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Design of switchgear is diverse task. Design programs, rules and components inside switch-
gear are chancing regularly. Meaning of this thesis work is to create an overview of what 
switchgear designing demands for starting and experienced designers in future projects. 
Also, reason of this thesis work is to answer some beforehand defined research questions. 
Side by side this thesis’s work is designed some switchgear to process industry. 

 
Theory parts have been done to correspond to synthesis parts of thesis work. Because design 
of switchgear is relatively big work, we chose only some regularly asked questions to this 
research. Research subjects are short-circuit current and it’s nature, choosing of a main 
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1 JOHDANTO 
 
 
Sähkökeskusten suunnittelu ja valmistus vaativat paljon asiantuntemusta. Keskusten valmis-

tusta ohjaavat muun muassa asiakkaan vaatimukset, lainsäädäntö, standardit ja erilaiset luo-

kitukset. Luokitusten ja standardien tarkoituksena on taata laitteiden turvallinen käyttö. Stan-

dardeja voidaan myös käyttää apuna, jotta laitteiden turvallisuus voitaisiin todentaa mahdol-

lisimman kustannustehokkaasti.  

 

Valmistettaessa moottorinohjauskeskuksia prosessiteollisuuteen vaaditaan prosessi- ja auto-

maatiotuntemusta. Ammattilaiseksi keskussuunnittelussa ei tulla yhdessä yössä, vaan syväl-

lisen asiantuntemuksen saavuttamiseen tarvitaan useamman vuoden työtä sekä intohimoista 

otetta tutkia ja selvittää uusia asioita.  

 

Mikäli suunnittelussa voi käyttää apuna kokeneita ja asiantuntevia kollegoita, voi suunnitte-

lijana kehittyä hieman pienemmin panostuksin. Yksistään standardit eivät takaa laitteiston 

toimivuutta. Yhdessä lähtöarvojen oikeellisuus, lähtöarvojen oikea käyttö, hyväksi todetut 

vakiintuneet käytännöt ja standardit antavat hyvän pohjan suunnittelulle.  

 

1.1 Arnon Oy 

 

Arnon Oy on Pohjoismaiden suurin pienjännitekeskusten valmistaja. Arnon toimittaa kes-

kuksia ja sähköalan palveluja hyvin erilaisille asiakkaille. Asiakkaita löytyy muun muassa 

kaivos-, energia-, kone- ja meriteollisuudesta. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli noin 50 

miljoona euroa. 

 

Toimipisteitä Arnonilla on Vaasassa, Puolassa, Tampereella, Kauhavalla ja Ruotsin Al-

byssä. Yritys on perustettu vuonna 1978. Henkilöstön kokonaismäärä on yli 200 henkilöä. 

Suurimmat toimipisteet sijaitsevat Tampereella ja Kauhavalla. Vuonna 2020 Arnon osti 

ruotsalaisen sähköalan yrityksen nimeltään AB B.O. Park. Arnon tavoittelee uusia mark-

kina-alueita Pohjoismaista. 
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1.2 Työn tavoite ja rajaus 

 

Työn tavoitteena on antaa vastauksia joihinkin käytännön työssä esiin tulleisiin ongelmiin. 

Tämän työn ohessa suunnitellaan viisi moottorinohjauskeskusta. Työn tarkoituksena on toi-

mia tukevana elementtinä suunnittelutyön onnistumiselle. Tutkimuskysymykset ovat vali-

koituneet tämän työn tekijän henkilökohtaisten kiinnostusten mukaan, ja sen mukaan missä 

tekijä kokee olevan arvokkaimmat tutkimuskohteet.  

 

Tämä työ käsittelee keskuksia, jotka toimivat pienjännitteellä 50-1000V. Keskukset, jotka 

tämän työn ohella valmistetaan menevät laivaympäristöön. Tässä ympäristössä käyttöjännite 

on 690VAC ja taajuus 60Hz. Tämän työn esimerkit on valittu näistä lähtökohdista. 

 

Tässä työssä perehdytään pääasiassa keskuksiin nimellisvirraltaan alle 200A. Standardit, joi-

hin viitataan ovat IEC-, EN- ja SFS-standardeja. Keskukset valmistetaan EU:n yhdenmu-

kaistettujen standardien mukaan. Laivoissa olevia erityismääräyksiä käsitellään standardissa 

IEC 60092-302. Tätä standardia ei kuitenkaan käsitellä tämän työn puitteissa.  

 

Tässä työssä viitataan useasti kirjoihin SFS-käsikirja 154 ja SFS-käsikirja 16. Nämä kirjat 

eivät ole standardeja, vaan niissä annetaan neuvoja, soveltamisohjeita ja suosituksia, jotka 

eivät kumoa standardeja, vaan toimivat täydentävinä elementteinä standardeille. 

 

Sähkökeskusten suunnittelusta voisi varovaisten arvioiden mukaan kirjoittaa ainakin kym-

menen kirjaa. Tämä työ kattaa vain alle kymmenesosan tästä. Tutkimusaiheiksi valikoituivat 

oikosulkuvirtojen luonne, pääkojeen valinta, IEC type 1 & 2, keskuksen suunnittelu ilman 

tietoa oikosulkuvirroista ja keskuksen tyyppikilven oikosulkuarvojen määrittäminen.  

 

Tässä työssä käytetään keskus-sanaa käsittämään erilaiset nimitykset, kuten sähkökeskus, 

moottorinohjauskeskus ja niin edelleen. Pääkoje-käsitettä käytetään tyypillisesti laitteista, 

joilla saadaan keskus jännitteettömäksi lukuun ottamatta keskuksen sisällä olevia pääkojeen 

syöttöliittimiä. Etukoje-käsitettä käytetään tyypillisesti yksittäisten lähtöjen suojalaitteista. 

Tämän työn yhteydessä tyypillinen etukoje voi olla, esimerkiksi yksittäisen moottorilähdön 

moottorinsuojakatkaisin. 
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Oikosulkuvirroista käsitellään niiden laskentaa ja suuruutta teollisuuden sähköverkoissa. 

Työssä vastataan, missä määrin on mahdollista oikosulkukestoisuuden määrittäminen kes-

kukselle, mikäli asiakkaalla ei ole tarvittavia oikosulkuvirtoja. 

 

Työssä käsitellään erilaisia pääkojeita ja luodaan ohjeistusta, miten oikea pääkoje valitaan. 

Lisäksi käsitellään erilaisia suunnitteluarvoja ja määräyksiä, jotka vaikuttavat pääkojeen va-

lintaan. Pääkojetta ei voida pitää irrallisena osana sähköverkkoa. 

 

Koordinaatiotyypeistä IEC type 1 ja 2 selvitetään niiden käytön nykytilanne, ja millä tavalla 

niitä tulisi käyttää.  

 

Tässä työssä selvitetään, millä tavalla voidaan määritellä tyyppikilven oikosulkuarvot. 

Työssä ei oteta kantaa, mikä tapa ilmoittaa oikosulkuvirtoja on ehdottoman oikein ja mikä 

väärin.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta ja hiljaista tietoa. Osa hiljaisesta tie-

dosta tulee muodostumaan työn ohessa. Suunnittelutyön ollessa valmis tekijä voi proses-

soida oppimaansa ja muodostaa omakohtaiset näkökannat. Syvällistä ymmärtämistä syven-

netään hankkimalla omakohtaista kokemusta kirjallisuustutkimuksen lisäksi. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Jokaista tutkimusongelmaa kohtaan muodostetaan oma teoriaosansa. Synteesiosassa muo-

dostetaan yhteenveto saavutetuista tuloksista. Käytännön suunnittelutyö ei anna oikeutuksia 

oikopoluille. Voidaan olettaa, että kun keskus päätyy valmistukseen, jokainen ongelma on 

ratkaistu. 
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2 KESKUKSIA KOSKEVAT STANDARDIT, MÄÄRÄYKSET JA HYVÄK-

SYNNÄT 

 

Sähkölaitteiden valmistuksen yhteydessä on syytä tutustua tuotelainsäädäntöön. Tuotelain-

säädännöstä käy ilmi, tarvitseeko tuotteen valmistamisessa noudattaa standardeja vai ei. Pe-

riaatteessa standardien noudattaminen on vapaaehtoista, mutta keskusten valmistuksessa tu-

lee pääasiallisesti noudattaa standardeja. Standardit eivät ole ilmaisia, vaan ne on ostettava. 

Jokaisen sähkölaitteita valmistavan yrityksen on itse selvitettävä, mitä standardeja tulee nou-

dattaa. Standardien noudattamisesta vastaa valmistaja itse. Jos sähkölaite ei ole standardien 

mukainen, voi viranomainen poistaa tuotteen markkinoilta. 

 

Standardien avulla valmistaja tai maahantuoja voi osoittaa, että tuote täyttää sille laissa mää-

rätyt olennaiset turvallisuusmääräykset. Viranomaiset voivat käyttää standardeja osoitta-

maan, että tuote noudattaa laissa asetettuja turvallisuusmääräyksiä (Tukes 2020a).  

 

Standardit oikein käytettynä eivät ole rasite, vaan ne voivat toimia työohjeena. Työnantajan 

antaessa työntekijöille riittävät standardit ja työohjeet, työnantaja voi olla paremmin tietoi-

nen tuotteidensa vaatimustenmukaisuudesta. Mikäli tuotteessa on jotain huomautettavaa, 
niin yhtä tärkeää kuin korjata tuote, on myös korjata työohje. Kun standardit ja työohjeet 

ovat käytössä, ei niillä ole muita merkittäviä kulurakenteita kuin niiden ylläpito. 

 

Tänä päivänä standardit ovat tärkeässä osassa sähkösuunnittelua. Mikäli kansainvälisille 

markkinoille pyritään, standardien merkittävyys kasvaa. Tänä päivänä ei riitä, että yrityk-

sellä on pitkät perinteet tuotteidensa valmistuksessa. Tuotteen soveltuvuus markkinoille täy-

tyy todentaa. Soveltuvuus markkina-alueelle voidaan todentaa muun muassa luokituksilla ja 

standardeilla. 

 

Yksittäisissä sähkölaitteissa, kuten pääkatkaisijat tai moottorinsuojat noudatetaan tyypilli-

sesti IEC-standardien eri osia. Pohjois-Amerikasta löytyy omat standardinsa kuten UL ja 

CSA. 
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Noudattamalla EU:n direktiivejä, voidaan saavuttaa keskuksille vaatimustenmukaisuus. Di-

rektiiveissä ei anneta seikkaperäisiä ohjeita, vaan viitataan standardeihin, joita tulee noudat-

taa (SFS ry 2002, s. 3). 

 

2.1 Standardit ja vakiintuneet käytännöt 

 

Standardi täytyy olla tunnustetun elimen hyväksymä normatiivinen asiakirja, joka perustuu 

konsensukseen (Sesko ry 2020c, s. 3). Standardin virallinen määritelmä löytyy standardista 

SFS-EN 45020. Standardi voi esittää turvallisuusmääräykset täyttävät pysyvät käytännöt 

usein toistuville toiminnoille tai ominaisuuksille. Nämä yhdenmukaistukseen pyrkivät stan-

dardit lisäävät turvallisuutta, markkinoitten toimivuutta ja nopeuttavat uusien tuotteiden 

markkinoille saattamista.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut EU:lle ilmoituksen, että SFS, SESKO ja Viestintävi-

rasto ovat Suomessa olevia standardointiasetuksen mukaisia kansallisia sähkö- ja elektro-

niikka-alan standardointielimiä. Mikäli sähkölaitteita valmistettaessa on epätietoisuutta käy-

tettävistä standardeista, voi tällöin kysyä neuvoa standardeja valmistelevilta standardoin-

tielimiltä. 

 

Standardit antavat hyvän pohjan suunnittelulle, mutta niissä on tulkinnanvaraisuuksia. Har-

monisoiduissa standardeissa ei pyritä esittämään kaikkia käytäntöjä, vaan niissä pyritään 

keskittämään standardointi tärkeimpiin asioihin. SFS Käsikirjat 16 ja 154 esittelee sovelta-

misohjeita, miten standardeissa olevia velvoittavia määräyksiä voidaan toteuttaa. 

 

Standardien lisäksi on selvitettävä vakiintuneet käytännöt. Samaan lopputulokseen voidaan 

päästä erilaisilla käytännöillä. Noudatettava käytäntö voi muun muassa perustua yrityksen 

sisällä vakiintuneeseen toimintamalliin, standardiin tai yksittäisen työntekijän omaksumaan 

toimintamalliin. 

 

Vakiintuneiden käytäntöjen lisäksi löytyy poikkeuksia. Syyt ja seuraukset on selvitettävä ei 

vakiintuneille käytännöille. Epätyypilliset käytännöt hidastavat suunnittelua, valmistusta ja 

loppuasennusta.  
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Käytäntöjen ylös kirjoittaminen on tärkeää. Käytäntöjen ylös ja auki kirjoittaminen helpottaa 

ja nopeuttaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja vähentää yritysten ulkopuolelta tarvit-

tavaa koulutustarvetta.  

 

Sähköalan vakiintuneista käytännöistä on saatavilla runsaasti kirjallisuutta. Aina toiminta-

kuvausta käytännöstä ei onnistuta luomaan. Toimintakuvausten puuttuminen toistuvista käy-

tännöistä aiheuttaa epätietoisuuttaa työntekijöissä.  

 

2.2 IEC 

 

IEC (International Electrotechnical Comission) on kansainvälinen sähköalan standardointi 

järjestö, jonka toimintaan kaikki kansalliset standardoimisjärjestöt voivat halutessaan osal-

listua. IEC on muodostettu kansallisista sähköteknisistä komiteoista. IEC on perustettu 

vuonna 1906. Se on maailman suurin sähköalaan keskittyvä standardoimisjärjestö. 

 

IEC standardit muodostetaan yhteistyössä kansallisten järjestöjen kanssa, ja ne noudattavat 

konsensusta yhteisistä tulkinnoista. IEC ei ota mitään vastuuta standardeistaan, tai niiden 

virhetulkinnoista. IEC-standardit ovat muodoltaan neuvoa antavia, vaikka niitä voidaan nou-

dattaa kansallisissa standardeissa tarkasti.  

 

IEC julkaisee teknisiä ohjeita, raportteja ja kansainvälisiä standardeja. Nämä dokumentit 

ovat pohjana kansallisille standardeille. 

 

2.3 CENELEC 

 

CENELEC (The European Committee for Electrotechnical Standardization) on eurooppa-

lainen sähköalan standardoimisjärjestö, joka perustettiin vuonna 1973. CENELEC standar-

din tunnista EN-merkinnästä. EN-standardeista 85% perustuu IEC-standardeihin (Sesko ry 

2020b). 

 

Suomalaiset keskusstandardit perustuvat EN-standardeihin. Jos suomalainen standardi poik-

keaa jollain tavalla EN-standardista, niin on se tarkasti merkittävä kansalliseen standardiin.  
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Euroopan unioni käyttää asetustyössä hyväkseen niin sanottuja yhdenmukaistettuja standar-

deja. Niiden soveltaminen on vapaaehtoista, mikäli olennaiset turvallisuusmääräykset voi-

daan todentaa jollain muulla tavalla. Eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja laatii 

muun muassa CEN, CENELEC ja ETSI (SFS ry 2020).  

 

Mikäli Euroopan unioni asettaa voimaan tietyn keskuksia koskevan yhdenmukaistetun stan-

dardin, on tästä standardista jäsenmaiden muodostettava tällöin identtinen kansallinen stan-

dardi. Kaikki kansalliset standardit on kumottava, jotka ovat ristiriidassa yhdenmukaistettu-

jen standardien kanssa. 

 

2.4 SESKO 

 

Suomessa Sesko vastaa sähköalan standardien tuottamisesta. Standardeja tuottaa yhteis-

työssä eri viranomaiset ja ammattilaiset. Suomalaiset standardit tunnistetaan SFS-etuliit-

teestä. Vuonna 2018 SESKO:ssa oli jäseniä 18 kpl, ja jäsenissä noin 550 henkilöä (Sesko ry 

2020c, s. 8). 

 

SESKO osallistuu kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointiin asiantuntijaorganisaa-

tionsa avulla. IEC ja CENELEC ovat muodostuneet teknisistä komiteoista, joissa on omat 

alakomiteansa. Mikäli komitean toiminta on kansallisesti kiinnostavaa, on niitä vastaamaan 

muodostettu suomalainen kansallinen asiantuntijaryhmä. Suomalainen kansallinen asiantun-

tijaryhmä osallistuu ja seuraa kansainvälistä ja eurooppalaista standardointityötä (Sesko ry 

2020a). 95% SFS-standardeista on identtisiä EN-standardien kanssa (Sesko ry 2020c, s. 17). 

Mikäli EU asettaa voimaan direktiivin, jossa noudatetaan GENELEC-standardeja, muodos-

taa SESKO tällöin niistä harmonisoidut standardit. 

 

2.5  Standardit jakokeskuksille 

 

IEC julkaisi ensimmäisen jakokeskuksia koskevan standardin IEC 493 vuonna 1973. Suo-

mella on vielä pidemmät perinteet koskien jakokeskusten standardeja. Ensimmäiset jakokes-

kusten komponentteja koskevat standardit muodostettiin jo 1940-luvun lopulla. Ensimmäi-

nen jakokeskusten rakennetta ja koestusta koskeva standardi E3 muodostettiin vuonna 1955. 

Suomalaiset jakokeskusmääräykset kehittyivät hyvin yksityiskohtaisiksi. Vuonna 1985 
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valmistui viimeinen jakokeskuksia koskeva E3 julkaisu. Tänä päivänä niitä ei voida käyttää, 

koska ne eivät vastaa Euroopan unionin yhdenmukaistettuja standardeja. (SFS ry 2002, s. 3) 

 

Jokainen sähkökeskus tarvitsee vain kaksi päästandardia. Suomalaiset keskusstandardit nou-

dattavat standardinsarjan SFS-EN 61439 eri osia. Päästandardin SFS-EN 61439-1 lisäksi 

tulee noudattaa myös jotain muuta sarjan standardia. Standardit SFS-EN 61439 1-5 täyttävät 

direktiivien olennaiset vaatimukset, ja ne on tehty Euroopan vapaakauppa-alueen ja Euroo-

pan komission antaman mandaatin perusteella. Myös noudattamalla tätä standardia saavute-

taan olennaiset vaatimukset, jotka on määritelty EMC-direktiiville 2014/30/EU. 

 

Standardeja päivitetään aika ajoin. Keskusvalmistajien on seurattava standardien muutos-

työtä ja hankittava uusimmat standardit välittömästi käyttöönsä, mikäli sellaiset julkaistaan.  

 

2.6 EU direktiivit sähkölaitteille 

 

Euroopan unionilla on rooli muodostaa direktiivejä, jotka jäsenmaiden täytyy hyväksyä. Hy-

väksytyistä direktiiveistä muodostetaan kansallisia lakeja. Kun laki on hyväksytty, täytyy 

suunnittelijoiden ja asentajien noudattaa laissa säädettyjä määräyksiä. EU:n virallisessa leh-

dessä viitataan standardeihin, joita tulee noudattaa (EU 2020). EU direktiivien sähkölaitteille 

tavoitteena on saada määräykset sille tasolle, että laite ei aiheuta vahinkoa ympäristölleen ja 

käyttäjille.  

 

EU direktiivit sähkölaitteille perustuvat siihen, että harmonisointi on keskittynyt tärkeimpiin 

vaatimuksiin. Joskus direktiivejä käsitteleviä alan julkaisuja lukiessa voi törmätä käsittee-

seen yhdenmukaistettu standardi. Yhdenmukaistettu standardi on direktiivien yhteydessä 

sama asia kuin harmonisoitu standardi. 

 

Harmonisoitujen standardien ja toisten teknisten ohjeiden soveltaminen on vapaaehtoista. 

Valmistajat voivat noudattaa erilaisia vaatimustenmukaisuusarviointikeinoja, kunhan ne 

noudattavat asiaan kuuluvia direktiivejä (ABB 2010, s. 8). 

