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Varavoimajärjestelmän ylläpito ja luotettavuus



Varavoima- ja aggregaattihuolto

Varavoimalaitteita tarvitaan myös tulevaisuudessa!

Kuinka on laitteiden ylläpidon laita?
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Vikaantuminen ja luotettavuus

Varavoimalaitteiston käyttäjät/haltijat eivät ole tietoisia varavoimakoneiden 
vikaantumisten syistä. 

Yleisesti luullaan, että varavoimakoneen vähäisestä käyttötuntimäärästä johtuen sen 
huoltoväliä voidaan kasvattaa useisiin vuosiin!!!

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä varavoimakoneena 
käytetyn dieselmoottorin sekä muiden komponenttien 
vikaantuminen eroaa oleellisesti ajoneuvo- tai laiva-käytössä 
olevista dieselmoottoreista. 

Ajoneuvo- ja laivakäytössä olevien dieselmoottoreiden 
vikaantuminen johtuu usein kuluvien osien vikaantumisesta, 
varavoimakone vikaantuu yleensä korroosion ja kosteuden 
aiheuttamien vikojen seurauksena.
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Varavoimakoneiden tyypilliset viat

Yleisimmin viat aiheutuvat akkujen, jäähdytysnesteletkujen ja esilämmittimien 
vikaantumisista.

Seuraavaksi yleisimpiä vikoja ovat merkkivalojen, mittaristojen ja 
polttoainejärjestelmien vikaantumiset. 

Muita yleisempiä vikoja ovat jäähdytysjärjestelmät, 
termostaatit, antureiden, automatiikan, akkulaturien, 
jäähdytysvesipumppujen ja polttoaineputkien/ -letkujen 
vikaantumiset sekä öljyvuodot. 

Erityisenä riskinä nyt ja tulevaisuudessa: Automatiikkojen 

vanheneminen
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Luotettavuus käytännössä

Varavoimakoneet ovat suurimman osan ajasta valmiustilassa . Niiden vaatimuksena  on 
verkkohäiriön tullessa toimia erittäin luotettavasti. Laitteiston käyttövarmuus onkin yksi 
tärkeimmistä varavoimakoneiden vaatimuksista. 

Vikaantumista ei helposti havaita, koska sen käyttö tapahtuu 
yleensä  verkkohäiriötilanteissa ja koekäytöissä. 

Varavoimalaitoksen tehtävä on turvata sähkön saanti 
verkkohäiriötilanteissa esim. sairaaloissa varavoimalaitoksella 
voivat olla kuormina mm. hengityskoneet ja leikkaussalin 
instrumentit. 

Varavoimakone syöttää siis elämää ylläpitäviä laitteita, ja siksi 
varavoimakoneen luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää. 
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Luotettavuuden parantaminen

Varavoimakoneiden luotettavuuden parantamiseen on olemassa lukuisia tapoja ja 
mahdollisuuksia.

• Kunnossapito ja määräaikaishuollot

• Säännölliset koekäytöt

• Määräaikaistarkastukset

• Korkealaatuisten laitteiden valinta

• Modernisoinnit

• Kahden järjestelmän rinnakkain käyttö
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Kunnossapito

Varavoimakoneiden huolto perustuu ympärivuorokautiseen käynnistys- ja 
käyntivalmiuden ylläpitämiseen eikä laitteiston käyntituntimäärään. Varavoimakone on 
yleisesti laitteiston valmistajan huolto-ohjeiden mukaan huollettava vähintään kerran 
vuodessa ja sille on tehtävä koeajo vähintään kerran kuukaudessa. 

Vastuu ja velvollisuudet

• Tukesin määräyksien mukaan 
sähkölaitteiston haltijan on nimettävä 
laitteistolle käytönjohtaja, kun sähkölaitteis-
toon kuuluu suurjännitteinen muuntamo tai 
liittymisteho on yli 1600 kVA. 

• Käytönjohtajan on oltava sähkölaitteiston 
haltija tai tämän palveluksessa, myös 
käytönjohtajan tehtävät voidaan sopia 
kunnossapitosopimuksella.
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Vastuu ja velvollisuudet

Haltijan tehtäviin kuuluu

• Antaa käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa sähkölaitteiston 
käyttö-, huolto- ja kunnossapitotöitä. 

• Huolehtii, että sähkölaitteiden kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut 
puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. 

• Huolehtii, että sähkölaitteistolle laaditaan ennalta sähköturvallisuutta ylläpitävä 
kunnossapito-ohjelma. 

• Antaa käytön johtajalle tarvittavat tiedot sähkölaitteiston rakennus-, muutos- ja 
korjaustöistä sekä niihin liittyvistä tarkastuksista.
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Käytönjohtajan tehtäviin kuuluu

• Huolehtii, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslain 
säädöksiä ja määräyksiä. 

• Huolehtii, että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi 
perehdytettyjä tehtäväänsä.

Sähkölaitteiston käytön johtajan on myös huolehdittava tai valvottava omasta ja haltijan 
puolesta seuraavista asioista: 

• Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja 
kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla. 

• Havaitut viat ja puutteet tulevat korjattua riittävän nopeasti. 
• Sähkölaitteiston käyttöhenkilökunnalla on tehtävään riittävä kelpoisuus ja ammat-

titaito ja heidät on perehdytetty tehtäviinsä. 
• Sähkölaitteistoille on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. 
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Käytönjohtajan tehtäviin kuuluu

• Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-
ohjelman mukaiset toimenpiteet. Toimenpiteiden tekemisestä pidetään kirjaa. 

• Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset. 
Pöytäkirjoissa todetut puutteet korjataan. 

• Säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset, lisäys-, muutos- sekä 
laajennustöille on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut 
puutteet on korjattu. 

• Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet 
ovat käytettävissä 



Machineryn Toimintatapa Varavoimalaitehuollossa

Riskittömyys Luotettavuus
Kustannus-
tehokkuus

MÄÄRITTELY RATKAISUKONSEPTI TOTEUTUS

Toimintatapa
Vaatimukset

Rajaukset

Konsepti

Tarjous
Toteutussuunnitelma
Toimeenpano

Dokumentointi

YMMÄRRYS LAATU TOIMINTAVARMUUS

Arvoa Asiakkaalle
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Varavoimahuollon Palvelukonseptit
Preventive

– Vuosittain huollettu, tarkastettu ja koekäytetty 
varavoimajärjestelmä ammattitaitoisen huoltohenkilöstön 
toimesta

Extended
– Varavoimajärjestelmän kunnossapidon ja käytön ohjaaminen 

sekä osaamisen ja dokumentoinnin ylläpito asiakkaan kanssa 
yhteisesti sovituin toimenpitein

Extended Plus
– Varavoimajärjestelmän kokonaisvaltainen ja kustannustehokas 

kunnossapidon ja käytön johtamisvastuu
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Preventive - Asiakashyödyt

Vuosihuolto

3- vuotishuolto

ASIAKASLUPAUS
• Vuosittain huollettu, tarkastettu ja koekäytetty 

varavoimajärjestelmä ammattitaitoisen 
huoltohenkilöstön toimesta

ASIAKASHYÖDYT

• Säännöllinen kunnossapito lisää käyttövarmuutta
• Säännöllinen kunnossapito minimoi sähkökatkon aiheuttamat vahingot
• Huoltokulut on tarkasti budjetoitavissa
• Huollot yksityiskohtaisen vuosihuoltosuunnitelman mukaisesti
• Tarkoituksenmukainen koekäyttö
• Varavoimajärjestelmän tekninen tuki yhdestä paikasta
• Ammattitaitoinen ja osaava huoltohenkilöstö aina saatavilla
• Huoltoraportointi ja huoltohistoria
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Extended - Asiakashyödyt

Vuosihuolto

3- vuosihuolto

½ -vuotistarkastus

Käyttö ja huolto-
koulutus

ASIAKASLUPAUS
• Varavoimajärjestelmän kunnossapidon ja käytön ohjaaminen 

sekä osaamisen ja dokumentoinnin ylläpito asiakkaan kanssa 
yhteisesti sovituin toimenpitein

ASIAKASHYÖDYT

• PREVENTIVE-hyötyjen lisäksi
• Kunnossapitoa ohjataan suunnitelmallisesti jatkuvana prosessina
• Asiakkaan käyttö- ja huoltohenkilökunnan säännöllinen koulutus takaa riittävän 

ammattitaidon huoltoja täydentävien tarkastusten suorittamiseksi
• Järjestelmän asiakirjojen saatavuus ja tarkastusten dokumentointi
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Extended Plus - Asiakashyödyt
Vuosihuolto

3- vuosihuolto

½ -vuotistarkastus

Quick Serve 24 

Etävalvonta

ASIAKASLUPAUS
• Varavoimajärjestelmän kokonaisvaltainen ja 

kustannustehokas kunnossapidon johtamisvastuu

ASIAKASHYÖDYT

• EXTENDED -hyötyjen lisäksi
• Järjestelmän kunnossapidon kokonaisvaltainen johtamisvastuu 
• Varavoimakoneen käynnistyvyys varmistetaan täydellisillä huolto- ja 

tarkastustoimenpiteillä (sekä etäyhteydellä)
• Etäyhteys kustannustehokkuuden varmistamiseksi, säännöllisten 

käytettävyyskokeiden suorittamiseksi ja ongelmatilanteiden nopeaksi ratkaisemiseksi
• Varaosien ja asiantuntijan saatavuus varmistettu 24 tunnin sisällä
• Erillisen sopimuksen mukaan asiakkaalla mahdollisuus ympärivuorokautiseen 

tukeen.
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Asiakkainamme mm 
- Puolustusvoimat
- Ilmavoimat
- Kuopion Kaupunki
- SOK
- UPM
- Nokia Oyj
- Talvivaara Oyj
- Mikkelin Puhelin
- Ylä Savon Sote
- Finnlines
- Elenia
- Helsingin kaupunki
- Savon lämpövoima
- Jne…

Normaalit huoltotyöt, dieselmoottorien korjaukset, 
generaattorien korjaukset, automatiikan korjaukset.

Myös automatiikkojen parannukset / modernisaatiot
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Varavoimahuollon laatustandardi

Varavoimajärjestelmä koostuu dieselmoottorista, 
generaattorista, apujärjestelmistä, automatiikasta sekä muista 
ohjausjärjestelmistä. Järjestelmän luotettavuus perustuu 
laitteiston osien, komponenttien ja ohjelmistojen laadun lisäksi 
järjestelmän säännölliseen testaamiseen ja suunnitelmalliseen 
kunnossapitoon

�Huolto on syytä jättää ammattilaiselle, joka hallitsee kaikki 
järjestelmän osa-alueet

Machinery Oy ja Teknisen Kaupan ja Palveluiden Liitto Ry 
laatineet varavoimajärjestelmien huoltosuositukset 
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Kiitos !


