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Sähköverkon saarekekäyttö tarkoittaa sähköverkon osan erottamista muusta verkosta itsenäi-
sesti toimivaksi saarekkeeksi, jossa sähkönjakelua voidaan jatkaa hajautettujen energiaresurs-
sien avulla. Saarekekäyttö vähentää vioista ja huoltotoimenpiteistä aiheutuvia keskeytyksiä sekä 
alentaa verkkoyhtiön keskeytyskustannuksia, joten se on yksi keino sähkön toimitusvarmuuden 
parantamiseen. Yksi saarekekäytön ongelmista on alentuneet vikavirtatasot, kun ulkoisen verkon 
syöttämää vikavirtaa ei ole saatavilla, mikä voi aiheuttaa ongelmia saarekkeen suojauksen toi-
minnalle. Tässä työssä tutkitaan vikavirtojen suuruuksia saarekekäytössä PowerWorld-ohjelmalla 
tehtävillä simuloinneilla ja pohditaan ratkaisuja suojauksen toiminnan parantamiseksi. 

Simulointimalli on rakennettu verkkoyhtiö Elenialta saatujen olemassa olevan pienjännitever-
kon tietojen pohjalta. Malliin on luotu kaksi samanlaista muuntopiiriä, jotka on yhdistetty keskijän-
nitekaapelilla. Toiseen muuntopiiriin mallinnetaan yksinkertaistettu versio kiinteistön sisäisestä 
sähköverkosta vikavirtojen laskentaa varten. Simuloinneissa on tavoitteena selvittää, riittävätkö 
vikavirrat saarekekäytössä SFS-6000-standardin määrittämään 5 sekunnin suojauksen toiminta-
aikaan. Varavoimalaitoksena simuloinneissa käytetään tahtigeneraattorilla varustettua varavoi-
makonetta sekä energiavarastoa, ja simuloinneissa tutkitaan niiden sijoituspaikan sekä energia-
varaston osalta myös vikavirran syöttökyvyn vaikutusta suojauksen toimintaan. 

Tahtigeneraattorilla varustetulla varavoimakoneella vikavirrat olivat riittävän suuria suojauksen 
toimintaan kaikissa tilanteissa. Energiavaraston tapauksessa vikavirrat eivät olleet riittävä suuria 
kaikissa tutkituissa pisteissä. Vikavirrat olivat hieman suuremmat varavoimalaitoksen ollessa kyt-
kettynä keskijänniteverkkoon erillisen muuntajan välityksellä, kuin sen ollessa kytkettynä suoraan 
jakelumuuntajan pienjännitepuolelle. Paras tilanne vikavirtojen kannalta oli kahden pienemmän 
laitoksen käyttäminen suoraan eri muuntopiirien pienjännitepuolelle kytkettynä yhden ison laitok-
sen sijaan. Simuloinneissa tutkittiin myös pientuotannon vaikutuksia suojauksen toimintaan, 
mutta ongelmia ei havaittu. 

Yksi ratkaisu suojauksen toiminnan parantamiseksi saarekekäytössä on varmistaa ylivirtasuo-
jauksen toiminta kasvattamalla varavoimalaitoksen syöttämää vikavirtaa ylimitoituksella. Vaihto-
ehtoisesti suojauksen voi antaa toimia epäselektiivisesti siten, että varavoimalaitoksen oma suo-
jaus ajaa koko saarekkeen alas vian tapahtuessa. Tämä on varteenotettava toimintatapa ver-
koissa, joissa vikojen todennäköisyys on pieni. Saarekeverkon suojauksen toteuttamiseen selek-
tiivisesti on olemassa ratkaisuja, jotka perustuvat suojareleiden ja tiedonsiirtoyhteyksien käyttöön. 
Näihin ratkaisuihin liittyvät korkeat kustannukset ja ne ovat siksi käyttökelpoisia lähinnä verkoissa, 
jotka on suunniteltu erityisesti saarekekäyttöä varten. Saarekeverkon suojauksen suunnittelu vaa-
tii tällä hetkellä tapauskohtaisia ratkaisuja useiden vaikuttavien tekijöiden ja aihetta koskevien 
standardien puutteen vuoksi. 
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Island operation means that a part of the electricity network is isolated from the rest of the 
network to form an independently operating island, where electricity distribution is continued with 
the help of distributed energy resources. Island operation reduces interruptions caused by faults 
and maintenance measures and lowers the interruption costs of the network company, so it is 
one way to improve reliability of electricity supply. One of the problems with island operation is 
reduced fault current levels when fault current supplied by an external network is not available, 
which can cause problems for the operation of protection of the island. In this work, the magni-
tudes of fault currents in island operation are studied by simulations with the PowerWorld program 
and solutions to improve the operation of protection are considered. 

