykyisin se aiheut-

taa käyttövarmuuden heikkenemistä ja häviöitä sähkönsiirtoverkkoon. Nykyisin loistehon 

syöttämisestä sähkönjakelu- tai –siirtoverkkoon peritään loistehomaksua. Tässä työssä tämä 

loistehomaksu huomioidaan osana syöttöaseman elinkaarikustannuksia.  

 

Suodatinlaitteisto kytketään muuntajan toisiopuolelle ja jokaista päämuuntajaa kohden on 

rakennettu oma suodatinlaitteisto. Kahden päämuuntajan syöttöasemilla suodatinlaitteistoja 

on siis kaksi kappaletta. Osaa uudemmista suodatinlaitteistoista voidaan ohjata katkaisijalla 

sähköradan käyttökeskuksesta, mutta isolla osaa suodattimista katkaisijaa ei ole asennettu. 

3.6 Kaukokäyttö 

Ratasähköverkon kaukokäyttöä hallinnoi sähköradan käyttökeskukset. Käyttökeskus on val-

vomo, josta ratasähköverkon sähköistä tilaa valvotaan. Käyttökeskukset toteuttavat mm. ra-

tasähköverkolle tarvittavia jännitekatkoja vikojen korjauksia tai rakentamista varten sekä 

ohjaavat ratasähköverkon kytkentöjä. Ratasähköverkossa käytettävät erottimet ja katkaisijat 

ovat pääsääntöisesti kaikki kaukokäytettäviä.  
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4 RATASÄHKÖVERKON SYÖTTÖJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO JA VI-

KATILANTEET 

Ratasähköverkon kunnossapito valtion rataverkolla on jaettu neljään osaan käyttökeskusalu-

eittain. Jokaisella käyttökeskusalueella on oma kunnossapitoyksikkö, joka vastaa kyseisen 

käyttökeskusalueen sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapidosta. Ratasähköver-

kon käyttökeskusalueet on esitetty kuvassa 4.1.  

 

 

Kuva 4.1. Väyläviraston hallinnoiman rataverkon käyttökeskusalueet. (Liikennevirasto 2018a, 8.) 

Jokaisella käyttökeskusalueella toimii oma sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmiä kunnossa-

pitävä kunnossapitoyksikkö. 
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Käyttökeskusalueiden rajat on esitetty kuvassa 4.1 eri värein. Käyttökeskusalueet on jaettu 

Helsingin, Tampereen, Kouvolan ja Oulun käyttökeskusalueisiin. 

 

Jokaisen alueellisen sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapitoyksikön kanssa sol-

mitaan kunnossapitosopimus. Kunnossapitosopimusten kesto on pääsääntöisesti 5 vuotta. 

Kunnossapitosopimuksilla varmistetaan, että rataverkon sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmät 

säilyttävät sähköalan yleisten standardien ja KTM:n määräysten edellyttämän kunto- ja laa-

tutason, mahdollistavat turvallisen liikennöinnin, käytössä olevien laitteiden elinkaari jatkuu 

mahdollisimman pitkälle ja että laitteet sekä rakenteet pysyvät ohjeiden, verkkoselostuksen 

ja teknisten määräysten mukaisina. Tiettyjen komponenttien saavutettua teknisen käyt-

töikänsä lopun niiden käyttöä voidaan jatkaa tietyin teknisin parannuksin. Teknisen käyt-

töiän jatkaminen kasvattaa lähes poikkeuksetta käyttökustannuksia. Useissa tapauksissa ra-

tasähköverkon syöttöjärjestelmien osalta päädytäänkin uusimaan teknisen käyttöikänsä lo-

pussa oleva komponentti kokonaan. 

 

Kunnossapidon tavoite on pitää sähköverkon eri komponentit toimintakuntoisina siten, että 

pitkälläkin aikavälillä sähköverkon kokonaiskustannukset (keskeytykset, käyttö ja kunnos-

sapito, investoinnit) voidaan minimoida. Kunnossapitostrategiat voidaan jaotella ehkäise-

vään ja korjaavaan kunnossapitoon. Ehkäisevä kunnossapito voidaan jakaa edelleen aikaan 

perustuvaan tai kuntoon perustuvaan kunnossapitoon. (Partanen et. al. 2008, 228.) Kunnos-

sapitostrategiat on esitetty kuvassa 4.2. 

 

Kuva 4.2. Kunnossapitostrategiat jaoteltuna korjaavan ja ehkäisevän kunnossapidon strategioihin. 

Ehkäisevä kunnossapito voidaan edelleen jakaa kuntoon ja aikaan perustuvaan kunnossa-

pitoon. (Partanen et. al. 2008, 228.) 
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Kuntoon perustuva kunnossapito on yleensä joko ennakoivaa tai ennakoimatonta kunnossa-

pitoa. Tämä tarkoittaa, että tietyn osajärjestelmän, laitteen tai laitteen osan kunnossapito ta-

pahtuu sen kunnon perusteella. Mikäli tehdään ennakoivaa kunnossapitoa, niin varaudutaan 

ennalta kunnossapidettävän laitteen toiminnan jatkumiseen ja mikäli kyseessä on ennakoi-

maton kunnossapito, niin kunnossapitotarve on tullut äkillisesti eikä sitä ole voitu ennakoida 

etukäteen, toisin sanoen siihen ei ole varauduttu. Korjaava kunnossapito voidaan jakaa edel-

leen välittömään ja siirrettyyn kunnossapitoon. Tällöin kunnossapitoa suoritetaan korjaa-

vasti joko välittömästi tai siirtämällä korjauksen ajankohtaa.  

4.1 Ehkäisevä kunnossapito 

Ehkäisevä kunnossapito on kunnossapitoa, jossa kunnossapitotoimenpide suoritetaan ennen 

vikaantumista. Ehkäisevää kunnossapitoa suoritetaan ratasähköverkon syöttöjärjestelmiin 

esimerkiksi kausi- ja vuosihuolloilla. Kausi- ja vuosihuoltojen toteutumista ja laatua seura-

taan ja kehitetään jatkuvasti rataverkon haltijan ja kunnossapito-organisaatioiden toimesta. 

Kuvassa 4.3 on esitetty ehkäisevän kunnossapidon toteutusperiaate laakerin värähtelyn voi-

makkuuden mittauksen avulla. 

 

Kuva 4.3. Ehkäisevässä kunnossapidossa korjaus suoritetaan ennen vikaantumista. Kuvassa x-akse-

lilla on esitetty aika ja y-akselilla värähtelyn voimakkuus. (Aalto 1997, 29.) 

Kuten kuvan esimerkistä voidaan todeta, korjaava toimenpide toteutetaan ennen käyttökes-

keytystä. Ehkäisevä kunnossapito on todettu tehokkaaksi tavaksi ehkäistä vikaantumisia, 

mutta liiallisella ehkäisevällä toiminnalla kustannukset nousevat liian suuriksi. Tämän 

vuoksi taloudellisen optimin löytäminen myös kunnossapidossa on erittäin tärkeää. 
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4.2 Korjaava kunnossapito 

Korjaavassa kunnossapidossa kunnossapidettävä kohde korjataan vasta sitten, kun vikaan-

tuminen on havaittu. Korjaavan kunnossapidon toimintatavoitteita ovat esimerkiksi: 

• parantava korjaus, jossa vian toistuvuus on tarkoitus estää 

• toimintakyvyn entiselleen palauttava korjaus 

• väliaikainen korjaus, jossa minimoidaan käyttökatkon pituus ja lopullinen korjaus 

suoritetaan myöhemmin. (Aalto 1997, 28.) 

Usein korjaavassa kunnossapidossa keskitytään ainoastaan vian korjaamiseen, jolloin itse 

vian syyn selvittäminen jätetään huomiotta. Vian syyn selvittämättä jättäminen tuottaa usein 

uuden vikaantumisen, joka puolestaan kasvattaa kunnossapitokustannuksia. 

4.3 Ratasähköverkon syöttöjärjestelmän kunnossapitotehtävät 

Syöttöasemien ja välikytkinlaitosten kunnossapitotehtäviä ovat tarkastuskäynnit, kausi- ja 

vuosihuollot, relekoestukset, 110 kV:n voimajohdon kunnossapito sekä syöttöaseman maa-

doitusvastusmittaukset. Tässä luvussa kuvataan syöttöasemien ja välikytkinlaitosten sekä 

110 kV:n voimajohtojen kunnossapitotehtävät niiden huolto-ohjeistuksen mukaisesti. 

4.3.1 Tarkastuskäynnit 

Kytkinlaitosten tarkastuskäyntejä suoritetaan yhden kerran kausihuoltojen välillä, joka on 

tavallisesti noin kolme kuukautta. Tarkastuskäyntejä kertyy siis vuoden aikana neljä kappa-

letta.  

 

Tarkastuskäynnistä laaditaan pöytäkirja, joka jätetään asemalla olevaan huoltopöytäkirja-

kansioon. Tarkastuspöytäkirjat laaditaan kunnossapito-ohjeiden mallien mukaan asemakoh-

taisesti. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan silmämääräisesti syöttöasemalla olevien sähkölait-

teiden kunto. Silmämääräisellä tarkastuksella pyritään havainnoimaan epänormaaleja ilmi-

öitä, joita ovat esimerkiksi öljyvuodot ja mekaaniset vauriot. Sähkölaitteiden silmämääräi-

sen tarkastuksen jälkeen tarkastetaan laitoksen kunto sisä- ja ulkopuolelta. Ulko- ja sisätilo-

jen tarkastus suoritetaan myös silmämääräisenä tarkastuksena. Ulkotilojen tarkastuksessa 

tarkistetaan myös kytkinkenttää ympäröivä suoja-aita. Suoja-aidan tulee olla kauttaaltaan 

ehyt ja siinä tulee olla varoitus- ja hälytysohjekilvet paikallaan.  
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Valvomo- ja kojeistotilojen lämmittimet, puhaltimet ja termostaatit tarkastetaan ja tarvitta-

essa asetteluarvoja säädetään kohdalleen. Talven ajaksi puhaltimet lämpöeristetään ja ke-

säksi avataan.  

 

Tarkastuskäynneillä tarkistetaan myös tasasähköjärjestelmien ja akustojen tila. Tasasuuntaa-

jan ollessa käyttökuormituksessa luetaan tasasuuntaajan jännite ja kuormitusvirta, kiskon 

jännite sekä akuston varausvirta. Akustoista tarkistetaan niiden rakenteellinen kunto sekä 

niiden nestekorkeus. Elektrolyytin pinnan tulee olla valmistajan määrittämässä korkeudessa. 

 

25 kV:n katkaisijoiden ja sisäerottimien osalta tarkistetaan GIS-kojeistojen kaasumittari. Il-

maeristeisen kojeiston osalta katkaisijat tarkistetaan silmämääräisesti kiskoston ollessa jän-

nitteetön ja maadoitettu. Tarkastus voidaan tehdä myös kennon ulkopuolelta, jos kiskosto on 

jännitteinen. 110 kV:n katkaisijoiden osalta voidaan tarkistaa SF6-kaasukatkaisijan kaasun 

paine tai öljyeristeisen katkaisijan katkaisijaöljyn korkeus. Öljyä tulee lisätä valmistajan oh-

jeiden mukaisesti, jos sitä ei ole tarpeeksi. Näiden lisäksi tarkastetaan katkaisijapilarin ja 

päävirtapiirien eheys ja puhtaus sekä lämmitysvastusten kunto. Lämmitysvastusten kuntoa 

voidaan tarkastaa käyttäen infrapunalämpömittaria tai käsin koettamalla. Sama tarkastus 

suoritetaan myös ulkona oleville 110 kV:n ja 25 kV:n erottimille.  

 

Päämuuntajien osalta luetaan öljyn lämpötila, korkeus ja huippulämpötila, käämin lämpötila 

ja huippulämpötila sekä käämikytkimen askellaskijan toimintakertamäärät. Lämpötilojen ja 

käämikytkimen toimintakertojen luennan jälkeen tarkastetaan muuntajan ensiö ja toisiopuo-

len jännitteet. Jännitteet voidaan lukea taulumittareista. Jännitteiden luennan jälkeen tarkas-

tetaan käämikytkimen asento. Tarkastuksen yhteydessä tarkistetaan myös ilmankuivaimen 

kuivausaine ja nestelukko. Näiden jälkeen voidaan tarkastaa silmämääräisellä tarkastuksella, 

esiintyykö kaasureleessä kaasua. Silmämääräisesti tarkastetaan myös muuntaja, paisuntasäi-

liö ja radiaattorit. Silmämääräisen tarkastelun jälkeen tarkastetaan, onko muuntaja-altaassa 

öljyä. Öljyä havaittaessa ryhdytään heti jatkotoimenpiteisiin. Mikäli altaaseen on kertynyt 

sadevettä, se tulee poistaa pumpulla. Vanhoille syöttöasemille on rakennettu öljyn erotus-

kaivot, joka tyhjennetään myös, jos sinne on päässyt sadevettä. Viimeisenä tarkistetaan oh-

jain- ja jakokaapin lämmitysten kunto. Päämuuntajien tarkastus suoritetaan myös syöttöase-

masäästömuuntajille (SAM). 
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110 kV:n virta- ja jännitemuuntajista tarkastetaan päävirtaliitosten ja eristimien eheys ja puh-

taus sekä öljynkorkeuden osoittimen asento. Tarkistuksella on varmistettava, ettei muunta-

jien alustoissa ole öljyä. 

4.3.2 Kausihuolto 

Syöttöasemien kausihuoltoja suoritetaan kolmen kuukauden jakson aikana siten, että vuoden 

aikana asemalla suoritetaan yhteensä kolme kausihuoltoa ja yksi vuosihuolto. Huoltojen vä-

liset ajat pyritään jakamaan mahdollisimman tasaisesti kuluvan vuoden ajalle siten, että 

huoltojen ajankohdat ajoittuisivat syksylle, talvelle, keväälle ja kesälle. Kausihuoltojen väli 

ei saa kuitenkaan ylittää neljää kuukautta. Myös kausihuollosta laadittava tarkastuspöytä-

kirja jätetään asemalla olevaan huoltopöytäkirjakansioon. Tarkastuspöytäkirjat laaditaan 

erikseen jokaiselle tarkastettavalla asemalle.  

 

Tarkastuskäynnin mukaisten toimenpiteiden lisäksi kausihuollolla tarkastetaan, että ase-

malta löytyy kaikki sinne kuuluvat työ- ja erikoistyökalut ja maadoitusvälineet. Tarvittaessa 

puutteet korjataan tai korvataan. Myös jännitteenkoettimien toiminta tarkastetaan. Kytkin-

laitoksen siisteys tarkastetaan kytkinkentän ja moduulirakennuksen osalta ja tarvittaessa sii-

votaan. 