 

Sähkölaitteiden valmistusta koskevat direktiivit ovat vapaasti saatavilla internetistä, ja ne 

löytyvät pääsääntöisesti käännettynä jokaiselle kansalliselle kielelle EU:n sisällä. 
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Sähkölaitevalmistajien täytyy tutustua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 

2014/35/EU. Tämä on niin kutsuttu pienjännitedirektiivi. Sen tarkoitus on taata korkealla 

tasolla, että tuotteet eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai kotieläimille. Luomalla direktiivin 

muodossa yhteiset pelisäännöt taataan markkinoiden toimivuus (2014/35/EU 2014, s. 360). 

 

2014/35/EU-direktiivi kattaa sähkölaitteet, jotka toimivat vaihtojännitteen nimellisarvolla 

50-1000V tai tasajännitteen nimellisarvolla 75-1500V. Tämän työn yhteydessä tehtävät kes-

kukset tulevat toimimaan vaihtojännitteillä 50-1000V, ja pienjännitedirektiiviä on noudatet-

tava niihin. Kaikkia pienjännitteellä toimivia laitteita ja ilmiöitä tämä direktiivi ei koske, ja 

ne on mainittu direktiivin liitteessä II (2014/35/EU 2014, s. 360). 

 

Direktiivit eivät kerro suoraan mitä standardeja valmistuksessa tulee käyttää. Standardien 

johdannossa on täsmennetty, mitä tuotteita standardi koskee. Esimerkiksi standardi SFS-EN 

61439-1 kertoo johdannossaan, että kyseinen standardisarja on tarkoitettu jakokeskuksille. 

 

2.7 EMC-direktiivi 2014/30/EU 

 

EMC-direktiivin tarkoitus on taata, että Euroopan unionin sisämarkkinoilla olevat sähkölait-

teet vastaavat niille asetettuja EMC-määräyksiä. Näin taatan markkinoiden toimivuus 

(2014/30/EU 2014, s. 83). Direktiivin mukaan sähkömagneettinen yhteensopivuus kuvaa 

laitteen kykyä olla aiheuttamatta kohtuutonta häiriötä muille sen ympäristössä oleville lait-

teistolle, ja sen kykyä olla itse häiriintymättä ympäristössä olevista laitteista. 

 

EMC-direktiivissä ei ole määritelty tarkkoja raja-arvoja. Sen sijaan siinä on määritelty, mitä 

eurooppalaisia harmonisoituja standardeja tulee noudattaa, jotta vaatimustenmukaisuus saa-

vutetaan (Sesko ry 2020d). 

 

2.8  CE-merkintä 

 

Sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee todentaa CE-merkinnällä. CE-mer-

kintä todentaa, että laite on turvallinen ja standardien mukainen. CE-merkintää ei saa kiin-

nittää tuotteisiin, joiden tuotelainsäädäntö ei edellytä CE-merkinnän käyttöä. 
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Tänä päivänä tuotteiden valmistus ei perustu pelkästään tuntemukseen määrätystä tieteen 

alasta, vaan valmistajien täytyy myös olla perillä alan lainsäädännöstä. Keskusvalmistaja on 

vastuussa siitä, että tuote on määräysten mukainen. CE-merkintöjä ei tee mikään yksittäinen 

taho. CE-merkinnän laittamisesta vastaa tuotteen valmistaja tai valmistajan valtuuttama hen-

kilö (Tukes 2020b) 

 

Jotta CE-merkintä voitaisiin laittaa, on tätä ennen huolehdittava muutamasta määrätystä toi-

menpiteestä. Valmistajan tulee tehdä asiakirja tuotteen vaatimustenmukaisuudesta, jonka 

valmistaja myös allekirjoittaa. Tätä asiakirjaa kutsutaan vaatimustenmukaisuusvakuu-

tukseksi.  

 

Valmistajan tulee selvittää, varmistetaanko vaatimustenmukaisuus niin kutsuttujen luokitus-

laitosten mukaan vai voidaanko vaatimustenmukaisuus osoittaa itse (Euroopan unionin vi-

rallinen verkkosivusto 2020).  

 

Tuotteen tulee noudattaa kaikkia EU:n sille asettamia määräyksiä. Tuotteelle täytyy olla saa-

tavilla tekninen asiakirja, joka osoittaa minkä tahon vaatimuksenmukaisuuksia tuote noudat-

taa. Teknisten asiakirjojen täytyy olla määräysten mukaisia. 

 

Viranomaiset eivät tutki jokaista tuotetta, joka saatetaan markkinoille. Varsinkin tämä toteu-

tuu sellaisten tuotteiden kohdalla, joita tuotetaan vain yksittäistapauksina. Tuotteen valmis-

tajalla tai maahantuojalla on velvollisuus vakuuttaa tuotteen vaatimustenmukaisuus, koska 

sillä on paras tietämys tuotteen valmistuksesta ja suunnittelusta (2014/35/EU 2014).  

 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä on viittaus standardeihin, joita keskusvalmistajien 

tulee noudattaa. Mikäli näitä standardeja ja niiden oikeita osia noudatetaan, saavutetaan vaa-

timustenmukaisuusolettama. Vaatimustenmukaisuusolettama takaa tuotteen noudattavan 

olennaisia sille määrättyjä turvallisuusmääräyksiä (2014/35/EU 2014, s. 363). 

 

Tuotteen tiedoista tulee käydä ilmi, mitä kokonaan tai osittain yhdenmukaistettuja standar-

deja tuote noudattaa. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole noudatettu, niin on oltava 

kuvaukset niistä toimenpiteistä, joilla direktiivien vaatimustenmukaisuus on todennettu. 
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2.9 Luokitukset ja turvallisuusmääräykset 
 
 
Erilaisiin vaativiin käyttöolosuhteisiin on saatavilla luokituslaitosten hyväksyntöjä. Näiden 

hyväksyntöjen tarkoituksena on taata laitteiden soveltuvuus erityisolosuhteisiin. Esimerkiksi 

laivoihin on saatavilla omat luokituksensa. Tunnettuja luokituslaitoksia laivateollisuuteen 

ovat esimerkiksi BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas) ja GL (Germanisher 

Lloyd). 

 

Mikäli tarvittavaa laivaluokituslaitoksen hyväksymää tuotetta ei löydy, voidaan tällöin tar-

kistaa, onko saatavilla muiden laivaluokituslaitosten hyväksymiä tuotteita. Yksittäisille 

osille laivaluokituslaitokset käyttävät pääpiirteittäin samoja hyväksyntäkriteerejä, josta joh-

tuen niitä voidaan käyttää ristiin. Tällaista laitetta voidaan kutsua niin sanotusti ”marine-

hyväksytyksi tuotteeksi”. Hyvin tyypillistä on, että laivaluokitukset viittaavat vaatimuksis-

saan IEC-standardien noudattamiseen. 

 

 

 

Kuva 1. DNV GL luokituslaitoksen tunnus, josta hyväksynnän voi tunnistaa (DNV GL 2020). 

 

Erityisiä turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa ydinvoimalaitoksissa. Suomessa ydinvoi-

malaitosten turvallisuusmääräysten noudattamisesta huolehtii STUK. Muissa maissa on 

omat kansalliset järjestönsä. Ydinvoimalaitosten suunnittelussa ja rakentamisessa täytyy 

tehdä tarkkaa yhteistyötä eri viranomaiset kanssa.  

 

Suunnittelijoiden täytyy olla perillä, miten ja mitä vaatimuksia tulee noudattaa. Jos ydinvoi-

malaitokselle tuotteita toimittava yritys ei ole tarjousvaiheessa selvillä   vaatimuksista tai ei 

ota määräyksistä selvää asianmukaisella ripeydellä, voi tästä aiheutua viiveitä valmistukseen 

ja sopimussakkoja.  
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Ydinturvallisuuden toiminta perustuu tutkimustietoon ja kokemusperäiseen oppiin. Näiden 

mukaan on luotu yleiset toimintaperiaatteet, joita tulee noudattaa. Tarvittavien turvallisuus-

tasojen saavuttamiseen ydinvoimalaitoksissa käytetään niin sanottua syvyyssuuntaista puo-

lustusta ja moninkertaista järjestelyä. Tällaisen toiminnan etuna on, että vaaratilanteen muo-

dostuminen edellyttää monikertaisia vikoja (STUK 2020).  
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3 TEOLLISUUDEN PIENJÄNNITEVERKOT 

 

Pienjänniteverkossa keskusta ei voida ajatella verkosta erillään olevaksi komponentiksi. 

Keskuksen kytkentäpaikalla on vaikutusta keskuksen selektiivisyys- ja oikosulkuvaatimuk-

siin. Keskussuunnittelijoiden on syytä tietää, millaisia teollisuuden sähköverkot tyypillisesti 

ovat. 

 

Arvioitaessa verkon oikosulkuvirtoja on tiedettävä verkon rakenne, suojalaitteet, etäisyydet 

ja oikosulkuvirtojen lähteet. Etäisyydet vaikuttavat oikosulkuvirtoihin ja jännitteenalene-

maan. Jännitteenalenemaa ei tämän työn yhteydessä käsitellä. 

 

3.1 Sähkönjakelujärjestelmät 

 

Jakelujärjestelmällä tyypillisesti tarkoitetaan sähkön jakelu- ja käyttöjärjestelmää. Tämän 

käsitteen tarkoituksena on kuvata, miten N- ja PE-johtimet sekä syöttävät muuntajat ovat 

maadoitettu erilaisissa järjestelmissä. 

 

Teollisuudessa käytetään yleensä kahta jakelujärjestelmää (SFS ry 2003, s. 13). Nämä jär-

jestelmät ovat IT- ja TN-S-järjestelmä. Muita jakelujärjestelmiä voivat olla muun muassa 

TN-C-S, TN-C ja TT, joita tässä työssä ei käsitellä. 

 

3.1.1 TN-S-järjestelmä 

 

TN-S-järjestelmä on maadoitettu muuntajan tähtipisteeltä, ja siinä on erilliset N- ja PE-joh-

timet. Käytettäessä symmetrisiä kolmivaiheisia kuormia järjestelmä voi olla ilman N-joh-

dinta.  

 

TN-S-järjestelmällä on kyky syöttää 1-vaiheisia kuormia. Tällaisessa järjestelmässä häiriö-

virrat ja -kentät pienenevät, koska paluuvirta kulkee N-johtimessa. Jotta vikapaikan paikal-

listaminen olisi helppoa, voidaan alakeskuksien syöttävistä kaapeleista mitata vikavirtoja. 

Tämän lisäksi pääkeskuksen alakeskuslähdöissä voidaan käyttää summavirtarelettä (3L+N), 

joka mittaa syöttävän keskuksen N- ja PE-johtimen yhdistävästä johtimesta vikavirtoja (SFS 

ry 2003, s. 13). 



25 
 

 

Kuva 2. TN-S-järjestelmä. 

 

3.1.2 IT-järjestelmä 

 

IT-järjestelmässä ei ole N-johdinta. Sen tähtipiste pyritään maadoittamaan suuriohmisen 

vastuksen kautta, tai PE-kiskon ja vaihejohtimen väliin laitetaan maasulkurele. Maasulku-

rele suojaa verkkoa mahdollisen maasulun sattuessa. 

 

 

Kuva 3. IT-järjestelmä. 

 

IT-järjestelmää halutaan käyttää, kun halutaan varmistaa katkeamaton jännitteenjakelu. Yk-

sivaiheiset maasulut järjestelmässä eivät aiheuta välitöntä keskeytystä jännitteen syöttöön, 

ja vika voidaan korjata myöhemmin. IT-järjestelmiä käytetään muun muassa laivoissa. IT-

järjestelmän sähkölaitteiden jännitteille alttiit osat maadoitetaan. 
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IT-järjestelmän yhteydessä yksivaiheiset kuormat vaativat erilliset muuntajat, joilla saadaan 

ulos esimerkiksi TN-S-järjestelmän mukaisia kuormia. Tällaiset järjestelyt ovat tavanomai-

sia muun muassa laivaympäristöissä. 

 

3.2 Verkostorakenteet 

 

Verkostorakenteet jaetaan tyypillisesti kahteen osaan, jotka ovat suljettu ja avoin verkko. 

Teollisuudessa ja maaseudun haja-asutusalueilla käytetään tyypillisesti avointa eli säteittäis-

verkkoa. Suljetut verkot voidaan jakaa rengas- ja silmukkaverkkoihin. Siirto- ja keskijänni-

teverkot ovat tyypillisesti silmukkaverkkoja. Laivoissa, missä vaatimukset syötön häiriöttö-

myydelle ovat merkittäviä, käytetään tyypillisesti suljettua verkkoa.  

Säteittäisverkko on suhteellisen helppo toteuttaa, ja siinä on mahdollista käyttää pelkästään 

sulakkeita suojausten toteuttamiseen. Verkon mitoittaminen on helppoa, mutta vian sattu-

essa korvaavaa jännitesyöttöä ei ole saatavilla ja jännitekatkosten kesto voi kasvaa. Jännit-

teen palauttaminen voi olla mahdollista toteuttaa vasta, kun vika on poistettu. 

 

 

Kuva 4. Avoimien ja suljettujen verkkojen periaatteellinen rakenne. 

 

Suljettua verkkoa käytetään tilanteissa, missä syötön häiriöttömyys on tärkeä osa verkon 

suunnittelukriteereitä. Suljetussa verkossa relesuojaus on monimutkaisempi ja oikosulkuvir-

rat suurempia kuin säteittäisverkossa. Verkostorakenteen vaatima pinta-ala ja rakenne on 

tyypillisesti suurempi kuin vastaavan kokoluokan säteittäisverkossa. Koko verkolla on tyy-

pillisesti samat vaatimukset syöttää tehoa riippumatta syötön suunnasta. 
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3.3 Säteittäiset teollisuuden pienjänniteverkot 

 

Säteittäiset teollisuuden pienjänniteverkot voidaan jakaa ainakin kolmeen osaan, jotka ovat 

keskitetty, hajautettu ja porrastettu jakelu. Verkon rakenteella on merkitystä oikosulkuvir-

toihin. Oikosulkuvirrat vaikuttavat suoraan moottorilähtöjen komponenttivalintoihin, sekä 

niitä syöttäviin kiskostoihin. 

 

3.3.1 Porrastettu jakelu 

 

Porrastetussa verkossa käytetään pääkeskus-alakeskus-jakelujärjestelmää. Tällaisen verkon 

etuna on, että alakeskuksen komponenttien vaatimukset oikosulkukestoisuudelle eivät tar-

vitse olla yhtä suuret kuin pääkeskuksella oleville lähdöille. Suuret moottorit voivat saada 

syöttönsä myös pääkeskuksesta. 

 

Kuva 5. Porrastettu jakelu (Muokattu lähteestä: SFS ry 2003, s. 15). 

 

3.3.2 Keskitetty jakelu 

 

Keskitetyssä verkossa kaikki moottorit saavat syöttönsä pääkeskuksesta. Tämän haittapuo-

lena on se, että tämä aiheuttaa suuret vaatimukset moottorisyöttöjen oikosulkukestoisuu-

delle. Yksittäisistä moottorivedoista tulee pidempiä, jonka vuoksi myös jännitteenalenema 

on otettava tarkemmin huomioon.  

 

Mikäli tällaisessa järjestelmässä tulee oikosulku, voi tämä vikatilanne näkyä suurempana 

häiriönä verkossa kuin esimerkiksi porrastetun jakelun verkossa. Tällaisen verkon etuna on, 

että yksittäiset moottorinohjauskeskukset tarvitsevat pienemmät muuntajat kuin keskitetyssä 



28 
 

jakelussa oleva päämuuntaja voisi olla. Pienempien muuntajien kyky tuottaa oikosulkuvirtaa 

on pienempi kuin suurilla muuntajilla, ja tämä taas aiheuttaa pienemmät vaatimukset kom-

ponenttien oikosulkuvaatimuksille. 

.  

Kuva 6. Keskitetty jakelu (Muokattu lähteestä: SFS ry 2003, s. 14). 

 

3.3.3 Hajautettu jakelu 

Hajautetussa jakelussa käytetään tyypillisesti tehdasmuuntamoita, jotka voidaan valmistaa 

standardien mukaisina (SFS ry 2003, s. 15). Moottorien käynnistimet ovat tyypillisesti vä-

littömästi moottoreiden läheisyydessä, ja niiden ohjaus tapahtuu tyypillisesti käyttämällä 

väyläohjausta. Haittapuolena on, että vaatimukset komponenttien oikosulkukestoisuuksille 

voivat olla suuret.  

 

Kuva 7. Hajautettu järjestelmä (Muokattu lähteestä: SFS ry 2003, s. 15). 

 



29 
 

3.4 Oikosulkuvirtojen lähteet ja niitä rajoittavat komponentit 

 

Oikosulkuvirtojen rajoittamiseen on olemassa muutamia tapoja. Sulakkeilla, kuristimilla, 

muuntajilla, Is-rajoittimilla, kaapeleilla ja jollain katkaisijoilla on kyky rajoittaa oikosulku-

virtoja. Syöttävä verkko, generaattorit ja oikosulkumoottorit toimivat oikosulkuvirtojen läh-

teenä. 

 

Mitä suurempi on muuntaja, sitä suurempi on sen kyky syöttää oikosulkuvirtaa. Keskuksissa 

olevien virtakiskojen kyky kestää oikosulkuvirtoja on rajallinen. Suurien muuntajien käyttö 

jännitteensyötössä ei ole aina taloudellisesti kannattavaa, vaan jännitteensyöttö on tehtävä 

useamman kuin yhden muuntajan kautta.  

 

Kaapeleiden ominaisuuteen kuuluu, että niissä on impedanssia. Mitä pidempi kaapeli, sitä 

suurempi on impedanssi ja oikosulkuvirran rajoituskyky. Kaapeleiden poikkipinta-alan 

kasvu taas pienentää impedanssia. 

 

Oikosulkuvirtojen suuruuteen ja kestoon vaikuttavat myös suojausten tyyppi ja asetteluar-

vot. Oikosulkuvirran rajoituskyky voi olla tärkeä, jos oikosulkuvirran arvo kaapin syöttöliit-

timissä on suuri ja keskuksen jännitteenjakelussa olevien laitteiden oikosulkukestoisuus 

tuottaa haasteita. Tällöin keskuksessa voidaan käyttää oikosulkuvirtoja rajoittavia pääko-

jeita. Tällaisia pääkojeita voivat olla muun muassa kytkinvarokkeet ja oikosulkuvirtoja ra-

joittavat katkaisijat. 

 

3.5 Pää- ja alakeskuksien suojaus kuormitus- ja oikosulkuvirroilta 

 

Pää- ja alakeskukset voidaan suojata sulakkeilla tai katkaisijoilla. Näiden lisäksi on vielä 

mahdollista käyttää kuristimia rajoittamaan oikosulkuvirrat halutulle tasolle. Pääkeskus voi-

daan suojata syöttävän muuntajan päästä ennen syöttävää kaapelia, tai suoja voi olla pääkes-

kuksessa itsessään. Pääkeskus suojataan tyypillisesti katkaisijalla. 
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Kuva 8. Periaatekuva pääkeskuksen suojausten sijoittelusta. 

 

Alakeskus voidaan suojata sijoittamalla suojalaitteet sitä syöttävään keskukseen, tai suoja-

laite voi olla keskuksessa itsessään. Mikäli suojalaite on keskuksessa itsessään, ei tämä 

poista tarvetta suojata syöttävää kaapelia. Alakeskusten suojaus voidaan toteuttaa usealla 

tavalla. Ottamatta kantaa suojalaitteeseen, tulee keskus aina varustaa riittävän erotus ja kat-

kaisukyvyn omaavalla pääkojeella, joka mahdollistaa keskuksen jännitteettömäksi saami-

sen. 

 

Kuva 9. Periaate kuva alakeskuksen katkaisijoiden sijoittelusta. 

 

Joissain tapauksissa pääkeskus voi syöttää suoraan alakeskusta. Tällöin alakeskus on suo-

raan kytketty pääkeskuksen kiskostoon, ja alakeskuksen mitoituksen on vastattava pääkes-

kuksen mitoitusta. Mikäli keskusten välissä on kaapeli, voidaan syöttävän kaapelin vaikutus 

alentavasti oikosulkuvirtoihin ottaa huomioon alakeskuksen mitoituksessa (SFS ry 2002, s. 

107). 