The simulation model has been built based on data from an existing low-voltage network re-
ceived from the distribution network company Elenia. Two similar conversion circuits have been 
created in the model, which are connected by a medium-voltage cable. In the second conversion 
circuit, a simplified version of the property's internal electrical network is modeled for calculating 
fault currents. The aim of the simulations is to determine whether the fault currents in island op-
eration are sufficient for the protection’s operating time of 5 seconds specified by the SFS-6000 
standard. As a backup power plant, the simulations use a backup power plant equipped with a 
synchronous generator and an energy storage. The effects of their location and the energy stor-
age’s fault current contribution level on the operation of the protection are also studied. 

With a backup power plant equipped with a synchronous generator, the fault currents were 
large enough for the protection to operate in all situations. In the case of energy storage, the fault 
currents were not large enough at all the points studied. The fault currents were slightly higher 
when the backup power plant was connected to the medium voltage network via a separate trans-
former than when it was connected directly to the low voltage side of the distribution transformer. 
The best situation in terms of fault currents was to use two smaller plants connected directly to 
the low voltage side of the different conversion circuits instead of one large plant. The simulations 
also examined the effects of small-scale production on the operation of the protection, but no 
problems were observed. 

One solution to improve the operation of protection in island use is to ensure the operation of 
overcurrent protection by increasing the fault current supplied by the backup power plant by over-
sizing. Alternatively, the protection can be allowed to operate non-selectively so that the backup 
power plant's own protection drives the entire island down in the event of a fault. This is an appli-
cable strategy in networks with a low probability of failure. There are solutions for a selective 
implementation of island network protection based on the use of protection relays and communi-
cation. These solutions involve high costs and are therefore mainly usable in networks specifically 
designed for island operation. The design of island network protection currently requires case-by-
case solutions due to the number of influencing factors and the lack of relevant standards. 
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1. JOHDANTO 

Uusiutuvan energian yleistyminen ja tuotantolaitosten pienet yksikkökoot luovat tarpeen 

hajautetulle sähköntuotannolle, missä tuotantolaitokset sijaitsevat hajautetusti ympäri 

sähköverkkoa ja niiden tuottama energia käytetään ensisijaisesti paikallisesti. Tämä 

mahdollistaa sähköverkon osan käytön muusta verkosta irrallisena saarekkeena. Tahat-

tomat saarekkeet ovat julkisissa verkoissa kiellettyjä, ja niiden syntyminen pyritään es-

tämään, sillä ne ovat riski ihmisten turvallisuudelle ja sähköverkon laitteille. Suunnitellut 

saarekkeet ovat kuitenkin sallittuja ja ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia sähköverkon 

luotettavuuden parantamiseen. Sähkökatkon aikana voidaan ennalta määrätty alue erot-

taa muusta verkosta ja jatkaa sähkönjakelua sen sisällä hajautettujen energiaresurssien 

avulla. 

Tässä diplomityössä tutkitaan sähköverkon saarekekäyttöä, missä varavoimakone tai 

energiavarasto on kytketty keski- tai pienjänniteverkkoon ja niiden rinnalla toimii mahdol-

lisesti muita hajautettuja tuotantoyksiköitä, ja näiden vaikutusta saarekeverkon suojauk-

sen toimivuuteen eri vikatilanteissa. Työssä käydään läpi nykyisiä suojausratkaisuja 

keski- ja pienjänniteverkoissa ja tutkitaan, mitä muutoksia niihin mahdollisesti tulee tehdä 

saarekekäytössä. Tutkitaan myös, mitä vaatimuksia mahdollinen saarekekäyttö asettaa 

keskijänniteverkkoon liitettäville tuotantoyksiköille ja millä edellytyksillä hajautettuja tuo-

tantoyksiköitä voidaan liittää verkkoon saarekekäytön aikana. Tavoitteena on myös sel-

vittää, mitä asioita saarekeverkon suojauksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon. 

