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Tiivistelmä

Keskijännitteiksi määritellään sähkönjakelutekniikassa yleisesti 1–36 kilovoltin
jännitteet. Keskijännitelaitteistojen turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi
laitteistojen rakentamisessa ja ylläpidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota sää-
dösten noudattamiseen ja oikeaan toimintaan rakennus- ja huoltoprosesseissa. Tässä
diplomityössä tutkittiin keskijännitteisten sähkölaitteistojen rakennus- käytönjohto-
ja huoltotöitä sähköurakointiyrityksen näkökulmasta. Työ tehtiin talotekniikkaura-
koitsija Saipu Oy:lle. Rakennusten sähköurakoinnissa keskijännitetöihin kuuluvat
sähkönkäyttäjien muuntamoiden ja niihin liittyvien sisäisten keskijänniteverkko-
jen asennustyöt. Lisäksi sähköurakointiyrityksen palveluvalikoimaan voivat kuulua
keskijännitelaitteistojen käytönjohto- ja huoltotyöt.

Työssä tutkittiin kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen avulla kes-
kijännitelaitteistoihin liittyviä säädöksiä ja teknisiä periaatteita sekä laitteistojen
käytönjohtajuuksia ja muuntamoiden määräaikaishuoltoja. Käytännön osuuden työs-
sä muodosti liikerakennuksen kiinteistömuuntamon rakentaminen. Työn tuloksena
tuotettiin yrityksen projektipäälliköille ja käytön johtajille toimintaohjeet kiinteistö-
muuntamon rakennus- ja huoltoprosesseihin. Tutkimustulosten perusteella esitettiin
lisäksi kehitysehdotuksia muuntamon rakentamiseen ja huoltoon sekä sähkölaitteiston
käytön johtajana toimimiseen.
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In electricity distribution, medium voltage is commonly defined as 1–36 kilo-
volts. To ensure safety and reliability of medium voltage electrical equipment, it is
especially important to take regulations into account and act correctly in building
and maintenance processes of the equipment. The aim of this master’s thesis was
to study medium voltage installations, operational supervision and maintenance of
medium voltage electrical equipment. The thesis was written for Saipu Oy which is
a building services contractor. In electrical contracting, medium voltage installation
works include installations of distribution substations owned by electricity users. In
addition, electrical contractors can offer operational supervision and maintenance
service for medium voltage electrical equipment.

Regulations and technical principles related with medium voltage equipment,
operational supervision and maintenance of distribution substations were studied by
means of literature review and interview study. As a practical part of the thesis, a
medium voltage distribution substation was built to a commercial building. Based
on the results of the study, instructions for building and maintenance processes of
distribution substations were created for project managers and operational supervisors.
In addition, development proposals were made for medium voltage installations,
operational supervision and maintenance of medium voltage electrical equipment.
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Symbolit ja lyhenteet

Symbolit

cos ϕ tehokerroin

I sähkövirta

P pätöteho

Q loisteho

S näennäisteho

U jännite

Lyhenteet

A ampeeri, sähkövirran yksikkö

AC Alternating Current, vaihtovirta

AHXAMK-W alumiinijohtiminen, vesieristetty keskijännitekaapelityyppi

Al alumiini

Cu kupari

DC Direct Current, tasavirta

EPDM eteeni-propeenikumi, esimerkiksi kaapelipäätteissä käytetty
kumilaatu

HXCMK kuparijohtiminen keskijännitekaapelityyppi

Hz hertsi, taajuuden yksikkö

IT informaatioteknologia, tietotekniikka

KJ keskijännite, sähkönjakelutekniikassa tehollisarvoltaan
1–36 kilovoltin jännite

kV kilovoltti, jännitteen yksikkö
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kVA kilovolttiampeeri, näennäistehon yksikkö

kW kilowatti, pätötehon yksikkö

LVIA lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto-, ja automaatiojärjestelmät

N-johdin nollajohdin (Neutral)

PE-johdin suojamaadoitusjohdin (Protective Earth)

PEN-johdin yhdistetty suojamaadoitus- ja nollajohdin
(Protective Earth + Neutral)

PEX ristisilloitettu polyeteeni, esimerkiksi kaapelieristeissä
käytettävä muovilaatu

PJ pienjännite, enintään 1 000 voltin vaihtojännite tai
enintään 1 500 voltin tasajännite

RMU Ring Main Unit, kompakti muuntamokojeisto

S1 sähköpätevyys 1

SF6 rikkiheksafluoridi, kytkinlaitteissa käytetty eristekaasu

SFS Suomen Standardisoimisliitto, Suomessa vahvistetun
standardin tunnus

SFS-EN sekä suomalaisessa että eurooppalaisessa standardisoimis-
järjestössä vahvistetun standardin tunnus

ST-kortisto Sähkötietokortisto, Sähköinfo Oy:n ylläpitämä sähköalan
tietopalvelu

TN-S sähkönjakelujärjestelmä, jossa on erilliset suojamaadoitus-
ja nollajohtimet

Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Suomen
sähköturvallisuusviranomainen

UPS Uninterruptible Power Supply, keskeytymättömän syötön
takaava jännitelähde lyhyiden sähkökatkojen varalle

V voltti, jännitteen yksikkö



1 Johdanto
Sähkönjakeluverkon tehtävänä on toimittaa sähköenergia sähkönsiirtoverkosta tai
suoraan jakeluverkkoon liitetyistä voimalaitoksista loppukäyttäjille [1]. Keskijän-
nitteiksi määritellään sähkönjakelutekniikassa 1–36 kilovoltin jännitteet. Sähkön
loppukäyttäjät suurempia teollisuuslaitoksia lukuun ottamatta käyttävät 400 V:n
pienjännitettä. Pienjännite voidaan tuottaa keskijännitteestä joko jakeluverkkoyhtiön
muuntamossa tai sähkönkäyttäjän omassa muuntamossa. Suuremmille sähkönkäyttä-
jille, kuten suurille liike- ja teollisuusrakennuksille, oman muuntamon rakentaminen
ja keskijänniteverkkoon liittyminen on usein kustannustehokkaampaa, koska sähkön
siirtomaksut ovat keskijännitteellä pienjännitettä alhaisemmat [1].

Rakennusten sähköurakoinnissa keskijännitetöihin kuuluvat sähkönkäyttäjien
muuntamoiden ja mahdollisten omien keskijänniteverkkojen rakennustyöt. Lisäksi
sähköurakointiyritykset voivat toimia keskijännitelaitteistojen käytönjohto-, huolto-
ja ylläpitotöissä. Keskijännitelaitteistojen turvallisuuden ja luotettavan toiminnan
takaamiseksi laitteistoille ja niissä suoritettaville töille asetetut vaatimukset ovat pien-
jännitelaitteistoja tiukemmat. Erityisen riskin keskijännitelaitteistoissa muodostavat
korkean jännitetason mahdollistamat valokaaret. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
tilastojen mukaan suurin osa tilastoiduista sähkötapaturmista tapahtuu pienjännit-
teellä, mutta keskijännitteellä tapahtuvat tapaturmat ovat seurauksiltaan yleensä
erittäin vakavia [2].

Sähkötapaturmia yleisempiä ovat sähkön aiheuttamat tulipalot. Vuosina 2012–
2013 suoritetun tutkimuksen mukaan vuoden pituisella seurantajaksolla Suomen
pelastustoimella oli 5 880 rakennuspalosta tai -palovaarasta aiheutunutta hälytys-
tehtävää, joista 2 590 kpl eli 44 % olivat sähköön liittyviä. Näistä 329 kpl eli 13
% aiheutuivat kiinteistöjen sähkölaitteistoista eli kiinteistä sähköasennuksista. Ylei-
simmät palovaaraa aiheuttaneet sähkölaitteistojen osat olivat jakokeskukset sekä
kaapeloinnit. [3] Vertailun vuoksi, Yhdysvalloissa tapahtui vuosina 2010–2014 kes-
kimäärin 485 800 rakennuspaloa vuodessa [4]. Sähköpalojen osuus näistä oli 13 %
[5]. Iso-Britanniassa puolestaan tapahtui vuoden seurantajaksolla 2013–2014 noin
59 000 rakennuspaloa, joista 24 % aiheutuivat sähkölaitteista ja -laitteistoista [6].
Palojen erilaisista luokitteluperusteista johtuen kansainväliset luvut eivät ole täysin
vertailukelpoisia. Voidaan kuitenkin todeta, että sähköpaloja tapahtuu vuosittain
maailmanlaajuisesti merkittävä määrä. Yleisimpiä syitä sähkökeskuksista alkaneille
paloille ovat keskuksiin kuulumattomat materiaalit, kuten pöly, sekä löysät liitokset,
jotka kuormitettuina aiheuttavat kuumenemista. Molempien tekijöiden vaikutusta
voidaan merkittävästi pienentää sähkölaitteistojen säännöllisellä huollolla ja kunnon
tarkastuksella. [3]

Keskijännitelaitteistojen rakentamisen ja huollon turvallisuuden sekä laadun
takaamiseksi laitteistojen ja turvallisten työskentelymenetelmien tuntemus on vält-
tämätöntä niiden parissa työskenteleville. Monissa urakointiyrityksissä kuitenkin
ylivoimaisesti suurin osa sähköasennuksista tapahtuu pienjännitteellä, jolloin rutiinia
keskijännitetöihin ei välttämättä synny varsinkaan aloitteleville projektipäälliköille.
Tästä syystä keskijännitetöiden suorittamiseen onkin hyödyllistä kehittää yrityksessä
yleiset toimintaohjeet, jotka takaavat töiden turvallisen ja tehokkaan suorittamisen.
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Tässä diplomityössä tutkitaan keskijännitetöiden kehittämistä Saipu Oy:ssä. Sai-
pu Oy on talotekninen urakoitsija, jonka toiminta kattaa sähkö- ja LVIA-toimialat.
Yritys kuuluu Suomen suurimpiin talotekniikkaurakoitsijoihin noin 50 miljoonan eu-
ron liikevaihdollaan ja noin 200 hengen henkilöstöllään. Saipu Oy:llä on toimipisteet
Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa. Sähkötoimialalla on yksiköt Helsingissä ja
Turussa, LVIA-toimialalla kaikissa kolmessa toimipisteessä ja lisäksi Turussa toimii
talotekninen huoltoyksikkö. [7] Saipu Oy suorittaa talotekniikka-asennuksia kaiken-
tyyppisiin uudis- ja saneerauskohteisiin sekä tarjoaa taloteknistä huoltoa ja ylläpitoa
kiinteistöille. Sähkötoimialan palveluihin kuuluvat rakennusten pien- ja suurjännittei-
set sähköasennukset, tele-, turva- ja paloilmoitinasennukset sekä sähkölaitteistojen
käytönjohtopalvelu [8]. LVIA-palvelut kattavat rakennusten putki-, ilmanvaihto- ja
jäähdytysasennukset sekä automaatio-, sprinkleri- ja palonsammutusjärjestelmät [9].
Saipu Oy tarjoaa talotekniikkaurakoita sekä toimialoittain että kaikki talotekniikan
osa-alueet kattavina kokonaistoimituksina. Huoltoyksikkö tarjoaa huolto-, korjaus-
ja ylläpitopalveluita kiinteistöjen talotekniikan kaikilla osa-alueilla [10].

Saipu Oy:n historian voidaan katsoa alkavan vuodesta 1954, jolloin perustettiin
sähköasennusliike Turun Valo ja Voima Oy. LVIA-toimialan historia alkaa vuodesta
1967. Silloin perustettiin Lappeenrannassa Saimaan Putkityöt Oy, joka sittemmin
lyhensi nimensä Saipu Oy:ksi. Vuonna 1986 perustettiin Helsingissä Sähköpalvelu
Oy Timo Kurki, joka oli kolmas nykyiseksi Saipu Oy:ksi sittemmin fuusioiduista
yhtiöistä. 1980-luvulla Turun Valo ja Voima Oy siirtyi Rakennusosakeyhtiö Hartelan
omistukseen ja 2000-luvun alussa Hartela hankki omistukseensa myös Saipu Oy:n
ja Sähköpalvelu Oy Timo Kurjen. Vuonna 2008 Sähköpalvelu Oy Timo Kurjen
nimi muutettiin HT-Sähköpalvelu Oy:ksi ja lopulta vuonna 2014 Turun Valo ja
Voima Oy, Saipu Oy ja HT-Sähköpalvelu Oy fuusioitiin uudeksi täyden palvelun
talotekniikkayritykseksi, jonka nimeksi tuli Saipu Oy. [7]

Keskijännitetöiden suorittaminen Saipu Oy:ssä on viime aikoina lisääntynyt,
joten yleisten toimintaohjeiden kehittämiselle on tarvetta. Tässä työssä selvitetään,
mitä edellytyksiä vaaditaan sähkönkäyttäjän kiinteistömuuntamon rakentamiseen
ja käyttöönottoon. Työn aikana rakennetaan yrityksen omaa työvoimaa käyttäen
keskijännitemuuntamo. Muuntamon rakentamisessa huomioitavia asioita tutkitaan
kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Työn tulokset toimivat
muuntamon rakentamisen toimintaoppaana projektipäälliköille sekä aloittelevien
projektipäälliköiden perehdyttämisoppaana keskijännitetöihin.

Muuntamon rakentamistöiden lisäksi työssä tutkitaan kirjallisuuskatsauksen ja
haastattelututkimuksen avulla sähkölaitteistojen käytönjohtajuuksia ja käytönjohto-
kohteiden asiakastarpeita. Tulosten perusteella esitetään ehdotuksia käytön johtajien
toiminnan kehittämiseksi Saipu Oy:ssä. Erityisesti tutkitaan, mitä asioita tulee ottaa
huomioon käytön johtajan keskeisiin tehtäviin kuuluvan muuntamon määräaikaishuol-
lon suorittamisessa. Tutkimustulokset toimivat muuntamohuollon toimintaoppaana
yrityksessä toimiville ja aloittaville käytön johtajille.

Luvussa 1 käsiteltiin johdantona taustaa keskijännitelaitteistojen turvallisesta
rakentamisesta ja huollosta sähköurakoitsijan näkökulmasta sekä esiteltiin työn koh-
deorganisaatio ja tutkimuskysymykset. Luvussa 2 luodaan katsaus keskijännitetöissä
huomioon otettaviin säädöksiin ja tarkastuksiin. Luvussa 3 esitetään kuluttajamuun-
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tamoiden sähkölaitteistojen perusteita, jotka ovat laitteistojen rakennus- ja käytön-
johtotehtävien kannalta keskeisiä. Luvussa 4 käydään läpi kiinteistömuuntamon
rakennus- ja käyttöönottoprosessi esimerkkikohteen avulla. Luvussa 5 tutkitaan haas-
tattelututkimuksen avulla sähkölaitteistojen käytönjohtajuuksia ja muuntamohuol-
lon valmistelu- ja suoritusprosessia. Luvussa 6 esitetään yhteenvetona diplomityön
pohjalta syntyneet johtopäätökset.
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2 Sähkölaitteistojen säädökset ja tarkastukset
Turvallisuus on ensisijaisen tärkeä asia sähkölaitteistoissa ja sähköalan töissä. Tästä
syystä sähköturvallisuuteen liittyy lukuisia säädöksiä. Kuvassa 1 on esitetty keskei-
simmät aiheeseen liittyvät lait, asetukset ja standardit. Sähköturvallisuuslaki [11] on
ylin sähköturvallisuudesta määräävä säädös Suomessa. Lain noudattamista valvovana
viranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Sähköturvallisuuslakia
täydentävät valtioneuvoston asetukset. Sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä
ja tarkastuksia koskevat täydentävät ohjeet annetaan Tukes-ohjeessa 16/2017 [12].
Sähköasennuksissa on lisäksi noudatettava Tukes-ohjeessa 20/2018 [13] määritelty-
jä SFS-standardeja. Tässä luvussa käydään läpi keskeisimmät sähkölaitteistoihin
sekä sähköalan töihin ja tarkastuksiin liittyvät säädökset. Säädösten tuntemuksen
merkitys korostuu keskijännitelaitteistoihin kohdistuvissa töissä, sillä keskijännitetöi-
tä ja -laitteistoja koskevat vaatimukset ovat yleisesti ottaen pienjänniteasennuksia
tiukemmat.

Kuva 1: Sähköturvallisuutta koskevat säädökset Suomessa.

2.1 Sähkölaitteistot ja laitteistoluokat
Sähköturvallisuuslaissa sähkölaitteiston määritelmänä on ”kiinteä asennus tai muu
vastaava sähkölaitteista ja mahdollisesti muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista
koostuva toiminnallinen kokonaisuus” [11]. Tyypillinen esimerkki lain tarkoittamasta
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sähkölaitteistosta on rakennuksen kiinteiden sähköasennusten muodostama koko-
naisuus. Sähköturvallisuuslaissa on määritelty yleiset vaatimukset sähkölaitteille ja
-laitteistoille [11]. Yleisvaatimusten mukaan sähkölaitteistojen suunnittelussa, raken-
tamisessa, korjauksessa, huollossa ja käytössä on varmistettava, että ne eivät aiheuta
vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Laitteet ja laitteistot eivät
saa myöskään aiheuttaa kohtuuttomia sähköisiä tai sähkömagneettisia häiriöitä, eikä
niiden toiminnan tule häiriintyä helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.

Yleisvaatimusten toteutumisen varmistamiseksi sähköturvallisuuslainsäädännös-
sä on määritelty tarkentavia vaatimuksia sähkölaitteistoille ja niiden tarkastuksille
sekä laitteistojen rakennus- ja käyttötöiden tekijöille. Yleisvaatimusten lisäksi säh-
kölaitteistojen on täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka on esitetty
valtioneuvoston asetuksen sähkölaitteistoista liitteessä [11]. Olennaisten turvallisuus-
vaatimusten katsotaan täyttyvän, mikäli sähkölaitteiston suunnittelussa, rakentami-
sessa ja korjauksessa sovelletaan sähköturvallisuusviranomaisen julkaiseman luettelon
mukaisia standardeja [11]. Standardiluettelo on julkaistu Tukes-ohjeessa 20/2018
”Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit” [13].
Noudatettavista standardeista keskeisimmät ovat standardisarja SFS 6000 Pienjänni-
tesähköasennukset [14] sekä standardit SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset [15] ja
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus [16].

Standardeista voidaan sähköturvallisuuslain mukaan poiketa, mikäli olennaisia
turvallisuusvaatimuksia vastaava turvallisuustaso voidaan saavuttaa muutoin [11].
Tällöin sähkölaitteiston suunnittelijan tai rakentajan on laadittava standardeista poik-
keamisesta kirjallinen selvitys. Selvityksestä on käytävä ilmi, millaisilla ratkaisuilla
olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on varmistettu. Lisäksi selvityk-
sessä on esitettävä tilaajan suostumus standardeista poikkeamiseen. Selvitykseen
voidaan liittää myös valtuutetun tarkastuslaitoksen tai tarkastajan lausunto olennais-
ten turvallisuusvaatimusten täyttymisestä. Selvitys liitetään osaksi sähkölaitteiston
käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa. [17]

Sähkölaitteistot on sähköturvallisuuslaissa jaettu laitteistoluokkiin [11]. Laitteis-
tot, jotka eivät täytä minkään luokan vähimmäisvaatimuksia, määritellään luokitte-
lemattomiksi sähkölaitteistoiksi. Sähkölaitteistoille, niiden käytölle ja tarkastuksille
asetetut vaatimukset määräytyvät laitteistoluokan mukaan. Kuvassa 2 on esitetty
sähkölaitteistojen luokkajako. Luokan 1 sähkölaitteistot ovat pienjännitteisiä sähkö-
laitteistoja, jotka kuuluvat luokituksen piiriin asumiskäyttönsä tai nimellisvirtansa
perusteella. Luokan 2 laitteistot ovat suurjännitteisiä tai suuritehoisia laitteistoja,
tyypillisesti liike- ja teollisuusrakennuksissa. Luokan 3 laitteistot puolestaan kuuluvat
sähkönjakelu- tai siirtoverkkoihin. Laitteistoluokituksen tarkemmat määritelmät on
esitetty sähköturvallisuuslain pykälässä 44 [11].

Sähkölaitteiston jännitetaso on merkittävä tekijä laitteiston luokkaa määriteltäes-
sä. Jännitetasojen käsitteet määritellään kuitenkin hieman eri tavoin sähkötyötur-
vallisuutta käsittelevässä SFS 6002 -standardissa ja sähkönjakeluverkon jänniteomi-
naisuuksia koskevassa standardissa SFS-EN 50160. SFS 6002 -standardin mukaan
pienjännitteeksi määritellään enintään 1 000 V:n vaihtojännite ja enintään 1 500
V:n tasajännite [16]. Kaikkia näitä suurempia jännitteitä kutsutaan suurjännitteiksi.
Standardissa SFS-EN 50160 puolestaan määritellään pienjännitteen olevan tehollisar-
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Kuva 2: Sähkölaitteistoluokat.

voltaan enintään 1 kV, keskijännite yli 1 kV mutta alle 36 kV ja suurjännite yli 36 kV
[18]. Sähkö- ja sähkötyöturvallisuutta käsittelevissä määräyksissä suurjännitteen ra-
jana pidetään siis vaihtojännitteellä 1 000 V:a, jolloin sähkönjakeluverkoissa yleisesti
käytetty termi keskijännite sisältyy myös suurjännitteisiin. Tässä työssä käytetään
kiinteistöjen 10–20 kV:n muuntamoita käsiteltäessä termiä keskijännite.

2.2 Sähköpätevyydet
Sähköasennustöiden sekä sähkölaitteistojen käyttö- ja huoltotöiden turvallisuuden
takaamiseksi on sähköurakointiyritysten ja sähkölaitteistojen haltijoiden nimettävä
töitä johtamaan asianmukaiset pätevyydet omaava henkilö. Sähköturvallisuuslaissa
säädetään, että toiminnanharjoittajan eli sähköurakointiyrityksen on nimettävä riit-
tävän kelpoisuuden omaava sähkötöiden johtaja johtamaan yrityksen suorittamia
sähköasennuksia. Sähkötöiden johtaja vastaa sähköturvallisuuslain noudattamisesta
sähkötöissä, rakennettavien sähkölaitteistojen lainmukaisuudesta sekä sähkötöitä
tekevien ammattitaidosta ja perehdyttämisestä tehtäviinsä. Luokkien 2 ja 3 säh-
kölaitteistojen käyttötöitä johtamaan on nimettävä vastaavat pätevyydet omaava
sähkölaitteiston käytön johtaja. [11] Sähkölaitteistojen käytönjohtajuutta käsitellään
tarkemmin tämän työn luvussa 5. Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tulee
tuntea voimassa olevat sähköturvallisuusmääräykset sekä ylläpitää ammattitaitoaan.
Lisäksi heillä on oltava pätevyystodistus, joka oikeuttaa toimimaan sähkötöiden tai
käytön johtajana kyseisen luokan sähkölaitteistoille. [11]

Sähköpätevyyksistä laajin on sähköpätevyys 1 (S1), joka oikeuttaa toimimaan
sähkötöiden johtajana ja sähkölaitteiston käytön johtajana sähkö- ja käyttötöissä
kaikilla jännitetasoilla. Kuvassa 3 on esitetty yhteenveto sähköpätevyyksistä. Muissa
pätevyyksissä on kuvan 3 mukaisia rajoituksia sähkölaitteistojen jännitteen suhteen.
Ylemmät pätevyydet oikeuttavat aina toimimaan sähkötöiden johtajana tai käytön
johtajana myös alempia pätevyyksiä vastaavissa töissä. Sähköpätevyyksien vaatimuk-
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Kuva 3: Sähköpätevyyksien sisällöt.

sina ovat hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto ja pätevyyteen soveltuva
koulutus sekä työkokemus. Sähköpätevyyksien vaatimukset on tarkemmin määritel-
ty sähköturvallisuuslain pykälissä 66–69. Sähköturvallisuustutkinnolla tarkoitetaan
sähköturvallisuusviranomaisen järjestämää tutkintoa sähkötöiden turvallisuuteen
liittyvien säännösten, standardien ja ohjeiden tuntemuksesta. [11]

2.3 Sähkölaitteistojen tarkastukset
2.3.1 Käyttöönottotarkastus

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteistolle on ennen sen käyttöönottoa suoritet-
tava käyttöönottotarkastus, jossa varmistetaan sähkölaitteistoja koskevien yleisvaati-
musten ja olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen. Käyttöönottotarkastus
on suoritettava myös laitteistojen muutos- ja laajennustöille. Käyttöönottotarkastuk-
sen suoritusvelvollisuus on ensisijaisesti laitteiston rakentajalla, mutta rakentajan
laiminlyödessä velvollisuutensa on laitteiston haltijan huolehdittava tarkastuksen
suorittamisesta. [11]

Käyttöönottotarkastuksesta on yleensä laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjaan on
kirjattava tiedot tarkastuksen kohteena olevasta sähkölaitteistosta sekä laitteiston
rakentaneen yrityksen nimi ja sähkötöiden johtaja. Pöytäkirjassa esitetään selvitys
sähkölaitteiston määräysten mukaisuudesta ja laitteiston rakentamisessa sovelletut
standardit. Mikäli standardeista on poikettu, liitetään pöytäkirjaan selvitys tästä.
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Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa on esitettävä myös kuvaus tarkastusmenetelmis-
tä ja tarkastusten ja mittausten tulokset. Pöytäkirja varmennetaan tarkastuksen
tekijän allekirjoituksella tai muulla luotettavalla menetelmällä. [17] Käyttöönottotar-
kastuspöytäkirjaa ei vaadita vähäisistä töistä, jotka on määritelty valtioneuvoston
asetuksen sähkölaitteistoista pykälässä 5 [11]. Vähäisiksi katsottaviin töihin kuuluvat
esimerkiksi yksittäisiin kojeisiin tai komponentteihin liittyvät asennukset.

Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus on siis käytännössä laitteiston sähköasen-
nukset suorittaneen sähköurakoitsijan suorittama tarkastus, josta laaditun pöytä-
kirjan työn tilaaja yleensä vaatii kohteen vastaanoton ehtona. Sähköurakoitsija voi
teettää käyttöönottotarkastukseen liittyvät mittaukset aliurakoitsijalla, joka laatii
mittauksista pöytäkirjat. Laitteiston rakentaneen sähköurakoitsijan on kuitenkin itse
suoritettava tarkastuksen aistinvarainen osuus ja laadittava varsinainen käyttöönot-
totarkastuspöytäkirja, jonka liitteeksi liitetään mittauspöytäkirjat. On huomattava,
että vaikka edellä mainituista vähäisistä töistä pöytäkirjaa ei vaadita, on tarkastus
kuitenkin aina suoritettava ja tulokset esitettävä pyydettäessä laitteiston haltijalle
[11].

2.3.2 Varmennustarkastus

Luokkien 1, 2 ja 3 sähkölaitteistoille on laitteiston rakentajan käyttöönottotarkas-
tuksen lisäksi suoritettava kolmannen osapuolen varmennustarkastus. Luokittelemat-
tomille sähkölaitteistoille riittää laitteiston rakentajan oma käyttöönottotarkastus.
Varmennustarkastuksessa varmistetaan pistokokein, että sähkölaitteisto täyttää sille
asetetut vaatimukset, ja että sille on suoritettu asianmukainen käyttöönottotarkastus.
Uusien sähkölaitteistojen lisäksi varmennustarkastus on suoritettava laitteistojen
merkittäville muutos- ja laajennustöille [11]. Valtioneuvoston asetuksen sähkölaitteis-
toista pykälässä 6 on määritelty, milloin muutos- ja laajennustyön ei katsota olevan
merkittävä, jolloin varmennustarkastusta ei vaadita [17]. Tällaisia tapauksia ovat
esimerkiksi edellä mainitut vähäisiksi katsottavat asennukset sekä muutos- ja laajen-
nustyöt enintään 1 000 V:n laitteistoissa, kun työalueen ylivirtasuojan nimellisvirta
on enintään 35 A. Merkittäviksi katsotaan kuitenkin aina tietyissä erityistiloissa
sijaitseviin sähkölaitteistoihin kohdistuvat työt. Erityistiloiksi määritellään räjähdys-
vaaralliset tilat, räjähteiden valmistustilat sekä leikkaussalit.