  

Tasasähköjärjestelmien ja akustojen osalta kausihuolto eroaa tarkastuskäynnissä siten, että 

tarkastuskäynnillä luettavien arvojen lisäksi tasasuuntaaja kytketään pois kiskostosta akus-

ton pysyessä kiskostoon liitettynä, jolloin luetaan akuston napajännite, purkausvirta sekä ta-

sasuuntaajan tyhjäkäyntijännite. Suljettujen akustojen osalta suoritetaan akustojen kenno-

jännitteen mittaus akuston ollessa kestovarauksessa. Avoimiin akustoihin suoritetaan lisäksi 

tiheysmittaus. Akustot kytketään huoltopurkausta varten eroon syötettävästä kiskosta sekä 

varaajasta ja puretaan varavalaistusjärjestelmään tai purkausvastuksiin. Lisäksi akustot puh-

distetaan esim. akkunesteestä ja rasvoista. Tasasuuntaaja puhdistetaan myös ja tarkastellaan 

merkkejä, jotka viittaisivat ylikuumentumiseen. Lisäksi tarkistetaan kaikki komponentit ja 

kaapeloinnit. Liitokset tarkistetaan ylimenojännitemittauksella. 

 

Hälytysten tarkastelun yhteydessä suoritetaan kaikkien asemalla olevien hälytysten toimi-

vuus käyttökeskukseen saakka. Testauksen yhteydessä varmistutaan siitä, että sama hälytys 
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ilmenee myös aseman omalta led-taululta. Lisäksi tarkistetaan hälytysjärjestelmän sisäisen 

jännitteet.  

 

Omakäyttömuuntajista (OKM) tarkistetaan, ettei niissä esiinny öljyvuotoja. Mikäli muuntaja 

ei ole hermeettisesti suljettu, tarkastetaan öljyn korkeus, kuivausaine ja nestelukko. 

 

25 kV:n katkaisijoiden ja sisäerottimien, päämuuntajien, 110 kV:n katkaisijoiden ja erotti-

mien, virta- ja jännitemuuntajien sekä ratajohtosuodattimien osalta suoritetaan samat toi-

menpiteet, kuin tarkastuskäynnillä.  

4.3.3 Vuosihuolto 

Syöttöaseman vuosihuolto suoritetaan kerran vuodessa. Vuosihuollolla korvataan yksi kau-

sihuolloista. Vuosihuollon aikana syöttöasema on osan aikaa pois käytöstä. Vuosihuollossa 

suoritettavat tehtävät eroavat kausihuollosta mm. katkaisijoiden, erottimien, ratajohto-

suodattimien ja muuntajien osalta ja on kokonaisuudessaan laajempi, kuin kausihuolto.  

 

Erottimien veitset ja nivelet voidellaan vuosittain jäätymisen estämiseksi sekä toiminnan 

varmistamiseksi. SF6- ja öljyeristeisille katkaisijoille sekä erottimille tehdään silmämääräi-

set tarkastukset ja toiminnan testaukset sekä paikallisesti että käyttökeskuksesta. 

 

Vuosihuollolla tarkastetaan ja puhdistetaan tarvittaessa ratajohtosuodattimen eri komponen-

tit ja aidan sisäpuolinen alue sekä tarkastetaan köysitysten ja maadoitusten kunto silmämää-

räisesti. Ratajohtosuodattimesta mitataan myös suodattimen vastuksen arvo sekä konden-

saattoriparistojen erovirta.  

 

Päämuuntajien osalta tehdään kausihuollossa tehtävien toimenpiteiden lisäksi kaasureleen 

toiminnan kokeilu joko testipainikkeella tai koestuspumpulla sekä tarkistetaan käämikytki-

men suojareleen koskettimien toiminta liitäntäkotelossa olevilla laukaisu- ja palautuspainik-

keilla. Päämuuntajasta tarkistetaan myös sydämen ripustuspulttien tiiviisteiden tiiveys, kää-

mikytkimen ohjaimen öljyn taso, käämikytkimen käyttöakselisto, ohjaimen kunto ja puhtaus 

sekä muuntajan että muuntajaperustusten maadoitusten kunto. Kaikki havaitut puutteet kor-

jataan vuosihuollon yhteydessä. Lisäksi muuntajista otetaan muuntajaöljynäytteet viiden 

vuoden välein, jotka lähetetään edelleen tutkittaviksi. 
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4.3.4 110 kV voimajohdon kunnossapito 

110 kV:n voimajohtojen kunnossapidon osalta suoritetaan maastotarkastuksia, jotka ovat 

joko yleis- tai erikoistarkastuksia. Yleistarkastukset toteutetaan silmämääräisesti ja niissä 

tarkistetaan johtoalue ja sen ympäristö sekä itse voimajohdon rakenteiden kunto. Yleistar-

kastus suoritetaan yleensä kesäaikaan kävelytarkastuksena. Tarvittaessa tarkastus voidaan 

suorittaa käyttäen tarvittavia apuvälineitä liikkumiseen, kuten mönkijää tai moottorikelkkaa. 

Myös lentotarkastuksia suoritetaan tarvittaessa.  

 

Erikoistarkastuksia suoritetaan yleistarkastuksissa ilmenneiden tietojen perusteella. Erikois-

tarkastuksia voidaan kohdentaa johonkin tiettyyn voimajohdon osaan tai suurempaan koko-

naisuuteen. Erikoistarkastukset ovat joko määräaikaisia tai tarvittaessa tehtäviä. Määräaikai-

sia 110 kV:n syöttöjohdolle toteutettavia erikoistarkastuksia ovat mm. posliinieristimien 

eristinjännitetestaukset, anodien virtamittaukset, sähkötekniset kartoitukset ja maadoitus-

mittaukset sekä pylväiden lahotarkastukset. Väylävirasto on suositellut ensimmäisen pylväi-

den lahotarkastuksen tehtäväksi, kun voimajohdon rakentamisesta on kulunut 25 vuotta. Tä-

män jälkeiset tarkastukset suoritetaan 10 vuoden välein. Lahotarkastuksen tarkoituksena on 

pyrkiä löytämään ne puupylväät, jotka ovat lahonneita. Lahotarkastuksella tarkastetaan pyl-

vään näkyvän osan lisäksi maahan upotettua pylvään osaa n. 30–40 cm matkalta. 

 

Tarvittaessa tehtäviä erikoistarkastuksia ovat esimerkiksi perusparannustarkastukset, harus-

virtamittaukset, risteämäkartoitukset, jääkertymätarkastukset, lämpökamerakuvaukset tai 

perustarkastukset alumiini-, puu- tai teräspylväsjohdoille. Alumiinipylväsjohdoille suositel-

laan perustarkastus tehtäväksi 25 vuoden iässä ja puu- sekä teräspylväsjohdoille 35 vuoden 

iässä.  

4.3.5 Syöttöaseman maadoitusvastusmittaukset 

Syöttöasemien maadoitusvastukset mitataan asemaan liittyvien ukkosjohtimellisten johtojen 

sekä aseman maadoitusjärjestelmän ollessa lopullisessa kunnossaan. Maadoitusvastusmit-

tauksen avulla tutkitaan maadoitusjärjestelmään liitettyjen osien maadoitusten kuntoa. Maa-

doitusvastusmittauksista laaditaan oma piirustus sekä mitattu maadoitusvastus ja syöttöase-

man potentiaali maasulussa kirjataan pöytäkirjaan.  
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4.4 Syöttävän verkon vikojen käyttökeskeytykset 

Siirtoverkot suunnitellaan kestämään N-1 tilanne, joka tarkoittaa sitä, että järjestelmä pysyy 

toiminnassa, vaikka yksi komponentti vikaantuu vakavasti. Mikäli kyseessä on laajempi häi-

riö, vaikutukset ulottuvat todella laajalle. Säteittäisissä verkoissa puolestaan yhden kom-

ponentin vikaantuminen johtaa lähes aina kyseisen johto-osuuden toimimattomuuteen, 

koska varasyöttöyhteyttä ei ole olemassa. Ratasähköverkon syöttöasemat on kytketty 110/25 

kV:n päämuuntajien ja 110 kV:n voimajohdon välityksellä paikalliseen alue- tai sähkönsiir-

toverkkoon. Päämuuntajan tai 110 kV:n voimajohdon vikaantuessa aiheutuu aina keskeytys 

ratasähköverkolle. 

 

Mikäli syöttävänä verkkona toimii silmukoidun verkkorakenteen omaava sähkönsiirto-

verkko, se kestää vikaantuessaan N-1 tilanteen. Tällaisessa vikatilanteessa rataverkolle ai-

heutuu kyseisen siirtoverkon korvaavan varasyöttöyhteyden kytkentäajan mittainen käyttö-

keskeytys.   

 

Puolestaan, jos syöttöasema on liitetty syöttävän verkon sähköasemaan haarajohdolla, niin 

haarajohdon tai sitä edeltävän sähköverkon vikaantuessa aiheutuu aina keskeytys ratasähkö-

verolle. Mikäli vikaa ei saada poistettua tarpeeksi nopeasti, pyritään muodostamaan vara-

syöttöyhteys viereiseltä syöttöasemalta. Tällöin rataverkolle muodostuu varasyöttöyhteyden 

kytkentäajan mittainen käyttökeskeytys. Käytännössä tämä poikkeusjärjestely voidaan to-

teuttaa suurimmassa osassa sähköistetyistä rataosista.  

 

Jos kyseessä on syöttävän verkon vikaantuminen ja sellainen rataosa, jossa varasyöttöyh-

teyttä ei ole toteutettavissa ratajohtorakenteiden kautta, tai jos kyseessä on sellainen tapaus, 

jossa varasyöttöyhteyttä ei voida teknisen rajoitteen vuoksi toteuttaa ratajohtoverkon kautta, 

rataverkolle aiheutuu syöttävän verkon vian korjausajan mukainen käyttökeskeytys. 

4.4.1 Salamaniskut 

Yleisin avojohtoihin kohdistuva vika on salamanisku, joka aiheuttaa 1-vaiheisen maasulun 

avojohdolle. Suoran salamaniskun todennäköisyys vaihejohtimeen on pienempi, koska siir-

tojohdoissa käytetään yleensä ukkosjohtimia. Kaikki ukkosjohtimiin kohdistuneet salaman-

iskut eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta vikaa. Oikosulut ja maadoitetun verkon maasulut 
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ovat vikoja, joissa vikaantunut komponentti erotetaan verkosta. Maadoitetussa verkossa va-

lokaari ei sammu itsestään, jonka vuoksi se on laukaistava verkosta. (Elovaara, Haarla 2011, 

339.) 

4.4.2  Oikosulut ja maasulut 

Oiko- ja maasulkujen aiheuttajia ovat mm. salamaniskut, pylvään katkeaminen tai sortumi-

nen, virtamuuntajan räjähtäminen, erottimen murtuminen, lumi ja jää taikka johtimen putoa-

minen maahan tai johtimen katkeaminen. Verkkoon syntyy oikosulku, jos virtapiirin johti-

met joutuvat keskenään johtavaa yhteyteen. Oikosululle on ominaista, että vikakohdan jän-

nite on pieni ja virta todella suuri. Oikosulku on yleensä 2- tai 3-vaiheinen, ja tyypillinen 3-

vaiheinen oikosulku on salamaniskun aiheuttama maaoikosulku. Kovan tuulen vuoksi kaksi 

vaihejohdinta voi myös heilahtaa yhteen, joka synnyttää puhtaan 2-vaiheisen oikosulun. 

(Elovaara et. al. 2011, 340.) 

 

Oikosulkusuojaukseen voidaan käyttää ylivirtareleitä, differentiaalireleitä sekä distanssire-

leitä. Ylivirtarelettä käytetään tyypillisesti silloin, kun pieninkin vikavirta on suurempi kuin 

suurin kuormitusvirta. Ylivirtarele ei pysty havaitsemaan virran suuntaa, jonka vuoksi se ei 

ole optimaalisin suoja silmukoidussa verkossa. Distanssirele puolestaan pystyy havaitse-

maan vian suunnan, joten sitä voidaan käyttää silmukoidussa verkossa. Distanssireleen etu 

differentiaalireleeseen verrattuna on toimiminen selektiivisesti myös ilman viestiyhteyttä. 

(Elovaara et. al 2011, 340.) 

 

Virtapiiriin syntyy maasulku silloin, kun eristysvian tai muun vian vaikutuksesta virtapiirin 

johdin joutuu johtavaa yhteyteen maan tai maahan johtavassa yhteydessä olevan osan 

kanssa. Maasulkuvirran aiheuttamien erilaisten vaarajännitteiden vuoksi maasulusta aiheu-

tuu maadoitetuissa verkoissa vikapaikkaan ja sen ympäristöön hengenvaara sekä tulipalon 

riski. Maasulkuvirran suuruus ja vaikutukset ovat riippuvaisia vikaresistanssin suuruuden 

lisäksi siitä, miten moni tähtipiste on maadoitettu ja onko maadoitukset tehty suoraan vai 

virtaa rajoittavan kuristimen kautta. Jos verkko on sammutettu tai maasta erotettu, maasul-

kuvirta on pieni. Voimansiirtojohdot sekä muuntajat rajoittavat maadoitetun verkon maasul-

kuvirtaa sekä oikosulkuvirtaa. (Elovaara et. al. 2011, 340.) 
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Maasulkusuojaukseen voidaan käyttää ylivirtareleitä, jotka asetetaan mittaamaan vaiheiden 

summavirtaa, eli nollavirtaa. Tällöin voidaan puhua nollavirtareleestä. Nollavirtareleen toi-

minta perustuu virran suuruuteen, joten se ei ole suuntaherkkä. Täten se laukaisee sekä suo-

jattavassa kohteessa olevat viat, että muissa kohteissa olevat, jos vikavirta on tarpeeksi suuri. 

Maasulkusuojaukseen voidaan käyttää myös distanssireleitä tai suunnattuja maasulkureleitä, 

jotka pystyvät havaitsemaan maasulkuvirran suunnan. Distanssirele pystyy havaitsemaan 

suurivirtaiset maasulut käytännössä noin 20 Ω:n vikaresistanssiin asti. Suomessa on ollut 

vaatimuksena, että maasulut on voitava laukaista, vaikka vikaresistanssi yltäisi 500 Ω:iin. 

Tästä seuraa, että distanssirele ei voi toimia ainoana maasulkusuojana. (Elovaara et. al. 2011, 

341.) 

4.4.3 Johdinkatkokset 

Sarjavikoja ovat mm. johtimen katkeaminen ilman maasulku ja katkaisijan vajaanapainen 

toiminta. Katkoksen ajan kuormitusvirta on epäsymmetristä, jota kaikki kulutuslaitteet eivät 

kestä pitkää aikaa ilman vaurioitumista. Koska verkossa ei ole maasulkua eikä oikosulkua, 

syöttävän verkon suojaus ei aina välttämättä toimi.  