Keskuksen suunnittelun perusperiaatteena on yleensä, että sen täytyy kestää suurimmat sii-

hen kohdistuvat termiset ja dynaamiset rasitukset. Tähän on silti olemassa pieniä 
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poikkeustapauksia. Kiskostolta suojalaitteelle lähteviä johtoja ei tarvitse mitoittaa suurim-

pien oikosulkuvirtojen mukaan, vaan ne voivat olla mitoitettu sen mukaan, mitä suojalaitetta 

ne syöttävät. Nämä johtimet on suojattava maa- ja oikosulkuja vastaan niin, että käytännössä 

oikosulkujen muodostuminen on mahdotonta (SFS ry 2002, s. 108). Toinen poikkeustapaus 

on moottorinkäynnistimet, ja niissä olevat kontaktorit. Tätä poikkeustapausta käsitellään lu-

vussa 9. 

 

Kuva 10. Periaatekuva alakeskuksen sulakkeiden sijoittelusta. 

Mikäli suojalaite on sekä syöttävän kaapelin päässä ja itse keskuksessa, aiheuttaa tämä lisä-

vaatimuksia selektiivisyydelle verrattuna siihen, että keskuksen suojalaite on syöttävän kaa-

pelin päässä. Sulakkeilla lisävaatimus tulee siitä, että sulakkeiden nimellisvirtojen välillä 

täytyy tyypillisesti toteutua ehto 1:1,6 (SFS ry 2003, s. 203). Mikäli oikosulku tapahtuu ala-

keskuksella ja suojalaitteina käytetään katkaisijoita, vaikuttaa kummassakin katkaisijassa lä-

hes sama virtaintegraali. Muistettava on, että alakeskusta syöttävän kaapelin impedanssi pie-

nentää oikosulkuvirtaa.   

 

 

 

 

 

 



32 
 

4 SELEKTIIVISYYS 

 

Selektiivisyyden tarkoitus on oikosulun tai ylikuormitustilanteen aikana rajata mahdollisim-

man pieni osa verkkoa. Pienjänniteverkon selektiivisyys toteutetaan tyypillisesti sulakkeilla 

ja kompakti- tai ilmakatkaisijoilla. 

 

Sulakkeet ovat tyypillisesti ylivoimaisia kyvyltään rajoittaa oikosulkuvirtoja, mutta niissä ei 

ole katkaisijoille ominaista säädettävyyttä. Sulakkeet tosin ajavat vielä asiansa lähellä kulut-

tajaa olevissa keskuksissa. Sulakkeilla selektiivisyys saavutetaan tyypillisesti vertailemalla 

virtaintegraaleja. Sulakkeiden heikko erottelukyky saattaa rajoittaa niiden käyttöä yläkes-

kusten suojauksessa.  

 

Katkaisijoita on saatavilla elektronisilla releillä, ja tätä kautta niissä on laajat säätömahdol-

lisuudet. Mikäli tarvitaan hyvää erottelukykyä selektiivisyydelle, on tämä mahdollista to-

teuttaa katkaisijoilla. 

 

Perinteisiä  toimintaperiaatteita  saavuttaa  verkon  selektiivisyys  ovat back-up suojaus, 

virta-, aika-, vyöhyke- ja energiaselektiivisyys (ABB 2010, s. 114). Näiden lisäksi on vielä 

saatavilla muun muassa suunnattuja virta- ja vyöhykeselektiivisiä suojauksia, joiden tarkoi-

tus on mahdollistaa energian syöttö useasta eri suunnasta. 

 

Selektiivisyystasoista puhuttaessa mainitaan tyypillisesti kaksi, jotka ovat täydellinen selek-

tiivisyys ja osittainen selektiivisyys. Täydellisessä selektiivisyydessä vikapaikkaa lähimpänä 

oleva suoja toimii aina ensimmäisenä. Osittaisessa selektiivisyydessä vikapaikka lähinnä 

oleva suoja toimii, mikäli piiri ylikuormittuu. Oikosulun sattuessa voi myös toimia kauempi 

suoja. 

 

Selektiivisyys on otettava huomioon eri tavalla riippuen siitä, suunnitellaanko yläkeskusta 

vai alakeskusta. Selektiivisyysvaatimukset vaikuttavat suojaustyyppien valintaan. Pienet 

moottorinohjauskeskukset ovat tyypillisesti alakeskuksia. Selektiivisyysvaatimuksena 

yleensä riittää, että suojaus on riittävän nopea. Alakeskukselta mentäessä kohti syöttävää 

verkkoa alkavat suojaukselta vaadittavat kriteerit kasvamaan. 
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4.1 Selektiivisyyden suunnittelu 

 

Verkostosuunnittelijan tehtävänä on määritellä verkossa olevien ylä- ja alakeskusten selek-

tiivinen toiminnallisuus. Tätä kautta määräytyvät myös selektiivisyysvaatimukset pää- ja 

etukojeille. 

 

Jos keskussuunnittelija suunnittelee virtapiiriin viimeistä keskusta, keskuksen suojausaika 

asetellaan mahdollisimman lyhyeksi. Moottorien käynnistysvirrat on muistettava. Jos suun-

nitellaan lähellä verkkoa olevia yläkeskuksia, täytyy keskusten välinen koordinaatio ottaa 

huomioon. 

 

Vaikka alakeskusten valmistajille ei aina anneta tietoa keskusten välisestä selektiivisyys- 

koordinaatiosta, täytyy alakeskuksesta ylempänä olevassa keskuksessa ottaa huomioon kes-

kusten välinen koordinaatio.  

 

Tilaajan ja keskusvalmistajan on yhdessä sovittava keskusten välinen selektiivinen toimin-

nallisuus. Mikäli keskusvalmistajalla on valmis tuotesarja keskuksille, voi tämä jossain ta-

pauksissa korvata tarpeen sopia selektiivisyysvaatimuksista (SFS-EN-61439-1 2013, s. 94). 

Mikäli verkko koostuu usean eri toimittajan keskuksesta, voi tällöin keskusten välisen koor-

dinaation sopiminen olla hankalaa. 

 

Valmis selektiivisyyssuunnittelu on kombinaatio useista eri asioista. Suunnittelijan täytyy 

tehdä kompromissi suojauksen nopeuden ja verkon toiminnallisuuden välillä. Jotta suojaus-

tarpeen aiheuttama vika aiheuttaisi mahdollisimman vähän termisiä ja dynaamisia rasituksia, 

on suojauksen oltava mahdollisimman nopea. Mikäli halutaan rajata mahdollisimman pieni 

osa verkkoa, on lähinnä vikapaikkaa olevan suojan toimittava ensimmäisenä. 

 

Jotta tarpeettomilta käyttökatkoksilta vältyttäisiin, tulee verkon mahdollistaa hetkelliset yli-

kuormitustilanteet. Tällainen hetkellinen ylikuormitustila voi olla suuren moottorin satun-

nainen käynnistys. 
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Hyvällä selektiivisyydellä voidaan saavuttaa 

 

- Vikapaikan nopea identifiointi ja lyhyemmät käyttökatkot 

- Henkilöturvallisuuden kasvu 

- Verkon eliniän kasvu 

- Informaatiota vian luonteesta ja paikasta  

- Vuosihuollon määrä vähenee 

- Verkon kyky toimia säilyy parempana  

- Ei toivottujen ilmiöiden väheneminen, kuten jännitteenalenema. 

 

4.2 Virtaselektiivisyys 

 

Virtaselektiivisyydellä katkaisijan pikalaukaisu tulee asettaa sitä suuremmaksi, mitä lähem-

pänä syöttävää verkkoa ollaan. Mitä lähempänä olemme syöttävää verkkoa, sitä suurem-

miksi oikosulkuvirrat muodostuvat. Virtaselektiivisyyden huono puoli on sen heikko erotte-

lukyky, tätä kautta voi myös komponenttien hinta nousta. Virtaselektiivisyys asetellaan tyy-

pillisesti asettelemalla katkaisimen sähkömagneettinen oikosulkusuoja haluttuun arvoon. 

Aika-virtaselektiivisyyttä tarkastellaan ylikuormitustilanteissa. 

 

Virtaselektiivisyyttä käytetään tyypillisesti pienjänniteverkoissa, missä oikosulkuimpedans-

sit ovat jo suhteellisen suuria ja katkaisijoiden välinen selektiivisyys on helpoimmin saavu-

tettavissa. Virtaselektiivisyyden etuja ovat sen nopeus sekä suhteellisen halpa ja helppo to-

teutus.  

 

4.3 Aikaselektiivisyys 

 

Aikaselektiivisyys on kehittyneempi versio virtaselektiivisyydestä. Aikaselektiivisyyden 

asettelu tapahtuu vertailemalla toiminta-aikakäyriä, jotka eivät saa missään tilanteessa lei-

kata toisiaan. Aikaselektiivisyyden toteutus tapahtuu tyypillisesti käyttämällä elektronisia 

releitä (ABB 2010, s. 117). Aikaselektiivisyydessä mitoitus tehdään niin, että lähinnä kuor-

maa oleva suoja toimii kaikissa vikatapauksissa ensimmäisenä.  
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Aikaselektiivinen järjestelmä sallii suojausfunktioiden kahdentamisen, on halpa, yksinker-

tainen ja helppo toteuttaa. Mikäli lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw voidaan 

asettaa, on mahdollista saavuttaa suuri erottelukyky oikosulkuvirtojen välille. Erottelukyky 

on riippuvainen siitä, kuinka suureksi lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw voidaan 

asettaa. 

 

Jotta riittävä lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw saavutettaisiin, on usein tarpeel-

lista käyttää ilmakatkaisijoita. Erottelukyky eri katkaisijoiden välillä on rajallinen, ja samaan 

virtapiirin on mahdollista laittaa vain rajallinen määrä katkaisijoita. Yleensä vain alemmilla 

tasoilla on mahdollisuus käyttää oikosulkuvirtaa rajoittavia katkaisijoita. 

 

Aikaselektiivisyyden toiminnallisuudesta johtuva vian pitkä kesto voi aiheuttaa jännitteena-

lenemaa. Tämä taas aiheuttaa häiriötoimintoja verkon sähkömagneettisiin komponentteihin, 

jotka eivät ole välttämättä edes vikapaikan välittömässä läheisyydessä. 

 

4.4 Vyöhykeselektiivisyys 

 

Vyöhykeselektiivistä suojausta käytetään tyypillisesti keski- ja korkeajännitteellä tai tilan-

teissa, missä esiintyy erityisen korkeita oikosulkuvirtoja. Vyöhykeselektiivisyys on toteu-

tettu käyttämällä elektronisia releitä. Vyöhykeselektiivisyydessä samaan virtapiiriin voidaan 

laittaa useita katkaisijoita, joiden nimellisvirrat ovat lähellä toisiaan (ABB 2010, s. 118). 

 

Mikäli katkaisijan asetteluarvo suojaustilanteessa on ylitetty, lähettää se lukituskäskyn ylem-

pänä olevalle katkaisijalle. Samalla havahtunut katkaisija tarkistaa myös, että se ei ole saanut 

lukituskäskyä alempana olevalta katkaisijalta. Toinen tapa on, että järjestelmässä katkaisijat 

kommunikoivat pääyksikön kanssa. Pääyksikkö päättää, mikä katkaisin saa toimia.  

 

Vyöhykeselektiivisen järjestelmän etuja ovat sen suuri nopeus, hyvä henkilöturvallisuus ja 

erottelukyky. Suojausfunktioiden kahdentaminen katkaisijan vioittuessa mahdollistaa mui-

den katkaisijoiden toiminnan vian sattuessa. Järjestelmän haittapuolia ovat sen monimutkai-

suus ja hinta.  
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4.5 Energiaselektiivisyys 

 

Energiaselektiivisyyden tarkastelu tapahtuu vertailemalla katkaisijoiden virtaintegraalien I2t 

arvoja taulukoista tai tietokoneohjelmilla. Energiaselektiivisyyden käyttö mahdollista kat-

kaisijoiden ja sulakkeiden käytön samassa järjestelmässä. 

 

Energiaselektiivisyys hyödyntää katkaisijan kykyä rajoittaa oikosulkuvirtoja. Tyypillisesti 

katkaisijoiden kyky rajoittaa oikosulkuvirtoja perustuu niiden nopeuteen katkaista oikosul-

kuvirta. Katkaisuaika voi olla vain muutamia millisekunteja. Verrattaessa kahta sarjassa ole-

vaa katkaisijaa täytyy alemman katkaisijan virtaintegraali olla pienempi kuin ylemmän. 

 

Energiaselektiivisyyden etuja ovat suojauksen nopeus sekä helppo ja halpa toteutus. Selek-

tiivisyyden hyvä erottelukyky mahdollistaa useiden katkaisijoiden käytön sarjassa. Haitta-

puolia ovat erottelukyvyn heikkous samankokoisilla katkaisijoilla. 

 

4.6 Back-up-suojaus 
 

Käytettäessä back-up suojausta voi alemman suojan oikosulkukestävyys olla heikompi kuin 

ylemmän suojan oikosulkukestävyys. Tällaisissa tilanteissa täytyy edeltävän katkaisijan ra-

joittaa oikosulku tasolle, jonka katkaisija voi katkaista (SFS ry 2002, s. 342). Oikosulun 

sattuessa ylempi katkaisija voi toimia ensimmäisenä, mikäli alempi katkaisija kestää ylem-

män katkaisijan rajoittaman katkaisuvirran. 
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5 OIKOSULKUVIRRAT 

 

Verkostosuunnittelijan tehtäviin kuuluu laskea verkossa esiintyvät suurimmat ja pienimmät 

oikosulkuvirrat. Keskussuunnittelijoiden on syytä olla tietoinen, mistä nämä suureet tulevat. 

Keskussuunnittelijoiden on syytä myös tutustua, millaisia ja miten paljon oikosulkuvirtoja 

rajoittavia ja niitä synnyttäviä elementtejä verkosta löytyy. Liitteessä 2 on laskettu esimerkin 

omaisesti tämän luvun teoriaosaa hyödyntäen, millä tavalla oikosulkuimpedanssit vaimen-

tavat oikosulkuvirtoja. Liitteen 2 esimerkistä voimme nähdä, että kaapeleiden ja muuntajien 

oikosulkuimpedanssit voivat vaimentaa huomattavasti oikosulkuvirtoja. 

 

Oikosulut aiheuttavat haitallisia dynaamisia ja termisiä rasituksia sähköverkkoon, jotka kes-

kusten on kestettävä. Dynaamiset rasitukset kuvaavat miten suuria mekaanisia rasituksia oi-

kosulkuvirrat aiheuttavat. Termiset rasitukset ovat oikosulkuvirtojen komponenteille aiheut-

tamaa lämpörasitusta. Suurimmat oikosulkuvirrat saavutetaan tyypillisesti ajan hetkellä 10 

ms oikosulun syntymisestä. Suurinta syntynyttä oikosulkuvirran hetkellistä huippuarvoa 

kutsutan sysäysoikosulkuvirraksi is. Termisiä oikosulkuvirtoja käsitellään ekvivalenttisen 

termisen oikosulkuvirran Ith avulla. Pienimmät oikosulkuarvot on tiedettävä, mikäli asetel-

laan oikosulkusuojien asetteluarvoja. 

 

Kuva 11. Tahtigeneraattorin syöttämän oikosulkuvirran riippuvuus ajan hetkestä: (a) symmetrinen 

oikosulkuvirta: (b) epäsymmetrinen oikosulkuvirta (Huotari, Partanen 1998, s. 4). 

 

Vaihtosähköverkon oikosulkuvirrassa esiintyy myös tasavirtakomponentti, joka on riippu-

vainen ajan hetkestä, jolloin oikosulku syntyy. Jos kyseessä on kolmivaihejärjestelmä, voi 

oikosulkuvirta olla symmetrinen vain yhdessä vaiheessa kerrallaan. 



38 
 

Kuvassa 11 Ik
’’ on alkuoikosulkuvirta, Ik

’ on muutosoikosulkuvirta ja Ik on jatkuvan tilan 

oikosulkuvirta. Näitä kaikkia voidaan kutsua prospektiivisen oikosulkuvirran tehollisar-

voiksi, joista alkuoikosulkuvirta on suurin. Tätä suurinta alkuoikosulkuvirran tehollisarvoa 

tulee käyttää komponenttivalinnoissa. Näiden oikosulkuvirtojen määritelmät löytyvät muun 

muassa standardista IEC 60909-0. 

 

Oikosulkuvirran suuruuteen vaikuttaa huomattavasti ajan hetki, jolloin oikosulku syntyy. 

Mikäli oikosulkuvirta saavuttaa suurimman arvonsa, on oikosulkuvirta tällöin epäsymmet-

rinen tasavirtakomponentin takia ja α - φk = ±90°. Missä α on jännitteen vaihekulma nolla-

kohdasta laskettuna oikosulun alkuhetkellä ja φk on oikosulkupiirin impedanssin vaihe-

kulma. Mikäli oikosulkuvirta saavuttaa pienimmän arvonsa, on oikosulkuvirta tällöin sym-

metrinen tasavirtakomponentin puuttumisen takia ja α -φk = 0° tai 180° (Huotari, Partanen, 

1998, s. 3). Mikäli vikaa ei poisteta, vaimenee oikosulkuvirta jatkuvuustilan arvoonsa Ik. 

 

Tasavirtakomponentin vaimeneminen on riippuvainen verkon impedanssissa olevan reak-

tanssin ja resistanssin suhteesta. Oikosulkuimpedanssi muodostuu useasta eri lähteestä.  

  

Oikosulkuvirtoja rajoittavia elementtejä ovat muun muassa muuntajat, kuristimet ja kaapelit.  

Joissain tapauksissa voidaan käyttää myös Is rajoittimia. Kiskostojen ja katkaisijoiden impe-

dansseja ei tarvitse aina ottaa huomioon laskennassa. Sulakkeilla ja virtaa rajoittavilla kat-

kaisijoilla voidaan pienentää oikosulkuvirtoja. Oikosulkuvirtojen lähteitä verkossa voivat 

olla syöttävä verkko, epätahtimoottorit ja tahtigeneraattorit.  

 

5.1 Oikosulkuvirtojen laskentametodit 

 

Oikosulkuvirtojen laskentaan on käytettävissä useita metodeja. Oikosulkuvirtojen laskenta 

voi perustua esimerkiksi ominaisoikosulkutehoon, Theveninin menetelmään tai transientti-

laskentaan. 

 

Ominaisoikosulkutehoon perustuva laskentamalli on helppokäyttöisin, mutta ei tarkka. Omi-

naisoikosulkutehoon perustuvassa laskentamallissa lasketaan oikosulkuvirrat tyypillisesti 

verkon reaktanssien avulla, eikä resistansseja oteta huomioon.  
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Transienttilaskenta hyödyntää differentiaalilaskentaa. Laskeminen tällä metodilla voi olla 

työlästä. Theveninin menetelmä on tarkka, ja sillä laskenta on suhteellisen helppoa. Tässä 

työssä esitellään Theveninin mentelmä.  

 

5.2 Theveninin menetelmä 
 
 
Theveninin menetelmässä sijoitetaan yksi sähkömotorinen voima vikapaikkaan, joka korvaa 

kaikki oikosulkulähteiden sähkömotoriset voimat. Lähteet korvataan oikosulkuimpedans-

seilla. Jännitekerroin c ottaa huomioon sähkömotoristen voimien ja verkon nimellisjännit-

teen eron. 

 

Kuva 12. Theveninin menetelmää varten muodostettu yksivaiheinen sijaiskytkentä (Muokattu läh-

teestä: Huotari, Partanen 1998, s. 8). 

. 

Kuvassa 12 ZT on Theveninin impedanssi, joka on muodostettu vikapaikan ja syöttävien oi-

kosulkuimpedanssien summasta. Oikosulkuvirtaa syöttävät impedanssit muodostuvat oiko-

sulkuresistanssista ja oikosulkureaktanssista, jotka tässä tapauksessa ovat muuntajan oiko-

sulkuresistanssi Rm, muuntajan oikosulkureaktanssi Xm, syöttävän verkon oikosulkuresis-

tanssi Rs ja syöttävän verkon oikosulkureaktanssi Xs. 
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5.2.1  Kolmivaiheinen oikosulku 

 

Tyypillisesti suurimmat oikosulkuvirrat esiintyvät kolmivaiheisessa oikosulussa. Kolmivai-

heinen oikosulkuvirta Ik voidaan laskea Theveninin menetelmää hyödyntäen seuraavalla 

kaavalla. 