Varmennustarkastuksen suoritusvelvollisuutta koskevat määräykset ovat vastaavat
kuin käyttöönottotarkastukselle, eli vastuu tarkastuksen teettämisestä on ensisijaises-
ti laitteiston rakentajalla [11]. Varmennustarkastus on suoritettava kolmen kuukauden
kuluessa sähkölaitteiston käyttööntotosta seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Verkonhaltijan sähköverkoille tarkastus on suoritettava rakentamista seuraavan ka-
lenterivuoden aikana ja valtioneuvoston asetuksessa määritellyissä erityistiloissa jo
ennen tilojen ottamista varsinaiseen käyttöönsä. [17]

Varmennustarkastuksen suorittaja voi olla sähköturvallisuuslaissa määritelty
valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja. Tarkastuslaitosten ja tarkastajien kes-
keisimpiin vaatimuksiin kuuluvat riippumattomuus, puolueettomuus ja riittävä am-
mattitaito. Vaatimukset on tarkemmin määritelty sähköturvallisuuslaissa. [11] Var-
mennustarkastuksesta on laadittava tarkastustodistus, jota sähkölaitteiston haltijan
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on säilytettävä kymmenen vuotta. Tarkastustodistuksessa on yksilöitävä tarkastet-
tu kohde yksiselitteisesti ja esitettävä tarkastusmenetelmät. Tarkastustodistukseen
kirjataan selvitys sähkölaitteiston määräysten mukaisuudesta ja tarkastuksessa ha-
vaitut määräysten vastaisuudet. Lisäksi tarkastettuun laitteistoon on kiinnitettävä
tarkastustarra. Tarkastustarraan merkitään tarkastuksen tekijä ja ajankohta sekä
mahdollisen seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohta. [17]

2.3.3 Määräaikaistarkastus

Käyttöönotto- ja varmennustarkastusten lisäksi luokkien 1 ja 2 sähkölaitteistoille
asuinrakennuksia lukuun ottamatta on suoritettava määräaikaistarkastus kymmenen
vuoden välein. Velvoite koskee kuitenkin myös asuinrakennuksissa sijaitsevien muuta
kuin asumista palvelevien tilojen sähkölaitteistoja, mikäli nämä ovat vähintään
luokkaa 1b). Luokan 3 sähkölaitteistot on määräaikaistarkastettava viiden vuoden
välein. Vastuu määräaikaistarkastuksen teettämisestä on sähkölaitteiston haltijalla.
[11]

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan pistokokein sähkölaitteiston käytön ole-
van turvallista. Tarkastuskohteisiin kuuluvat laitteiston riittävä kunnossapito ja
hoito- ja kunnossapito-ohjelman toteutuminen, laitteiston käytössä tarvittavien väli-
neiden, piirustusten ja muiden dokumenttien olemassaolo, kunto ja ajantasaisuus
sekä laitteistolle tehtyjen muutostöiden tarkastuspöytäkirjojen olemassaolo. Määrä-
aikaistarkastukseen aina sisällytettäviä kohteita ovat lääkintätilat sekä räjähdys- ja
palovaaralliset tilat. [11]

Määräaikaistarkastuksen suorittajaa koskevat samat vaatimukset, kuin varmen-
nustarkastuksen suorittajaa. Tarkastuksesta on myös laadittava vastaavanlainen
pöytäkirja ja tarkastettuun laitteistoon on kiinnitettävä tarkastustarra. Laitteiston
haltijalla on velvollisuus säilyttää pöytäkirjaa seuraavaan määräaikaistarkastukseen
asti sekä osoittaa, että pöytäkirjassa mainitut puutteet on korjattu. [11]

2.3.4 Tarkastuksissa havaitut puutteet

Tukes-ohjeessa 16/2017 ”Sähkölaitteistot ja tarkastukset” [12] jaetaan varmennus- ja
määräaikaistarkastuksissa havaitut puutteet kategorioihin niiden aiheuttaman vaa-
ran vakavuuden perusteella. Kuvassa 4 on esitetty puutteiden luokittelu. Puutteiden
luokittelussa arvioidaan puutteen aiheuttaman vaaran vakavuutta sekä vahingon
todennäköisyyttä. Vaarallisimmiksi katsotaan puutteet, jotka voivat suurella to-
dennäköisyydellä aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Tyypillinen esimerkki
tällaisesta välitöntä vaaraa aiheuttavasta puutteesta on sähkölaitteen tai -laitteiston
jännitteisten osien kosketussuojauksen puuttuminen. Arvioinnissa voidaan joissakin
tapauksissa myös ottaa huomioon puutteiden kertautuminen, jolloin useat kohtalais-
ta tai lievää vaaraa aiheuttavat puutteet voivat yhdessä aiheuttaa vakavan vaaran.
Puutteiden luokittelussa on kuitenkin aina syytä käyttää tapauskohtaista arviointia.
[12]

Mikäli varmennus- tai määräaikaistarkastuksessa havaitaan välitöntä vaaraa ai-
heuttavia puutteita, tarkastajan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti sähkölaitteiston
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Kuva 4: Varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden luokittelu.

haltijalle ja kehottaa tätä lopettamaan laitteiston käyttö sekä erottamaan se säh-
köverkosta. Tarkastajan on myös lähetettävä haltijalle tekemästään ilmoituksesta
kopio sähköturvallisuusviranomaiselle (Tukes). [11] Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse
tehdä tarkastuksessa ilmenneistä harvoista yksittäisistä puutteista, jotka eivät ta-
pauskohtaisen harkinnan perusteella aiheuta selvää välitöntä vaaraa. Nämä puutteet
on kuitenkin korjattava viipymättä. [12]

Vakavien puutteiden ilmetessä varmennus- tai määräaikaistarkastuksessa on
tarkastajan määrättävä kohde uusintatarkastettavaksi kolmen kuukauden kuluessa
alkuperäisestä tarkastuksesta. Uusintatarkastukseen johtavat puutteet kirjataan alku-
peräisen tarkastuksen pöytäkirjaan ja uusintatarkastuksessa varmistetaan, että ne on
asianmukaisesti poistettu. Uusintatarkastuksen suorittaa alkuperäisen tarkastuksen
suorittaja, ellei tämä hyvin perustellusta syystä ole estynyt. Lisäksi tarkastajien on
vuosittain ilmoitettava sähköturvallisuusviranomaiselle uusintatarkastettaviksi mää-
rättyjen sähkölaitteistojen rakentajat sekä yhteenveto kyseisistä sähkölaitteistoista.
[12]
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3 Kuluttajamuuntamoiden sähkölaitteistot
Keskijänniteverkkoon liittyvillä kiinteistöillä on sähkönkäyttäjän oma muuntamo
eli kuluttajamuuntamo, jossa muunnetaan keskijännite pienjännitteeksi käyttöä var-
ten. Harkittaessa kiinteistön liittämistä keskijänniteverkkoon, rakennuksen arvioitu
vuotuinen sähköenergian kulutus ja huipputeho ovat merkittäviä tekijöitä. Alle 500
kW:n huipputeholla pienjänniteliittymä on yleensä edullisempi, mutta noin 250 kW:n
huipputehosta lähtien oman muuntamon ja keskijänniteliittymän hankkimista kan-
nattaa harkita. Hankinnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa
sähkönsiirron ja liittymismaksujen erot pien- ja keskijännitteellä, muuntamon ra-
kentamiskustannukset, muuntajan aiheuttamat häviö- ja häiriökustannukset sekä
keskijännitteisen sähkölaitteiston huollosta, ylläpidosta ja käytönjohtajuudesta aiheu-
tuvat kustannukset. [20] Muuntamoiden keskeisimpiin sähkölaitteistoihin kuuluvat
muuntajat ja keskijännitekojeistot varusteineen. Lisäksi keskijänniteverkkoon liitty-
vissä kiinteistöissä käytetään usein loistehon kompensointilaitteita. Tässä luvussa
esitetään kuluttajamuuntamoiden sähkölaitteistojen perusteita, joiden tuntemus on
välttämätöntä muuntamoiden rakennus-, käyttö- ja huoltotöissä.

3.1 Muuntamotilat
Kuluttajamuuntamot ovat sähkölaitteiston haltijan omaisuutta ja sähköenergian
mittaus tapahtuu yleensä keskijännitteellä eli muuntamon yläjännitepuolella. Säh-
könjakeluverkon haltijan omistamia muuntamoita kutsutaan jakelumuuntamoiksi.
Jakelumuuntamoista sähkö jaetaan pienjännitteellä liittyjille ja energian mittaus
tapahtuu pienjännitepuolella. Kuluttajamuuntamot voidaan jakaa sijoituspaikkan-
sa perusteella rakennukseen sijoitettuihin muuntamoihin (kiinteistömuuntamo) ja
erillisiin muuntamoihin (puistomuuntamo). [19]

Muuntamotilojen sijoittelussa on turvallisuuden varmistamiseksi otettava huo-
mioon lukuisia rakennus- ja paloteknisiä vaatimuksia. Vaatimustason määrää muun-
tamossa sijaitsevien rakenteiden ja aineiden palokuorman määrä. Merkittävin pa-
lokuormaan vaikuttava tekijä on muuntajan eristeaineena käytetyn öljyn määrä.
Palokuorman lisäksi muuntamon rakenteiden mitoituksessa on otettava huomioon
valokaarioikosulun aiheuttamat paineiskut. Valokaarioikosulku voi esiintyä sekä
muuntamon keski- että pienjännitteisissä osissa aiheuttaen merkittäviä henkilö- ja
esinevahinkoja. Valokaaririskin vuoksi muuntamon ovi on pidettävä kytkentätoimen-
piteiden aikana avoinna. Avoin ovi toimii tällöin sekä paineiskun purkausaukkona
että nopeana poistumistienä. [20]

Muuntamotilan tilantarpeeseen vaikuttavat muun muassa muuntajien lukumää-
rä, keskijännitekojeiston rakenne sekä pienjännitekeskuksen sijainti. Muuntamon
ilmanvaihdon sekä muuntajan ja kojeiston kuljetusmahdollisuuksien vuoksi paras tila
kiinteistömuuntamolle on maan tasossa ulkoseinän vierellä. Erillisten muuntamoiden
sijoittelussa on huomioitava turvaetäisyys muista rakennuksista ja varastoista. Vä-
himmäisetäisyys on yleensä 5 m mutta 15 m, kun rakennus tai varasto katsotaan
arvokkaaksi tai henkilöturvallisuuden katsotaan vaarantuvan. Erilliselle muuntamolle
on paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen vaatiessa hankittava rakennuslupa tai
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toimenpidelupa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä muuntamon vesieristykseen ja
mahdollisten öljyvuotojen torjuntaan. [19]

Kiinteistömuuntamon ilmanvaihto on järjestettävä kiinteistön muusta ilman-
vaihtojärjestelmästä erillisillä ilmanvaihtokanavilla, jotka on johdettava suoraan
ulkoilmaan. Tuloilma on muuntamon puhtauden varmistamiseksi otettava mahdol-
lisimman pölyttömastä paikasta. Kiinteistömuuntamon tehokkaan jäähdytyksen
takaamiseksi muuntamotila on yleensä varustettava termostaattiohjatulla koneelli-
sella ilmanvaihdolla. Muuntamotilasta tunnissa poistettavaksi vaadittu ilmamäärä
määräytyy muuntajatehon mukaan. Ilmanvaihtolaitteiden häiriöistä on lähdettävä
hälytys kiinteistön hälytysjärjestelmään. Erillisiin muuntamoihin riittää yleensä luon-
nollinen ilmanvaihto, mutta koneellisen ilmanvaihdon tarve on varsinkin suurilla
muuntajatehoilla laskettava. [20]

3.2 Keskijännitekojeistot
Kuluttajamuuntamot liitetään keskijänniteverkkoon keskijännitekojeiston kautta.
Kojeisto määritellään rakennekokonaisuudeksi, joka sisältää muuntamon keskijän-
nitepuolella tarvittavat kytkentä-, suojaus-, ohjaus- ja valvontalaitteet. Muuntamo-
kojeistojen keskeisimpiä kojeita ovat kuormanerottimet, varokekuormanerottimet,
katkaisijat, suojareleet ja mittamuuntajat. [21]

Erottimella tarkoitetaan kytkinlaitetta, jonka tehtävänä on pitää kaksi verkon
osaa sähköisesti erillään toisistaan. Erottimella ei ole tarkoitus kytkeä eikä kat-
kaista kuormitus- tai oikosulkuvirtoja. Kuormanerotin puolestaan pystyy erottimen
tehtävien lisäksi katkaisemaan kuormitusvirran. Varokekuormanerotin on kuormane-
rotin, joka on varustettu sulakkeilla. Varokekuormanerottimet on yleensä varustettu
mekanismilla, joka yhden vaiheen sulakkeen palaessa aiheuttaa kuormanerottimen
kolminapaisen laukaisun. [21]

Katkaisija on kytkinlaite, jonka on pystyttävä vaurioitumatta kytkemään ja kat-
kaisemaan kaikensuuruiset sähköverkossa esiintyvät kuormitus- ja oikosulkuvirrat.
Katkaisijat voivat toimia käsiohjauksella tai automaattisesti. Yleisimmin katkaisija
asetetaan aukeamaan automaattisesti verkossa esiintyvän ylivirran, kuten oiko- tai
maasulkuvirran vaikutuksesta. Katkaisijoita ohjataan suojareleillä, jotka on kytketty
mittamuuntajien eli virta- ja jännitemuuntajien kautta suojattavaan virtapiiriin. Mit-
tamuuntajien tehtävänä on alentaa päävirtapiirin virta ja jännite sellaiselle tasolle,
jota suojarele pystyy mittaamaan. Havaitessaan mitatun arvon sivuuttavan asette-
luarvon, suojarele antaa laukaisukäskyn katkaisijalle. Paitsi suojareleiden yhteydessä,
mittamuuntajia käytetään myös sähköenergian mittauksessa. [21]

Keskijänniteverkoissa on aiemmin käytetty avorakenteisia kojeistoja, mutta ny-
kyisin rakennetaan turvallisuussyistä ainoastaan koteloituja ilma- tai kaasueristeisiä
kojeistoja. Kaasueristeisellä kojeistolla päästään parempien eristysominaisuuksien
vuoksi merkittävään tilansäästöön ilmaeristeiseen kojeistoon verrattuna. Yleisimmin
käytetty eristekaasu on rikkiheksafluoridi (SF6), jonka jännitelujuus on noin 2,5
kertaa parempi kuin ilmalla. Lisäksi SF6-kaasu on hyvä valokaaren sammuttaja. SF6-
kaasu on kuitenkin voimakas kasvihuonekaasu ja valokaaren vaikutuksesta kaasu voi
hajota myrkyllisiksi yhdisteiksi. SF6-eristeisissä laitteistoissa kaasuvuotojen minimoi-
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minen onkin ensisijaisen tärkeää. [21] Kuluttajamuuntamoissa käytetään nykyään
yleisimmin SF6-eristeisiä kojeistoja. Yhden tai kahden muuntajan muuntamoissa
yleisin kojeistotyyppi on niin sanottu kompakti RMU-muuntamokojeisto (Ring Main
Unit). RMU-kojeistossa kojeet on sijoitettu yhtenäiseen kaasutilaan. Suuremmissa
muuntamoissa käytetään yleensä kennoista koottua muuntamokojeistoa, jossa jo-
kainen koje on oman kennonsa kaasutilassa. Kennokohtainen rakenne mahdollistaa
kojeiston jälkikäteen tapahtuvan laajentamisen. Lisäksi mahdolliset oikosulkuvauriot
rajoittuvat todennäköisesti vain yhteen kennoon, kun taas yhtenäisellä kaasutilalla
varustetussa kojeistossa oikosulku tuhoaa koko kojeiston. [20] Kuvassa 5 on esitetty
SF6-eristeinen kompakti RMU-muuntamokojeisto, johon kuuluvat liittymiskaapelei-
den kuormanerotinkennot (1) ja pääkytkimenä toimiva varokekuormanerotinkenno
(2). Kojeiston rakenne vastaa kuvan 6 pääkaaviota ilman mittauskennoa. Kuvan 23
kennokohtaisesti koottuun kojeistoon verrattuna RMU-kojeistolla on yhtenäinen,
kompaktimpi runkorakenne ja myös kytkinlaitteiden käyttöpaneeli (3) on yhtenäinen.

Kuva 5: SF6-eristeinen kompakti RMU-muuntamokojeisto [22]. Osat: 1. Liittymis-
kennot, 2. Varokekuormanerotinkenno, 3. Kojeiston käyttöpaneeli

Kuvassa 6 on esitetty yhden muuntajan muuntamon pääkaavio, josta käy ilmi
yksinkertaisen, kompaktin RMU-muuntamokojeiston rakenne. Muuntamot liitetään
yleisimmin jakeluverkonhaltijan rengasverkkoon, jolloin kojeistoon liitetään sopivilla
kaapelipäätteillä (1) kaksi liittymäkaapelia (kuvassa vasemmalla). Liittymäkaapeleille
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Kuva 6: Yhden muuntajan muuntamon pääkaavio, josta käy ilmi yksinkertaisen,
kompaktin RMU-muuntamokojeiston rakenne [23].

on kojeistossa kuormanerottimet (4) ja maadoituskytkimet (5), joilla jännitteettömät
kaapelit voidaan työmaadoittaa turvallisesti. Maadoituskytkimet ovat nykyaikaisissa
kojeistoissa yleensä tyyppiä, joka kestää myös niillä aiheutetun oikosulun. [20] Liitty-
mäkaapelien kuormanerottimien oikealla puolella kojeistossa on varokekuormanerotin
(6), joka toimii yhden muuntajan muuntamon pääkytkimenä. Varokekuormanerot-
timen on oltava mallia, joka avautuu yhden tai useamman sulakkeen toimiessa.
Varokekuormanerotin tulee varustaa maadoituskytkimillä (5), jotka maadoittavat
sulakkeiden kummankin navan turvallisen sulakkeenvaihdon takaamiseksi. Mikäli
muuntajan teho on suurempi kuin 1 600 kVA tai muuntajia on useampi kuin yksi,
on pääkytkimenä käytettävä katkaisijaa. SF6-eristeisten kytkinlaitekennojen oikealla
puolella on ilmaeristeinen mittauskenno, jossa sijaitsevat sähköenergian mittaukseen
käytettävät virtamuuntajat (7) ja jännitemuuntajat (8) sekä maadoituskytkin (5)
mittamuuntajien turvallista käsittelyä varten. Jakeluverkonhaltijan muuntamoissa
mittauskennoa ei tarvita. Mittauskennon lähtö kytketään muuntajan yläjännite-
puolelle ja muuntajan alajännitepuoli pienjännitekeskukseen. Maadoituskytkimellä
varustetuissa kennoissa on oltava jännitteen ilmaisin (3), jolla voidaan varmistua
kennon jännitteettömyydestä ennen työmaadoitusta. Poikkeuksena on mittauskenno,
jonka jännitteettömyys voidaan todeta pääkytkimen jännitteen ilmaisimesta. Useat
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jakeluverkonhaltijat vaativat lisäksi liittymiskaapeleiden päihin oikosulkuilmaisimet
(2), joita käytetään verkon vikapaikan paikallistamiseen. [19]

Kuvassa 7 on esitetty usean muuntajan muuntamon pääkaavio, johon liittyy lisäksi
sähkönkäyttäjän sisäistä keskijänniteverkkoa. Muuntamon kojeisto on rakenteeltaan
kennokohtaisesti koottu. Vasemmalla kuvassa ovat liittymiskaapelikennot, jotka on
varustettu kuormanerottimilla (5), maadoituskytkimillä (6) ja oikosulkuilmaisimilla
(2). Liittymiskennojen oikealla puolella on pääkatkaisijakenno, jossa sijaitsee kojeiston
pääkytkimenä toimiva katkaisija (8). Pääkatkaisijan molemmin puolin on sijoitettu
maadoituskytkimet (6). Katkaisijan laukaisuun käytetään yleensä vakioaikaylivir-
tareleitä (4), jotka laukaisevat katkaisijan ylivirran vaikutuksesta. Ylivirtareleet
vaativat useimmiten muuntamoon apuvirtalähteen, kuten UPS-järjestelmän tai akus-
ton. Virtamuuntajaa virtalähteenään käyttäviä releitä voidaan käyttää esimerkiksi
kahden muuntajan muuntamossa, mikäli varmistetaan suojauksen selektiivisyys
keskijänniteverkon suojauksen ja muuntajien sulakesuojauksen kesken. Mikäli säh-
könkäyttäjällä on huomattava määrä sisäistä keskijänniteverkkoa, pääkatkaisija tulee
lisäksi varustaa laukaisevalla maasulun suuntareleellä. Pääkatkaisijakennon jälkeen
kojeistossa on mittauskenno virta- (9) ja jännitemuuntajineen (10). Mittausken-
non oikealla puolella ovat sähkönkäyttäjän sisäisen keskijänniteverkon lähtökennot.
Keskijännitelähdöt on liittymäkaapelien tapaan varustettu kuormanerottimilla ja
maadoituskytkimillä. Oikealla kojeistossa ovat muuntajien lähtökennot, jotka on
varustettu varokekuormanerottimilla (7). Liittymis- ja lähtökennoissa on jännitteen
ilmaisimet (3) jännitteettömyyden toteamiseksi. [19]

3.3 Muuntajat
Muuntajan tehtävä on muuntaa sähkönjakeluverkon keskijännite pienjännitteeksi.
Yleisimmin Suomessa käytetty keskijännitetaso on 20 kV. Joissakin kaupungeissa,
kuten Helsingissä, on käytössä myös 10 kV:n keskijänniteverkkoja. Pienjännitteenä
käytetään 400 V:n jännitettä. Kuluttajamuuntamoissa käytettävät muuntajat voidaan
eristysaineensa perusteella jakaa öljy- ja kuivamuuntajiin [19].

Öljymuuntajista nykyään käytetyin tyyppi on hermeettisesti suljettu muuntaja.
Sen ilmatiivis rakenne estää hapen ja kosteuden vaikutuksen muuntajaöljyyn ja
eristeisiin toisin kuin paisuntasäiliöllä varustetuissa öljymuuntajissa, joissa muunta-
jaöljy on kosketuksissa ilman kanssa. Muuntajaöljy toimii eristeen lisäksi väliaineena
muuntajan jäähdytyksessä sekä muuntajan sisäisten valokaarien sammuttajana. [19]
Kuvassa 8 on esitetty hermeettisesti suljettu öljymuuntaja. Muuntajan metallirungon
jäähdytyslamellit (1) tehostavat muuntajan jäähdytystä, kun ilma kiertää niiden
välistä. Muuntajan alajännitepuolen lähdöt on sijoitettu kosketussuojattuun koteloon
(2). Kuvan öljymuuntaja on varustettu monitoimisuojareleellä (3), joka valvoo muun-
tajan lämpötilaa, öljymäärää, öljyn painetta sekä kaasujen muodostumista öljytilassa
[25]. Muuntajassa on lisäksi kuljetuspyörät (4), jotka voidaan asentaa muuntajan alle
kuljetuksen ajaksi. Öljymuuntajan erottaa kuvassa 22 esitetystä kuivamuuntajasta
parhaiten sen suljetun rakenteen ansiosta, jossa muuntajan käämit on sijoitettu
suljettuun öljytilaan.

Kuivamuuntajat eivät sisällä muuntajaöljyä, vaan eristeaineina käytetään yleisim-
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Kuva 8: Hermeettisesti suljettu öljymuuntaja [26]. Osat: 1. Jäähdytyslamellit, 2.
Koteloidut alajänniteliittimet, 3. Monitoimisuojarele, 4. Kuljetuspyörät.

min valuhartsia tai lakkapaperia. Kuivamuuntajan huomattavin etu öljymuuntajaan
verrattuna on merkittävästi pienempi palokuorma. Kuivamuuntajien luotettavuus
on kuitenkin kokemusten perusteella todettu öljymuuntajia heikommaksi. Lisäksi
kuivamuuntajien ylikuormitettavuus on öljymuuntajia pienempi, joten niiden jääh-
dytykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuivamuuntajien muita heikkouksia
öljymuuntajiin verrattuna ovat suppeampi käyttölämpötila-alue ja noin 2–3-kertainen
hinta samankokoisilla muuntajilla. Kuivamuuntajien käyttö on kuitenkin perusteltua
erityisesti käyttökohteissa, joissa palokuorman ja öljyvuodon riskin minimoiminen
on ensisijaista. Kuivamuuntajien tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi tunnelit,
kaivokset, väestönsuojat, pohjavesialueet ja sairaalat. Kuivamuuntajaa hankittaessa
on otettava huomioon myös varamuuntajan saatavuus muuntajan äkillisen tuhou-
tumisen varalta. Toisin kuin öljymuuntajia, kuivamuuntajia ei yleensä ole nopeasti
saatavilla verkonhaltijoiden varastoista. [20]

Muuntajan kuormitusta voidaan parhaiten seurata muuntajan lämpenemisen
perusteella. Lämpeneminen vaikuttaa merkittävästi muuntajan eristeiden vanhene-
miseen ja siten muuntajan käyttöikään. Eristemateriaalin heikkeneminen aiheuttaa
muuntajaan osittaispurkauksia ja lopulta läpilyönnin, joka johtaa muuntajan tuhoutu-
miseen [27]. Muuntajan vanhenemisnopeus kaksinkertaistuu käämin kuumimman pis-
teen lämpötilan noustessa 6–8 ◦C lämpötila-alueella 80–140 ◦C. Lämpötilan noustessa
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muuntajan kuormitusta onkin tarvittaessa rajoitettava sen käyttöiän pidentämiseksi.
[19] Lämpötilan valvomiseksi muuntaja tulisi öljymäärämittarin lisäksi aina varustaa
myös lämpömittarilla. Lämpömittari voidaan lisäksi kytkeä ohjaamaan ilmanvaih-
toa sekä ylikuormitustapauksessa laukaisemaan muuntaja irti verkosta ja antamaan
hälytys kiinteistön hälytysjärjestelmään. [20] Muuntajaöljyn määrän ja lämpötilan
tarkastukset kuuluvat myös sähkölaitteiston käytön johtajan tarkastuskierroksen
keskeisiin tarkastuskohteisiin.

3.4 Muuntamon varusteet
Kuluttajamuuntamoihin vaadittavat varusteet vaihtelevat hieman jakeluverkkoyh-
tiöstä riippuen. Muuntamoiden keskeisimpiä varusteita ovat jännitteenkoettimet,
työmaadoitusvälineet, varasulakkeet vaihtotyökaluineen, turvakilvet sekä muunta-
moon liittyvät dokumentit. Kuvassa 9 on esitetty keskijännitelaitteiston jännit-
teenkoetin. Jännitteenkoetinta käytetään jännitteettömyyden toteamiseen ennen
työmaadoituksen suorittamista. Jännitteenkoetin kytketään päälle käyttöpaneelista
(2), jossa on myös merkkivalot ja mahdollinen äänimerkki jännitteen ilmaisemisek-
si. Jännitteenkoetinta käsitellään varren (3) avulla, joka voi olla myös irrotettava.
Jännitteen testaamiseksi koettimen kärjellä (1) kosketetaan testattavaa kohdetta.
Jännitteenkoettimiin on saatavilla erimuotoisia kärkiä erilaisiin käyttötarkoituk-
siin. Maadoituskytkimillä varustetuissa kojeistoissa jännitteettömyys voidaan todeta
kojeistoon sijoitetuilla jännitteen ilmaisimilla, mutta jännitteenkoetin kuuluu silti
yleensä muuntamon vakiovarusteisiin. [20]

Kuva 9: Jännitteenkoetin keskijännitteelle [28]. Osat: 1. Kärki, 2. Käyttöpaneeli, 3.
Varsi.