 

Mikäli avojohdon johtimen katkettua johtimet päät putoaisivat maahan, tapaus on suojauk-

sen näkökulmasta samanlainen kuin maasulku, jossa on vikaresistanssia. Jos johtimen pää 

jäisi roikkumaan joutumatta maan kanssa kosketukseen, suojauksen toiminta riippuu verkon 

rakenteesta ja kuormituksesta. Tällaisen johtimen katkeamisen kanssa samankaltainen ta-

paus on kytkinlaitteet yhden vaiheen katkos. Johdinkatkoksen aikana esiintyvä nollavirta 

saattaa olla todella pieni, jonka vuoksi maasulkureleet eivät välttämättä toimi. Maasulkure-

leet vaativat toimiakseen tietyn määrän virtaa ja saattavat toimia, jos kuormitusvirta ja sen 

mukana myös nollavirta lisääntyvät tarpeeksi. (Elovaara et. al. 2011, 341.) 

 

Johtimen katkettua 110 kV:n maadoitetunkaan verkon säteisjohdolla ole välttämättä muuta 

nollavirtaa kuin kapasitanssien aiheuttama nollavirta. Tämä johtuu siitä, että maadoitettu 

tähtipiste on katkoksen toisella puolella, joten nollavirta voi kulkea ainoastaan maakapasi-

tanssien lävitse. Maadoitetun verkon rengasjohdoilla on nollavirtaa, jonka suuruus riippuu 

viallisen johdon kuormituksesta. (Elovaara et. al. 2011, 341.) 
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Sammutetun 110 kV:n verkon nollajännite voi nousta niinkin suureksi, että suojaus toimii. 

Nollajännitettä esiintyy katkospaikan kuorman puolella myös maadoitetussa 110 kV:n ver-

kossa, koska vaihejännitteiden summa ei ole nolla yhden vaiheen puuttuessa. (Elovaara et. 

al. 2011, 342.) 

4.4.4 Ylikuormitus 

Siirtoverkon johtojen ylikuormitussuojaus on hoidettu siten, että käytönvalvontajärjestelmä 

antaa hälytyksen ylikuormasta, minkä avulla verkonvalvoja voi alkaa toimenpiteisiin. Kan-

taverkon johdoilla ei yleensä ole laukaisevia ylikuormitussuojia. Joillakin 110 kV:n verkon 

johdoilla voi olla ylikuormitussuoja, jonka tarkoituksena on avata se renkaassa käytetty 

johto, joka voi mennä ylikuormaan toisaalla sattuneen vian vuoksi. (Elovaara et. al. 2011, 

342.) 

4.4.5 Kaksoismaasulku 

Joskus voi syntyä myös tilanteita, joissa verkossa on samassa muuntopiirissä samanaikai-

sesti kaksi eri maasulkua eri vaiheissa. Tilanne syntyy usein niin, että ensimmäisen maasulun 

syntyessä kahden muun vaiheen jännitteet nousevat eikä jokin eriste kestäkään syntynyttä 

jännitteen kasvua. Tällöin syntyy uusi vika uuteen paikkaan. Tämän tyyppinen vika on vaa-

rallinen, koska siihen liittyy suuria maassa kulkevia virtoja, ilman että voidaan tietää, mil-

laista kulkureittiä myöten virta lopulta palaakaan takaisin syöttölähteeseensä. (Elovaara et. 

al. 2011, 342.) 

4.5 Syöttöaseman laiteviat 

Syöttöaseman toimivuuden kannalta vakavimmat vikatapaukset koskevat syöttöasemien 

päämuuntajia, katkaisijoita ja kiskostoja. Edellä mainittujen komponentit ovat sähkönjake-

lun osalta tärkeitä komponentteja, joiden vikaantuminen aiheuttaa yleensä käyttökeskeytyk-

sen. Syöttöasematopologiasta riippuen eri komponenttien vikaantumiset vaikuttavat eri ta-

valla syöttöaseman toimintaan ja aiheuttavat täten eri pituisia käyttökeskeytyksiä.  

 

Syöttöasema, joka on varustettu kahdella päämuuntajalla, pystyy syöttämään tarvittavan 

sähköenergian rataverkolle, vaikka toinen päämuuntajista tai johtolähdöistä ei kykenisi syöt-

tämään tarvittavaa sähköenergiaa rataverkolle. Toisen päämuuntajan vikaantuessa muodos-

tetaan korvaava kytkentä joko saman syöttöaseman toiselta päämuuntajalta tai viereiseltä 
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syöttöasemalta, jos se on mahdollista. Jos syöttöasemalla on yksi päämuuntaja, joka vikaan-

tuu, korvaava kytkentä joudutaan järjestämään viereiseltä syöttöasemalta. 

 

Katkaisijoiden vikaantuminen aiheuttaa aina käyttökatkon rataverkolle. Katkaisijan vikaan-

tumisen vaikutus riippuu suoraan siitä, mikä on katkaisijan käyttötarkoitus. Jos kyseessä on 

päämuuntajan ja syöttävän verkon välissä oleva 110 kV:n katkaisija, korvaava kytkentä jou-

dutaan toteuttamaan joko toiselta päämuuntajalta tai viereiseltä syöttöasemalta, riippuen siitä 

millainen syöttöasematopologia on kyseessä.  

 

Kiskoston vikaantuminen aiheuttaa aina käyttökeskeytyksen rataverkolle. Mikäli kyseessä 

on rataosuus, jossa varasyöttöyhteys voidaan toteuttaa viereiseltä syöttöasemalta, aiheutuu 

rataverkolle kytkentäajan pituinen käyttökeskeytys. Mikäli varasyöttöyhteyttä ei voida to-

teuttaa viereiseltä syöttöasemalta, aiheutuu rataverkolle korjausajan mittainen keskeytys.  
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5 LUOTETTAVUUSANALYSOINTI RATASÄHKÖVERKON SYÖTTÖJÄRJES-

TELMÄLLE 

Tässä työssä noudatetaan luvussa 2.3 esitetyn lohkokaavion mukaista luotettavuusanalyysin 

suoritustapaa ja sovelletaan lohkokaavion eri vaiheet ratasähköverkon syöttöjärjestelmän 

luotettavuusanalysointiin sopiviksi. Lohkokaavion mukaisen luotettavuusanalysoinnin suo-

rittamisen tueksi hyödynnetään olemassa olevaa luotettavuuslaskennan kirjallisuutta. Tässä 

kappaleessa käydään lävitse luotettavuusanalysoinnin eri vaiheet esimerkinomaisesta tarkas-

telemassa eri syöttöasematopologioita ja niiden tyypillisiä vikatapahtumia. 

5.1 Lähtökohdat  

Vikataajuuksia ratasähköverkon syöttöjärjestelmän osalta ei ole seurattu aikaisemmin koo-

tusti. Eurooppalaisen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n (European Net-

work of Transmission System Operators for Electricity) julkaiseman ” Nordic and Baltic 

Grid Disturbance Statistics 2020” raportin mukaan 100–150 kV sähkönsiirtoverkoissa ole-

vien voimajohtojen vikataajuus Suomessa viimeisen kymmenen vuoden keskiarvona on ol-

lut 2,01 vikaa/100 km, a. Tämä vikataajuus sisältää kaikki voimajohtoihin kohdistuvat viat. 

Energiavirasto on tilastoinut 110 kV sähkönsiirtoverkkojen vikatietoja usean vuoden ajalta. 

Vuosien 2017-2020 aikana tapahtuneiden odottamattomien pysyvien vikojen määrä on vaih-

dellut vuosittain. Kuvassa 5.1 on esitetty vuosilta 2017 – 2020 kootut 110 kV sähkönsiirto-

verkkojen pysyvien vikojen lukumäärät kantaverkon sekä jakelu- ja alueverkkojen osalta. 
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Kuva 5.1. 110 kV siirtoverkoissa tapahtuneiden pysyvien vikojen lukumäärä vuosina 2017 - 2020. 

(Energiavirasto 2022) 

Kuvassa 5.1 esitettyjen pysyvien vikojen lukumäärien ja 110 kV siirtoverkon kokonaispi-

tuuden perusteella voidaan määrittää pysyvien vikojen vikataajuus 100 km kohden. 110 kV 

siirtoverkkojen kokonaispituus on kasvanut vuosittain. Kokonaispituuden ja pysyvien viko-

jen vikamäärien perusteella lasketut 110 kV pysyvien vikojen vikataajuudet on esitetty tau-

lukossa 5.1. 

Taulukko 5.1. 110 kV ilmajohtoverkkojen vikatiedot vuosilta 2017-2020. (Energiavirasto 2022) 

  

110 kV ilmajohto-

verkkojen pysyvien 

vikojen lukumäärä 

[kpl, a] 

110 kV ilmajohto-

verkkojen kokonais-

pituus [km] 

Vikataajuus [vi-

kaa/100km, a] 

2017 44 15938 0,28 

2018 34 16006 0,21 

2019 77 16136 0,48 

2020 50 16498 0,30 

 

Taulukossa 5.1 esitettyjen vikataajuuksien perusteella keskimääräiseksi 110 kV ilmajohto-

jen vikataajuudeksi määritetään tässä työssä vuosien 2017-2020 vikataajuuksien keskiarvo, 

joka on 0,32 vikaa/100km, a. 
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Katkaisijoiden vikataajuudeksi ENTSO-E:n raportissa on määritetty 0,18 vikaa/100 katkai-

sijaa/a, joka tarkoittaa yhden katkaisijan vikataajuutena 0,0018 vikaa/a. Muuntajien osalta 

käytetään raportissa esitettyjä 100–150 kV:n jännitealueen muuntajien vikataajuutta, joka on 

0,63 vikaa/100 muuntajaa/a, eli 0,006 vikaa/a. (ENTSO-E 2020, 33., 36. ja 39.) 25 kV jär-

jestelmän vikataajuus huomioidaan myös laskennoissa. 25 kV järjestelmän vikataajuutena 

käytetään tässä työssä 0,001 vikaa/a. Luotettavuuslaskennassa 25 kV järjestelmä sisältää 25 

kV kiskoston, suodatinjärjestelmät sekä muut 25 kV puolen apulaitteet. Erottimien osalta 

vikataajuus oletetaan nollaksi, eli niitä ei huomioida vikataajuuksien laskennassa. Edellä esi-

tetyt vikataajuudet on esitetty kootusti taulukossa 5.2. 

Taulukko 5.2. Pysyvien vikojen vikataajuudet, joita sovelletaan ratasähköverkon syöttöjärjestel-

mien komponenttien vikataajuuksina. 

Komponentti λ, vikaa/kpl, a 

Muuntajat 0,006 

Katkaisijat 0,002 

25 kV järjestelmä 0,001 

  λ, vikaa/100 km, a 

110 kV voimajohto 0,32 

110 kV maakaapeli 0,002 

 

Taulukossa 5.2 on esitetty päämuuntajan, katkaisijoiden, 25 kV järjestelmän ja 110 kV voi-

majohdon sekä maakaapelin keskimääräiset vikataajuudet, joita käytetään tässä työssä luo-

tettavuuslaskennan parametreina.  

 

Jotta luotettavuuslaskentaa voidaan suorittaa, tulee määrittää kytkentä- ja korjausajat, jotka 

muodostavat joko yksin tai yhdistettyinä vian aiheuttaman keskeytysajan rataverkolle. Kes-

keytysaikojen muodostumiseen vaikuttaa oleellisesti se, miten vioittunut komponentti voi-

daan erottaa verkosta ja millä edellytyksin varasyöttöyhteys saadaan muodostettua vikaan-

tuneen syöttöaseman alueelle. Erottimien viitteelliset kytkentäajat on esitetty taulukossa 5.2. 

Taulukko 5.3. Erottimien viitteelliset kytkentäajat käsin- ja kauko-ohjaukselle. 

Kytkentäaika [min]   

käsinohjaus 60 

kauko-ohjaus 15 

  
Taulukon 5.3 mukaiset kytkentäaikojen arvot ovat keskimääräisiä arvoja, joita hyödynne-

tään luotettavuuslaskennassa. Taulukon 5.3 mukaisesti käsin-ohjattavan erottimen ohjauk-

seen menee keskimäärin 60 minuuttia ja kauko-ohjattavan 15 minuuttia. Pääsääntöisesti 
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syöttöasemilla käytössä olevat erottimet ovat kauko-ohjauksen piirissä, jonka vuoksi lasken-

noissa käytetään kauko-ohjattavien erottimien kytkentäaikoja. 

 

Vian korjausaika vaihtelee vikatapauksen mukaan. Yhtä tiettyä vian korjausaikaa ei voida 

määrittää vaan vian korjausaikaa tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Tämän työn elinkaari-

kustannusten laskennassa käytetään taulukossa 5.4 esitettyjä korjausaikoja. Taulukossa 5.4 

esitetyt varasyötön kytkentäajat eri vikatapauksissa vaihtelevat erottimien lukumäärän mu-

kaan.  

Taulukko 5.4. Työssä tarkasteltavien sähkönjakelukomponenttien arvioituja korjausaikoja ja arvioi-

dut varasyöttöyhteyden muodostamiseen kuluvat ajat, joka käyttökeskuksella menee vika-

kohdan erottamiseen ja korvaavan syöttöyhteyden muodostukseen eri vikatapauksissa.  

 

Korjaus-

aika [h] 

Varasyötön keski-

määräinen kytkentä-

aika viereiseltä syöt-

töasemalta [h] 

Varasyötön keski-

määräinen kytkentä-

aika saman syöttöase-

man toiselta pää-

muuntajalta [h] 

katkaisijan vikaantuminen 4 2 0,75 

25 kV järjestelmän vikaantumi-

nen 6 

2 0,75 

110 kV voimajohdon/kaapelin vi-

kaantuminen 12 

2 0,5 

päämuuntajan vikaantuminen 24 2 0,5 

 

Katkaisijan arvioitu korjausaika muodostuu katkaisijan vaihtoon kuluvasta ajasta, mikäli 

katkaisija on saatavilla varastossa. 25 kV järjestelmän vikaantumisen korjausaika on keski-

määräinen arvio 25 kV järjestelmässä tapahtuvien vikojen korjausajoista. Tyypillinen 25 kV 

järjestelmässä tapahtuva vika voi olla esimerkiksi maasulku syöttöasemasuodattimen ja 

maan välillä. 110 kV voimajohdon tai kaapelin vikaantumisen korjausaika on keskimääräi-

nen arvio 110 kV syöttävässä verkossa tapahtuvien vikojen korjausajasta. 110 kV ilmajoh-

toverkossa tapahtuva pysyvä vika on esimerkiksi johtimen putoaminen maahan. Päämuun-

tajan vikaantumisen korjausaika ei sisällä vakavia päämuuntajan vikoja, jotka aiheuttavat 

päämuuntajan vaihdon. Päämuuntajan korjausaika voi sisältää esimerkiksi käämikytkimen 

vaihdon. Kaikkiin korjausaikoihin on arvioitu kunnossapitoyksikön paikalle saapumiseen 

kuluva aika sekä edellä kuvattujen vikojen korjaukseen kuluva aika. Varasyötön kytkentä-

ajassa tulee huomioida, että kytkentäaika voi vaihdella syöttöaseman sijainnin ja syöttöase-
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matopologian mukaan. Varasyötön keskimääräinen kytkentäaika eri vikatapauksissa vierei-

seltä syöttöasemalta on kaksi tuntia ja saman syöttöaseman toiselta päämuuntajalta 0,5-0,75 

h riippuen vikatapauksesta.  