Tutkimuksessa käytetään apuna PowerWorld-ohjelmalla tehtäviä simulointeja. Työn pai-

nopiste on saarekekäytössä ja suojauksen tarkastelussa keskitytään vikavirtoihin. Simu-

loinneissa ei tutkita saarekeverkon jännitteeseen ja taajuuteen, generaattoreiden stabii-

liuteen, saarekkeen muodostamiseen tai takaisin verkkoon tahdistukseen liittyviä kysy-

myksiä. Simuloinneissa oletetaan, että tarkasteltavassa verkossa vallitsee tehotasa-

paino, jännitteet ovat sallitulla tasolla ja verkkoon liitetyt generaattorit eivät putoa tahdista 

vikojen seurauksena.  

Työssä esitellään aluksi hajautettuja energiaresursseja ja niihin liittyviä vaatimuksia saa-

rekekäytön näkökulmasta. Seuraavaksi käsitellään sähköverkon saarekekäyttöä ylei-

sesti ja käydään läpi verkkoyhtiöille aiheesta tehdyn kyselyn tuloksia. Tämän jälkeen 

käsitellään sähköverkon vikatilanteiden teoriaa ja käytössä olevia suojausmenetelmiä 

jakeluverkoissa. Lopuksi lasketaan saarekeverkon vikavirtoja olemassa olevaan pien-
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jänniteverkkoon perustuvassa simulointimallissa, jonka jälkeen käydään simulointitulos-

ten ja kirjallisuuden pohjalta läpi keinoja parantaa saarekeverkon suojauksen toimintaa 

sekä saarekeverkon suojauksen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. 
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2. HAJAUTETUT ENERGIARESURSSIT 

Hajautetuilla energiaresursseilla tarkoitetaan tyypillisesti sähkönjakeluverkossa sijaitse-

vien hajautettujen tuotantoyksiköiden lisäksi energiavarastoja ja kysyntäjoustoa. Tässä 

luvussa käydään läpi viisi eri hajautettua energiaresurssia ja niille asetettuja vaatimuksia 

saarekekäytön näkökulmasta. 

2.1 Yleiset vaatimukset saarekekäytölle 

Vaatimuksia tuotantolaitosten saarekekäytölle on toistaiseksi julkaistu varsin vähän. 

Energiateollisuuden julkaiseman ohjeen mukaan jakeluverkkoon liitettävä ja varavoi-

mana käytettävä asiakkaan sähköntuotantolaitos tulee varustaa kaksoiskytkentämah-

dollisuudella, jossa toisella kytkennällä tuotantolaitos toimii verkon kanssa rinnan ja toi-

sella kytkennällä täysin verkosta erotetussa saarekkeessa. Tällä estetään saarekekäy-

tössä olevan tuotantolaitoksen syöttö jännitteettömään julkiseen verkkoon, mikä on vält-

tämätöntä julkisen verkon viankorjaus- ja asennustöiden turvallisuuden vuoksi. [1] 

Kantaverkkoyhtiön Fingridin julkaisemissa voimalaitosten järjestelmäteknisissä vaati-

muksissa mainitaan tyypin C voimalaitosten yhteydessä, että pimeäkäynnistys- ja saa-

rekekäyttöjärjestelyistä sovitaan tarvittaessa erikseen Euroopan komission asetuksen 

2016/631 artiklan 15(5) mukaisesti. Tyypin C voimalaitos tarkoittaa laitosta, jonka liitty-

mispisteen jännitetaso on alle 110 kV ja mitoitusteho on vähintään 10 MW mutta alle 30 

MW. Pimeäkäynnistyksellä tarkoitetaan voimalaitoksen kykyä käynnistää sähköntuo-

tanto ilman ulkoista sähkönsyöttöä. [2] 

Kyseisessä komission asetuksessa on annettu seuraavat vaatimukset tyypin C voima-

laitoksille saarekekäytössä: 

- Voimalaitosten on pystyttävä osallistumaan saarekekäyttöön, jos liittymispisteen 

verkonhaltija sitä vaatii yhdessä paikallisen siirtoverkkoyhtiön kanssa. 