Kuvassa 10 on esitetty siirrettävä työmaadoitusväline työmaadoituksen suorit-
tamiseksi maadoituskytkimellä varustamattomissa laitteiston osissa. Esimerkiksi
mittauskennon työmaadoitus voi olla toteutettu siirrettävillä maadoitusvälineillä,
vaikka muissa kennoissa olisikin maadoituskytkimet. Työmaadoitusvälineen maa-
doitusliitin (1) kytketään maadoitettuun pisteeseen ja työmaadoitusliittimet (2)
työmaadoitettaviin kohteisiin, kuten vaihekiskoihin. Liittimien kiinnitys tapahtuu
eristeaineisella työmaadoitussauvalla (3). [20]

Muuntamossa tulee olla varasulakkeita 3 kpl jokaista sulakekokoa, joita kohteessa
on käytössä. Sulakkeiden vaihtoon tarvittavien sulakkeenvaihtopihtien tulee myös olla
käytettävissä muuntamossa. Muuntamossa on oltava myös verkonhaltijan määrittele-
mät turvakilvet muuntamotöiden turvallisuuden takaamiseksi. Keskeisimpiä turvakil-
piä ovat esimerkiksi ”ÄLÄ KYTKE - TYÖ KÄYNNISSÄ”, ”JÄNNITTEINEN” ja
”MUISTA TYÖMAADOITTAA”. [20] Muuntamoissa käytettyjä turvavarusteita ovat
myös esimerkiksi ensiapuohjeet, suojakypärät ja -visiirit. Muuntamotilan seinälle on
kiinnitettävä vähintään muuntamon pääkaavio ja maadoituskaavio. Muuntamotiloissa
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Kuva 10: Siirrettävä työmaadoitusväline [29]. Osat: 1. Maadoituspisteen liitin, 2.
Työmaadoituskohteiden liittimet, 3. Työmaadoitussauva.

tulee lisäksi olla saatavilla käytön johtajan yhteystiedot ja tiedot muuntamon relea-
setteluista, maadoitusresistanssista ja oikosulkuvirroista sekä tarpeelliset laitteiston
huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät dokumentit. [30]

3.5 Keskijännitekaapeloinnit
Kuluttajamuuntamoissa käytettäviä keskijännitekaapeleita ovat liittymiskaapelit,
joilla muuntamo liitetään keskijännitejakeluverkkoon sekä muuntajan yhdyskaapelit,
joilla muuntaja liitetään keskijännitekojeistoon. Joissakin kojeistotyypeissä myös
kojeiston kennojen yhdistämiseen käytetään keskijännitekaapeleita. Aiemmin kes-
kijänniteverkoissa on käytetty öljypaperieristeisiä kaapeleita. 1980-luvun lopulta
lähtien muovieristeiset kaapelit ovat kuitenkin syrjäyttäneet öljypaperieristeiset. [19]

3.5.1 Keskijänniteverkon liittymiskaapelit

Suomen keskijänniteverkoissa käytetään nykyään yleisesti muovieristeisiä AHXAMK-
W-tyyppisiä kaapeleita. Suomessa on yleisesti käytössä kansallinen kaapeleiden
tyyppimerkintäjärjestelmä, jossa tyyppimerkintä yleisesti kuvaa kaapelin rakennet-
ta sisimmästä kerroksesta uloimpaan. Kaapeleiden erityisominaisuudet merkitään
yhdysviivalla erotettuina. AHXAMK-W-kaapelin tapauksessa tyyppimerkinnän mer-
kitys on seuraava: A = alumiinijohdin, H = hohtosuoja, X = PEX-eriste, A =
alumiinipohjainen kosketussuoja, M = muovinen ulkovaippa, K = voimakaapeli, W =
pituus- ja poikittaissuunnassa vesitiivis. [31] Vesitiivis kaapeli muodostuu kolmesta
PEX-muovieristeisestä alumiinijohtimesta, jotka on kerrattu kuparisen keskusköyden
ympärille, kuten kuvassa 11 on esitetty. [19]

Pyöreät, tiivistetyt johtimet koostuvat alumiinilangoista. Johtimen rakenne on
pitkittäisesti vesitiivis. Vesitiiviys on toteutettu laittamalla johdinlankojen väliin
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Kuva 11: AHXAMK-W-kaapelin rakenne [32].

kastuessaan turpoavaa pulveria. Johtimien ympärillä on puolijohtavasta polyetee-
nimuovista valmistettu johdinsuoja. Johdinsuojan tehtävänä on poistaa johtimen
pinnan epätasaisuuksia, mikä pienentää johtimien aiheuttamia sähkökentänvoimak-
kuuden huippukohtia. Johdinsuoja myös suojaa eristysmateriaalia esimerkiksi oiko- ja
maasulkujen aiheuttamilta lämpörasituksilta. Johdineristyksenä toimii PEX-muovi
eli ristisilloitettu polyeteeni. Johdineristyksen tehtävänä on antaa kaapelille tarvitta-
va jännitekestoisuus ja johtaa johtimien häviölämpö pois kaapelista. Johdineristyksen
ympärillä on hohtosuoja, joka on johdinsuojan tapaan valmistettu puolijohtavasta
polyeteenimuovista. Hohtosuojan tarkoituksena on rajata johtimesta aiheutuva sähkö-
kenttä johdinsuojan kanssa kahden lieriömäisen pinnan väliin. Hohtosuojan päällä on
puolijohtava nauha, joka paisuu kastuessaan ja muodostaa siten kaapelille pitkittäisen
vesitiivistyksen. Kosketussuoja on valmistettu johtavasta alumiini-muovilaminaatista
ja sen tehtävänä on muodostaa kulkutie varaus- ja vikavirroille sekä toimia häi-
riösuojana. Kosketussuoja myös muodostaa kaapelille poikittaisen vesitiivistyksen.
Kaapelin uloin kerros on mekaanisena suojana toimiva vaihevaippa, joka on valmistet-
tu mustasta, säänkestävästä polyeteenimuovista. Kuparinen keskusköysi eli maaköysi
toimii vikavirtojen kulkutienä. Keskusköyttä ei saa erottaa kaapelista muualla kuin
kojeiston kennossa, johon kaapeli päätetään. [21] [33]

AHXAMK-W-kaapeli soveltuu kiinteisiin sisä- ja ulkoasennuksiin, kuten maa-,
kanava- ja hyllyasennuksiin. Vesitiiviytensä vuoksi kaapeli soveltuu erityisen hy-
vin asennettavaksi kosteisiin olosuhteisiin. Rakenteensa ansiosta kaapelia voidaan
asentaa jopa –20 ◦C:n pakkasessa. [33] Kaapelityyppi on osoittautunut käyttövar-
maksi Suomen keskijänniteverkoissa. Helen Sähköverkko Oy:n vuosien 2004–2010
vikatilastojen mukaan AHXAMK-W-kaapeleissa esiintyi vikoja keskimäärin 0,4 kpl
sataa kilometriä kohden, kun taas kahdella aiemmin käytetyllä, öljypaperieristeisellä
kaapelityypillä vastaavat luvut olivat 2,4 ja 9,2 kpl [34]. Liittymiskaapeleiden reit-
ti muuntamoon tulee suunnitella mahdollisimman lyhyeksi ja suoraksi. Kaapelien
vaatimat taivutussäteet on huomioitava reitin suunnittelussa. Kaapelit tuodaan ra-
kennukseen kukin omassa putkessaan. Hylly- ja kanava-asennuksissa kaapeleiden
väliin on asennettava suojarakenne suojaamaan muita kaapeleita mahdollisen oiko-
tai maasulun aiheuttamilta vaurioilta. Palovaaran vähentämiseksi liittymiskaapelit
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on sisäasennuksissa muuntamotilan ulkopuolella sijoitettava palonkestävästi. [20]

3.5.2 Muuntajan yhdyskaapelit

Muuntajan ja kojeiston välisinä yhdyskaapeleina käytetään yleisesti yksijohtimisia
HXCMK-kuparikaapeleita. Kaapelin tyyppimerkinnän merkitys on seuraava: H =
hohtosuoja, X = PEX-eriste, C = kuparinen kosketussuoja, M = muovinen ulko-
vaippa, K = voimakaapeli [31]. Mikäli johdinmateriaali on kupari, sitä ei erikseen
merkitä tyyppimerkintään. Yleisesti käytetty kaapelin poikkipinta on 1x35/16 mm2.
[19] HXCMK-kaapeleita voidaan käyttää myös kojeiston kennojen yhdistämiseen.
Kuvassa 12 on esitetty kaapelin rakenne. Johtimena toimii tiivistetty pyöreä kupari-
köysi. Johdin- ja hohtosuojat on valmistettu puolijohtavasta muovista. Johdineristys
on PEX-muovia. Kosketussuojana toimii kerros kuparilankoja, joiden ympärillä on
kuparinauhasidos. Vaihevaippa on valmistettu mustasta, säänkestävästä polyetee-
nimuovista. HXCMK-kaapelissa ei ole vesitiivistystä, joten se ei sovellu maahan
asennettavaksi. Kaapelille soveltuvia asennustapoja ovat hylly- ja kanava-asennukset
sisätiloissa ja ulkona. [35] Muuntamon magneettikenttien rajoittamiseksi muuntajan
yhdyskaapelit on niputettava kolmioon aina kun mahdollista [20].

Kuva 12: HXCMK-kaapelin rakenne [36].

3.5.3 Kaapelipäätteet

Keskijännitekaapelit päätetään kaapelipäätteillä. Kaapelipäätteen tehtäviin kuuluvat
kaapelin johtimien yhdistäminen liittimiin, kaapelin pään mekaaninen suojaus, kos-
teuden pääsyn esto kaapeliin sekä sähkökentän hallinta kaapelin päässä. Hohtosuojan
reunassa kaapelin sähkökentän voimakkuus nousee huomattavan suureksi, joten säh-
kökentän jakaumaa on tasattava keinotekoisesti päätteessä. Keskijännitekaapeleilla
käytettäviä menetelmiä ovat eristysrakenteen paksuntaminen ja eristeen muotoilu
keilamaiseksi sekä puolijohtavan nauhan kiertäminen eristeen päälle hohtosuojan
päättymiskohdasta eteenpäin. [21] Kaapelipäätteen valintaan vaikuttaa käytetyn
kaapelityypin lisäksi, mihin kaapelia ollaan kytkemässä. Nykyään yleisesti käytettyjä
päätetyyppejä ovat lämpökutistepääte, kylmäkutistepääte sekä kosketussuojattu
pistokepääte. [37]

Kuvassa 13 on esitetty lämpö- ja kylmäkutistepäätteet AHXAMK-W-kaapelille.
Lämpökutistepääte asennetaan kutistamalla esimerkiksi kaasupolttimen avulla pin-
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Kuva 13: Lämpökutistesisäpääte [38] ja kylmäkutisteulkopääte [39] AHXAMK-W-
kaapelille. Osat: 1. Kaapelikenkä, 2. Vaipan maadoituspunos, 3. Keskusköyden
maadoitusliitin, 4. Ulkopäätteen eristelaipat.

tavirrankestävä eristeletku kuoritun kaapelin päälle. Johtimet voidaan päättää joko
ruuvattavilla tai puristettavilla kaapelikengillä (1). Sähkökentän ohjaukseen päät-
teessä käytetään kentänohjausletkua tai -massaa. Päätteen tiivistämiseen käytetään
tiivistysmassaa. Kaapelin vaipan maadoittamiseksi päätteeseen asennetaan kupari-
punos, joka on yhteydessä kosketussuojaan (2). Kaapelin keskusköyteen liitetään
erillinen maadoitusliitin (3). [40] Ulkoasennukseen tarkoitetuissa päätteissä on lisäksi
eristyslaipat (4) pidentämässä pintavirran kulkumatkaa [19]. Kylmäkutistepääte
muistuttaa rakenteeltaan lämpökutistepäätettä, mutta sen asennukseen ei vaadita
päätteen lämmittämistä. Tästä syystä kylmäkutistepääte soveltuu asennuspaikkoihin,
joissa tulitöiden tekeminen ei ole mahdollista. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi
öljynjalostamot ja kemian teollisuuden laitokset. [37] Kylmäkutistepäätteen runkona
toimii silikonista valmistettu kylmäkutisteletku, jonka sisällä on spiraali. Kutistelet-
ku asetetaan päätteen asentamisen lopuksi kaapelin päälle ja spiraali vedetään pois
letkun sisältä, jolloin letku kutistuu. [41]

SF6-eristeisten kojeistojen yleistymisen myötä on siirrytty käyttämään yhä enem-
män kosketussuojattuja pistokepäätteitä [19]. Kojeistojen lisäksi pistokepäätteillä
liitetään muovieristeisiä keskijännitekaapeleita muuntajiin ja moottoreihin. Pistoke-
päätteet soveltuvat sekä sisä- että ulkoasennukseen. Henkilöturvallisuuden lisäksi
kosketussuojatun pistokepäätteen etuja ovat vesitiivis rakenne sekä helppo asennus,
kytkentä ja irrotus ilman erikoistyökaluja. Lisäksi päätteen eristetty rakenne mahdol-
listaa asennuksen ilman ilmaväliä vaiheiden välillä, joten päätteet voidaan asentaa
pieneen tilaan. Pistokepäätteiden asennuksessa käytetään päätteen tyypistä riippuen
joko lämpö- tai kylmäkutistetekniikkaa. [42]

Kuvassa 14 on esitetty kosketussuojatun kulmapistokepäätteen rakenne. Päätteitä
on saatavilla myös suoralla rakenteella. Pistokepäätteen ulkopinta on valmistettu
puolijohtavasta materiaalista, joka maadoitetaan maadoitusjohtimella ja yhdistetään
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Kuva 14: Kosketussuojatun kulmapistokepäätteen rakenne [42].

kaapelin kosketussuojaan. Tällöin päätteen ulkopintaa voidaan kosketella turvallisesti.
Ulomman johtavan kerroksen alla on EPDM- eli eteeni-propeenikumista valmistettu
eristyskerros. Sisäpuolinen puolijohtava kerros toimii hohtosuojan tavoin pienentäen
johtimen aiheuttaman sähkökentän voimakkuutta. Johdin liitetään päätteeseen kaa-
pelikengällä, joka on päätteen tyypistä riippuen puristettava tai ruuvattava. 250
A:n pistokepäätteissä käytetään liukukosketinta, jolla pääte kytketään esimerkiksi
muuntajaan tai kojeistoon. 400 A:n ja 630 A:n päätteet kytketään ruuviliitoksella.
Kosketussuojatuissa pistokepäätteissä on yleensä myös johtavalla suojahatulla varus-
tettu kapasitiivinen mittauspiste jännitteettömyyden toteamista varten. Kosketus-
suojattuun pistokepäätteeseen on kiinnitettävä merkki ”Kosketussuojattu rakenne”.
[19]
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3.6 Muuntamon maadoitukset
3.6.1 Maadoitusjärjestelmän rakenne

Keskijännitteisissä sähkölaitteistoissa käytetään nykyisin yhteistä maadoitusta pien-
jännitelaitteiston kanssa. Kuvassa 15 on esitetty kaapeliliitäntäisen yhden muuntajan
muuntamon maadoituskaavio. Muuntamolle on aina rakennettava maadoituselektrodi,
joka voi koostua rakennuksen kiertävistä, paalutuksiin asennetuista tai liittymiskaa-
peliojiin asennetuista kupariköysistä. Myös liittymiskaapeleiden maadoitusköydet toi-
mivat osittain maadoituselektrodeina ja yhdistävät eri muuntamoiden maadoitukset
toisiinsa. Vanhoissa rakennuksissa on voitu käyttää johtavia vesi- tai viemäriputkia
maadoituselektrodeina. Nykyisin tämä ei ole sallittua ja tällaisiin kohteisiin tulisi
rakentaa määräysten mukainen maadoituselektrodi esimerkiksi kun rakennukseen
tehdään muita muutostöitä. [20]

Maadoituselektrodi ja liittymiskaapeleiden maadoitusköydet liitetään muunta-
mon maadoituskiskoon. Jos pienjännitepääkeskus on sijoitettu muuntamotilaan,
muuntamon maadoituskisko voi olla osa rakennuksen päämaadoituskiskoa. Muus-
sa tapauksessa kiskot yhdistetään toisiinsa suojamaadoitusjohtimella. Muuntamon
maadoituskiskoon yhdistetään maadoitusjohtimilla keskijännitekojeiston ja muunta-
jan rungot sekä mahdollinen muuntajan suojaseinä. Maadoitetut kaapelipäätteet ja
kaapeleiden keskusköydet yhdistyvät myös tätä kautta maadoituskiskoon. Suojamaa-
doitusjohtimien poikkipinnan tulisi olla 50 mm2, jotta johtimet kestävät verkossa
mahdollisesti esiintyvät kaksoismaasulut palamatta poikki. Maadoitusjohtimina voi-
daan käyttää paljasta kupariköyttä tai keltavihreällä eristeellä varustettua, niin
sanottua kevi-johdinta. Eristetyillä johtimilla on kuitenkin riskinä, että eriste sulaa
esimerkiksi kaksoismaasulun vaikutuksesta. [20]

Muuntaja yhdistetään yleensä pienjännitepääkeskukseen nelijohtimisella kaapelil-
la tai kiskosillalla, jossa on PEN-johdin eli yhdistetty suojamaadoitus- ja nollajohdin.
PEN-johtimen toinen pää on kytketty muuntajan N-napaan eli tähtipisteeseen ja toi-
nen pää jaetaan nykyisin pääkeskuksella PE- eli suojamaa- ja N- eli nollajohtimiksi,
jotka ovat osa TN-S-järjestelmän mukaista pienjänniteverkkoa. [43] Pääkeskuksen
PE-kisko yhdistetään suojamaadoitusjohtimella rakennuksen päämaadoituskiskoon.
Päämaadoituskiskoon liitetään muun muassa rakennuksen betoniraudoitukset, johta-
vat putkistot, telejärjestelmät ja sähköenergian mittauskotelo. Rakennuksessa voi
lisäksi olla muita maadoituskiskoja, jotka on yhdistetty päämaadoituskiskoon. [20]

3.6.2 Maadoitusmittaukset

Verkonhaltija määrittelee muuntamon maadoituselektrodeilta vaadittavan maadoi-
tusresistanssin mitoitusarvon. Standardissa SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset
määritellään laajaksi maadoitusjärjestelmäksi ”yhtenäinen maadoitusjärjestelmä,
joka on toteutettu kytkemällä yhteen paikalliset maadoitusjärjestelmät” [15]. Liit-
tymiskaapeleiden keskusköysien ja vaippojen avulla voidaan saavuttaa standardin
mukainen laaja maadoitusjärjestelmä varsinkin taajama-alueilla. Tällöin maadoitus-
resistanssia ei ole tarpeen mitata ennen muuntamon käyttöönottoa, vaan riittää, että
todennetaan muuntamon maadoitusten liittyvän laajaan maadoitusjärjestelmään.
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Mikäli laajaa maadoitusjärjestelmää ei saavuteta, on muuntamon maadoituselekt-
rodin maadoitusresistanssi mitattava ennen käyttöönottoa. [20] Jos muuntamon
rakentaminen ajoittuu talviaikaan, jolloin maa on roudassa, muuntamo voidaan
kuitenkin ottaa käyttöön ennen maadoitusten ja mittausten loppuun saattamista,
kun puuttuvat maadoitukset ja mittaukset suoritetaan pikimmiten roudan sulettua.
Muuntamon käyttöönoton lisäksi maadoitusmittauksia tehdään määrävälein, mikäli
ne ovat osa kohteen hoito- ja kunnossapito-ohjelmaa. Tyypillinen määräväli on 6–12
vuotta järjestelmästä riippuen. [44]

Maadoitusresistanssi voidaan mitata useilla eri menetelmillä, joista yleisimmät
ovat käännepistemenetelmä ja voltti-ampeerimittarimenetelmä. Perusperiaatteena
menetelmissä on syöttää maadoituselektrodiin virtaa ja mitata elektrodin yli virran
vaikutuksesta muodostuva jännite. Virrasta ja jännitteestä saadaan laskettua maadoi-
tusresistanssi Ohmin lain avulla. Voltti-ampeerimittarimenetelmä on mittausmenetel-
mistä tarkempi, mutta vaatii erityislaitteiston, kilometrien pituiset mittajohtimet ja
usein käyttökeskeytyksiä keskijänniteverkkoon. Käännepistemenetelmä on helpompi
toteuttaa ilman erikoiskytkentöjä tai käyttökeskeytyksiä, mutta mittauksen tulos on
epätarkempi. Käännepistemenetelmän mittaustuloksen virhe on kuitenkin yleensä
turvalliseen suuntaan eli mitattu resistanssiarvo on todellista suurempi. Periaatteena
mittausmenetelmän valinnassa on, että käyttöönottotarkastuksen mittaukset teh-
dään mahdollisimman tarkalla menetelmällä kun taas määräaikaistarkastuksissa
voidaan käyttää yksinkertaisempaa menetelmää. Kuluttajamuuntamoiden maadoi-
tusresistanssimittauksiin riittää kuitenkin yleensä käännepistemenetelmä, kun taas
kantaverkon mittauksissa käytetään lähinnä vain voltti-ampeerimittarimenetelmää.
[44]

3.7 Kiskosillat
Koska sähkötehon siirto pienjännitteellä vaatii suurempaa virtaa kuin keskijän-
nitteellä, muuntajan alajännitepuoli yhdistetään usein pienjännitepääkeskukseen
kaapelien sijaan suurivirtaisella kiskosillalla. Käytettyjen kiskosiltojen nimellisvirrat
ovat tyypillisesti noin 1 000–5 000 A [45]. Kuvassa 16 on esitetty yksinkertaisen
kiskosiltaliitoksen periaate. Kiskosilta liittyy muuntajaan joustavilla liitoskiskoilla.
Joustavalla liitoksella pyritään estämään lämpölaajenemisesta ja tärinästä aiheutuvia
ongelmia [46]. Muuntajaliitos voidaan myös koteloida kosketussuojatun rakenteen
saavuttamiseksi. Pääkeskukseen liitytään keskuksen tyypin mukaan määräytyvällä
keskusliitoksella, joka koteloidaan keskuksen kanssa yhtenäiseksi, kosketussuojatuksi
rakenteeksi.

Kiskosiltoja on saatavilla useilla erilaisilla rakenteilla. Kiskosillan johtavan osuu-
den muodostavat alumiinista tai kuparista valmistetut virtakiskot, jotka koteloi-
duissa kiskosilloissa on sijoitettu metallikoteloon. Virtakiskot kiinnittyvät koteloon
eristeaineisilla tukieristimillä. Ilmaeristeisissä kiskosilloissa (kuva 17) virtakiskojen
välisenä eristeenä toimii ilmaväli. [45] Toinen yleinen rakennetyyppi on niin sanottu
sandwich-rakenne, jossa virtakiskojen välissä on muovieriste (kuva 18). Tällöin kiskot
voidaan sijoittaa pienempään koteloon ja kompaktilla rakenteella saavutetaan suuri
oikosulkukestoisuus. [47] Lisäksi on saatavilla itsekantavalla rakenteella varustet-
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Kuva 16: Ilmaeristeinen kiskosilta muuntajalta pääkeskukselle [45].

Kuva 17: Ilmaeristeisen kiskosillan rakenne [45].

tuja eristettyjä kiskosiltoja, joissa virtakiskot on kosketussuojattu muovieristeellä
ja kiinnitetty avoimeen runkorakenteeseen (kuva 19) [46]. Kiskosillan suunnanmuu-
toksiin käytetään tarkoitukseen suunniteltuja kulmakappaleita. Mikäli muuntaja ja
pääkeskus sijaitsevat eri tiloissa, seinäläpivientien palo-osastointiin on kiinnitettävä
huomiota mahdollisen tulipalon leviämisen estämiseksi. Läpivientikohtaan kiskosillan
ympärille tehdään normaaliin tapaan palokatko esimerkiksi palokatkomassalla. Il-
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maeristeisillä kiskosilloilla on lisäksi käytettävä läpivientikohdissa kiskosillan sisäistä
palokatkoa. Muovieristeisillä kiskosilloilla sisäistä palokatkoa ei tarvita. [48]

Kuva 18: Muovieristeisen kiskosillan rakenne [47].

Kuva 19: Avorakenteisen kiskosillan rakenne [46].
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3.8 Pienjännitepääkeskukset
Pienjännitepääkeskus syöttää rakennuksen pienjännitteistä sähkönjakeluverkkoa. Pää-
keskus sijoitetaan usein erilliseen sähköpääkeskustilaan muuntamon viereen, mutta
se voidaan tarvittaessa sijoittaa myös muuntamotilaan. Pääkeskukset ovat yleensä
muuntajakohtaisia, joten niitä voi olla kiinteistössä useampia, mikäli muuntamossa
on useita muuntajia. Tällöin pääkeskusten välille rakennetaan tyypillisesti varayh-
teydeksi kiskosilta, jonka kautta pääkeskuksia voidaan syöttää toiselta muuntajalta
esimerkiksi toisen muuntajan vioittuessa. [20]

Pääkeskuksen pääkytkimenä käytetään usein katkaisijaa, joka toimii pääkeskuk-
sen oikosulku- ja ylikuormitussuojana. Pääkeskuksen lisäksi katkaisija suojaa myös
keskusta syöttävää muuntajaa. Pienjännitteellä yleisesti käytettyjä katkaisijatyyp-
pejä ovat kompakti- ja ilmakatkaisija. [49] Kompaktikatkaisija on eristeaineiseen
koteloon sijoitettu katkaisija, jonka pääkoskettimia käytetään yleensä mekaanisella
käyttövivulla. Ilmakatkaisijat ovat yleensä metallirunkoisia ja niiden ilmaeristeisiä
pääkoskettimia käytetään laukaisujousilla, jotka viritetään joko käsin tai sähkömoot-
torilla. Ilmakatkaisijan ohjaus tapahtuu painonapeilla tai rele- tai kauko-ohjauksella.
Kompaktikatkaisijoita käytetään pienempien keskusten ja keskuslähtöjen pääkytki-
minä kun taas suuremmissa kohteissa käytetään ilmakatkaisijoita. Ilmakatkaisijoiden
käyttöä pääkeskustasolla suositellaan niiden tarkemman toiminnan ja paremman
mekaanisen kestävyyden vuoksi. [50]

Katkaisijoita ohjataan suojareleillä, jotka nykyisin ovat pieniä kompaktikatkaisi-
joita lukuunottamatta elektronisia. Suojareleille asetellaan virta-arvot, joiden ylit-
tyessä katkaisija laukeaa. Releiden asettelussa on kiinnitettävä huomiota suojauksen
selektiivisyyteen. Selektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että vikatilanteessa vain vika-
paikkaa lähin syötön puoleinen suoja laukeaa, jolloin ainoastaan verkon viallinen osa
tulee jännitteettömäksi. Esimerkiksi pääkeskuksessa tapahtuva vika ei saisi laukaista
keskijännitekojeiston pääkatkaisijaa. Selektiivisyyden saavuttamiseksi suojareleille
asetellaan virran lisäksi myös toiminta-aika, jonka tulee olla sitä lyhyempi, mitä
alemmalla tasolla jakeluverkkoa suoja sijaitsee. [49]

Nimellisvirraltaan yli 1 000 A:n pääkeskuksiin tulee järjestää työmaadoitusmah-
dollisuus joko kiinteällä maadoituskytkimellä tai maadoituskohtioilla. Työmaadoitta-
malla keskuksen johtavat osat varmistetaan työturvallisuus esimerkiksi muuntajan
huollon aikana. Maadoituskytkimen käyttöä suositellaan. Maadoituskytkin lukitaan
pääkytkimen kanssa siten, että työmaadoitus voidaan suorittaa vain, kun keskus on
kytketty jännitteettömäksi. Lukitus voidaan toteuttaa mekaanisesti tai sähköisesti.
[51]

Pääkeskusten suojausta voidaan täydentää valokaari- ja ylijännitesuojilla. Valo-
kaarisuoja havaitsee keskuksessa tapahtuvat valokaariviat ja laukaisee välittömästi
katkaisijan, jonka suojaamalla alueella valokaari tapahtuu. Valokaarivian erittäin
nopea havaitseminen ja irtikytkentä ovat tärkeitä valokaaren aiheuttamien vaurioi-
den minimoimiseksi. Valokaarisuoja tunnistaa valokaaret keskukseen sijoitettujen
optisten antureiden avulla. [52] Ylijännitesuojan tehtävänä on suojata kiinteistön
sähkö- ja erityisesti elektroniikkalaitteistoja ukkosen aiheuttamilta ylijännitepiikeiltä.
Pääkeskukseen sijoitettava ylijännitesuoja johtaa suurimman osan salamaniskun vir-
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rasta maahan ja pudottaa siitä aiheutuvan ylijännitepiikin tasolle, joka ei vaurioita
kohteen sähkölaitteita. [53]

3.9 Loistehon kompensointi ja yliaallot
3.9.1 Loistehon kompensointi

Induktiivista kuormaa sisältävät sähkölaitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehon
lisäksi loistehoa. Pätöteho on tehoa, joka tekee laitteessa työtä, kun taas loistehoa
kuluu magneettikentän ylläpitämiseen. Loistehoa kuluttavia laitteita ovat esimerkiksi
moottorit, purkauslamput sekä muuntajat. Loistehon siirto aiheuttaa sähköverkkoon
pätötehon siirrosta aiheutuvan pätövirran lisäksi loisvirtaa, joka kuormittaa verkkoa
ja vaikuttaa sen komponenttien mitoitukseen. Lisäksi loisvirta kasvattaa verkossa ta-
pahtuvia pätötehohäviöitä. Näistä syistä loisteho kannattaa tuottaa mahdollisimman
lähellä kulutuskohdetta. Loistehon kompensoinnilla tarkoitetaan loistehon tuotantoa
kulutuskohteeseen sijoitetuilla kondensaattoreilla. [19]

Loistehon siirron sähköverkolle aiheuttaman kuormituksen vuoksi jakeluverk-
koyhtiöt perivät loistehon siirrosta loistehomaksua. Loistehomaksu koskee tiettyä
osuutta siirretystä loistehosta. Maksullisen osuuden ja maksun suuruus vaihtelevat
yhtiökohtaisesti. Loistehon kompensoinnilla pyritään tuottamaan maksullista osuut-
ta vastaava loisteho paikallisesti. [54] Jakeluverkkoyhtiöt määrittelevät tyypillisesti
sähköliittymien liittymis- ja perusmaksujen suuruuden liittymän pääsulakekoon pe-
rusteella. Koska loistehon kompensointi pienentää sähköverkosta otettavaa virtaa,
kompensoinnin avulla voidaan usein pienentää myös liittymän pääsulakekokoa, mistä
puolestaan seuraa säästöjä liittyjälle. [19]

Pätöteho P ja loisteho Q muodostavat yhdessä näennäistehon S. Näennäisteho
on määritelty pätö- ja loistehon avulla kaavan 1 mukaisesti. Kuorman sähköverkosta
ottama kokonaisvirta I lasketaan kaavalla 2, jossa U on sähköverkon pääjännite.
[54] Sähköverkko mitoitetaan pätö- ja loistehonsiirron aiheuttaman kokonaisvirran
mukaan [19].