 

Korjausaikojen osalta tulee huomioida, että todelliset korjausajat voivat olla tässä työssä 

määritettyjä arvoja huomattavasti suurempia. Korjausaikoja käytetään keskeytyskustannus-

ten laskennassa silloin, jos ratasähköverkon sähkönjakelu edellyttää, että tarkastelun koh-

teena olevan komponentin täytyy olla toimintakuntoinen. Mikäli varasyöttöyhteys voidaan 

järjestää viereiseltä syöttöasemalta tai saman syöttöaseman toiselta päämuuntajalta, keskey-

tysajaksi muodostuu varasyöttöyhteyden muodostamiseen mennyt kytkentäaika. Elinkaari-

kustannusten laskentaosiossa tehdään vertailua keskeytyskustannusten suuruudesta syöttö-

asematopologioiden välillä, jos kyseessä on syöttöasema jolle varasyöttöyhteyttä ei voida 

järjestää. 

5.2 Järjestelmän kuvaus 

Sähkön siirrosta ratasähköverkon syöttöasemille vastaavat alueverkkoyhtiöt sekä kantaverk-

koyhtiö Fingrid Oyj. Syöttöasema liitetään alue- tai kantaverkkoon 110 kV:n voimajohdon 

välityksellä. Syöttöasemaan kohdistuvien vikojen vaikutus voi näkyä syöttävän voimajoh-

don välityksellä edellä olevaan alue- tai kantaverkkoon riippuen siitä, miten suojaus on to-

teutettu. Samoin alue- tai kantaverkossa tapahtuvat viat näkyvät suoraan syöttöasemilla, jol-

loin ratasähköverkolle aiheutuu käyttökeskeytyksiä. 

5.2.1 Ratasähköverkon syöttöasematopologiat 

Luotettavuusanalysoinnin kannalta on olennaista selvittää kuinka merkittävästi syöttävässä 

verkossa tapahtuvat viat vaikuttavat ratasähköverkon toimintaan ja täten syöttöjärjestelmän 

luotettavuuteen. Kuvassa 5.2 on esitetty erilaisia syöttöasematopologioita, joiden mukaan 

syöttöasemia on liitetty ja voitaisiin liittää alue- tai kantaverkkoon. 
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Kuva 5.2. Esimerkkejä syöttöasematopologioista. Ratasähköverkon syöttöasemien sähkönsyötöt on 

pääsääntöisesti toteutettu haarasyöttönä läheiseltä sähköasemalta tai liitetty osaksi alue- 

tai kantaverkkoa, joka on silmukoitu verkko. Haarajohdon periaatteella syötettyjä syöttö-

asemia on toteutettu viimeisimpinä vuosina ilmajohdon sijasta myös maakaapelilla.  

Kuvassa 5.2 esitetyissä syöttöasematopologioista yleisimpänä voidaan pitää topologiaa, 

jossa syöttöasema on liitetty silmukoituun verkkoon ja jossa on joko yksi tai kaksi päämuun-

tajaa. Syöttävien voimajohtojen pituuteen vaikuttaa olennaisesti syöttöaseman sijainti. Syöt-

töasemia syöttävien haarajohtojen pituudet vaihtelevat muutamista kymmenistä metreistä 

kymmeniin kilometreihin. Syöttöaseman sijoitussuunnittelussa pyritään minimoimaan syöt-

tävän voimajohdon pituus sijoittamalla syöttöasema mahdollisimman lähelle silmukoitua 

sähkönsiirtoverkkoa, jotta pitkää haarajohtoa ei tarvitse rakentaa. Syöttävän alue-/kantaver-

kon topologialla on merkitystä syöttöasemalle toimitettavan sähköenergian toimitusvarmuu-

den kannalta. 
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Ratasähköverkkoa syöttävät siirtoverkot ovat pääsääntöisesti aina silmukoituja verkkoja. 

Sähkönsiirtoverkkojen osalta sähkölle on siis aina olemassa vaihtoehtoinen siirtoreitti, jos 

normaalikäytössä oleva verkko vikaantuu siten, että verkko ei kykene toimimaan normaa-

listi. Siirtojärjestelmä suunnitellaan N-1 periaatteella, joka tarkoittaa, että järjestelmä kestää 

aina yhden komponentin vikaantumisen ja irtoamisen verkosta. Haarajohdolla syötetyn syöt-

töaseman osalta vastaavaa korvaavaa syöttöyhteyttä ei puolestaan voida muodostaa, jonka 

vuoksi haarajohtojen rakentamista on mm. pyritty välttämään. Toinen syy haarajohtojen ra-

kentamisen vähentämiselle on niiden rakentamisen lupaprosesseihin liittyvät haasteet. 

5.2.2 Ratasähköverkon muodostama silmukoitu verkkorakenne 

Ratasähköverkon sähkönjakelu on toteutettu pääosin silmukoidun sähköverkon rakennetta 

mukaillen. Ratasähköverkon silmukoidulla verkolla tarkoitetaan samanlaista verkon raken-

netta kuin sähkönsiirtoverkoissa, jossa sähkönjakelulle on olemassa toinen rinnakkainen 

reitti, jos normaalikäytössä olevan reitin jokin osa tai komponentti vioittuu aiheuttaen käyt-

tökeskeytyksen. Lähes kaikilla sähköistetyillä rataosilla sähkönsyöttö voidaan tarpeen tullen 

toteuttaa edellä mainitulla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ratasähköverkon 

syöttöjärjestelmät on pääsääntöisesti aina suunniteltu sähkönsiirtoverkkojen tapaan N-1 pe-

riaatteella muutamaa poikkeuksellista syöttöasemaa lukuun ottamatta. Kuvassa 5.3 on esi-

tetty kahden ratasähköverkon syöttöaseman ja ratajohtorakenteiden muodostama verkkora-

kenne, joka toimii silmukoidun verkon periaatteen mukaisesti. 

 

Kuva 5.3. Ratasähköverkon syöttöasemien muodostama silmukoitu verkkorakenne esitettynä ryhmi-

tyskaavion muodossa. Ratajohtorakenteiden avulla voidaan muodostaa korvaava siirtoyh-

teys, jos toista syöttöasemaa syöttävä verkko on vikaantunut. Syöttöasema-alueiden vä-

lissä oleva erotusjakso erottaa sähköiset alueet toisistaan.  
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Syöttöasemien välissä sijaitsee erotusjakso, joka erottaa kahden syöttöaseman syöttämät 

sähköiset alueet toisistaan. Toisen syöttöaseman ollessa pois käytöstä tai vikaantuessa, syöt-

töaseman syöttöaluetta voidaan syöttää viereiseltä syöttöasemalta. Tällöin voidaan puhua 

korvaavasta kytkennästä. Korvattavalla syöttöasemalla tehdään seuraavat toimenpiteet, jotta 

varasyöttö voidaan toteuttaa viereiseltä syöttöasemalta: 

• aukaistaan ratasähköverkkoa syöttävät katkaisijat 

• aukaistaan ratajohtoerottimet 

• aukaistaan syöttöaseman pääkatkaisija 

• aukaistaan kiskostoa syöttävä erotin sekä syöttöasema suodattimen katkaisija tai ero-

tin 

• aukaistaan päämuuntajaa syöttävä 110 kV katkaisija 

• suljetaan 110 kV puolen maadoituskytkin pääkatkaisijan ns. kelluvalta puolelta. 

(Kärhä 2018) 

Varasyöttöyhteyden muodostaminen on tarkasteltava jokaisen syöttöasema-alueen osalta ta-

pauskohtaisesti. Syöttöasemien välinen etäisyys vaihtelee 25 kV:n imumuuntajajärjestel-

mässä 30–45 km välillä riippuen onko kyseessä yksi vai kaksi raiteinen rata. Erotusjaksot 

sijaitsevat myös niiden syöttöasemien kohdalla, joissa on käytettävissä kaksi päämuuntajaa. 

Syöttöaseman kaksi päämuuntajaa syöttävät eri syöttöalueita. Kuvassa 5.4 on esitetty pel-

kistettynä kahden syöttöaseman ja ratajohtorakenteiden muodostama silmukoitu verkkora-

kenne. 
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Kuva 5.4. Kahden haarajohdolla syötetyn syöttöaseman ja ratajohtorakenteiden muodostama silmu-

koitu verkkorakenne pelkistettynä. Syöttöaseman 1 osalta päämuuntajat PM1.1 ja PM1.2 

syöttävät eri sähköisiä alueita, kuten myös syöttöaseman 2 tapauksessa päämuuntajat 

PM2.1 ja PM2.2 eri alueita. 

Kuvassa 5.4 esitetyt syöttöasemat ovat pitkän välimatkansa vuoksi lähes aina eri syöttävän 

verkon suojauksen takana. Tämä tarkoittaa sitä, ettei syöttöasemat ole liitettyinä samaan 

syöttävään verkkoon. Syöttöasemat kykenevät syöttämään tarvittavan sähköenergian rata-

verkkoon, jos kyseessä ei ole kanta- tai alueverkossa tapahtuva laaja-alainen häiriö. Mikäli 

kyseessä on laaja-alainen häiriö kanta- tai alueverkossa, molempien syöttöasemien syöttävät 

verkot voivat olla yhtäaikaisesti alhaalla. Tässä tapauksessa syöttöasema-alueille ei voida 

toimittaa tarvittavaa sähköenergiaa. Näin laaja-alaiset häiriöt tai vikatilanteet ovat kuitenkin 

erittäin harvinaisia. Kantaverkkoyhtiö Fingridin siirtoverkon käyttövarmuus on vuonna 

2021 ollut 99,9 %, joka kuvastaa hyvin sitä, että sähkönsiirtoverkkojen siirtovarmuus on 

todella korkealla tasolla. (Fingrid 2022) Yleisempi tapaus on, että toinen syöttöasemista ei 

kykene syöttämään sähköenergiaa rataverkolle. Tällaisessa tapauksessa kuvassa 5.4 esitetty 

erotusjakson erotin voidaan ohjata kiinni, jonka jälkeen toinen syöttöasemista voi syöttää 

toista syöttöasema-aluetta. Erotinta ei voi ohjata kuitenkaan kuorma päällä, jonka vuoksi 

korvaavan varasyöttöyhteyden muodostaminen edellyttää aina käyttökeskeytystä ratasähkö-

verkolle. Vastaava poikkeustilanne voi tulla myös kysymykseen, jos toiselle syöttöasemalle 

suoritetaan laajoja huoltotoimia, jotka edellyttävät syöttöaseman korvaamisen väliaikaisesti 

viereiseltä syöttöasemalta. Molemmat tilanteet ovat poikkeustapauksia ja niitä pyritään vält-

tämään mahdollisimman pitkälle. 
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Ratajohtoverkon muodostama silmukoitu verkkorakenne parantaa huomattavasti ratajohto-

verkon käyttövarmuutta, koska syöttöjärjestelmä kestää N-1 tilanteen, eli se kykenee syöt-

tämään tarvittavan sähköenergian rataverkolle yhden vian syntyessä. Tällä on suuri vaikutus 

syöttöjärjestelmän aiheuttamineen keskeytyshaittoihin. 

5.3 Analysoitavien toimintojen määrittely 

Tässä vaiheessa analysoidaan syöttävässä verkossa ja syöttöasemilla tapahtuvia vikoja ja 

niiden vaikutuksia syöttöjärjestelmän toimivuudelle. Syöttöaseman vikatapauksia voi olla 

esimerkiksi katkaisijan tai päämuuntajan vikaantuminen. Syöttävän verkon osalta vikata-

paus voi olla esimerkiksi 110 kV:n voimajohdon vikaantuminen maasulun vuoksi. Tarkas-

teltava toiminto tulee olla hyvin määritelty, jotta tiedetään, millä tavalla se vaikuttaa esimer-

kiksi varasyöttöyhteyden muodostamiseen ja keskeytysaikoihin. Mitä paremmin analyysin 

kohteena olevat toiminnot pystytään määrittämään, sitä tarkemmin luotettavuus- ja elinkaa-

rikustannuslaskentaa voidaan tehdä.  

5.4 Suorituskyvyn kriteerit 

Syöttöjärjestelmä on suunniteltu kestämään N-1 tilanne. Koko syöttöjärjestelmän onnistunut 

toiminta edellyttää, että vähintään toinen kuvassa 5.4 esitetyistä syöttöasemista kykenee 

syöttämään tarvittavan sähköenergian rataverkolle. Syöttöasemien 1 tai 2 onnistunut toi-

minta puolestaan edellyttää, että syöttävä verkko on toimintakunnossa ja, että vähintään toi-

nen syöttöaseman päämuuntajista kykenee syöttämään tarvitun sähköenergian rataverkolle. 

Johtolähtöjen onnistunut toiminta edellyttää, että kyseisen johtolähdön päämuuntaja kyke-

nee syöttämään tarvittavan sähköenergian rataverkolle. 

5.5 Vika-analyysi 

Vika-analysoinnissa analysoidaan vikoja, jotka aiheuttavat ei-toivotun tapahtuman sekä nii-

den aiheuttamia vaikutuksia rajapintojen kautta liitettyjen järjestelmien toimintaan. Suorite-

taan, esimerkinomaisesti, vika-analyysi 110 kV:n voimajohdon vikatapauksessa ja katkaisi-

jan K4 vikaantuessa. Syöttävän 110 kV:n voimajohdon vikaantuminen: 

1. 110 kV:n voimajohdon vikaantuessa syöttävän verkon sähköasemalla oleva 

katkaisija avautuu, jolloin ratasähköverkon syöttöasema irtoaa verkosta. 

Syöttöasema erotetaan verkosta aukaisemalla erotin. 110 kV:n voimajohdon 
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vikaantuminen aiheuttaa syöttävälle verkolle haara-johdon tapauksessa kat-

kaisijan laukaisun. 

2. Katkaisijan ja erottimen ollessa auki 110 kV:n voimajohto on jännitteetön 

eikä kykene syöttämään syöttöasemaa. Tällöin suorituskyvyn kriteerit on lai-

minlyöty. 

3. Syöttöasema ei kykene syöttämään sähköenergiaa rataverkolle. 

4. Korvaavan varasyöttöyhteyden muodostaminen viereiseltä syöttöasemalta 

väliaikaisesti.  

a. Erotetaan jännitteetön syöttöasema ratajohtoverkosta sekä syöttävästä 

verkosta. 

b. Muodostetaan varasyöttöyhteys ratajohtorakenteiden kautta ohjaa-

malla syöttöasemien välissä olevan erotusjakson erotin ”kiinni”-asen-

toon. (huom. ei kuormaerotin) 

c. Muodostetaan varasyöttöyhteys myös toisesta suunnasta toisen pää-

muuntajan syöttöasema-alueelle. 

