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1 JOHDANTO 

Teollisuuslaitoksen sähköverkon tilan tunteminen on tärkeää paitsi tuotannon, 

myös henkilöstön ja laitteiston turvallisuuden kannalta. Verkko voi olla 

vanhimmilta osiltaan heikkokuntoinen ja suojausasetuksiltaan nykytilassaan 

väärin mitoitettu, joten verkon kunnon selvitys on keskeisessä asemassa 

suunniteltaessa tuotannon lisäämistä ja siitä mahdollisesti aiheutuvia muutoksia 

sähköverkkoon. 

 

Suorittamalla sähkötekniset laskelmat verkon tärkeimmille osille, voidaan sen 

toimintaa parantaa oikeanlaisilla suojausasetteluilla. Vikavirtojen tunteminen eri 

osissa verkkoa on toimivan suojauksen toteuttamisen perusedellytys. Verkon 

korjaaminen selvitystyössä havaittujen epäkohtien osalta parantaa sen 

luotettavuutta ja antaa verkon käyttäjälle mahdollisuuden ottaa verkon tarjoamat 

resurssit huomioon suunnitellessaan esimerkiksi tuotannon laajentamista. 

 

Työssä selvitetään VAASAN Oy Joutsenon tehtaan sähköverkon nykytilaa sen 

jakelumuuntajien ja muuntajalähtöjen osalta suorittamalla niille oikosulku-, 

kuormitettavuus ja jännitteenalenemalaskelmat, sekä ehdotukset selvityksessä 

esille tulleiden epäkohtien korjaamiseksi. Lisäksi työssä arvioidaan sähköverkon 

vikaantumisen riskejä tuotannon kannalta ja esitetään parannusehdotuksia verkon 

kehittämiseksi kasvava tuotanto huomioon ottaen.  
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2 TEOLLISUUSSÄHKÖVERKKO 

Sähköverkon perusrakenne on verkonsuunnittelun yksi reunaehto. 

Pienteollisuussähköverkko on yleensä rakenteeltaan säteittäinen, ja se koostuu 

liitynnästä paikallisen sähköverkkoyhtiön pien- tai keskijännitejakeluverkkoon ja 

jännitejakelusta teollisuusverkon kulutuskohteille. Liityntäpisteitä jakeluverkkoon 

voi olla yksi tai useampia riippuen mm. laitoksen liittymätehosta. Liityntä 

pienjännitejakeluverkkoon on yksinkertaisin, mutta suuremmilla tehontarpeilla 

liittyminen on toteutettu keskijännitejakeluverkkoon jakelumuuntamon tai 

-muuntamoiden välityksellä. Jakelumuuntamolta verkko jakautuu säteittäisenä 

pienjännitepääkeskuksille ja niiltä edelleen eri alakeskuksille ja kulutuskohteille. 

/1/ 

 

Liityntäpisteiden olennaisina osina ovat myös mittausjärjestelmät sähköenergian 

kulutusseurantaa varten, sekä katkaisijat tai erottimet teollisuusverkon 

erottamiseksi jakeluverkosta. Verkossa on mahdollisesti myös 

varasyöttöyhteyksiä, joilla voidaan saavuttaa silmukoidun verkon etuja häiriö- ja 

huoltotilanteissa, mutta ne ovat auki normaalikäytön aikana. Tällöinkin verkon 

perusrakennetta voidaan pitää säteittäisenä. /1/ 

 

Säteittäisen verkon etuja verrattuna silmukoituun verkkoon ovat yksinkertaisempi 

verkon käyttö ja suojauksen toteutus. Lisäksi säteittäinen verkko on helpompi ja 

taloudellisempi toteuttaa kuin silmukoitu verkko. Häiriöt ja viat säteittäisen 

verkon tietyssä pisteessä eivät myöskään leviä muualle esim. toisen 

jakelumuuntajan lähdössä olevaan verkkoon /1/. Usein muuntamoita on eri 

pienjännitetasoille riippuen erilaisista kuormitustyypeistä. Esimerkiksi 

pienjänniteverkon suurehkot moottorit ovat usein nimellisjännitteeltään 690 V ja 

muunlaisen kuorman, kuten valaistuksen, lämmityksen ja tuotantoprosessien osien 

ym. käyttöjen, nimellisjännite on 400 V. 
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Pienjänniteteollisuusverkot ovat yleensä jäykästi maadoitettuja. Mikäli liityntä 

jakeluverkkoon on toteutettu Dyn-kytkentäryhmän jakelumuuntajan välityksellä, 

on muuntajan pienjännitepuolen tähtipiste maadoitettu. /2/ 

2.1 Sähkötekniset ominaisuudet 

Teollisuusverkko on yleensä rajoittunut melko pienelle ja rajatulle alueelle, jolloin 

etäisyydet ja kaapeliyhteydet ovat lyhyitä. Tästä johtuen teollisuusverkon 

oikosulkuvirrat ovat lähes samansuuruisia joka puolella verkkoa ja tämä aiheuttaa 

oman haasteensa vikatilanteiden hallintaan. Keskeisessä osassa onkin vikavirtojen 

tunteminen sähköverkon eri osissa, jolloin verkon suojaus voidaan mitoittaa 

toimivaksi kokonaisuudeksi /2/. Seuraavaksi on käyty läpi teollisuusverkon 

ominaisuuksia oikosulkuvirtojen ja jännitteenalenemien osalta. 

2.1.1 Oikosulkuvirrat 

Oikosulkuvirtojen määrittäminen on keskeisessä osassa sähköverkkojen toimivan 

rakenteen ja luotettavan suojauksen suunnittelussa. Oikosulkuvirrat voidaan 

määrittää verkon eri pisteissä joko mittaamalla tai laskemalla. Virtoja selvittäessä 

tulee laskea suurin ja pienin mahdollinen vikapaikassa tapahtuva oikosulkuvirta, 

sillä verkon komponenttien tulee kestää suurimman oikosulkuvirran niille 

aiheuttamat rasitukset, mutta toisaalta suojauksen tulisi toimia myös pienimpien 

oikosulkuvirtojen kohdalla. Merkittävin osa pienteollisuusverkon, jossa ei ole 

omaa sähköntuotantoa, vikavirrasta tulee syöttävästä sähkönjakeluverkosta. /2/ 

 

Maadoitetussa verkossa voi esiintyä kolmi-, kaksi- ja yksivaiheisia oikosulkuja. 

Kolmivaiheinen symmetrinen oikosulku on virraltaan yleensä suurin ja se on 

myös oikosulkulaskujen perustapaus. Kaksi- ja yksivaiheiset oikosulut ovat 

yleensä kolmivaiheisia pienempiä johtuen niiden lyhyemmästä kestoajasta. 

Verkon pienimmät oikosulkuvirrat riippuvat vikapaikan sijainnista. Vikavirta on 

pienin kaksivaiheisen oikosulun tapauksessa jos vika sattuu muuntajan lähellä, 

mutta kauempana verkossa tapahtuvan oikosulun pienin virta on puolestaan 

yksivaiheisella oikosululla. Lyhyillä kaapelietäisyyksillä yksivaiheinen oikosulku 

voi olla kolmivaiheistakin suurempi. /2/ 
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2.1.2 Jännitteenalenemat 

Liian suuri jännitteenalenema voi aiheuttaa laitteiden rikkoontumista tai, 

esimerkiksi epätahtimoottoreilla, pyörimisnopeuden hidastumista 

vastavääntömomentin pysyessä vakiona. Jännitteen laskiessa moottori ottaa 

verkosta enemmän virtaa, joka voi osaltaan laskea jännitettä entisestään. /3/ 

 

Teollisuusverkon kaapeliyhteydet ovat kuitenkin yleensä pituudeltaan melko 

lyhyitä ja voivat olla rakennusvaiheessa myös jonkin verran ylimitoitettuja 

tuotannon laajentamisen varalta. Kyseisistä seikoista johtuen kaapeliyhteyksien 

impedanssit pysyvät melko alhaisina ja näin ollen jännitteenalenematkaan eivät 

yleensä kasva kovin suuriksi. 

2.2 Vikojen aiheuttajia 

Teollisuusverkoissa tapahtuvien oikosulkujen syitä voivat olla kaapeleiden ja 

komponenttien vanheneminen ja niiden eristyskyvyn heikentyminen, liitosten 

löystyminen ja lämpeneminen, kiinni hitsautuneen kojeen avaaminen virrallisena 

ja muunlaiset virhekytkentätilanteet. Joskus myös vaikeat ympäristöolosuhteet 

voivat aiheuttaa vikoja, etenkin ulkotiloissa sijaitsevissa laitteistoissa. Jonkin 

eläimen, kuten linnun tai rotan, aiheuttama vika on myös mahdollinen. 

 

Henkilöstön työskentelystä aiheutuneita oikosulkuja voivat olla esim. 

työmaadoituksen unohtuminen paikalleen huoltotöiden jälkeen tai työkalun 

lipsahtaminen jännitteiseen kojeistoon jännitetyön yhteydessä. Kaapelivioista 

johtuvia oikosulkuja voivat myös aiheuttaa teollisuusalueella suoritettavat 

kaivutyöt. /4/ 

 

Vikoja vastaan voidaan tietyissä tapauksissa suojautua toimivan 

kunnossapitojärjestelmän avulla. Muuntajien ja sähkökeskusten säännöllinen 

tarkastaminen silmämääräisesti ja esimerkiksi liitosten kuvaaminen 

lämpökameralla ennaltaehkäisevät odottamattomien vikojen syntymistä. 

Tarkastuksissa havaittujen epäkohtien korjaus voidaan suunnitella niin, ettei 

tuotannolle tule mahdollisesta jakelun keskeytyksestä odottamattomia kuluja. 
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3 OIKOSULKUVIRTOJEN TEORIA 

Yksivaiheisen oikosulkuvirran käyttäytymistä voidaan tutkia kuvan 1 

oikosulkupiirin sijaiskytkennän avulla 

 

Kuva 1. Yksivaiheisen oikosulkupiirin sijaiskytkentä. /5/ 

 

Oikosulkupiirille voidaan kirjoittaa /2/ 

 

dt

di
LiRtu k

kkk
+=+ )sin(ˆ αω    (1) 

 

missä û on sinimuotoisen jännitteen huippuarvo 

 ω on kulmataajuus 

 t on aika oikosulun alkuhetkestä 

 α on jännitteen vaihekulma oikosulun alkuhetkellä 

 Rk on oikosulkupiirin resistanssi 

 ik on oikosulkuvirta 

 Lk on oikosulkupiirin induktanssi 

 

Yhtälöstä (1) saadaan ratkaistua oikosulkuvirta ik ajan t funktiona. /2/ 

 





 −−−+=

−

)sin()sin(
ˆ

)(
1

kk

k

k et
Z

u
ti ϕαϕαω τ  (2) 

 

missä Zk on oikosulkupiirin vaiheimpedanssi 

 φk on impedanssin vaihekulma 
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 τ on oikosulkupiirin aikavakio 

 

Resistanssin Rk ja induktanssin Xk avulla saadaan ratkaistua vaiheimpedanssi Zk, 

vaihekulma φk ja aikavakio τ seuraavasti. /2/ 

 

 22
kkk XRZ +=    (3) 

 

ja 

 

 
k

k
k

R

X
arctan=ϕ    (4) 

 

ja 

 

 
k

k

k

k

R

L

R

X
==

ω
τ     (5) 

 

Kolmivaiheisessa sähköverkossa voi tapahtua joko symmetrisiä tai 

epäsymmetrisiä oikosulkuja. Oikosulussa esiintyvät tasa- ja 

vaihtovirtakomponentit saadaan ratkaistua kaavalla (2), jonka ensimmäinen termi 

on oikosulkuvirran vaihtovirtakomponentti ja jälkimmäinen termi 

tasavirtakomponentti. 

 

Tasavirtakomponentin suuruus vaikuttaa oikosulun symmetriaan, ja 

tasavirtakomponentin suuruuteen puolestaan vaikuttaa oikosulkuvirran syntyhetki. 

Täysin symmetrisessä oikosulussa tasavirtakomponenttia ei esiinny ollenkaan ja 

tätä on havainnollistettu kuvassa 2. /5/ 
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Kuva 2. Symmetrinen vaimeneva oikosulkuvirta. Ik’’ on alkuoikosulkuvirta, Ik’ on 

muutosoikosulkuvirta ja Ik jatkuvan tilan oikosulkuvirta. /5/ 

 

Kuvasta 2 voidaan nähdä symmetrisen oikosulkuvirran käyttäytyminen. 

Oikosulkuvirta saa suurimman arvonsa Ik’’ oikosulun alussa, josta se vaimenee 

jatkuvan tilan oikosulkuvirran Ik suuruiseksi. Kolmivaihejärjestelmässä oikosulku 

voi olla symmetrinen vain yhdessä vaiheessa kerrallaan johtuen vaihevirtojen 

välisestä vaihesiirrosta. /2/ 

 

Epäsymmetrinen oikosulkuvirta koostuu aikavakiolla τ vaimenevasta 

tasavirtakomponentista ja eksponentiaalisesti aikavakioilla τ’’ ja τ’ vaimenevasta 

vaihtovirtakomponentista /5/. Kuvassa 3 on esitetty epäsymmetrisen 

oikosulkuvirran muodostuminen. 
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Kuva 3. Epäsymmetrinen vaimeneva oikosulkuvirta. Ik’’ on alkuoikosulkuvirta, Ik on jatkuvan tilan 

oikosulkuvirta ja is on sysäysoikosulkuvirta. /5/ 

 

Kuvasta 3 nähdään epäsymmetrisen oikosulkuvirran vaimeneminen ajan 

funktiona. Sysäysoikosulkuvirta is on syntyneen oikosulkuvirran huippuarvo ja se 

voi olla 2,5-kertainen alkuoikosulkuvirtaan Ik’’ verrattuna. /5/ 

 

Oikosulkuvirrat aiheuttavat sähköverkolle dynaamisia ja termisiä rasituksia, jotka 

verkon jokaisen osan tulee kestää vaurioitumatta. Dynaamisilla rasituksilla 

tarkoitetaan oikosulkuvirran syntyhetkellä muodostuvia mekaanisia rasituksia 

mm. kaapeleille, eristimille ja kojeille. Dynaamiset rasitukset syntyvät 

sysäysoikosulkuvirrasta is, joka on suurimmillaan n. 10 ms kuluttua oikosulun 

syntyhetkestä. /2/  

 

Termiset rasitukset aiheuttavat verkon kaapeleissa ja muissa komponenteissa 

lämpövaikutuksia, kuten eristyksen heikkenemistä. Jotta em. rasitukset ja 

tarvittavat suojaukset voidaan määrittää, tulee oikosulkuvirtojen suuruus verkon 

eri osissa tuntea. 
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4 VERKON SÄHKÖTEKNINEN LASKENTA 

Sähköverkosta halutaan yleensä tietää oikosulkuvirtojen suuruus verkon eri 

osissa, mutta verkon toiminnan ja sähköturvallisuuden kannalta myös verkon 

johtojen ja kaapeleiden jännitteenalenemien ja kuormitettavuuksien tunteminen 

ovat keskeisessä asemassa. Seuraavaksi on esitelty tapoja ja kaavoja em. 

suureiden laskemiseksi. 

4.1 Oikosulkuvirtojen laskenta 

Oikosulkuvirtalaskenta suoritetaan symmetristen komponenttien menetelmällä. 

Vikapaikkaan sijoitetaan ekvivalenttinen jännitelähde Eekv, joka korvaa kaikki 

vikapaikkaan vikavirtaa syöttävät lähteet. Verkon komponentit kuvataan niille 

määritetyillä myötä-, vasta- ja nollaimpedansseilla. /1/ 

 

Oikosulkuvirtalaskennassa selvitetään yleensä virtojen suuruus kolmi-, kaksi- ja 

yksivaiheisissa oikosuluissa. Taulukossa 1 on lueteltu jännitekertoimen c arvoja, 

joita käytetään oikosulkuvirtojen laskentayhtälöissä. 

 

Taulukko 1. Jännitekerroin c standardin IEC 60909 mukaan. /6/ 

Nimellisjännite Un Suurinta oikosulkuvirtaa 

laskettaessa cmax 

Pienintä oikosulkuvirtaa 

laskettaessa cmin 

Pienjännite 

100 V – 1000 V 

 

1,05 

 

0,95 

Keskijännite 

1 kV – 35 kV 

 

1,10 

 

1,00 

Suurjännite  

> 35 kV 

 

1,10 

 

1,00 
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4.1.1 Kolmivaiheinen oikosulkuvirta 

Kolmivaiheinen symmetrinen oikosulkuvirta Ik3v on oikosulkulaskennan 

perustapaus ja se on yleensä verkossa esiintyvä maksimivirta. /2/ 

 

1
2

1
2

1

3
3Z

cU

XR

E
I nekv

vk
=

+
=    (6) 

 

missä Eekv = (cUn/√3) on vikapaikkaan 

 sijoitettava ekvivalenttinen jännitelähde 

 R1 on oikosulkupiirin myötäresistanssi 

 X1 on oikosulkupiirin myötäreaktanssi 

 c on taulukon 1 mukainen jännitekerroin, jolla otetaan huomioon 

 sähkömotoristen voimien ja verkon nimellisjännitteen ero 

 Un on vikapaikan nimellisjännite 

 Z1 on oikosulkupiirin myötäimpedanssi 

 

Kolmivaiheinen oikosulkuvirta on yleensä suurin verkossa esiintyvä 

oikosulkuvirta, mutta esimerkiksi pienjänniteteollisuusverkossa yksivaiheiset 

oikosulkuvirrat voivat olla jopa hiukan kolmivaiheisia suurempia. /2/ 

4.1.2 Kaksivaiheinen oikosulkuvirta 

Kaksivaiheinen oikosulkuvirta voidaan ilmaista kolmivaiheisen oikosulkuvirran 

Ik3v avulla. /7/ 

 

 vkvk I

Z
Z

I 3

1

2
2

1

3
⋅

+
=    (7) 

 

missä Z2 on oikosulkupiirin vastaimpedanssi 

 Z1 on oikosulkupiirin myötäimpedanssi 
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Muuntajilla, johdoilla, ei-pyörivillä koneilla ja epätahtimoottoreilla myötä- ja 

vastaimpedanssit Z1 ja Z2 ovat samansuuruiset /2/. Yleensä kaikki 

pienjänniteverkkojen oikosulut tapahtuvat kaukana generaattorista, jolloin myös 

em. impedanssit ovat yhtäsuuret. Tämä vaatii kuitenkin seuraavan ehdon 

toteutumista /7/. 

 

 
svk

XX 2≥     (8) 

 

missä Xk on muuntajan oikosulkureaktanssi 

 Xsv on syöttävän verkon reaktanssi 

 

Näissä tapauksissa kaava (7) sievenee muotoon 

 

 vkvk II 32
2

3
⋅=     (9) 

 

Mikäli oikosulkupiirin myötä- ja vastaimpedanssit ovat erisuuruiset, saadaan 

kaksivaiheinen oikosulkuvirta Ik2v laskettua /2/ 

 

 
21

2
ZZ

cU
I n

vk
+

=     (10) 

 

Kaksivaiheiset oikosulkuvirrat ovat usein, varsinkin lyhyillä ja vahvoilla 

kaapeliyhteyksillä, pienjänniteteollisuusverkossa pienimpiä oikosulkuvirtoja. /2/ 

4.1.3 Yksivaiheinen oikosulkuvirta 

Yksivaiheinen oikosulku Ik1v, joka maadoitetussa teollisuusverkossa on 

vaihejohtimen yhteys nollajohtimeen tai maahan, voidaan laskea 

 

 
01021

1 2

33

ZZ

cU

ZZZ

cU
I nn

vk
+

=
++

=   (11) 
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missä Z0 on oikosulkupiirin nollaimpedanssi 

 

Yksivaiheinen oikosulkuvirta voidaan myös esittää kolmivaiheisen 

oikosulkuvirran avulla. /7/ 

 

 
vkvk

I

Z
Z

Z
Z

I 3

1

0

1

2
1

1

3
⋅

++
=    (12) 

 

Edelleen myötä- ja vastaimpedanssien ollessa yhtäsuuret kaava (12) sievenee 

muotoon /7/ 

 

 
vkvk

I

Z
Z

I 3

1

0
1

2

3
⋅

+
=    (13) 

 

Edellä esitettyjä kaavoja voidaan käyttää ratkaistaessa verkon 

alkuoikosulkuvirtoja käyttämällä niissä verkon komponenttien 

alkuimpedanssiarvoja. Impedanssien laskemiseksi mm. verkostosuositukseen SA 

2:08 on taulukoitu jakelumuuntajien, johtojen ja kaapeleiden resistansseja ja 

reaktansseja. Taulukot löytyvät myös liitteistä 6 ja 7. Komponenttien 

impedanssien laskenta on esitetty kappaleessa 4.2. 