S =
√

P 2 + Q2 (1)

I = S√
3U

(2)

Kuorman tarvitseman loistehon määrää kuvataan tehokertoimella cos ϕ. Teho-
kerroin määritellään kuorman ottaman pätö- ja näennäistehon suhteena kaavan 3
mukaisesti. Mitä suurempi on kuorman tehokerroin, sitä vähemmän se ottaa verkosta
loistehoa. Loistehon kompensoinnilla pyritäänkin suurentamaan kuorman tehoker-
rointa. Suurimmillaan tehokerroin voi olla 1, mikä toteutuu puhtaasti resistiivisillä
kuormilla. [54] Taulukossa 1 on esitetty erilaisten kuormien tyypillisiä tehokertoimia.

cos ϕ = P

S
(3)

Kiinteistön kokonaiskuormituksen tehokerroin voidaan arvioida taulukon 1 arvo-
jen tai todellisten tehokertoimien perusteella, mikäli ne ovat saatavilla. Olemassa
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Taulukko 1: Eräiden kuormien tyypillisiä tehokertoimia [54].

olevissa rakennuksissa yksinkertaisin tapa kompensointitarpeen arviointiin on mitata
kulutettu loisteho esimerkiksi sähkönlaadun analysaattorilla. Mittaus on suoritettava
ajankohtana, jolloin loistehon kulutus on suurimmillaan. Moottorikäyttöjen aiheut-
tamaa kompensointitarvetta voidaan nykyisin pienentää kompensoimalla moottorin
kuluttama loisteho sitä ohjaavan taajuusmuuttajan avulla. Kompensointi voidaan
toteuttaa joko laitekohtaisesti, ryhmäkohtaisesti tai keskitetysti. Laitekohtaisessa
kompensoinnissa jokainen loistehoa tarvitseva laite varustetaan omalla kompensoin-
tikondensaattorilla. Ryhmäkompensoinnissa puolestaan kondensaattorit asennetaan
ryhmäkohtaisesti kompensoitavia laitteita palvelevaan ryhmäkeskukseen tai -johtoon.
Laite- ja ryhmäkohtaisen kompensoinnin käyttöä ei enää nykyään suositella niiden
hankalan ylläpidon vuoksi. [54] Nykyisin suositeltava ja yleisin kompensointitapa on
keskitetty kompensointi. Keskitetyssä kompensoinnissa kiinteistön sähköpääkeskuk-
seen sijoitetaan 3-vaiheinen kompensointiparisto. Kompensointiparisto asennetaan
yleisesti pienjännitepuolelle, vaikka kiinteistö olisikin liitetty keskijänniteverkkoon.
Ylikompensoinnin estämiseksi nykyään käytetään niin sanottuja automatiikkapa-
ristoja, jotka säätävät verkkoon tuotettavan loistehon määrää automaattisesti. [19]
Kuvassa 20 on esitetty kaappimalliseen, lattialla seisovaan koteloon sijoitettu automa-
tiikkaparisto. Automatiikkapariston etupaneelissa sijaitsevat sen toimintaa ohjaava
loistehonsäädin (1) sekä jäähdytyssäleikkö (2), jonka takana sijaitsevat kondensaat-
toreita jäähdyttävät tuulettimet.

Automatiikkaparisto koostuu kolmioon kytketyistä kondensaattoreista, joita oh-
jataan kontaktoreilla. Kontaktorit on joissakin paristoissa korvattu tyristoreilla,
joiden avulla saavutetaan nopeampi reagointi loistehontarpeen muutoksiin. Kon-
densaattorit ovat sulakesuojattuja. Automatiikkapariston kondensaattorit on jaettu
rinnankytketyiksi kompensointiportaiksi, joita kytketään verkkoon ja irti verkosta
loistehontarpeen mukaan. Kompensointiportaiden kytkentää ohjataan loistehonsääti-
mellä, joka valvoo verkon loistehotilannetta ja pitää tehokertoimen automaattisesti
mahdollisimman lähellä aseteltua arvoa. [19] Loistehonsäädin mittaa verkon jännitet-
tä ja virtaa sekä laskee niiden kulmaeron perusteella tarvittavan loistehon määrän.
Virtamittaus tapahtuu virtamuuntajien avulla ja useimmilla säätimillä riittää yh-
den vaiheen mittaus. Loistehonsäädin myös valvoo kompensointipariston ja verkon
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Kuva 20: Loistehonsäätimellä varustettu automatiikkaparisto [55]. Osat: 1. Loiste-
honsäädin, 2. Jäähdytyssäleikkö.

toimintaa sekä hälyttää niissä ilmenevistä poikkeavuuksista, kuten ylijännitteestä,
jännitesäröstä ja kondensaattorien ylikuormituksesta. [54]

Kompensointiparistojen asennus ja huolto on suoritettava valmistajan ohjeita
noudattaen. Asennuspaikan ympäristöolosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota, sillä
esimerkiksi liian korkea lämpötila alentaa kondensaattorien käyttöikää merkittävästi.
Kompensointiparistoille suoritetaan ensimmäinen tarkastus ja huolto 2–3 kuukauden
kuluttua käyttöönotosta. Tämän jälkeen huoltoväli on yksi vuosi, ellei valmistaja
ole toisin määritellyt. Kompensointilaitteiden säännöllisestä huollosta huolehtiminen
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kuuluu sähkölaitteiston käytön johtajan tehtäviin. Kompensointiparistoja huollet-
taessa on tärkeää ottaa huomioon, että purkautumaton kondensaattori on hengen-
vaarallinen. Purkautumisen varmistamiseksi kompensointipariston kondensaattorit
on varustettava purkausvastuksilla, jotka laskevat kondensaattorin varausjännitteen
yhdessä minuutissa alle 50 volttiin. [19] Kompensointipariston määräaikaishuollossa
suoritetaan aistinvarainen tarkastus ja toiminnan testaus pariston komponenteil-
le. Johdinliitokset tarkastetaan ja tarvittaessa jälkikiristetään. Porrassulakkeiden,
kondensaattorien ja kontaktorien kunto varmistetaan mittaamalla ja loistehonsääti-
men asetteluarvot tarkastetaan. Kompensointipariston huollon yhteydessä voidaan
lisäksi suorittaa sähkön laadun mittaus, jolla varmistetaan loistehonsäätimen ja
kompensoinnin oikea toiminta. [54]

3.9.2 Yliaallot

Sähköverkkoon liitetyt kuormat, joiden ottama virta ei ole puhtaan sinimuotoista,
aiheuttavat verkkoon yliaaltoja. Näiden epälineaaristen kuormien ottama kokonais-
virta koostuu kuvan 21 mukaisesti perustaajuisesta 50 Hz:n virtakomponentista
sekä perustaajuuden kerrannaisista, harmonisista yliaaltokomponenteista. Harmo-
nisten komponenttien summautuminen perustaajuiseen komponenttiin aiheuttaa
kokonaisvirran vääristymisen. [56] Virran yliaaltokomponentit aiheuttavat verkon
impedansseissa jännitehäviöitä, mikä synnyttää jännitteen yliaaltokomponentteja.
Summautuessaan perustaajuiseen jännitekomponenttiin jännitteen yliaallot aiheutta-
vat jännitteen käyrämuodon vääristymistä eli jännitesäröä. Yleisimpiä yliaaltojen
lähteitä ovat tasa- ja vaihtosuuntaajat, UPS-laitteet, purkauslamput sekä suodattimet.
[57]

Kuva 21: Kokonaisvirran vääristyminen harmonisten yliaaltojen vaikutuksesta [56].

Yliaallot aiheuttavat useita haittavaikutuksia sähköverkon ja -laitteiden toiminnal-
le. Yleisimpiä näistä ovat häviöiden lisääntyminen, automaatio-, suoja- ja mittalaittei-
den virhetoiminnot ja vauriot, televerkon häiriöt sekä haitallisimpana resonanssi-ilmiö.
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Yliaaltolähteiden aiheuttamat ongelmat leviävät sähköverkon kautta laajalle alueelle
aiheuttaen sähkön laadun heikkenemistä muille sähkönkäyttäjille. Resonanssi-ilmiössä
jonkin verkon osan kapasitanssit ja induktanssit muodostavat resonanssipiirin, jolla on
tietty resonanssitaajuus. Loistehon kompensointia käytettäessä verkon induktanssin
ja kompensointikondensaattorien kapasitanssin välille syntyy rinnakkaisresonanssi-
piiri. Mikäli piirin resonanssitaajuus on lähellä jonkin yliaallon taajuutta, yliaalto
vahvistuu moninkertaiseksi aiheuttaen usein kompensointipariston ylikuormittumisen.
[57]

Kompensointiparistojen resonanssiongelmien ehkäisemiseksi yliaaltopitoisessa
verkossa käytetään niin sanottuja estokelaparistoja. Estokelaparisto on kompensoin-
tiparisto, jossa kompensointiportaiden kondensaattorien kanssa sarjaan on kytketty
kela. Näin muodostuvan sarjaresonanssipiirin resonanssi- eli viritystaajuus on valittu
matalammaksi, kuin alimman verkossa esiintyvän yliaallon taajuus. Viritystaajuuden
alapuolella kompensointiporras toimii normaaliin tapaan kapasitiivisesti tuottaen
perustaajuista loistehoa. Viritystaajuuden yläpuolella porras puolestaan on induktii-
vinen, mikä estää sitä vahvistamasta verkossa esiintyviä yliaaltoja. Estokelaparistojen
tyypillisin viritystaajuus on 189 Hz. [57]

Nykyisin käytännössä kaikissa sähköverkoissa esiintyy jonkin verran yliaaltoja,
joten lähes kaikkien kohteiden loistehokompensoinnissa on käytettävä perinteisten
kompensointiparistojen sijaan estokelaparistoja [54]. Estokelaparistot eivät kuiten-
kaan merkittävästi vaimenna yliaaltoja, vaan ainoastaan estävät niiden vahvistumisen.
Tästä syystä voimakkaasti yliaaltopitoisissa sähköverkoissa, kuten teollisuudessa,
on käytettävä erityisiä yliaaltosuodattimia poistamaan yliaaltoja verkosta. Passiivi-
set yliaaltosuodattimet eli yliaaltojen imupiirit koostuvat kondensaattorin ja kelan
muodostamista sarjaresonanssipiireistä, joiden resonanssitaajuudet on valittu suoda-
tettavien yliaaltojen taajuuksille. Resonanssitaajuudella suodatin muodostaa yliaal-
loille pieni-impedanssisen sulkeutumistien, mikä suodattaa yliaallot pois verkosta.
Perustaajuudella yliaaltosuodattimet tuottavat estokelaparistojen tapaan loistehoa
verkkoon. Yliaaltosuodattimia ohjataan joko loistehonsäätimellä tai yliaaltoja tuot-
tavalta kuormalta tulevalla ohjaustiedolla. Yliaaltosuodattimet voidaan liittää joko
sähköverkon pien- tai suurjännitepuolelle. Pienjänniteverkossa voidaan käyttää myös
aktiivisia yliaaltosuodattimia, jotka mittaavat verkon yliaaltoja reaaliaikaisesti ja
kumoavat ne syöttämällä verkkoon vastakkaisvaiheisia yliaaltoja. Aktiivisuodattimil-
la voidaan samanaikaisesti suodattaa jopa 20 harmonista yliaaltoa ja lisäksi niillä
voidaan hallita verkon kuormitus- ja loistehotasapainoa. [56]

Kiinteistön sähköverkon sähkön laadun valvonta on eräs käytön johtajan tehtä-
vistä. Yliaallot ovat merkittävästi sähkön laatuun vaikuttava tekijä. Verkon loisteho-
ja yliaaltotilannetta sekä jännitesäröä suositellaankin seurattavan esimerkiksi pää-
keskukseen asennetulla sähkön laadun analysaattorilla. Estokelaparistot tai yliaalto-
suodattimet voidaan myös varustaa loistehonsäätimellä, johon on sisäänrakennettu
vastaavanlainen analysaattori. [56]
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4 Kiinteistömuuntamon rakentaminen
Mikäli sähköurakoitava uudisrakennuskohde liittyy keskijänniteverkkoon, kulutta-
jamuuntamon rakentaminen ja käyttöönotto on kohteen sähköurakan yksi osako-
konaisuus. Vaihtoehtoisesti muuntamon ja keskijännitelaitteiston rakentaminen voi
muodostaa erillisen urakan. Muuntamon rakentamisprosessissa sähköurakoitsijan
tulee toimia yhteistyössä useiden eri osapuolien kanssa, jotta rakentamisen työvaiheet
saadaan suoritettua oikea-aikaisesti. Tässä luvussa kuvataan uuden kiinteistömuun-
tamon rakennus- ja käyttöönottoprosessi.

Esimerkkikohteena toimii Helsinkiin rakennettava liikerakennus, jonka sähkötyöt
suorittaa Saipu Oy. Rakennus liittyy Helen Sähköverkko Oy:n 20 kV:n keskijännite-
verkkoon oman kiinteistömuuntamonsa kautta. Kiinteistömuuntamoon asennettiin
keskijännitekojeisto sekä yksi kuivamuuntaja. Muuntaja liittyy pienjännitepääkes-
kukseen kiskosillalla. Muuntamon asennukset suoritettiin Saipu Oy:n omalla työvoi-
malla kiskosillan asennusta ja keskijännitelaitteiston käyttöönottomittauksia sekä
koestuksia lukuun ottamatta. Muuntamon rakennusprosessin perusteella esitetään
toimintaohjeita ja kehitysehdotuksia, joita voidaan soveltaa yleisesti muuntamopro-
jekteissa.

4.1 Muuntamon hankinnat
Kiinteistömuuntamon keskeisimpiin hankintoihin kuuluvat muuntaja, keskijänniteko-
jeisto ja kiskosilta. Lisäksi pienjännitepääkeskus tulee hankkia muuntamon raken-
tamisen yhteydessä, jotta kiskosillan asennus ja muuntamon käyttöönotto voidaan
suorittaa. Muuntamon hankinnoista on yleensä kohteen tarjouslaskentavaiheessa
pyydetty tarjoukset useilta eri toimittajilta. Laskentavaiheen tarjoukset perustuvat
urakkalaskentapiirustuksiin, joten lopullisia hankintoja tehtäessä on syytä varmistaa,
että hankinnat perustuvat uusimpiin piirustuksiin ja ovat kohteeseen soveltuvia. Li-
säksi hankinnat tulee hyväksyttää tilaajalla ja jakeluverkkoyhtiöllä ennen lopullista
tilausta. Osa laitteistosta voi olla myös tilaajan hankinnassa. Muuntamon hankintoja
kilpailutettaessa on syytä hinnan lisäksi kiinnittää erityistä huomiota tuotteiden
toimitusaikoihin. Muuntamon hankintojen oikea-aikainen toimitus on ensisijaisen
tärkeää työvaiheiden yhteensovittamisen kannalta. Muuntamon toimitusten viiväs-
tyminen voi pahimmillaan viivästyttää koko hankkeen valmistumista ja kohteen
käyttöönottoa, mistä voi seurata taloudellisia vaatimuksia sähköurakoitsijaa kohtaan.

4.1.1 Muuntaja

Muuntajaa hankittaessa keskeisiä tietoja ovat muuntajan tyyppi (öljy- tai kuiva-
muuntaja), teho, jännitetaso sekä kosketussuojaus. Muuntajan tyyppi vaikuttaa
muuntamotilan palokuormaan, mikä tulee ottaa huomioon tilan rakenteiden suunnit-
telussa. Muuntajateho määräytyy kohteen lasketun huipputehontarpeen perusteella
ja vaikuttaa myös tarvittavaan ilmanvaihtoon. Keskijännitetaso Suomen jakeluver-
koissa on useimmiten 20 kV, mutta esimerkiksi Helsingin keskustassa on käytössä 10
kV:n jakeluverkko [58]. Muuntajan kosketussuojaus vaikuttaa muuntajalle vaaditta-
viin suojarakenteisiin [20]. Mikäli muuntaja ei ole kosketussuojattu, on sen ympärille
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rakennettava suojaseinä. Hermeettisesti suljetuilla öljymuuntajilla kosketussuojaus
voidaan toteuttaa käyttämällä yläjännitepuolella kosketussuojattuja pistokepäätteitä
ja koteloimalla alajännitepuolen lähtö kosketussuojatuksi. Kuivamuuntaja voidaan
kosketussuojata sijoittamalla koko muuntaja suojakoteloon. Suojakotelointi voi kui-
tenkin heikentää muuntajan ilmanvaihtoa ja siten pienentää kuormitettavuutta.
Muuntajan ominaisuudet on määritelty kohteen sähkösuunnitelmissa.

Esimerkkikohteeseen hankittiin yksi 1 250 kVA:n tehoinen, valuhartsieristeinen 20
kV:n kuivamuuntaja. Muuntajan kosketussuojaus toteutettiin suojakotelolla. Kuvassa
22 on esitetty muuntaja (1) yläjännitepuolelta katsottuna, suojakotelon (2) etuseinä
avoinna kytkentöjä varten. Kojeistolta tulevat keskijännitekaapelit kytketään muun-
tajan yläjänniteliittimiin (3). Muuntaja on varustettu lämpötila-antureilla, jotka
sijaitsevat kolmessa vaihekäämissä ja muuntajan rautasydämessä. Lämpötila-anturit
on tehtaalla kaapeloitu riviliitinkoteloon (4), josta ne kaapeloidaan edelleen läm-
pötilanvalvontareleelle. Määriteltyjen lämpötila-arvojen ylittyessä valvontarele joko
antaa hälytyksen tai laukaisee muuntajaa suojaavan varokekuormanerottimen.

Kuva 22: Koteloitu valuhartsieristeinen kuivamuuntaja. Osat: 1. Muuntaja, 2. Suoja-
kotelo, 3. Yläjänniteliittimet, 4. Lämpötila-antureiden riviliitinkotelo.

4.1.2 Keskijännitekojeisto

Keskijännitekojeistot voivat olla SF6- tai ilmaeristeisiä ja rakenteeltaan joko kom-
pakteja RMU-kojeistoja (Ring Main Unit) tai kennokohtaisesti koottuja moduuli-
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kojeistoja. Mittauskenno on yleisesti ilmaeristeinen, vaikka kojeiston kytkinlaitteet
olisivatkin SF6-eristeisiä. Jakeluverkkoyhtiö määrittelee ohjeissaan kojeistolta vaadi-
tut nimellisarvot, ominaisuudet ja varustelutason, joten on tärkeää varmistaa, että
kojeistotoimittajalla on nämä tiedot käytettävissään. Kojeistotoimittaja laatii saa-
miensa suunnitelmien perusteella piirikaavion, josta käy ilmi kojeiston sähköinen
toiminta. Piirikaavio toimitetaan jakeluverkkoyhtiön hyväksyttäväksi ennen kojeiston
valmistusta.

Kuva 23: Moduulirakenteinen SF6-eristeinen keskijännitekojeisto. Osat: 1. Liittymis-
kennot, 2. Varokekuormanerotinkenno, 3. Mittauskenno, 4. Kytkinlaitteiden käyt-
töpaneelit, 5. Pienjänniteosat, 6. Jännitteen ilmaisimet, 7. Oikosulkuilmaisimet, 8.
Muuntamon maadoituskisko, 9. Tikashylly maadoituskaapeleille.

Esimerkkikohteeseen asennettiin kuvassa 23 esitetty SF6-eristeinen moduuliko-
jeisto. SF6-eristeen ansiosta kojeiston mitat ovat vastaavaa ilmaeristeistä kojeistoa
pienemmät, mikä on eduksi pienehkössä muuntamotilassa. Kojeiston rakenne vastaa
kuvan 6 pääkaaviota niillä poikkeuksilla, että kytkinlaitteet ovat kennokohtaisissa
kaasutiloissaan ja mittauskenno on yhdistetty varokekuormanerottimeen kaapelin
sijaan kojeiston sisäisillä kiskoilla. Liittymiskaapeleiden kuormanerotinkennot (1) on
jakeluverkkoyhtiön ohjeen mukaisesti varustettu oikosulkuilmaisimilla (7) ja mootto-
riohjaimilla mahdollista verkkoyhtiön kaukokäyttöä varten. Kojeiston pääkytkimenä
toimii varokekuormanerotin (2), joten kojeistossa ei ole lainkaan katkaisijaa eikä
suojareleitä. Kojeiston kennot on ilmaeristeistä mittauskennoa (3) lukuun ottamatta
varustettu maadoituskytkimillä sekä mekanismilla, joka estää kennon kytkentätilan
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avaamisen, ellei maadoituskytkin ole kiinni. Mittauskennon työmaadoitus suoritetaan
siirrettävillä maadoitusköysillä. Kojeiston kytkinlaitteita käytetään käyttöpaneeleista
(4). Kennot on varustettu jännitteen ilmaisimilla (6). Kojeiston kennojen yläosiin on
sijoitettu kytkentäkotelot (5), joissa ovat kojeiston ohjausta, valvontaa ja energianmit-
tausta palvelevat pienjännitteiset komponentit ja liittimet. Kojeiston oikealle puolelle
on sijoitettu muuntamon maadoituskisko (8) sekä tikashylly (9) maadoitusjohtimien
kuljettamista varten.

Kuva 24: Joustava muuntajaliitos ilmaeristeiseen kiskosiltaan. Osat: 1. Muunta-
jan alajänniteliittimet, 2. Liitoksen joustava osuus, 3. Maadoituspallot, 4. Liitos
kiskosiltaan.

4.1.3 Kiskosilta

Kiskosiltoja käytetään muuntamoissa muuntajien ja pienjännitepääkeskusten välillä.
Yhden muuntajan muuntamossa tarvitaan vain yksi kiskosilta muuntajalta pääkes-
kukselle. Kahden muuntajan muuntamossa kiskosiltoja on tyypillisesti kolme kappa-
letta, muuntajilta pääkeskuksille kaksi sekä pääkeskusten välisenä varayhteytenä yksi.
Kiskosiltojen nimellisvirrat on esitetty muuntamon sähkösuunnitelmissa. Kiskosillan
likimääräinen pituus ja muoto on esitetty sähkötasopiirustuksissa. Tarkempi mitoitus
on suoritettava paikan päällä ennen kiskosillan valmistusta. Kiskosillan valinnassa
keskeisiä tietoja ovat nimellisvirran lisäksi eristeaine (ilma- tai muovieristeinen) sekä
muuntaja- ja keskusliitosten tyypit ja kotelointivaatimukset. Eristeaineen valinnassa
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on syytä arvioida muuntamossa käytettävissä olevaa tilaa. Ilmaeristeinen kiskosilta
on merkittävästi muovieristeistä kookkaampi. Mikäli suunnitelmissa ei ole määritelty
kiskosillan eristeainetta, urakoitsija voi tehdä valinnan harkintansa mukaan. Kisko-
sillan tyyppi tulee kuitenkin aina hyväksyttää tilaajalla ennen hankintaa. Lisäksi
urakoitsijan on varmistettava, että kiskosillassa on sopivat liitynnät kohteeseen han-
kittuihin muuntajiin ja keskuksiin. Kiskosillan valinnassa on myös syytä arvioida
toimitusaikoja. Kiskosiltatoimittajat, joilla on omaa tuotantoa kotimaassa, pystyvät
todennäköisesti toimittamaan mittatilauksena rakennetun kiskosillan kohtuullisen
nopeasti. Mikäli tuotanto tapahtuu muualla, voi toimitusaika olla huomattavasti
pidempi.

Esimerkkikohteessa kiskosilta yhdistää muuntajan pienjännitepääkeskukseen.
Kohteeseen hankittiin ilmaeristeinen kiskosilta 2 000 A:n nimellisvirralla. Kisko-
silta liittyy muuntajan alajännitepuolelle kuvassa 24 esitetyllä joustavalla muunta-
jaliitoksella, joka jää muuntajan suojakotelon sisään kosketussuojatun rakenteen
saavuttamiseksi. Muuntajaliitokseen asennettiin kuvassa näkyvät maadoituspallot
(3) työmaadoitusköysien yhdistämistä varten. Kiskosilta liittyy pääkeskukseen ko-
teloidun keskusliitoksen kautta muodostaen kokonaisuudessaan kosketussuojatun
rakenteen.

4.1.4 Pienjännitepääkeskus

Pienjännitepääkeskukset hankitaan yleensä osana kohteen jakokeskustoimitusta suun-
nittelijan laatimien piirustusten perusteella. Jos muuntamossa on useita muuntajia,
jokaisella on yleensä oma pääkeskus. Pääkeskusten toimitus on syytä aikatauluttaa
siten, että muuntamon työvaiheet ja erityisesti kiskosiltojen asennus saadaan suoritet-
tua oikea-aikaisesti. Pääkeskusten varustelutaso vaihtelee kohteesta riippuen. Yleensä
pääkeskuksen pääkytkimenä toimii katkaisija. Katkaisijoita voidaan käyttää myös
suurien lähtöjen pääkytkiminä. Energianmittaus tapahtuu yleensä keskijännitepuolel-
la, mutta pääkeskuksessa voi olla joko jakeluverkkoyhtiön tai kiinteistön alamittauksia
esimerkiksi eri vuokralaisten sähkönkäytön mittaamiseksi. Muita yleisiä varusteita
pääkeskuksissa ovat esimerkiksi maadoituskytkin, sähkön laadun analysaattori, valo-
kaarisuoja ja ylijännitesuoja. Pääkeskukseen liitetään myös mahdollinen loistehon
kompensointilaitteisto.