 

𝐼 =
∗

        (1) 

 

Jossa c on jännitekerroin, Ik on oikosulkuvirta yleensä, ZT on jännitelähteen navoista mitattu 

impedanssi ja Unv verkon nimellisvaihejännite. ZT täytyy olla redusoituna vikapaikan jänni-

tetasoon. 

 

Taulukko 1. Jännitekerroin standardin IEC 60909 mukaan (ABB 2000, s. 2). 

 

 

Jännitelähteen navoista mitattu impedanssi ZT voi muodostua useasta impedanssista. 3-vai-

heisessa symmetrisessä oikosulussa esiintyy vain myötäimpedansseja Z1. Muissa oiko-

suluissa esiintyy myös nollaimpedansseja Z0 ja vastaimpedansseja Z2. Muuntajilla, kuristi-

milla ja kaapeleilla myötä- ja vastaimpedanssit ovat yhtä suuria. Pyörivillä koneilla myötä- 

ja vastaimpedanssit voivat erota toisistaan (ABB 2000, s. 2). 

 

1- ja 2-vaiheisia oikosulkuvirtoja ei tämän työn puitteissa käsitellä. Tarvittaessa niiden las-

kentaan voi perehtyä muun muassa tutustumalla Huotarin ja Partasen julkaisemaan opetus-

monisteen ”Teollisuusverkkojen oikosulkuvirtojen laskeminen” tai lukemalla Ismail Ka-

sikcin kirjan ”Short Circuit in Power Systems”. 
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5.3 Ekvivalenttinen terminen oikosulkuvirta Ith 

 

Jotta laitteiden ja komponenttien kunnollinen valinta voitaisiin tehdä onnistuneesti, on tun-

nettava oikosulkuvirran aiheuttamat suurimmat termiset rasitukset. Esimerkiksi kuorman-

kytkimellä ei ole kykyä rajoittaa termistä oikosulkuvirtaa.  

 

Aina oikosulkuvirroista puhuttaessa oikosulkuvirran tehollisarvo ei ole pysyvä arvo, vaan se 

muuttuu suhteessa aikaan. Voidaan sanoa, että oikosulkuvirta saavuttaa jossain vaiheessa 

pysyvän arvonsa, mutta oikosulku pyritään aina katkaisemaan ennen tätä.  

 

Ekvivalenttinen terminen oikosulkuvirta Ith kuvastaa keskimääräistä pysyvän tilan oikosul-

kuvirran tehollisarvoa, jonka kesto on yksi sekunti. Laskenta aloitetaan siitä ajankohdasta, 

jossa oikosulkuvirran arvo on vielä nolla ja kuormitusvirta on nimellinen tai sitä ei ole.  

 

Ekvivalenttien terminen oikosulkuvirta voidaan laskea termin Ik
’’ avulla, joka on oikosulku-

virran tehollisarvo oikosulun syntyhetkellä. Tämän lisäksi tarvitaan tasavirtatekijä m ja vaih-

tovirtatekijä n. Ekvivalenttinen oikosulkuvirta lasketaan seuraavalla yhtälöllä. 

 

 𝐼 =  𝐼 ∗  (𝑚 + 𝑛) ∗ 𝑡        (2) 

 

Termit m ja n kuvastavat tasa- ja vaihtokomponenttien lämpöhäviötä oikosulussa. Sopivat 

arvot termeille m ja n voidaan katsoa kuvista 13 ja 14. Sekä tasa- että vaihtovirtakomponentit 

vaimenevat ajan suhteen. 

 

Sysäyskerroin κ voidaan laskea oikosulkuimpedanssin resistanssin R ja reaktanssin X suh-

teesta seuraavalla kaavalla. 

 

 𝜅 =  1,01 + 0,98𝑒             (3) 
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Kuva 13. Tasavirtatekijän m ja sysäyskertoimen κ riippuvuus ajan suhteen. (Huotari, Partanen, 1998, 

s. 30). 

 

 

Kuva 14. Vaihtovirtatekijän n riippuvuus oikosulun kestoajasta tk ja oikosulkuvirran alkuarvon ja 

pysyvän arvon suhteesta Ik
’’/Ik . (Huotari, Partanen 1998, s. 30). 
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5.4 Eri oikosulkuimpedanssit 

 

Theveninin menetelmällä laskettaessa on tiedettävä eri oikosulkulähteiden muodostamat 

oikosulkuimpedanssit. Oikosulkuvirtaa syöttäviä lähteitä ovat  tahtikoneet, epätahtimoottorit 

ja syöttävä verkko. 

 

Oikosulkuvirrat muodostuvat pääasiassa verkon generaattoreista. Mikäli verkosta löytyy 

tahti- ja epätahtimoottoreita, täytyy niiden tuottama oikosulkuvirta huomioida laskuissa. 

Tahti- ja epätahtimoottorit vaikuttavat erityisesti sysäysoikosulkuvirtoihin (Huotari, Parta-

nen 1998, s. 15). 

 

Oikosulkuvirtaa rajoittavia elementtejä ovat muuntajien, kaapeleiden, kuristimien ja kiskos-

tojen impedanssit. Seuraavissa luvuissa käsitellään symmetrisiä oikosulkuja. Symmetrisissä 

oikosuluissa esiintyy vain myötäimpedansseja. 

 

Jos lasketaan suurimpia oikosulkuvirtoja, voidaan kaapeleiden impedanssit laskea lämpöti-

lassa 20°C. Jos taas lasketaan pienimpiä oikosulkuvirtoja, voidaan kaapeleiden impedanssit 

laskea lämpötilassa 90°C. Jos halutaan käyttää tarkkoja ja oikeita lämpötiloja laskennassa, 

on selvitettävä eri asennusolosuhteissa esiintyvät kaapelin suurimmat ja pienimmät lämpö-

tilat. Kiskostoille voidaan tarvittaessa arvioida reaktanssi 150*10-3 Ω/m. Katkaisijoiden 

reaktanssin voidaan arvioida olevan suuruudeltaan 150*10-3 Ω. Pienimpiä oikosulkuvirtoja 

laskettaessa on muistettava, että katkaisijan sisäinen vastus kasvaa oikosulkuvirran pienen-

tyessä. 

 

5.4.1 Syöttävä verkko 

 

Jotta syöttävän verkon impedanssi saadaan laskettua, on tiedettävä alkuoikosulkuvirta Ikv
’’ 

tai syöttävän verkon näennäinen alkuoikosulkuteho Skv
’’. Syöttävän verkon oikosulkuimpe-

danssi saadaan laskettua seuraavalla kaavalla. 

  

  𝑍 =
∗

" =
∗

√ ∗ "        (4) 

   



44 
 

Jotta kokonaisoikosulkuimpedanssi saadaan laskettua, on tiedettävä syöttävän verkon oiko-

sulkuimpedanssin resistanssi- ja reaktanssiosa. Pienjänniteverkon puolelle redusoitu reak-

tanssi Xkv ja resistanssi Rkv voidaan laskea seuraavilla kaavoilla. 

 

  𝑋 =
, ∗

"         (5) 

 

  𝑅 = 0,1 ∗ 𝑋        (6) 

 

Jos seuraava yhtälö toteutuu, ja oikosulku tapahtuu lähellä pienjänniteverkon syöttävää 

muuntajaa, voidaan syöttävä verkko jättää huomiotta. 

 

  𝑆" > 400 ∗ 𝑆        (7) 

 

Mikäli syöttävän verkon nimellispääjännite on yli 35kV ja kyseessä on avojohtoverkko, voi-

daan reaktanssiosan Xkv sanoa olevan yhtä suuri kuin impedanssiosa Zkv. Mikäli resistanssin 

osaa ei tiedetä, saadaan resistanssi ja reaktanssi osat seuraavilla kaavoilla. 

 

  𝑅 = 0,1 ∗ 𝑋        (8) 

 

𝑋 = 0,995 ∗ 𝑍        (9) 

 

5.4.2 Kaksikäämimuuntajat ja kuristimet 

 

Muuntajat ja kuristimet vaimentavat oikosulkuvirtoja. Mitä suurempi on muuntaja, sitä pie-

nempi on oikosulkuimpedanssi. Mitä pienempi on oikosulkuimpedanssi, sitä suurempi on 

oikosulkuvirta. Suurilla muuntajilla oikosulkureaktanssi on hyvin iso verrattuna oikosulku-

resistanssiin. Suurilla muuntajilla oikosulkuimpedanssi voidaan korvata oikosulkureaktans-

silla (Huotari, Partanen 1998, s. 18). Sysäysoikosulkuvirtaa is laskettaessa oikosulkuresis-

tanssi on otettava huomioon.  
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Mikäli muuntajan kilpiarvot ovat saatavilla, voidaan muuntajan oikosulkuimpedanssi Zk, oi-

kosulkureaktanssi Xk ja oikosulkuresistanssi Rk laskea seuraavilla kaavoilla (ABB 2000, s. 

7). 

 

  𝑍 =
∗

∗ "         (10) 

 

  𝑅 =
∗

∗ " =
∗

       (11) 

 

  𝑋 = 𝑍 − 𝑅        (12) 

 

Missä Pkn on muuntajan kokonaispätötehohäviöt, In on muuntajan nimellisvirta, uk on muun-

tajan oikosulkujännite prosentteina ja ur on muuntajan resistiivinen oikosulkujännite pro-

sentteina.  

 

5.4.3 Epätahtimoottorit 

 

Epätahtimoottoreita on teollisuuden sähköverkoissa tyypillisesti paljon. Epätahtimoottorei-

den määrästä ja suuruudesta riippuen niiden muodostama oikosulkuvirta voi muodostua suu-

reksi. Mikäli kysymyksessä on symmetrinen oikosulkuvirta, kasvattavat epätahtimoottorit 

sysäysoikosulku-, alkuoikosulku- ja katkaisuvirtaa sekä epäsymmetrisissä oikosuluissa py-

syvän tilan oikosulkuvirtaa (Huotari, Partanen 1998, s. 19). Epätahtimoottorin oikosulkuim-

pedanssi voidaan laskea seuraavalla kaavalla. 

 

  𝑍 =
∗

        (13) 

 

Missä Is on moottorin käynnistysvirta ja Sn moottorin nimellisnäennäisteho. Mikäli oikosul-

kumoottorin reaktanssi ja resistanssi osaa ei ole saatavilla, voidaan oikosulkuimpedanssi ja-

kaa reaktanssi ja resistanssi osaan erityisten taulukoiden avulla, joita löytyy alan kirjallisuu-

desta. 
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5.4.4 Tahtikoneet 

 

Tahtikoneiden reaktanssille voidaan määrittää seuraavanlainen yhtälö. 

 

𝑋 = ∗         (14) 

 

Missä x on alku-, muutos tai tahtireaktanssi. Tahtikoneiden valmistajat tyypillisesti ilmoit-

tavat aikavakiot, resistanssit ja reaktanssit. Kun sysäysoikosulkuvirtoja lasketaan, käytetään 

hyväksi taulukoista saatavia keksittyjä generaattorin resistanssiarvoja Rd. Nämä resistans-

siarvot huomioivat, millä tavalla oikosulkuvirrat vaimenevat ensimmäisen puolijakson ai-

kana. 
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6 TYYPILLISET VIRTASUUREET KÄSITELTÄESSÄ PÄÄ- JA 

ETUKOJEITA 

 

Keskussuunnittelijoiden on oltava tietoinen, mitä oikosulkumitoitukseen käytettäviä suureita 

tulee käyttää. Kytkinvarokkeita, katkaisijoita ja kuormankytkimiä valittaessa on käytettävä 

tyypillisesti seuraavia virtasuureita 

 

- Lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw 

- Nimellinen oikosulkuvirran kytkentäkyky Icm 

- Nimellinen käyttöoikosulkuvirrankestoisuus Ics 

- Katkaisuvirta ID 

- Nimellinen suurin oikosulkuvirran katkaisukyky Icu 

- Jouleintegraali I2t 

- Nimellisvirta In. 

 

6.1 Lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw 

 

Lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta on oikosulkuvirran arvo, jonka komponentti 

kestää määritellyn ajan. Tämä termi kuvaa, miten hyvin komponentti kestää termisiä rasi-

tuksia lyhyehkön ajan. Voi olla ilmoitettuna muun muassa ajan arvoille 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 

ja 1 sekuntia. Eri ajanjaksoille laskettujen oikosulkuvirtojen laskentaa on käsitelty alalu-

vussa 7.6.2. 

 

Katkaisijoilla tämä arvo voi olla tärkeä. Vaatimuksena voi olla, että katkaisijan täytyy kyetä 

kuljettamaan oikosulkuvirtaa tietyn ajan, ennen kuin se saa katkaista oikosulun. Myös kuor-

mankytkimen on kestettävä kytkentäpisteessä esiintyvä suurin ekvivalenttinen terminen oi-

kosulkuvirta. Tähän pätee sama ehto kuin kaavassa 24 on esitetty.  

 

Standardisarja EN-SFS-61439 ei ohjeista, että ekvivalenttinen terminen oikosulkuvirta täy-

tyisi olla saatavilla keskusvalmistajilla. Tällöin riittää, että seuraava ehto toteutuu (ABB 

2015, s. 91). 

 



48 
 

                         Icp ≤ Icw         (15)     

        

Missä Icp on prospektiivinen oikosulkuvirta. Prospektiivinen oikosulkuvirta ilmoitetaan 

RMS-arvona. Koska prospektiivinen oikosulkuvirta vaihtelee riippuen  ajan hetkestä, on 

prospektiivinen oikosulkuvirta käsitettävä edellisessä epäyhtälössä suurimmaksi oikosulku-

virraksi vian syntymisen jälkeen. Prospektiivinen oikosulkuvirta on määritelty standardissa 

IEC 60909-0. Määrityksen mukaan se on virta, joka piirissä kulkisi, jos oikosulkupiiri olisi 

korvattu ideaalisella merkityksettömän pienellä impedanssilla ja syöttöpiiriin ei koskettaisi. 

 

6.2  Nimellinen oikosulkuvirran kytkentäkyky Icm 

 

Suurin oikosulkuvirran hetkellinen kytkentäkyky, minkä komponentti voi kytkeä nimelli-

sellä jännitteellä, taajuudella ja tehokertoimella. Tämä arvo ilmoitetaan tyypillisesti kuor-

mankytkimille ja katkaisijoille. 

 

Jotta komponentti kestäisi suurimmat mahdolliset dynaamiset rasitukset, seuraavan ehdon 

täytyy toteutua (ABB 2010, s. 165). 

 

                          is  ≤ Icm         (16)            

 

Katkaisijalla nimellinen oikosulkuvirran kytkentäkyky Icm on kerrannainen k suureesta ni-

mellinen suurin oikosulkuvirran katkaisukyky Icu. Näiden suureiden suhde on riippuvainen 

oikosulkuvirran suuruudesta.  

 

Taulukko 2. Kerrannaiset standardin IEC 60947-2 mukaan (Muokattu lähteestä: Wiki 2020b). 

Nimellinen oikosulkuvirran Tehokerroin Kerrannainen 

 katkaisukyky (Icu)     
4,5≤Icu≥6 0,7 1,5 
6≤Icu≥10 0,5 1,7 

10≤Icu≥20 0,3 2 
20≤Icu≥50 0,25 2,1 

50≤Icu 0,2 2,2 
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6.3 Nimellinen käyttöoikosulkuvirrankestoisuus Ics 

 

Tämä on nimellinen oikosulkuvirran katkaisukyky, jonka komponentti voi toistuvasti ja vau-

rioitumatta katkaista. Oikosulun jälkeen komponentti pystyy toimimaan nimellisellä virral-

laan ja katkaisemaan kuorman ylikuormitustilanteessa. Tämä arvo ilmoitetaan tyypillisesti 

muun muassa katkaisijoille ja moottorinsuojakytkimille.  

 

Tämä arvo ilmoitetaan oikosulkuvirran RMS arvona (ABB 2018). Jotta nimellinen oikosul-

kuvirran katkaisukyky ei ylittyisi, seuraavan ehdon täytyy toteutua. 

 

                          Icp  ≤ Ics                                       (17) 

 

 

6.4 Nimellinen suurin oikosulkuvirran katkaisukyky Icu 

 

Tämä on suurin oikosulkuvirran katkaisukyky, minkä komponentti voi katkaista ilman, että 

se vaurioituu. Toiselta nimeltään rajaoikosulkuvirrankestoisuus (Hager 2017, s. 282). Oiko-

sulun jälkeen komponentti on kykenevä katkaisemaan ylikuormitusvirran, mutta suurentu-

neella toleranssilla. Tämä arvo ilmoitetaan muun muassa katkaisijoille ja moottorinsuoja-

kytkimille.  

 

Tämän arvon täytyy olla yhtä suuri tai suurempi kuin prospektiivinen oikosulkuvirta asen-

nuspaikalla (Rockwell Automation 2012, s. 42). Tämä arvo ilmoitetaan oikosulkuvirran 

RMS arvona (ABB 2018). Jotta nimellinen suurin oikosulkuvirran katkaisukyky ei ylittyisi, 

seuraavan ehdon täytyy toteutua. 

 

                          Icp  ≤ Icu                                       (18) 

 

Komponenttien mitoittaminen nimellisen suurimman oikosulkuvirran Icu katkaisukyvyn mu-

kaan ei takaa keskukselle yhtä hyvää toimivuutta kuin komponenttien mitoittaminen nimel-

lisen oikosulkuvirran katkaisukyvyn Ics mukaan. 
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Katkaisijoiden mitoitusta nimellisen suurimman oikosulkuvirran katkaisukyvyn Icu mukaan 

voi vain suositella laitteille, jotka eivät mene teollisuuteen.  

 

6.5 Katkaisuvirta ID 

 

Katkaisuvirta on suurin hetkellinen virran arvo, minkä oikosulkusuoja päästää lävitseen. 

Tämä käsite tulee tyypillisesti vastaan käsiteltäessä kytkinvarokkeita ja katkaisijoita. Sulak-

keelle käsite katkaisuvirta on määritelty standardissa SFS-EN-60269. Sulakkeen katkai-

suvirtaa käsitellään alaluvussa 7.6.3. Kuva 15 kuvaa, millä tavalla katkaisijalla on kyky ra-

joittaa oikosulkuvirtoja. 

 

 

Kuva 15. Oikosulkuvirtaa rajoittava katkaisija (Muokattu lähteestä: ABB 2010, s. 90). 

 

6.6 Jouleintegraali I2t 

 

Jouleintegraali I2t ilmoitetaan esimerkiksi kahvasulakkeille, joita muun muassa kytkinva-

rokkeet käyttävät. Se kuvaa termistä kuormaa, minkä suoja päästää lävitseen, ennen kuin se 

katkaisee kuorman. Jotta kojeiden suojaus onnistuisi, on sulakkeen jouleintegraali oltava 

pienempi kuin komponentin suurin sallittu terminen rasitus. Jouleintegraalia ja sen käyttöä 

käsitellään alaluvussa 7.6.2. 
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Kuva 16. Sulakkeen rajoittama Jouleintegraali I2t (Muokattu lähteestä: ABB 2015, s. 93). 

 

6.7 Komponentin nimellisvirta In 

 

Maksimi virta, jonka komponentti pystyy syöttämään lävitseen. Ilmoitetaan johonkin käyt-

töolosuhteeseen vastaamaan jotain käyttöluokkaa ja jännitettä. Käyttöolosuhteeksi kom-

ponenteille voidaan ilmoittaa, että ne pystyvät määrättyyn suoritusarvoon lämpötilassa 

60°C. Käyttöluokista kerrotaan alaluvussa 7.3. Mikäli keskusten nimellisvirrat kasvavat, 

niin kasvavat myös niihin kohdistuvat oikosulkuvirrat. Mitä suuremmat ovat sulakkeet, sitä 

suuremmat ovat oikosulkuvirrat. 