5. Ratasähköverkko on jännitteetön niin kauan, kun varasyöttöyhteys saadaan 

muodostettua. Tästä aiheutuu kytkentäaikojen mittainen keskeytys. 

Suoritetaan samankaltainen analysointi tilanteessa, jossa kuvassa 5.4 esitetty syöttöaseman 

1 katkaisija K1.4 vikaantuu: 

1. Katkaisijan K1.4 vikaantuessa katkaisija K1.2 laukeaa. Vikaantunut katkai-

sija K1.4 erotetaan aukaisemalla erottimet E1.6 ja E1.9. Katkaisijan K1.4 toi-

minta ei vaikuta syöttävän verkon käyttövarmuuteen, jos suojauksen selektii-

vinen toiminta on varmistettu. 

2. Katkaisijan K1.2 toimiessa päämuuntajan PM1.2 syöttämä johtolähtö on jän-

nitteetön.  

3. Suorituskyvyn kriteerit on laiminlyöty. Päämuuntaja PM1.2 ei kykene syöt-

tämään tarvittavaa sähköenergiaa erottimien E1 ja E2 väliselle rataosuudelle. 

4. Alueen syöttäminen päämuuntajalla PM1.1. Suoritetaan korvaava kytkentä 

jännitteettömälle alueelle kytkemällä erotin E1.10 ”kiinni”-asentoon. 

5. Ratasähköverkko on jännitteetön niin kauan, kun varasyöttöyhteys toisen 

johtolähdön kautta on saatu muodostettua. 

Vika-analyysia voi tarkentaa niin tarkaksi kuin tarkastelussa nähdään tarpeelliseksi. Tässä 

esimerkinomaisessa tarkastelussa tarkempaa analyysia ei ole tarve tehdä. Analyysin avulla 
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vian ja vian vaikutusten havainnointi ja niiden ymmärtäminen helpottuvat, joka selkeyttää 

luotettavuuslaskennan suorittamista, erityisesti kytkentä- ja keskeytysaikojen määrittämistä. 

5.6 Numeerinen laskenta 

Aikaisemmissa luvuissa kuvatuilla luotettavuuslaskennan yhtälöillä voidaan laskea eri syöt-

töasematopologioiden luotettavuuden tunnuslukuja. Keskeisiä luotettavuuden tunnuslukuja 

ovat vikataajuus, vuotuinen keskeytysaika ja keskeytyksen keskipituus. Luotettavuuslas-

kenta suoritetaan kuudelle eri syöttöasematopologialle, joita ovat: 

• 1 päämuuntajalla varustettu ja 110 kV ilmajohtorakenteisella haaralla syötetty syöt-

töasema. 

• 2 päämuuntajalla varustettu ja 110 kV ilmajohtorakenteisella haaralla syötetty syöt-

töasema. 

• 1 päämuuntajalla varustettu ja 110 kV kaapelirakenteisella haaralla syötetty syöttö-

asema. 

• 2 päämuuntajalla varustettu ja 110 kV kaapelirakenteisella haaralla syötetty syöttö-

asema. 

• 1 päämuuntajalla varustettu syöttöasema, joka on liitetty silmukoituun ilmajohtora-

kenteiseen 110 kV verkkoon. 

• 2 päämuuntajalla varustettu syöttöasema, joka on liitetty silmukoituun ilmajohtora-

kenteiseen 110 kV verkkoon. 

Syöttöasematopologiat on jaettu syöttävän verkon tyypin, syöttävän johdon tai kaapelin sekä 

päämuuntajien määrän mukaisesti. Tarkastelun kohteena olevat syöttöasematopologiat on 

kaikki toteutettu 1x25 kV sähköistysjärjestelmällä. Kaikissa laskentaesimerkeissä oletetaan, 

että varasyöttöyhteys voidaan järjestää viereiseltä syöttöasemalta. Tällä on suuri vaikutus 

keskeytysten pituuksiin, joka vaikuttaa olennaisesti syöttöjärjestelmän luotettavuuteen. Esi-

merkeissä oletetaan, että kaikki erottimet ovat kauko-ohjattavia ja niiden vikataajuus määri-

tetään tässä työssä nollaksi. Luotettavuuden tunnuslukujen laskennan jälkeen voidaan laskea 

eri syöttöasematopologioiden vuotuiset keskeytyskustannukset. Keskeytyskustannusten las-

kennan lähtökohtana on, että jokaiselle syöttöjärjestelmän verkkokomponentille voidaan 

määrittää vikojen määrä ja keskeytysajat. Sähkövetokaluston kokema kokomääräinen kes-

keytyshaitta riippuu täten vikojen kokonaismäärästä, vikojen aiheuttamasta keskeytysajasta 

sekä keskeytystehosta.  
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Luotettavuuslaskentaa ja sen tuloksia arvioidessa tulee muistaa, että luotettavuuslaskennalla 

pyritään määrittämään arvioita keskeytysmäärille ja –haitoille. Tässä työssä käytettävät vi-

kataajuudet ja muut parametrit ovat keskimääräisiä arvoja, joka tarkoittaa väistämättä epä-

tarkkuutta lopputuloksissa. Tunnuslukujen avulla voidaan kuitenkin systemaattisesti ohjata 

syöttöjärjestelmien keskeytysmäärien ja –haittojen kehitystä. (Partanen et. al 2008, 48.) Nu-

meerinen laskenta on esitetty tämän työn liitteissä II ja III kahdelle erilaiselle syöttöasema-

topologialle. 

5.7 Tulokset ja johtopäätökset 

Taulukossa 5.5 on esitetty luotettavuuden tunnuslukujen laskelmien tulokset edellä esite-

tyille syöttöasematopologioille. Laskettuja luotettavuuden tunnuslukuja ovat vikataajuus, 

vuotuinen keskeytysaika ja keskeytysten keskipituus. 

Taulukko 5.5. Kuuden eri syöttöasematopologian lasketut luotettavuuden tunnusluvut. Laskennoissa 

käytetyt parametrit on esitetty työn liitteessä I. 

  Syöttöaseman vi-

kataajuus [vikaa/a] 

Vuotuinen keskey-

tysaika [h/a] 

Keskeytysten 

keskipituus 

[h/vika] 

Syöttöasema yhdellä päämuunta-

jalla ja 110kV ilmajohtorakentei-

sella haaralla 

0,019 0,031 1,58 

Syöttöasema kahdella päämuun-

tajalla ja 110kV ilmajohtoraken-

teisella haaralla 

0,027  0,021 

  

0,76 

Syöttöasema yhdellä päämuunta-

jalla, jota syötetään 110kV kaa-

pelirakenteisella haaralla  

0,013 0,021 1,62 

 

Syöttöasema kahdella päämuun-

tajalla, jota syötetään 110kV kaa-

pelirakenteisella haaralla  

0,021 0,011 0,54 

Syöttöasema yhdellä päämuunta-

jalla, joka on liitetty 110kV sil-

mukoituun ilmajohtoverkkoon 

0,019  0,023 1,17 

Syöttöasema kahdella päämuun-

tajalla, joka on liitetty 110kV sil-

mukoituun ilmajohtoverkkoon 

0,027 0,013 0,47 
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Tunnuslukujen laskentatuloksista nähdään, että syöttötopologian valinnalla on suuri vaiku-

tus syöttöaseman vikataajuuteen ja keskeytysaikoihin. Syöttöaseman vikataajuus muodostuu 

sähkönjakelun kannalta merkittävien komponenttien yhteen lasketuista vikataajuuksista, 

jonka vuoksi kahdella päämuuntajalla varustettujen syöttöasemien kokonaisvikataajuudet 

ovat suuremmat, kuin yhdellä päämuuntajalla varustettujen. Vuotuisiin keskeytysaikoihin ja 

keskeytyspituuksiin kaksi päämuuntajaa syöttöasemalla vaikuttaa olennaisesti. Syöttöase-

matopologioita vertaillessa havaitaan, että 110 kV haarajohto aiheuttaa suurimmat keskey-

tysajat. Silmukoituun verkkoon liittyminen on tunnuslukuja arvioimalla järkevämpi vaihto-

ehto, kuin toteuttaa syöttöasema 110 kV haarajohdolla.  

5.8 Luotettavuuslaskennan ongelmakohdat  

Vikataajuuksien määrittämisessä eri syöttöasematopologioille tulee huomioida, että eri kom-

ponenttien vikataajuudet on kerätty sähkönsiirto- ja -jakelutekniikan kirjallisuudesta ja eri 

tutkimuksista. Työssä ei käytetä rataverkon syöttöjärjestelmien todellisia absoluuttisia vika-

taajuuksia, joka vaikuttaa eri syöttöasematopologioiden kokonaisvikataajuuksiin.  
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6 RATASÄHKÖVERKON SYÖTTÖJÄRJESTELMÄN ELINKAARIKUSTAN-

NUKSET 

Yleisesti infra-alan elinkaariajattelun tarkoituksena on pyrkiä tiedostamaan tietyn tuotteen 

koko elinkaari raaka-aineiden hankinnasta loppusijoitukseen saakka. Elinkaaritarkasteluissa 

tarkastellaan yleensä tietyn rakenteen tai tuotteen elinkaarta ympäristövaikutusten tai elin-

kaarikustannusten perusteella. (Liikennevirasto 2011, 13.) Tässä tutkimustyössä tarkastel-

laan ratasähköverkon syöttöjärjestelmän elinkaarikustannuksia, ei ympäristövaikutuksia. 

 

Rataverkolla käytettävien ratasähköverkkojen syöttöjärjestelmien osalta elinkaari on taval-

lisesti pitkä, joka tarkoittaa sitä, että tarkastelussa on väistämättä mukana suuret epävar-

muustekijät. Pitkä käyttöikä tarkoittaa myös sitä, että kunnossapidon rooli laitteiden käyttö-

varmuuden kannalta koko elinkaaren ajan on merkittävä.  

 

Tässä työssä tarkastellaan ratasähköverkon syöttöjärjestelmän elinkaarikustannuksia, jotka 

muodostuvat investointi-, käyttö- ja keskeytyskustannuksista sekä operatiivisista kustannuk-

sista. Laitteistojen teknisen käyttöiän jälkeen muodostuvia hävitys- tai kierrätyskustannuksia 

ei huomioida tässä tarkastelussa. Laskentojen lähtötietoina käytettävät laskentaparametrit on 

esitetty kootusti liitteessä I. Elinkaarikustannukset lasketaan seuraaville syöttöasematopolo-

gioille: 

• 1 päämuuntajalla varustettu ja 110 kV ilmajohtorakenteisella haaralla syötetty syöt-

töasema. 

• 2 päämuuntajalla varustettu ja 110 kV ilmajohtorakenteisella haaralla syötetty syöt-

töasema. 

• 1 päämuuntajalla varustettu ja 110 kV kaapelirakenteisella haaralla syötetty syöttö-

asema. 

• 2 päämuuntajalla varustettu ja 110 kV kaapelirakenteisella haaralla syötetty syöttö-

asema. 

• 1 päämuuntajalla varustettu syöttöasema, joka on liitetty silmukoituun ilmajohtora-

kenteiseen 110 kV verkkoon. 

• 2 päämuuntajalla varustettu syöttöasema, joka on liitetty silmukoituun ilmajohtora-

kenteiseen 110 kV verkkoon. 
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Liitteissä II ja III on esitetty esimerkinomaiset laskennat kahdelle eri syöttöasematopologi-

alle.  

6.1 Elinkaarikustannuslaskennan tulokset 

Elinkaarikustannusten laskennassa käytettiin kaikkien syöttöasematopologioiden osalta sa-

moja laskentaparametreja niiltä osin, kuin ne soveltuvat erilaisille syöttötopologioille. Ver-

tailulaskelmissa kaikkien syöttöjohtojen pituudeksi on määritetty 2 km, jotta investointikus-

tannukset ovat vertailukelpoisia. Käytetyt laskentaparametrit on esitetty tämän työn liitteessä 

I. Laskentaesimerkeissä on oletettu, että tarkasteltavat syöttöasemat sijaitsevat Helsingin 

seudun lähiliikenteen alueella, jossa junien vuosittainen määrä on 70 000 junaa vuodessa. 

Elinkaarikustannukset ilmajohto- ja maakaapelirakenteiselle haaralla syötetyille syöttöase-

matopologioille on esitetty kuvassa 6.1.  

 

Kuva 6.1. Haarajohtorakenteella syötettyjen syöttöasematopologioiden elinkaarikustannukset 40 

vuoden pitoajalla. Keskeytyskustannukset eivät merkittävästi vaikuta elinkaarikustannuk-

siin. Syöttöasemat oletetaan sijaitsevan Helsingin seudun lähiliikenteen alueella. 
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Silmukoituun verkkoon liitetyn syöttöasematopologian osalta investointikustannuksissa on 

iso ero verrattuna haarajohtorakenteella toteutettuihin syöttöasematopologioihin, koska sil-

mukoituun verkkoon liitetyssä syöttöasematopologiassa ei ole vastaavansuuruisia investoin-

tikustannuksia syöttävän verkon osalta. Silmukoidut siirtoverkot kuuluvat osaksi alue- tai 

kantaverkkoa. Silmukoituun ilmajohtorakenteiseen siirtoverkkoon liitettyjen syöttöasema-

topologioiden elinkaarikustannukset on esitetty kuvassa 6.2.  

 

Kuva 6.2. Ilmajohtorakenteiseen silmukoituun 110 kV verkkoon liitettyjen syöttöasematopologioi-

den elinkaarikustannukset 40 vuoden pitoajalla. 

Kuvasta 6.1 ja 6.2 nähdään, että elinkaarikustannuksiin vaikuttaa olennaisimmin investoin-

tikustannusten suuruus. Häviökustannuksilla on myös merkittävä vaikutus syöttöasemien 

elinkaarikustannuksiin. Häviökustannuksiin vaikuttaa merkittävästi päämuuntajien luku-

määrä. Kahden päämuuntajan syöttöasemilla häviökustannukset ovat tuplasti suuremmat, 

kuin yhdellä päämuuntajalla syötetyillä syöttöasemilla. Keskeytyskustannukset eivät ole 

merkittävässä roolissa elinkaarikustannuksia arvioidessa. Keskeytyskustannusten avulla 

voidaan kuitenkin vertailla keskeytysten haittaa rataverkolle ja käyttää keskeytyskustannuk-

sia apuna käyttövarmuuden hallinnassa. Huomioitavan arvoista on, että keskeytyskustannus-

ten laskennassa ei ole huomioitu ratajohtoverkon keskeytyksiä. Keskeytyskustannuksien 
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suuruuteen vaikuttaa merkittävästi määritetyt vikataajuudet. Edellä esitetyissä elinkaarikus-

tannuksissa ei ole huomioitu kuin pysyvien vikojen taajuudet, koska suorituskannustinjär-

jestelmän mukaiset vähimmäisajat korvausten maksamiselle eivät huomioi lyhyitä PJK- ja 

AJK-vikoja.  