Esimerkkikohteeseen hankittiin yksi pääkeskus suhteellisen yksinkertaisella varus-
tuksella. Pääkeskuksen pääkytkimenä toimii ilmakatkaisija 2 000 A:n nimellisvirralla.
Lisäksi yhdellä suurella nousukeskuslähdöllä on pääkytkimenä 1 000 A:n ilmakat-
kaisija. Katkaisijoita ei ole varustettu moottoriohjaimilla. Pääkeskus on varustettu
maadoituskytkimellä, muutamilla sähköenergian alamittauksilla sekä sähkön laadun
analysaattorilla. L-kirjaimen muotoinen, kulmamallinen pääkeskus sijaitsee erillisessä
sähkötilassa muuntamotilan vieressä.

4.1.5 Muuntamon varusteet

Muuntamoon hankitaan noudatettavien standardien ja jakeluverkkoyhtiön ohjeiden
mukaiset varusteet. Varusteille on syytä hankkia myös niille sopivat seinätelineet,
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jotta varusteet pysyvät järjestyksessä ja ovat helposti käytettävissä muuntamos-
sa. Muuntamon varusteita on saatavilla sähkötukkuliikkeistä tai ne voidaan tilata
esimerkiksi kojeistotoimituksen yhteydessä, mikäli varusteet kuuluvat kojeistotoi-
mittajan valikoimaan. Yleisimpiä varusteita on saatavilla heti varastosta, mutta
tilaukset on silti syytä tehdä hyvissä ajoin, sillä joillakin tuotteilla saattaa olla
pidempi toimitusaika.

Muuntajan suojana toimivien suurjännitesulakkeiden mitoitus tulee varmistaa
ennen hankintaa. Sulakkeille on olemassa ohjeellisia mitoitustaulukoita muuntaja-
tehon mukaan, mutta lopulliseen mitoitukseen vaikuttavat sulakkeiden valmistaja,
muuntaja- ja kojeistotoimittajien ohjeet sekä jakeluverkkoyhtiön vaatimukset. Sulak-
keiden sulamiskäyrät vaihtelevat valmistajasta riippuen, joten muuntaja- ja kojeis-
totoimittajilla on erilaisia valintataulukoita eri valmistajien sulakkeille [20]. Lisäksi
jakeluverkkoyhtiöt saattavat vaatia, että käytetään vain tiettyjen valmistajien tietyn
kokoisia sulakkeita. Lopullisen sulakekoon määrittämiseksi sähköurakoitsijan onkin
syytä olla yhteydessä sekä muuntaja- ja kojeistotoimittajiin että jakeluverkkoyhtiöön.

Kuva 25: Muuntamon varusteita: 1. Pää- ja maadoituskaaviot, 2. Varasulakkeet,
3. Apusähkökeskus, 4. Työmaadoitussauva, 5. Sulakkeenvaihtopihdit, 6. Jännitteen-
koettimen varsi, 7. Jännitteenkoetin, 8. Turvakilvet, 9. Työmaadoitusköydet, 10.
Suojavarusteet.

Esimerkkikohteen muuntamossa on tavanomainen varustelutaso, ja varustehan-
kinnat tehtiin pääosin kojeistotoimituksen yhteydessä. Kuvassa 25 on esitetty muun-
tamon varusteita seinätelineissään. Vasemmalla ylhäällä ovat muuntamon pää- ja
maadoituskaaviot laminoituina (1). Kaavioiden alapuolella ovat varasulakkeet ko-
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jeiston varokekuormanerottimeen (2). Kaavioiden oikealle puolelle on sijoitettu niin
sanottu apusähkökeskus (3), joka on jakeluverkkoyhtiön muuntamoautomaatiolle
varattu ryhmäkeskus. Keskuksen alapuolella ovat työmaadoitussauva (4) ja sulak-
keenvaihtopihdit (5) sekä jännitteenkoetin varsineen (6–7). Työvälineiden alapuolella
ovat turvakilvet (8), työmaadoitusköydet (9) sekä suojavarusteet (10), joihin kuuluvat
kypärä, visiiri ja suojakäsineet. Lisäksi muuntamon seinälle hankittiin ensiapuohjeet
sähkötapaturmien varalta. Ohjetaulu on syytä ripustaa seinälle siten, että se on
hätätilanteessa helposti irrotettavissa ja siirrettävissä potilaan lähelle.

4.1.6 Muut hankinnat

Muuntamon muihin hankintoihin kuuluvat esimerkiksi muuntamon sisäiset keskijänni-
tekaapelit päätteineen, sähköenergian mittauskotelo, edellä mainittu apusähkökeskus,
muuntajan lämpösuojarele, merkintäkilvet sekä muut muuntamon rakentamisessa
tarpeelliset sähkötarvikkeet. HXCMK-tyyppisiä keskijännitekaapeleita käytetään
yleisesti muuntajan ja kojeiston välillä. Lisäksi esimerkiksi mittauskenno liitetään
joissakin kojeistotyypeissä kaapelilla muuhun kojeistoon. Kaapelipäätteet tulee valita
kojeiston ja muuntajan liittimiin sopiviksi kosketussuojausvaatimukset huomioon
ottaen. Keskijännitekaapeleita on saatavilla myös valmiiksi päätettyinä. Valmiin
kaapelin etuna on, että päätteiden asennusta ei tarvitse suorittaa työmaaolosuhteissa.
Tällöin kaapeli on kuitenkin pystyttävä mitoittamaan hyvin tarkasti. Esimerkkikoh-
teeseen muuntajan liitäntäkaapeli hankittiin toisesta päästä valmiiksi päätettynä ja
toinen pää päätettiin työmaalla. Näin vältyttiin toisen pään päättämiseltä työmaalla
ilman tarvetta tarkkaan mitoitukseen.

Energian mittauksen tapahtuessa muuntamon keskijännitepuolelta, energiamit-
tari sijoitetaan yleisesti erilliseen mittarikoteloon, josta käytetään myös nimitystä
2ek-kotelo. Vakiomallisia mittarikoteloita on saatavilla sähkötukuista. Mittarikotelo
sijoitetaan jakeluverkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti joko muuntamoon, pääkeskustilaan
tai muuhun sähkötilaan. Mikäli mittarikotelo sijoitetaan muualle kuin muuntamoon,
voidaan esimerkiksi mittareiden vaihto- ja huoltotoimet suorittaa turvallisesti ilman
tarvetta mennä jännitteiseen muuntamoon. Tällöin on kuitenkin varmistuttava siitä,
että jakeluverkkoyhtiöllä on pääsy tilaan, jossa mittarikotelo sijaitsee. Esimerkki-
kohteeseen hankittiin yleisesti käytetty vakiomallinen mittarikotelo, joka sijoitettiin
pääkeskustilaan.

Jakeluverkkoyhtiöt vaativat yleensä muuntamoon varauksen mahdollista kau-
kokäyttöä varten. Kaukokäyttölaitteistoa varten tarvitaan vikavirtasuojaamaton
jännitteensyöttö esimerkiksi erillisen apusähkökeskuksen kautta. Mikäli muuntamossa
on katkaisijoita ja suojareleitä, tarvitaan yleensä akkuvarmennettu apusähköjärjes-
telmä katkaisijoiden toiminnan takaamiseksi kaikissa tilanteissa. Esimerkkikohteessa
tarvetta akkuvarmennukselle ei ollut, joten apusähkökeskukseksi hankittiin pieni
vakiomallinen ryhmäkeskus, jota syötetään suoraan pienjännitepääkeskukselta.

Muuntajan lämpötilan valvontaan käytetään yleisesti lämpötilanvalvontarelettä,
joka yhdistetään muuntajaan asennettuihin lämpötila-antureihin. Valvontareleelle
asetellaan hälytys- ja laukaisulämpötilat, joiden ylittyessä rele antaa hälytyksen kiin-
teistöautomaatioon tai laukaisee joko muuntajaa suojaavan varokekuormanerottimen
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tai pienjännitepääkatkaisijan. Lämpötilanvalvontarele tarvitsee toimintaansa var-
ten apujännitteen, joka otetaan yleensä pienjännitepääkeskukselta. Valvontareleelle
ei yleensä tarvita akkuvarmennusta, mutta apujännitteen katkeamisesta on syy-
tä lähteä hälytys kiinteistöautomaatioon. Lämpötilanvalvontarele voidaan sijoittaa
erilliseen koteloon tai suoraan pääkeskukseen. Mikäli relekotelo sijoitetaan muun-
tamoon, lämpötila-arvojen tarkasteluun ja mahdollisten hälytysten kuittaukseen
tarvitaan pääsy muuntamoon eli käytännössä käytön johtajan on oltava toimenpiteis-
sä läsnä. Esimerkkikohteessa lämpötilanvalvontarele asennettiin erilliseen koteloon
pääkeskustilaan.

4.2 Laitteiston rakentaminen
4.2.1 Muuntamotilan asennukset

Muuntamotilan rakentamisessa sähköurakoitsijan tulee toimia yhteistyössä raken-
nusliikkeen kanssa. Sähköurakoitsijan on syytä seurata, että muuntamotilan raken-
nustekniset työt edistyvät tahdissa sähkötöiden kanssa ja ilmoittaa hyvissä ajoin
mahdollisesti tarvittavista ylimääräisistä rakennustöistä. Jo muuntamotilan rakenta-
misen alkuvaiheessa on tärkeää varmistaa, että liittymiskaapelireitti kojeistolle on
asianmukainen. Kojeiston alle on lattian valuvaiheessa jätettävä riittävän syvä kuilu,
jotta liittymiskaapelit pääsevät taipumaan kojeiston pohjassa olevista läpivienneistä
liittymiskennoihin [59]. Liittymiskennojen läpivientien paikat tarkistetaan kojeistotoi-
mittajan laatimasta kokoonpanopiirustuksesta ja kuilu mitoitetaan tämän mukaisesti.
Liittymiskaapelien sisääntuloputkien paikka on myös syytä tarkistaa, jotta kaape-
lit saadaan tuotua mahdollisimman suoraan kojeistolle ja vaaditut taivutussäteet
täyttyvät.

Muuntamotilaan asennetaan suunnitelmien mukaiset johtotiet sekä muut tilaa
palvelevat sähköasennukset, kuten valaistus, pistorasiat ja paloilmoitinjärjestelmän
laitteet. Muuntamon valaistus on toteutettava siten, että osa valoista syttyy muunta-
moon mentäessä automaattisesti [20]. Perinteisesti valaistuksen ohjaus on toteutettu
muuntamon oven yhteyteen asennetulla ovikytkimellä. Nykyisin voidaan käyttää
myös liiketunnistimella varustettua valaisinta, mutta vaadittu ohjaustapa on aina
syytä varmistaa paikalliselta jakeluverkkoyhtiöltä. Esimerkkikohteessa valaistuksen
ohjaus voitiin toteuttaa liiketunnistimella. Muuntamoon asennettiin liiketunnisti-
mella varustettu valaisin, joka toimii myös akkuvarmennettuna turvavalaisimena
jännitekatkon sattuessa. Muuntamon poitumisteille asennettiin heijastavat poistu-
mistiekyltit. Jakeluverkkoyhtiöltä on aina syytä varmistaa, onko heijastava kyltti
riittävä, vai vaaditaanko tilaan varsinainen poistumistiemerkkivalaisin.

Muuntamotilan ilmanvaihto toteutetaan yleensä koneellisesti muuntajan riittävän
jäähdytyksen varmistamiseksi. Paras jäähdytysteho saavutetaan, kun tuloilma johde-
taan muuntajan alaosaan. Koneellisen poistopuhaltimen ohjaus on syytä toteuttaa
mahdollisimman yksinkertaisesti, kuten muuntamoon asennetulla huonetermostaatilla
[59]. Ohjaukseen voidaan käyttää myös muuntajaan asennettuja lämpötila-antureita.
Ilmanvaihdon suodattimet tulee asentaa siten, että ne ovat turvallisesti vaihdettavissa
ilman jännitekatkoa. [20] Esimerkkikohteen muuntamoon asennettiin poistopuhallin,
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jota ohjataan huonetermostaatilla.
Muuntamotilan maadoitukset on suoritettava erityisen huolellisesti. Kaikki muun-

tamon johtavat rakenteet, kuten seinä- ja kattopinnat, johtotiet, lattiaraudoitukset,
ovet karmeineen sekä ilmanvaihtokanavat yhdistetään muuntamon maadoituskiskoon
suojamaadoitusjohtimilla. Maadoitusjohtimiin merkitään niiden osoitteet esimerkiksi
kaapelimerkintäpannoilla.

4.2.2 Keskijännitelaitteiston asennukset

Kun muuntamon laitteet saapuvat työmaalle, on tarkistettava, etteivät ne ole vau-
rioituneet kuljetuksen aikana. Laitteiden haalaus muuntamoon on syytä suunnitella
osana työmaan logistiikkaa siten, että muuntajat, kojeisto ja pääkeskus saadaan
tuotua paikoilleen mahdollisimman sujuvasti. Muuntajat on usein varustettu pyörillä
kuljetuksen helpottamiseksi. Mikäli kojeisto koostuu erillisistä moduuleista, moduulit
on haalattava muuntamoon oikeassa järjestyksessä, jotta vältytään niiden siirtelyl-
tä ahtaassa tilassa. Muuntajan ja kojeiston käsittelyssä ja asennuksessa on aina
noudatettava valmistajien ohjeita.

Muuntajien sijoituksessa on tärkeää noudattaa valmistajan määrittelemiä tur-
vaetäisyyksiä jännitteisiin osiin. Muuntajan alle suositellaan asennettavaksi täri-
nänvaimentimet, jotta muuntajan käynnistä aiheutuva värinä ei leviäisi kiinteistön
rakenteisiin. Muuntajan runko ja mahdollinen suojakotelo on maadoitettava luotet-
tavasti yhdistämällä ne muuntamon maadoituskiskoon. [60] Kojeisto on sijoitettava
muuntamoon valmistajan määrittelemälle etäisyydelle seinistä ja kiinnitettävä luo-
tettavasti. Kojeiston kennot yhdistetään valmistajan ohjeiden mukaisesti toisiinsa
joko kiskoilla tai kaapeleilla. Kaikki liitokset tulee kiristää momenttiavaimella valmis-
tajan määrittelemään momenttiin. Kojeiston runko on syytä yhdistää muuntamon
maadoituskiskoon useasta kohdasta luotettavan maadoituksen varmistamiseksi. [61]

Kun muuntajat ja kojeisto on asennettu paikoilleen, ne yhdistetään toisiinsa
keskijännitekaapeleilla. Kaapeleiden luotettavaan kiinnitykseen ja sopiviin taivutus-
säteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaapelit mitoitetaan mahdollisimman
tarkasti ja kaapelipäätteet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaapeleiden
eristeen ja hohtosuojan kuorintaan on syytä käyttää tarkoitukseen suunniteltu-
ja erikoistyökaluja, jotta sähkökenttä ohjautuu päätteessä oikealla tavalla. Päät-
teen asennuksessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota kentänohjausmateriaalin
asennukseen hohtosuojan reunassa. Vuonna 2009 suoritetun tutkimuksen mukaan
sähkökentän voimakkuus kaapelipäätteessä nousee, mikäli kentänohjausmateriaali
peittää liian suuren osan hohtosuojasta [62]. Kohonnut kentänvoimakkuus puoles-
taan voi aiheuttaa haitallisia osittaispurkauksia, jotka lyhentävät päätteen elinikää.
Esimerkkikohteessa muuntaja yhdistettiin kojeistoon HXCMK-kaapeleilla, joiden
kojeiston puoleiset päätteet olivat valmiina ja muuntajan pää päätettiin työmaalla.
Koska muuntaja sijoitettiin suojakoteloon, päätteiltä ei vaadittu kosketussuojattua
rakennetta, vaan päätteinä voitiin käyttää kuvan 26 mukaisia kylmäkutistepäätteitä.
Kylmäkutistepäätteen etuna oli, että se voitiin asentaa ilman päätteen kuumenta-
mista, mihin työmaalla olisi tarvittu erillinen tulityölupa. Kaapelipääte asennettiin
kutistamalla sen runkona (2) toimiva kylmäkutisteletku kaapelin päälle. Kaapeli-
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pääte liitettiin muuntajan yläjänniteliittimeen (1) kaapelikengällä. Kaapelin vaippa
maadoitettiin kytkemällä se maadoitusjohtimella (3) muuntamon maadoituskiskoon.

Kuva 26: Keskijännitekaapelin liitos muuntajaan kylmäkutistepäätteellä. Osat: 1.
Muuntajan yläjänniteliitin, 2. Kaapelipäätteen runko, 3. Kaapelin vaipan maadoitus-
johdin.

Keskijännitelaitteistoon liittyviä pienjänniteasennuksia ovat esimerkiksi muunta-
jan lämpötila-anturien, kojeiston ohjausten ja indikointien sekä energianmittauksen
kaapeloinnit. Muuntajan lämpötila-anturit on yleensä johdotettu muuntajan run-
koon asennettuun riviliitinkoteloon, josta ne yhdistetään suunnitelmien mukaisella
kaapelilla lämpötilanvalvontareleeseen. Riviliitinkotelon kytkentä on syytä suorittaa
ja dokumentoida huolellisesti, sillä koteloon käsiksi pääseminen vaatii muuntamon
käyttöönoton jälkeen jännitteen katkaisun muuntajalta. Kojeistolle kaapeloidaan
valvontareleeltä ohjauskaapeli varokekuormanerottimen laukaisua varten. Mittaus-
kennon virta- ja jännitemuuntajilta vedetään kaapelit energian mittauskotelolle.
Vaadittu kaapelityyppi on syytä varmistaa jakeluverkkoyhtiön ohjeista. Muuntamon
magneettikenttien vuoksi mittauskaapeloinnissa käytetään yleisesti häiriösuojattua,
metallisella suojavaipalla varustettua kaapelia. Kojeistossa on erilliset pienjänniteosat
ohjaus- indikointi- ja mittauskaapeleiden kytkentää varten. Pienjänniteosiin pääsee
käsiksi myös muuntamon ollessa jännitteisenä, mutta käyttöönotettuun muuntamoti-
laan pääsyyn vaaditaan käytön johtajan läsnäoloa.
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4.2.3 Kiskosillan asennus

Kiskosillan mitoittamiseksi muuntajien ja pienjännitepääkeskusten tulisi olla asennet-
tu lopullisille paikoilleen. Kiskosiltatoimittaja suorittaa mitoituksen paikan päällä ja
kiskosilta valmistetaan saatujen mittojen mukaisesti. Kiskosiltoja on saatavilla useilta
eri toimittajilta paikalleen asennettuna. Vaihtoehtoisesti kiskosilta voidaan asentaa
omaa työvoimaa käyttäen. Kiskosillan asennusta harkittaessa on syytä arvioida omien
asentajien kokemusta ja työvälineitä vastaaviin asennuksiin sekä kohteen aikataulua.
Kiskosiltatoimittajan asentajat pystyvät kokemuksensa ansiosta todennäköisesti suo-
rittamaan asennuksen nopeammin, jolloin työkustannuskin jää kohtuulliseksi. Lisäksi
tässä tapauksessa toimittaja vastaa asennukseen liittyvistä takuuasioista. Mikäli
kiskosiltatoimittaja ei kuitenkaan pysty suorittamaan asennusta halutussa aikatau-
lussa, on käytettävä omaa työvoimaa. Tällöin on syytä varmistua, että käytettävissä
on riittävät asennusohjeet ja asennukseen liittyvissä kysymyksissä tulee konsultoida
toimittajaa.

Kiskosillan runko tulee maadoittaa luotettavasti yhdistämällä se muuntamon
maadoituskiskoon. Mikäli kiskosilta kulkee läpi seinästä, joka toimii palo-osaston
rajana, on varmistettava, että läpiviennin palosulut toteutetaan asianmukaisesti. Jos
kiskosilta hankitaan paikalleen asennettuna, tulee toimittajan suorittaa asennuk-
selle oman työn tarkastus ja eristysvastusmittaus. Tarkastuksista ja mittauksista
on toimittajan laadittava pöytäkirja. Esimerkkikohteen kiskosilta hankittiin toi-
mittajalta paikalleen asennettuna. Ilmaeristeiseen kiskosiltaan asennettiin sisäinen
palosulku seinäläpiviennin kohtaan ja ulkopuolisen palosulun suoritti rakennusliike
palokatkomassalla.

4.3 Laitteiston tarkastukset
4.3.1 Käyttöönottotarkastus

Ennen muuntamon sähkölaitteiston käyttöönottoa laitteiston rakentaneen sähköura-
koitsijan on suoritettava sille sähköturvallisuuslain mukainen käyttöönottotarkastus.
Käyttöönottotarkastukseen sisältyy laitteiston aistinvarainen tarkastus sekä tarpeel-
liset mittaukset ja koestukset. Mittaukset voidaan joko teettää niihin erikoistuneella
aliurakoitsijalla tai suorittaa omalla työvoimalla. Aliurakoitsijan käyttöä puoltaa
se, että mittauksiin erikoistuneilla yrityksillä on käytettävissään tarvittavat mitta-
laitteet sekä erityistä kokemusta keskijännitelaitteiston mittauksista. Ulkopuolisen
mittausurakoitsijan käyttöä on perusteltu myös mittausten itsenäisen ja puolueetto-
man näkökulman varmistamisella [63]. Lisäksi kyseiset aliurakoitsijat voivat yleensä
suorittaa mittausten yhteydessä tarpeelliset releasettelut ja -koestukset, jotka lähes
poikkeuksetta vaativat erityislaitteita ja -osaamista. Käyttöönottotarkastuksesta
laaditaan pöytäkirja, jonka liitteiksi liitetään kaikki laitteiston mittaus- ja koestus-
pöytäkirjat. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjana voidaan käyttää Sähköinfo Oy:n
ylläpitämästä ST-kortistosta saatavilla olevaa ST-korttia 51.21.07 ”Suurjännitelait-
teiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja” [64]. Pöytäkirjapohjan liitteenä ovat myös
ohjeet tarkastusten suorittamiseen ja pöytäkirjan täyttämiseen. Vaihtoehtoisesti
urakoitsija voi käyttää omaa pöytäkirjapohjaansa, josta ilmenevät vastaavat tiedot.
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Aistinvaraisessa tarkastuksessa tarkastetaan, että asennukset on suoritettu tur-
vallisuusvaatimusten mukaisesti ja hyvää asennustapaa noudattaen. ST-kortiston
käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa on kattavasti lueteltu tarkastettavia kohteita,
joihin kuuluvat esimerkiksi laitteiden ja kaapeleiden asennukset sekä muuntamon
varusteet ja dokumentointi. Aistinvaraista tarkastusta on syytä suorittaa asennus-
työn ohessa, sillä osaan tarkastuskohteista ei välttämättä pääse käsiksi enää työn
valmistuttua.

Jotta käyttöönottotarkastuksen mittaukset voidaan suorittaa kattavasti, tulisi
asennusten olla mittaushetkellä mahdollisimman valmiit. Mittauksista keskeisimpiä
ovat laitteiston eristysvastuksen sekä maadoitusten ja suojajohtimien mittaukset.
Eristysvastus mitataan sekä keski- että pienjännitepuolelta kojeistosta pienjännitepää-
keskukselle asti. Mittauksen tarkoituksena on varmistaa, että laitteiston jännitteiset
osat on luotettavasti eristetty maasta. Mikäli kohde liitetään laajaan maadoitus-
järjestelmään, maadoitusresistanssin mittauksia ei tarvitse suorittaa. Muussa ta-
pauksessa mittaukset on suoritettava soveltuvalla menetelmällä ja dokumentoitava
pöytäkirjaan. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin mitattava suojamaadoitusjohtimien
jatkuvuus ja maadoituskiskon luotettava yhdistyminen maadoituselektrodiin sekä
liittymiskaapeleiden maadoitusköysiin. [64]

Mittausten lisäksi laitteistolle suoritetaan sen oikean toiminnan varmistamiseksi
tarpeelliset asettelut ja koestukset. Keskeisimpiä ovat suojareleiden ja kytkinlaittei-
den koestukset. Mikäli keskijännitekojeiston pääkytkimenä on katkaisija, katkaisijan
releasettelut on suoritettava jakeluverkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti. Kohteen säh-
kösuunnittelija määrittelee releiden asetteluarvot jakeluverkkoyhtiön vaatimusten
perusteella ja arvot hyväksytetään verkkoyhtiöllä. Sähkölaitteiston käytön johtaja
on vastuussa releasettelujen oikeellisuudesta. [58] Suojareleille, muuntajan lämpöti-
lanvalvontarele mukaan lukien, asetellaan suunnitelmien mukaiset arvot ja releiden
toiminta testataan. Katkaisijoiden ja erottimien toiminta testataan sekä käsikäytöllä
että releiden ohjaamana. Mikäli mahdollista, muuntamon relekoestusten yhteydessä
kannattaa asetella ja koestaa myös kaikki pienjännitekatkaisijat, jotta niitä ei tarvitse
koestaa erikseen. Koska laitteisto on käyttöönottotarkastuksessa jännitteetön, rele-
koestuksia varten tarvittava käyttöjännite on järjestettävä esimerkiksi työmaasähkön
tai siirrettävän aggregaatin avulla.

Käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet, kuten kohteet, joita ei ole päästy
mittaamaan asennusten keskeneräisyyden vuoksi, kirjataan käyttöönottotarkastus-
pöytäkirjaan. Puuttuvat mittaukset suoritetaan heti kun mahdollista ja puutteiden
korjauksista tehdään merkintä pöytäkirjaan. Tyypillinen puute käyttöönottotarkas-
tushetkellä on myös lopullisten piirustusten puuttuminen, sillä muuntamon loppupii-
rustukset piirretään yleisesti puhtaaksi vasta koko kohteen valmistumisen yhteydessä.
Muuntamossa tulee kuitenkin olla väliaikaiset ”punakynäpiirustukset”, joihin on
käsin merkitty tehdyt muutokset. Väliaikaiset piirustukset korvataan lopullisilla, kun
ne ovat saatavilla.

Esimerkkikohteessa muuntamon käyttöönottomittaukset ja koestukset teetettiin
aliurakoitsijalla. Mittauksiin kuuluivat eristysvastuksen sekä maadoitusjohtimien
jatkuvuuden mittaukset. Asettelut ja koestukset suoritettiin muuntajan lämpöti-
lanvalvontareleelle sekä pienjännitekatkaisijoiden suojareleille. Keskijännitepuolella
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ei tarvinnut tehdä relekoestuksia, koska kojeiston pääkytkimenä toimii varokekuor-
manerotin. Varokekuormanerottimen laukaisu kuitenkin testattiin lämpötilanval-
vontareleen ohjaamana. Lisäksi kaikkien kuormanerottimien mekaaninen toiminta
testattiin. Testauksissa tarvittava käyttöjännite saatiin työmaasähköjärjestelmästä.
Tarkastushetkellä kytkemättömien maadoitusten jatkuvuudet mitattiin jälkikäteen
omalla työvoimalla ja täydennettiin pöytäkirjaan.