 

Laskettaessa pienjännitepääkeskuksen oikosulkuvirtaa muodostuu suurin osa 

oikosulkupiirin impedanssista muuntajan oikosulkuimpedanssista. Dyn-

kytkentäryhmän muuntajilla nollaimpedanssi on lähes myötäimpedanssin 

suuruinen. Tällöin yksivaiheiset oikosulkuvirrat voivat muodostua 

kolmivaiheisten oikosulkuvirtojen suuruisiksi. /2/  

4.1.4 Alkuoikosulkuvirta 

Oikosulun syntyhetkellä vaihtovirtakomponentin tehollisarvoa kuvaavaa 

alkuoikosulkuvirtaa Ik’’ käytetään suojauksen ja mitoituksen suunnittelussa 

tarvittavien oikosulkusuureiden laskennassa /2/. Oikosulkupiirin 
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alkuoikosulkuvirta saadaan laskettua aiemmin esiteltyjen oikosulkuvirtakaavojen 

ja kappaleessa 4.2 esitettyjen verkon komponenttien impedanssien avulla. 

 

Syöttävälle verkolle ilmoitetaan yleensä joko alkuoikosulkuvirta Ik’’ tai jatkuvan 

tilan oikosulkuvirta Ik3v, jotka oletetaan samansuuruisiksi. /2/ 

4.1.5 Sysäysoikosulkuvirta 

Sysäysoikosulkuvirta is aiheuttaa sähköverkon komponenteille dynaamisia 

rasituksia ja sitä käytetään osien mekaanisen mitoituksen perusteena. 

Sysäysoikosulkuvirralla ja alkuoikosulkuvirralla Ik’’ on seuraavanlainen yhteys. 

/2/ 

 

 ''2
ks

Ii ⋅⋅= κ     (14) 

 

missä κ on sysäyskerroin 

 Ik’’ on alkuoikosulkuvirta 

 

Sysäyskerroin κ riippuu oikosulkupiirin resistanssi R ja reaktanssi X suhteesta 

seuraavasti. 

 

 X
R

e
3

98,002,1
−

+=κ    (15) 

 

Mikäli oikosulkupiirin resistanssia ja reaktanssia ei tunneta, saadaan suhde R/X 

laskettua oikosulkupiirin impedanssin kulman avulla. /1/ 

 

 
θ

θ

sin

cos
=

X

R
    (16) 

 

missä θ on impedanssin kulma 
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4.1.6 Terminen oikosulkuvirta 

Termistä oikosulkuvirtaa käytetään laitteiden lämpenemisen mitoituksessa 

oikosulun aikana. Koska oikosulkuvirran suuruus ei ole vakio, vaan se vaihtelee 

tapauskohtaisesti, on määritetty yhden sekunnin keskimääräinen tehollinen 

oikosulkuvirta I1s alkuoikosulkuvirran Ik’’ tehollisarvosta, joka aiheuttaa 

komponentissa saman lämpömäärän kuin todellinen oikosulkuvirta. Termiselle 

oikosulkuvirralle käytetään myös usein tunnusta Ith. /2/ 

 

Terminen oikosulkuvirta lasketaan kaavalla 

 

 kkths tnmIII ⋅+⋅== )(''
1    (17) 

 

missä Ik’’ on kolmivaiheinen alkuoikosulkuvirta 

 m on tasavirtatekijä 

 n on vaihtovirtatekijä 

 tk on oikosulun kestoaika 
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Oikosulun tasakomponentin vaimeneminen huomioidaan tasavirtatekijällä m, 

jonka arvo riippuu sysäyskertoimesta κ ja oikosulun kestoajasta tk. Kyseinen 

riippuvuus on esitetty kuvassa 4. /6/ 

 

 

Kuva 4. Tasavirtatekijän m riippuvuus oikosulun kestoajasta tk ja sysäyskertoimesta κ. /6/ 

 
Vaihtovirtakomponentin vaimeneminen huomioidaan kertoimella n, ja sen 

suuruus riippuu pysyvän tilan oikosulkuvirran Ik ja alkuoikosulkuvirran Ik’’ 

suhteesta. Vaihtovirtakomponentin riippuvuus em. suhteesta on esitetty kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5. Vaihtovirtatekijän n riippuvuus suhteesta Ik’’/Ik ja oikosulun kestoajasta tk. /6/ 
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4.2 Oikosulkupiirin komponentit 

Seuraavaksi on käsitelty oikosulkupiirin komponenttien impedanssien 

määrittämistä, joka on lähtötekijä oikosulkuvirtojen laskennassa. 

4.2.1 Syöttävä verkko 

Syöttävän verkon impedanssi Zsv saadaan laskettua, kun tunnetaan joko 

alkuoikosulkuvirta Ik3v,sv’’ tai näennäinen alkuoikosulkuteho Sk,sv’’. /2/ 

 

 
''

,3

,

''
,

2
,

3 svvk

svn

svk

svn

sv
I

cU

S

cU
Z ==    (18) 

 

missä c on taulukon 1 mukainen jännitekerroin 

 Un,sv on syöttävän verkon nimellispääjännite 

 Sk,sv’’ on syöttävän verkon näennäisalkuoikosulkuteho 

 Ik3v,sv’’ on syöttävän verkon alkuoikosulkuvirta 

 

Mikäli näennäisalkuoikosulkutehoa Sk,sv’’ ei tunneta, saadaan se laskettua /2/ 

 

 ''
,3,

''
, 3 svvksvnsvk IUS ⋅=    (19) 

 

Jos syöttävän verkon jännite on alle 35 kV ja reaktanssin Xsv ja resistanssin Rsv 

suhdetta ei tunneta, voidaan niille kirjoittaa /1/ 

 

 svsv ZX 995,0=     (20) 

 

ja 

 

 svsv XR 1,0=     (21) 

 

joissa  Xsv on syöttävän verkon reaktanssi 

 Rsv on syöttävän verkon resistanssi 
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Laskettaessa pienjänniteverkkojen oikosulkuvirtoja voidaan syöttävän verkon 

reaktanssi ja resistanssi laskea pienjännitepuolelle redusoituna /2/ 

 

 
''
,

21,1

svk

n
sv

S

U
X =     (22) 

 

ja 

 

 svsv XR 1,0=     (23) 

 

joissa Xsv on syöttävän verkon reaktanssi 

 Rsv on syöttävän verkon resistanssi 

 Un on pienjännitepuolen nimellispääjännite 

 Sk,sv’’ on syöttävän verkon näennäisalkuoikosulkuteho 

4.2.2 Muuntajat 

Kaksikäämimuuntajan kilpiarvojen perusteella voidaan määrittää sen 

oikosulkusuureet. /1/ 

 

 
n

nk
k

S

Uu
Z

2

100
⋅=     (24) 

 

 
2

2

3100 n

kn

n

nr
k

I

P

S

Uu
R =⋅=    (25) 

 

 22
kkk RZX −=    (26) 

 

joissa Zk on muuntajan oikosulkuimpedanssi 

 Rk on muuntajan oikosulkuresistanssi 

 Xk on muuntajan oikosulkureaktanssi 

 uk on muuntajan oikosulkujännite prosentteina 

 Un on muuntajan nimellispääjännite 
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 Sn on muuntajan nimellisnäennäisteho 

 ur = (100*Pkn/Sn) on muuntajan resistanssin aiheuttama 

 oikosulkujännite prosentteina 

 Pkn on muuntajan kokonaispätötehohäviöt nimellisvirralla 

 In on muuntajan nimellisvirta 

4.2.3 Epätahtimoottorit 

Yleisimpiä teollisuudessa käytettyjä moottoreita ovat epätahtimoottorit. Vaikka 

käytettävien moottoreiden yksikkötehot eivät olekaan kovin suuria, tulee ne ottaa 

huomioon oikosulkuvirtoja laskettaessa johtuen niiden suuresta lukumäärästä. 

Epätahtimoottorit vaikuttavat oikosulkuvirtaan suurentavasti sekä symmetrisissä 

että epäsymmetrisissä vioissa. /2/ 

 

Epätahtimoottorin oikosulkuimpedanssi ZM voidaan laskea kaavalla /1/ 

 

 
Mn

Mn

Mn

ss

Mn

M
S

U

I
II

U
Z

,

2
,

,

, 1

3
⋅==    (27) 

 

missä ZM on epätahtimoottorin oikosulkuimpedanssi  

 Un,M on moottorin nimellispääjännite 

 Is on moottorin käynnistysvirta 

 In,M on moottorin nimellisvirta 

 Sn,M = (Pn,M/(ηM *cos φM)) on moottorin nimellisnäennäisteho 

 Pn,M on moottorin pätöteho 

 ηM on epätahtimoottorin hyötysuhde 

 cos φM on epätahtimoottorin tehokerroin 
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Epätahtimoottorin hyötysuhde saadaan laskettua moottorin kilpiarvoista 

seuraavasti. 

 

 
MMnMn

M
IU

P

ϕ
η

cos3 ,,

2

⋅
=    (28) 

 

missä  P2 on moottorin nimellisteho 

 

Standardin IEC 60909 mukaan suoraan kytketyille epätahtimoottoreiden 

käynnistys- ja nimellisvirran suhteelle voidaan käyttää arvoa Is/In,M = 5 /6/. 

Epätahtimoottorien suuresta lukumäärästä johtuen ne voidaan 

oikosulkulaskelmissa korvata moottoreista muodostettavan 

epätahtimoottoriryhmän yhteenlasketulla impedanssilla ZM,r, joka saadaan 

laskettua sijoittamalla epätahtimoottoreiden yhteenlaskettu summanäennäisteho 

Sn,M kaavaan (27). 

 

Standardin mukaan pienjännitemoottoriryhmän reaktanssi XM,r ja resistanssi RM,r, 

moottoreiden syöttökaapelit mukaan lukien, voidaan laskea impedanssista ZM,r 

seuraavasti. /6/ 

 

 rMrM ZX ,, 922,0=    (29) 

 

ja 

 

 rMrM XR ,, 42,0=    (30) 

 

joissa XM,r on moottoriryhmän reaktanssi 

 RM,r on moottoriryhmän resistanssi 

 

Mikäli moottoriryhmä on riittävän pieni, ei sen vaikutusta tarvitse ottaa huomioon 

oikosulkulaskennassa. Tämä riippuu seuraavasta ehdosta. /1/ 
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 ∑ ≤ ''
, *01,0 kMn II    (31) 

 

missä ∑In,M on epätahtimoottoreiden nimellisvirtojen summa 

 Ik’’ on alkuoikosulkuvirta ilman moottoreiden vaikutusta 

 

Epätahtimoottoreita, jotka ovat yhteydessä vikapaikkaan yhden 

kaksikäämimuuntajan kautta, ei tarvitse ottaa oikosulkulaskennassa huomioon 

mikäli seuraava ehto on voimassa. /1/ 

 

 

3,0
3

100*

8,0
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,

−
⋅
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∑

QkQn

mnmn

Mn

IU

ScS

P
  (32) 

 

missä ΣPn,M on epätahtimoottoreiden nimellispätötehojen summa 

 ΣSn,m on epätahtimoottoreita syöttävien kaksikäämimuuntajien 

 nimellisnäennäistehojen summa 

 c on taulukon 1 mukainen jännitekerroin 

 Un,Q on vikapaikan nimellisjännite 

 Ik,Q’’ on vikapaikkaan syötetty symmetrisen oikosulun 

 alkuoikosulkuvirta ilman moottoreita 

 

Pienjänniteverkossa tapahtuvassa oikosulussa ei tarvitse huomioida muiden 

jakelumuuntajien syöttämiä moottoriryhmiä. /7/ 

 

Taajuusmuuttajakäyttöisille moottoreille voidaan käyttää em. kaavoja, kun 

tehdään seuraavanlaiset oletukset /1/ 

 

 3
,

=
Mn

s

I

I
    (33) 

 

ja 
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 10,0=
M

M

X

R
    (34) 

 

ja 

 

 MM ZX 955,0=    (35) 

4.2.4 Kaapelit 

Kaapelit pienentävät oikosulkuvirtaa merkittävästi johtuen niiden suuresta 

impedanssista. Impedanssi Zj riippuu kaapelin pituudesta, resistanssista ja 

reaktanssista. Teollisuusverkon kaapeliyhteydet ovat kuitenkin yleensä lyhyitä, 

joten impedanssitkin jäävät melko pieniksi. Ohuilla kaapeleilla resistanssin osuus 

impedanssista on suuri, mutta osuus pienenee poikkipinta-alan kasvaessa. /1/ 

 

Kaapeleiden ominaisarvot on saatavilla kaapelivalmistajilta kaapeleiden 

datalehdistä tai esim. verkostosuosituksesta SA 2:08. Myös liitteessä 7 on lueteltu 

yleisimpien kaapeleiden resistansseja ja reaktansseja. 

 

Impedanssi Zj voidaan laskea seuraavasti /1/ 

 

 lfLjrljxrZ j )2()( π+=+=    (36) 

 

missä r on kaapelin tasavirtaresistanssi pituusyksikköä kohti 

 x on kaapelin reaktanssi pituusyksikköä kohti 

 l on kaapeliyhteyden pituus 

 f on verkon taajuus 

 L on kaapelin induktanssi pituusyksikköä kohti 
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4.2.5 Verkon muu kuormitus 

Teollisuusverkossa on myös edellä mainittujen kuormitusten lisäksi mm. 

valaistus- ja lämmityskuormaa, joita ei kuitenkaan tarvitse oikosulkulaskuissa 

huomioida johtuen niiden vähäisestä vaikutuksesta oikosulkuvirtaan. Myöskään 

loistehon kompensoinnin rinnakkaiskondensaattoriparistojen vaikutusta ei tarvitse 

yleensä huomioida laskettaessa oikosulkuvirtoja pienjänniteverkossa. /2/ 

4.3 Jännitteenalenema 

Standardin SFS 6000 mukaan suositeltava jännitteenalenema Uh on oltava 

pienempi kuin 4 % liittymispisteestä kulutuskojeelle. Suurempi hetkellinen 

jännitteenalenema sallitaan kuitenkin moottorin käynnistyessä ja laitteissa, joiden 

kytkentävirta on suuri /8/. Pääjännitteenalenema saadaan laskettua seuraavasti. 

 

 )sincos(3 ϕϕ XRIUh +⋅=    (37) 

 

missä Uh on pääjännitteenalenema 

 I on johtimen virta 

 R on johtimen vaihtovirtaresistanssi 

 X on johtimen vaihtovirtareaktanssi 

 φ on jännitteen ja virran välinen vaihesiirtokulma 

 



33 
 

5 YLIVIRTASUOJAUS 

Seuraavassa käsitellään johtimien ja kaapeleiden ylivirtasuojausta 

oikosulkusuojauksen ja ylikuormitussuojauksen näkökulmasta. Suojausperusteita 

on selvitetty yksittäisille ja kahdelle rinnankytketylle johtimelle. Ylivirtasuojausta 

on käsitelty tarkemmin standardissa SFS 6000. 

5.1 Oikosulkusuojaus 

Johtimen oikosulkusuoja tulee sijoittaa kohtaan, jossa johtimen poikkipinta-ala 

pienenee tai ominaisuudet muutoin muuttuvat. Oikosulkusuojan tulee kyetä 

katkaisemaan jännitesyöttö suurimmalla prospektiivisella virralla joka 

vikapaikassa esiintyy. Pienempi katkaisukyky sallitaan, mikäli käytetään toista 

oikosulkusuojaa suojalaitteen syöttöpuolella, jolla on riittävä katkaisukyky. 

Oikosulkusuojan tulee toimia ennen sitä aikaa, missä suojattavan johtimen 

lämpötila saavuttaa sille suurimman sallitun rajalämpötilan. Oikosulkusuojan voi 

jättää pois tietyissä tapauksissa, jotka on lueteltu standardissa SFS 6000. /8/ 

5.1.1 Rinnankytketyt johtimet 

Rinnankytketyillä johtimilla tulee ottaa huomioon rinnankytketyssä osuudessa 

tapahtuva oikosulku. Mikäli rinnankytkettyjä johtimia on kaksi, tulee johtimet 

suojata omilla oikosulkusuojilla, mikäli yksittäisen oikosulkusuojan toiminnasta ei 

voida olla varmoja. Useamman kuin kahden rinnankytketyn johtimen tapauksessa 

oikosulkusuojaus tulee asentaa sekä johtimen alku- että loppupäähän. /8/ 

5.2 Ylikuormitussuojaus 

Oikosulkusuojauksen lisäksi on kaapeli suojattava ylikuormitukselta. Kaapelin 

kuormitettavuutta laskettaessa on määritettävä maksimivirta, jolla kaapelia 

voidaan kuormittaa ilman, että sen lämpötila nousisi liian suureksi, josta aiheutuisi 

vaurioita kaapelin eristykselle, jatkoksille, liitoksille tai ympäristölle. 

Rajalämpötiloina ovat PVC-eristeisille kaapeleille 70 °C ja PEX-eristeisille 90 °C. 

Määritetyn kuormitettavuuden avulla kaapelille valitaan ylikuormitussuoja, kuten 

sulake, johdonsuojakatkaisija tai releohjattu suojalaite. /8/ 
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Kuormitettavuuden määrittämisessä otetaan huomioon seikat, jotka vaikuttavat 

kaapelin lämpenemiseen sen asennusympäristön vaikutuksesta. Tällaisia ovat mm. 

kaapelin asennustapa ja asennuksen ympäristöolosuhteet, sekä muiden 

kaapeleiden läheisyys ja ne huomioidaan erilaisilla korjauskertoimilla Ci, jotka on 

taulukoitu standardissa SFS 6000. /8/ Korjauskertoimet löytyvät myös liitteistä 9, 

10 ja 11. 

 

Asennusolosuhteiden vaihtuessa kaapelireitillä tulee kuormitettavuus määrittää 

kaikkein vaativimman asennusolosuhteen vaikutuksen mukaan. /8/ 

 

Kaapelin suurin sallittu kuormitettavuus saadaan laskettua seuraavasti. 

 

 ...21 ++ ⋅⋅⋅= iiitZ CCCII    (38) 

 

missä IZ on johtimen jatkuva kuormitettavuus 

 It on taulukossa esitetty kuormitettavuus yhdelle virtapiirille 

 standardin mukaisissa asennusolosuhteissa 

 Ci on korjauskerroin, jolla otetaan huomioon asennusolosuhteet 

 

Johdon tai kaapelin kaikki vaihejohtimet on suojattava ylikuormitussuojalla 

lukuun ottamatta tiettyjä standardissa SFS 6000 lueteltuja erityistapauksia. 