 

Tarkastellaan seuraavaksi millä tavalla keskeytyskustannukset muuttuvat, jos kyseessä on 

syöttöasema, jolle varasyöttöyhteyttä ei voida muodostaa. Keskeytyskustannusten muutok-

set eri syöttöasematopologioille tässä tilanteessa on esitetty kuvassa 6.3. 

 

Kuva 6.3. Keskeytyskustannusten muutos eri syöttöasematopologioille tapauksessa, jossa varasyöt-

töyhteyttä ei voida muodostaa viereiseltä syöttöasemalta. 

Kuvassa 6.3. esitetyistä keskeytyskustannusten muutoksista suurin muutos kohdistuu syöt-

töasemiin, jotka on varustettu yhdellä päämuuntajalla. Kahden päämuuntajan syöttöasemat 

eivät ole yhtä riippuvaisia keskeytysten aikana varasyöttöyhteydestä, kuin yhden päämuun-

tajan syöttöasemat. Silmukoituun verkkoon liitetyn kahdella päämuuntajalla varustetun 

syöttöaseman keskeytyskustannukset eivät muutu lainkaan, vaikka varasyöttöyhteyttä ei 

voida muodostaa viereiseltä syöttöasemalta, koska kahdella päämuuntajalla varustettu syöt-

töasema, joka on liitetty silmukoituun verkkoon kykenee syöttämään ratajohtoverkkoa N-1 

tilanteessa. Muiden kahdella päämuuntajalla varustettujen syöttöasemien tapauksissa ainoa 
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vika, jonka vuoksi varasyöttöyhteys voitaisiin joutua muodostamaan, on 110 kV voimajoh-

don vikaantuminen. Tämä sen vuoksi, koska tällöin syöttävässä verkossa ei voida muodostaa 

varasyöttöyhteyttä. 110 kV maakaapelin tapauksessa tämä kuitenkin näyttäytyy hyvin pie-

nenä vaikutuksena maakaapelin alhaisen vikataajuuden vuoksi. Kahdella päämuuntajalla ja 

110 kV haarajohdolla toteutettu syöttöasema kokee 25 k€ muutoksen keskeytyskustannuk-

siin, mikäli varasyöttöyhteyttä ei voida muodostaa syöttöasemalta. Silmukoidun verkon ja 

kahdella päämuuntajalla varustetun syöttöaseman tapauksessa vaikutusta ei ole ja kaapelilla 

syötetyn syöttöaseman tapauksessa vaikutus on hyvin vähäinen. Yhdellä päämuuntajalla va-

rustetut syöttöasemat kokevat puolestaan suuren muutoksen keskeytyskustannuksiin, mikäli 

varasyöttöyhteyttä ei voida muodostaa. Keskeytyskustannukset määritetyillä laskentapara-

metreillä voivat kasvaa syöttöasematopologiasta riippuen jopa 64 k€/pitoaika. Näin suuren 

keskeytyskustannusten muutoksen kokee syöttöasema, joka on varustettu yhdellä päämuun-

tajalla ja jota syötetään 110 kV haarajohdolla. Tämän vuoksi varasyöttöyhteys on erittäin 

tärkeässä roolissa, kun tarkastellaan keskeytyskustannuksia ja käyttövarmuutta. 

 

Keskeytyskustannukset toimivat euromääräisen arvonsa lisäksi indikaattorina käyttövar-

muudelle. Tarkastellaan seuraavaksi, kuinka iso vaikutus syöttävän voimajohdon pituudella 

on keskeytyskustannuksiin. Tarkastelusta jätetään ulkopuolelle maakaapelilla syötetyt syöt-

töasemat. Väyläviraston omistamien 110 kV voimajohtojen pituudet vaihtelevat 0,2–15 km 

välillä. Kuvassa 6.4. on esitetty yhdellä päämuuntajalla varustetun syöttöaseman keskeytys-

kustannusten muutos, kun syöttävän voimajohdon pituus kasvaa. 
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Kuva 6.4. Yhdellä päämuuntajalla varustetun syöttöaseman keskeytyskustannusten muutos syöttä-

vän ilmajohtorakenteisen haarajohdon pituuden funktiona. 

Kuvasta 6.4. nähdään, että keskeytyskustannukset lähtevät nousemaan mitä pidemmästä 

syöttävästä voimajohdosta on kyse. Esimerkkilaskennoissa käytetty 2 km voimajohto aiheut-

taa pitoaikanaan noin 6,5 k€ keskeytyskustannuksen, kun taas 15 km pitkä voimajohto sa-

moilla laskentaparametreilla yli 200 k€ keskeytyskustannuksen pitoajalta. Voimajohdot ovat 

syöttöasemien vikaherkin komponentti, jonka vuoksi niiden vikaantumisten aiheuttamat 

keskeytyskustannukset aiheuttavat suurimman osan syöttöjärjestelmän keskeytyskustannuk-

sista. Kahdella päämuuntajalla varustetun syöttöaseman tapauksessa muutos on samanlai-

nen.  

6.2 Herkkyystarkastelu 

Syöttöasematopologioiden elinkaarikustannuksien laskentaan suoritettiin herkkyystarkaste-

lua, jonka tarkoituksena on todentaa, kuinka iso vaikutus eri laskentaparametrien muuttami-

sella on elinkaarikustannuksiin. Muutostekijöiksi valittiin tässä työssä korkokanta, operatii-

viset kustannukset ja loistehokustannukset. Kuvassa 6.4 on esitetty valitun korkokannan vai-

kutus eri syöttöasematopologioiden elinkaarikustannuksiin. 
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Kuva 6.5. Korkokannan muutoksen vaikutus elinkaarikustannuksiin. Muutos on verrattuna 5 % kor-

kokantaan, jota käytetään laskentaesimerkeissä. 

Kuvasta 6.5 voidaan todeta, että mitä pienempi laskentakorkokanta on, sitä enemmän se kas-

vattaa elinkaarikustannuksia. Suuremmalla laskentakorkokannalla elinkaarikustannukset 

pienenevät. Korkokannan muutoksilla on suurin vaikutus kahdella päämuuntajalla varuste-

tun ja silmukoituun ilmajohtoverkkoon liitetyllä syöttöasemalla. Pienin vaikutus on puoles-

taan kaapelirakenteisella haaralla syötetyllä yhden päämuuntajan syöttöasemalla. 

 

Operatiiviseksi kustannukseksi työssä määritettiin 10 k€ yhdellä päämuuntajalla varustetulle 

syöttöasemalle ja 15 k€ kahdella päämuuntajalla varustetulle syöttöasemalle. Operatiivisten 

kustannusten muutoksen vaikutus eri syöttöasematopologioiden elinkaarikustannuksiin on 

esitetty kuvassa 6.6.  
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Kuva 6.6. Operatiivisten kustannusten vaikutus elinkaarikustannuksiin 40 vuoden pitoajalla. 

Operatiivisten kustannusten pienentäminen 10 % verran vaikuttaa elinkaarikustannusten 

suuruuteen keskimäärin -0,5 %:n verran. Operatiivisten kustannusten pienentäminen 20 %:a 

noin -1–2 %:n verran. Kasvattaminen 10 % tai 20 % vaikuttaa puolestaan saman verran elin-

kaarikustannuksiin, mutta elinkaarikustannuksia kasvattavasti. Suurta eroa eri syöttöasema-

topologioiden elinkaarikustannusten muutoksella ei ole. Syöttöasemien operatiivisten kus-

tannusten voidaan olettaa olevan todenmukaisella tasolla, jonka vuoksi suurempaa muutosta 

operatiivisten kustannusten herkkyystarkastelussa ei ole tarpeen suorittaa. 

 

Loistehokustannusten tarkastelussa on oletettu, että alkuperäisissä laskennoissa loistehokus-

tannus yhdellä päämuuntajalla varustettua syöttöasemaa kohden olisi 5 k€/a ja kahdella pää-

muuntajalla varustettua syöttöasemaa kohden 10 k€/a. Kuvassa 6.7 on esitetty loistehokus-

tannusten vaikutus syöttöasematopologioiden elinkaarikustannusten suuruuteen. Loisteho-

kustannusten vaikutusten vertailu suoritettiin siten, että loistehokustannuksia per vuosi kas-

vatettiin 4, 6, 8 ja 10 kertaiseksi 5 k€/a ja 10 k€/a vertailuarvoihin nähden.  
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Kuva 6.7. Loistehokustannusten kasvattamisen vaikutus elinkaarikustannuksiin 40 vuoden pitoajalla. 

Loistehokustannusten kasvattaminen 4-kertaiseksi kasvattaa eri syöttöasematopologioiden 

elinkaarikustannuksia 8–18 %:n verran. 6-kertaiseksi kasvattaminen puolestaan kasvattaisi 

elinkaarikustannuksia eri syöttöasematopologioiden osalta 13–29 %:n verran. 8-kertaiseksi 

kasvattaminen puolestaan 19-41 %:n verran ja 10-kertaiseksi kasvattaminen 24-53 %:n ver-

ran. Loistehokustannusten kasvattaminen moninkertaiseksi määritettyihin arvoihin nähden 

johtuu siitä, että loistehokustannukset ovat tällä hetkellä määritettyä laskenta-arvoa suurem-

mat, mutta pitkän aikavälin tavoitteena on, että loistehokustannukset saadaan minimoitua. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 

Työssä käytetyt laskentaparametrit on johdettu sähkönjakelu- ja siirtotekniikan kirjallisuu-

desta. Absoluuttisia ratasähköverkon syöttöjärjestelmän vikataajuuksia ei ole kerätty aikai-

semmin dataksi. Sähkönjakelu- ja siirtotekniikan kirjallisuudesta koostetut laskentaparamet-

rit aiheuttavat väistämättä epätarkkuutta laskentatuloksiin. Käyttökeskeytyksiä aiheuttavat 

komponentit ovat pääpiirteittäin kuitenkin samoja, kuin sähkönjakelu- ja sähkönsiirtover-

koissa, jonka vuoksi vikataajuudet soveltuvat myös ratasähköverkon syöttöjärjestelmiin. 

Tässä työssä ei kuitenkaan tarkasteltu ratajohtoverkon vikataajuuksia tai käyttökeskeytyksiä 

vaan ainoastaan syöttävän verkon osalta. Mikäli vastaavaa metodiikkaa halutaan käyttää 

koko ratasähköverkon kunnossapito- ja investointipäätöksiä tehdessä, tulisi ratajohtoverkon 

vastaavat laskentaparametrit pystyä määrittämään. Ratajohtoverkko eroaa perinteisistä ilma-

johtoverkoista huomattavasti. Pääosin tämä johtuu siitä, että ratajohtoverkko on sähköisen 

rasituksen lisäksi fyysisessä kosketuksessa sähköenergian kuluttajaan, eli tässä tapauksessa 

sähkövetoiseen kalustoon virroittimen kautta. Ratajohtoverkon vikataajuuksien määrittämi-

sessä tulee täten huomioida ilmastolliset vaikutukset sekä näiden lisäksi ratajohtoverkon ra-

kenteiden vikaantumisten vaikutukset. Tämän vuoksi työn tuloksia tulkittaessa tulee huomi-

oida, että menetelmä ei ole valmis käytettäväksi sellaisenaan ratasähköverkon investointi-

päätöksiin. Laskentametodiikkaa tulee kehittää ratajohtoverkon ominaisuuksiin sopivaksi. 

 

Oli keskeytys- tai elinkaarikustannusten tarkastelun kohteena sitten koko ratasähköverkko 

tai pelkästään ratasähköverkon syöttöjärjestelmä, tulisi toteutuneita operatiivisia ja hä-

viökustannuksia seurata tarkemmalla tasolla. Herkkyystarkastelun perusteella todetaan, että 

operatiivisten kustannusten kasvattamisella tai vähentämisellä on keskimäärin 1–2 % vaiku-

tus syöttöasematopologioiden elinkaarikustannuksiin. Mikäli operatiivisia kustannuksia seu-

rattaisiin syöttöasemakohtaisesti, voitaisiin operatiivisten kustannusten perusteella keskittyä 

niiden syöttöasemien kunnossapitotoimien kehittämiseen, joiden operatiiviset kustannukset 

ovat suurimmat. Usein operatiivisten kustannusten kasvu tai suuruus viittaa myös käyttövar-

muuden heikentymiseen.  

 

Käyttövarmuuden hallinnan kehittämisen kannalta on olennaista, että eri vikatyyppien vai-

kutusten ja keskeytyshaittojen selvitystä jatketaan. Vikatyyppien vaikutuksia tulee tarkas-

tella syöttöasemakohtaisesti. Jotta eri vikatyyppien vaikutusten aiheuttamat keskeytysajat 

voidaan määrittää paremmin, tulee syöttöasemille muodostaa selkeät kuvaukset siitä, mitä 
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varasyöttöyhteyden muodostaminen edellyttää kunkin syöttöaseman kohdalla. Tämän kal-

taisessa tarkastelussa tulee huomioida tarkemmalla tasolla syöttävä verkko. Selvitystyöllä 

voidaan varautua tilanteisiin, jotka ovat erittäin harvinaisia, mutta tapahtuessaan voivat ai-

heuttaa suurta haittaa raideliikenteelle. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tavoitteena oli muodostaa tapa, jolla ratasähköverkon syöttöjärjestel-

mien luotettavuutta ja elinkaarikustannuksia voidaan määrittää, arvioida ja kehittää. Diplo-

mityössä koottujen ja muodostettujen laskentatapojen avulla voidaan jatkossa soveltaa luo-

tettavuus- ja elinkaarikustannusmetodiikkaa myös ratasähköverkon syöttöjärjestelmiin. Jat-

kossa luotettavuuden tunnuslukuja on mahdollista laskea, joka helpottaa käyttövarmuuden 

seurantaa eri syöttöasemien ja voimajohtojen osalta. Eri kehitysvaihtoehtojen vertailua luo-

tettavuuden tunnuslukujen ja elinkaarikustannusten avulla voidaan jatkossa suorittaa eri 

syöttöasematopologioiden kesken, kun tarvittavat laskentaparametrit on määritetty.  

 

Luotettavuuden tunnuslukujen laskenta tulee aloittaa kartoittamalla ja keräämällä vikatiedot 

tarkasteltavasta kohteesta. Luotettavuusanalysointiprosessin mukaisesti voidaan kartoittaa 

keskeytysajat eri komponenttien vikaantumiselle. Keskeytysaikojen määrittämisessä tulee 

huomioida tarkastelun kohteena olevan syöttöaseman topologia ja syöttävä verkko. Syöttä-

västä verkosta tulee vähintään tietää, miten sähkönsyöttö on toteutettu syöttävästä verkosta 

syöttöasemalle, eli onko syöttöyhteys toteutettu 110 kV ilmajohdolla vai maakaapelilla tai 

jollain muulla tavalla. Tämä vaikuttaa olennaisesti syöttävän verkon aiheuttamien käyttö-

keskeytysten ja vikojen määrään. Vikataajuuksien ja keskeytysaikojen selvittämisen ja mää-

rittämisen jälkeen voidaan selvittää syöttöasema-alueella liikennöivän sähkövetoisen kalus-

ton määrä ja liikennetyyppi. Eri liikennetyypeille (tavara-, henkilö- ja HSL-liikenne) on käy-

tössä eri suuruiset korvaukset ja korvausperusteet, jotka vaikuttavat suoraan keskeytyskus-

tannusten suuruuteen ja määräytymiseen. Keskeytyskustannuksia ei täten ole mielekästä ver-

tailla eri liikennetyyppien välillä keskenään, koska korvausten määräytymisperusteet ja suu-

ruudet ovat erilaiset.  