4.3.2 Varmennustarkastus

Muuntamon sähkölaitteistolle on sähköturvallisuuslain mukaan suoritettava varmen-
nustarkastus kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotosta. Mikäli koko
kohteen käyttöönotto ajoittuu riittävän lähelle muuntamon käyttöönottoa, voidaan
muuntamo siis periaatteessa varmennustarkastaa samalla koko kohteen sähkölaitteis-
ton kanssa. Muuntamon varmennustarkastus on kuitenkin suositeltavaa suorittaa
mahdollisimman pian sen käyttöönoton jälkeen, jotta tarkastuksessa mahdollisesti
havaittavat puutteet ehditään korjata ennen koko kohteen käyttöönottoa. Puutteiden
korjaaminen voi myös vaatia jännitteen katkaisemista muuntamosta, mikä on huomat-
tavasti vaikeampaa koko kohteen käyttöönoton jälkeen. Käyttöönotetun muuntamon
varmennustarkastuksesta on sovittava sähkölaitteiston käytön johtajan kanssa, sillä
pääsy jännitteiseen muuntamoon on vain käytön johtajalla ja jakeluverkkoyhtiöllä.
Varmennustarkastus tilataan Tukesin hyväksymältä valtuutetulta tarkastajalta tai
tarkastuslaitokselta. Valtuutetut tarkastajat ja laitokset on kirjattu rekisteriin, joka
on saatavilla Tukesin verkkosivuilla.

Varmennustarkastuksessa kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa pistokoe-
luonteisesti, että laitteisto täyttää sähköturvallisuussäädösten asettamat vaatimukset.
Varmennustarkastuksessa tarkastetaan myös, että laitteiston käyttöönottotarkastus
on suoritettu ja dokumentoitu asianmukaisesti. Varmennustarkastuksessa urakoitsi-
jan on esitettävä tarkastajalle laitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja liitteineen.
Pöytäkirjan puutteet on syytä korjata mahdollisuuksien mukaan ennen varmen-
nustarkastusta. Muuntamon varmennustarkastuksessa tarkastettava alue rajataan
yksiselitteisesti ja rajaus kirjataan varmennustarkastuksen pöytäkirjaan. Pienjännite-
pääkeskus voidaan ottaa mukaan tarkastukseen, mikäli keskuksen asennukset ovat
valmiit ja käyttöönottotarkastetut tarkastushetkellä. Muussa tapauksessa pääkeskus
tarkastetaan vasta koko laitteiston varmennustarkastuksen yhteydessä. Esimerkki-
kohteessa muuntamolle suoritettiin erillinen varmennustarkastus noin viikon sisällä
muuntamon käyttöönotosta. Tarkastus rajattiin koskemaan muuntamon sähkölait-
teistoa keskijännitekojeistolta kiskosiltaan asti.

Varmennustarkastaja suorittaa muuntamon sähkölaitteistolle ja varusteille ais-
tinvaraisen tarkastuksen. Tyypillisiä tarkastuskohteita ovat esimerkiksi kaapeleiden
kiinnitykset sekä laitteiston merkinnät ja dokumentit. Laitteiston ollessa jännittei-
nen, sen kaikkia osia ei kuitenkaan pääse tarkastamaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi
kojeiston liittymiskaapelikennot sekä muuntaja, mikäli se on sijoitettu umpinaiseen
suojakoteloon. Aistinvaraisen tarkastuksen lisäksi varmennustarkastaja voi suorittaa
laitteistolle pistokokeina muutamia mittauksia. Varmennustarkastuksessa havaitut
lievät puutteet kirjataan tarkastuspöytäkirjaan, ja nämä puutteet on urakoitsijan
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korjattava kohtuullisessa ajassa. Mikäli vakavia puutteita havaitaan, laitteistolle mää-
rätään uusintatarkastus kolmen kuukauden kuluessa alkuperäisestä tarkastuksesta.

4.4 Keskijänniteverkkoon liittyminen
4.4.1 Liittymän tilaus ja mittarointi

Muuntamon liittämiseksi keskijänniteverkkoon, on laitteiston haltijan tehtävä liitty-
missopimus paikallisen jakeluverkkoyhtiön kanssa. Sähköliittymä tulee tilata riittävän
ajoissa ennen suunniteltua kytkentäajankohtaa, jotta jakeluverkkoyhtiö pystyy suorit-
tamaan tarvittavat keskijänniteverkon kaapeloinnit. Kohteen sähkötyöselostuksessa
voidaan määritellä, että liittymän tilaus kuuluu sähköurakoitsijan tehtäviin. Liitty-
mätilauksen suoritustapa vaihtelee jakeluverkkoyhtiöittäin, mutta nykyisin on yleistä,
että tilaus suoritetaan verkkoyhtiön sähköisen tilauspalvelun kautta. Liittymätilausta
varten tarvitaan tiedot kohteesta ja sähkölaitteiston haltijasta sekä laskutustiedot
liittymismaksua varten. Liittymätilauksen yhteydessä jakeluverkkoyhtiölle toimite-
taan tarpeelliset sähkösuunnitelmat hyväksyttäviksi. Toimitettavista suunnitelmista
keskeisimpiä ovat asemapiirustus, laitteiston pää-, nousujohto- ja maadoituskaaviot
sekä keskijännitekojeiston ja pienjännitepääkeskusten kokoonpanopiirustukset sekä
pää- ja piirikaaviot.

Liittymätilauksen lisäksi jakeluverkkoyhtiölle on tehtävä mittarointitilaus kohteen
energianmittauksen järjestämiseksi. Mittarointitilauksen teko kuuluu usein sähköura-
koitsijan tehtäviin ja tapahtuu jakeluverkkoyhtiön sähköisen palvelun kautta. Keski-
jännitteellä energianmittaus tapahtuu epäsuorasti virta- ja jännitemittamuuntajien
avulla. Keskijännitekojeiston mittauskennoon asennetut virta- ja jännitemuuntajat
muuntavat mitattavan virran ja jännitteen sellaiselle tasolle, jota voidaan mitata
pienjännitteisellä energiamittarilla. Mittamuuntajien hankinta kuuluu useimmissa
tapauksissa sähköurakoitsijan vastuulle. Mittamuuntajien mitoitus on syytä varmis-
taa jakeluverkkoyhtiöltä ennen hankintaa. Lisäksi energianmittauksen piirikaavio
tulee hyväksyttää jakeluverkkoyhtiöllä.

Energianmittausjärjestelmää koskevat vaatimukset on syytä tarkistaa jakeluverk-
koyhtiön ohjeista. Yleensä sähköurakoitsijan tehtäviin kuuluu kaapelointi mitta-
muuntajilta mittausriviliittimien kautta mittarialustalle asti. Jännitteen mittaus-
piiri tulee suojata sulakkeilla tai johdonsuojakatkaisijoilla. Lisäksi verkkoyhtiöllä
voi olla muita vaatimuksia. Esimerkiksi Helen Sähköverkko Oy:n alueella energian
mittauskoteloon tulee asentaa mittauksen jännitekytkin, jolla jännitemuuntajilta
tuleva mittausjännite voidaan katkaista esimerkiksi mittarin vaihdon ajaksi [65].
Kun energianmittausjärjestelmä on asennettu jakeluverkkoyhtiön ohjeiden mukai-
sesti ja kohteen haltija on tehnyt sähkönostosopimuksen jonkin sähköyhtiön kanssa,
jakeluverkkoyhtiö voi asentaa energiamittarin paikalleen. Sähkönostosopimuksen
tekeminen kuuluu kohteen loppukäyttäjän velvollisuuksiin. Sähköurakoitsijan on
kuitenkin syytä tiedottaa käyttäjää asiasta ja varmistaa, että sopimus on tehty ennen
sovittua mittarointiajankohtaa.



58

4.4.2 Liittymisen valmistelu

Ennen liittymäkaapeloinnin aloittamista liittyjän tontin alueella olevan kaapelireitin
tulee olla jakeluverkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti toteutettu. Kaapelireitin raken-
taminen tontin rajalta muuntamolle kuuluu liittyjän velvollisuuksiin. Käytännössä
kaapelireitin rakentaa yleensä kohteen maanrakennusurakoitsija. Ennen reitin ra-
kentamista suunnitelmat tulee hyväksyttää jakeluverkkoyhtiöllä. Kaapelireittinä
toimivat kaapelikaivantoon asennetut kaapelinsuojaputket. Reitti tulee rakentaa
mahdollisimman suoraksi ja mutkakohtiin tulee jättää vetokaivannot. [58]

Muuntamotilan asennusten tulee olla valmiit ja käyttöönottotarkastetut ennen
kaapeloinnin aloitusta. Jakeluverkkoyhtiölle on toimitettava asennuksista käyttöönot-
totarkastus- ja relekoestuspöytäkirjat. Lisäksi laitteistolle tulee olla nimetty käytön
johtaja. Muuntamossa tulee olla paikoillaan lopulliset ovet, joihin on asennettu jake-
luverkkoyhtiön muuntamosarjan lukot. Lukituksesta on sovittava jakeluverkkoyhtiön
kanssa, joka toimittaa muuntamon lukkopesät sekä avaimet. Laitteiston käytön
johtaja on vastuussa muuntamon avaimista. Mikäli muuntamoon pääsyyn tarvi-
taan muita avaimia, on jakeluverkkoyhtiötä varten asennettava avainsäilö tarvittavia
reittiavaimia varten esimerkiksi ulkoportille. Muuntamon oveen on merkittävä muun-
tamon numero, jonka jakeluverkkoyhtiö määrittelee. Lisäksi oveen asennetaan kilvet
”Muuntamo” ja ”Hengenvaara”. [58]

Kun muuntamon ja kaapelireitin asennukset on suoritettu jakeluverkkoyhtiön
vaatimusten mukaisesti, tulee sopia katselmus verkkoyhtiön edustajan kanssa kaape-
lointitöiden aloittamiseksi. Katselmuksella jakeluverkkoyhtiön edustaja tarkastaa,
että asennukset ovat vaatimusten mukaiset. Mahdollisesti havaittavat puutteet on
korjattava ennen töiden aloitusta. Jakeluverkkoyhtiöt käyttävät yleisesti aliurakoitsi-
joita verkkokaapelointitöissä. Kun muuntamon asennukset on todettu vaatimusten
mukaisiksi, jakeluverkkoyhtiö antaa verkostourakoitsijalle luvan aloittaa kaapelointi.
Kohteen aikataulutuksessa on syytä huomioida, että katselmuksesta verkkokaapeloin-
titöiden valmistumiseen voi kulua useampi viikko, mikäli töitä varten on esimerkiksi
haettava katutyölupaa.

4.4.3 Liittymäkaapelointi ja jännitteen kytkentä

Työluvan saatuaan jakeluverkkoyhtiön verkostourakoitsija vetää liittymäkaapelit kes-
kijännitekojeiston liittymiskennoihin. Yleensä liittymäkaapeleita on kaksi kappaletta,
joilla muuntamo liitetään jakeluverkkoyhtiön rengasverkkoon. Tällöin toinen kaapeli
voidaan tarvittaessa kytkeä jännitteettömäksi ilman, että koko muuntamolta katkeaa
jännite. Joissakin tapauksissa voidaan tarvita kolmas haarakaapeli ja sille varattu
liittymiskenno. Kolmannesta liittymiskennosta sovitaan jakeluverkkoyhtiön kanssa
erikseen. Verkostourakoitsija päättää kaapelit, kytkee päätteet liittymiskennoihin
ja suorittaa niille käyttöönottomittaukset. Kuvassa 27 on esitetty esimerkkikohteen
liittymäkaapelit kaapelireitin mutkakohdassa. Kaapelit ovat tyyppiä AHXAMK-W
3x240Al+70Cu. Liittymäkaapelointi saatiin suoritettua alle viikon kuluessa jake-
luverkkoyhtiön katselmuksesta, sillä kaapelointiin tarvittava katualue oli valmiiksi
kaivettu auki muiden töiden vuoksi, eikä erillistä katutyölupaa siten tarvittu.
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Kuva 27: AHXAMK-W-tyyppiset keskijänniteverkon liittymäkaapelit.

Jännitteen kytkennästä muuntamoon sovitaan verkostourakoitsijan kanssa. Kyt-
kentähetkellä on oltava läsnä laitteiston käytön johtaja tai hänen valtuuttamansa
edustaja. Ennen kytkentää on syytä suorittaa mahdollisuuksien mukaan kaikki jäljellä
olevat työt muuntamossa, kuten muuntamon loppusiivous. Sovitulla kytkentähetkellä
jakeluverkkoyhtiön verkostourakoitsija poistaa liittymiskennojen työmaadoitukset
ja kytkee jännitteen liittymiskennoihin. Laitteiston käytön johtaja on vastuussa
jännitteen kytkennästä pääkytkimenä toimivalta katkaisijalta tai varokekuormane-
rottimelta eteenpäin.

Esimerkkikohteessa jännitteen kytkentä muuntajalle suoritettiin varokekuorma-
nerottimella. Ennen kytkentää varokekuormanerottimeen on asennettava suurjänni-
tesulakkeet. Sulakkeiden toisessa päässä on laukaisunasta, jonka avulla varokekuor-
manerotin laukaistaan auki, mikäli yksi tai useampi sulake palaa. Laukaisunastan
vuoksi sulakkeiden asennuksessa on varmistettava, että sulakkeet tulevat oikein päin.
Kuvassa 28 on esitetty varokekuormanerottimen käyttöpaneeli. Maadoituskytkimen
ja kuormanerottimen käsikäyttö tapahtuu ohjauskammella, joka asetetaan harmai-
den suojakansien alla sijaitseviin ohjausaukkoihin (1–2). Käyttöpaneelin asennono-
soittimet (3–4) näyttävät kytkinlaitteiden nykyiset asennot. Sulakkeen palamisen
osoitin (5) näyttää, onko yksi tai useampi sulake palanut. Jännitteen ilmaisimesta
(6) voidaan todeta, onko varokekuormanerotinkenno jännitteinen. Ennen jännit-
teen kytkentää varmistetaan, että kaikki työmaadoitukset on poistettu laitteiston
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Kuva 28: Varokekuormanerottimen käyttöpaneeli. Osat: 1. Maadoituskytkimen oh-
jausaukko (kannen alla), 2. Kuormanerottimen ohjausaukko (kannen alla), 3. Maa-
doituskytkimen asennon osoitin, 4. Kuormanerottimen asennon osoitin, 5. Sulakkeen
palamisen osoitin, 6. Jännitteen ilmaisin.

pääkytkimen jälkeisestä osasta ja pienjännitepääkeskusten pääkatkaisijat ovat auki.
Varokekuormanerotinkennon työmaadoitus poistetaan kääntämällä ohjauskampea
vasemmanpuoleisessa ohjausaukossa. Tämän jälkeen jännite kytketään sulkemal-
la kuormanerotin ohjauskampea kääntämällä oikeanpuoleisen ohjausaukon kautta.
Esimerkkikohteessa kytkennän suoritti laitteiston käytön johtaja henkilökohtaisesti.

Jännitteen kytkennän jälkeen kojeiston jännitteisiin kennoihin ripustetaan varoi-
tuskilvet ”JÄNNITTEINEN”. Käyttöönotetun muuntamon ovet lukitaan ja sinne on
pääsy ainoastaan käytön johtajan johdolla. Ennen kuin jännitettä kytketään muunta-
molta eteenpäin, on varmistettava, että pienjännitepuolen asennukset ovat sellaisessa
vaiheessa, että jännitteen kytkentä on turvallista. Muuntamoa palvelevat pienjännitea-
sennukset, kuten muuntajan lämpötilanvalvonta ja ilmanvaihto on kuitenkin pyrittävä
saamaan toimintaan mahdollisimman pian. Mikäli muuntamosta on jostakin syystä
katkaistava jännite käyttöönoton jälkeen, on jännitekatkosta sovittava laitteiston
käytön johtajan kanssa ja ilmoitettava jakeluverkkoyhtiön käyttökeskukseen.

4.5 Kehitysehdotuksia muuntamon rakentamiseen
Muuntamoprojekti osoitti, että muuntamon rakentamisessa keskeistä on toimia pai-
kallisen jakeluverkkoyhtiön ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Kun muuntamo
on rakennettu vaatimusten mukaan, sujuu keskijänniteverkkoon liittyminen ja ja-
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keluverkkoyhtiön kanssa asiointi sujuvasti. Vaatimukset vaihtelevat jonkin verran
jakeluverkkoyhtiöittäin ja saattavat päivittyä aika ajoin, joten vaatimukset on syy-
tä tarkistaa jokaisen projektin kohdalla jo varhaisessa vaiheessa. Tällöin vältytään
mahdollisilta virheiltä ja niiden korjaustarpeelta. Jakeluverkkoyhtiöön kannattaa
olla yhteydessä myös kaikkiin epäselviin asioihin liittyen. Liittymätilauksen yhtey-
dessä on aina syytä varautua siihen, että liittymäkaapelointiin voi kulua työluvan
saamisesta useita viikkoja. Esimerkkikohteessa kuitenkin havaittiin, että suotuisissa
olosuhteissa kaapelointi voi tapahtua huomattavasti nopeammalla aikataululla. Ja-
keluverkkoyhtiön kanssa kannattaakin siksi aina neuvotella projektin aikataulusta,
vaikka yhtiö lähtökohtaisesti ilmoittaisikin työlle tietyn keston. Katualueiden kaivu-
töitä esimerkiksi kaukolämpöasennusten vuoksi kannattaa yrittää hyödyntää myös
keskijännitekaapeloinnin toteutuksessa.

Keskijännitetöiden tekemisessä vaaditaan kokemusta ja työn erityispiirteiden
tuntemusta esimerkiksi kaapelipäätteiden oikeaoppisen asentamisen suhteen. Töiden
sujuvuuden kannalta olisi eduksi, että muuntamotöissä käytettäisiin niihin erikois-
tunutta työryhmää, jolla on tarpeellinen osaaminen ja työvälineet kyseisiin töihin.
Koska muuntamotöitä ei kuitenkaan tehdä jatkuvasti, tulisi muiden töiden miehitys
suunnitella siten, että muuntamotöiden osaajia pystytään tarvittaessa irrottamaan
muista projekteista. Kokeneempien asentajien tulisi myös jakaa osaamistaan yrityksen
sisällä ja perehdyttää nuorempia asentajia keskijänniteasennuksiin. Keskijännitea-
sennuksissa tarvittavista erikoistyökaluista olisi syytä pitää kirjaa ja työkalut tulisi
säilyttää siten, että niiden olinpaikka on tiedossa ja ne ovat käytettävissä, kun uusi
muuntamoprojekti alkaa.

Muuntamon rakentamisessa keskeistä on, että kaikki muuntamotilan asennukset
tulisi saada täysin valmiiksi, tarkastetuiksi ja dokumentoiduiksi ennen jännitteen kyt-
kentää, sillä tämän jälkeen muuntamossa työskentelyyn on huomattavasti rajoitetum-
mat mahdollisuudet. Asennusten aistinvaraiseen tarkastukseen ja dokumentointiin
tulisi kiinnittää erityistä huomiota jo työn aikana. Myös pienjännitepääkeskuksen
asennukset tulisi saada muuntamon käyttöönottoa varten sellaiseen valmiuteen, et-
tä keskukseen voidaan turvallisesti kytkeä jännite. Tällöin esimerkiksi muuntamon
valaistus, ilmanvaihto ja muuntajan lämpötilanvalvonta saadaan toimintaan. Hyvä
käytäntö olisi ennen jännitteen kytkentää käydä erikseen läpi muuntamon ja pienjän-
nitepääkeskuksen valmiudet käyttöönottoon ja suunnitella, mitä toimia laitteistossa
voidaan suorittaa jännitteen kytkennän yhteydessä. Huomioitavia asioita ovat esimer-
kiksi, onko pienjännitekeskuksessa tarpeen tehdä asennuksia ennen pääkatkaisijaa ja
onko muuntamotilaa palveleville asennuksille varattu tarpeelliset sulakkeet pääkes-
kukseen. Välittömästi jännitteen kytkennän jälkeen kannattaa varautua suorittamaan
muuntamon asennuksille jännitteisinä tehtävät käyttöönottotarkastukset, kuten vi-
kavirtasuojien testaukset. Myös muuntamon valaistuksen ja ilmanvaihdon testaus
kannattaa suorittaa samassa yhteydessä, koska käyttöönoton jälkeen muuntamoon
menosta on aina sovittava erikseen käytön johtajan kanssa.
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Kuva 29: Kuluttajamuuntamon rakennus- ja käyttöönottoprosessi. Kaaviossa on esi-
tetty kursivoituna muuntamon rakentamisessa keskeisiä asioita ja kehitysehdotuksia.
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4.6 Yhteenveto
Tässä luvussa kuvattiin kiinteistömuuntamon rakennus- ja käyttöönottoprosessi, jon-
ka pohjalta esitettiin kehitysehdotuksia muuntamoprojektien toteutukseen. Kuvassa
29 on esitetty yhteenvetona yksinkertaistettu prosessikaavio muuntamon rakentami-
sen ja käyttöönoton vaiheista. Kaaviossa on esitetty kursivoituna muuntamon raken-
tamisessa huomioon otettavia asioita ja kehitysehdotuksia. Prosessikaaviota voidaan
käyttää pohjana muuntamoprojektien suunnittelussa. Muuntamon sähkölaitteiston ja
varusteiden hankinnat on syytä suorittaa hyvissä ajoin projektin aikataulunmukaisen
toteutuksen takaamiseksi. Keskeisimpiin hankintoihin kuuluvat muuntajat, keski-
jännitekojeisto, kiskosillat ja pienjännitepääkeskukset. Hankinnat tulee hyväksyttää
tilaajalla ja jakeluverkkoyhtiöllä ennen lopullista tilausta. Liittymisprosessi keskijän-
niteverkkoon on myös syytä käynnistää projektin varhaisessa vaiheessa tekemällä
jakeluverkkoyhtiölle sähköliittymä- ja mittarointitilaukset. Muuntamon suunnitelmat
tulee hyväksyttää jakeluverkkoyhtiöllä ennen toteutusta.

Muuntamon toteutusvaiheessa asennetaan muuntamon sähkölaitteisto paikalleen
ja suoritetaan muuntamo- ja pääkeskustilojen sähköasennukset sekä liittymiskaa-
pelireitin rakennustyöt. Rakennustyöt tulee toteuttaa jakeluverkkoyhtiön ohjeita
noudattaen. Muuntamon, pääkeskustilojen ja liittymiskaapelireitin rakentamisen jäl-
keen asennuksille suoritetaan asianmukaiset käyttöönottotarkastukset ja relekoestuk-
set, joista toimitetaan jakeluverkkoyhtiölle pöytäkirjat. Jakeluverkkoyhtiö tarkastaa
valmistuneet asennukset katselmuksella ja hyväksytyn katselmuksen jälkeen antaa
verkostourakoitsijalle työluvan liittymiskaapelointiin. Liittymiskaapeloinnin valmis-
tuttua muuntamoon kytketään jännite ja sille suoritetaan kolmannen osapuolen
varmennustarkastus. Muuntamon rakentamisprosessissa keskeistä on toimia hyvässä
yhteistyössä projektin eri osapuolien, kuten suunnittelijoiden, laitetoimittajien, ra-
kennusliikkeen ja jakeluverkkoyhtiön kanssa. Laitteiston rakentamisessa tärkeää on
keskijännitetöihin soveltuva kokemus ja työvälineet sekä työvaiheiden oikea-aikainen
suorittaminen.
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5 Käytönjohtajuudet ja muuntamohuollot
Sähkölaitteistojen tarkastuksista ja huolloista huolehtiminen on sähkölaitteiston halti-
jan vastuulla. Laitteistojen haltijat ovat kuitenkin yleensä maallikoita sähköalalla, jo-
ten laitteistojen turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen nimetä sähköalan ammat-
tilainen huolehtimaan haltijan velvoitteiden toteuttamisesta. Sähköturvallisuuslaissa
onkin säädetty, että tietyt ehdot täyttäville sähkölaitteistoille on tähän tehtävään
nimettävä sähkölaitteiston käytön johtaja. Sähkölaitteistojen käytönjohtajuuteen
vaadittavia pätevyyksiä sovelletaan myös sähköurakointioikeuksien myöntämiseen.
Tästä syystä urakointiyritysten palveluksessa onkin usein käytön johtajiksi päteviä
henkilöitä, joten yritykset voivat tarjota käytönjohtajuutta osana palveluvalikoimaan-
sa. Käytön johtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu muuntamoiden määräaikaishuolloista
huolehtiminen. Tässä luvussa käydään läpi sähkölaitteistojen käytönjohtajuuteen liit-
tyviä säädöksiä ja tutkitaan käytön johtajan tehtävien hoitamista sekä muuntamon
määräaikaishuoltojen suorittamista haastattelututkimuksen avulla. Tutkimuksen
tulosten perusteella esitetään kehitysehdotuksia ja toimintaohjeita käytön johtajan
tehtävien hoitamiseen sekä muuntamohuoltojen suorittamiseen.

5.1 Sähkölaitteiston käytönjohtajuuden vaatimukset
Suomessa säädettiin ensimmäinen sähkölaki vuonna 1902. Seuraavina vuosikymme-
ninä muuntamoiden ja suurempien sähkölaitteistojen haltijat nimesivät tyypillisesti
laitteistoilleen hoitajan, vaikka laki ei niin vielä edellyttänytkään. Näiden sähkölait-
teiston hoitajien pätevyydet vaihtelivat aina maallikoista sähköalan ammattilaisiin.
Varsinaisen sähkölaitteistojen käytönjohtajuuden voidaan kuitenkin katsoa alkaneen
vasta vuonna 1974, jolloin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä otettiin ensim-
mäistä kertaa kantaa sähkölaitteiston hoitajan pätevyysvaatimuksiin. Termi käytön
johtaja otettiin käyttöön vuonna 1979, jolloin kauppa- ja teollisuusministeriö antoi
päätöksen sähkölaitteistojen käytön johtajasta. Vuoden 1979 päätöksellä käytön joh-
taja vaadittiin nimellisjännitteeltään yli 1 000 voltin sähkölaitteistoille. Vuonna 1991
annettiin päätös, jolla käytön johtaja vaadittiin myös yli 1 600 kVA:n tehoisille alle
1 000 V:n sähkölaitteistoille. Päätöksistä huolimatta Suomessa on kuitenkin edelleen
käytössä sähkölaitteistoja, joille ei ole asianmukaisesti nimetty käytön johtajaa. [66]

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston käyttötyöllä tarkoitetaan laitteis-
ton käyttö- ja tarkastustoimenpiteitä. Perusvaatimuksena käyttötyölle on, että työn
tekijän on oltava työtehtävään ja sen sähköturvallisuusvaatimuksiin perehtynyt tai
opastettu. Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille on käyttötöitä varten nimettävä käy-
tön johtaja kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta. Käytön
johtajan nimeämisestä on tehtävä ilmoitus Tukesille. Käytännössä vaatimus yleisim-
mässä tapauksessa tarkoittaa, että käytön johtaja on nimettävä verkonhaltijoiden
sähkölaitteistojen lisäksi kohteisiin, joissa kiinteistö liittyy oman muuntajansa kaut-
ta keskijänniteverkkoon. Tästä syystä käytönjohtajuus liitetäänkin usein vahvasti
juuri muuntamoihin. Käytön johtajan vaihtuessa tai ollessa pitkäaikaisesti estynyt
hoitamasta tehtäviään, on laitteistolle nimettävä uusi käytön johtaja niin ikään kol-
men kuukauden kuluessa. Sähkölaitteiston haltijaa ja käytön johtajaa koskevista
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olennaisista muutoksista on ilmoitettava Tukesille kuukauden sisällä muutoksesta.
[11]

Sähkölaitteiston käytönjohtajuuteen vaaditaan kohteesta riippuen joko sähköpä-
tevyys 1, rajoitettu sähköpätevyys 1 tai sähköpätevyys 2. Vaikka käytön johtaja
vaaditaankin vain luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille eli käytännössä yli 1 000 V:n tai
1 600 kVA:n laitteistoille, koskee käytönjohtajuus koko laitteistoa sen pienjännitteiset
osat mukaan lukien. Tämä seikka on käytön johtajan syytä huomioida, sillä usein
mielletään virheellisesti käytönjohtajuuden koskevan vain laitteiston suurjännitteisiä
(yli 1 000 V:n) osia. On myös mahdollista nimetä erilliset käytön johtajat sähkö-
laitteiston suur- ja pienjännitteisille osille. Tällöin pienjänniteosan käytön johtajan
pätevyydeksi riittää sähköpätevyys 2. [67]

Käytön johtajaa koskee pätevyysvaatimuksen lisäksi sähköturvallisuuslaissa mää-
ritelty yleinen sähköalan ammattitaitovaatimus. Vaatimuksen mukaan sähkö- ja
käyttötöitä koulutustaan ja työkokemustaan vastaavalla alalla valvovan tai tekevän
henkilön tulee olla kyseisiin töihin opastettu. Lisäksi henkilön työkokemuksen on
oltava näihin töihin perehdyttävää. [11] Vaatimuksesta siis seuraa, että käytön joh-
tajan työkokemuksen on oltava samankaltaisten sähkölaitteistojen parista, joiden
käytön johtajaksi hän on ryhtymässä. Tärkeä osa käytön johtajan ammattitaitoa
on lisäksi riittävä laitteisto- ja mieluiten myös prosessituntemus käytönjohtokohteen
sähkölaitteistosta ja siihen mahdollisesti liittyvistä teollisuusprosesseista [67].