Ylivirtasuojan tulee katkaista virta siitä vaiheesta, jossa ylivirtaa esiintyy, mutta 

esim. kolmivaihemoottoreiden tapauksissa, missä yksittäisen vaiheen 

poiskytkeytyminen voi aiheuttaa vaaraa, tulee ryhtyä tarvittaviin 

varotoimenpiteisiin ylikuormitussuojauksen järjestämiseen muilla tavoin. /8/ 

 

Ylikuormitussuojalle on aseteltu seuraavat ehdot, jotka sen tulee täyttää. /8/ 

 

 ZnB III ≤≤     (39) 

 

ja 
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 ZII 45,12 ≤     (40) 

 

joissa IB on virta, jolle piiri on suunniteltu 

 In on suojalaitteen nimellisvirta 

 IZ on johtimen jatkuva kuormitettavuus 

 I2 on virta, jolla suojalaite toimii tehokkaasti 

 

Ylikuormitussuoja tulee sijoittaa sellaiseen kohtaan, jossa johtimen 

kuormitettavuus pienentyy poikkipinnan, johdinlajin, asennustavan tai jonkin 

rakenteellisen muutoksen johdosta. /8/ 

 

Pelkästään johtimen ylikuormitussuojana olevien ylivirtasuojien toiminta-ajat ovat 

yleensä kääntäen verrannollisia virtaan. Niiden katkaisukyky voi olla pienempi 

kuin prospektiivinen oikosulkuvirta suojalaitteen asennuskohdassa. 

Ylikuormitussuojaksi sopivia laitteita voivat olla mm. ylikuormituslaukaisulla 

varustetut katkaisijat ja gG-tyypin sulakkeet. /8/ 

5.2.1 Rinnankytketyt johtimet 

Yhdellä ylikuormitussuojalla suojatuilla rinnankytketyillä johtimilla ei saa olla 

erotus- tai kytkinlaitteita tai haaroituspiirejä. Jos rinnankytkettyjen johtimien 

ominaisuudet eli pituus, materiaali, poikkipinta-ala ja johtimen liittimet, jatkokset 

ja asennusolosuhteet vastaavat toisiaan, voidaan virran olettaa jakautuvan niille 

tasaisesti. Johtimia ei myöskään saa olla haaroitettu. Tarvittaessa virranjako tulee 

varmistaa mittaamalla. Tällöin johtimille voidaan käyttää yhteistä 

ylikuormitussuojalaitetta ja virta IZ on johtimien yhteenlaskettu 

kuormitettavuuksien summa. /8/ 

5.3 Yhdistetty ylikuormitus- ja oikosulkusuoja 

Suojalaitteen toimiessa samalla sekä ylikuormitus- että oikosulkusuojana tulee sen 

kyetä katkaisemaan asennuspaikassa esiintyvä ylivirta, prospektiivinen ylivirta 

mukaan lukien. Tällaisten suojien tulee täyttää molempien aiemmin esiteltyjen 

suojien vaatimukset, tarkemmin standardin SFS 6000-4-43 kohtien 433 ja 434.5.1 
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vaatimukset. Yhdistetty suojaus voidaan yleensä toteuttaa gG-tyypin sulakkein tai 

ylikuormituslaukaisulla varustetulla katkaisijalla. /8/ 
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6 SÄHKÖVERKON SELVITYS 

Teollisuuslaitoksen sähköverkon osat voivat olla iältään hyvinkin eri-ikäisiä ja 

vastaavat tästä johtuen oman asennusajankohtansa sähköasennusstandardeja ja  

-määräyksiä. Standardin SFS 6000 mukaan sähköasennusten korjaus-, muutos- ja 

laajennustöiden nykyiset vaatimukset eivät ole taannehtivia, eli vanhoja 

asennuksia ei tarvitse muuttaa nykysäädöksiä vastaaviksi, jos ne eivät aiheuta 

ilmeistä vaaraa ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle. /8/ 

 

Selvitystyössä on hyvä varmistaa verkon eri osien ominaisuudet mm. oikosulku- 

ja ylivirtasuojauksen, kosketusjännitesuojauksen ja yleisesti suojauksen 

selektiivisyyden toteutumisen kannalta. Suorittamalla sähkötekniset laskelmat, 

kuten esim. oikosulku- ja kuormituslaskelmat, voidaan mahdolliset olemassa 

olevan verkon epäkohdat havaita ja ehdottaa perustellusti toimenpiteet niiden 

korjaamiseksi. 

 

Selvitystyön etuna on paitsi varmistuminen verkon sähköturvallisuudesta 

käyttäjille, myös vioista aiheutuvien tuotannonkeskeytysten minimointi. Mikäli 

verkon suojausasetukset ovat kunnossa, saadaan viallinen verkonosa eristettyä 

muusta verkosta ilman, että siitä aiheutuu vaaraa henkilöstölle ja haittaa muulle 

tuotannolle. 

 

Verkon laajennuksia ajatellen olemassa olevan sähköverkon selvityksellä on 

tärkeä merkitys optimaalisimman ratkaisun löytämisessä. Selvitystyön tulosten 

perusteella voidaan parhaassa tapauksessa välttyä turhilta sähköverkon 

investoinneilta, jos esimerkiksi verkossa on käyttämätöntä kapasiteettia luultua 

enemmän, jolloin lisäkapasiteetin hankkiminen on turhaa. Myös kuormitusten 

uudelleenjärjestely voi tulla joissakin tapauksissa kysymykseen, mikäli sillä 

saavutetaan merkittäviä etuja. 

 

Teollisuusverkkoa syöttävä jakeluverkko on myös voinut muuttua 

teollisuuslaitoksen elinkaaren aikana, jolloin teollisuusverkon mitoitukseen 
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vaikuttavat sähkötekniset ominaisuudet, esimerkiksi jakeluverkon vikavirta, 

voivat olla selvitysajankohtana erisuuruisia mitä ne ovat olleet verkon osien 

rakennusajankohtina. Jakeluverkonhaltijalta saatavilla syöttävän verkon 

vikavirran tai oikosulkutehon arvojen avulla voidaan suorittaa ajantasaiset 

vikavirtalaskennat. 

6.1 Riskianalyysi 

Olennaisena osana selvitystyötä on verkon osien riskianalysointi. Analyysissä 

selvitetään osien vaikutus sähkö- ja automaatioverkon toimintaan ja sitä kautta 

laitoksen tuotantoprosesseihin. Selvityksessä määritetään mitkä osat ovat kaikkein 

kriittisimpiä tuotannon toiminnan kannalta, millaisia haittoja niiden vikatilanteet 

voivat aiheuttaa tuotannolle ja millaisin toimenpitein em. vikoihin voidaan 

varautua. Vähintäänkin karkean keskeytyskustannustarkastelun suorittaminen on 

tärkeää haittojen määrittämisessä ja sitä voidaan käyttää tukevana lähdetietona 

suunniteltaessa mahdollisia verkon investointeja. 

 

Tarkasteluanalyysi kannattaa kohdistaa ainoastaan tuotannon kannalta 

keskeisimpiin sähkö- ja automaatioverkon osiin, joiden vikaantumisella on 

merkittävää vaikutusta tuotannon toimintaan. Tällaisia verkon osia tai 

komponentteja voivat olla esim. verkkoa syöttävät muuntajat ja niiden tärkeimmät 

lähdöt, sekä automaatioverkon puolella suurimpien kokonaisuuksien keskitetyt 

ohjaukset mikäli sellaisia on olemassa. 
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7 SÄHKÖVERKON SUUNNITTELU 

Lisääntyvä tuotanto voi synnyttää tarpeen, olemassa olevasta verkosta riippuen, 

sähköverkon laajentamiselle. Mikäli olemassa olevan sähköverkon kapasiteetti ei 

riitä kattamaan tuotannon lisäämisestä syntyvää kuormaa, on kapasiteetin 

lisääminen välttämätöntä. Olemassa olevan verkon kuormitusten optimointi ja 

uudelleenjärjestely esim. eri muuntajalähdöille on mahdollista ja sillä voidaan 

saavuttaa pieni kapasiteetin lisäys, mutta usein riittävä kapasiteetti saavutetaan 

ainoastaan hankkimalla sähkönsyöttöön lisäkapasiteettia eli käytännössä uusi 

jakelumuuntaja. 

 

Sähköverkon suunnittelussa on tunnettava olemassa olevan verkon nykytila eli 

käytännössä verkon rakenne ja kuormitustiedot, sekä verkossa esiintyvät oiko- ja 

maasulkuvirrat ja verkon osien oikosulkukestoisuudet. Mahdollisten verkon 

muutos- ja laajennustöiden yhteydessä tulee aina varmistaa, että tuleva verkko 

täyttää vaatimukset oikosulkukestoisuuden ja kuormitettavuuden osalta /7/. 

 

Suunnitteluprojektissa keskeisessä osissa ovat työn tilaaja ja työn suunnittelija ja 

suorittaja. Tuotannon lisäämistarpeen lisäksi työn tilaajalta tulee myös työn 

rahoitus ja mahdollisesti ajankohta, jolloin laajennustyö olisi tuotannon kannalta 

mahdollista suorittaa. Tilaaja määrittää myös tulevan tuotannon sijainnin 

teollisuuslaitoksessa, joka luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi uuden verkon 

suunnitteluun. 

 

Suunnittelun ehdottomina reunaehtoina ovat sähköverkkoihin liittyvät 

lainsäädäntö, ohjeet ja standardit /1/. Tärkeimpinä mainittakoon SFS 6000–

standardi ja sen sisältämät sähköturvallisuuslaki (410/1996), 

sähköturvallisuusasetus (498/1996), kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

sähkölaitteistojen turvallisuudesta (1193/1999) ja päätös sähköalan töistä 

(516/1996) ja päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä (517/1996). 

Standardin mukaan toimimalla kaikkien pienjännitesähköasennuksia koskevien 

määräysten vaatimukset täytetään /8/. 
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Suunnitteluprojektin onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää tilaajan ja 

suunnittelijan vuorovaikutus ja tätä kautta suunnitteluun vaikuttavien tietojen 

päivittäminen ja tarkentaminen projektin edetessä. Tällöin sähköverkko voidaan 

saada vastaamaan mahdollisimman hyvin tulevan tuotannon tarpeita. /1/ 

7.1 Muuntajan valinta 

Uuden sähköverkon komponenttien valintaan vaikuttavat teoreettisen tarkastelun 

ja laskelmien kautta saadut tulokset uudesta verkosta. Tarvittavat tehot saadaan 

laitevalmistajilta- tai toimittajilta ja niiden perusteella voidaan suorittaa alustavat 

uuden verkon komponenttien valinnat. Seuraavassa on käyty lyhyesti muuntajan 

valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tärkein tekijä komponenttien valinnassa on niiden 

yhteensopivuus keskenään ja olemassa olevan verkon kanssa. /1/ 

 

Lisääntyvä tuotanto ja siihen liittyvä mahdollinen uusien laitteiden hankinta voi 

tietyissä tapauksissa kasvattaa teollisuuslaitoksen sähkötehontarvetta 

merkittävästi. Tällaisissa tapauksissa voidaan joutua tilanteeseen, jossa uuden 

muuntajan hankkiminen on ainoa vaihtoehto kattamaan tarvittava tehonlisäys. 

Muuntajan hankintaa suunniteltaessa on suositeltavaa olla yhteydessä paikalliseen 

jakeluverkonhaltijaan toimivimman asennusratkaisun saamiseksi. 

 

Merkittävä osa uuden muuntamon asennuskustannuksista tulee tarvittavista 

keskijänniteverkon muutostöistä, joten edullisin muuntajan fyysinen 

sijoituspaikka voi määräytyä olemassa olevan keskijänniteverkon mukaan, 

pienjänniteverkon mahdollisesti pidentyvien kaapelipituuksien kustannuksella. 

 

Muuntajan teho valitaan tehontarpeen perusteella, mutta mahdollisia tulevia 

tehontarpeen lisäyksiä varten kannattaa teho valita suuremmaksi. Näin vältytään 

ylimääräisiltä asennustöiltä tuotannon ja tehontarpeen kasvaessa tulevaisuudessa. 

 

Muuntajaa voidaan kuormittaa hetkellisesti ylikuormalla, mutta se vähentää 

muuntajalle laskettua elinikää. Kuormitettavuudelle on asetettu rajoituksia, joita ei 

saa ylittää. Muuntajan kuormitussuhde ei saisi ylittää arvoa 1,5 x nimellisteho, Sn, 
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eikä muuntajan käämin kuumimman pisteen lämpötila saisi ylittää 140 °C. Myös 

muuntajan sijainnilla on merkitystä kuormitettavuuteen ja esimerkiksi 

teollisuusalueelle sijoitetun puistomuuntamon jatkuva kuormitus tulisi olla 

korkeintaan 1,3 x Sn. /9/ 

 

Valittaessa komponentteja elintarviketehtaan sähköverkkoon, tulee huomioida 

myös elintarviketeollisuuden laitteistoille ja laitteille asetetut määräykset 

edellisessä luvussa mainittujen ehdottomien reunaehtojen lisäksi. 

 



42 
 

8 VAASAN OY JOUTSENON TEHDAS 

Kohdeyrityksenä tässä työssä oli Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva VAASAN 

Oy Joutsenon tehdas. Tehdas on osa VAASAN–konsernia ja tehtaassa 

työskentelee n. 190 henkilöä /10/. 

 

Seuraavaksi on esitelty elintarviketehtaan tuotannon kasvusta seurannutta 

rakennuksen ja sähköverkon kehitystä nykyiseen muotoonsa vajaan 

kolmenkymmenen vuoden aikana. 

8.1 Katsaus tehtaan historiaan 

Nykyinen VAASAN Oy Joutsenon tehdas, sai alkunsa Leipomo Joutsenolaisena 

v. 1963. Sähköntarve oli aluksi vähäinen ja liittymän pääsulakekoko oli vain 3 x 

63 A. Toiminnan laajentuessa vanhalla leipomon sijoituspaikalla, oli viimeisin 

sulakekoko silloisen tehontarpeen mukaan 3 x 160 A. /11/ 

 

Tilan ja tontin käytyä pieneksi 1981 aloitettiin uuden leipomorakennuksen 

suunnittelu nykyiselle sijoituspaikalleen ja rakennus otettiin käyttöön helmikuussa 

1982. Toiminta uudessa rakennuksessa oli edelleen perinteistä leipomotoimintaa 

ja liittymän pääsulakekooksi riitti hyvin 3 x 315 A. Pääkeskus SPK1 oli jo 

kuitenkin virtakestoltaan 3 x 800 A ja loistehon kompensointipariston teho 175 

kVAr. /11/ 

 

Leipomotuotteiden kysynnän edelleen kasvaessa vuonna 1984, tuli tarve 

sähköliittymän vahvistamiselle ja päädyttiin hankkimaan oma muuntaja, teholtaan 

800 kVA. Tässä yhteydessä siirryttiin energiamittauksessa 

keskijännitetehotariffiin ja loistehon kompensoinnin tehoa kasvatettiin 300 

kVAr:iin. Muuntajan pienjännitepuolelta vedettiin syötöt uusille 

kylmäkonekeskuksille, sekä niiden varassa toimiville spiraalipakastimille. 

Samalla hankittiin kiinteistöön toinen sähköpääkeskus, SPK2, 630 A. 

Kiinteistöäkin oli tähän mennessä laajennettu jo kaksi-kolme kertaa ja 

laajennuksia rakennettiin jatkuvasti eri puolille rakennusta. /11/ 
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80-luvun lopulla ryhdyttiin tavoittelemaan uusia markkinoita pakastetuotteiden, 

erityisesti raakapakasteiden, puolelta ja toimitilojen laajentaminen oli jälleen 

ajankohtaista. Lisääntyneen jäähdytystehontarpeen vuoksi oli myös siirryttävä 

uudessa pakastustoiminnassa freon-laitteistoista tehokkaampiin ammoniakki-

laitteistoihin. Uusien laitteiden moottoreina oli aluksi 2 kpl 160 kW 

ruuvikompressoreita. Kasvanut tehontarve vaati jälleen sähkötehon lisäystä ja 

uuden muuntajan hankkiminen oli välttämätöntä. Tarvetta vastaamaan hankittiin 

nimellisteholtaan 800 kVA:n muuntaja, M257, vuonna 1989. Tähän muuntajaan 

liitettiin pääkeskukset SPK3 ja SPK5, sekä 160 A:n pienjänniteliittymällä keskus 

SPK4, jossa oli kolme erillistä energianmittausta. Tehdasta oli tässä vaiheessa 

laajennettu niin, että osa uusista tiloista otettiin omaan pakastetuotannon käyttöön 

ja osa, SPK4:n alueella sijaitseva tila, vuokrattiin ulkopuolisille liikkeille. Omassa 

käytössä olevaan tehdastilaan sijoitettiin pakastettavan karjalanpiirakan 

tuotantolinja ja hankittiin kerrostaikinatuotteita valmistava Lami-linja. /11/ 

 

1990-luvun alkupuolella tarve suuremmalle pakastesäilytystilalle lisääntyi ja 

tähän tarkoitukseen tehdasta jälleen laajennettiin ja ammoniakkilaitoksen 

kylmätehoa lisättiin. Uuden ammoniakkikoneen tarpeita varten hankittiin 

pääkeskus SPK6 ja ammoniakkilaitosta kokonaisuudessaan käytettiin 400 V 

jännitteellä. Muuntaja M257:n tilalle vaihdettiin tehokkaampi 1000 kVA:n 

muuntaja, jotta kylmätehontarpeeseen pystyttiin vastaamaan. Tässä vaiheessa 

tiedettiin jo, että seuraavassa laajennuksessa kylmälaitosta varten olisi hankittava 

lisää sähkötehoa. Tällöin tehtiin päätös siirtymisestä suurten moottoreiden osalta 

690 V. /11/ 

 

Vuonna 1998 VAASAN Oy Joutsenon tehdasta jälleen laajennettiin, ja tällöin 

koko pakaste-tehtaan ilmastointi uusittiin tehokkaammaksi ja hankittiin lisäksi 

kaksi uutta pakastusspiraalia ja niiden vaatimat kaksi uutta ammoniakkikonetta. 

Kaikki kylmälaitoksen suuret koneet muutettiin omine käynnistimineen 690 V 

-järjestelmään ja niitä varten oli hankittu uusi muuntaja M282, 1600kVA. Kaikki 

muuntajaan liitetyt moottorit varustettiin kutakin moottoria vastaavilla kiinteillä 

kompensointiparistoilla. /11/ 
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Muuntajasta M257 vapautui kapasiteettia kylmälaitoksen saneerauksen myötä ja 

tehtaan laajennuksen tarpeisiin hankittiin vuonna 1998 uusi pääkeskus SPK7, 

600A. Tämä keskus sijoitettiin tehtaan uuteen päätyyn, kolmanteen kerrokseen, 

syöttämään ilmastointikoneita ja paineilmakompressoreja. Tästä keskuksesta 

syötetään myös mainitun laajennusosan muita prosessilaitteita, 

työpaikkakeskuksia ja valaistusta. /11/ 

8.2 Tehtaan osat 

Tehdasrakennus voidaan jakaa kahteen osaan. Vanhemman leipomo-osan puolella 

tuotetaan pakastettavia tuoreleipiä ja pakastetehtaan puolella valmistetaan 

raakapakastetuotteita. Leipomo-osan rieska- ja palalinjoilla on kaksi suurta 

maakaasu-uunia, joissa paistetaan leipiä ja karjalanpiirakoita myyntiin /12/. 

Tuoreleivän tuotanto ja jakelu on pääosin siirtynyt muihin tuotantolaitoksiin, joten 

palalinjalla tuotanto on vähäisempää. 

 

Linjoilta valmistuu myös esipaistettuja tuotteita, jotka pakastetaan. Kolmannella 

linjalla, Domus-linjalla, valmistetaan munkkeja ja lihapiirakoita, jotka menevät 

nostatusspiraalin kautta paistoon rasva-altaisiin, joista ne ajetaan 

pakastusspiraaleiden kautta pakkaamoon. Domus-linjalla valmistetaan myös 

sämpylöitä, jotka paistetaan palalinjan maakaasu-uunissa ennen pakastusta ja 

pakkaamista /12/. Tuotantolinjojen lisäksi leipomo-osassa on pakastevarastoja, 

sosiaali- ja toimistotiloja ja leipomotuotteiden tehtaanmyymälä. Myös tarvittavat 

ilmanvaihto- ja jäähdytyskoneet sekä kylmätilojen kylmäainekoneet sijaitsevat 

leipomo-osan puolella. 

 

Pakastetehdasosassa valmistetaan raakapakastetuotteita viidellä tuotantolinjalla. 