 

Tarkastellessa eri syöttöasematopologioiden elinkaarikustannuksia, investointikustannukset 

näyttäytyvät kustannuseristä suurimpana kustannuksena. Investointikustannukset tuleekin 

tämän vuoksi tarkastella aina syöttöasemakohtaisesti. Tässä työssä käytetyt investointikus-

tannukset perustuvat Väyläviraston keskimääräisiin toteutuneisiin kustannuksiin ja Energia-

viraston yksikköhintoihin. Investointikustannuksiin vaikuttaa myös sähköistysjärjestelmä, 

joka tulee myös huomioida investointikustannuksien määrittämisessä. Tähän työhön loiste-

hokustannukseksi määritettiin 5–10 k€/syöttöasema. Tämänhetkiset loistehokustannukset 

ovat suuremmat syöttöasemaa kohden ja eri syöttöasemien välillä saattaa olla erittäinkin 
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suuria eroja. Tämän vuoksi loistehokustannukset tulee aina tarkastella syöttöasemakohtai-

sesti. Loistehokustannus määritettiin tässä työssä todellisia kustannuksia pienemmiksi, 

koska tämän hetkiset loistehokustannukset eivät vastaa pitkän aikavälin arviota loistehokus-

tannuksista. Loistehokustannukset pyritään minimoimaan syöttöasemilla lähitulevaisuu-

dessa, jolloin työhön määritetty 5–10 k€ loistehokustannus on lähempänä totuutta. Muut hä-

viökustannukset voidaan muodostaa, kun tiedetään päämuuntajien tyhjäkäyntihäviöt, siirret-

tävän tehon suuruus ja syöttävän voimajohdon pituus. Operatiivisten kustannusten osalta ei 

ole suuria eroja eri syöttöasemien välillä. Päämuuntajien lukumäärä on yksi operatiivisten 

kustannusten suuruuteen vaikuttava tekijä, joka tuleekin määrittää tarkastelun kohteena ole-

van syöttöaseman päämuuntajien lukumäärän perusteella. Operatiivisten kustannusten seu-

raaminen on kuitenkin tarpeellista, koska niiden muutokset indikoivat käyttövarmuuden 

muuttumiseen.  

 

Keskeytyskustannukset on tarkasteltava aina sen perusteella missä syöttöasema sijaitsee. 

Syöttöaseman sijainti vaikuttaa olennaisesti liikenteen määrään, jolla on suora vaikutus kes-

keytyskustannusten suuruuteen. Vikataajuuksina ratasähköverkon syöttöjärjestelmien käyt-

tövarmuuden ja elinkaarikustannusten laskennassa voi tämän työn perusteella käyttää ylei-

sesti käytössä olevia vikataajuuksia, joita on koostettu sähkönjakelu- ja siirtotekniikasta. 

Keskeytyskustannukset eivät ole merkittävässä roolissa syöttöasemien ja voimajohtojen 

elinkaarikustannuksia määritettäessä, koska syöttöasemalaitteiden vikataajuudet ovat pieniä 

ja suurimman vikataajuuden omaavat 110 kV voimajohdot ovat pituudeltaan suhteellisen 

lyhyitä. Mitä pidemmästä voimajohdosta on kyse, sitä suuremmaksi keskeytyskustannus 

muodostuu. Väyläviraston omistamien 110 kV voimajohtojen pituudet vaihtelevat 0,2–15 

km välillä. Kuvan 6.4 tuloksista nähdään, että pisimpienkään voimajohtojen tapauksessa 

keskeytyskustannukset eivät muodosta merkittävää osaa elinkaarikustannuksista. Keskey-

tyskustannukset kuitenkin kasvavat moninkertaiseksi mitä pidemmästä syöttävästä voima-

johdosta on kyse.  

 

Suoritettujen laskentojen perusteella voidaan todeta, että käyttövarmuutta kuvaavien tunnus-

lukujen tuloksissa suurimmat vikataajuudet muodostuvat syöttöasemiin, joissa on kaksi pää-

muuntajaa. Pienimmät vikataajuudet muodostuvat syöttöasemiin, joita syötetään 110 kV 

kaapelilla. Keskeytysten keskipituus on kaikkein suurin yhdellä päämuuntajalla varustetulla 
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ja 110 kV voimajohdolla syötetyllä syöttöasemalla. Näiden tunnuslukujen suuruus on suo-

raan riippuvainen siitä, miten hyvin varasyöttöyhteys saadaan muodostettua toiselta pää-

muuntajalta.  
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LIITTEET 

LIITE I. Luotettavuus- ja elinkaarikustannuslaskennan laskentaparametrit 

Tekniset parametrit  

Korjausaika, tk [h]   

katkaisijan vikaantuminen, tkK 4 

25 kV järjestelmän vikaantuminen, tk25kV 6 

110 kV voimajohdon vikaantuminen, tk110kV 12 

päämuuntajan vikaantuminen, tkPM 24 

Erottimen kytkentäaika, tE, [min] 15 

Syöttöjohdon/-kaapelin pituus, l [km]   

Ilmajohto 2 

Maakaapeli 2 

Käyttöjännite, U [kV] 105 

Nimellisjännite, Un [kV] 110 

Tehokerroin, cos(φ)  0,95 

Ominaisresistanssi, rj [Ω/km]   

Ilmajohto 0,219 

Maakaapeli 0,25 

Häviötehon huipunkäyttöaika, th [h] 3000 

Muuntajan kuorma, P [MW] 6 

Muuntajan nimellisteho, Sn [MVA] 7,5 

Muuntajan nimelliskuormitushäviöt, Pkn [kW] 50 

Tyhjäkäyntiteho, P0 [kW] 7,5 

Junien lukumäärä syöttöasema-alueella vuodessa [kpl] 70000 

 

Taloudelliset parametrit  

Helsingin seudun liikenne, KAHaikaHKI [€/min] 23 

Peruttu Helsingin seudun lähiliikenteen juna, KAHperuttuHKI [€/kpl] 1000 

Korkokanta, p [%] 5 

Pitoaika, t [a] 40 

Häviöenergian hinta, Ch [€/MWh] 60 

Kapitalisointikerroin, κ 17,16 

 

Vikataajuudet, λ  

[vikaa/kpl,a]   

Päämuuntaja, λPM 0,006 

Katkaisijat, λK 0,002 

25 kV järjestelmä, λ25kV 0,001 

[vikaa/100 km,a]   

110 kV ilmajohto, λ110kV 0,32 

110 kV maakaapeli, λ110kVmaa 0,002 

  



 

 

 

LIITE II. Luotettavuus- ja elinkaarikustannuslaskentaesimerkki syöttöasemalle yh-

dellä päämuuntajalla ja 110 kV haarajohdolla 

Seuraavalta sivulta alkaen. 

  



Syöttöasemaa syötetään 110 kV haarajohdolla. Syöttöasema on 1 päämuuntajalla varustettu 1x25 kV 
järjestelmän syöttöasema. Syöttävän haarajohdon pituus on 2 km. Varasyöttöyhteys syöttöaseman 
vikaantuessa voidaan muodostaa viereiseltä syöttöasemalta ratajohdon kautta. Tarkastelussa 
oletetaan erottimien vikataajuudet nollaksi. Syöttöaseman oletetaan sijaitsevan Helsingin seudun 
lähiliikenteen alueella. Tässä tarkastelussa lasketaan syöttöaseman luotettavuuden tunnusluvut sekä 
elinkaarikustannukset koko pitoajalta, joka on 40 vuotta. Junamääräksi syöttöasema-alueelle 
arvioidaan 70 000 junaa vuodessa. Laskennassa käytettävät parametrit on esitetty alla.

Lasketaan ensimmäisenä kapitalisointikerroin, kun valittu korkokanta on 5%.

≔φ =―――
1

(( +1 p))
0.9524

≔κ =⋅φ
⎛
⎜
⎝
―――
⎛⎝ -φt 1⎞⎠
(( -φ 1))

⎞
⎟
⎠

17.159

Lasketaan seuraavana syöttöaseman keskeytystaajuus. Keskeytystaajuus voidaan laskea 
summaamalla kaikkien komponenttien keskeytystaajuudet. Syöttöaseman pelkistyksestä nähdään, 
että syöttöasemalla on kolme katkaisijaa, joilla on sama vikataajuus.

≔λSA =+++⋅λK 3 λPM λ25kV
⎛
⎜
⎝

⋅――
λ110kV
100

l
⎞
⎟
⎠

0.019

Lasketaan seuraavaksi syöttöaseman vuotuinen keskeytysaika. Vuotuisen keskeytysajan laskennassa
tulee huomioida eri vikatilanteiden muodostamat keskeytysajat. Määritetään ensimmäisenä 
keskeytysajat katkaisijoille, sitten päämuuntajalle, kiskostolle ja voimajohdolle.

Katkaisijan K1 vikaantuessa muodostuu erottimien E2, E3, E1, E4 ja E5 sekä E6 muodostama 
keskeytysaika sekä varasyöttöyhteyttä varten lisäksi viereisellä syöttöasemalla tehtävät kytkennän, eli 
kaksi kertaa 15min. Katkaisijan K1 vikaantuessa korvaavaan kytkennän muodostamista varten ja 
vikaantuneen katkaisijan erottamista varten tekemään edellä mainitut erottimien kytkennät.

UK1 ≔λK ⋅ ⎛⎝tE ⋅ 8⎞⎠=0.004 h



Katkaisijan K2 tai K3 vikaantuessa muodostuu erottimien E4, E5 ja E6 yhteenlasketun 
kytkentäajan mukainen vuotuinen keskeytysaika. Katkaisijoiden K2 ja K3 vuotuinen 
keskeytysaika on yhtä suuri.

UK2 ≔λK ⋅ ⎛⎝tE ⋅ 3⎞⎠=0.002 h

UK3 ≔UK2 =0.002 h

Päämuuntajan vikaantuessa muodostuu erottimien E2, E3, E1, E4 ja E5 sekä E7 
kytkentäaikojen ja viereiseltä syöttöasemalta korvaavan yhteyden muodostama vuotuinen 
keskeytysaika.

UPM ≔λPM ⋅ ⎛⎝tE ⋅ 8⎞⎠=0.012 h

25kV järjestelmän vikaantuessa muodostuu erottimien E2, E3, E1, E4 ja E5 sekä E6 
kytkentäaikojen ja viereiseltä syöttöasemalta korvaavan yhteyden muodostama vuotuinen 
keskeytysaika.

U25kV ≔λ25kV ⋅ ⎛⎝tE ⋅ 8⎞⎠=0.002 h

110kV voimajohdon vikaantuessa muodostuu erottimien E1, E4 ja E5 sekä E7 
kytkentäaikojen ja viereiseltä syöttöasemalta korvaavan yhteyden muodostama vuotuinen 
keskeytysaika.

U110kV ≔――⋅ ⋅ =λ110kV
100

l ⎛⎝ ⋅tE 6⎞⎠ 0.01 h

Syöttöaseman vuotuinen keskeytysaika on tällöin

≔USA =+++++UK1 UK2 UK3 UPM U25kV U110kV 0.031 h

Lasketaan seuraavaksi keskipituudet keskeytystä kohden.

Katkaisijoiden K2 tai K3 vikaantuminen

≔tK2 =――
UK2

λK
0.75 h

≔tK3 =tK2 0.75 h

Katkaisijan K1 vikaantuminen

≔tK1 =――
UK1

λK
2 h

Päämuuntajan vikaantuminen

≔tPM =――
UPM

λPM
2 h

25kV järjestelmän vikaantuminen

≔t25kV =――
U25kV

λ25kV
2 h

110kV voimajohdon vikaantuminen



≔t110kV =――――
U110kV

⎛
⎜
⎝

⋅――
λ110kV
100

l
⎞
⎟
⎠

1.5 h

Koko syöttöaseman keskeytysten keskipituus

≔tSA =――
USA

λSA
1.58 h

Siirrytään seuraavaksi keskeytyskustannusten laskentaan. Rataverkolla käytetään 
suorituskannustinjärjestelmän mukaisia korvauksia. Kunkin komponentin muodostama vuotuinen 
keskeytyskustannus saadaan, kun suorituskannustinjärjestelmän mukainen KAH-haitta kerrotaan 
vuotuisella keskeytysajalla, komponentin vuotuisella vikataajuudella sekä junien määrällä 
syöttöasema-alueella keskeytysaikana. Tarkastelussa tulee muistaa, että korvausta ei makseta 
Helsingin lähiliikenteen alueella kuin 60 minuutilta, jonka jälkeen muodostuu perutun Helsingin 
seudun lähiliikenteen junan korvaus. Tarkastelussa tulee siis huomioida, että minuuttipohjaista KAH-
arvoa ei huomioida kuin silloin, jos kyseessä on alle 1h mittainen keskeytys. Katkaisijoiden K2 ja 
K3 osalta keskeytysaika on tarkasteltavien komponenttien osalta ainoastaan alle 1 tunti, jolloin 
peruuntuneen junan korvausta ei tarvitse huomioida. Kaikkien muiden vikaantuvien komponenttien 
osalta aiheutuu yli 1h mittainen keskeytys, eli junan peruuntuminen.

Lasketaan ensimmäisenä keskeytyskustannus katkaisijoiden K2 ja K3 osalta.

≔CK2 =⋅⋅⋅tK2 KAHaikaHKI λK njuna 17 €

≔CK3 =CK2 17 €

Keskeytyskustannus vuodessa katkaisijan K1 osalta.

≔CK1 =⋅⋅⋅tK1 KAHperuttuHKI λK njuna 32 €

Keskeytyskustannus vuodessa päämuuntajan osalta.

≔CPM =⋅⋅⋅tPM KAHperuttuHKI λPM njuna 96 €

Keskeytyskustannus vuodessa 25kV kiskoston osalta.

≔C25kV =⋅⋅⋅t25kV KAHperuttuHKI λ25kV njuna 16 €

Keskeytyskustannus vuodessa 110kV voimajohdon osalta.