Käytön johtajan tulee sähköturvallisuuslain mukaan myös ylläpitää ammatti-
taitoaan pysymällä ajan tasalla pätevyyteensä liittyvien säädösten ja standardien
muutoksista sekä alan yleisestä kehityksestä. Ammattitaidon ylläpitovaatimuksen
täyttämiseksi Sähköinfo Oy järjestää vuosittaisia käytönjohtajapäiviä, joissa käydään
läpi alan ajankohtaisia asioita [68]. Käytön johtajalla on lisäksi velvollisuus osoittaa,
että ammattitaitoa on pidetty yllä. Ylläpitovaatimuksen laiminlyöminen voidaan
katsoa raskauttavaksi tekijäksi, mikäli käytönjohtokohteessa sattuu sähkölaitteistoon
liittyvä vahinkotapaus. [67]

5.2 Sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävät
Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston käytön johtaja vastaa lain noudat-
tamisesta sähkölaitteiston käytössä ja huollossa, käytössä olevan sähkölaitteiston
lainmukaisesta kunnosta sekä käyttötöiden tekijöiden ammattitaidosta ja opastuk-
sesta tehtäviinsä [11]. Lisäksi sähköturvallisuuslaissa on asetettu sähkölaitteiston
haltijalle lukuisia velvoitteita. Haltijan käsitettä ei tästä huolimatta ole laissa selkeästi
määritelty. Vakiintuneen käsityksen mukaan sähkölaitteiston haltijana toimii lait-
teiston rakentamisen aikana asennustyöt suorittava sähköurakoitsija, minkä jälkeen
laitteiston haltijuus siirtyy kohteen luovutuksen yhteydessä tilaajalle [69].

Sähkölaitteiston haltija on vastuussa sähkölaitteita ja -laitteistoja koskevien yleis-
ten vaatimusten toteutumisesta sekä laitteiston turvallisuudesta, kunnossapidosta ja
lainmukaisuudesta. Myös laitteiston kunnon tarkkailu sekä havaittujen puutteiden
ja vikojen riittävän nopea poistaminen kuuluvat laitteiston haltijan vastuulle. Sähkö-
laitteiston käytön tai käyttöolosuhteiden muuttuessa haltija on vastuussa siitä, että
turvallisuuden takaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Sähkölaitteistoja
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yhteenkytkettäessä laitteiston haltijan tulee antaa riittävät tekniset tiedot toisen
laitteiston haltijalle. [11]

Sähkölaitteiston haltijan vastuulla on laitteiston käytön johtajan nimeäminen
ja ilmoittaminen Tukesin rekisteriin sekä käyttöönotetun sähkölaitteiston ilmoitta-
minen Tukesin ja jakeluverkonhaltijan rekistereihin. Haltija vastaa sähkölaitteiston
hoito- ja kunnossapito-ohjelman laatimisesta ja noudattamisesta sekä laitteiston
määräaikaistarkastuksista. Lisäksi laitteiston haltijalle kuuluu laitteiston käyttöä ja
huoltoa varten tarvittavista dokumenteista ja työvälineistä sekä niiden turvallisuudes-
ta vastaaminen. Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia, että käyttötöistä laaditaan
työmenetelmä- ja työkohtaiset kirjalliset ohjeet, ja että käyttötöissä sovellettavat
standardit ja sähköturvallisuussäännökset ovat käyttöhenkilökunnan käytettävissä.
Laitteiston haltijan tulee lisäksi antaa nimetylle käytön johtajalle riittävät mahdolli-
suudet ja tiedot käyttötöiden johtamiseen ja valvomiseen. [11]

Sähkölaitteiston haltijan vastuut ja velvoitteet ovat siis huomattavan suuret. Vel-
voitteiden käytännön toteutus kuuluu yleensä laitteiston käytön johtajan tehtäviin
haltijan ja käytön johtajan välisen sopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa on syytä
määritellä yksityiskohtaisesti haltijan ja käytön johtajan hoidettaviksi jäävät tehtävät.
Täsmällisen sopimuksen merkitys korostuu erityisesti, jos sähkölaitteiston haltija ei
maallikkona tunne sähköalan säännöksiä ja niissä säädettyjä haltijan velvollisuuksia.
Käytön johtajan onkin sopimusta tehtäessä syytä tuoda esille nämä lakisääteiset vel-
voitteet. On lisäksi huomattava, että vaikka haltija delegoisi lakisääteisiä tehtäviään
käytön johtajalle, sähkölaitteistoon liittyvät vastuut säilyvät aina haltijalla. [70]

Sähköturvallisuuslain mukaan on kolme vaihtoehtoa sähkölaitteiston käytön johta-
jan nimeämiseen. Ensimmäinen vaihtoehto on, että käytön johtaja on sähkölaitteiston
haltija tai haltijan palveluksessa. Toinen vaihtoehto on, että käytön johtaja on sellai-
sen yhteisön palveluksessa, joka on tehnyt sähkölaitteiston haltijan kanssa laitteiston
kunnossapitosopimuksen. Kolmas vaihtoehto on niin sanottu sivutoiminen käytönjoh-
tajuus, jossa käytön johtaja ei ole sähkölaitteiston haltijan eikä kunnossapitoyhteisön
palveluksessa. Sivutoimista käytönjohtajuutta voidaan soveltaa vain, mikäli sähkölait-
teistoon kuuluu enintään kolme enintään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon
rinnastettavissa olevaa yli 1 000 voltin kytkinlaitosta. [11] Sekä kunnossapitosopi-
mukseen liittyvään että sivutoimiseen käytönjohtajuuteen on saatavilla standardoitu
sopimuslomake ST-kortistosta. Mikäli käytön johtaja on sähkölaitteiston haltijan
palveluksessa, hänen tehtävistään sovitaan työsopimuksessa. ST-kortiston lomakkeita
voidaan kuitenkin käyttää soveltaen apuna tehtävien määrittelyssä. [71]

Kunnossapitosopimuksena käytetään lomaketta ST 95.60.01 ”Sähkö- ja tietotek-
nisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus” [72] sekä sen liitteenä lomaketta
ST 95.60.03 ”Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimenpi-
teiden tehtäväluettelo” [73]. Tehtäväluettelossa sovitaan kunnossapitosopimukseen
kuuluvat, eri järjestelmiä koskevat tehtävät aikaväleineen ja vasteaikoineen sekä teh-
tävien suorittajat. Tehtäväluettelon toteutumista valvotaan seurantalomakkeella ST
95.60.04 ”Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito, huollon seuranta” [74]. Lomakkee-
seen merkitään tehtävien suoritusajankohta sekä suorittajan kuittaus. Sivutoimisesta
käytönjohtajuudesta sovitaan lomakkeella ST 95.58 ”Sopimus sähkölaitteiston si-
vutoimisesta käytön johtamisesta” [75]. Sopimuksessa määritellään käytön johtalle
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kuuluvat tehtävät sekä niiden suorittajat. Käytön johtaja voi joko suorittaa tehtävät
itse tai nimetä muun, asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön tai yrityksen
suorittamaan ne. On huomattava, että sivutoimisella käytönjohtosopimuksella sovi-
taan vain käytönjohtotehtävistä, jolloin sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapitotyöt
jäävät edelleen haltijan hoidettaviksi. [71]

5.3 Sähkölaitteistojen hoito- ja kunnossapito-ohjelmat
Sähköturvallisuuslaissa säädetään, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille on laadittava
erityinen sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Muille sähkölaitteis-
toille riittää, että laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeet ovat käytettävissä.
Kunnossapito-ohjelman noudattaminen on lain mukaan sähkölaitteiston haltijan
vastuulla. [11] Sähkölaitteiston turvallisuuden varmistamiseksi haltijan on lisäksi huo-
lehdittava laitteiston säännöllisistä aistinvaraisista tarkastuksista sekä tarvittaessa
mittauksista ja testauksista. Tästä syystä sähkölaitteistoille on syytä laatia laajempi
hoito- ja kunnossapito-ohjelma, joka säännöllisten huolto- ja kunnossapitotoimenpitei-
den lisäksi sisältää myös nämä tarkistukset. Hoito- ja kunnossapito-ohjelman laatijan
on oltava sähköalan ammattilainen, kuten laitteiston rakentanut sähköurakoitsija
tai sen käytön johtaja. Käytännössä ohjelman laatimisesta ja sen noudattamisesta
huolehtii yleensä sähkölaitteiston käytön johtaja. [76]

Hoito- ja kunnossapito-ohjelma on laadittava kohdekohtaisesti sähkölaitteiston
ja sen käyttöympäristön erityispiirteet sekä käyttäjien tarpeet huomioon ottaen.
Hoito- ja kunnossapito-ohjelma voidaan laatia erilaisilla laajuuksilla. Lakisääteise-
nä minimivaatimuksena on sähkölaitteiston suoja- ja turvajärjestelmien huolto- ja
kunnossapito-ohjelma täydennettynä näiden osien silmämääräisillä tarkastuksilla,
mittauksilla ja testauksilla. Laajimmillaan hoito- ja kunnossapito-ohjelma sisältää
edelliset toimenpiteet laitteiston kaikille osille sekä lisäksi haltijan tarpeet liittyen
esimerkiksi laitteiston toimivuuteen, kustannusten hallintaan ja huoltotoimenpiteiden
ajoittamiseen. [77]

Ohjeita hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadintaan esitetään ST-kortissa 96.02
”Hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadinta” [78]. Hoito- ja kunnossapito-ohjelmaan
tulee sisältyä ainakin tehtäväluettelo toimenpideaikatauluineen, laitteiden ja laitteis-
tojen huolto- ja tarkastusohjeet sekä huoltohistoria. Hoito- ja kunnossapito-ohjelmaan
sisällytettävät kohteet voidaan jakaa eriasteisen kulumisen ja rasituksen perusteella
kolmeen tasoon, joiden perusteella niiden hoitojaksot määritellään. Erittäin vaativaan
tasoon (EV) kuuluvat sähkölaitteiston osat, jotka ovat esimerkiksi erityisen kulut-
tavassa käytössä, vaativissa olosuhteissa ja turvallisuuden tai tuotannon kannalta
kriittisiä. Tavanomaiseen tasoon (T) kuuluvat laitteiston osat, joiden käyttöolo-
suhteet ovat tavanomaiset eikä niiden vioittuminen aiheuta merkittävää vaaraa tai
haittaa tuotannolle. Kevyeen tasoon (K) määritellään osat, joiden käyttöolosuhteet
aiheuttavat niille vain vähäistä kulumista eikä niiden vioittumisella ole juurikaan
merkitystä turvallisuuden tai tuotannon kannalta. Sähkölaitteiston osien optimaalis-
ten hoitojaksojen määrittelyssä on lisäksi syytä arvioida laitteiston vikataajuutta
ajan funktiona. Kuvassa 30 on esitetty niin sanottu ammekäyrä, joka kuvaa edellä
mainittua ilmiötä. Laitteiston sisäänajokaudella vikataajuus on jonkin aikaa suuri.
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Käyttökaudella vikataajuus on pienimmillään. Laitteiston kulumiskaudella vikataa-
juus alkaa kasvaa, joten laitteiston huolto- ja kunnossapitotoimet kannattaa ajoittaa
tälle kaudelle. [79]

Kuva 30: Sähkölaitteiston vikataajuus ajan funktiona [79].

ST-korteissa 96.03.01 - 96.03.06 [80] [81] [82] [83] [84] [85] on esitetty ohjeellisia
hoito- ja kunnossapitotoimien määrävälejä sähkölaitteistojen osille, kuten asennusrei-
teille, sähkön pääjakelujärjestelmille ja liitäntäjärjestelmille erilaisissa käyttökohteis-
sa. Näitä ST-kortteja voidaan käyttää pohjana laadittaessa hoito- ja kunnossapito-
ohjelmaa tavanomaisiin kohteisiin. Hoitojaksojen pituudet on kuitenkin syytä arvioida
kohdekohtaisesti varsinkin käyttöolosuhteiltaan tavanomaisesta poikkeaville sähkö-
laitteistoille. Sähkölaitteiston hoito- ja kunnossapito-ohjelmaan merkitään lisäksi,
kuka voi tehdä ohjelmaan kuuluvia toimenpiteitä ja tarkastuksia. Toimenpiteiden
suorittajat voivat tapauksesta riippuen olla sähköalan ammattilaisia, tehtäviin opas-
tettuja tai perehtyneitä henkilöitä tai muita henkilöitä. Sähkölaitteiston käytön
johtajan johdolla voidaan tehdä laitteiston käyttötoimenpiteitä ja niihin verrattavia
pieniä huolto- ja korjaustöitä. Varsinaiset huolto- ja korjaustyöt tilataan yleensä
ulkopuoliselta kunnossapitoyritykseltä, jonka on oltava rekisteröity sähköurakoitsija.
Tehtäviin perehdytetyn, haltijan palveluksessa olevan henkilöstön tulee tarkkailla
työskentely-ympäristössään sijaitsevia sähkölaitteita ja -laitteistoja sekä ilmoittaa
sähköalan ammattilaisille niissä ilmenevistä poikkeavuuksista. [78]

5.4 Käytönjohtajuudet Saipu Oy:ssä
Saipu Oy tarjoaa sähkölaitteistojen käytönjohtopalveluita Helsingin ja Turun toimi-
pisteissään. Käytön johtajina toimivat oman toimensa ohella sähkötoimialan toimi-
henkilöt, joilla on tehtävään vaadittavat pätevyydet. Saipu Oy:llä on sekä sivutoimisia
että kunnossapitosopimukseen liitettyjä käytönjohtajuuksia Helsingissä ja Turussa.
Käytönjohtokohteet ovat liike-, toimisto- ja teollisuusrakennuksia. [86] [87]

Keskeisimpiä käytönjohtajuudesta seuraavia työtehtäviä ovat käytön johtajien
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mukaan vuosittaiset tarkastuskierrokset kohteissa sekä sähkölaitteistojen määräaikais-
huoltojen suorittaminen. Tarkastuskierroksilla tarkastetaan sähkölaitteiston kunto ja
turvallisuus tarkastuslomakkeen avulla. Tarkastuslomakkeena käytetään Sähköinfo
Oy:n julkaisemaa sähkölaitteiston huollon ja kunnossapidon seurantapöytäkirjaa.
Pöytäkirjaan kirjataan muuntamo- ja pääkeskustilojen sekä suoja- ja turvajärjes-
telmien tarkastukset, käyttöhenkilökunnan opastukset sekä määräaikaishuolloista
aiheutuvat sähkökatkot ja niiden aikana suoritetut toimenpiteet. Tarkastuskierroksel-
la havaituista puutteista kirjataan pöytäkirjaan huomautus, ja puutteiden korjaukset
tarkastetaan seuraavalla tarkastuskierroksella. Määräaikaishuoltoja suoritetaan esi-
merkiksi muuntajille, keskijännitekojeistoille ja loistehokompensointilaitteille. Huollot
teetetään alihankintana kyseisiin laitteisiin erikoistuneilla yrityksillä. [86]

Ennalta sovittujen tarkastus- ja huoltokäyntien lisäksi käytön johtajia ovat joskus
työllistäneet äkilliset sähkölaitteistojen vikatapaukset [86]. Laitteistovikoihin voi usein
liittyä sähkökatkon lisäksi tulipalon vaara, joten käytön johtajan on aina suhtaudutta-
va vikatilanteisiin äärimmäisellä vakavuudella. Paloriskin lisäksi vikojen aiheuttamat
sähkökatkot voivat aiheuttaa kohteissa toimiville yrityksille suurta taloudellista va-
hinkoa, joten käytön johtajan tavoitettavuus ja nopea reagointi vikatilanteissa on
tärkeää.

5.5 Käytönjohtajuuden haastattelututkimus
Tässä työssä tutkittiin sähkölaitteistojen käytönjohtajuuksia asiantuntijahaastatte-
lujen kautta. Haastatteluissa käsiteltyjä aihepiirejä olivat käytönjohtosopimukset,
käytön johtajien työtehtävien hoitaminen, käytönjohtoasiakkaiden tarpeet sekä muun-
tamohuoltojen suorittaminen. Haastateltavat olivat käytönjohto- ja isännöintialojen
ammattilaisia. Haastattelujen pohjana käytettiin liitteessä A esitettyjä haastattelu-
kysymyksiä. Kysymyslistaa muokattiin jokaisen haastateltavan roolin mukaiseksi ja
mukaan saatiin myös haastattelutilanteissa esiin nousseita kysymyksiä. Haastattelut
suoritettiin henkilökohtaisesti, dokumentoitiin ja kirjoitettiin puhtaaksi analysointia
varten. Seuraavassa esitetään haastattelujen tuloksia aihepiireittäin [59] [88] [89] [90].

5.5.1 Käytönjohtosopimukset

Haastateltujen näkemyksen mukaan kolmesta käytönjohtosopimustyypistä yleisin on
sivutoiminen käytönjohtosopimus. Sivutoimista käytönjohtajuutta rajoittaa lähinnä
sähköturvallisuuslain vaatimus, että käytönjohtajuus voi olla sivutoiminen vain, jos
kohteessa on enintään kolme enintään 20 kV:n muuntamoa tai kytkinlaitosta. Sivu-
toimiset käytön johtajat tarjoavat käytönjohtopalvelua joko työnantajansa tai oman
yrityksensä kautta ja käytönjohtosopimukset syntyvät usein esimerkiksi suhteiden
kautta. Käytönjohtajuudesta veloitetaan tyypillisesti kuukausittainen perusmaksu,
jonka lisäksi huolloista ja ylimääräisistä käynneistä veloitetaan erikseen. Nykyisin on
yleistynyt myös käytönjohtajuuksien yhdistäminen kiinteistöhuoltosopimuksiin. Sopi-
musten kilpailutuksesta voi haastateltujen mukaan kuitenkin seurata, että käytön
johtaja valitaan vain halvimman hinnan perusteella. Lisäksi kilpailutusten vuoksi
käytön johtajat saattavat vaihtua usein, mitä haastatellut pitävät huonona asiana
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käytön johtajan tehtävien hoitamisen kannalta. Teollisuudessa puolestaan on tyypil-
listä, että käytön johtajat ovat sähkölaitteiston haltijan palveluksessa. Haastateltujen
arvion mukaan Suomessa on todennäköisesti myös merkittävä määrä kohteita, joille
ei ole nimetty asianmukaista käytön johtajaa. Tämä on usein seurausta siitä, että
käytön johtajan lopettaessa tehtävässään, uusi jää nimeämättä. Tukesin valvonta
asian suhteen on vähäistä.

Toisinaan uudiskohteiden sähköurakoitsijat hoitavat sähkölaitteiston käytön joh-
tajan tehtävät kohteen rakennusaikana ja mahdollisesti myös takuuaikana. Haas-
tateltujen näkemyksen mukaan kuitenkin olisi toivottavaa, että kohteen lopullinen
käytön johtaja olisi nimetty jo rakennusvaiheessa. Tällöin käytön johtaja pystyy
varmistamaan, että urakoitsija hoitaa velvollisuutensa asianmukaisesti ja laitteistoon
liittyvät tiedot ja dokumentit siirtyvät varmasti urakoitsijalta lopulliselle käytön
johtajalle. Sähkölaitteiston haltijan palveluksessa olevat käytön johtajat ovat yleensä
mukana rakennushankkeiden valvonnassa.

5.5.2 Käytön johtajan tehtävien hoitaminen

Käytön johtajan ensimmäinen tehtävä uudessa kohteessa on huolellinen perehtymi-
nen sähkölaitteistoon. Tähän on haastateltujen mukaan varattava riittävästi aikaa.
Hoito- ja kunnossapito-ohjelman laatiminen ja sen noudattamisesta huolehtiminen
on käytön johtajan keskeisimpiä tehtäviä. Haastatteluista kävi ilmi, että käytön
johtajan vaihtuessa on toisinaan havaittu ohjelmissa ja niiden noudattamisessa ole-
van parantamisen varaa. Uuden käytön johtajan tulee tällöin ottaa asia hallintaan.
Käytön johtajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös kohteessa tehtävien sähkötöiden
valvonta ja muutostöihin liittyvän dokumentaation ylläpito. Käytön johtajan tulee
varmistaa, että kohteessa työskentelevillä sähköurakoitsijoilla on riittävä pätevyys ja
ammattitaito. Mikäli kohteessa on käyttöhenkilökuntaa, myös heidän pätevyyttään
tulee valvoa. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa käytön johtajille kohteissa tehtävistä
sähkötöistä ja toimittaa niistä asianmukaiset dokumentit. Suurempien muutostöiden
valvonnassa käytön johtajat ovat yleensä mukana, mutta pienempien töiden osalta
haastatellut ovat havainneet, että urakoitsijat eivät aina tiedota käytön johtajia
eivätkä toimita dokumentteja. Ongelmia on ollut varsinkin pienempien urakoitsijoi-
den kohdalla. Ongelmia voidaan haastateltujen mukaan välttää käyttämällä tuttuja,
hyviksi todettuja urakoitsijoita. Suuremmissa hankkeissa kuitenkin urakoitsijoiden
kilpailutus on pakollista. Lisäksi kohteiden omistajien ja vuokralaisten vaihtuminen
vaikeuttaa dokumentaation ylläpitoa. Käytön johtajan tuleekin haastateltujen nä-
kemyksen mukaan ottaa aktiivinen rooli kohteiden sähkötöiden valvonnassa. Myös
sähkön laadun valvonta kuuluu haastatteluissa esiin nousseisiin käytön johtajan
tehtäviin. Käytön johtajan on tunnettava loistehon ja yliaaltojen vaikutukset koh-
teessa ja seurattava kompensoinnin toimintaa. Käytön johtajan vastuulle kuuluu
lisäksi muuntamon avainten hallinta. Haastateltujen mukaan periaatteena on, että
muuntamotilaan mennään vain käytön johtajan johdolla. Haastatellut ovat kokeneet,
että käytön johtajan tehtävien hoidossa tarvittavat tiedot ja taidot kertyvät pitkälti
kokemuksen kautta.

Käytön johtajan työkuorma riippuu kohteesta. Kevyintä on haastateltujen koke-
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muksen mukaan kohteissa, joissa ei suoriteta paljoa muutostöitä ja huollot suoritetaan
ennalta suunnitellun aikataulun mukaan. Ennalta suunniteltujen tehtävien lisäksi
voi tulla äkillisistä vikatilanteista johtuvia töitä. Äkillisiä vikoja voidaan haasta-
teltujen mukaan kuitenkin tehokkaasti ehkäistä huolellisella ennakkohuollolla ja
tarkastuksilla. Joskus vikoja voi tosin aiheutua myös virheellisesti suoritetun huol-
lon seurauksena. Haastatellut painottivat, että äkillisten vikojen sattuessa käytön
johtajan ammattitaidon merkitys korostuu. Viasta johtuvan sähkökatkon kesto on
pystyttävä minimoimaan, sillä käyttökeskeytyksistä voi olla merkittävää taloudellista
haittaa käyttäjille. Käytön johtajia ei kuitenkaan velvoiteta olemaan aina tavoitetta-
vissa. Tavoitettavuus riippuu haastateltujen mukaan lähinnä käytön johtajan omasta
vastuuntunnosta. Varahenkilöitä on nimetty käytön johtajille vaihtelevasti. Vikatilan-
teiden varalta varahenkilön nimeäminen olisi haastateltujen mielestä suositeltavaa,
vaikka sitäkään ei laissa erikseen vaadita.

Käytön johtajien tavoissa hoitaa tehtäviään on haastateltujen näkemyksen mu-
kaan toisinaan parantamisen varaa. Mikäli edellinen käytön johtaja ei ole suorittanut
velvollisuuksiaan asianmukaisesti, voi uuden käytön johtajan olla vaikeaa perustella
asiakkaalle, miksi sähkölaitteistolle on suoritettava joitakin toimenpiteitä. Puut-
teellinen käytönjohtajuuden hoito voi jättää asiakkaalle käsityksen, että asioita ei
tarvitsekaan hoitaa. Siksi käytönjohtajuuksia tulisikin haastateltujen mukaan hoitaa
joko kunnolla tai ei lainkaan. Käytön johtajalla on vastuu siitä, että asiat tulevat
hoidetuiksi. Haastattelujen perusteella Tukes puuttuu käytönjohtajuuksissa ilme-
neviin puutteisiin vain satunnaisesti. Parhaiten tehtäviään hoitavat haastateltujen
näkemyksen mukaan sähkölaitteiston haltijan palveluksessa olevat käytön johtajat.
Kun laitteisto on yrityksen oma, on huoltojen ja dokumentaation hoitamiseen pa-
rempi motivaatio. Toisinaan eläkkeelle siirtyvät henkilöt jäävät sähkölaitteistojen
nimetyiksi käytön johtajiksi. Tällöin on haastateltujen mukaan varmistettava, että
käytön johtajan velvollisuudet todella tulevat hoidetuiksi. Haastatteluissa kävi ilmi,
että myös käytönjohtajuuden hintatasolla on havaittu olevan vaikutusta palvelun
laatuun. Mikäli sopimuksen hinta on halpa, käytön johtaja saattaa olla vain ”nimi
paperilla”, ja tehtävien hoito on puutteellista. Mikäli sähköurakointiyritys hoitaa
käytönjohtajuuksia urakoinnin ohella, tulee varmistaa, että käytön johtajilla on riit-
tävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Haastattelujen perusteella suositeltavaa olisi,
että yrityksellä olisi erillinen käytönjohtoyksikkö, jossa käytön johtajat hoitaisivat
tehtäviään kokopäiväisesti.

5.5.3 Käytönjohtoasiakkaiden tarpeet

Haastatteluissa kävi ilmi, että sähkölaitteistojen haltijat tuntevat yleisesti ottaen
huonosti lakisääteiset velvollisuutensa. Velvollisuuksista tiedottamista tulisikin haas-
tateltujen näkemyksen mukaan lisätä. Esimerkiksi Sähköinfo Oy voisi olla ajamassa
asiaa. Sähkölaitteistojen haltijat eivät välttämättä osaa asettaa riittävästi odotuksia
käytön johtajille. Odotukset liittyvät haastateltujen arvion mukaan lähinnä siihen,
että laitteisto toimii, eikä esimerkiksi ennakkohuoltoon välttämättä kiinnitetä tar-
peeksi huomiota. Käytön johtajien hyvällä toiminnalla ja haltijan informoinnilla
voidaan haastateltujen mukaan kuitenkin saada haltija kiinnostumaan siitä, että
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asiat tulevat hoidettua. Mikäli laitteiston haltija ei kuitenkaan halua tilata laitteiston
huoltotoimenpiteitä, on käytön johtajan valta asian suhteen vähäinen. Haastatel-
lut painottivat, että on sähkölaitteiston haltijan etu, että sähköalan ammattilainen
hoitaa laitteistoon liittyvät asiat. Lisäksi käytön johtajan tulisi pystyä tuottamaan
lisäarvoa laitteiston haltijalle esimerkiksi laitteiston luotettavuutta parantamalla.