Karjalanpiirakoita valmistetaan kahdella piirakkalinjalla ja muita tuotteita kuten 

mm. erilaisia pasteijoita, pullia ja viinereitä ym. leivonnaisia sekä lihapiirakoita ja 

pizzapohjia valmistetaan Lami-, Ned I- ja Ned II–linjoilla /12/. Tuotteet ajetaan 

tuotantolinjoilta nostatus- ja pakastespiraaleiden läpi, jonka jälkeen tuotteet 

pakataan ja ajetaan pakastevarastoihin. Pakastepuolella sijaitsevat myös NH3-

kylmäainekompressorit omassa konehuoneessaan, sekä lisäksi ilmanvaihto- ja 
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ilmastointikoneet kolmannessa kerroksessa tehdasosan sosiaali- ja toimistotilojen 

yläpuolella. 

 

Tuotantolinjojen lisäksi molemmilla puolilla on omat pakkauslinjastot, jotka 

koostuvat kuljettimista ja laskenta- ja pakkauskoneista. Pakkauslinjoja palvelee 

yhteinen lavausjärjestelmä, jossa tapahtuu tuotelaatikoiden lavaaminen robotin 

toimesta, jonka jälkeen valmiit lavat ajetaan käärintäkoneen läpi lavamerkintään 

ja sieltä edelleen suureen pakkasvarastoon odottamaan kuljetusta. 

 

Kaikkia tuotanto- ja pakkauslinjastoja ohjaavat omat automaatiojärjestelmänsä 

logiikkaohjauksilla ja lähes kaikki moottori käytöt ovat taajuusmuuttajakäyttöisiä 

lukuun ottamatta Lami-linjaa, jonka alkupäässä osa käytöistä on vielä 

vanhanmallisia DC-käyttöjä. Nekin tullaan lähitulevaisuudessa muuttamaan 

nykyaikaisiksi taajuusmuuttajakäytöiksi paremman käyttövarmuuden takia. Myös 

muita laitteita on modernisoitu taajuusmuuttajaohjatuiksi sitä mukaa, kun on 

haluttu parantaa käyttövarmuutta ja saavuttaa tarkempaa säädettävyyttä. Nykyään 

taajuusmuuttajakäyttöjä on koko tehtaassa n. 700 kpl ja ne ovat nimellisteholtaan 

keskimäärin 1 kW:n luokkaa pienimpien taajuusmuuttajien ollessa 0,25 kW ja 

suurimman 30 kW /13/. 

 

Taulukossa 2 on esitelty tehtaan osien pinta-alat ja käyttöajat. 

 

Taulukko 2. Tehtaan eri osien pinta-alat ja vuotuiset käyttöajat. /12/ 

Rakennusosa Pinta-ala [m2] Käyttöaika [h/a] 

Leipomo-osa 3 400 6 600 

Toimisto- ja 
sosiaalitilat 

628 2 100 

Tehdasosa 4 183 6 600 

Toimisto- ja 
sosiaalitilat 

790 2 100 

Tehtaanmyymälä 185 2 100 

Yhteensä 9 186   
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Taulukon tiedoista nähdään, että tuotantolinjat ovat käytössä n. 75 % vuodesta. 

Yleensä tuotannossa on tauko vähintään 1 vrk viikossa, mutta kovan kysynnän 

aikaan tietyillä linjoilla pidetään vain pakolliset pesu- ja puhdistustauot. 

8.3 Sähköenergia 

Tehtaan kuluttaman sähköenergian hankinta on ulkoistettu koko konsernin tasolla 

ja hankinnasta vastaa CHEVYS Voiman Ostajat Oy. Sähkön siirrosta maksetaan 

paikalliselle jakeluverkonhaltijalle Lappeenrannan Energiaverkot Oy:lle. 

Tehtaalla on tällä hetkellä jokaisella muuntajalla energianmittaus ja erillinen 

liittymäsopimus jakeluverkonhaltijan kanssa eli jokaisesta liittymästä maksetaan 

oma perusmaksunsa. /12/ 

 

Sähköenergian kulutus- ja kustannuslukemia voidaan tarkastella Energiakolmion 

EnerKey.com–palvelussa. Palvelu mahdollistaa mm. jokaisen kolmen mittauksen 

energia- ja kustannusraporttien tarkastelun muuntajan M212 osalta vuodesta 1996 

ja muuntajilta M257 ja M282 vuodesta 1998 lähtien. Sähköenergian kulutukset 

vuosilta 2005–2009 on esitelty kuvassa 6. 

 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2005 2006 2007 2008 2009

Vuosi

S
ä
h
k
ö
e
n
e
rg

ia
 [

M
W

h
]

M257

M282

M212

 

Kuva 6. Sähköenergian kulutus muuntajakohtaisesti 2005–2009. /14/ 

 

Kuvasta nähdään, että muuntajien M257 ja M282 sähköenergian kulutus on 

vuoden 2007 jälkeen kääntynyt laskuun, mutta leipomo-osan muuntajan, M212:n, 
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kulutus on jatkuvassa kasvussa. Tämä johtuu uuden Domus-linjan käyttöönotosta 

vuonna 2008 ja sitä kautta leipomo-osan lisääntyneestä tuotannosta. 

8.4 Tuotantomäärät 

Koko tehtaan tuotantomäärät oli saatavilla vuodesta 2005 lähtien ja ne on esitetty 

kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Joutsenon tehtaan tuotantomäärät [milj. kg] vuosina 2005–2009. /15/ 

 

Verrattaessa sähköenergiankulutuksen ja tuotantomäärien kuvaajia, voidaan 

havaita, että ne ovat muodoiltaan yhtenevät varsinkin tehdas-osan kohdalla. 

Tuotantomäärien ja energiankulutuksen kääntyminen laskuun vuosina 2008 ja 

2009 aiheutui tuotannon siirtämisestä muihin tuotantolaitoksiin ja esim. 

karjalanpiirakan kysyntään vaikuttaneesta elintarvikelainsäädännön muutoksesta, 

jonka mukaan piirakan vähittäismyynti sallittiin ainoastaan kylmähuoneista tai  

–kaapeista. Edellä mainituista syistä tuotanto väheni mm. Ned II- ja 

piirakkalinjoilla /16/. 
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8.5 Sähkönkulutuksen jakauma 

AX LVI Oy:n tekemän energia-analyysin mukaan tehtaan sähkönkulutus oli 

vuonna 2008 jakautunut taulukon 3 mukaisesti. Arvot on saatu joko arvioimalla 

(A), laskemalla (L) tai mittaamalla (M) sähkönkulutus kyseisen kohteen osalta. 

 

Taulukko 3. Sähkönkulutuksen jakauma 2008. /12/ 

Kiinteistö MWh %-osuus 

Sisävalaistus, tehdas (L, A) 470 4,3 

Sisävalaistus, leipomo (L, A) 410 3,8 

Ulkovalaistus (L, A) 20 0,2 

Ilmanvaihto (L, A) 183 1,7 

Lämmitys, pumput yms. (L, A) 149 1,4 

Muuntajahäviöt (L) 90 0,8 

Yhteensä 1 322 12,2 

Prosessi   

Jäähdytyskompr., tehdas (NH3) (M) 3854 35,5 

Tuotanto, leipomo (M, L, A) 1709 15,7 

Tuotanto, tehdas (M, L, A) 1556 14,3 

Jäähdytys, tehdas (M, L, A) 1210 11,2 

Jäähdytys, leipomo (M, L, A) 340 3,1 

Yhteensä 8 669 79,9 

Tehdaspalvelu   

Paineilma (M, L) 510 4,7 

Yhteensä 510 4,7 

Muu kulutus (A) 350 3,2 

   

YHTEENSÄ (M) 10 851 100 

 

Taulukon tiedoista nähdään, että suurin energiankulutus on ammoniakkilaitoksen 

jäähdytyskompressoreilla ja tuotantoprosessin osat kuluttavat 

kokonaisenergianmäärästä n. 80 %. 
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8.6 Sähköverkon rakenne 

Joutsenon tehtaan sähköverkko on liitetty kolmesta pisteestä Lappeenrannan 

Energiaverkot Oy:n 20 kV:n jakeluverkkoon. Jokaisessa liityntäpisteessä on Dyn-

kytkentäryhmän puistomuuntamo energiamittauksineen ja muuntajat ovat 

keskijännitepuoleltaan silmukassa eli rinnankytkettyjä. Muuntajat ovat 

kaksikäämimuuntajia ja ne ovat pienjännitepuolelta tähtipisteistään maahan 

kytkettyjä. Keskijänniteverkko on rakenteeltaan maakaapeliverkko ja se syöttää 

muuntajia kahdesta suunnasta. Toinen kaapeli on liitetty 20 kV:n avojohtoverkon 

erottimeen Q5140 ja toinen Tiaisentie 11:ssä sijaitsevan muuntamon M5141 

erottimeen Q5090 ja sitä kautta maakaapeliverkkoon. Tällä tavoin on voitu 

varmistaa sähkönsyöttö kahdesta eri suunnasta mahdollisten keskijänniteverkon 

vikatilanteiden varalta. Normaalitilanteessa sähkönsyöttö tapahtuu erottimen 

Q5140 kautta, eli jakeluverkkoa ei ole kytketty silmukkaan. /17/ 

 

Muuntajien keskijännitepuolen kytkentä on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Muuntajien liityntä keskijänniteverkkoon. 

 

Sähkönsyöttö on eriytetty toisistaan leipomo- ja tehdasosan välillä. Muuntamo 

M212 on nimellisjännitteeltään 20/0,4 kV ja nimellisteholtaan 800 kVA. 

Muuntamo on vanhin, vuodelta 1979, ja se syöttää leipomo-osaa. Toiseksi vanhin 

muuntamo, M257, on valmistettu vuonna 1995 ja se on nimellisjännitteeltään 
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20/0,4 kV ja nimellisteholtaan 1000 kVA ja se syöttää uudempaa tehdasosaa. 

Sähkönsyötön näkökulmasta tehdas on jaettu vielä kolmanteen osaan, jota syöttää 

kolmas muuntamo, M282. Tähän osaan kuuluu kylmäainekompressoreiden 

sähkömoottorit, jotka ovat nimellisjännitteeltään 690 V. Moottoreita syöttävän 

muuntajan nimellisteho on 1600 kVA ja valmistusvuosi 1998. 

 

Kaikki muuntajat ovat öljytäytteisiä ja niiden jäähdytystapa on tyypiltään ONAN, 

eli jäähdytys tapahtuu luonnollisella öljyn- ja ilmankierrolla. Muuntajat kuvataan 

lämpökameralla ja tarkastetaan silmämääräisesti vuoden välein ja niille 

suoritetaan mekaaninen puhdistus kahden vuoden välein ylikuumentumisen ja 

eristimien likaisuudesta johtuvien mahdollisten oikosulkujen välttämiseksi. 

 

Joutsenon tehtaan sähköverkko on puhtaasti säteittäinen eli sähkönsyöttö jakautuu 

muuntajilta eri pääkeskuksille ja niiltä alakeskuksille, tuotantolinjojen 

pääkeskuksille ja muille toimilaitteille. Pienjännitepuolelle ei ole rakennettu 

minkäänlaisia varasyöttöyhteyksiä. 

 

Verkko on johdinjärjestelmältään TN-C-S. Kaapelit muuntamoilta pää- ja 

nousukeskuksille ovat nelijohtimisia eli niissä on kolme vaihejohdinta ja 

yhdistetty suoja- ja nollajohdin, PEN. Edellä mainituilta keskuksilta 

johdinjärjestelmä jatkuu TN-S -järjestelmänä eli suoja- ja nollajohtimen erotus on 

toteutettu pääkeskuksilla. 

 

Muuntamoiden lisäksi sähköverkon ennakkohuolto kattaa kaikki 

sähköpääkeskukset, sekä suurimmat ala- ja ryhmäkeskukset. Keskukset 

lämpökuvataan ja tarkastetaan silmämääräisesti vuoden välein. Linjakohtaiset 

keskukset ovat myös kunnossapito-ohjelmassa ja niille suoritetaan 

puhdistustoimenpiteitä säännöllisesti. 

 

Tuotantolinjojen moottorikäytöt ovat pääasiassa taajuusmuuttajakäyttöjä ja 

taajuusmuuttajat on pyritty asentamaan keskitetysti linjakohtaisiin keskuksiinsa. 

Taajuusmuuttajat tuottavat paljon lämpöä ja aiemmin tämä aiheutti häiriöitä 
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niiden toiminnassa. Tänä päivänä suurin osa taajuusmuuttajakeskuksista onkin 

yhdistetty tehtaan tuloilmalinjoihin ja jäähdytetyn ja suodatetun ilman johtaminen 

niihin on vähentänyt häiriötilanteita merkittävästi. 

8.7 Muuntajien kuormitukset 

Muuntajien elinikään vaikuttaa niiden kuormitus ja likaisuus. Liiallinen käämin 

lämpeneminen lyhentää muuntajan elinikää, joten muuntajan 

ylikuormitustilanteita tulisi välttää, vaikka 1,3-kertainen ylikuormitus onkin 

sallittua, jos ilmanvaihto ja jäähdytys ovat kunnossa. Vastaavasti elinikä pitenee 

kuormien ollessa alle muuntajan nimellistehon. Jakelumuuntajien 

vikaantumattomaksi eliniäksi nimelliskuormalla on määritelty 35 – 40 vuotta /18/. 

 

Kuvissa 9, 10 ja 11 on esitelty jokaisen muuntajan kuormituksen kuvaajat 

vuodelta 2009. 
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Kuva 9. Muuntajan M212, Sn = 800 kVA, kuormitus vuonna 2009. Kuvassa Pmax on huipputeho, 

Pmin on minimiteho, Pka on tehon tuntikeskiarvo ja Qmax on loistehon huippu. /14/ 

 

Kuvasta nähdään, että Leipomo-osan muuntajan huippukuormat ovat olleet n. 

60 % muuntajan nimellistehosta ja tehon tuntikeskiarvo on n. 40 %:n tasolla. 

Suurin kuormitus on ajoittunut tammi-maaliskuun ajalle. Kuormitustietojen 

mukaan muuntajassa on turvallisesti hyödynnettävää kapasiteettia 250 – 300 kVA, 

mutta suurimpana ongelmana on muuntajan pienjännitelähtöjen tilanne. Liitteessä 
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5 olevasta kaapeliluettelosta voidaan nähdä, että muuntajalla on ainoastaan yksi 

vapaa lähtö käytettävänä, jonka voisi mahdollisesti ottaa kappaleessa 9.2.7 

esitettävä suunnitelman käyttöön. 

 

Tehdasosaa syöttävän muuntajan M257 kuormituskäyrät on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10. Muuntajan M257, Sn = 1000 kVA, kuormitus vuonna 2009. Kuvassa Pmax on huipputeho, 

Pmin on minimiteho, Pka on tehon tuntikeskiarvo ja Qmax on loistehon huippu. /14/ 

 

Muuntajan M257 huippukuormitus on n. 70 %:n tasolla nimellistehosta ja tehon 

tuntikeskiarvo on puolet muuntajan nimellistehosta. Myös loistehoa on esiintynyt 

jonkin verran, joten loistehon kompensointikondensaattoreiden toiminta olisi hyvä 

tarkastaa. Liitteessä 16 on esitelty mittauskuvaajia SPK3:sta, jonka lähtöön 

kompensointi on kytketty. Kuvaajasta näkyy selvästi loistehon kompensoinnin 

riittämättömyys. 

 

Muuntajalla on käyttämätöntä tehoa ainakin 250 kVA, joka voitaisiin ottaa 

käyttöön ilman, että muuntaja ylikuormittuisi. Tämän muuntajan 

pienjännitelähdöt ovat kuitenkin kaikki käytössä, joten vapaana olevan reservin 

saamiseksi käyttöön tulisi lähdöt jaotella uudelleen. Toistaiseksi tehtaan puolella 

ei kuitenkaan ole ollut pulaa sähkötehosta, joten em. toimenpiteeseen ei ole 

tarvetta ryhtyä. 
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Ammoniakkilaitoksen kylmäkompressoreiden moottoreita syöttävän muuntajan 

M282 kuormitukset on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11. Muuntajan M282, Sn = 1600 kVA, kuormitus vuonna 2009. Kuvassa Pmax on huipputeho, 

Pmin on minimiteho, Pka on tehon tuntikeskiarvo ja Qmax on loistehon huippu. /14/ 

 

Nimellisteholtaan suurin muuntaja M282 syöttää kylmäkoneita ja on 

kuormitukseltaan maksimissaan n. puolessa kuormassa ja tuntikeskiarvon 

perusteella vain neljäsosan kuormituksessa. Kuvasta voidaan nähdä selvästi, että 

suurin kuormitus on kesäkuukausina, ja tämä johtuu luonnollisesti suuremmasta 

kylmätehon tarpeesta tuotteiden jäähdytyksessä. 

 

Muuntajassa on valmiita vapaita lähtöjä yksi kappale, mutta tyhjää tilaa on n. 

kahden lähdön lisäämiselle. Mikäli jäähdytyksen käyttöön tarvitaan lisää 

sähkötehoa, on sitä muuntajassa reservissä n. 800 kVA. Muuntajan toision jännite 

on 690 V, joten muualla tehtaan sähköverkossa ei tätä kapasiteettia voida 

hyödyntää. 

 

Johtuen moottorikohtaisista kiinteistä kompensointikondensaattoreista loistehoa 

on esiintynyt jonkin verran. Loistehosta on jouduttu maksamaan 640 € vuonna 

2009 ja se on summana melko vähäinen, joten minkäänlaista automaattista 

kompensointilaitteistoa tuskin kannattaa sen vuoksi hankkia. Kondensaattoreiden 

kunto on tarkastettu vuoden 2010 alussa ja yksi viallinen kondensaattori on 
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vaihdettu ja mittaamalla jokainen moottori erikseen jänniteanalysaattorilla 

voitaisiin loistehon aiheuttaja saada selville. Jäähdytyskompressoreiden 

moottoreista on kerrottu tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

8.7.1 Jäähdytyskompressorit 

Tehdasosan kaikki pakkasvarastot ja jäähdytysspiraalit jäähdytetään konehuoneen 

jäähdytyskompressoreilla. Kompressoreja käytetään 690 V oikosulkumoottoreilla 

ja ne kytketään suoralla kytkennällä käynnistyskatkaisijoiden kautta 

sähköverkkoon. Jokaisella moottorilla on kiinteä kondensaattoriparisto tai 

paristoja riippuen koneen tehosta. Taulukossa 4 on esitelty tiedot kompressoreja 

pyörittävistä sähkömoottoreista ja niiden kompensointiparistoista. 

 

Taulukko 4 Jäähdytyskompressoreiden moottorit ja niiden kompensoinnit. 

Kompressori 
Sähkömoottorin teho 

Pn,M [kW] 
cosφ 

Kompensointiparisto 
Q [kvar] 

JK1 160 0,92 40 

JK2 160 0,92 40 

JK3 45 0,87 20 

JK4 160 0,92 40 

JK5 280 0,83 75 

JK6 200 0,84 75 

JK7 130 0,88 60 

 

Kylmäaineena järjestelmässä on ammoniakki, jonka kokonaismäärä on n. 6300 

kg. Kompressoreista JK7 on korkeapainekompressori ja muut kompressorit ovat 

matalapaineisia. Kompressoria JK6 voidaan käyttää myös korkeapaineisena. 

Koneista JK1-JK5 ovat ruuvikompressoreita ja JK6 ja JK7 ovat 

mäntäkompressoreita. /12/ 

 

Kompressoreita pyörittävien sähkömoottoreiden ylikuormitussuojausta on 

käsitelty kappaleessa 9.1.2. 
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8.8 Riskianalyysi kohteessa 

Sähkö- ja automaatioverkon riskianalyysissä pyritään selvittämään verkon 

tuotannon kannalta kriittisimmät osat, jotka eniten vaikuttavat tuotantoon ja 

aiheuttavat suurimmat keskeytyskustannukset. 