 

Jos katkaisija on suojana kuormankytkimelle, katkaisijan nimellisvirran täytyy olla tyypilli-

sesti yhtä suuri tai pienempi kuin kuormankytkimen. Sopivan katkaisijan valintaan kuor-

mankytkimelle on saatavilla valmiita koordinaatiotaulukoita. 
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7 PÄÄ- JA ETUKOJEET 

 

Yleisesti hyväksyttyjä pääkojeita suurissa moottorinohjainkeskuksissa ovat katkaisija ja 

kuormankytkin. Pienissä moottorinohjauskeskuksissa voidaan käyttää kytkinvarokkeita pää-

kojeena, mutta joissain maissa kansalliset standardit voivat rajoittaa kytkinvarokkeiden käyt-

töä. Tässä luvussa käsitellään katkaisijoita, kuormankytkimiä, kytkinvarokkeita ja kahvasu-

lakkeita. 

 

Pääkojeen pääasiallinen tarkoitus on mahdollistaa, että keskuksesta saa jännitteettömän. 

Huomioitavaa on, että tämä ei koske pääkojeen syöttöliittimiä. Huoltotoimenpiteiden suorit-

taminen voi edellyttää, että keskus täytyy saada jännitteettömäksi. Jotta henkilöturvallisuus 

voitaisiin taata, täytyy verkosta erottaminen tapahtua luotettavasti ja turvallisesti. Tyypilli-

sesti teollisuuden pää- ja etukojeet ovat kolme- tai nelinapaisia. 

 

Muita tarkoituksia pääkojeella voivat olla verkon suojaaminen ylikuormitus- ja oikosulku-

virran vaikutuksilta. Pääkoje voi myös suojata keskuksen sisällä olevaa kiskostoa. Tyypilli-

sesti keskuksen syöttöliittimien jännitteettömäksi teko tapahtuu kaappia syöttävästä lähdöstä 

katkaisijalla tai kytkinvarokkeella.  

 

7.1 Määräykset ja suositukset 

 

Tyypillistä on, että pienivirtaisissa moottorinohjauskeskuksissa käytetään kuormankytkimiä 

pääkojeena. Kuormankytkimiä valittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota käyttöluok-

kaan. Mikäli kyseessä on moottorinohjauskeskus, kuormankytkimet tulisi aina valita käyt-

töluokan AC-23 mukaan (SFS ry 2003, s. 16). 

 

Mikäli keskuksen nimellisvirta on yli 1000A, käytetään maadoituskytkintä maadoittamaan 

vaiheet mahdollisen huoltotoimenpiteen ajaksi. Jos keskuksen nimellisvirta on 1000A tai 

alle, ei työmaadoituslaitteet ole välttämättömiä. Tilaaja voi myös määrittää, milloin tarvitaan 

maadoituskytkin. 
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Jokainen napa täytyy pystyä erottamaan verkosta luotettavasti. Erottaminen voidaan tehdä 

käyttämällä kuormankytkimiä tai katkaisijoita. Standardissa SFS-EN 60947-2 on mainittu 

hyväksytyt katkaisijat (SFS ry 2003, s. 17).  

 

”Jokaisessa koneessa on oltava laitteet, joilla kaikki energiansyöttö katkaistaan. Näiden lait-

teiden on oltava selvästi tunnistettavissa.  Ne on voitava lukita, jos energian uudelleen syöt-

täminen voi aiheuttaa vaaraa alttiina oleville henkilöille. Jos koneen sähkövirta saadaan 

verkosta pistokkeella, riittää pistokkeen irrottaminen.” (Valtioneuvosto päätös 1314 2020) 

Keskukseen valittavat kojeet täytyvät olla IEC-standardien mukaisia (SFS-EN 61439-1 

2013, s. 82). Pääkoje täytyy valita käyttötarkoituksen mukaan, eikä sitä voi ajatella keskuk-

sesta irrallaan olevaksi kojeeksi.  

Taulukko 3. Fyysiset vaatimukset kuormanerottimille standardin IEC-60204-1 mukaan (Muokattu 

lähteestä: Rockwell Automation 2012, s. 33). 

 

 
Pienjännitekojeille, joissa käytetään pää- ja ohjausjännitteitä, on saatavilla ainakin seuraavat 

relevantit standardit  

 

60947-1: Yleiset säännöt 

60947-2: Katkaisijat 

60947-3: kytkimet, erottimet, kuormankytkimet ja erilaiset sulake yhdistelmät 

60947-4: Kontaktorit ja moottorin käynnistimet 

60947-5: Ohjauslaitteet ja erilaiset kytkentälaittteet 

60947-6: Monitoiminnalliset katkaisinlaitteet 

60947-7: Apulaitteet 

60947-8: Ohjainyksiköt pyörivien koneiden lämpötilasuojaukseen (PTC). (Wiki 2010) 
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7.1.1 Erottimen määritelmä 
 
Erotin on englanninkieliseltä nimeltään ”disconnector” tai ”isolator”. Manuaalisesti ohjat-

tava kytkin, jossa on auki- ja kiinniasennot. Sen ominaisuudet on määritelty standardissa 

IEC 60947-3. Erotinta ei ole tehty kytkemään tai katkaisemaan kuormitusvirtaa. Sen silti 

täytyy kestää valmistajan sille määrittelemät lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw 

ja nimellinen oikosulkuvirran kytkentäkyky Icm. Erottimen tarkoitus on tehdä osia piireistä 

jännitteettömäksi ja taata huoltotoimenpiteiden turvallinen suoritus. Erotustoiminto tulee 

voida todentaa silmämääräisesti luotettavasti. Erottimen saa kytkeä jännitteettömäksi vain 

silloin, kun virtapiiri on kuormittamaton.  

 

Kuormankytkimessä, katkaisijassa ja kytkinvarokkeessa on yhdistetty katkaisin- ja erotus-

toiminto. Tyypillisesti pienissä keskuksissa erillisiä erottimia ei tarvita. 

 

 

Kuva 17. Erottimen piirrosmerkki. 

 

7.2 Etu- ja pääkojeiden lajittelu piirrosmerkin mukaan 

 

Jotta oikeanlainen koje katkaisuun ja suojaukseen löydetään, on oltava perillä, minkä tyyp-

pisiä ratkaisuja on saatavilla ja mitkä ovat niiden tyypillisiä käyttökohteita. Tässä työssä 

keskitytään moottorinohjauskeskuksiin alle 200A, ja niiden pääkojeisiin. Kuvassa 18 on piir-

rosmerkkejä kojeille, mitä kuormituslinjassa voi olla. 

 

Kuvan 18 symboleita voidaan lukea niin sanotusti oikealta vasemmalle. Esimerkiksi katkai-

sin-sulakkeen piirrosmerkissä sulake on viimeinen sana. Viimeinen sana indikoi, että sulake 

on kiinteästi kojeessa. Jos sulake on ensimmäinen sana, niin se indikoi, että sulake on osa 

liikkuvaa kärkeä (Eama 2016, s. 13).  Piirrosmerkit eivät indikoi, millä puolella erotin on 

mahdollista sulaketta tai onko kummallakin puolella mahdollisesti omat erottimensa.  
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Kuva 18. Sulake-, katkaisin- ja erotinvariaatiot (Muokattu lähteestä: Eama 2016, s. 13).   

 

7.3 Kuorman tyyppi ja käyttöluokat  

 

Käyttöluokat on tehty helpottamaan kojeiden valintaa. Kuorman tyyppi määrittää, millaiset 

kojeet tulee valita. Erityisesti on merkitystä virran ja jännitteen arvoilla, kun piiri kytketään 

tai katkaistaan. Kuorman tyyppi voi olla induktiivinen, kapasitiivinen, resistiivinen tai se-

koitus edellisiä. Oikosulkumoottoreilla on muistettava huomattavan suuri käynnistysvirta, 

joka on tyypillisesti noin seitsemän kertaa moottorin nimellisvirta. Liitteessä 1 on määritelty 

tärkeimmät käyttöluokat. 

 

Käyttöluokat on määritelty standardeissa low voltage switchgear (IEC 60947-1, -2, -3, -4, -

5, -6). Nämä standardit ottavat huomioon käyttötyypin, ja siihen liittyvän kuorman määritel-

tynä erilaisille kytkinlaitteille. Erilaisia kytkinlaitteita voivat olla, esimerkiksi kuormankyt-

kimet, kontaktorit, katkaisijat ja kytkinvarokkeet. Tyypillisesti komponenttivalmistajat il-

moittavat nimellisvirrat ja jännitteet eri käyttöluokissa. Joissain tapauksissa luokitukset 
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voivat olla myös virran sijaan tehojen mukaan. Suunnittelijan täytyy tietää kuorman tyyppi, 

ja valita tätä vastaava käyttöluokka. Kun piirin nimellisvirta tiedetään, valitaan käyttöluokan 

mukaan vastaava virta-arvo, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin piirin nimellisvirta. 

 

7.4 Katkaisija 

 

Eri standardit määrittelevät katkaisijan eri tavalla. NEMA määrittelee, että katkaisijan toi-

miessa nimellisillä arvoillaan se katkaisee sekä kytkee piirin ei automaattisesti ja katkaisee 

piirin automaattisesti esimääritellyllä ylikuormituksella vahingoittumatta.  

 

Tyypillisesti katkaisijat voivat olla tyypiltään ilma-, tyhjiö- ja kaasukatkaisijoita. Niiden ra-

kenne voi olla suljettu tai avoin.  Ylikuormitusreleet voivat olla tyyppiä välitön (instanta-

neous), määritelty aikahidastus (define time delay) ja käänteisaikahidastus (inverse time de-

lay). Ilmakatkaisija ”Air circuit breaker” (ACB) toimii tyypillisesti jännitteillä 690-1000V, 

ja sitä käytetään suurissa keskuksissa pääkatkaisijana.  

  

Kompaktikatkaisijan (MCCB) englanninkielinen lyhenne tulee sanoista ”moulded case cir-

cuit breaker”. Sen rakenne on suljettu ja suojakuori on rakennettu sähköisesti eristävästä 

materiaalista. Tyypillisesti nämä laitteet suojaavat kaapeleita, kiskostoja ja moottoreita yli-

kuormitus- ja oikosulkuvirtoja vastaan. Kompaktikatkaisija on verrattain pieni verrattuna 

nimellisvirtaansa ja oikosulkuvirran katkaisukykyyn. Valaisin- ja pistorasialähdöissä käyte-

tään tyypillisesti johdonsuojakatkaisijaa (MCB). 

 

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen katkaisijoiden tyyppihyväksyntä tehdään tyypillisesti stan-

dardin IEC/EN 60947-2 mukaan. Tämä standardi määrittelee testit, joilla katkaisijoiden vaa-

timustenmukaisuus voidaan taata. Standardi IEC/EN 60898-1 määrittelee tärkeimmät vaati-

mukset katkaisijoille, jotka ovat tarkoitettu kotitalouksiin, tai vastaavaan ympäristöön, kuten 

koulut ja julkiset tilat (ABB 2018).  

 

Katkaisijoiden etuna verrattuna sulakkeisiin on moninapainen katkaisu. Fyysisestä syystä 

useasti halutaan, että katkaisijaa voidaan syöttää kummastakin suunnasta. Tämä toimivuus 

täytyy olla testattu ja ilmoitettu katkaisijan tiedoissa.  
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Standardi IEC 60947-2 määrittelee, että katkaisija on mekaaninen kytkinlaite, joka on suun-

niteltu kytkemään, kuljettamaan ja katkaisemaan kuormitusvirtaa määritellyn normaalin ti-

lan ajan sekä katkaisemaan virran määritellyssä epänormaalissa tilassa, kuten oikosulku. 

 

Katkaisijoille ilmoitetaan tyypillisesti neljä oikosulkuarvoa. Nämä arvot ovat nimellinen 

käyttöoikosulkuvirtakestoisuus Ics, nimellinen suurin oikosulkuvirran katkaisukyky Icu, ly-

hytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw ja nimellinen oikosulkuvirran kytkentäkyky Icm.  

 

IEC-standardeissa on määritelty, kuinka monta kertaa katkaisutapahtuma täytyy olla toistet-

tavissa ilman, että katkaisija vaurioituu. Teollisuudessa katkaisijat mitoitetaan käyttöoiko-

sulkuvirtakestoisuuden Ics mukaan. Monilla katkaisinvalmistajilla Euroopassa on käytäntö, 

että Icu = Ics. Tämä helpottaa katkaisimen valintaprosessia.  

 

 

Kuva 19. ABB:n katkaisija (ABB 2020f). 

 

Virtaa rajoittava katkaisija tunnetaan englanninkieliseltä nimeltään ”Current-limiting cir-

cuit-breaker”. Tällä katkaisijalla on niin sanottujen normaalien toimintojen lisäksi kyky ra-

joittaa sysäysoikosulkuvirtaa is. Tällaisella katkaisijalla on siis sulakkeille ominainen oiko-

sulkuvirran rajoituskyky. 
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7.4.1 Selektiivisyysluokat katkaisijoille 

 

Standardin 60947-2 mukaan katkaisijoille on kaksi selektiivisyysluokkaa, jotka ovat selek-

tiivisyysluokka A & B. 

 

Mikäli katkaisijoihin vaikuttavat lähes yhtä suuret oikosulkuvirrat, on katkaisijoihin tehtävät 

asetukset mahdollisia vain tiettyyn rajaan asti. Tätä rajaa sanotaan selektiivisyysrajaksi (SFS 

ry 2002, s. 341). 

 

7.4.2  Selektiivisyysluokka A 

 

Selektiivisyysluokka A käsittää kaikki katkaisijat. Tämän tyyppisissä katkaisijoissa ei ole 

toimintaviivettä oikosulun sattuessa. Valmistaja ei ilmoita katkaisijalle lyhytaikaisen oiko-

sulun mitoituskestovirtaa Icw. 

 

Katkaisijalla ei ole tarvetta toimia selektiivisesti oikosulkutilanteessa suhteessa muihin oi-

kosulkusuojiin (ABB 2010, s. 34). Käyttöluokka A määritellään virtaselektiiviseksi. 

 

7.4.3  Selektiivisyysluokka B 

 

Katkaisijan on tarkoitus toimia selektiivisesti oikosulkutilanteessa suhteessa muihin oiko-

sulkusuojiin, jotka ovat samassa kuormituspiirissä. Tällaiselle katkaisijalle on määritelty ly-

hytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw (ABB 2010, s, 34). 

 

Lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta kertoo termisen maksimivirran, jonka katkaisija 

voi päästää lävitseen. Mikäli ekvivalenttinen terminen oikosulkuvirta on pienempi kuin kat-

kaisijan lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta, voidaan tällöin lisätä katkaisijan toimin-

taviivettä. Tällä tavalla voidaan säätää piirin selektiivisyyttä. Selektiivisyysluokan B katkai-

sijoita sanotaan aikaselektiivisiksi. Katkaisijan tulee kestää lyhytaikaista oikosulun mitoi-

tuskestovirtaa Icw vähintään 50ms (SFS ry 2002, s. 340). 

 

 

 



59 
 

7.4.4 Katkaisijan suojausominaisuudet 

 

Katkaisijan tehtävä on suojata ja ohjata, mikäli suojattavissa laitteissa ilmenee vika tai vir-

heellinen toiminto. Katkaisijan tehtävänä on suorittaa nämä toiminnot määritellyn ajan ku-

luttua, jos se havaitsee poikkeavan tilanteen. 

 

Katkaisijoihin on saatavilla vikavirtalaukaisimia sekä termomagneettisia, sähkömagneettisia 

ja relepohjaisia laukaisimia. Katkaisijan laukaisimien valinta ja säätäminen tulee perustua 

laitteiston suojelemiseen ja katkaisijan koordinaation muiden suojalaitteiden kanssa. Termo-

magneettinen laukaisin käyttää bi-metallia havaitsemaan ylikuormitusvirrat. Sähkömagneet-

tinen laukaisin havaitsee oikosulut ja suuret ylikuormitukset. Nämä laukaisimet käyvät tyy-

pillisesti sekä vaihto- että tasasähkölle (ABB 2010, s. 35).  

 

 

 
Kuva 20. Tyypillinen laukaisukäyrä termomagneettiselle laukaisimelle (ABB 2010, s. 61). 
 
 
7.4.5 Terminen ylikuormitussuoja 

 

Tässä luvussa käsitellään tyypillistä tapausta, miten ylikuormitussuojan asetteluarvo on 

asetettu ABB:n valmistamalle katkaisijalle. Ylikuormitussuojan asetteluarvoa kuvaa suure 

SettingL. Jotta laukaisimen asetteluarvo SettingL voitaisiin asettaa kunnolla, on tarpeellista 

tietää kuormitusvirta Ib. Kuormitusvirta Ib täytyy jakaa katkaisijan nimellisvirralla In (ABB 

2010, s. 62). Laukaisimen asetukseksi otetaan saatu arvo tai sitä korkeampi. 
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 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 =          (19) 

 

Kaapeleilla täytyy seuraavan ehdon toteutua (ABB 2010, s. 62). 

 

 𝐼 < 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 < 𝐼         (20) 

 

Missä Iz on kaapelin nimellinen virrankestokyky. 

 

 

Kuva 21. Esimerkki ABB:n katkaisijan termisen laukaisimen asetteluarvoista. (ABB 2010, s. 62). 

 

7.4.6 Sähkömagneettinen oikosulkusuoja 

 

Tämä luku käsittelee oikosulkulaukaisimen asetteluarvon määrittämistä ABB:n katkaisijalle. 

Jotta sähkömagneettinen oikosulkuoja voitaisiin asetella, on tiedettävä pienin mahdollinen 

oikosulkuvirta katkaisimen liittimissä. Asetteluarvo Setting I lasketaan seuraavalla kaavalla. 

  

 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 =        (21)    

 
Missä Ikmin on pienin mahdollinen oikosulkuvirta. Laukaisimen asetukseksi valitaan saatu 
arvo SettingI tai sitä korkeampi. 
 
 

 
Kuva 22. Esimerkki ABB:n katkaisijan sähkömagneettisen laukaisimen asetteluarvoista (ABB 2010, 

s. 63). 
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7.4.7 Releohjattu katkaisija 

 

Tämän tyyppiset laukaisimet kytketään virtamuuntajiin mittaamaan kussakin navassa kul-

kevaa virtaa.  Tyypillisesti virtaa mitataan Rogowskyn kelalta. Mikroprosessori vertaa tätä 

kelalta saatua arvoa aseteltuun laukaisuarvoon. Mikäli asetteluarvo ylitetään, mikroproses-

sori laukaisee katkaisimen. 

 

 

Kuva 23. Erään katkaisijan laukaisukäyrät LSIG funktiolle (ABB 2010, s. 65). 

 

Releohjatun katkaisijan valinta ja sen suojaussuunnittelu vaativat asiantuntemusta. ABB:n 

julkaisemassa kirjassa ”Electrical installation handbook” on kerrottu seikkaperäisesti, miten 

katkaisimen releasettelut on tehtävä. Muilla valmistajilla on omat ohjeensa. 

 

7.5  Kuormankytkin 

 

Kuormankytkin on englanniksi ”switch-disconnector”. Perinteisellä kuormankytkimellä ei 

ole verkkoa tai sähkökaappia suojaavaa vaikutusta. Kuormankytkimellä voidaan erottaa vir-

tapiiri syöttävästä verkosta luotettavasti ja taata huoltotoimenpiteiden turvallinen suoritta-

minen erotetussa piirissä. Kuormankytkin ei ole ehdoton takuu sille, että virtapiiri on jännit-

teetön. Virtapiirin jännitteettömyys täytyy taata muilla keinoilla. Kuormankytkintä käyte-

tään avaamaan ja sulkemaan virtapiiri, missä ei ole vikaa.  
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Kuormankytkin voi ohjata virtapiiriä, joka on oikosulussa. Kuormankytkimille tulee ilmoit-

taa lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw ja nimellinen oikosulkuvirran kytkentä-

kyky Icm. 

 

 

Kuva 24. ABB:n valmista kuormankytkin (ABB 2020b). 

 

Valmistajat antavat tyypillisesti tiedot suurimmista sulakkeista, jotka voivat suojata kuor-

mankytkintä. Kuormankytkimien valmistuksessa noudatetaan standardin IEC 60947-3 mu-

kaisia määrityksiä. 