Sähkölaitteiston haltijan kannalta käytön johtajan valinnassa tulisi haastateltujen
näkemyksen mukaan arvioida hinnan lisäksi esimerkiksi kokemusta ja sitä, paljonko
kohteita käytön johtajalla on hoidettavanaan. Kohteita ei tulisi olla liikaa, jotta
aikaa riittää asioiden hoitamiseen kunnolla. Asiakkaalle on myös eduksi, että käytön
johtajat eivät vaihdu tarpeettoman usein. Haastattelujen perusteella hyvän käytön
johtajan toimintaan kuuluu lisäksi aktiivisuus asioiden hoitamisessa sekä asiakkaan
informointi tehdyistä toimenpiteistä ja havaituista puutteista. Tärkeää on, että
laitteiston kuntoa valvotaan, huollot ja tarkastukset suoritetaan oikea-aikaisesti ja
dokumentaatio pysyy ajan tasalla. Tällöin laitteiston turvallisuus ja luotettavuus
pysyvät korkealla tasolla, mikä tukee myös asiakkaan omaa liiketoimintaa.

5.6 Muuntamoiden määräaikaishuollot
Muuntamoiden määräaikaishuolloista huolehtiminen kuuluu sähkölaitteiston käytön
johtajan keskeisimpiin tehtäviin. Muuntamon huoltoprosessissa käytön johtajan tulee
olla yhteydessä useisiin eri osapuoliin huollon sujuvuuden ja turvallisuuden takaami-
seksi. Muuntamohuolloissa huomioitavia asioita selvitettiin haastattelemalla useita
käytön johtajia. Seuraavassa esitetään haastattelutulosten pohjalta muuntamohuollon
valmistelu- ja suoritusprosessi [59] [86] [88] [89].

5.6.1 Muuntamohuollon valmistelu

Muuntamon määräaikaishuollossa suoritetaan hoito- ja kunnossapito-ohjelman mu-
kaiset toimenpiteet muuntamon sähkölaitteistolle. Huoltotoimenpiteiden määrävälit
vaihtelevat muun muassa laitteiston tyypin, laitevalmistajien ohjeiden sekä käyttöolo-
suhteiden mukaan. Muuntamon huoltovälin ei kuitenkaan missään olosuhteissa tulisi
olla yli viittä vuotta esimerkiksi katkaisijoiden jumittumisriskin vuoksi. Muuntamo-
huollon suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen huoltovälin umpeutumista, sillä
huoltoajankohdan valintaan vaikuttavat monet tekijät. Muuntamohuoltoja ei tule
suorittaa talvisaikaan, vaan huoltoajankohta on sovitettava keväälle, kesälle tai syk-
sylle. Määräävin tekijä huoltoajankohdan valinnassa on sähkölaitteiston käyttäjien
toiminta, sillä huollon vuoksi laitteistosta joudutaan katkaisemaan jännite. Sähkökat-
kosta aiheutuvan haitan minimoimiseksi huollot suoritetaan usein viikonloppu- tai
yötöinä. Joissakin kohteissa on myös mahdollista, että käyttäjän toiminta tapahtuu
yöaikaan, jolloin huolto suoritetaan päivällä.

Kun käyttäjälle sopiva huoltoajankohta on löytynyt, on huollon suorittamiseen
varattava tarvittava työvoima. Muuntamohuolto voidaan tilata kokonaisuudessaan
kyseisiin töihin erikoistuneelta aliurakoitsijalta. Muuntamon yksinkertaiset huolto- ja
puhdistustoimet voidaan suorittaa myös sähköurakoitsijan omalla työvoimalla, mikäli
asentajilla on kyseisiin töihin riittävä kokemus. Relekoestukset vaativat kuitenkin
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lähes poikkeuksetta erityislaitteistoa ja -osaamista, joten vähintään ne tulee tilata
aliurakoitsijalta. Huoltoajankohdan valinnassa on otettava huomioon myös aliurakoit-
sijoiden resurssitilanne. Huollon aikaisesta jännitekatkosta on sovittava paikallisen
jakeluverkkoyhtiön kanssa. Mikäli muuntamohuollon suorittaa aliurakoitsija, tämä
hoitaa yleensä myös asiasta sopimisen. Huollosta on lisäksi sovittava kiinteistön
hoitajan, paloilmoittimen hoitajan sekä vartiointiliikkeen kanssa.

Jotta muuntamohuollon aikana saadaan korjattua mahdolliset laitteistossa olevat
viat, on laitteiston kuntoa tarkkailtava huoltojen välillä korjaustarpeiden ennakoimi-
seksi ja mahdolliset viat kirjattava ylös. Tarkkailuun kuuluvat esimerkiksi käytön
johtajan vuosittaiset tarkastuskierrokset. Lisäksi ennen huoltoa on syytä käydä
tarkastus- ja tutustumiskäynnillä kohteessa huollon suorittajien kanssa. Laitteiston
lämpökuvaus on hyvä menetelmä piilevien vikojen, kuten löysien liitosten, löytämisek-
si. Lämpökuvaukset kannattaa suorittaa silloin, kun laitteistolla on suuri kuormitus
ja lämpökuvauksen suorittajalla tulee olla asianmukainen pätevyys. Lämpökuvaukset
voivat kuulua myös kohteen hoito- ja kunnossapito-ohjelmaan.

Ennen huoltoa tulee varmistaa, että muuntamon varusteet, kuten työmaadoitus-
välineet ja jännitteenkoettimet, ovat kunnossa. On myös selvitettävä jännitekatkon
kannalta kriittiset laitteistot kohteessa. Näihin kuuluvat esimerkiksi IT-laitteet,
kylmälaitteet, sprinklerijärjestelmät, hissit ja sähköiset lukitukset. Jännitekatkon lait-
teistoille aiheuttama haitta on arvioitava ja tarvittaessa on järjestettävä varavoimaa
kaikkein kriittisimmille kohteille. On myös varmistettava, että paloilmoitinlaitteiden
akut ovat kunnossa. Hissien ja lukitusten osalta tulee varmistaa, että henkilöitä ei jää
jumiin hisseihin tai lukkojen taakse katkon takia. Varavoima huollon ajaksi voidaan
toteuttaa kiinteällä tai siirrettävällä varavoimakoneella. Varavoimantarpeen mitoitus
on tärkeää, jotta varavoimakone ei ylikuormitu. Mikäli varavoimaa ei tarvita huollon
aikana, on varmistettava, että mahdollinen kiinteä varavoimakone ei käynnisty auto-
maattisesti sähkökatkon alkaessa. Varavoimakoneen käynnistyminen voi aiheuttaa
vaarallisia takajännitteitä huollettavaan laitteistoon.

Muuntamohuollosta on syytä laatia kirjallinen suunnitelma työturvallisuuden
varmistamiseksi. Huoltoon on varattava riittävästi aikaa, jotta tarpeelliset toimenpi-
teet ehditään suorittaa ilman kiirettä. Huoltoon tarvittavaa aikaa voidaan arvioida
huollon laajuuden ja kohteen aiempien huoltojen perusteella. Tyypillinen huoltoai-
ka on noin kuusi tuntia laitteistosta ja suoritettavista töistä riippuen. Aikaa on
odottamattomien ongelmien varalta hyvä varata muutama tunti enemmän, kuin
todellisuudessa arvioidaan tarvittavan.

5.6.2 Muuntamohuollon suorittaminen

Käytön johtajan on aina oltava henkilökohtaisesti läsnä muuntamohuollossa. Käytön
johtaja vastaa viime kädessä huollosta ja sen työturvallisuudesta. Käytön johtaja
suorittaa kytkennät ja työmaadoitukset, antaa luvan työn aloitukseen, valvoo työn
suorittamista ja tarkastaa lopputuloksen. Muita huollossa läsnäolijoita ovat asentajat
ja koestajat, jakeluverkkoyhtiön edustaja, kiinteistön hoitaja, paloilmoittimen hoitaja
sekä vartiointiliikkeen edustaja. Jakeluverkkoyhtiön edustaja suorittaa kytkennät
verkkoyhtiön laitteistoissa ja kiinteistön hoitaja vastaa LVIA-järjestelmien toiminnas-
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ta. Paloilmoittimen hoitaja ja vartiointiliikkeen edustaja vastaavat järjestelmiensä
toiminnasta ja ilmoituksista hätäkeskukseen ja vartiointiliikkeeseen. Muuntamon
huoltotöissä tärkeää on rauhallisuus ja suunnitelmallisuus. Myös poikkeaviin työai-
koihin ja niistä aiheutuvaan väsymykseen on kiinnitettävä huomiota, sillä väsyneenä
työskennellessä virheiden riski kasvaa.

Muuntamohuolto aloitetaan jännitteen katkaisulla. Kytkennöissä on tärkeää, että
käytön johtaja tuntee kojeiston ja osaa käyttää sitä. On tiedettävä, mitä kytketään
ja missä järjestyksessä. Maadoituskytkimien käyttöön on kiinnitettävä erityistä huo-
miota, ettei vahingossa aiheuteta maasulkuja. Jakeluverkkoyhtiö katkaisee ensin
jännitteen keskijännitekojeistolta. Tämän jälkeen käytön johtaja avaa kojeiston pää-
kytkimenä toimivan katkaisijan tai varokekuormanerottimen sekä pienjännitepääkat-
kaisijan. Jännitteen katkaisun jälkeen varmistetaan, ettei laitteistoon ole kytkeytynyt
takajännitteitä esimerkiksi varavoima-, kompensointi-, UPS- tai aurinkosähköjärjes-
telmistä. Laitteiston jännitteettömyys varmistetaan aina jännitteenkoettimella ennen
työmaadoitusten aloittamista.

Sähkölaitteiston kosketeltavissa olevat osat on aina työmaadoitettava huolto-
toimenpiteiden ajaksi. Työmaadoitukset suoritetaan sekä laitteiston keski- että
pienjännitepuolille. Mikäli laitteisto on varustettu maadoituskytkimillä, työmaa-
doitus suoritetaan sulkemalla maadoituskytkimet jännitteettömyyden toteamisen
jälkeen. Laitteiston osissa, joissa maadoituskytkimiä ei ole, työmaadoitus suoritetaan
siirrettävillä työmaadoitusköysillä (kuva 10). Työmaadoitusköysi kytketään ensin
maadoituspisteeseen ja sen jälkeen maadoitettaviin vaihekiskoihin yksi kerrallaan.
Maadoitusköyden kytkentäpisteisiin on asennettu maadoituspallot (kuva 24), joihin
maadoitusköyden liittimet yhdistetään. Työmaadoitusköyden kytkentä suoritetaan
siihen tarkoitetulla eristeaineisella maadoitussauvalla. Ennen työn aloitusta lait-
teistoon kiinnitetään asianmukaiset turvakilvet ”TYÖMAADOITETTU” ja ”ÄLÄ
KYTKE - TYÖ KÄYNNISSÄ”. Kun käytön johtaja on todennut työn aloituksen
turvalliseksi, hän antaa asentajille ja koestajille työluvan.

Muuntamohuollossa suoritetaan puhdistus muuntamotiloille ja sähkölaitteistolle.
Laitteiston puhtaus on tärkeää sen eliniän ja toimintavarmuuden kannalta. Muun-
tamotilat imuroidaan ja pölyt pyyhitään kaikilta pinnoilta. Katkaisijoiden huolto
ja koekäyttö on keskeinen osa huoltoa. Katkaisijat kuuluvat muuntamon vikaantu-
vimpiin komponentteihin ja vaativat säännöllistä käyttöä, jotta ne eivät jää jumiin.
Toisinaan on myös tapahtunut, että katkaisija ei avaamisen jälkeen mene uudelleen
kiinni. Mikäli katkaisijaa ei saada suljettua useallakaan yrityksellä, on varaudutta-
va katkaisijan korjaamiseen tai vaihtoon. Katkaisijaongelmia voidaan tehokkaasti
ehkäistä säännöllisellä huollolla ja koekäytöllä. Huollossa katkaisijat tarkastetaan,
puhdistetaan ja rasvataan ennen koekäyttöä. Huollot suoritetaan sekä keski- että
pienjännitekatkaisijoille. Katkaisijoiden suojareleiden asettelut tarkastetaan suojauk-
sen selektiivisyyden varmistamiseksi ja releiden toiminta varmistetaan koestuksella.
Relekoestuksissa on koestettava koko suojauspiiri aina katkaisijan laukaisuun asti ja
testattava hälytysten toiminta. Toisinaan koestusten suorittaminen on puutteellista,
jolloin koko järjestelmän toimintaa ei tule todennettua.

Muuntajan kunnon valvonta on tärkeää äkillisten muuntajavikojen ennakoimisek-
si. Öljymuuntajien kuntoa voidaan valvoa ottamalla muuntajasta muuntamohuollon
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yhteydessä öljynäyte. Erilaiset muuntajaviat tuottavat erilaisia muuntajaöljyyn liuke-
nevia kaasuja esimerkiksi osittaispurkausten seurauksena [91]. Öljynäytteen kaasujen
suhteita analysoimalla voidaan tehdä päätelmiä muuntajan kunnosta ja jäljellä olevas-
ta käyttöiästä. Paisuntasäiliöllä varustetuilla, vapaasti hengittävillä öljymuuntajilla
öljynäytteen ottaminen on rutiinitoimenpide. Hermeettisesti suljetuista muuntajista
öljynäytteen ottaminen on harvinaisempaa. Öljynäytteen otto voi olla mahdollista,
mutta muuntajasta riippuen näytteitä voidaan ottaa vain 1–3 kertaa, ennen kuin öljyä
on lisättävä. Muuntajatyypeistä kuivamuuntajan kunnon valvonta on haasteellisinta,
koska muuntajassa ei ole öljyä, jota analysoida. Kuivamuuntajan kuntoa voidaan
arvioida lähinnä iän ja aistinvaraisen tarkastuksen perusteella. Myös lämpökuvaus
voi olla yksi mahdollinen keino. Tapauksesta riippuen muuntajan käyttöikä on noin
30–60 vuotta. Käyttöolosuhteet ja varsinkin lämpötila vaikuttavat käyttöikään mer-
kittävästi. Kuivamuuntajien käyttö on nykyisin yleistä kuluttajamuuntamoissa niiden
öljymuuntajia alhaisemman palokuorman vuoksi. Kuivamuuntajien luotettavuudessa
on vaihtelua ja kokemus on osoittanut, että edullisempien kuivamuuntajien kestävyys
on yleisesti ottaen kalliimpia heikompi.

SF6-eristeisillä kojeistoilla on syytä tarkistaa painemittarista kojeiston kaasun
paine. Mikäli paine on alentunut, on mahdollisten vuotojen syy selvitettävä ja kor-
jattava tai harkittava koko kojeiston uusimista. Muita muuntamohuolloissa suori-
tettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiston suodattimien vaihto
ja muut käytön johtajan tarkastuskierroksilla ilmenneet korjaustarpeet. Tyypillisiä
vikapaikkoja ovat esimerkiksi kojeiston jännitteen ilmaisimet. Jännitteen ilmaisimien
käyttöiän pidentämiseksi niitä ei kannata pitää jatkuvasti kiinni kojeistossa. Mikäli
huollon aikana ilmenee aiemmin havaitsemattomia vikoja, on arvioitava, pystytäänkö
niitä korjaamaan huollossa. Korjausmahdollisuuksiin vaikuttavat käytettävissä oleva
aika ja varaosien saatavuus. Mikäli vikoja ei pystytä välittömästi korjaamaan, on
varattava uusi huoltoaika tätä varten.

Kun suunnitelmien mukaiset huoltotoimet on suoritettu, asennusryhmä poistuu
muuntamosta. Käytön johtaja tarkastaa työn tuloksen ja varmistaa henkilökohtaises-
ti, että jännitteen palauttaminen on turvallista. Muiden lausuntoihin ei tule luottaa
ilman varmistusta. Erityisen tärkeää on tarkastaa aistinvaraisesti, että laitteistoon ei
ole jäänyt esimerkiksi työkaluja huollon aikana. Kun laitteisto on tarkastettu, poiste-
taan työmaadoitukset avaamalla maadoituskytkimet ja irrottamalla maadoitusköydet.
Maadoitusköydet irrotetaan ensin vaihekiskoista ja sen jälkeen maadoituspisteestä.
Ennen jännitteen palauttamista kaikki ylimääräiset henkilöt poistuvat muuntamosta,
johon käytön johtaja jää yksin suorittamaan kytkennät. Jännitettä kytkiessä on
tarvittaessa käytettävä suojavarusteita, kuten kypärää, visiiriä ja valokaaren kes-
täviä käsineitä. Jännitettä palautettaessa suljetaan ensin pienjännitepääkatkaisija.
Tämän jälkeen jakeluverkkoyhtiö kytkee sovitusti jännitteen kojeistoon ja käytön
johtaja sulkee henkilökohtaisesti kojeiston pääkytkimenä toimivan katkaisijan tai
varokekuormanerottimen.

Kun sähkölaitteistoon on palautettu jännite, on varmistettava, että kiinteistön
järjestelmien toiminta palautuu asianmukaiseksi. Kiinteistön hoitaja tarkistaa LVIA-
järjestelmien toiminnan, paloilmoittimen hoitaja paloilmoittimen ja vartiointiliikkeen
edustaja kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmät. Käytön johtaja laatii huollosta
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pöytäkirjan, johon kirjataan huollossa läsnäolijat ja raportti suoritetuista toimen-
piteistä. Pöytäkirjan liitteeksi liitetään laitteiston koestus- ja mittauspöytäkirjat.
Huoltopöytäkirja toimitetaan kiinteistön isännöitsijälle ja huollosta tehdään merkin-
nät kiinteistön hoito- ja kunnossapito-ohjelmaan. Hoito- ja kunnossapito-ohjelmat
ovat nykyisin yleensä sähköisessä muodossa ja merkinnät suorittaa kiinteistön hoitaja.
Muuntamohuollot eivät yleensä sisälly käytönjohtosopimuksen kiinteään kuukausi-
hintaan, joten huolto tulee laskuttaa erikseen kiinteistöltä. Kuvassa 31 on esitetty
yhteenvetona yksinkertaistettu prosessikaavio edellä esitetyistä muuntamohuollon
vaiheista. Kaaviossa on esitetty kursivoituna muuntamohuollossa erityisesti huo-
mioitavia asioita ja kehitysehdotuksia. Kaavio toimii pohjana muuntamohuoltoa
suunniteltaessa ja sitä tulee soveltaa kohdekohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen.

5.7 Käytönjohtajuuden kehitysehdotuksia
Haastattelujen tulokset antoivat kokonaisuudessaan hyvän kuvan käytön johtajan teh-
tävien hoitamisesta. Keskeisimmät asiat toistuivat useiden käytön johtajien haastatte-
luissa, mutta esiin nousi myös yksilöllisiä näkemyksiä ja ideoita käytönjohtajuudesta.
Keskeistä käytön johtajan tehtävien hoitamisessa on, että tehtäviin on käytettävissä
riittävät resurssit. Saipu Oy:ssä käytön johtajat hoitavat tehtäviään oman toimensa
ohella, joten asiaan on syytä kiinnittää huomiota työtehtävien suunnittelussa. Uusia
käytönjohtosopimuksia tehtäessä on syytä harkita tarkoin, kuinka montaa käytön-
johtajuutta toimihenkilöt ehtivät hoitaa muun työnsä ohessa. Käytönjohtajuuksien
määrän ollessa suhteellisen vähäinen, ei tehtävien hoitaminen kuitenkaan työllistä
päätoimisesti. Käytönjohtajuuksia suunniteltaessa asiaa tulee katsoa pitkällä tähtäi-
mellä, sillä käytön johtajan vaihtuminen tarpeettoman usein on laitteiston valvonnan
kannalta huono asia. Äkillisten vikatilanteiden varalta käytön johtajien varahenki-
löiden nimeämistä olisi syytä harkita. Varsinaisen käytön johtajan ollessa estynyt,
varahenkilö pystyisi reagoimaan odottamattomiin tilanteisiin sähkölaitteistossa.

Käytönjohtajuuteen on syytä kiinnittää huomiota jo uudiskohteiden rakennus-
vaiheessa. Kohteen pysyvää käytönjohtosopimusta voitaisiin tarjota tilaajalle jo
projektin varhaisessa vaiheessa. Tällöin tuleva käytön johtaja pystyisi tutustumaan
ja vaikuttamaan kohteeseen jo rakennusaikana, ja kohteen dokumentit siirtyisivät
saumattomasti käytön johtajan hallintaan. Mikäli tilaaja päätyy hankkimaan käytön
johtajan muualta, on rakennusvaiheessa syytä toimia yhteistyössä myös ulkopuo-
lisen käytön johtajan kanssa, jotta kohteen tiedot ja dokumentit siirtyvät hänelle
asianmukaisesti.

Uudessa käytönjohtokohteessa keskeistä on varata riittävästi aikaa kohteeseen
perehtymiseen. Kohteen hoito- ja kunnossapito-ohjelmaan ja sen toteutumiseen
edellisen käytön johtajan aikana on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kohteessa
tehtävien sähkötöiden valvonta on myös asia, johon käytön johtajan on syytä ottaa
aktiivinen ote. Sähkölaitteiston haltijalle on tehtävä selväksi, että käytön johtajaa
on tiedotettava muutostöistä ja niistä on toimitettava asianmukaiset dokumentit.
Sähkölaitteiston haltijan kanssa on syytä muutenkin käydä säännöllistä keskustelua
haltijan informoimiseksi ja tarpeiden kartoittamiseksi. Käytön johtajan tulisi miettiä,
kuinka hän toiminnallaan pystyisi tuottamaan lisäarvoa laitteiston haltijalle. Haltijan



77

Kuva 31: Kuluttajamuuntamon määräaikaishuoltoprosessi. Kaaviossa on esitetty
kursivoituna muuntamohuollossa erityisesti huomioitavia asioita ja kehitysehdotuksia.
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toiminnan tukeminen on eduksi myös käytönjohtopalvelun tarjoajan liiketoiminnalle,
esimerkiksi käytönjohtosopimuksen jatkamisen tai tilattujen lisätöiden muodossa.

Sähkölaitteistojen kunnon valvonnassa on syytä harkita lämpökuvauksen otta-
mista osaksi kohteiden hoito- ja kunnossapito-ohjelmia. Lämpökuvausta käytetään
yleisesti vikojen paikallistamiseen määräaikaishuoltojen välillä ja menetelmä on oi-
kein suoritettuna eduksi laitteiston luotettavuudelle. Lämpökuvauksen onnistumisen
kannalta on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kuvauksen suorit-
tajalla on riittävä pätevyys ja kokemus kyseiseen työhön. Lämpökuvauskoulutusta
on saatavilla Sähköinfo Oy:n kautta, joten koulutuksen järjestämistä osalle työnteki-
jöistä olisi syytä harkita. Tällöin lämpökuvaukset voitaisiin esimerkiksi ottaa osaksi
käytön johtajien säännöllisiä tarkastuskierroksia.
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6 Johtopäätökset
Tässä diplomityössä tutkittiin keskijännitelaitteistojen rakennus-, käytönjohto- ja
huoltotöitä sähköurakointiyrityksen näkökulmasta. Kohdeorganisaationa toimi ta-
lotekninen urakoitsija Saipu Oy. Työssä selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla
keskijännitelaitteistoihin liittyviä säädöksiä ja teknisiä periaatteita. Käytännön osuu-
tena työn aikana rakennettiin liikerakennuksen kiinteistömuuntamo yrityksen omaa
työvoimaa käyttäen. Muuntamon rakennusprojektin perusteella tuotettiin yleiset
toimintaohjeet sekä prosessikaavio muuntamoprojektin toteutukseen ja esitettiin
kehitysehdotuksia muuntamotöihin. Sähkölaitteistojen käytönjohtajuuksia ja muun-
tamoiden määräaikaishuoltoja tutkittiin kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututki-
muksen avulla. Haastattelututkimuksen tulosten perusteella esitettiin toimintaoh-
jeita ja kehitysehdotuksia käytön johtajan tehtävien hoitamiseen. Lisäksi tuotettiin
toimintaohjeet ja prosessikaavio muuntamon määräaikaishuollon suorittamiseen.

Keskijännitetöiden suorittamisen pohjaksi vaaditaan sähkölaitteistoihin liitty-
vien säädösten sekä laitteistojen teknisisten perusteiden tuntemusta. Säädösten ja
laitteistojen tuntemus on välttämätöntä töiden ja laitteistojen turvallisuuden sekä
käyttövarmuuden mahdollistamiseksi. Muuntamon rakennustöissä erityisen tärkeäksi
todettiin työn suunnitelmallisuus sekä huolellinen ja oikea-aikainen dokumentointi.
Suunnitelmallisuus ja töiden kerralla loppuun saattaminen korostuvat muuntamo-
töissä, sillä jännitekatkoa vaativien töiden suorittaminen muuntamon käyttöönoton
jälkeen vaatii aina erityisjärjestelyjä kohteessa. Muuntamon rakennusprosessissa
keskeistä on myös yhteistyö paikallisen jakeluverkkoyhtiön kanssa, jotta keskijännite-
verkkoon liittyminen tapahtuu sujuvasti. Työn tulokset toimivat projektipäälliköille
yleisinä toimintaohjeina muuntamon rakennusprosessin toteutukseen. Tuloksia tulee
soveltaa projekteihin kohteiden erityispiirteet huomioon ottaen.

Keskijännitteisten sähkölaitteistojen haltijoilla on lukuisia velvollisuuksia, joiden
käytännön toteutuksesta yleensä vastaa tehtävään nimetty käytön johtaja. Haastatte-
lututkimuksen perusteella käytön johtajan tehtävien hoitamisessa erityisen keskeisiksi
asioiksi todettiin riittävän ajan varaaminen tehtävien hoitoon sekä kohteissa teh-
tävien muutostöiden valvonta. Haastetta sähkölaitteistoja koskevien velvoitteiden
täyttämiseen tuo kiinteistöjen monimutkaisista omistussuhteista aiheutuva laitteiston
haltijan käsitteen hämärtyminen. Sähkölaitteiston haltijan nimeäminen voi joissakin
tapauksissa olla vaikeaa, sillä haltijan käsitettä ei lainsäädännössä ole yksikäsitteisesti
määritelty. Toisaalta kiinteistöjen omistajat eivät aina edes tiedä olevansa sähkö-
laitteiston haltijoita, eivätkä tunne haltijan lakisääteisiä velvoitteita. Tästä syystä
käytön johtajan onkin syytä informoida haltijaa sähkölaitteistoon liittyvistä velvoit-
teista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä. Hyvä käytön johtaja kertoo tilaajalle
selkeästi, miksi huoltoja ja tarkastuksia tehdään kohteessa sekä raportoi ja doku-
mentoi tehdyt toimenpiteet kattavasti. Sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävänä
onkin nykyään yhä enemmän toimia asiantuntijana, joka tukee tilaajan liiketoimintaa
ja siten tuottaa arvoa loppukäyttäjälle sen sijaan, että vain täyttäisi lakisääteiset
minimivelvoitteet.

Säännöllisen ennakkohuollon ja sähkölaitteistojen kunnon valvonnan merkitys
on suuri laitteistojen käyttövarmuuden kannalta. Käyttövarmuutta parantamalla
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voidaan vähentää laitteistovioista johtuvia sähkökatkoja ja tuotannon keskeytyksiä,
joista voi olla suurtakin taloudellista haittaa kiinteistöissä toimiville yrityksille. Säh-
kölaitteiston käytön johtaja on keskeisessä roolissa huoltojen organisoinnissa. Käytön
johtajien haastattelututkimuksen perusteella muuntamoiden määräaikaishuolloissa
erityisen tärkeiksi asioiksi todettiin huolellinen suunnittelu ja ennakointi. Tutkimuk-
sen tulokset toimivat yleisinä toimintaohjeina käytön johtajille muuntamohuoltojen
valmisteluun ja suorittamiseen. Toimintaohjeita sovelletaan kohdekohtaisesti huolto-
jen suorittamiseen, kohteiden hoito- ja kunnossapito-ohjelmien vaatimukset huomioon
ottaen.
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