 

Joutsenon tehtaalla on ollut vuodesta 2003 häiriöraportointijärjestelmä Cognos, 

johon on syötetty ajoraporteissa olleet häiriötiedot. Häiriöt on luokiteltu tyypin 

mukaan esim. mekaaniset viat, sähköhäiriöt, virheellisestä käytöstä johtuneet 

häiriöt jne. Järjestelmässä on kootusti koko tehtaan eli leipomo-osan ja tehdasosan 

tuotantolinjojen häiriöt ja niiden syyt. Kuvassa 12 on esitelty sähkövioista 

johtuneiden häiriöiden osuus kokonaismäärästä. 
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Kuva 12. Sähkövikojen aiheuttamien häiriöiden osuus tuotantolinjoilla 2003–2009. /10/ 

 

Kuvasta voidaan nähdä, että sähköisistä vioista johtuvien häiriöiden osuus ei ole 

suuri, keskimäärin vain n. 4,3 %. Häiriöitä ei ole eritelty linjakohtaisesti, mutta 

kokemusten pohjalta voidaan arvioida, että yleisimmät sähköviat johtuvat 

taajuusmuuttajahäiriöistä, anturi- ja relevioista. 

 

Raportointijärjestelmä ei ole täysin luotettava, sillä se perustuu pitkälti 

työntekijöiden aktiivisuuteen raporttien täyttämisessä ja lisäksi häiriön syyn 

erottelu, esim. mekaanisen ja sähköisen vian välillä, voi olla vaikeaa. Järjestelmä 
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antaa kuitenkin melko hyvän kuvan sähköisten häiriöiden osuudesta häiriöiden 

kokonaismäärästä. 

8.9 Keskeytyskustannukset 

Tuotantokatkoksesta syntyy yleensä keskeytyskustannuksia tuotantotappioiden 

kautta. Joutsenon tehtaan yhden tuotantolinjan keskeytyskustannusten 

painotetuksi keskiarvoksi on laskettu n. 1000 €/h. Tähän tulokseen on otettu 

huomioon menetetty myyntikate ja henkilöstökulut joista on vähennetty 

pakkausmateriaali-, raaka-aine- ym. valmistuskulut. Yllä olevassa summassa ei 

ole huomioitu linjoilla olevia raaka-aineita, jotka menevät käyttökelvottomaksi 

mikäli linja on pysähdyksissä liian kauan. Neljällä suurimmalla tuotantolinjalla 

tuotteen läpimenoaika on 1-2 h, joten suurimmillaan raaka-aineista tulee n. 5000 € 

suuruinen tappio. /15/ 

 

Taulukossa 5 on esitelty muuntajien vaikutukset tappioihin linjakohtaisesti ja 

lisäksi laskelma kustannuksista keskeytysten aikana. 

 

Taulukko 5. Muuntajien vikaantumisesta johtuvat linjakohtaiset keskeytyskustannukset. 

Kohde M212 M257 M282 

Rieska-linja 1 000 €/h  1 000 €/h 

Domus-linja 1 000 €/h  1 000 €/h 

Piirakkalinja 1  1 000 €/h 1 000 €/h 

Piirakkalinja 2  1 000 €/h 1 000 €/h 

Ned I-linja  1 000 €/h 1 000 €/h 

Ned II-linja  1 000 €/h 1 000 €/h 

Lami-linja  1 000 €/h 1 000 €/h 

U-pakkasvarasto   42 000 € 

Tuotteet ym. 1 500 € 3 000 € 5 000 € 

 

Taulukon tiedoista nähdään, että suurimmat tappiot aiheuttaa kylmälaitoksen 

muuntajan M282:n vikaantuminen. Seuraavaksi on käsitelty tarkemmin 

muuntajien vikaantumisen vaikutuksia tuotantoon ja tuotantotappioiden syntyyn. 

Tuotteista aiheutuvat tappiot on arvioitu linjoille jäävästä raaka-aineesta, joka 
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joudutaan viemään bio-jätteeksi, mikäli tuotantolinja pysähtyy pitkäksi aikaa. 

Tuotteen tappio lasketaan mukaan keskeytyksen ensimmäiselle täydelle tunnille. 

 

Laskelmissa ei ole huomioitu keskeytyksen takia toteutumatta jääneestä 

sähköenergiasta kulutuksesta syntyvää säästöä. Keskeytyskustannuksilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä nimenomaan tuottamattomuudesta ja saamattomista 

myyntituloista syntyviä tappioita. 

8.9.1 Muuntaja M212 

Muuntaja M212:n hajoaminen pysäyttäisi koko leipomo-osan tuotannon eli 

Domus-, pala- ja rieska-linjat. Myös pakastusspiraalit Autopak 1, Vulganus 1 ja 

Vulganus 11 ja Domus-linjan nostatusspiraali pysähtyisivät. Lavaamon 

sähkönsyöttö tulee pääkeskukselta SPK2, jonka syöttö tulee muuntajalta M212, 

joten tuotteiden lavaustoimintakin häiriintyisi muuntajan hajotessa. Edellä 

mainittujen lisäksi myymälän ja toimiston toiminta lakkaisi. Sähköverkkoon ei ole 

rakennettu minkäänlaisia varasyöttöyhteyksiä toisille muuntajille, joten 

tärkeimmille kohteille jouduttaisiin järjestämään sähkönsyöttö varavoimakonein 

tai jatkojohdoin tehtaan puolelta. 

 

Sähkönjakelun keskeytyksestä johtuvia kustannuksia tulisi linjakohtaisesti 

1000 €/h ja tämän lisäksi kahteen paistouuniin ja Domus-linjan nostatusspiraaliin 

jääneet tuotteet menisivät todennäköisesti käyttökelvottomiksi. Täten 

keskeytyskustannukset olisivat yhteensä tuottamatta jääneiden ja pilalle 

menneiden tuotteiden osalta n. 3500 € ensimmäiseltä tunnilta ja 2000 € 

seuraavilta. 

 

Kuormituksensa puolesta muuntajan vikaantuminen ei ole todennäköistä ja 

elinikää muuntajalla voidaan arvioida olevan vielä 10–20 vuotta. 

8.9.2 Muuntaja M257 

Tehdasosan sähkönsyötöstä vastaa muuntaja M257. Mikäli muuntaja hajoaisi, 

pysäyttäisi se tuotannon kaikilta viideltä tuotantolinjalta ja myös kaikki nostatus- 

ja pakastusspiraalit ja pakkauslinjaston osat pysähtyisivät. Myöskään muuntajan 
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M257 jälkeen ei ole rakennettu varasyöttöyhteyksiä, joten tässäkin tapauksessa 

jouduttaisiin käyttämään varavoimakoneita ja jatkojohtoyhteyksiä sähkönjakelun 

turvaamiseksi kriittisimmille laitteille. Kylmälaitosta ohjaavien keskusten SPK5 ja 

SPK6 syöttö tulee muuntajalta M257, joten todennäköisesti muuntajan 

vikaantuminen pysäyttäisi myös kylmälaitoksen vaikka kylmäkompressoreja 

voidaankin ajaa käsikäyttöisesti. 

 

Keskeytyskustannuksiksi viiden linjan pysähtymisestä ja pilaantuneista raaka-

aineista tuotantolinjoilla voidaan arvioida ensimmäiseltä tunnilta syntyvän n. 8000 

€:n ja seuraavilta 5000 €:n suuruiset tappiot. 

8.9.3 Muuntaja M282 

Kaikkein kriittisin komponentti tehtaan sähköverkossa tuotannon kannalta on 

kylmäkompressoreja syöttävä muuntaja M282. Muuntajan hajoaminen pysäyttäisi 

kaikki seitsemän NH3-kylmäainekonetta ja tämä tarkoittaisi pakastusspiraalien 

Justus 1 ja 2, Vulganus 3, 5, 7 ja 11 sekä U-pakkasvaraston jäähdytyksen 

loppumista. Käytännössä tästä seuraisi koko tehtaan tuotannon pysähtyminen, 

vaikka leipomo-osan spiraaleiden Autopak 1 ja Vulganus 1 ja kahden pienen 

pakkasvaraston kylmäkoneet onkin kytkettynä muuntajan M212 lähtöihin. 

Pakkasvarastot ovat kooltaan niin pieniä, että tuotteiden varastoinnissa 

tukeudutaan yhteiseen U-pakkasvarastoon. 

 

Tuotanto pysähtyisi kaikkiaan seitsemällä linjalla, josta aiheutuisi suoraan 

7000 €/h tappiot, mutta myös suurimmassa pakkasvarastossa olevat tuotteet 

olisivat vaarassa sulaa käyttökelvottomiksi useamman tunnin sähkökatkoksissa. 

U-pakkasvarastoon mahtuu arviolta 100 – 150 lavaa tuotteita, joka suurimmillaan 

vastaa n. kuuden tunnin tuotantoa koko tehtaan osalta eli n. 42000 €:n suuruista 

summaa /15/. Lämpimällä ilmalla ilman jäähdytystä U-pakkasvaraston lämpötilan 

on arvioitu nousevan yli sallitun -18 °C:n noin neljässä tunnissa /19/. Täten 

esimerkiksi yli viiden tunnin keskeytyksestä tulisi tuotantotappioina 7000 €/h 

lisättynä raaka-aineiden pilaantumisesta johtuneilla tappioilla, n. 5000 €, ja 
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lopuksi U-pakkasvaraston sulamisen johdosta 42000 €. Yhteissummaksi saadaan 

karkeasti 82000 €. 

 

Muuntajan vikaantuminen ei ole kovin todennäköistä, sillä käyttöikää muuntajalla 

pitäisi olla jäljellä n. 30 vuotta kuormituksen pysyessä nykyisellä tasolla. Mikäli 

riski vikaantumiselle katsotaan kuitenkin liian suureksi, voidaan tehtaalle 

muuntaja varaosaksi, jolloin muuntaja saataisiin tarvittaessa vaihdettua 

suhteellisen nopeasti. Uuden muuntajan tilaaminen ja toimittaminen valmistajalta 

vie n. 10–12 viikkoa, ja tuossa ajassa tuotantotappioiden määrä kasvaisi erittäin 

suureksi. 

 

Vikaantumisen varalta tehtaalle voitaisiin hankkia nimellisteholtaan vastaava eli 

1600 kVA:n muuntaja, joka maksaa n. 23000 €. Kappaleen 8.7 kuvan 11 

perusteella alhaisemman tehon muuntajakin olisi riittävä ja esimerkiksi 1250 

kVA:n muuntaja maksaa n. 18500 € ja 1000 kVA:n 14500 € /20/. Nämä arviot 

perustuvat tämän hetken jäähdytystehontarpeeseen, mutta tuotannon laajentuessa 

kasvaa todennäköisesti myös jäähdytystehontarve, jolloin pienemmän muuntajan 

hankkiminen varaosaksi ei ole kannattavaa. 
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9 SÄHKÖVERKON KEHITTÄMINEN 

Seuraavaksi on käsitelty verkon sähköteknisten laskelmien tuloksia ja niiden 

vaikutusta nykyiseen sähköverkkoon. Lisäksi on käyty läpi tehtaalla vuonna 2009 

tehdyn energia-analyysin parannusehdotuksia sähköverkon näkökulmasta ja 

lopuksi esitelty suunnitelmat vastaamaan tulevia tehontarpeita tuotannon 

lisääntyessä. 

 

Tehtaan sähköverkolle suoritettiin ylivirtalaskennat oikosulkujen ja 

ylikuormitusten osalta ja lisäksi laskettiin jännitteenalenemia ja 

kuormitettavuuksia. Laskut suoritettiin kaikille muuntajalähdöille käyttäen 

luvuissa 4.1, 4.2, 4.3 ja 5.2 esiteltyjä menetelmiä ja kaavoja. Laskentojen periaate 

ja kulku on esitelty yksityiskohtaisesti liitteissä 1, 2 ja 3. 

 

Verkossa suoritettiin myös mittauksia sähköpääkeskuksissa SPK1, SPK3 ja SPK7. 

Mittauksista haluttiin lähinnä tietoja loistehon kompensoinnin toimivuudesta. 

Mittaukset suoritettiin tunnin aikajaksolta Fluke 435 -sähkönlaadun 

analysaattorilla Lappeenrannan Energian edustajan kanssa. Mittaustulosten 

kuvaajia on esitelty liitteissä 15, 16 ja 17. 

9.1 Ylivirtalaskelmat 

Seuraavaksi on analysoitu saatuja laskentatuloksia muuntajalähtöjen 

ylivirtasuojauksen, eli ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen, osalta. Mahdollisille 

löydetyille epäkohdille on esitetty parannusehdotukset standardiin SFS 6000 

nojaten. 

9.1.1 Oikosulkuvirrat 

Oikosulkuvirtalaskenta suoritettiin kaikille muuntajille ja muuntajalähdöille. 

Arvot laskettiin suurimmalle ja pienimmälle alkuoikosulkuvirralle Ikmax’’ ja Ikmin’’, 

suurimmalle alkuoikosulkuvirralle moottorikäytöt mukaan lukien IkmaxM’’ sekä 

sysäysoikosulkuvirta is moottoreilla ja ilman, isM ja isIM. Laskenta suoritettiin 

liitteen 1 mukaisella menetelmällä. Oikosulkuvirrat laskettiin kolmi-, kaksi- ja 
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yksivaiheisen oikosulun tapauksessa. Sysäysoikosulkuvirrat on laskettu 

kolmivaiheisista oikosulkuvirroista. 

 

Taulukoissa 6 ja 7 on esitelty oikosulkulaskennan tulokset. 

 

Taulukko 6. Muuntajien ja muuuntajalähtöjen oikosulkulaskennan tulokset 3-, 2- ja 1-vaiheisissa 

oikosuluissa suurimpien Ikmax’’ ja pienimpien Ikmin’’ alkuoikosulkuvirtojen osalta ilman 

moottoriryhmien vaikutusta. 

 Ikmax'' [kA] Ikmin’’ [kA] 

 3v 2v 1v 3v 2v 1v 

M212 22,5 19,5 23,2 20,5 17,8 21,1 

F1 19,0 16,4 18,8 17,3 14,9 17,1 

F2 10,5 9,1 9,3 9,6 8,3 8,4 

F3 13,0 11,2 13,1 11,8 10,2 11,9 

F4       

F5 17,8 15,4 17,2 16,1 14,0 15,6 

F6 18,4 16,0 18,0 16,8 14,5 16,3 

F7 18,4 16,0 18,0 16,8 14,5 16,3 

F8 19,2 16,6 19,0 17,5 15,1 17,3 

F9+F10 21,2 18,3 21,5 19,3 16,7 19,6 

M257 22,0 19,1 23,8 20,0 17,4 21,7 

F1+F2 20,4 17,7 21,7 18,6 16,1 19,7 

F3+F4 20,9 18,1 22,4 19,0 16,5 20,4 

F5+F6 20,6 17,9 21,9 18,8 16,2 19,9 

F7+F8+F9+F10 17,0 14,7 17,0 15,4 13,4 15,4 

F11+F12 18,3 15,8 18,7 16,6 14,4 17,0 

M282 24,4 21,1 30,8 22,2 19,2 28,0 

F1+F2 23,1 20,0 28,5 21,0 18,2 25,8 

F3 23,3 20,2 28,0 20,2 17,5 24,2 

F4       

F5 23,7 20,5 29,2 20,9 18,1 25,8 

F6 23,6 20,4 29,1 20,7 18,0 25,6 

F7 23,6 20,4 28,9 20,6 17,8 25,3 

F8 23,5 20,4 28,7 20,5 17,7 25,1 

F9+F10 23,4 20,3 29,0 21,3 18,4 26,3 
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Saadut tulokset kuvaavat hyvin oikosulkuvirtojen suuruuksia teollisuusverkossa. 

Oikosulkuvirrat ovat suuria joka puolella verkkoa ja ne pienentyvät merkittävästi 

pitkillä ja ohuilla kaapeliyhteyksillä. Lähellä muuntajaa ja lyhyillä 

kaapeliyhteyksillä yksivaiheiset oikosulkuvirrat ovat kolmivaiheisien suuruisia tai 

jopa suurempia ja kaksivaiheiset oikosulkuvirrat ovat pienimpiä kaikkialla verkon 

tarkastelukohdissa. 

 

Taulukossa 7 on oikosulkuvirtalaskennan tulokset, kun mukana ovat 

oikosulkumoottorit. Ne vaikuttavat alkuoikosulkuvirtaan suurentavasti, sillä 

oikosulun sattuessa pyörivät koneet syöttävät verkkoon vikavirtaa. Moottoreiden 

vaikutusta yksivaiheisen oikosulun, ts. maasulun, vikavirran suuruuteen ei ole 

laskelmissa huomioitu, sillä oikosulkuvirran käyttäytyminen kyseisessä 

tapauksessa vaatisi syvempää perehtymistä aiheeseen. Taulukossa on lisäksi 

esitetty sysäysoikosulkuvirtojen laskentatulokset. 
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Taulukko 7. Muuntajien ja muuuntajalähtöjen oikosulkulaskennan tulokset 3- ja 2-vaiheisissa 

oikosuluissa, moottoriryhmien vaikutus huomioiden, suurimpien alkuoikosulkuvirtojen IkmaxM’’ 

osalta, sekä sysäysoikosulkuvirrat is ilman moottoriryhmien vaikutusta, IM ja moottoriryhmät 

huomioiden, M. 

  IkmaxM'' [kA] is [kA] 

  3v 2v IM M 

M212 27,4 23,7 51,9 60,9 

F1 22,0 19,0 35,3 38,7 

F2 11,2 9,7 16,0 16,6 

F3 14,1 12,2 21,2 22,4 

F4 
    

F5 20,1 17,4 30,2 32,7 

F6 21,1 18,3 33,1 36,1 

F7 21,1 18,3 33,1 36,1 

F8 22,2 19,2 36,0 39,5 

F9+F10 25,2 21,8 44,1 49,7 

M257 31,1 26,9 51,3 66,7 

F1+F2 27,6 23,9 42,2 51,8 

F3+F4 28,7 24,9 45,7 57,5 

F5+F6 28,0 24,2 43,1 53,3 

F7+F8+F9+F10 21,1 18,3 29,8 34,2 

F11+F12 23,4 20,3 33,7 39,6 

M282 29,4 25,5 56,4 64,8 

F1+F2 27,4 23,7 48,8 54,9 

F3 26,0 22,5 49,2 48,4 

F4 
    

F5 27,2 23,6 51,9 54,0 

F6 27,0 23,4 51,4 53,1 

F7 26,7 23,1 51,2 52,1 

F8 26,5 22,9 50,7 51,3 

F9+F10 27,8 24,1 50,3 56,7 

 

Laskentatulosten perusteella moottorit kasvattavat alkuoikosulkuvirtaa 20–40 %, 

mutta tämä on täysin teoreettinen maksimi, sillä laskelmissa on oletettu, että 

kaikki moottorit ovat suoraan sähköverkkoon kytkettyjä ja käynnissä 
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nimellistehollaan ja –kuormallaan. Tehtaan moottorikäytöistä suuri osa on 

taajuusmuuttajakäyttöjä, mutta jotkin suurimmat koneet ovat vielä 

suorakytkentäisiä, eikä moottoreita lähdetty sen vuoksi laskentaprosessissa 

erottelemaan. Todellisuudessa oikosulkuvirrat ovat lähempänä taulukon 6 kuin 

taulukon 7 laskentatuloksia. 