- Voimalaitosten on pystyttävä toimimaan saarekekäytön aikana taajuussäätötoi-

mintatilassa esityksessä erikseen määrätyllä tavalla. Laitosten on pystyttävä 

alentamaan pätötehon tuotantoa niin paljon kuin se on luontaisesti teknisesti 

mahdollista, mutta vähintään 55 prosenttiin mitoitustehosta. 

- Voimalaitoksen omistajan ja liittymispisteen verkonhaltijan on sovittava yhteis-

työssä paikallisen siirtoverkonhaltijan kanssa menetelmästä, jolla havaitaan siir-
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tyminen yhteiskäyttöjärjestelmän käytöstä saarekekäyttöön. Sovittu havaitse-

mismenetelmä ei saa perustua pelkästään verkonhaltijan kytkinlaitteiden asen-

tosignaaleihin. [3] 

Muita saarekekäytön suunnittelussa huomioon otettavia asioita hajautettujen energiare-

surssien osalta ovat: 

- Saarekekäyttöön siirryttäessä hajautettujen energiaresurssien tulee joko kytkey-

tyä irti verkosta ja jatkaa toimintaansa pimeäkäynnistyksen jälkeen tai jatkaa toi-

mintaansa ilman keskeytystä. Jälkimmäisen toimintatavan edellytyksenä on, että 

saareke ehtii irrottautua vikaantuneesta verkosta ennen kuin tuotantolaitosten 

suojalaitteet kytkevät ne irti verkosta, mikä on tosin ristiriidassa tuotantolaitosten 

saarekkeenestosuojauksen kanssa, ja näin ollen vaatii koordinoitua toimintaa 

suojalaitteiden välillä. 

- Hajautettujen energiaresurssien toiminta saarekkeessa tulee olla koordinoitua 

tehotasapainon ja vaadittujen jännitetasojen ylläpitämiseksi. Mikäli saarekever-

kossa on kuormaa enemmän kuin tuotantoa, tulee kysyntäjoustoa olla riittävästi 

saatavilla. 

- Saarekekäytössä tuotantolaitosten voi olla tarpeellista kestää suurempia jännit-

teen ja taajuuden muutoksia kytkeytymättä irti verkosta kuin normaalitilanteessa. 

Tämä vaatii muutoksia laitosten suojalaitteiden asetuksiin. [4, 5] 

2.2 Dieselgeneraattori 

Tässä työssä varavoimakoneiden osalta keskitytään dieselgeneraattoriin, koska se on 

varavoimalaitosten vallitseva toteutustapa  [6]. Se koostuu dieselmoottorista, generaat-

torista, voimansiirrosta moottorin ja generaattorin välillä, käyntitärinän eristimistä ja 

runko- tai alustarakenteesta. Lisäksi laitokseen kuuluu ohjaus- ja valvontakojeisto ja apu-

järjestelmät. Apujärjestelmiin kuuluu muun muassa käynnistysakusto, josta saadaan tar-

vittava virta generaattorin magnetointiin käynnistyksen yhteydessä. Sama akusto voi 

syöttää myös generaattorin ohjausjärjestelmää. Generaattorina suositellaan käytettä-

väksi kolmivaiheista umpinapatahtigeneraattoria, jonka nimellisjännite on 400/230 V tai 

690 V ja nimellistaajuus 50 Hz. Dieselgeneraattorin jatkuva kolmivaiheisen oikosulkuvir-

ran antokyky napaoikosulussa pitäisi olla vähintään kolminkertainen nimellisvirtaan näh-

den 10 sekunnin ajan. [7] 

Varavoimakoneita käytetään normaalisti automatiikan avulla. Tällöin verkkohäiriön ta-

pahtuessa varavoimakone käynnistyy ja automatiikka irrottaa kuorman verkosta. Gene-

raattorin jännitteen ja taajuuden vakiinnuttua hyväksytylle tasolle automatiikka kytkee 
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generaattorin syöttämään kuormitusta. Jos varavoimakone on varustettu tahdistimella, 

verkkojännite on palannut normaaliksi kaikissa vaiheissa ja pysynyt sallituissa rajoissa 

ennalta asetellun ajan, automatiikka kytkee kuormituksen takaisin verkkoon. [7] 