≔C110kV =⋅⋅⋅t110kV KAHperuttuHKI

⎛
⎜
⎝

⋅――
λ110kV
100

l
⎞
⎟
⎠
njuna 77 €

Keskeytyskustannukset vuodessa olisi täten

≔Ckesk0 =+++++CK1 CK2 CK3 CPM C25kV C110kV 254 €

Pitoajalta:
≔Ckesk =⋅Ckesk0 κ 4352 €



≔Ckesk =⋅Ckesk0 κ 4352

Lasketaan seuraavaksi syöttöaseman häviökustannukset. Aloitetaan laskenta laskemalla voimajohdon 
ensimmäisen vuoden häviökustannukset. Pitoajan kustannus saadaan diskonttaamalla ensimmäisen 
vuoden kustannus pitoajalle.

≔Cjohto0 =⋅⋅Ch th
⎛
⎜
⎜⎝

⋅⋅――――
P0

2

⋅U2 cos ((Φ))
2

rj l
⎞
⎟
⎟⎠

446 €

≔Cjohto =⋅Cjohto0 κ 7648 €

Lasketaan seuraavaksi päämuuntajan kuormitushäviökustannukset. 

≔PK =⋅
⎛
⎜
⎝
―
S
Sn

⎞
⎟
⎠

2

Pkn 32000 W

Vuodessa:

EK0 ≔PK ⋅ 8760h=280320000Wh 

=> EK0 ≔―― =
EK0

106
  

280.32MWh

Cm.kuorm0 ≔EK0 ⋅Ch =16819 €

Koko pitoajalta:

Cm.kuorm ≔Cm.kuorm0 ⋅κ=288602 €

Tyhjäkäyntihäviökustannukset ensimmäisenä vuonna voidaan laskea yhtälöstä

P0 ≔0.0075 MW

Cm.tyhj0 ≔Ch ⋅ 8760 ⋅ =
⎛
⎜
⎝

⋅
⎛
⎜
⎝
――
U
Un

⎞
⎟
⎠

2

P0

⎞
⎟
⎠

3592 €

Pitoajalta:

≔Cm.tyhj =⋅Cm.tyhj0 κ 61632 €

Loistehokustannuksiksi syöttöasemaa kohden määritetään 5k€/a.

≔Csuod0 5000 €

Pitoajalta:

≔Csuod =⋅Csuod0 κ 85795 €

Jolloin kokonaishäviökustannukseksi pitoajalta muodostuu:
≔Chäv +++Cm.kuorm Cjohto Cm.tyhj Csuod

=Chäv 443677€

Kunnossapitokustannuksiksi työssä on määritetty ilmaeristeisellä kytkinkentällä toteutetulle 
syöttöasemalle 10 k€/a ja investointikustannukseksi n. 2,27 M€, josta 2 km pitkän 110 kV 
voimajohdon investointikustannuksia on 672 k€ ja 1,6 M€ syöttöaseman rakentamiseen kohdistuvia 
investointikustannuksia. Täten syöttöaseman elinkaarikustannukseksi määräytyy:



=Chäv 443677

Kunnossapitokustannuksiksi työssä on määritetty ilmaeristeisellä kytkinkentällä toteutetulle 
syöttöasemalle 10 k€/a ja investointikustannukseksi n. 2,27 M€, josta 2 km pitkän 110 kV 
voimajohdon investointikustannuksia on 672 k€ ja 1,6 M€ syöttöaseman rakentamiseen kohdistuvia 
investointikustannuksia. Täten syöttöaseman elinkaarikustannukseksi määräytyy:

≔Copex =⋅Cope κ 171591 €

≔CSA =+++Cinv Chäv Ckesk Copex 2891620 €



 

 

 

LIITE III. Luotettavuus- ja elinkaarikustannuslaskentaesimerkki syöttöasemalle kah-

della päämuuntajalla, joka on liitetty 110 kV silmukoituun verkkoon 

Seuraavalta sivulta alkaen. 



Syöttöasemaa syötetään 110 kV silmukoidusta verkosta. Syöttöasema on 2 päämuuntajalla varustettu 
1x25kV järjestelmän syöttöasema. Väyläviraston omistamaa haarajohtoa syöttöasemalle ei ole, vaan 
syöttöasema on liitetty suoraan silmukoituun kantaverkkoon, jonka vuoksi voimajohdosta ei koidu 
investointikustannuksia. Varasyöttöyhteys syöttöaseman vikaantuessa voidaan muodostaa viereiseltä 
syöttöasemalta ratajohdon kautta. Tarkastelussa oletetaan erottimien vikataajuudet nollaksi. 
Syöttöaseman oletetaan sijaitsevan Helsingin seudun lähiliikenteen alueella. Tässä tarkastelussa 
lasketaan syöttöaseman luotettavuuden tunnusluvut sekä elinkaarikustannukset koko pitoajalta, joka 
on 40 vuotta. Junamääräksi syöttöasema-alueelle arvioidaan 70 000 junaa vuodessa. 

Lasketaan ensimmäisenä kapitalisointikerroin, kun valittu korkokanta on 5%.

≔φ =―――
1

(( +1 p))
0.9524

≔κ =⋅φ
⎛
⎜
⎝
―――
⎛⎝ -φt 1⎞⎠
(( -φ 1))

⎞
⎟
⎠

17.159

Lasketaan seuraavana syöttöaseman keskeytystaajuus. Keskeytystaajuus voidaan laskea 
summaamalla kaikkien komponenttien keskeytystaajuudet. Syöttöaseman pelkistyksestä nähdään, 
että syöttöasemalla on neljä katkaisijaa, joilla on sama vikataajuus.

≔λSA =+++⋅λK 4 λPM λ25kV
⎛
⎜
⎝

⋅――
λ110kV
100

l
⎞
⎟
⎠

0.027

Lasketaan seuraavaksi syöttöaseman vuotuinen keskeytysaika. Vuotuisen keskeytysajan laskennassa 
tulee huomioida eri vikatilanteiden muodostamat keskeytysajat. Määritetään ensimmäisenä 
keskeytysajat katkaisijoille, sitten päämuuntajalle, kiskostolle ja voimajohdolle.

Katkaisijan K1 tai K2 vikaantuessa muodostuu erottimien E3, E5 ja E6 tai E4, E5 ja E7 muodostama 
keskeytysaika. Katkaisijan K1 tai K2 vikaantuessa korvaavaan kytkennän muodostamista varten ja 
vikaantuneen katkaisijan erottamista varten tekemään edellä mainitut erottimien kytkennät. 
Katkaisijoiden K1 ja K2 keskeytysajat ovat yhtä suuret.



Katkaisijan K1 tai K2 vikaantuessa muodostuu erottimien E3, E5 ja E6 tai E4, E5 ja E7 muodostama 
keskeytysaika. Katkaisijan K1 tai K2 vikaantuessa korvaavaan kytkennän muodostamista varten ja 
vikaantuneen katkaisijan erottamista varten tekemään edellä mainitut erottimien kytkennät. 
Katkaisijoiden K1 ja K2 keskeytysajat ovat yhtä suuret.

≔UK1 =⋅λK ⎛⎝ ⋅tE 3⎞⎠ 0.002 h

≔UK2 =⋅λK ⎛⎝ ⋅tE 3⎞⎠ 0.002 h

Katkaisijan K3 tai K4 vikaantuessa muodostuu erottimien E6, E9 ja E11/E12 tai E7, 
E10 ja E11/E12 yhteenlasketun kytkentäajan mukainen keskeytysaika. Katkaisijoiden 
K3 ja K4 vuotuinen keskeytysaika on yhtä suuri.

≔UK3 =⋅λK ⎛⎝ ⋅tE 3⎞⎠ 0.002 h

≔UK4 =UK3 0.002 h

Päämuuntajan vikaantuessa muodostuu erottimien E3 ja E6 tai E4 ja E7 kytkentäaikojen 
muodostama keskeytysaika. Molempien päämuuntajien yhteenlaskettu vuotuinen 
keskeytysaika on täten

≔UPM =⋅⎛⎝λPM⎞⎠ ⎛⎝ ⋅tE 2⎞⎠ 0.006 h

25kV järjestelmän vikaantuessa muodostuu erottimien E6, E9 ja E8 tai E7, E10 ja E8 
kytkentäaikojen muodostama keskeytysaika.

≔U25kV =⋅λ25kV ⎛⎝ ⋅tE 3⎞⎠ 0.001 h

110 kV voimajohdon vikaantuessa muodostuu erottimen E2 kytkentäajan 
muodostama keskeytysaika.

≔U110kV =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅――
λ110kV
100

l
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅tE 1⎞⎠ 0.002 h

Syöttöaseman vuotuinen keskeytysaika on tällöin

≔USA =+++++UK1 UK2 UK3 UPM U25kV U110kV 0.013 h

Lasketaan seuraavaksi keskipituudet keskeytystä kohden.

Katkaisijoiden K3 tai K4 vikaantuminen

≔tK3 =――
UK3

λK
0.75 h

≔tK4 =tK3 0.75 h

Katkaisijan K1 tai K2 vikaantuminen

≔tK1 =――
UK1

λK
0.75 h

≔tK2 =tK1 0.75 h

Päämuuntajan PM1 ja PM2 vikaantumiset

≔tPM =――
UPM

λPM
0.5 h



≔tPM =――
UPM

λPM
0.5

25 kV järjestelmän vikaantuminen

≔t25kV =――
U25kV

λ25kV
0.75 h

110 kV voimajohdon vikaantuminen

≔t110kV =――――
U110kV

⎛
⎜
⎝

⋅――
λ110kV
100

l
⎞
⎟
⎠

0.25 h

Koko syöttöaseman keskeytysten keskipituus

≔tSA =――
USA

λSA
0.47 h

Siirrytään seuraavaksi keskeytyskustannusten laskentaan. Rataverkolla käytetään 
suorituskannustinjärjestelmän mukaisia korvauksia. Kunkin komponentin muodostama vuotuinen 
keskeytyskustannus saadaan, kun suorituskannustinjärjestelmän mukainen KAH-haitta kerrotaan 
vuotuisella keskeytysajalla, komponentin vuotuisella vikataajuudella sekä junien määrällä 
syöttöasema-alueella keskeytysaikana. Tarkastelussa tulee muistaa, että korvausta ei makseta 
Helsingin lähiliikenteen alueella kuin 60 minuutilta, jonka jälkeen muodostuu perutun Helsingin 
seudun lähiliikenteen junan korvaus. Tässä laskennassa kaikkien komponenttien vikaantuessa 
keskeytysajat jäävät alle 1 tunnin, jonka vuoksi KAH-arvona käytetään minuuttiperusteista arvoa.
Lasketaan ensimmäisenä keskeytyskustannus katkaisijoiden K3 ja K4 osalta.

≔CK3 =⋅⋅⋅tK3 KAHaikaHKI λK njuna 17 €

≔CK4 =CK3 17 €

Keskeytyskustannus vuodessa katkaisijan K1 ja K2 osalta.

≔CK1 =⋅⋅⋅tK1 KAHaikaHKI λK njuna 17 €

≔CK2 =CK1 17 €

Keskeytyskustannus vuodessa päämuuntajien osalta.

≔CPM =⋅⋅⋅tPM KAHaikaHKI λPM njuna 66€

Keskeytyskustannus vuodessa 25kV kiskoston osalta.

≔C25kV =⋅⋅⋅t25kV KAHaikaHKI λ25kV njuna 8 €

Keskeytyskustannus vuodessa 110kV voimajohdon osalta.

≔C110kV =⋅⋅⋅t110kV KAHaikaHKI

⎛
⎜
⎝

⋅――
λ110kV
100

l
⎞
⎟
⎠
njuna 18 €

Keskeytyskustannukset vuodessa on täten



Keskeytyskustannukset vuodessa on täten

≔Ckesk0 =+++++CK1 CK2 CK3 CPM C25kV C110kV 142 €

Pitoajalta:

≔Ckesk =⋅Ckesk0 κ 2431 €

Lasketaan seuraavaksi syöttöaseman häviökustannukset. Aloitetaan laskenta laskemalla voimajohdon 
ensimmäisen vuoden häviökustannukset. Pitoajan kustannus saadaan diskonttaamalla ensimmäisen 
vuoden kustannus pitoajalle.

≔Cjohto0 =⋅⋅Ch th
⎛
⎜
⎜⎝

⋅⋅――――
P0

2

⋅U2 cos ((Φ))
2

rj l
⎞
⎟
⎟⎠

446 €

≔Cjohto =⋅Cjohto0 κ 7648 €

Lasketaan seuraavaksi päämuuntajien kuormitushäviökustannukset. 

≔PK =⋅⋅
⎛
⎜
⎝
―
S
Sn

⎞
⎟
⎠

2

Pkn 2 64000 W

Vuodessa:

EK0 ≔PK ⋅ 8760h=560640000 Wh 

=> EK0 ≔―― =
EK0

106
  

560.64
 

MWh

Cm.kuorm0 ≔EK0 ⋅Ch =33638 €

Koko pitoajalta:

Cm.kuorm ≔Cm.kuorm0 ⋅κ=577204 €

Tyhjäkäyntihäviökustannukset ensimmäisenä vuonna voidaan laskea yhtälöstä

P0 ≔0.0075 MW

Cm.tyhj0 ≔Ch ⋅ 8760 ⋅ ⋅ =
⎛
⎜
⎝

⋅
⎛
⎜
⎝
――
U
Un

⎞
⎟
⎠

2

P0

⎞
⎟
⎠

2 7184 €

Pitoajalta:

≔Cm.tyhj =⋅Cm.tyhj0 κ 123263 €

Loistehokustannuksiksi syöttöasemaa kohden määritetään 10k€/a.

≔Csuod0 10000 €

Pitoajalta:

≔Csuod =⋅Csuod0 κ 171591 €



≔Csuod =⋅Csuod0 κ 171591 €

Jolloin kokonaishäviökustannukseksi pitoajalta muodostuu:

≔Chäv +++Cm.kuorm Cjohto Cm.tyhj Csuod

=Chäv 879706 €

Kunnossapitokustannuksiksi työssä on määritetty ilmaeristeisellä kytkinkentällä toteutetulle 
syöttöasemalle 15 k€/a ja investointikustannukseksi 1,8 M€. Investointikustannus muodostuu 
syöttöaseman investointikustannuksista, joihin on sisällytetty liittyminen silmukoituun 110 kV 
kantaverkkoon. Silmukoituun kantaverkkoon liityttäessä ei muodostu voimajohdon rakentamisen 
kustannuksia, jonka vuoksi silmukoituun verkkoon liittyminen on edullisempi vaihtoehto, kuin 
rakentaa erillinen 110 kV haarajohto sähköasemalta. Ratasähköverkon syöttöasemat pyritään 
sijoittamaan mahdollisimman lähelle kantaverkkoa, jotta voimajohdon rakentamiskustannuksilta 
vältyttäisiin. Tässä esimerkissä syöttöasema sijoitetaan silmukoidun kantaverkon läheisyyteen, jolloin 
erillistä 110 kV haarajohtoa ei rakenneta. Täten syöttöaseman elinkaarikustannukseksi määräytyy:

≔Copex =⋅Cope κ 257386 €

≔CSA =+++Cinv Chäv Ckesk Copex 2939524 €