9.1.2 Ylikuormitussuojaukset 

Kaikille muuntajalähdöille on laskettu kuormitettavuus standardin SFS 6000 

mukaisesti. Liitteessä 2 on yksityiskohtainen laskuesimerkki johdon tai kaapelin 

kuormitettavuuden määrittämiseksi ja samalla tavalla on myös laskettu lähtöjen 

kuormitettavuudet 

 

Leipomo-osaa syöttävän muuntajan M212 lähes kaikkien lähtöjen kaapelit on 

ensimmäiseltä viiden metrin matkalta asennettu yhteiseen kaapeliojaan 

asennustavan D mukaisesti, jonka jälkeen niiden asennustavat vaihtelevat 

kaapelikohtaisesti. Nousukeskusta NK3 syöttävä kaapeli on sijoitettu omaan 

asennusputkeen muiden kaapeleiden yläpuolelle, joten sen asennustapa poikkeaa 

hiukan muista kaapeleista. Vaativin asennusolosuhde kaapeleiden 

kuormitettavuuden kannalta on yhteinen kaapelioja, joten kaapeleiden 

kuormitettavuudet laskevat sen myötä merkittävästi. Taulukossa 8 on esitelty 

kaapeleille lasketut suurimmat sallitut kuormitettavuudet. 
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Taulukko 8. M212 lähtöjen nykyiset sulakkeet In,F1, suurimmat sallitut kuormitusvirrat IZ ja niiden 

mukaan määräytyvät suojaavat sulakkeet In,F2. 

Lähtö Kohde In,F1 [A] IZ [A] In,F2 [A] 

F1 NK1 315 152 125 

F2 NK2 200 152 125 

F3 NK3 315 300 250 

F4 varalla - - - 

F5 Vulganus1 250 120 100 

F6 Kompens. 250 137 100 

F7 Autopak1 250 137 100 

F8 SPK2 250 152 125 

F9 SPK1 224 152 125 

F10 SPK1 224 152 125 

 

Nousukeskusta NK1 syötetään lähdön F1 kaapelilla. Kaapelin suurimmaksi 

sallituksi kuormitettavuudeksi on laskennassa saatu 152 A, joten sille soveltuva 

ylikuormitussuojasulake olisi nimellisvirraltaan 125 A. Sama pätee lähtöjen F2, 

F8, F9 ja F10 kaapeleille. Myös muiden lähtöjen sulakkeet ovat ylimitoitettuja ja 

toimivat ainoastaan johtojen oikosulkusuojina. 

 

Muuntaja M257 syöttää kaikkia tehdasosan laitteita lukuun ottamatta NH3-

kompressoreja. Lähdöt on varustettu jonovarokekytkimin ja gG-tyypin 

kahvavarokkein. Kaikkien lähtöjen kaapelit lähtevät muuntajalta kulutuskohteille 

yhteisessä kaapelikanavassa paitsi lähtöjen F5, F6, F11 ja F12, jotka on asennettu 

erikseen maahan. Liitteen 8 mukaan kaikkien em. kaapeleiden asennustapa on D 

ja lähekkäisten kaapeleiden lukumäärä rajoittaa kuormitettavuutta taulukon 9 

laskentatulosten mukaisesti. Taulukossa on lueteltu lähdön numero ja siihen 

kytketty kulutuskohde. Kaavalla (34) laskemalla on määritetty johtimen suurin 

sallittu kuormitusvirta IZ ja ylikuormitussuojaksi soveltuvan gG-tyypin sulakkeen 

suurin sallittu nimellisvirta In,F on katsottu liitteen 13 taulukosta. 
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Taulukko 9. M257 lähtöjen nykyiset sulakkeet In,F1, suurimmat sallitut kuormitusvirrat IZ ja niiden 

mukaan määräytyvät suojaavat sulakkeet In,F2. 

Lähtö Kohde In,F1 [A] IZ [A] In,F2 [A] 

F1 SPK3 400 167 125 

F2 SPK3 400 167 125 

F3 SPK5 400 214 160 

F4 SPK5 400 214 160 

F5 SPK6 315 240 200 

F6 SPK6 315 240 200 

F7 SPK7 200 192 160 

F8 SPK7 200 192 160 

F9 SPK7 200 192 160 

F10 SPK7 200 192 160 

 

Taulukosta voidaan nähdä, että ylikuormitussuojaksi sopiva sulake on jokaiselle 

lähdölle pienempi mitä lähdöille on tällä hetkellä asennettu eli sulakkeet toimivat 

ainoastaan kaapeleiden oikosulkusuojina. Sulakkeet tulisi vaihtaa oikean 

kokoisiksi tai toinen vaihtoehto on asentaa ylikuormitussuoja johtolähdön 

loppuun. Seuraavassa on analysoitu lähtöjen mitoitusta ylikuormitussuojauksen 

kannalta. 

 

Pääkeskusta SPK3 syötetään lähdöistä F1 ja F2. Rinnankytkettyjen kaapeleiden 

loppupäässä on yhdet yhteiset 630 A gG-tyypin kahvavarokkeet. Kaapelit ovat 

tyypiltään ja pituudeltaan samanlaiset, joten virran voidaan olettaa jakautuvan 

tasan niiden kesken ja täten kaapeleiden yhteenlaskettu kuormitettavuus on 

taulukon 6 mukaan 336 A. Tämän virran perusteella liitteen 13 taulukko antaa 

suurimmaksi sopivaksi ylikuormitussuojaksi sopivaksi gG-tyypin sulakkeeksi 250 

A:n sulakkeen. Nykyiset sulakkeet ovat ylimitoitettuja eivätkä toimi 

ylikuormitussuojana syöttökaapeleille, joten sulakkeet tulee vaihtaa sopiviksi. 

 

Pääkeskusta SPK5 syötetään lähdöistä F3 ja F4 rinnankytketyillä samat 

ominaisuudet omaavilla kaapeleilla, joten virranjaon voidaan olettaa olevan yhtä 
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suuri niiden johdinten kesken. Ylikuormitussuojaksi sopivat 160 A:n sulakkeet 

nykyisten sulakkeiden sijasta. 

 

Lähdöistä F5 ja F6 syötetään kahdella kaapelilla pääkeskusta SPK6 jossa kaapelit 

on kytketty pienjännitekatkaisijaan ABB SACE SN1250. Katkaisijan nimellisvirta 

In on 1250 A ja jokaisen vaiheen nimellisvirta on säädetty arvoon n. 0,5 x In eli 

karkeasti arvioituna arvoon 625 A. Taulukon 6 laskentatulosten mukaan 

syöttökaapeleiden yhteenlaskettu suurin sallittu kuormitettavuusvirta IZ on 480 A, 

joten asettelua tulisi pienentää arvoon 0,38 x In, jolloin ylikuormitussuojaus 

toimisi oikein. 

 

Lähdöistä F7-F10 syötetään neljällä kaapelilla pääkeskusta SPK7. Kaapeleiden 

jokaisella vaihejohtimella on sekä alku- että loppupäässä omat sulakkeensa. 

Sulakkeiden nimellisvirta on 200 A, mutta taulukon 9 laskelmien mukaan 

suurimmaksi sallituksi ylikuormitussuojaksi sopiva sulake olisi liitteen 13 mukaan 

160 A:n sulake. Kaapeleiden ylikuormitussuojauksen kannalta riittäisi, että 

loppupään sulakkeet vaihdettaisiin sopiviksi.  

 

Pääkeskusta SPK4 syötetään lähdöistä F11 ja F12 kahdella rinnankytketyllä 

kaapelilla. Kaapeleiden loppupäässä ei ole ylivirtasuojausta eli kaapelit on 

kytketty suoraan keskuksen kiskostoon. Tässäkin tapauksessa lähtöpään sulakkeet 

toimivat tällä hetkellä ainoastaan oikosulkusuojina. Sopivien sulakkeiden 

nimellisvirta In on korkeintaan 200 A. 

 

Kaapeleiden kuormitettavuutta saataisiin hiukan kasvatettua erottelemalla kaapelit 

toisistaan kaapelikanaalissa ja täyttämällä kaapeleiden välit esim. soralla. Täten 

kaapeleiden välistä etäisyyttä saataisiin kasvatettua, jolloin myös kuormitettavuus 

kasvaisi kaavan 34 mukaisen kertoimen Ci kasvun myötä. 

 

Muuntaja M282 syöttää NH3-kylmäkoneita ja kaikkien koneiden syöttökaapelit 

lähtevät muuntajalta yhteisessä kaapelikanaalissa, jonka jälkeen ne konehuoneessa 

erkanevat omiin moottorikeskuksiinsa. Kaapelit on asennettu kanaalin pohjalle 
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päällekkäin, jolloin kaapeleiden keskinäinen läheisyys pienentää niiden 

kuormitettavuuksia merkittävästi. 

 

Kaikissa moottorikeskuksissa on etukojeina oikosulkusuojana toimivat katkaisijat, 

joiden jälkeen on asennettuna käynnistinkontaktorit lämpöreleineen. 

 

Taulukossa 10 on esitetty muuntajalähtöjen sulakkeet ja kaapeleiden lasketut 

suurimmat sallitut kuormitusvirrat tämän hetkisellä asennustavalla 

 

Taulukko 10. M282 lähtöjen nykyiset sulakkeet In,F1, suurimmat sallitut kuormitusvirrat IZ ja 

niiden mukaan määräytyvät suojaavat sulakkeet In,F2 ja ylikuormasuojien asetteluarvot Ias. 

Lähtö Kohde In,F1 [A] IZ [A] In,F2 [A] Ias [A] 

F1+F2 JK6/3K3 2x315 306 250 208 

F3 JK7/3K5 315 135 100 142 

F4 varalla - - - - 

F5 JK1/3K8 315 153 125 130 

F6 JK2/3K9 315 153 125 130 

F7 JK3/3K7 160 153 125 47 

F8 JK4/3K10 315 153 125 157 

F9+F10 JK5/3K2 2x315 153 125 140 

 

Koneiden JK6 ja JK5 syötöt on toteutettu tuplasyötöin. Ylikuormitussuojien 

asetteluarvot ovat melko hyvin aseteltu. Ainoastaan JK5:n ja JK7:n lämpösuojien 

arvot on aseteltu liian suuriksi. Kaikkien kaapeleiden kuormitettavuutta saataisiin 

tarvittaessa hiukan kasvatettua erottelemalla kaapelit toisistaan kaapelikanaalissa 

ja täyttämällä kaapeleiden välit esim. soralla. Täten kaapeleiden välistä etäisyyttä 

saataisiin kasvatettua, jolloin myös kuormitettavuus kasvaisi kaavan (34) 

mukaisesti kertoimen Ci kasvun myötä. 

 

Työn lähtötietoja kerätessä muuntajalta M282, havaittiin, että lähtöjen F7, F9 ja 

F10 kahvasulakkeet on leimattu 660 V:n nimellisjännitteelle. Koska muuntajan 

pienjännitepuolen jännitetaso on 690 V, tulee nykyisten sulakkeiden tilalle vaihtaa 

nimellisjännitteeltään sopivat sulakkeet. 
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9.1.3 Jännitteenalenemat 

Muuntajalähdöille laskettiin myös jännitteenalenemat, vaikka ennakkoon 

arvioiden niissä ei odotettu olevan mitään korjattavaa johtuen kaapeliyhteyksien 

lyhyydestä ja hyvistä tehokertoimen arvoista. Taulukossa 11 on esitelty 

jännitteenalenemalaskennan tulokset. Jännitteenalenemalle on asetettu suositus, 

jonka mukaan alenema ei saisi olla suurempi kuin 4 % piirin nimellisjännitteestä 

/8/. 
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Taulukko 11. Jännitteenalenemalaskennan tulokset muuntajalähdöittäin. Merkinnät taulukossa: l 

on pituus, Un on nimellisjännite, IB on piirin mitoitusvirta, R on johtimen resistanssi, X on johtimen 

reaktanssi, Uh on jännitteenalenema voltteina ja prosentteina. 

Lähtö l [m] Un [V] IB [A] cos φ R [mΩ] X [mΩ] Uh [V] Uh [%] 

M212                 

F1 17 400 152 0,95 3,08 1,224 0,9 0,2 

F2 80 400 152 0,95 14,48 5,760 4,1 1,0 

F3 62 400 300 0,95 9,92 4,898 6,9 1,7 

F4 varalla        

F5 18 400 120 0,95 5,58 1,296 1,2 0,3 

F6 18 400 137 0,95 4,14 1,332 1,0 0,3 

F7 18 400 137 0,95 4,14 1,332 1,0 0,3 

F8 16 400 152 0,95 2,90 1,152 0,8 0,2 

F9+F10 13 400 152 0,95 2,35 0,936 0,3 0,1 

M257                 

F1+F2 16 400 334 0,95 2,90 1,152 0,9 0,2 

F3+F4 13 400 428 0,95 1,56 0,936 0,7 0,2 

F5+F6 14 400 480 0,95 2,53 1,008 1,1 0,3 

F7+F8+F9F10 105 400 768 0,95 19,01 7,560 6,8 1,7 

F11+F12 38 400 480 0,95 6,88 2,736 6,2 1,5 

M282                 

F1+F2 18 690 306 0,97 3,26 1,296 0,9 0,1 

F3 14 690 135 1,00 3,50 1,008 0,8 0,1 

F4 varalla        

F5 10 690 153 0,98 1,81 0,720 0,5 0,1 

F6 11 690 153 0,98 1,99 0,792 0,6 0,1 

F7 12 690 153 0,99 2,17 0,864 0,6 0,1 

F8 13 690 153 0,98 2,35 0,936 0,7 0,1 

F9+F10 14 690 306 0,98 2,53 1,008 0,7 0,1 

 

Laskelmissa on käytetty mitoitusvirtana IB kaapeleille laskettuja 

maksimikuormitettavuuksia, jotka on esitetty kappaleen 9.1.2 taulukoissa. Virrat 

on pyöristetty alaspäin täysiin ampeereihin. Kaapeleiden pituudet on katsottu 
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JCAD-sähkösuunnitteluohjelmalla. Laskentatuloksista nähdään, että 

jännitteenalenemat ovat korkeimmillaan 1,7 % ja näin ollen sallituissa rajoissa. 

9.2 Energia-analyysi 

Joutsenon tehtaalle on tehty vuoden 2009 aikana energia-analyysi AX LVI Oy:n 

toimesta. Analyysi kattoi koko tehtaan energiankulutuksen tarkastelun lämmön, 

sähkön ja veden osalta. Analyysissä on esitelty mm. sähköteknisiä muutoksia 

energiatehokkuuden parantamiseksi ja seuraavassa on tarkasteltu niiden 

vaikutuksia vain sähköverkon kuormituksen ja sähköenergiankulutuksen kannalta. 

Energia-analyysin säästölaskelmien laskenta-arvona sähköenergialle on käytetty 

arvoa 58,60 €/MWh /12/. Joistakin parannusehdotuksista syntyisi säästöjä myös 

lämpöenergian osalta, mutta niitä ei tässä käsitellä. 

9.2.1 Valaistus 

Joutsenon tehtaan sisävalaistus on toteutettu pääasiassa loisteputkivalaisimin. 

Analyysissä on arvioitu sisävalaistuksen kokonaistehoksi n. 110 kW ja 

ulkovalaistuksen n. 5 kW. Leipomo-osan osuudeksi sisävalaistuksen 

energiankulutuksesta on laskettu n. 410 MWh ja tehdasosan n. 470 MWh ja koko 

valaistuksen vuotuiseksi energiankulutukseksi n. 900 MWh. Tehtaan tuotanto voi 

vaihdella vuoden aikana viikonloppujen osalta, mutta arkipäivisin tuotanto on 

yleensä täydessä käynnissä ympäri vuorokauden. Mikäli viikonloppuisin ei ole 

tuotantoa, saattaa valaistus olla siitä huolimatta päällä. Usein viikonloppuisin 

tuotantotaukojen aikana suoritetaan kunnossapito- ja huoltotöitä, sekä mm. 

tuotantolaitteiden ja pakastespiraaleiden pesuja ja puhdistuksia, jolloin 

jonkinlainen valaistus on oltava päällä. Analyysissä on arvioitu, että kuitenkin 

sunnuntaisin ainakin puolet valaistuksesta on tarpeettomasti päällä, jolloin 

sammuttamalla tarpeeton valaistus voitaisiin saavuttaa n. 55 MWh:n säästö 

sähköenergian kulutuksessa, joka vastaa vuositasolla n. 3223 €:n 

kustannussäästöjä. /12/ 

 

Verkon sähköteknisen mitoituksen kannalta parannusehdotuksella ei ole 

vaikutusta, sillä luonnollisesti kuormituksen vähentäminen ei aiheuta 

sähköverkolle ylimääräistä rasitusta. Näin ollen valojen sammuttamisella 
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saavutettaisiin hyötyjä ainoastaan suoraan valaistuksen sähköenergiankulutuksen 

osalta ja mahdollisesti valaistuksen pidentyvän käyttöiän kautta. 

9.2.2 Konttoreiden tuloilmakoneet 

Analyysissä on tutkittu leipomo-osan konttorin tuloilmakoneen 14TK2 

käyntiaikoja. Kone on käynnissä jatkuvasti ja kylmillä säillä (-10C°) se käy 

puolella nopeudella. Analyysissä on ehdotettu koneen sammuttamista silloin, kun 

konttorissa ei ole toimintaa eli käytännössä viikonlopuiksi. Säästötoimenpiteen 

edellytyksenä on mainittu aikaohjelman lisääminen konetta ohjaavaan 

automaatiojärjestelmään. Esitellyllä toimenpiteellä on arvioitu saavutettavan 

vuodessa 1,5 MWh:n energiansäästö joka vastaa 88 €:n kustannussäästöä. /12/ 

 

Myös tehdasosan konttorin tuloilmakone 2TK-1 on jatkuvassa käytössä ja sekin 

voitaisiin sammuttaa viikonloppujen ajaksi, jolloin konttoreissa ei työskennellä. 

Tässäkin tapauksessa edellytyksenä olisi aikaohjelman lisääminen 

automaatiojärjestelmään. Vuotuisiksi säästöiksi on tehdasosan tuloilmakoneen 

käyntiohjausjärjestelyillä arvioitu saavutettavaksi sähköenergian osalta 2 MWh:n 

ja kustannusten osalta 117 €:n säästöt /12/. Kummallakaan parannusehdotuksella 

ei ole vaikutusta sähköverkkoon sähköteknillisen tarkastelun kannalta. 

9.2.3 Taajuusmuuttajien lisääminen öljynjäähdyttimien puhaltimiin 

Jäähdytyskoneiden kompressoreiden öljynjäähdytykseen käytetään vesikatolla 

sijaitsevaa nesteenjäähdytintä, jossa on nesteen lämpötilan mukaan portaittain 

ohjatut jäähdytyspuhaltimet. Analyysissä on ehdotettu puhaltimien muuttamista 

taajuudenmuuttajakäyttöisiksi, jolloin niiden energiatehokkuutta saataisiin 

parannettua. Muutoksen investoinniksi on arvioitu 7100 € ja se kattaisi kaksi 

taajuudenmuuttajaa tarvittavine automaatio- ja sähkötöineen. Takaisinmaksuajaksi 

investoinnille on laskettu 4,0 a. Vuotuiseksi säästöksi sähköenergiankulutuksen 

osalta on laskettu saavutettavan 30 MWh, joka vastaa kustannuksissa 1758 € /12/. 

Taajuusmuuttajien lisääminen ei aiheuta verkolle ylimääräisiä rasituksia. 
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9.2.4 Paineilmavuotojen pienentäminen 

Paineilmaverkoston liityntäpisteissä on pieniä vuotoja eri puolella tehdasta ja 

niiden suuruudeksi on arvioitu yhteensä n. 3 m3/min. Analyysissä on arvioitu, että 

vähentämällä vuodot puoleen, eli n. 1,5 m3/min, voitaisiin saavuttaa säästöjä 

paineilmakompressoreiden sähkönkulutuksessa. Vuotuiseksi energiansäästöksi on 

laskettu n. 90 MWh ja kulutuksen vähennyksestä johtuvaksi kustannussäästöksi 

5274 € /12/. Tämäkään parannusehdotus ei aiheuta muutoksia sähköverkkoon 

pienentyvän kuormituksen takia. 

9.2.5 Kiertoarinauunien savukaasujen lämmöntalteenottojärjestelmä 

Leipomo-osassa sijaitsevien kahden suuren maakaasu-uunin savukaasuja ei 

nykyään käytetä hyväksi vaan savukaasut johdetaan sellaisenaan suoraan ulos. 