Mikäli dieselgeneraattoria käytetään rinnan verkon kanssa, on kiinnitettävä erityisesti 

huomiota generaattorin tahdistukseen. Väärä tahdistus verkkoon aiheuttaa suuren oiko-

sulkuvirran kytkentäpisteessä, suuren mekaanisen rasituksen koneelle ja suuren ylijän-

nitepiikin generaattorin roottorissa. Tämän vuoksi vaaditaan, että pääpiirin katkaisijoiden 

oikosulkuvirran katkaisukyky on riittävä rinnankäyntitilanteeseen, ja että tahdistinjärjes-

telmä varustetaan lisälaitteella, joka estää verkkoon kytkeytymisen suurella vaihe-erolla 

tahdistimen mahdollisesti vikaantuessa. [7] 

Pienen jännitteensä vuoksi dieselgeneraattori sopii liitettäväksi suoraan pienjänniteverk-

koon. Tämä on käyttökelpoinen toimintatapa erityisesti silloin, kun saareke koostuu yh-

destä muuntopiiristä tai asiakkaasta. Jos pienjänniteverkkoon kytketty varavoimakone 

syöttää tehoa jakelumuuntajan läpi keskijänniteverkkoon, rajoittuu syötetty teho kyseisen 

muuntajan nimellistehoon. Tällöin voidaan kuitenkin sallia muuntajan hetkellistä ylikuor-

mittamista sopivissa aika- ja tehorajoissa, jotka riippuvat muuntajan jäähdytysolosuh-

teista. Varavoimakone voidaan liittää myös saarekkeeseen jäävän alueen keskijännite-

verkkoon. Tällöin liittyminen tapahtuu erillisen muuntajan kautta, mikä lisää kustannuk-

sia, mutta mahdollistaa teholtaan suurempien generaattoreiden käytön.  [8] 

2.3 Aurinkosähkö 

Aurinkosähköjärjestelmät voidaan jakaa yleisestä verkosta irrallaan oleviin järjestelmiin 

ja verkkoon kytkettyihin järjestelmiin, joihin tässä työssä keskitytään. Aurinkosähköjär-

jestelmän tärkeimmät osat ovat aurinkopaneelit ja vaihtosuuntaaja eli invertteri. Aurinko-

paneelit koostuvat aurinkokennoista, jotka ovat puolijohdekomponentteja ja muuttavat 

auringon säteilyn tasasähköksi valosähköiseen ilmiöön perustuen. Yhden kennon tuot-

tama jännite on hyvin pieni, joten aurinkopaneelit koostuvat useista sarjaan kytketyistä 

kennoista korkeamman jännitteen tuottamiseksi. Sarjaan kytkettyjen kennojen rinnalle 

kytketään ohitusdiodeja, jotka suojaavat varjostuneita kennoja ylikuumenemiselta ja 

mahdollistavat paneelin muiden kennojen normaalin toiminnan.  [9] 

Aurinkopaneelin tuottama teho vaihtelee riippuen vallitsevista olosuhteista. Eniten te-

hoon vaikuttaa auringon säteilyn intensiteetti. Lämpötila vaikuttaa tehoon käänteisesti, 

eli alemmassa lämpötilassa tuotettu teho on suurempi. Paneelin maksimiteho saadaan 

maksimitehopisteessä, joka on paneelin virta-jännitekäyrällä se piste, jossa virran ja jän-

nitteen tulo saa suurimman arvonsa. Maksimitehopiste muuttuu jatkuvasti olosuhteiden 
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muuttuessa. Aurinkopaneelien toimiminen maksimitehopisteessään vaatii ohjausjärjes-

telmän, joka pyrkii seuraamaan paneelien maksimitehopistettä. Ohjausjärjestelmä on 

yleensä integroitu invertteriin. [9]  