 

Standardi IEC 60947-3 määrittelee, että kuormankytkin on mekaaninen katkaisulaite, mikä 

auki ollessaan tuottaa luotettavan ja turvallisen erotustoiminnon kärkien välille. Tämä tur-

vallinen toiminto tulee taata ja varmistaa varmalla toiminnolla. Vääntimen täytyy aina näyt-

tää laitteen liikkuvien kontaktien todellinen tila. (ABB 2010, s. 107).  

 

7.6 Kytkinvaroke 

 

Kytkinvaroke on englanninkieliseltä nimeltään ”switch fuse”. Siihen on yhdistetty kahvasu-

lakkeen suojaustoiminto ja kuormankytkimen katkaisu- ja erotuskyky.  Kytkinvarokkeet 

ovat verrattain edullisia, ja keskussuunnittelijan kannalta myös niiden käyttö keskuksissa on 

verrattain helppoa. Mikäli kahvasulakkeita käytetään back-up suojauksena, vaatii kahvasu-

lakkeiden ominaisuudet perehtymistä. Kytkinvarokkeiden valmistuksessa noudatetaan stan-

dardia IEC 60947-3. Tätä standardia noudatetaan myös kuormankytkimille. Kytkinvarok-

keiden käyttöluokituksia vastaavat jaottelut löytyvät liitteestä 1. 
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Kuva 25. ABB:n kytkinvaroke OS63GD03K (ABB 2020c). 

 

Kytkinvaroke on verrattain pieni ja sillä on hyvä kyky rajoittaa termisiä ja dynaamisia oiko-

sulkuvirtoja. Riippuen käytöstä, sulakkeita on saatavilla nopeita sekä hitaita. Kahvasulak-

keilla on erinomainen kyky leikata oikosulkuvirran huippuarvoja pienemmäksi.  

 

Kytkinvarokkeen sulakkeelle annetaan tyypillisesti suurin sallittu hetkellinen oikosulkuvir-

ranarvo, ja tätä vastaava katkaisuvirta. Katkaisuvirta on suurin hetkellinen virran arvo, 

minkä oikosulkusuoja päästää lävitseen.  

 

Kytkinvarokkeelle annetaan jatkuvan tilan oikosulkuvirta Icw mittausajalle 1 sekunti. Kyt-

kinvarokkeita ei tule sekoittaa varokekytkimiin. Varokekytkimet ovat uuninluukkumallisia 

sulakkeellisia kytkimiä, ja niitä käytetään tyypillisesti etukojeina. 

 

7.6.1 Kahvasulakkeet  

 

Sulakkeilla on kyky suojella ihmisiä ja laitteita. Kahvasulakkeet nähdään usein yksinkertai-

sina laitteina, mutta niiden rakenne on monimutkainen. Kahvasulakkeiden sähkömekaaniset 

ja termiset ominaisuudet, runkomateriaali ja kaikki nämä yhdessä ovat haastavia valmista-

jille. 

 

Kahvasulake muodostuu muutamasta osasta, jotka ovat sulakehiekka, runkolieriö ja lanka. 

Sulakehiekan tarkoituksena on sitoa oikosulussa syntyvän valokaaren energia. Langan tai 

sulakeliuskan ominaisuuksia säätämällä voidaan muuttaa sulakkeen toiminnallisuutta (ABB 

2000, s. 15). 
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Kuva 26. Din-tyypin kahvasulakkeita (ABB 2020a). 

 

Kahvasulakkeita löytyy valmistajilta tyypillisesti kahta tyyppiä, jotka ovat gG- ja aM-tyyppi. 

gG-tyypin kahvasulakkeet soveltuvat johtimien ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen. aM-

tyypin kahvasulakkeita käytetään tyypillisesti moottorien oikosulkusuojauksessa.  aM-tyy-

pin sulakkeen lisäksi tulee käyttää ylikuormitussuojauksen toteutukseen lämpörelettä tai 

vastaavaa. 

 

Taulukko 4. Sulakkeiden kirjainmerkinnät ja niiden selitykset. 

  Ensimmäinen kirjain 
a katkaisukyky käsittää tietyn osa-alueen 
g katkaisukyky käsittää koko virta-alueen 
  Toinen kirjain 
D aikahidastettu sulake 
G yleiskäyttö 
M moottoripiirinsuojaus 
N aikahidastamaton sulake 
Tr muuntajasuojaus 
U sähkönsiirtoverkko 
R puolijohdesuojaus 
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7.6.2 Kahvasulakkeen jouleintegraali I2t ja virta-aikakäyrät 

 

Sulakkeen jouleintegraalia I2t voidaan hyödyntää, kun mitoitetaan esimerkiksi keskuksen 

pääkojeena olevaa kuormankytkintä. Kuormankytkimen lyhytaikainen oikosulun mitoitus-

kestovirta Icw täytyy olla suurempi kuin sulakkeen vastaava I2t tuottama lämpörasitus.  

 

 

Kuva 27. I2t -arvot ABB:n gG- sulakkeille jännitteellä 690 V (ABB 2020a, s. 40). 

 

Tarvittaessa jouleintegraalin suuruus voidaan integroida oikosulkuvirran ja ajan suhteen 

(Rockwell Automation 2012, s. 38). Jouleintegraalin arvo voidaan muuttaa vastaamaan yh-

den sekunnin termistä oikosulkuvirran kestoarvoa seuraavalla kaavalla (ABB 2010, s. 235). 

 

            𝐼 ∗ 𝑡 = 𝐼 𝑡                                          (22) 

 

Missä t on 1 sekunti ja I2t on sulakkeen jouleintegraali. Kahvasulakkeen virta-aikakäyrästä 

voidaan tarkastella sulakkeen toiminta-aikoja. Oikosulkuvirran mitoituskestovirtaa Icw ajalle 

yksi sekunti voidaan pitää ehdottomana miniminä. Sulakkeen toiminta-aikaan perustuvaa 

arvoa voidaan pitää maksimiarvona (SFS ry 2002, s. 107). Oikosulkuvirran mitoituskesto-

virran Icw maksimiarvoa voidaan laskea seuraavalla kaavalla. 
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    𝐼 ∗ 𝑡 = 𝐼 ∗ 𝑡      (23) 

 

Missä Icp on sulakkeeseen kohdistuva prospektiivinen oikosulkuvirta, t1 on sulakkeen toi-

minta-aika ja t on esimerkiksi yksi sekunti.  

 

 

Kuva 28. Toiminta-ajat ABB:n gG- sulakkeille jännitteellä 690 V (ABB 2020a, s. 23). 

 

Sulakkeen toiminta-aika voidaan katsoa toiminta-aikakäyristä. Suurilla oikosulkuvirroilla 

sulakkeet toimivat tyypillisesti alle 0,01 sekunnissa. Tätä arvoa voidaan myös käyttää las-

kelmissa.  

 

7.6.3 Kahvasulakkeen oikosulkuvirran rajoituskyky 

 

Sulakkeilla on erinomainen kyky rajoittaa oikosulkuvirtojen kasvua suojattavassa piirissä. 

Sulakkeiden hyvä kyky rajoittaa oikosulkuvirran huippuarvoa perustuu valokaariresistanssin 

nopeaan kasvuun oikosulkutilanteissa (ABB 2000, s. 18). Oikosulkuvirran rajoituskäyristä 

voidaan tarkistaa sysäysoikosulkuvirrat, mitä sulakkeet päästävät lävitseen tietyillä 
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prospektiivisen oikosulkuvirran arvoilla. SFS-käsikirja 154 käsittelee seikkaperäisesti, mi-

ten oikosulkuvirran arvoja voidaan lukea oikosulkuvirran rajoituskäyristä. 

 

Luodaan kuvitteellinen tilanne käytettäessä sulakekokoa 25A. Kuvasta 29 voimme nähdä, 

että prospektiivisen oikosulkuvirran Icp arvolla 10kA oikosulkuvirran huippuarvo Is ilman 

sulaketta voisi olla 25kA. Kyseisessä tapauksessa kahvasulakkeen rajoittama oikosulkuvir-

ran huippuarvo on alle 3,5kA ja prospektiivinen oikosulkuvirta alle 2kA. 

 

 

Kuva 29. Virranrajoitus ABB:n gG- sulakkeille jännitteellä 690 V (ABB 2020a, s. 33). 

 

7.7.4 Kahvasulakkeen selektiivisyys 

 

Sulakkeiden selektiivisyys voidaan tarkistaa vertailemalla sulakkeiden virtaintegraaleja tai 

toiminta-aikoja. Tyypillisesti aikaselektiivisyys sulakkeille toteutuu, mikäli sulakkeiden ni-

mellisvirtojen suhde on 1:1,6. ABB valmistaa sulakesarjoja, joilla aikaselektiivisyys voi to-

teutua jo nimellisvirtojen suhteella 1:1,25 (ABB 2020a, s. 7). Jotta selektiivisyys virtain-

tegraaleja vertailemalla toteutuisi, on kuorman puoleisen sulakkeen virtaintegraali oltava 
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pienempi kuin syötön puolen sulakkeen vastaava. Virtaintegraalien vertailu mahdollistaa 

myös katkaisijat samassa virtapiirissä. 
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8 STANDARDIT SFS-EN-61439-1-5 JA NIIDEN OIKOSULKUKESTOISUUS-

MÄÄRITYKSET  

 

SFS-EN-61439-1-5 on tärkein Suomessa noudatettava jakokeskuksia koskeva standardi-

sarja. Tässä standardisarjassa on esitetty keskusten valmistukseen liittyviä vaatimuksia, 

joilla keskeiset EU:n asettamat sähkölaitteita koskevat direktiivien vaatimukset saavutetaan.  

 

Standardien SFS-EN-61439-1-5 tavoitteena on luoda yhdenmukaiset määräykset ja vaati-

mukset jakokeskuksille. Tämän lisäksi on myös tavoitteena, että keskusten vaatimuksenmu-

kaisuuteen ei tarvita muita standardeja (SFS-EN 61439-1 2013, s. 22). 

 

Uudistetussa IEC 61439 sarjassa on suunniteltu olevan seuraavat osat  

- IEC 61439-1: Yleisvaatimukset  

- IEC 61439-2: Ammattikäyttöön tarkoitetut kojeistot  

- IEC 61439-3: Maallikkokäyttöön tarkoitetut  

- IEC 61439-4: Työmaakeskukset   

- IEC 61439-5: Jakeluverkkokeskukset   

- IEC 61439-6: Jakelukiskot  

- IEC/TR 61439-0: Guidance to specifying assemblies. (SFS-EN 61439-1 2013, s. 22) 

 

IEC 61439-standardisarjassa olevia standardeja sovelletaan kaikkiin keskuksiin riippumatta 

siitä, onko ne valmistettu yksittäistapauksina tai täysin sarjatuotantona. Valmistamisen ja 

rakentamisen voi tehdä jokin muukin taho kuin alkuperäinen valmistaja (SFS-EN 61439-1 

2013, s. 24). Tämä standardisarja ei koske yksittäisiä komponentteja, kuten kytkinvarokkeet 

ja katkaisijat. Yksittäisille laitteille on olemassa omat laitestandardit. 

 

Keskusten täytyy kestää suurimmat termiset ja dynaamiset rasitukset, joita asennuspaikalla 

esiintyy. Keskuksiin vaikuttavia oikosulkuvirtoja voidaan pienentää erityisillä virtaa rajoit-

tavilla komponenteilla, kuten sulakkeet, kuristimet ja tarkoitukseen sopivat katkaisijat.  

 



70 
 

Keskukset täytyy suojata oikosulkuvirtoja vastaan. Suojalaitteet voivat olla keskuksen si-

sällä tai ulkopuolella (SFS-EN 61439-1 2013, s. 92). Mikäli keskusvalmistaja ei ilmoita 

muuta, voi oikosulussa vioittunut keskus olla käyttökelvoton ennen tarvittavia huoltotoimen-

piteitä (SFS-EN 61439-1 2013, s. 92).  

 

Käytettäessä back-up suojausta keskusvalmistajan on ilmoitettava, että yhtään suojalaitetta 

ei saa vaihtaa, jos ne eivät omaa samoja suoritusarvoja kuin mahdolliset korvattavat tuotteet. 

Ilmoitus käyttäjälle tehdään varoituskilvellä tai käyttöohjeissa (SFS-EN 61439-1 2013, s. 

94).  Back-up suojaus perustuu tyypillisesti koordinaatiotaulukoihin, joissa käytetään saman 

valmistajan tuotteita. Mikäli tilalle vaihdetaan toisen valmistajan vastaavia tuotteita, voi kat-

kaisukyky vaarantua. Keskusvalmistajan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa keskukselle tar-

vittavan oikosulkusuojan tyyppi tai tekniset tiedot (SFS-EN 61439-1 2013, s. 94). 

 

Jotta keskuksen oikosulkuvirtakestoisuudet ja niitä vastaavat suurimmat oikosulkuvirrat 

pystyttäisiin määrittämään onnistuneesti, on syytä tuntea niitä käsittelevät termit. Keskuksen 

suurinta dynaamista oikosulkuvirran kestoa kuvataan suureella Ipk. Keskuksen suurinta ter-

mistä oikosulkuvirran kestoa taas kuvataan termillä Icw ja ehdollista mitoitusoikosulkuvirtaa 

kuvataan termillä Icc. Keskuksen mitoituksessa käytettäviä laskennallisia suureita voivat olla 

kytkentäpaikassa esiintyvä suurin sysäysoikosulkuvirta is, prospektiivinen oikosulkuvirta Icp, 

virtaintegraali I2t ja ekvivalenttinen terminen oikosulkuvirta Ith.  

 

Oikosulkuvirrat voivat kasvaa vahvistettaessa verkkoa tai kasvattamalla syöttävän muunta-

jan kokoa. Mikäli oikosulkuvirrat kasvavat, tulee verkon toimivuus taata dynaamisia ja ter-

misiä rasituksia vastaan tarkistamalla keskusdokumentaatiossa olevat oikosulkukestoisuu-

det.  

 

Taajama-alueilla, missä välimatkat ovat pitkiä ja muuntajat suhteellisen pieniä, oikosulku-

virrat eivät välttämättä kasva merkittävän suuriksi. Teollisuusympäristössä, missä välimat-

kat taas ovat lyhyitä ja muuntajat suuria, voivat oikosulkuvirrat muodostua huomattavan 

suuriksi. Vain kokemuksen kautta oikosulkuvirtoja voi arvioida luotettavasti. Niin sanotut 

hyvät olosuhteet, esimerkiksi pienet nimellisvirrat eivät korreloi siihen, että keskukseen voi 

valita osia ilman asiantuntemusta. 
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8.1 Lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw 

 

Tämä arvo kuvaa keskuksen lyhytaikaista oikosulkuvirran kestoa, joka on ilmoitettu ajan ja 

virran suhteen (SFS-EN 61439-1 2013, s. 50). Tyypillisesti ilmoitetaan aika-arvolle yksi se-

kunti. Mikäli oikosulkuvirta Icw halutaan laskea lyhyemmälle ajalle kuin yksi sekunti, niin 

siihen voidaan käyttää kaavaa 22. Ilmoitetaan oikosulkuvirran tehollisarvona. Keskusval-

mistajan kuuluu ilmoittaa tämä arvo. 

 

Lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw on  oltava  yhtä  suuri  tai  suurempi     kuin  

prospektiivisen oikosulkuvirran tehollisarvo keskuksen syöttöpisteessä (SFS-EN 61439-1 

2013, s. 56). Lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw voidaan antaa eri aikojen suh-

teen, kuten 0.2, 1 tai 3 sekuntia. 

 

Termiset rasitukset tulee ottaa huomioon muun muassa suunniteltaessa virtakiskoja. Jos kes-

kukseen tulee etukojeeksi kuormankytkin, määrittää sen lyhytaikainen oikosulun mitoitus-

kestovirta, kuinka kauan kuormankytkin kestää tietyllä oikosulkuvirran arvolla. Tällöin tämä 

arvo voi olla myös suurin mitoituskestovirta Icw, mitä keskus kestää. Lyhytaikainen oiko-

sulun mitoituskestovirta ilmoitetaan keskuksille, joiden oikosulkusuoja ei ole syöttävässä 

yksikössä. 

 

Mikäli oikosulku ei ylitä kolmea sekuntia, voidaan lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw ja 

aika määrittää kaavalla Icw
2t = vakio. Tämä edellyttää, että huippuarvo ei ylitä mitoituskes-

tovirran huippuarvoa (SFS-EN 61439-1 2013, s. 94). 

 

Jotta suurin sallittu lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw saataisiin määriteltyä, on 

tiedettävä oikosulkuvirran aiheuttamat termiset vaikutukset eli ekvivalenttinen terminen oi-

kosulkuvirta. Jotta keskus kestää mahdolliset termiset rasitukset, seuraavan ehdon täytyy 

toteutua (ABB 2000, s. 9). 

 

                          Ith ≤ Icw                                 (24) 

 

Lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw ei ole laskennallinen arvo, vaan sen määrittää 

piirin lyhytaikaisen oikosulun mitoituskestovirraltaan heikoin komponentti tai mahdollisesti 
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keskusta suojaava katkaisija. Mikäli suunniteltavan keskuksen suojalaite on sulake, täytyy 

seuraavan ehdon toteutua kyseisen piirin komponenteille (ABB 2013, s. 33). 

 

I2 tfuse≤ I2 tsystem                   (25) 

missä, 

I2 tsystem =    Icw
2
 t       (26) 

 

Keskusvalmistajan tulee mitoittaa keskuksen terminen virtakestoisuus isommaksi kuin sitä 

suojaavan suojalaitteen virtaintegraali I2t. 

 

8.2 Oikosulkuvirran mitoituskestovirran huippuarvo Ipk 

 

Jotta keskus kestäisi siihen kohdistuvat suurimmat dynaamiset rasitukset, on oikosulkuvir-

ran mitoituskestovirran huippuarvo Ipk oltava suurempi taikka yhtä suuri kuin keskukseen 

kohdistuva prospektiivisen oikosulkuvirran huippuarvo (SFS-EN 61439-1 2013, s. 56).  

 

Sysäysoikosulkuvirran laskentaa on käsitelty alaluvussa 10.3. Oikosulkuvirran mitoituskes-

tovirran huippuarvo Ipk ei ole laskennallinen suure.  

 

8.3 Ehdollinen mitoitusoikosulkuvirta Icc 

 

Jotta keskuksen oikosulkusuojaus onnistuisi, on ehdollisen mitoitusoikosulkuvirran arvo ol-

tava yhtä suuri tai suurempi kuin prospektiivinen oikosulkuvirta Icp.  Loppuasiakkaan ja kes-

kusvalmistajan täytyy vain varmistaa, ettei keskusta syöttävän syöttöyksikön prospektiivi-

nen oikosulkuvirta ennen oikosulkusuojausta ylitä keskuksen ehdollista mitoitusoikosulku-

virtaa Icc. 

 

IEC 61439-standardisarjasta ei löydy kattavaa ohjeistusta keskusten oikosulkukestoisuuden 

leimaamiseen. Keskuksien leimaamiselle voidaan kuitenkin luoda muutamia perustilanteita, 

joiden mukaisia leimaamisia keskusvalmistuksessa voidaan hyödyntää.  
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IEC 61439-sarjan standardit eivät tunne käsitettä ehdollinen mitoitusoikosulkuvirta Icf. Se 

käsitellään tässä työssä sen yleisyyden takia, vaikkakin se on periaatteessa sama kuin käsite 

ehdollinen mitoitusoikosulkuvirta Icc. 

 

Joskus vastaan voi tulla keskuksia, joiden oikosulkukestoisuus on ilmoitettu antamalla kuor-

mankytkimen oikosulkukestoisuudet. Tästä voimme päätellä, että kuormankytkin on virta-

piirin heikoin komponentti. Näiden tietojen lisäksi on oltava vielä saatavilla keskusta suo-

jaavan suojalaitteen tekniset tiedot tai tyyppi. 

 

8.3.1 Ehdollinen mitoitusoikosulkuvirta Icf ja sen mitoitus  

 

Luodaan kuvitteellinen tilanne, jossa asiakkaan antama prospektiivisen oikosulun Icp arvo 

on 35kA, keskuksen nimellisvirta 63A ja jännite 690VAC. Suojalaitteeksi keskukselle vali-

taan ABB:n OFAA-kahvasulake. Määritellään seuraavaksi arvot, mille keskus voidaan lei-

mata. Jotta mitoitus olisi onnistunut, seuraavien ehtojen täytyy toteutua. 