Asentamalla savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä voitaisiin savukaasuista 

analyysin mukaan saada 120 kW:n jatkuva lämpöteho, jota voitaisiin käyttää 

hyväksi mahdollisesti esim. käyttöveden tai kiinteistön lämmittämisessä. /12/ 

 

Lämmön talteenottojärjestelmän pumpun ja puhaltimen on laskettu lisäävän 

sähköenergian kulutusta n. 18 MWh/a, joka aiheuttaisi 1055 € suuruisen 

kustannuksen. Järjestelmän sähkötehoa ei ole ehdotuksessa ilmoitettu, mutta 

jakamalla arvioitu sähköenergiankulutus taulukossa 2 esitetyllä leipomo-osan 

käyttötuntimäärällä päästään sähkötehossa suuruusluokkaan 2,7 kW /12/. Tämän 

suuruinen teho ei aiheuta verkossa kovin suuria rasituksia eikä näin ollen vaadi 

erillistä laskentaa. 

9.2.6 Leipomon jäähdytyskoneiden toimintapiste 

Leipomon pienten pakastusspiraalien kylmäkoneet ovat vanhoja ja 

hyötysuhteeltaan huonoja. Energia-analyysin mukaan koneet käyvät 

kylmäkertoimella 0,5 – 0,6 ja niitä ajetaan yli mitoitushöyrystymislämpötilansa, 

jotta tuotteet saadaan jäähtymään riittävästi. Hankittaessa uudet, mitoitukseltaan 

oikean suuruiset koneet, saataisiin kylmäkerroin nostettua arvoon 1, ja paremman 

hyötysuhteen kompressoreilla on arvioitu saavutettavan 150 MWh 

sähköenergiansäästön kautta 8790 €:n säästö vuoden aikana /12/. Tässäkään 
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tapauksessa energiankulutuksen väheneminen ei aiheuta sähköverkolle 

lisärasitteita. 

9.2.7 Leipomo-osan ilmatasapaino 

Tuloilmakoneiden kapasiteetin vähyydestä johtuen leipomo-osa on voimakkaasti 

alipaineinen. Talvisin rakennuksen epätiiveydestä johtuva ulkoilman virtaus 

sisälle aiheuttaa ylimääräisiä lämmityskustannuksia, kun samanaikaisesti esim. 

maakaasu-uunien pakokaasujen lämpö johdetaan suoraan ulos. Talvella 

tuloilmakoneena palvelee ainoastaan yksi kone ja kesäaikana lisäksi toinen, 

jäähdytettyä ilmaa tuottava kone, tilavuusvirraltaan 3,4 m3/s. /12/ 

 

Marraskuussa VSL-Consultingin vuonna 2009 tekemien laskelmien perusteella 

ilmatasapaino on talviaikana n. 17,5 m3/s alijäämäinen, kun yllä mainittu pieni 

tuloilmakone ei ollut käytössä. Kesäaikana alijäämä on n. 13 m3/s. Laskelmat 

perustuvat asennettujen laitetyyppien mukaan tehtyihin arvioihin. /21/ 

 

Analyysin ehdotuksessa on ilmatasapainon saavuttamiseksi tarvittavan 

tuloilmakoneen ilmantuotoksi arvioitu n. 20 m3/s. Tällä hetkellä huippuimureiden 

kautta tapahtuva poisto on n. 10 m3/s ja jos tämä järjestelmä jäisi ennalleen, olisi 

tarvittavan poistopuhaltimen ilmamäärä myös n. 10 m3/s. Huippuimureiden 

korvaamista lämmöntalteenottojärjestelmällä on myös suunniteltu, joten tehdyissä 

laskelmissa on poistopuhaltimen ilmamääränä käytetty 20 m3/s. Puhaltimien 

sähkötehot olisivat tuloilmapuhaltimella n. 45 kW ja poistoilmapuhaltimella n. 30 

kW. Moottoreiden nimellisvirrat olisivat yhteensä n. 150 A. /21/ 

 

Puhaltimien lisäksi koneessa tulisi olla jäähdytys lämpimän tuloilman 

jäähdyttämiseen kesäkaudella ja lämmitys kylmän tuloilman lämmittämiseen 

talvisin. Lämmitettäessä ilma -30 °C:sta +18 °C:een on lämmitystehontarpeeksi 

laskettu yli 1200 kW, joten ilman lämmitys olisi järkevin toteuttaa yhdistämällä se 

maakaasukäyttöisiin lämmöntuottojärjestelmiin. /21/ 
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Jäähdytyslaitteiston laskelmat on tehty ilmalauhdutteiselle kylmävesiasemalle, 

nimellisjännitteeltään 400 V Tarvittavaksi jäähdytystehoksi on ilman 

jäähdyttämiseksi +28 °C:sta +15 °C:een laskettu n. 840 kW, joka tämän kokoisen 

laitteiston sähköliitäntätehona on n. 315 kW. Käyntivirraksi jäähdytyslaitteistolle 

on laskelmassa ilmoitettu n. 635 A. /21/ 

 

Yhteensä koko tuloilmakonejärjestelmä jäähdytysyksikköineen virta tulisi 

olemaan n. 785 A, ja tästä lasketuksi laitteiston nimellistehoksi n. 545 kVA. 

Nykyisen jäähdytysyksikön poistuessa vapautuisi sähkötehoa n. 50 kW, mutta 

tästä huolimatta nykyiset muuntajat eivät pysty vastaamaan tämän suuruiseen 

tehontarpeeseen, joten uuden muuntajan hankinta olisi välttämätöntä, mikäli 

jäähdytys toteutettaisiin em. laitteistolla. Toinen vaihtoehto olisi jäähdytyksen 

toteuttaminen ammoniakkikompressoreilla, mutta tällöin kylmälaitoksen teho ei 

enää riittäisi, joten sen modernisointi tulisi tarpeelliseksi /21/. Tätä vaihtoehtoa ei 

kuitenkaan ole tässä työssä tarkemmin tutkittu. 

 

Tuloilmakoneen tulo- ja poistopuhaltimien syöttö olisi mahdollista toteuttaa 

muuntajalta M212, koska sillä on tehoa reservissä luvun 8.7 mukaan 250–300 

kVA. 

9.3 Keskijänniteverkon muutostyö 

Tällä hetkellä kolmea muuntajaa on mahdollisuus syöttää keskijänniteverkosta 

kahdesta suunnasta ja jokaisella muuntajalla on omat energianmittaukset ja 

liittymäsopimukset. Lisäksi muuntajien keskijännitepuolen huoltotyöt ovat aina 

vaatineet paikallisen energiayhtiön edustajan läsnäoloa, sillä ne ovat 

jakeluverkonhaltijan omistuksessa. Seuraavassa on suunnitelma 

keskijänniteverkon muutostyölle, jolla saavutettaisiin mm. säästöjä 

liittymäkustannuksissa ja lisäksi helpotettaisiin muuntajien huollettavuutta. 

9.3.1 Keskijänniteverkon kytkinasema 

Muuntajat on kytketty keskijännitepuolelta rinnakkain ja jokainen muuntaja 

voidaan erottaa verkosta ilman, että siitä aiheutuu katkoksia muiden muuntajien 

sähkönsyöttöön. Tarvittaessa muuntajasilmukka voidaan erottaa 
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jommastakummasta suunnasta tulevasta syötöstä, mutta erotustyö on toteutettava 

energiayhtiön henkilön toimesta. 

 

Hankkimalla oma keskijänniteverkon kytkinasema voitaisiin edelleen saavuttaa 

silmukan etu kahdensuuntaisessa sähkönsyötössä. Tällöin muuntajat saataisiin 

erotettua verkosta huoltotöiden ajaksi ilman, että työ olisi riippuvainen 

energiayhtiöstä. Keskijänniteverkon omistusraja olisi kytkinlaitoksen etupuolella 

kuormanerottimien Q1 ja Q2 jälkeen ja ennen kytkintä K1. Kytkimen jälkeiset 

erottimet siirtyisivät täten erottimet Joutsenon tehtaan omistukseen ja muuntajien 

huoltotyöt saataisiin suoritettua kokonaisuudessaan itsenäisesti /22/. Suunnitelma 

on esitetty kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Kytkinaseman lisääminen keskijänniteverkkoon. 

 

Kuvaan on piirretty myös muuntaja tulevaisuuden tuotannon laajentumisen ja 

tehontarpeen lisääntymisen näkökulmasta ja se olisi järkevintä suorittaa 

keskijänniteverkon muutostyön yhteydessä. Tällöin kytkinlaitoksen voisi sijoittaa 

omaan kennoonsa puistomuuntamon sisälle, kuten kuvaan on hahmoteltu. 

Muuntaja voisi olla teholtaan vähintään 800 kVA, mutta mieluummin 1000 kVA 

mikäli tuotannon arvioidaan merkittävästi lisääntyvän 
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Nykyiset energianmittalaitteet ovat Joutsenon tehtaan omaisuutta ja mittaukset 

jäisivät muuntajiin jälkimittauksiksi, josta olisi hyötyä mm. sähköverkon 

kuormitusten tutkimisessa ja analysoinnissa. 

Taulukossa 12 on laskettu karkea hinta-arvio esitellylle verkonmuutokselle. 

Komponenttien hinnat perustuvat verkostosuositukseen KA 2:06 ja ne on korjattu 

Energiamarkkinaviraston toimesta rakennuskustannusindeksillä vastaamaan 

tämän päivän hintoja. /20/ 

 

Taulukko 12. Yhdistetyn puistomuuntamon ja kytkinaseman hinta-arvio. /20/ 

Komponentti määrä Hinta [€/yksikkö] 

Puistomuuntamo, tyyppi 1 (ulkoa 
hoidettava) 

1 27 170 

Muuntaja 800 kVA 1 11 850 

Johtoerotin, kevyt 4 14 440 

150 – 185 maakaapeli [m] 50 2 076 

Kaapelipääte, kojeisto 4 5 000 

Kaapelijatko 1 2 460 

Kaivutyöt 0,4 ja 20 kV, taajama-alue [m] 50 1 073 

Tuntiluettavat mittarit (yli 63 A) 1 1 100 

1000 V suojalaitteet 1 1 560 

Jonovarokekytkin 250 – 400 A 10 4 000 

Yhteensä   70 728 € 

 

Saatu kustannushinta ei ole tarkka ja se vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta 

suuruusluokaltaan laskelman tulos on todennäköisesti oikea. Mahdollisia 

tehonlisäyksestä aiheutuvia kuluja laskelmassa ei ole huomioitu. Laskennassa ei 

ole myöskään huomioitu katkaisijaa, joka voisi olla varustettu ylivirta- ja 

oikosulkusuojalla. 

 

Lähteen /20/ mukaan suuremman muuntajan, eli 1000 kVA:n, ja pienemmän, 800 

kVA:n, hintaero on n. 2500 €, joten mikäli tuotannon arvioidaan merkittävästi 

lisääntyvän, on suuremman muuntajan hankinta suositeltavaa. 
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Toinen vaihtoehto olisi jättää keskijänniteverkon muutostyö tekemättä ja hankkia 

ainoastaan uusi muuntaja. Tällöin yllä lasketuista kustannuksista vähennettäisiin 

kaksi erotinta ja keskijännitekaapelointia ja kaivutöitä jouduttaisiin mahdollisesti 

suorittamaan vähemmän. 

 

Edellä esitellyn investoinnin aiheuttamat kustannukset siirtohintoihin on esitelty 

taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Siirtohinnoittelun kustannukset uudelle ja vanhalle siirtotuotteelle. /23/ 

Nykyinen tuote: Hinta/yksikkö Siirtohinta [€/a] 

Keskijännitesiirto, 
kausi 

    

Perusmaksu / liittymä 215,29 €/kk 7 750 

Pätötehomaksu 1,46 €/kW, kk 34 812 

Loistehomaksu 2,50 €/kVAr, kk 600 

Energiamaksut:   

-talviarkipäivä 2,19 snt/kWh 51 102 

-talviyö 1,39 snt/kWh 23 810 

-kesäarkipäivä 1,39 snt/kWh 47 990 

-kesäyö 1,16 snt/kWh 28 424 

Sähkövero, luokka 2 0,3209 snt/kWh 31 927 

Yhteensä   218665 € 

   

Uusi tuote: Hinta/yksikkö Siirtohinta [€/a] 

Tehosähkö (10 - 30 kV)     

Kiinteä maksu / liittymä 303,80 €/kk 3 646 

Pätötehomaksu 0,65 €/kW, kk 15 499 

Loistehomaksu 2,50 €/kVAr, kk 600 

Energiamaksut:   

-päivä 1,95 snt/kWh 112 826 

-yö 0,87 snt/kWh 36 221 

Sähkövero, luokka 2 0,3209 snt/kWh 31 927 

Yhteensä   200 717 € 
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Hinnat perustuvat Lappeenrannan Energia Oy:n 1.5.2010 lähtien voimassaoleviin 

sähkön siirron hinnastoihin. Sähköenergian kulutuslukemina on molempien 

tuotteiden kohdalla käytetty vuoden 2009 lukuja, jotka on luettu EnerKey.com 

-palvelusta. Nykyinen tuote edustaa lakkautustuotetta, eli sitä ei enää myydä 

uusille asiakkaille ja uusi tuote edustaa puolestaan uusille asiakkaille myytävää 

tuotetta /23/. Liittymämuutoksen johdosta tuote vaihtuisi uudeksi tuotteeksi ja 

laskelmasta voidaan nähdä, että vuositasolla säästöä tulisi pääasiassa 

pienentyneiden siirron perusmaksujen ja alentuneiden pätötehomaksujen 

muodossa n. 18000 € vuodessa. 

 

Jos päädyttäisiin hankkimaan ainoastaan uusi muuntaja ilman kytkinasemaa, tulisi 

nykyisen siirtotuotteen loppusummaan lisätä uuden tuotteen perusmaksu 

3646 € vuodessa. Tällöin kaikista neljästä liittymästä maksettaisiin oma 

perusmaksunsa ja muuntajilla keskijänniteverkon puoli jäisi edelleen 

Lappeenrannan Energian omistukseen. Siirron kokonaishintoihin vaikuttaisi 

uuden muuntajan kuorma, mutta sitä ei ole tässä tapauksessa huomioitu. 

 

Edellä esitetyistä vaihtoehdoista suositeltavin säästöjen kannalta on siirtyminen 

yhteen mittaukseen hankittaessa yhdistetty muuntaja-kytkinasemakokonaisuus. 

9.4 Paistouunin modernisointi 

Leipomo-osaan on alustavasti suunniteltu uutta paistouunia huonokuntoisen 

rieska-uunin tilalle /10/. Seuraavassa on tarkasteltu uuden uunin vaikutusta 

sähköverkkoon. 

 

Suunnitelmien mukaan sähköuunin teho tulisi olemaan 600 kW. Lämmitys 

tapahtuisi sähkövastuksilla eli kuorma olisi puhtaasti resistiivistä ja uunin 

sähkönsyötön liitäntäpisteitä olisi neljä kappaletta /11/. Jokaisen pisteen 

liitäntäteho olisi näin ollen 150 kW. Nykyisen leipomo-osaa syöttävä muuntajan 

M212 teho ei riitä kattamaan sähköuunin kuormaa, joten uunia hankittaessa tulisi 

hankkia myös uusi muuntaja. Edellisessä kappaleessa esitellyssä 

keskijänniteverkon muutostyösuunnitelmassa esitelty muuntaja kykenisi 
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vastaamaan sähköuunin tehontarpeeseen. Taulukossa 14 on esitelty uunin 

syöttöjen mitoituksen lähtötiedot ja tulokset. 

 

Taulukko 14. Paistouunin syöttöjen mitoitusarvot. Kaapelina AMCMK 3x185 + 57 Cu. Taulukon 

merkinnöissä IB on mitoitusvirta, IZmin on kaapelin vähimmäiskuormitettavuus, Ik’’ on 

kolmivaiheinen alkuoikosulkuvirta, is on sysäysvirta ja Uh on pääjännitteenalenema. 

  Kaapeli 1 Kaapeli 2 Kaapeli 3 Kaapeli 4 

Pituus [m] 95 100 105 110 

Liityntäteho [kW] 150 150 150 150 

IB [A] 217 217 217 217 

Asennustapa D + F D + F D + F D + F 

IZmin [A] 288 288 288 288 

Suojaava sulake In,F [A] 250 250 250 250 

Ik'' [kA] 22,8 22,8 22,8 22,8 

is [kA] 50,8 50,8 50,8 50,8 

Uh [%] 1,6 1,7 1,8 1,9 

 

Arvot on laskettu syöttävän muuntajan nimellisteholla 800 kVA. Muuntajan tiedot 

on otettu liitteestä 6 ja kaapeleiden tiedot liitteestä 7. Kuormitettavuuden, 

sulakesuojauksen, oikosulkuvirran, sysäysvirran ja jännitteenaleneman arvot on 

laskettu liitteissä esitetyillä menetelmillä ja alkuarvoilla. Mitoitusvirta IB on 

laskettu sähkötehosta ohmin lailla. 

 

Kaapeleiden pituudet on arvioitu JCAD-ohjelmalla muuntajan suunnitellulta 

sijoituspaikalta kulutuspaikoille. Muuntajan sijainti on nähtävissä liitteessä 14 

muuntajien M282 ja M257 välissä. Kaapeleiden asennus tulisi olemaan 

muuntajalta lähtien ensin maa-asennus tai kaapelikanava, jonka jälkeen 

tehdastiloissa kaapelit asennettaisiin kaapelitikkaille, joten maa-asennus tulisi 

rajoittavammaksi tekijäksi laskettaessa kaapeleiden kuormitettavuutta. Liitteen 8 

mukaan maa-asennuksen asennustapa on D. Asentamalla kaapelit maahan 

riittävälle etäisyydelle toisistaan, saadaan liitteen 9 mukaan kuormitettavuutta 

rajoittavaksi kertoimeksi CD = 0,75. Jakamalla mitoitusvirta IB kertoimella 

saadaan virta IZmin, jolla kaapelia voidaan turvallisesti kuormittaa ja jonka mukaan 

sopiva kaapeli valitaan. Liitteen 13 mukaan IZmin suuruisella virralla voidaan 
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kuormittaa kuparikaapeleista poikkipinta-alaltaan vähintään 120 mm2 ja 

alumiinijohdinkaapeleista 185 mm2 suuruista kaapelia. Kuparikaapelin hinta on 

kuitenkin tässä kokoluokassa hinnaltaan yli kolminkertainen alumiinikaapeleihin 

nähden, joten taulukossa käytetty kaapeli tulisi tässä tapauksessa edullisemmaksi 

/24/.  
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10 YHTEENVETO 

Joutsenon tehtaan sähköverkon selvityksessä ei löytynyt sellaisia vikoja tai 

puutteita, jotka aiheuttaisivat välitöntä vaaraa henkilöstölle tai tuotantolaitteille. 

Vaikka suurimmalla osalla muuntajalähtöjen kaapeleista onkin laskelmien 

mukaan ylimitoitetut suojaavat sulakkeet ylikuormitussuojauksen kannalta, 

toimivat sulakkeet kaapeleiden oikosulkusuojina. Suoritetuissa 

kuormitettavuuslaskelmissa kaapeleiden asennustavat valittiin kaikkein 

huonoimman mahdollisen tilanteen mukaan, eikä esimerkiksi maahan asennettuja 

kaapeleita kaivettu esille siltä varalta, etteivät ne olisikaan asennettu aivan kiinni 

toisiinsa, kuten laskelmissa on oletettu. 

 

On kuitenkin ehdottoman suositeltavaa, että kuormitettavuuteen ja suojaukseen 

kiinnitetään huomiota, jotta nykyiset määräykset täyttyvät. Suorittamalla 

pitkäaikaiset mittaukset kaapeleille sähkönlaadun analysaattorilla, esim. viikon 

jakso lähtöä kohden, voidaan varmistua kaapelin todellisesta kuormituksesta. 

Kuormitettavuutta voidaan tarvittaessa kasvattaa muuttamalla kaapeleiden 

asennustapoja ja –olosuhteita lähinnä maahan ja kaapelikanaaleihin asennetuilla 

osuuksilla. Jännitteenalenemat olivat kaikkien lähtöjen osalta suositusten rajoissa, 

ja lähtöjen sulakkeiden nimellisjännitteet olivat, kolmea lähtöä lukuun ottamatta, 

oikein valittu. 