Invertteri muuttaa paneelien tuottaman tasasähkön vaihtosähköksi. Se voi olla joko yksi- 

tai kolmivaiheinen ja sisältää usein myös aurinkosähköjärjestelmän suojauksen. Suu-

remmissa järjestelmissä käytetään kolmivaiheista invertteriä ja ne voivat myös sisältää 

useamman ohjausjärjestelmän. [9] Verkon vikatilanteiden näkökulmasta inverttereiden 

ongelma on niiden vähäinen vikavirran antokyky, joka on tyypillisesti 1−2 kertainen in-

vertterin nimellisvirtaan nähden. [10]. Invertterillä voi olla pimeäkäynnistysominaisuus, 

jos se on teknologialtaan siihen soveltuva [11]. Ilman ulkoista verkkoa toimivan invertterin 

tuottama vikavirta on tyypillisesti 1,2−1,5 kertainen nimellisvirtaan nähden [10]. Saareke-

käytössä invertterin olisi hyvä pystyä toimimaan jännitelähteenä, koska silloin invertterin 

toiminta jäljittelee tahtigeneraattoria ja se voi parantaa sähkön laatua saarekkeessa sekä 

osallistua jännitteensäätöön [5].  

2.4 Tuulivoima 

Tuulivoimala muuttaa tuulen liike-energiaa sähköenergiaksi. Tässä työssä keskitytään 

vaaka-akselisiin tuulivoimaloihin, jotka koostuvat perustuksista, tornista, konehuoneesta 

ja roottorista, joka on yleensä kolmelapainen. Voimalan toiminta perustuu tuulen aiheut-

tamaan nostovoimaan roottorin lavoissa. Nostovoima syntyy virtaavan tuulen aiheutta-

mista paine-eroista lavan pintojen välillä. Roottori on yhdistetty riippuen voimalatyypistä 

joko vaihteiston kautta tai ilman vaihteistoa generaattoriin, joka muuttaa roottorin liike-

energian sähköenergiaksi. Roottorille tuleva tuulen teho voidaan määrittää kaavan 

𝑃𝑖 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3         (1) 

mukaisesti, missä  on ilman tiheys, A on roottorin pyyhkäisypinta-ala ja v on tuulen 

nopeus. Tuuliturbiini ei voi kuitenkaan hyödyntää kaikkea tästä tehosta, joten turbiinin 

tehon määrittämiseksi tarvitaan lisäksi hyötykerroin cp. Tällöin turbiinin tehoksi saadaan 

𝑃𝑡 =
1

2
𝑐𝑝𝜌𝐴𝑣3        (2) 

Hyötykerroin on turbiinin tuottama teho suhteessa roottorille tulevan ilman tehoon, eli 

toisin sanoen turbiinin hyötysuhde. Betzin laki määrittää hyötykertoimen teoreettiseksi 

maksimiarvoksi 0,593. Betzin laki on laskettu ideaaliselle tuulivoimalalle, joka on oletettu 

häviöttömäksi. Käytännössä turbiinissa kuitenkin syntyy erilaisia häviöitä, jotka laskevat 

hyötykerrointa. [12, 13]   
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2.4.1 Tuulivoimalatyypit 
 

Tuulivoimalat voidaan jakaa neljään perustyyppiin, joista yksi on vakionopeuksinen ja 

kolme muuttuvanopeuksisia. Vakionopeuksinen voimala on varustettu muuntajan kautta 

verkkoon kytketyllä epätahtigeneraattorilla. Generaattorin käynnistysvirran pienentä-

miseksi se sisältää pehmokäynnistimen, joka rajoittaa käynnistysvirran korkeintaan ni-

mellisvirran suuruiseksi. Generaattorin ottamaa loistehoa varten voimalassa on kompen-

sointikondensaattorit. Epätahtigeneraattorin toiminta vaatii, että roottori pyörii tahtino-

peutta nopeammin. Tätä epätahtia kutsutaan jättämäksi. Voimala suunnitellaan toimi-

maan niin, että turbiinin lapojen pyörimisnopeus ylittää vaihteiston avulla generaattorin 

tahtinopeuden jo alhaisilla tuulennopeuksilla. Tuulennopeuden muuttuessa lapojen pyö-

rimisnopeus ei juurikaan muutu, mutta niiden tuottama vääntömomentti ja generaattorin 

tuottama teho kasvavat. [14, 15]  

Rajoitetusti muuttuvanopeuksinen tuulivoimala on muuten teknisesti samanlainen kuin 

vakionopeuksinen, mutta se on varustettu liukurengasgeneraattorilla ja säädettävällä 

roottorin resistanssilla, joka mahdollistaa 10 % muutokset lapojen pyörimisnopeudessa, 

mikä parantaa sähkön laatua ja vähentää laitteistoon kohdistuvaa mekaanista rasitusta. 