 

  Icp ≤ Icf         (27) 

 

  IDeff ≤ Ipk        (28) 

   

Missä IDeff on suurin toteutuva hetkellinen katkaisuvirran arvo, jonka sulake päästää lävit-

seen. Tarkistetaan kuvasta 31 oikosulkuvirran arvoa 35kA vastaava sulakkeen katkaisuarvo 

IDeff. Keskuksen oikosulkuarvot voidaan leimata seuraavasti (SFS ry 2002, s. 107). 

 

        Icf=35kA 

                                Sulake - OFAA000GG63 

tai 

                                Ipk=8,5kA 

                                Icw≤10kA 

 

Ilman sulaketta keskukseen voi kohdistua sysäysoikosulkuvirta is. Kuvan 31 mukaan se olisi 

80kA. Keskuksen komponenttien oikosulkukestoisuus tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin 

oikosulkuvirran mitoituskestovirran huippuarvo Ipk.  
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Kuva 30. Sulakkeellisen keskuksen ehdollinen oikosulkukestoisuus Icf ja oikosulkuvirran mitoitus-
kestovirran huippuarvo Ipk.. 
 

 

 

Kuva 31. Virranrajoitus ABB:n gG- sulakkeille jännitteellä 690 V (Muokattu lähteestä: ABB 2020a, 

s. 33). 
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8.3.2 Ehdollisen mitoitusoikosulkuvirta Icc ja lyhytaikaisen oikosulun mitoituskesto-

virta Icw mitoitus 

 

Mikäli keskuksen suojalaitteena käytetään katkaisijaa, täytyy seuraavien ehtojen toteutua.  

 

Icp ≤ Icc          (29) 

 

 IDeff ≤ Ipk (Oikosulkuvirtaa rajoittava katkaisija)   (30) 

 

 is ≤ Ipk  (Oikosulkuvirtaa rajoittamaton katkaisija)   (31) 

 

Jos käytetään oikosulun sysäysvirtaa rajoittamatonta katkaisijaa, on keskuksen kokoojakis-

kostossa sama sysäysvirta is kuin keskuksen syöttöliittimissä. Mikäli käytetään oikosulun 

sysäysvirtaa rajoittavaa katkaisijaa, vaikuttaa keskuksen kokoojakiskostossa oikosulun sy-

säysvirta IDeff.  Sysäysvirta IDeff tarkistetaan katkaisijan tuoteluettelossa olevasta käyrästöstä 

taikka tarkoitukseen sopivalla ohjelmalla. 

 

 

Kuva 32. Keskuksen leimaaminen käytettäessä katkaisijaa. 
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Lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw voi olla asiakkaan kanssa sovittu arvo, johon 

keskusta suojaavaa katkaisija rajoittaa termiset oikosulkuvirrat. Lyhytaikainen oikosulun 

mitoituskestovirta Icw voidaan myös mitoittaa olemaan suurempi tai yhtä suuri kuin prospek-

tiivinen oikosulkuvirta. Tällöin keskuksen tyyppikilvessä tulee ilmoittaa oikosulkuvirran 

mitoituskestovirran huippuarvo Ipk ja lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw. Katkai-

sijoiden täytyy tällöin olla selektiivisyysluokkaa B. 

 

Alakeskuksen suojaukseksi tyypillisesti riittää, että suojaus on mahdollisimman nopea. Täl-

löin voidaan käyttää selektiivisyysluokkaa A olevia katkaisijoita. Selektiivisyysluokan A 

mukaisille katkaisijoille valmistajat eivät ilmoita lyhytaikaista oikosulun mitoituskestovirtaa 

Icw. Tällöin tyyppikilvessä täytyy ilmoittaa ehdollinen mitoitusoikosulkuvirran Icc ja mah-

dollisesti oikosulkuvirran mitoituskestovirran huippuarvo Ipk. Tarvittaessa oikosulkuvirran 

mitoituskestovirran huippuarvo Ipk voidaan tarkistaa taulukosta 2. Keskukselle ohjeellisia 

mitoituskestovirran huippuarvoja löytyy taulukosta 9. 

 

8.4 Keskus, jonka oikosulkusuoja ei ole sen syöttöyksikössä  

 

Mikäli oikosulkusuoja ei ole keskuksen syöttöyksikössä, voidaan oikosulkukestävyys antaa 

yhdellä taikka useammalla tavalla (SFS-EN-61439-1 2013, s. 92). Keskuksen oikosulkukes-

tävyys voidaan antaa yhdessä mitoituskestovirran huippuarvon Ipk ja lyhytaikaisen oikosulun 

mitoituskestovirta Icw kanssa. Toinen tapa on, että ilmoitetaan ehdollinen mitoitusoikosul-

kuvirta Icc. 

 

Ilmoitettaessa lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw ja mitoituskestovirran huippuarvo Ipk on 

oltava tiedossa keskuksen asennuspaikalla esiintyvät oikosulkuvirrat. Lyhytaikainen mitoi-

tuskestovirta Icw ja mitoituskestovirran huippuarvo Ipk voidaan ilmoittaa esimerkiksi keskuk-

selle, jossa on katkaisija pääkojeena. Mikäli alakeskusta suojaa yläkeskuksella oleva kytkin-

varoke, riittää oikosulkukestoisuudeksi ehdollinen mitoitusoikosulkuvirta Icc. 

 

8.5 Tuoteluettelon mukainen keskus 

 

Mikäli keskus löytyy valmistajan tuoteluettelosta, eikä se ota kantaa kytkentäpaikalla ole-

vaan prospektiiviseen oikosulkuvirtaan, tällöin riittää, että ilmoitetaan oikosulkuvirran 
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mitoituskestovirran huippuarvo Ipk ja lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw. Tilaus-

vaiheessa selvitetään prospektiivinen oikosulkuvirta, ja sitä vastaava tai suurempi keskus.  

  

Suurilla keskuksilla voi tulla kyseeseen, että ehdollista mitoitusoikosulkuvirtaa ei voi mää-

rittää. Jos suojaavana laitteena on oikosulkuvirtoja rajoittamaton katkaisija, ei tällöin voida 

tukeutua ehdolliseen mitoitusoikosulkuvirtaan. 

 

8.6 Keskukset, joille oikosulkukestävyyttä ei tarvitse ilmoittaa 

 

Oikosulkukestävyyttä ei tarvitse ilmoittaa kaikissa tapauksissa. Se ei kuitenkaan poista vel-

voittavaa määräystä, että keskuksen valmistajan on ilmoitettava tarvittavat oikosulkusuojat 

tai niiden arvot. Pienet oikosulkuvirrat ovat helpompi käsitellä suunnittelijan kannalta kuin 

suuret. Se ei kuitenkaan merkitse, ettei niiden käsittelyssä ole ongelmia.  

 

On olemassa muutamia tapauksia, joissa keskuksen oikosulkukestävyyttä ei tarvitse ilmoit-

taa 

 

- Oikosulkukestävyyttä ei tarvitse määrittää, jos ehdollisen mitoitusoikosulkuvirran Icc 

arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 10kA  

 

- Jos keskus on suojattu virtaa rajoittavalla suojalaitteella, jonka oikosulkuvirran huip-

puarvo keskuksen syöttöliittimissä ei ylitä arvoa 17kA  

 

- Mikäli keskuksen ohjauspiirit on tarkoitettu kytkettäväksi muuntajiin, joiden koko 

on pienempi tai yhtä suuri kuin 10 kVA mitoitusjännitteellä vähintään 110V, tai oh-

jauspiirit on tarkoitettu kytkettäväksi muuntajiin, joiden koko on enintään 1,6 kVA 

mitoitusjännitteellä alle 110V. Muuntajien oikosulkuimpedanssin on oltava tällöin 

yli 4%. (SFS-EN-61439-1 2013, s. 130) 

 

8.7 Keskus ja sen kuormitus 

 

Prosessin ohjaukseen liittyvissä automaatiokeskuksissa on käsiteltävä ainakin kahta kuormi-

tusvirta-arvoa, jotka ovat nimellisvirta In ja mitoituskestovirta InA.  
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8.7.1 Keskuksen mitoitusvirta InA 

 

Virran arvo, jonka keskus voi johtaa ilman, että sen lämpötiloille määrättyjä raja-arvoja yli-

tetään (SFS-EN 61439-1 2013, s. 50). Automaatiokeskusten ollessa kyseessä tämän voidaan 

pääsääntöisesti sanoa olevan isompi tai vähintään yhtä suuri kuin keskuksen nimellisvirta In. 

 

8.7.2 Piirin mitoitusvirta Inc 

 

Piirin mitoitusvirta kuvaa virran arvoa, minkä yksittäinen piiri kestää normaaleissa olosuh-

teissa. Tämä arvo voi olla pienempi kuin virtapiiriin kytkettyjen yksittäisten kojeiden nimel-

lisvirtakestoisuus (SFS-EN 61439-1 2013, s. 54). 

 

8.7.3 Tasoituskertoimen mitoitusarvo RDF 

 

Tämä arvo ilmoitetaan mitoitusvirran yksikköä kohti. Arvo, mihin asti keskuksesta lähtevät 

piirit voidaan samanaikaisesti kuormittaa. Lähtöjen keskinäinen lämpötilakuormitus on otet-

tava huomioon (SFS-EN 61439-1 2013, s. 56). Tämä arvo voidaan ilmoittaa usealle piirille 

tai koko keskukselle. Tämä termi ottaa huomioon sen, että kaikki keskuksen piirit eivät ole 

täysin kuormitettuna. 

 

Tämä arvo täytyy olla yhtä suuri taikka suurempi kuin keskuksen tai piirien oletettu kuormi-

tus. Lähtöjen kuormitus on osoitettava asianmukaisia standardeja noudattaen (SFS-EN 

61439-1 2013, s. 56).  

 

Mikäli valmistetaan keskuksia sarjatuotantona, on valmistajan syytä ilmoittaa tasoitusker-

toimet tuote-esitteessään ja teknisessä dokumentaatiossa. Näin ollen asiakas on varmasti tie-

toinen keskukseen kytkettävistä sallituista kuormista ja keskusvalmistaja voi minimoida tuo-

tevastuullista riskiä. 
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9      MOOTTORILÄHDÖT 

 

Teollisuudessa moottorit tarvitsevat toimiakseen tyypillisesti 3-vaihesyötön, mahdollisesti 

turvakytkimet, ohjauksen sekä suojalaitteet ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan. Yksin-

kertaisen moottorilähdön käynnistys toteutetaan moottorinsuojakytkimellä. 

Tyypillisesti teollisuuden sähkömoottorit ovat kooltaan muutamasta kilowatista satoihin ki-

lowatteihin. Sähkömoottoreita tarvitaan teollisuudessa muun muassa kuljettimiin, sekoitti-

miin, puhaltimiin ja pumppuihin. Joissain tapauksissa tarvitaan kierrosnopeudeltaan säädet-

täviä moottorilähtöjä, jotka tyypillisesti toteutetaan taajuusmuuttajilla.  

Suuret teollisuuden moottorit ottavat käynnistyessään huomattavan paljon virtaa, joka rasit-

taa verkkoa. Käynnistysvirtoja voidaan pienentää käyttämällä käynnistyksessä pehmokäyn-

nistintä, tähtikolmiokäynnistintä tai taajuusmuuttajaa. Joissain tapauksissa moottoreiden vir-

ran kulutusta mitataan virtamuuntajilla. 

Moottoreita voidaan ohjata manuaalisesti, logiikan avulla tai näiden yhdistelmällä. Joskus 

ohjaus voi perustua pelkästään termostaatin tuottamaan tilatietoon, jolloin välttämättä lo-

giikka ei tarvita. 

Mikäli moottorin ohjaukseen käytetään kontaktoria, on kojevalinnat tehtävä kojevalintatau-

lukosta. Kojevalintataulukossa täytyy olla kerrottuna, mitä koordinaatiotyyppiä taulukko 

edustaa. Tyypillisesti puhutaan koordinaatiotyypeistä 1 ja 2. 

 

9.1 Moottorilähtöjen suojaus 

 

Moottorilähdöissä on mahdollista käyttää etukojeina ilmakatkaisijaa, kompaktikatkaisijaa, 

lämpörelettä tai moottorinsuojakytkintä. Sulakkeellisessa järjestelmässä käytetään sulak-

keena kytkinvaroketta tai vastaavaa. Moottorit tulee suojata oikosulkuja ja ylikuormituksia 

vastaan. 

 

Mikäli moottorille suunnitellun ylikuormitussuojan oikosulkukestävyys ei ole riittävä, on 

tällöin käytettävä back-up suojausta yhdessä ylikuormitussuojan kanssa. Back-up suojaus 

voi olla moottorilähtöihin tarkoitettu sähkömagneettinen oikosulkusuoja, sulake taikka 
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johdonsuojakatkaisija. Sulakkeiden rajoittama virta voidaan katsoa virranrajoituskäyristä 

kuten kuva 29. 

 

Taulukossa 5 on esitetty, millainen back-up suojaus täytyy järjestää pienille MS-sarjan 

moottorinsuojakytkimille, jotta saavutettaisiin oikosulkukestoisuustaso 50kA. Taulukossa 

käyttöjännitteenä käytetään jännitettä 690VAC. Back-up suojaukseksi valikoitui ABB:n 

S800S-sarjan johdonsuojakatkaisin nimellisvirrasta 2,5A ylöspäin.  

 

Taulukko 5. Esimerkki MS-sarjan moottorinsuojakytkimen back-up suojauksesta (ABB 2020e). 

  

 

Back-up suojauksen kojevalinnat on tehtävä valmistajan toimittamista taulukoista tai vertai-

lemalla syötön puoleisen suojalaitteen oikosulkuvirranrajoituskykyä kuorman puoleisen 

suojalaitteen oikosulkuvirran katkaisukykyyn. Taulukot voivat olla pdf muodossa, taikka 

valintaa helpottamaan on myös tehty erilaisia konfiguraattoreita. Taulukoista valitaan ko-

jeyhdistelmä, millä saavutetaan riittävä oikosulkukestävyys. 

 

Moottorinsuojakatkaisijoille ei ilmoiteta suurinta oikosulkukestävyyttä, vaan oikosulkuvir-

ran katkaisukyvyt Ics ja Icu,. Sulakkeelle sitä vastoin ilmoitetaan suurin oikosulkukestävyys. 

Kahvasulakkeen oikosulkuvirran katkaisukyky voi olla jopa 100kA prospektiivista oikosul-

kuvirtaa. Moottorinsuojakatkaisijoiden oikosulkukestävyydet perustuvat tyypillisesti ko-

keellisiin tuloksiin.  
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9.1.1 Lämpörele 

 

Oikosulkusuoja ja lämpörele voivat olla yhdistettynä samaan kojeeseen, tai ne voivat olla 

toteutettu erillisillä kojeilla. Mikäli haetaan kompaktia ratkaisua, voidaan käyttää lämpöre-

lettä kontaktorin kanssa ja erillistä oikosulkusuojaa.  

  

 

Kuva 33.  ABB:n valmistama lämpörele (ABB 2020d). 

 

Tällöin ylikuormitustilanteen sattuessa lämpörele laukaisee kontaktorin. Lämpöreleellä ei 

ole pääkoskettimia ja kykyä suojautua oikosulkuvirtoja vastaan. Suojautuminen oikosulku-

virtoja vastaan on tehtävä erillisillä kojeilla, kuten sulakkeilla. 

 

9.1.2 Moottorinsuojakatkaisin  

 

Moottorinsuojakatkaisin on toiselta nimeltään moottorinsuojakytkin. Se on hyvä vaihtoehto, 

jos oikosulkuvirrat ja nimellisvirrat ovat suhteellisen pieniä. Tällöin voidaan selvitä pelkällä 

moottorinsuojakatkaisimella ilman sulakkeita. Moottorinsuojakatkaisimia voidaan käyttää 

tarvittaessa manuaalisina käynnistiminä, tällöin ne voidaan sijoittaa moottoreiden välittö-

mään läheisyyteen. Tänä päivänä moottorinsuojakatkaisijat ovat yleensä lämpötilakompen-

soituja. Tämä tarkoittaa sitä, että suojalaitteen asetteluarvot eivät muutu ympäristön lämpö-

tilan muuttuessa. 
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Kuva 34.  ABB:n valmistama moottorinsuojakatkaisin (ABB 2020b). 

 

Kompaktikatkaisijat kestävät huomattavasti suurempia oikosulkuvirtoja kuin moottorinsuo-

jakatkaisijat. Kompaktikatkaisijoihin on saatavilla laajat säätömahdollisuudet. 

 

9.2 Moottorilähtöjä koskevat suositukset ja määräykset 

Valittaessa käynnistyslaitteita moottoreille on moottorinsuojakytkimen ja kontaktorin väli-

nen koordinaatio oltava soveltuvien IEC-standardien mukaisia (SFS-EN 61439-1 2013, s. 

82). 

Mikäli moottorilähdöt halutaan erottaa turvallisesti verkosta, on tällöin syytä käyttää erotus-

kytkimiä moottoreiden välittömässä läheisyydessä. Erotuskytkimen tarkoituksena on estää 

moottorin tahaton käynnistyminen ja mahdolliset henkilövahingot. Erotuskytkin voi myös 

tarvittaessa toimia hätäpysäytyslaitteena, mutta se ei saa toimia moottorin käyttökytkimenä 

(SFS ry 2003, s. 26).  

Erotuskytkimen täytyy olla lukittavissa. Erotuskytkimen lukituksen tarkoituksena on taata 

asentajalle turvalliset asennusolosuhteet. Asennuksen aikana asentajalla täytyy olla mukana 

turvalukitukseen käytettävä avain. Kytkimien ja katkaisijoiden kahvaosan täytyy mekaani-

sesti sallia munalukon käyttämisen kahvaosassa. Mikäli moottori on keskuksen välittömässä 

läheisyydessä, voi erotuskytkimen jättää pois omaa harkintakykyä käyttäen. Moottori täytyy 

tällöin voida erottaa verkosta turvallisesti muita keinoja käyttäen. 
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9.3  Etukojeiden koordinaatiotyypit 

 

Käyttöluokitukset moottoreiden syöttöön löytyy standardista IEC 60947-4-1. Tämä stan-

dardi käsittelee erityisesti moottoreiden syöttöön liittyviä kontaktoreita ja moottorin käyn-

nistimiä. Standardi määrittelee virrat, käyttöolosuhteet ja ajan pituudet, joilla testit on teh-

tävä. Koordinaatiotyypin valinta riippuu toimintaympäristöstä. 

 

Tyypillisesti puhutaan koordinaatiotyypeistä 1 ja 2. Näiden lisäksi on myös koordinaatio-

tyyppi CPS. Tyyppitestien tavoitteena on saavuttaa paras kombinaatio toiminnallisuuden ja 

kustannusten välillä. 

 

9.3.1 Koordinaatiotyypit 1 ja 2 sekä CPS 

 

Koordinaatiotyypin 1 mukaan   oikosulun sattuessa kontaktori tai moottorinsuojakytkin ei 

saa vaarantaa ihmisiä tai laitteita. Kontaktorin ja moottorinsuojakytkimen ei tarvitse toimia 

oikosulun jälkeen ilman laitteiden korjausta tai vaihtoa (ABB 2019, s. 15). 

 

Koordinaatiotyypin 2 mukaan oikosulun sattuessa kontaktori tai moottorinsuojakytkin ei saa 

vaarantaa ihmisiä tai laitteita. Kontaktorin ja moottorinsuojakytkimen täytyy toimia. Yli-

kuormitusrele tai sen osat eivät saa vaurioitua. Ylikuormitusreleen tai kontaktorin kärjet saa-

vat hitsautua, jos ne ovat helposti irrotettavissa (ABB 2019, s. 15). Oikosulussa vaurioituneet 

osat, kuten kontaktori, on pyrittävä vaihtamaan mahdollisimman pian. 