 

Muuntajilla on arvioilta vielä 10–30 vuotta odotettua käyttöikää jäljellä johtuen 

niiden vajaasta kuormituksesta. Noudattamalla myös jatkossa säännöllistä 

kunnossapito-ohjelmaa, voidaan ylläpitää niin muuntajien kuin sähköjärjestelmän 

muidenkin osien hyvä kunto ja tällä tavoin säilyttää verkon luotettavuus. Suurin 

riski sähkönjakeluhäiriöille onkin todennäköisimmin tehtaan verkkoa syöttävä 

avojohtoverkko, tosin varmuutta tuo tarvittaessa kahdesta suunnasta toteutettava 

sähkönsyöttö. 

 

Toteuttamalla keskijänniteverkon parannusehdotus, voidaan paitsi saavuttaa 

merkittävä säästö sähkönsiirron kustannuksissa, myös päästä muuntajien 
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huoltotoiminnassa kokonaisuudessaan omavaraisiksi, vaikka tarvittaessa 

voitaneenkin edelleen tukeutua Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n 

henkilökunnan palveluihin. 
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Liite 1. Laskentaesimerkki 1: Oikosulkuvirrat 

 

Laskentaesimerkissä on laskettu kuvan verkon suurin ja pienin oikosulkuvirta 

sekä sysäysoikosulkuvirta, kun oikosulku tapahtuu muuntajan M212 

pienjännitekiskostossa pisteessä A ja pääkeskuksen SPK1 kiskostossa pisteessä B. 

 

 

 

Syöttävä verkko, tiedot jakeluverkonhaltijalta: Usv = 20 kV, Ik3v,sv’’ = 6636,8 A  

Muuntaja M212: Sn = 800 kVA, U = 20/0,4 kV, Dyn11, zk = 5,0 % (= uk), Pkn = 

6400 kW 

Muuntaja M257: Sn = 1000 kVA, U = 20,5/0,41 kV, Dyn11, zk = 6,1 % 

Muuntaja M282: Sn = 1600 kVA, U = 20/0,69 kV, Dyn11, zk = 5,5 % 

Kaapeli M212-SPK1: 2 x AMCMK 3x185 +57 Cu 

 

1 Impedanssien määritys 

Komponenttien impedanssit on laskettu luvussa 4.2 esitetyllä tavalla. 

 

Syöttävä verkko 

Aluksi on laskettu syöttävän verkon näennäisalkuoikosulkuteho Sk,sv’’ kaavalla 

(19). 

 

MVA9,229kA637,6kV2033'' ,3,, =⋅⋅=⋅= svvksvnsvk IUS  
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Seuraavaksi on laskettu syöttävän verkon impedanssi Zsv muuntajan M212 

pienjännitepuolelle redusoituna kaavalla (18). Jännitekertoimelle c on käytetty 

suurinta oikosulkuvirtaa laskettaessa taulukon 1 mukaan arvoa cmax=1,10. 
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Pienintä oikosulkuvirtaa laskettaessa käytetään cmin=1,00. 
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Muuntaja M212 

Muuntajan arvot on laskettu kilpiarvoista kaavoilla (24), (25) ja (26). 
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Ω=−= m 871,922
kkk RZX  

 

Verkon myötä- ja vastaimpedanssit voidaan olettaa yhtäsuuriksi, sillä ehto (8) 

toteutuu. 

 

svk XX 2≥  

 

Muuntajan nollaresistanssi ja –reaktanssiarvot löytyvät liitteestä 7. 

 

Ω= m 1,20kR  

Ω= m 6,90kX  

Ω°∠=Ω+= m 7,77827,9m j9,6)1,2(0kZ  

Ω= m 827,90kZ  

 

Oikosulkumoottorit 

Seuraavaksi on laskettu impedanssi ZM,r ainoastaan moottoriryhmälle MR212. 

sillä muita ryhmiä ei tarvitse huomioida. /7/ 

MR212 koostuu suoraan kytketyistä ja taajuusmuuttajakäyttöisistä 

oikosulkumoottoreista. Suoraan kytketyille epätahtimoottoreille käynnistysvirta Is 

= 5In,M ja taajuusmuuttajakäyttöisille Is = 3In,M. Moottoreiden yhteenlaskettu 

pätöteho taajuusmuuttajakäyttöisten moottoreiden osalta on Pn,M1 = 110 kW ja 

suoraan kytkettyjen moottoreiden osalta Pn,M2 = 330 kW. Yksinkertaistukseksi on 

laskettu moottoreiden pätötehot yhteen ja käytetty suorakytkentäisten 

moottoreiden käynnistysvirran arvoa. Moottoriryhmälle on arvioitu ηM = 0,8 ja 

cos φM = 0,85. Seuraavaksi on laskettu ryhmän näennäisteho kaavalla (27). 
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Näennäistehon avulla on laskettu ryhmän impedanssi. 
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Seuraavaksi on laskettu arvot reaktansseille ja resistansseille kaavoilla (29) ja 

(30). 
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Kaapelit 

Kaapeliyhteys muuntajalta pääkeskukselle SPK1 on 2 x AMCMK 3x185+57 Cu 

ja pituus 13m. Arvot kaapeleiden ominaisresistansseille ja -reaktansseille saadaan 

liitteestä 7. Ne ovat tässä tapauksessa Rv = 0,181 Ω/km ja Xv = 0,072 Ω/km. 

Kaapelit ovat kytketty rinnan, joten kokonaisimpedanssi Zj on puolet yhden 

kaapelin impedanssista. Arvot on laskettu kaavalla (36). 
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Yksivaiheista oikosulkuvirtaa laskettaessa on käytetty kaapelin PEN-johtimelle 

resistanssia R0 = 0,345 Ω/km ja reaktanssia Xv0 = 0,072 Ω/km.  
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Ω= m 468,00jX  
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Oikosulku pisteessä A 

Kuvassa on muuntajan pienjännitepuolen kiskostossa tapahtuvan oikosulun 

sijaiskytkentä. Ik’’ = Ik3v on syöttävän verkon syöttämä alkuoikosulkuvirta. 

 

 

Suurin oikosulkuvirta 

Ensin on laskettu oikosulkuvirrat ilman moottoriryhmän vaikutusta. 
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Kolmivaiheinen oikosulkuvirta pisteessä A ilman moottoreita on laskettu kaavalla 

(6), cmax = 1,05. 
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Kaksivaiheinen oikosulkuvirta on laskettu kaavalla (9). 
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ja yksivaiheinen kaavalla (13). 

 

kA 23,2kA 5,22

m 764,10
m 9,8272

3

2

3 ''

1

0
1 =⋅








Ω
Ω+

=⋅

+

= kvk I

Z
Z

I  

 

Saaduista tuloksista nähdään, että muuntajan pienjännitekiskostossa tapahtuvan 

oikosulun suurin arvo ilman moottoreiden vaikutusta syntyy yksivaiheisessa 

oikosulussa ja pienin kaksivaiheisessa. 
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Moottorit 

Seuraavaksi on laskettu moottoriryhmän vaikutus oikosulkuvirtaan. Ik2’’ on 

moottoriryhmän syöttämä alkuoikosulkuvirta. 

 

 

Ehto (31) määrää tuleeko moottoriryhmä ottaa huomioon oikosulkulaskuissa. 
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Moottoriryhmän nimellisvirta In,M on ratkaistu kaavasta (27) johtamalla. 
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eli ehto ei toteudu ja moottoriryhmä tulee huomioida. Moottoreiden syöttämä 

oikosulkuvirta on 
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Moottorit mukaan lukien oikosulkuvirta Ik’’ on 
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Suurin oikosulkuvirta pisteessä A on siis Ik’’= Ik3v =  27,4 kA. 

 

Sysäysoikosulkuvirta 

Sysäysoikosulkuvirrat, ilman moottoreita is1 ja moottoreiden syöttämät is2, on 

laskettu kaavoilla (14), (15) ja (16). 
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Kokonaissysäysoikosulkuvirta is on täten 
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Pienin oikosulkuvirta 

Pienintä oikosulkuvirtaa laskettaessa jännitekertoimelle käytetään syöttävälle 

verkolle aiemmin laskettuja arvoja. Moottoreita ei huomioida laskettaessa pienintä 

oikosulkuvirtaa vaan niiden oletetaan olevan pysähdyksissä.  
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Laskettaessa kolmivaiheista oikosulkua käytetään pienjännitepuolella 

jännitekertoimen arvoa cmin = 0,95. 
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Oikosulkuvirta pienimmillään kaksivaiheisessa oikosulussa Ik2v = 17,8 kA, kun 

oikosulku tapahtuu muuntajan pienjännitekiskostossa. 
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Oikosulku pääkeskuksessa SPK1 

 

 

Seuraavaksi on laskettu oikosulku pääkeskuksessa SPK1. Sijaiskytkentä on 

vastaava, kuin muuntajalla, mutta lisättynä johdon impedanssilla. 

 

Suurin oikosulkuvirta ilman moottoriryhmää 
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Seuraavaksi on käytetty kaavaa (11). 
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Suurin oikosulkuvirta ilman moottoriryhmää on siis yksivaiheisella oikosululla 

Ik1v = 21,5 kA. 

 

Moottorit 

Seuraavaksi on otettu huomioon moottoriryhmän vaikutus oikosulkuvirtaan. 

 

 

Laskettaessa oikosulkuvirtoja moottorit huomioiden johtolähdön päässä käytetään 

oikosulkupiirin kokonaisimpedanssia. Merkitään Zsv + Zk = Z1 ja ZM = Z2. 
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Nyt oikosulkuvirrat ovat seuraavanlaiset. 
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Suurin oikosulkuvirta SPK1:ssä moottorit huomioiden on kolmivaiheisessa 

oikosulussa. 

 

Sysäysoikosulkuvirta 

Sysäysoikosulkuvirta on laskettu oikosulkupiirin kokonaisimpedanssista. 
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Pienin oikosulkuvirta 

Pienintä oikosulkuvirtaa laskettaessa moottorit oletetaan pysähtyneiksi. Syöttävän 

verkon resistanssille ja reaktanssille on käytetty samoja arvoja kuin muuntajan 

tapauksessa, joihin on lisätty johtojen kyseiset arvot. 
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Tuloksista nähdään, että kaapelin impedanssi pienentää oikosulkuvirtoja ja suurin 

oikosulkuvirta on kolmivaiheisella Ik3v = 25,2 kA ja pienin kaksivaiheisella 

oikosululla Ik2v = 16,7 kA oikosulun tapahtuessa pääkeskuksessa SPK1. 

 

Moottoreiden vaikutus oikosulkuvirtoihin on merkittävä, mutta esimerkissä on 

oletettu kaikkien moottoreiden olevan suorakytkentäisiä ja käynnissä 

nimellistehollaan, joten saadut laskentatulokset ovat teoreettisia maksimiarvoja. 

Käytännössä oikosulkuvirrat jäävät saatuja arvoja pienemmiksi.



 

Liite 2. Laskentaesimerkki 2: Kaapelin kuormitettavuus. 

 

Laskentaesimerkissä on laskettu muuntajan M257 lähtöjen F7-F10 kaapeleiden 

kuormitettavuus, joilla syötetään sähköpääkeskusta SPK7. Kaapelit ovat 

tyypiltään AMCMK 3x185+56 Cu ja jokaisella vaihejohtimella on oma suojaava 

sulake, gG 200 A, niin alku- kuin loppupäässä. 

Kaapelit kulkevat aluksi rinnakkain kaapelikanavassa, lopuksi kaapelitikkailla. 

Liitteen 8 taulukosta on valittu asennustavaksi D kaapelikanavan osalta. 

Kaapelitikkaille asennettujen kaapeleiden asennustapa on F. 

 

Asennustapa D: 

CD1 = 0,63 (kaapeleiden läheisyys, liite 9) 

CD2 = 1,0 (maan perusmitoituslämpötila 15 °C, liite 9) 

It = 330 A (kuormitettavuus asennustavalla D, liite 12) 

Kaapelin kuormitettavuus IZ on laskettu kaavalla (38).  

 

A 2071,00,63A 33021 =⋅⋅=⋅⋅=
DDtz
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Asennustapa F: 

CF1 = 0,80 (kaapeleiden läheisyys, liite 10) 

CF2 = 1,0 (ilman perusmitoituslämpötila 25 °C, liite 11) 

It = 297 A (kuormitettavuus asennustavalla F, liite 12) 

 

A 2371,00,80A 297 =⋅⋅=
z
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Liitteen 13 mukaan on valittu 160 A sulake tai katkaisija, jonka 

ylikuormituslaukaisu on enintään 207 A. Tällöin ylikuormitussuoja täyttää 

kappaleen 5.2 ehdot (39) ja (40). 

 

ZnB
III ≤≤  ja 

Z
II 45,12 ≤  

 

(jatkuu) 



 

(liite 2 jatkoa) 

 

Nykyisillä sulakkeilla ehdot eivät täyty, joten sulakkeet tulee vaihtaa 

pienemmiksi.



 

Liite 3. Laskentaesimerkki 3: Kaapelin jännitteenalenema. 

 

Kaapelin pääjännitteen alenema lasketaan kaavalla (37), kun tiedetään kaapelin 

vaihtovirtaresistanssi ja –reaktanssi, jotka on luettu liitteestä 7. Lisäksi tulee tietää 

piirin mitoitusvirta IB. 

Seuraavaksi on laskettu jännitteenalenema liitteen 2 kaapeleille joiden pituus on 

105m. Aluksi on laskettu kaapeleiden resistanssit ja reaktanssit. Kaapeleita on 

kytketty neljä rinnakkain, joten resistanssi ja reaktanssi ovat neljäsosan suuruiset 

yhden kaapelin arvoista. Resistanssin ja reaktanssit arvot on laskettu kaavalla 

(36). 
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Mitoitusvirtana I on käytetty liitteessä 2 laskettua kuormitettavuusvirtaa  

IZ = 207 A. SPK7:ssä on automaattinen kompensointijärjestelmä ja mittausten 

perusteella on päädytty käyttämään laskelmassa arvoa 95,0cos =ϕ . 
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V 8,1))0,95 sin(arccosm 89,195,0m 75,4(A 2073 =⋅Ω+⋅Ω⋅⋅  

 

Prosentteina tämä on 0,5 % pääjännitteestä 400 V, joten alenema on sallituissa 

rajoissa, kun jännitteenaleneman tulisi suositusten mukaan olla korkeintaan 

4 %. /8/ 



 

Liite 4. Muuntajien kilpiarvot. 

Tunnus Sn [kVA] Kytk. U1m [V]   U2m [V] U1m/U2m I1m [A] 

M212 800 Dyn11 20 000 ±2x2,5% 400 50 23,1 

M257 1 000 Dyn11 20 500 ±2x2,5% 410 50 28,16 

M282 1 600 Dyn11 20 000 ±2x2,5% 690 50 46,19 

  I2m [A] I0m [%] zk [%] Pkn [W] P0 [W] Öljy [kg] Jäähd. 

 1 155 0,9 5,0 6 400 1 440 580 ONAN 

 1 408  6,1 9 172 1 121 525 ONAN 

  1 333   5,5 13 844 1 807 710 ONAN 

 



 

Liite 5. Kaapeliluettelo. 

M212             

Lähtö Kohde Kaapeli l [m] R [mΩ] X [mΩ] Z [mΩ] 

F1 NK1 AMCMK 3x185+56 Cu 17 3,08 1,224 3,31∠21,7 

F2 NK2 AMCMK 3x185+56 Cu 80 14,48 5,760 15,58∠21,7 

F3 NK3 AXMK 4x240 62 8,68 4,898 10,02∠29,9 

F4 varalla      

F5 Vulganus1 AMCMK 3x120+41 Cu 18 4,97 1,296 5,14∠14,6 

F6 Kondens. MCMK 3x95+50 18 3,80 1,332 4,03∠19,3 

F7 Autopak1 MCMK 3x95+50 18 3,80 1,332 4,03∠19,3 

F8 SPK2 AMCMK 3x185+56 Cu 16 2,90 1,152 3,12∠21,7 

F9 SPK1 AMCMK 3x185+56 Cu 13 2,35 0,936 1,26∠21,7 

F10 SPK1 AMCMK 3x185+56 Cu 13 2,35 0,936 1,26∠21,7 

M257       

F1 SPK3 AMCMK 3x185+56 Cu 16 2,90 1,150 1,55∠21,6 

F2 SPK3 AMCMK 3x185+56 Cu 16 2,90 1,150 1,55∠21,6 

F3 SPK5 MCMK 3x185+95 13 1,46 0,940 0,87∠32,8 

F4 SPK5 MCMK 3x185+95 13 1,46 0,940 0,87∠32,8 

F5 SPK6 AMCMK 3x185+56 Cu 14 2,53 1,010 1,36∠21,8 

F6 SPK6 AMCMK 3x185+56 Cu 14 2,53 1,010 1,36∠21,8 

F7 SPK7 AMCMK 3x185+56 Cu 105 19,01 7,560 5,11∠21,7 

F8 SPK7 AMCMK 3x185+56 Cu 105 19,01 7,560 5,11∠21,7 

F9 SPK7 AMCMK 3x185+56 Cu 105 19,01 7,560 5,11∠21,7 

F10 SPK7 AMCMK 3x185+56 Cu 105 19,01 7,560 5,11∠21,7 

F11 SPK4 AMCMK 3x185+56 Cu 38 6,88 2,740 3,70∠21,7 

F12 SPK4 AMCMK 3x185+56 Cu 38 6,88 2,740 3,70∠21,7 

M282       

F1 JK6/3K3 AMCMK 3x185+56 Cu 18 3,26 1,300 1,75∠21,7 

F2 JK6/3K3 AMCMK 3x185+56 Cu 18 3,26 1,300 1,75∠21,7 

F3 JK7/3K5 AMCMK 3x150+41 Cu 14 3,16 1,010 3,32∠17,7 

F4 varalla      

F5 JK1/3K8 AMCMK 3x185+56 Cu 10 1,81 0,720 1,95∠21,7 

F6 JK2/3K9 AMCMK 3x185+56 Cu 11 1,99 0,790 2,13∠21,7 

F7 JK3/3K7 AMCMK 3x185+56 Cu 12 2,17 0,860 2,33∠21,7 

F8 JK4/3K10 AMCMK 3x185+56 Cu 13 2,35 0,940 2,53∠21,7 

F9 JK5/3K2 AMCMK 3x185+56 Cu 14 2,53 1,010 1,36∠21,7 

F10 JK5/3K2 AMCMK 3x185+56 Cu 14 2,53 1,010 1,36∠21,7 

 

 



 

Liite 6. 20/0,4 kV muuntajien resistanssit ja reaktanssit. /9/ 

 



 

Liite 7. Johtojen resistanssit ja reaktanssit. /9/ 
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Liite 8. Johtimien ja kaapeleiden referenssiasennustapoja. /8/ 
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Liite 9. Korjauskertoimia maahan asennetuille kaapeleille. /8/ 

 

 

 

 

 



 

Liite 10. Korjauskertoimia kaapeleille, asennustavat A-F. /8/ 

 



 

Liite 11. Korjauskerroin lämpötilan vaikutuksesta ilma-asennetuille johtimille. /8/ 

 



 

Liite 12. Kaapeleiden kuormitettavuuksia. /8/ 

 

 

 



 

Liite 13. Johtimien kuormitettavuuden minimiarvot erilaisilla sulakkeen 

nimellisvirroilla. /8/ 

 



 

Liite 14. VAASAN Oy Joutsenon tehtaan asemapiirros, mittakaava 1:1000. /23/ 

 



 

Liite 15. SPK1:n mittausdatasta piirretty loistehon kuvaaja. /25/ 

 



 

Liite 16. SPK3:n mittausdatasta piirretty loistehon kuvaaja. /25/ 

 



 

Liite 17. SPK7:n mittausdatasta piirretty loistehon kuvaaja. /25/ 

 

 

 
 