Muuttuva pyörimisnopeus perustuu generaattorin jättämän kasvattamiseen. Sekä vaki-

onopeuksisten että rajoitetusti muuttuvanopeuksisten voimaloiden valmistus on nykyään 

vähäistä. [14, 15]  

Nykyään yleisesti käytetty voimalatyyppi on muuttuvanopeuksinen tuulivoimala kaksois-

syötetyllä generaattorilla (DFIG). Se on myös rajoitetusti muuttuvanopeuksinen, mutta 

roottorin pyörimisnopeuden vaihteluväli on edellisiä voimalatyyppejä suurempi, noin 40 

% tahtinopeuteen nähden. DFIG on varustettu liukurengasgeneraattorilla ja roottoripiiriin 

kytketyllä taajuusmuuttajalla, joka on mitoitukseltaan noin 30 % generaattorin nimelliste-

hosta, sekä kolmikäämimuuntajalla. Taajuusmuuttajan ansiosta kompensointikonden-

saattoreita ja pehmokäynnistintä ei tarvita.  

Muuttuvanopeuksinen tuulivoimala täysitehoisella taajuusmuuttajalla on teknisesti kehit-

tynein, mutta myös hinnaltaan kallein voimalatyyppi. Generaattorina käytetään yleisim-

min tahtigeneraattoria, mutta myös epätahtigeneraattorin käyttö on mahdollista. Voimala 

on myös mahdollista toteuttaa ilman vaihteistoa, jos generaattori on usealla napaparilla 

varustettu hitaasti pyörivä tahtigeneraattori. Tämä on edullista, koska vaihteisto on pe-

rinteisesti ollut tuulivoimaloiden herkimmin vikaantuva ja painava komponentti. [14, 15]  

2.4.2 Käyttäytyminen vikatilanteissa 
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Vikatilanteissa tuulivoimaloiden käyttäytymisessä on eroja. Epätahtigeneraattorilla va-

rustetut voimalat syöttävät kolmivaiheisen oikosulun alussa suurta, noin 5−6 kertaista 

vikavirtaa nimellisvirtaan nähden. Vikavirta kuitenkin vaimenee hyvin nopeasti. [16] Epä-

symmetrisissä vioissa epätahtigeneraattori voi jäädä syöttämään vikavirtaa pysyvästi. 

Epätahtigeneraattorin kykyyn tuottaa riittävästi vikavirtaa ylivirtasuojauksen näkökul-

masta ei voida luottaa, joten suojauksen tulee tällöin perustua esimerkiksi ylijännite- tai 

ylitaajuussuojaukseen. [12]  

DFIG-tuulivoimalan käyttäytyminen vaihtelee vikatilanteen mukaan. Voimalan taajuus-

muuttajan ylivirtasuojaus on toteutettu roottoripiiriin kytketyllä ns. crowbar-suojalla. Jos 

vika on tarpeeksi vakava aiheuttamaan tämän suojalaitteen toiminnan, DFIG-voimala 

toimii vikatilanteessa kuin epätahtigeneraattori. Jos vika ei aiheuta crowbar-suojan toi-

mintaa, käyttäytyminen riippuu taajuusmuuttajan säätöominaisuuksista samaan tapaan 

kuin täysitehoisen taajuusmuuttajan kautta kytketyllä voimalalla. Taajuusmuuttajan 

kautta kytketyt tuulivoimalat pystyvät tuottamaan jatkuvaa vikavirtaa, mutta sen suuruus 

on vain noin 1,1−1,5-kertainen nimellisvirtaan nähden. Vikavirran syöttökyky edellyttää 

myös taajuusmuuttajan pientä ylimitoitusta. [16]  

2.5 Energiavarastot 

Energiavarastoilla on tärkeä rooli saarekeverkoissa etenkin, jos saarekkeen toimintaan 

osallistuu aurinko- tai tuulivoimaloita, joiden kyky vastata kulutuksen muutoksiin on ra-

jallinen johtuen niiden riippuvuudesta sääolosuhteista. Energiavarasto pystyy tukemaan 

saarekkeen tehotasapainoa toimimalla kuormana eli varastoimaan ylimääräistä tuotan-

toa ja tarvittaessa tuotantona syöttämällä varastoimaansa sähköä takaisin verkkoon. 