 

Koordinaatio tyyppi CPS edellyttää standardin IEC 60947-6-2 mukaan, että kuorman syöttö 

toimii oikosulun jälkeen. Tavoitteena on maksimoida toiminnan jatkuvuus. Taattu jatkuvuus 

perustuu uuteen laitteeseen, jossa on 6000 toimintasykliä. Myös tässä tapauksessa mootto-

rinkäynnistimen vaihtoa edellytetään kuten koordinaatio tyypissä 2. Komponenttien vaihto 

voidaan toteuttaa toiminnallisesti sopivassa vaiheessa kuten esimerkiksi huoltoseisokkien 

yhteydessä (Rockwell Automation 2012, s. 42). 

 

Koordinaatiotyypit on syytä selvittää yhdessä automaatio-, prosessi ja automaatiosuunnitte-

lijan kanssa. Pääsääntöisesti voidaan silti sanoa, että teollisuudessa tulisi tänä päivänä valita 

koordinaatiotyypin 2 mukaisia komponentteja (SFS ry 2002, s. 339). Myös TTT-Käsikirja 
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vuodelta 2000 suosittelee, että teollisuuden käynnistimien kojeet valitaan koordinaatiotyy-

pin 2 mukaan. Toimintaympäristössä, missä toimintakatkot aiheuttavat huomattavia kustan-

nuksia on siis valittava vähintään koordinaatiotyypin 2 mukaiset laitteet. Jostain valmistajien 

taulukoista IEC tyypin 1 mukaiset kojevalinnat ovat jo hävinneet. 

 

Taulukko 6. Toimintaluokan valinta keskeytyksen keston mukaan (Muokattu lähteestä: Rockwell 

Automation 2012, s. 42) 

  tyyppi 1 tyyppi 2 CPS 
Vian etsintä ja korjaus x x x 
Käynnistimen tarkistus x x   
Osien vaihto x 1) 1) 
Hitsautuneiden koskettimien irroitus x x x 
Huoltoseisokki ja osien vaihto   x x 

1)Sulakkeiden vaihto, jos käytetty    
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10 TEOLLISUUDEN PIENJÄNNITESÄHKÖVERKON OIKOSULKUTASOJA 

 

Teollisuuden pienjännitesähköverkossa oikosulkutasot saattavat vaihdella huomattavasti. 

Jossain tapauksissa oikosulkuvirtoja ei ole saatavilla, ja siitä huolimatta täytyisi pystyä suun-

nittelemaan keskuksia. Suunnittelijoiden täytyy tutustua komponenttien ja verkon oikosul-

kutasoihin sekä selvittää, mikä on riittävä suojaustaso. 

 

Oikosulkuvirran suuruus voidaan määritellä mittaamalla taikka laskemalla. Oikosulkuvirto-

jen mittaaminen voi olla käytännössä vaikeaa. Siksi oikosulkuvirrat on syytä laskea riittä-

vällä tarkkuudella verkon suunnitteluvaiheessa. Oikosulkuvirtojen laskeminen on verkosto-

suunnittelijan vastuulla. Oikosulkuvirtojen laskenta ei ole sellaista, jota ei voisi oppia. Myös 

keskussuunnittelijat voivat halutessaan laskea oikosulkuvirtoja. Tällainen osaaminen voi 

olla kilpailuvaltti keskusvalmistajalle. 

 

10.1 Tyypillisiä muuntajilta saatavia oikosulkutasoja 

 

Mikäli syöttävä muuntaja tiedetään, mutta ei oikosulkuvirtoja. Tällöin voidaan suunnitte-

lussa käyttää apuna valmiita taulukoita, joilla määritetään keskuksen nimellisarvot. Tämä 

koskee nimenomaan pääkeskusta. Alakeskuksilla oikosulkuteho voi olla huomattavasti pie-

nempi. Tyypillisesti alakeskusten oikosulkutehoa voidaan pienentää käyttämällä ehdollista 

oikosulkukestoisuutta. 

 

Keskuksen nimellisarvot riittävällä tarkkuudella voidaan määritellä taulukon 7 avulla, mikäli 

tiedetään muuntajan toisiojännite ja nimellisteho Sn. Keskuksen nimellisvirta täytyy olla suu-

rempi kuin muuntajan nimellisvirta. Mikäli keskusta syöttävän kaapelin impedanssi on huo-

mattava, voidaan tämän katsoa alentavan oikosulkuvirtoja pääkeskuksella.  

 

Taulukosta 7 voimme nähdä, että verratessa jännitteiden 690V ja 400V oikosulkutasoja kes-

kenään oikosulkuvirtojen ero on noin 1,7-kertainen. Mikäli muuntajateho kasvaa tehosta 

100kVA tehoon 3150kVA, oikosulkuvirta Icw kasvaa noin 15-kertaiseksi.  
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Taulukko 7. Oikosulkuvirtojen muodostuminen eri jännitteellä ja teholla (Muokattu lähteestä: SFS 

ry 2002, s. 313). 

Sn/kVA   In/A   Zk/%   Icw/kA   
  400V 500V 690V   400V 500V 690V 

100 140 110 80 3,8 4 3 2 
200 280 220 160 4 7 6 4 
315 440 350 260 4,5 10 8 6 
500 700 550 410 5 14 11 8 
800 1130 880 650 5,5 21 16 12 

1000 1410 1100 810 5,5 26 20 15 
1250 1760 1380 1020 5,5 32 25 19 
1600 2250 1760 1300 5,5 41 32 24 
2000 2820 2200 1630 6 47 37 27 
2500 3520 2750 2030 6 59 46 34 
3150 4440 3460 2560 7 63 50 37 
4000     3250 7     47 

 

 

10.2 Suositeltuja vähimmäistasoja keskuksen oikosulkukestävyydelle 

 

Oikosulkuvirtojen suuruus on riippuvainen oikosulkuimpedanssien suuruudesta ja virtaa ra-

joittavista komponenteista. Taulukossa 8 on suuntaa antavia oikosulkutasoja. Pieni nimellis-

virta ei ole ehdoton takuu sille, että oikosulkuvirrat olisivat pieniä. 

 

Taulukko 8. Keskuksen nimellisvirran vaikutus suositeltuihin keskuksen oikosulkuvirtatasoihin jän-

nitteellä 400V (Muokattu lähteestä: SFS ry 2002, s. 58).  

  In/A   Icw/kA Ipk/kA 
≤ 125   <5 <7,5 
> 125 ≤ 5 7,5 
> 250 ≤ 6,3 10,7 
> 400 ≤ 12,5 25 
> 630 ≤ 16 32 
> 800 ≤ 20 40 
> 1000 ≤ 25 52,5 
> 1600 ≤ 31,5 66,2 
> 2000 ≤ 40 84 
> 2500 ≤ 50 105 
> 3150 ≤          Tilaajan ja valmistajan sopimuksen mukaan 
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10.3  Keskus ja sen oikosulkuvirran mitoituskestovirran huippuarvo Ipk 

 

Mikäli oikosulkuvirran mitoituskestovirran huippuarvo Ipk halutaan  selvittää ja  tiedetään 

prospektiivinen oikosulkuvirta, tällöin voidaan hyödyntää taulukkoa 9. Taulukko 9 kertoo 

prospektiivisen oikosulkuvirran ja sysäysoikosulkuvirran suhteen. Tarvittaessa voidaan 

myös laskea sysäysoikosulkuvirran suhde tehollisarvoon kaavalla 3. 

 

Taulukko 9. Ohjeellinen muunnostaulukko oikosulkuvirran mitoituskestovirran huippuarvolle 

(Muokattu lähteestä: SFS-EN 61439-1 2013, s. 150). 

Oikosulkuvirran tehollisarvo/kA cos n 
  I≤5   0,7 1,5 
  5 < I ≤ 10   0,5 1,7 
  10 < I ≤ 20   0,3 2 
  20 < I ≤ 50   0,25 2,1 
  50 < I    0,2 2,2 
Taulukon arvot pätevät useimpiin sovelluksiin. Erityisissä paikoissa, esim.    
muuntajan tai generaattorin läheisyydessä, voi tehokerroin saada pienempiä arvoja, 
 jolloin prospektiivisen virran huippuarvo voi tulla rajoittavaksi arvoksi oikosulkuvirran tehollisarvon sijasta. 

 

 

Sähködynaamisten rasitusten määrittelemiseksi oikosulkuvirran huippuarvo is saadaan ker-

tomalla oikosulkuvirran tehollisarvo kertoimella n. 

  

𝑖 = 𝐼 ∗ 𝑛                                                                                  (32)  
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11 YHTEENVETO 

 

Diplomityössä selvitettiin, mikä on IEC tyypin 1 & 2 merkitys teollisuuden moottorikäyn-

nistimille. Standardi SFS-EN 60947-1 suosittelee, että teollisuudessa käytettäisiin tyypin 2 

mukaisia kojevalintoja. Myös TTT-käsikirja vuodelta 2000 määritteli, että käynnistimet olisi 

hyvä valita teollisuuteen koordinaatiotyypin 2 mukaan. Nykyään IEC tyypin 2 mukaiset ko-

jevalinnat ovat vakiinnuttaneet paikkansa teollisuuden kojevalinnoissa, mutta varsinaista pa-

kottavaa syytä niiden käyttöön ei työhön liittyvässä kirjallisuustutkimuksessa löytynyt. 

 

Standardit ovat maksullisia. Tämän työn taloudellisissa rajoitteissa kaikkia standardeja ei 

ollut saatavilla. Mahdollisena lisätutkimuksena voisi tutkia, miten IEC tyypin 1 & 2 koordi-

naatiotavat on määritelty standardeissa ja millaisia mahdollisia velvoittavia määräyksiä 

niistä voisi löytyä. Esimerkiksi standardissa SFS-EN-60947-1 käsitellään tyypin 2 mukaista 

kojekoordinaatiota. Havaittavissa on, että IEC tyypin 1 mukaiset kojevalinnat ovat hä-

viämässä toimittajien kojevalintataulukoista. 

 

Tutkimuskohteena oli tutkia, millainen on oikosulkuvirtojen luonne sähköverkoissa. Teolli-

suuden pienjännitesähköverkoissa oikosulkuvirrat voivat muodostua huomattavan suuriksi, 

koska kulutuspisteet voivat sijaita generaattoreiden välittömässä läheisyydessä. Sysäysoi-

kosulkuvirrat suhteessa oikosulkuvirtojen tehollisarvoon voivat myös muodostua suuriksi.  

 

Taajama-alueilla, missä välimatkat ovat pitkiä, kaapeleiden ja muuntajien suuret oikosul-

kuimpedanssit vaimentavat huomattavasti oikosulkuvirtoja. Mikäli asetellaan oikosulkusuo-

jien asetteluarvoja, tällöin on myös tiedettävä pienimmät oikosulkuvirrat. 

 

Oikosulkuvirtojen laskentaan voidaan käyttää valmiita ohjelmia. Käsin laskettaessa on hyvä 

vaihtoehto käyttää Theveninin menetelmää. Se on helposti opittavissa oleva ja tarkka mene-

telmä. Liitteen 2 esimerkissä tulee esille, miten paljon oikosulkuimpedanssit vaimentavat 

oikosulkuvirtoja. Tahti- ja epätahtikoneet on muistettava verkon oikosulkuvirtoja kasvatta-

vina elementteinä.  

 

Oikosulkuvirran suuruus ja luonne on sidonnainen ympäristöön, missä oikosulku tapahtuu. 

Alan kirjallisuudessa voi tutustua oikosulkuvirtojen laskentaan ja luonteeseen. 



89 
 

Oikosulkuvirtoja laskettaessa on myös syytä tutustua alan standardeihin. Muun muassa lai-

vaympäristöön on olemassa omat oikosulkulaskentaan keskittyvät standardinsa.  

 

Diplomityössä selvitettiin, millä tavalla keskuksia voidaan suunnitella, mikäli verkon oiko-

sulkuvirtoja ei ole saatavilla. Tyypillistä on, että keskuksia suunniteltaessa keskuksen tilaaja 

ilmoittaa oikosulkutasot. Mikäli oikosulkutasoja ei ole saatavilla, alakeskukset voi mahdol-

lisesti mitoittaa käyttämällä ehdollista oikosulkukestoisuutta. Tällaisessa tilanteessa mitoi-

tetaan ehdollinen oikosulkuvirta Icc ja sitä vastaava mitoituskestovirran huippuarvo Ipk. Su-

lakkeiden rajoittamat oikosulkuvirran arvot eivät ole laskennallisia arvoja, vaan ne selvite-

tään oikosulkuvirran rajoituskäyristä vastaavan prospektiivisen oikosulkuvirran kohdasta. 

 

Mikäli suunnitellaan nimellisvirraltaan suuria keskuksia teollisuuteen ja mikäli mahdollisiin 

ehdollisiin oikosulkuvirtakestoisuuksiin ei voida tukeutua tai ei ole taloudellisesti viisasta 

tukeutua, on tällöin oikosulkuvirtakestoisuusvaatimukset oltava saatavilla tarjousvaiheessa. 

 

Standardin SFS-EN 61439 -1 mukaan keskusvalmistajan tulee ilmoittaa keskuksen suoja-

laitteen tyyppi. Verkostosuunnittelijan tulee määrittää eri suojalaitteiden välinen koordinaa-

tio. Tätä kautta määrittyvät soveltuvat suojalaitteet, joita keskusvalmistajien tulee käyttää. 

Sulaketta on hyvä käyttää suojauksena, koska se on vielä tänä päivänä ylivoimainen ominai-

suuksiltaan rajoittaa oikosulkuvirtoja. Sulakkeet ovat yleensä verrattain halpoja, mutta jois-

sain tapauksissa suojalaitteena tulee käyttää katkaisijaa eikä sulakkeita. 

 

Keskusten oikosulkukestoisuuksille on saatavissa suositusarvoja, mikäli oikosulkuvirran 

suuruus ei ole saatavilla. SFS-käsikirjaa 154 esittää taulukon, jota voi käyttää jännitteellä 

400V määrittelemään vähimmäisarvot keskuksen oikosulkukestävyydelle. Tällaisten taulu-

koiden käyttäminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa ja asiantuntemusta.  

 

Teollisuudessa muuntajat voivat olla huomattavan suuria, ja tätä kautta myös oikosulkuvirrat 

voivat muodostua suuriksi. Mikäli syöttävän muuntajan tehot ovat saatavilla, voidaan oiko-

sulkuvirtoja arvioida luetettavasti mahdollisen tarkoitukseen sopivan taulukon avulla tai ne 

voidaan laskea. Pyörivät koneet on muistettava oikosulkuvirtojen lähteenä. 
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Diplomityössä selvitettiin, millä tavalla tulee valita alakeskuksen pääkojeen toimintaperi-

aate, mikäli tilaaja ei ole esittänyt mitään vaatimuksia. Tällöin pääkojeeksi voidaan valita 

yksinkertaisin vaihtoehto eli kuormankytkin. Mitkään määräykset eivät velvoita esimerkiksi 

käyttämään katkaisinta pienissä moottorinohjainkeskuksissa. Oleellista on, että keskuksen 

pääpiirin tulee kestää siihen kohdistuvat suurimmat termiset ja dynaamiset rasitukset. Kat-

kaisijoiden etuna vikatilanteissa on moninapainen katkaisu ja mahdollisuus tarkkoihin vika-

virtojen laukaisuasetteluihin.  

 

Suurissa nimellisvirraltaan yli 1000A olevissa keskuksissa käytetään tyypillisesti maadoi-

tuskytkimiä ja pääkojeena katkaisijoita. Pienissä nimellisvirraltaan alle 1000A olevissa ala-

keskuksissa ei velvoiteta käyttämään maadoituskytkimiä, ja oikosulkusuojaukseen voidaan 

käyttää myös sulakkeita. Joissain maissa kansalliset rajoitukset voivat rajoittaa kytkinvarok-

keiden käyttöä. 

 

Diplomityössä selvitettiin, millä tavalla määritellään tyyppikilpeen tulevat oikosulkukestoi-

suudet. Suomessa valmistettavissa keskuksissa tulee pääsääntöisesti käyttää standardia SFS-

EN 61439-1 ja sen eri osia. Standardissa SFS-EN 61439-1 sanotaan, että oikosulkukestoi-

suudet voidaan esittää usealla eri tavalla. Varsinaista pakottavaa seikkaperäistä ohjeistusta 

siitä, miten oikosulkukestoisuudet tulee ilmoittaa, ei löytynyt. Vähimmäisvaatimuksena kui-

tenkin voidaan pitää, että keskusta suojaamaan tarkoitetun mahdollisen suurimman sulak-

keen tekniset tiedot tai tyyppi täytyy olla saatavilla.  

 

Standardin SFS-EN 61439-1 mukaan oikosulkukestävyyttä ei tarvitse määrittää keskukselle, 

jos keskuksen ehdollinen oikosulkukestävyys Icc tai lyhytaikainen mitoitusoikosulkuvirta Icw 

on yhtä suuri tai pienempi kuin 10kA tai jos keskus on suojattu oikosulkuvirran huippuarvoa 

rajoittavalla laitteella ja huippuarvo ei ylitä keskuksen syöttöliittimissä 17kA. 

 

Standardissa SFS-EN 61439-1 määritetään kolme oikosulkukestävyyttä, joita voidaan käyt-

tää tyyppikilvessä. Nämä ovat oikosulkuvirran mitoituskestovirran huippuarvo Ipk, ehdolli-

nen mitoitusoikosulkuvirta Icc ja lyhytaikainen oikosulun mitoituskestovirta Icw. 

Suositella voi, että oikosulkuvirran mitoituskestovirran huippuarvo Ipk annetaan yhdessä ly-

hytaikaisen oikosulun mitoituskestovirta Icw tai ehdollisen mitoitusoikosulkuvirta Icc kanssa.  



91 
 

Mikäli oikosulkuvirran mitoituskestovirran huippuarvo Ipk puuttuu dokumentaatiosta tai 

tyyppikilvestä, voi tämä hankaloittaa keskukseen myöhemmin tehtäviä muutostöitä. 

 

Mikäli valmistettava keskus on tuoteluettelon mukainen, ilmoitetaan suurin oikosulkukes-

toisuus, jonka keskus kestää. Tällöin keskusta ei voida leimata asennuspaikalla olevan oiko-

sulkuvirran mukaan, koska sitä ei ole tiedossa. Mikäli asiakkaalle valitaan tuoteluettelon 

mukainen keskus, on asiakkaalta saatava prospektiivinen oikosulkuvirta ja sysäysoikosulku-

virta oltava pienempi tai yhtä suuri kuin keskuksen tyyppikilvessä olevat vastaavat arvot. 

 

Tämä työ tavoitti oppimistavoitteensa ja se vastasi hyvin asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 

Diplomityön ohessa suunniteltiin viisi moottorinohjauskeskusta. Diplomityön tavoite toimia 

tukevana elementtinä keskussuunnittelulle onnistui. 
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Liite 1. Käyttöluokat ja niitä vastaavat tyypilliset käyttöolosuhteet (Rockwell Automation 
2012, s. 12-13). 
 

 

 

 

 

 



 

Liite 1: Jatkoa 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2. Kolmivaiheisen oikosulun laskenta. 
 

 

Luodaan yksinkertaistettu esimerkki, jossa muuntaja 500kVA syöttää pääkeskusta. Pääkes-

kus syöttää kahta jakokeskusta, joista pienemmän etäisyys pääkeskuksesta on 50m ja suu-

remman 20m. Pääkeskusta syöttävän kaapelin pituus on 25m. Lasketaan jokaiselle keskuk-

selle muodostuva kolmivaiheinen oikosulkuvirta. Kaapeleiden oikosulkureaktanssiksi olete-

taan 0,08 Ω/km. Jännitekerroin on suurinta oikosulkuvirtaa laskettaessa 1,05. Syöttävän ver-

kon impedanssi on tässä tapauksessa merkityksettömän pieni. Esimerkin lähtöarvoissa on 

mukailtu Enston tekemää esimerkkiä (Ensto 2008). 

 
 
 
 
Muuntajatiedot:   Kaapeleiden resistanssit lämpötilassa 20°C: 
SN=500kVA    kaapeli 1 (3x185) =0,164 Ω/km 
PK=4900W    kaapeli 2 (3x50) =0,641 Ω/km 
U=690V    kaapeli 3 (3x16) =1,91 Ω/km 
uk=4,9% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2: Jatkoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2: Jatkoa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2: Jatkoa 

 

 

 

 



 

 

Liite 2: Jatkoa 

 

 

 