Energian varastointiteknologioita on useita, mutta tässä luvussa keskitytään akkuihin. 

Akkuenergiavarasto muuntaa sähköenergiaa kemialliseksi energiaksi ladattaessa ja pu-

rettaessa takaisin sähköenergiaksi sähkökemiallisiin reaktioihin perustuen. Akusto koos-

tuu sarjaan tai rinnan kytketyistä akkumoduuleista, jotka taas koostuvat sarjaan kytke-

tyistä akkukennoista. Näin akustolle saadaan haluttu jännite ja kapasiteetti. Akusto sisäl-

tää myös hallintajärjestelmän, joka mittaa akuston lämpötilaa, jännitettä ja virtaa sekä 

kontrolloi akuston lataamista ja purkamista [17]. Yleisesti käytettyjä akkuteknologioita 

sähköverkkoon kytketyissä sovelluksissa ovat litiumioniakut, lyijyakut ja natrium-rik-

kiakut. Akusto kytketään sähköverkkoon kaksisuuntaisen invertterin kautta, joka toimii 

akustoa ladattaessa tasasuuntaajana ja purettaessa vaihtosuuntaajana. [18] Vikatilan-

teessa invertterin käyttäytyminen voidaan olettaa samanlaiseksi kuin mitä luvussa 2.3 

mainittiin invertterien osalta. 
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Hajautetun tuotannon yhteydessä energiavarasto voidaan toteuttaa joko keskitettynä tai 

hajautettuna. Keskitetty energiavarasto on suurempi kapasiteetiltaan ja kytketty verk-

koon erillisen muuntajan välityksellä. Hajautetut energiavarastot ovat kapasiteetiltaan 

pienempiä ja sijaitsevat joko yksittäisten tuotantolaitosten tai kuormitusten yhteydessä. 

[17] 

Energiavarasto voi myös latautuessaan osallistua verkon kuormituksen tasapainottami-

seen ja näin vähentää yksittäisten kuormitusmuutosten vaikutusta verkon tehotasapai-

noon. Saarekkeen ollessa kytkettynä ulkoiseen verkkoon energiavarasto voi latautua 

matalan kulutuksen aikana ja syöttää saareketta korkean kulutuksen aikana, vähentäen 

näin verkosta otettua tehoa. Asiakkaiden omistamien energiavarastojen tapauksessa 

tämä on myös taloudellisesti kannattavaa, koska sähkö on halvempaa matalan kulutuk-

sen aikaan. Energiavarasto mahdollistaa myös keskeytymättömän sähkönsyötön ly-

hyissä katkoksissa, esimerkiksi varavoimakoneen käynnistymisen aikana. [17]  

2.6 Kysyntäjousto 

Yksi vaihtoehto tehotasapainon hallintaan sähköverkoissa on tuotannon säätelyn lisäksi 

säädellä kulutusta, mitä kutsutaan kysyntäjoustoksi. Kysyntäjousto voi olla hintaperus-

teista, jolloin sähkön käyttäjä siirtää kulutustaan kalleimmilta tunneilta halvemmille, tai 

kuormien ohjaukseen perustuvaa, jossa ennalta määritellyt kuluttajan omistamat laitteet 

ovat tietyissä tilanteissa verkonhaltijan ohjattavissa, ja kuluttajalla on tähän taloudellinen 

kannustin. [19]  

Saarekkeen irtautuessa muusta verkosta sen sisällä vallitsee harvoin tehotasapaino. Jos 

saarekkeen sisällä ei ole tuotantokapasiteettia tarpeeksi kattamaan sen hetkistä kulu-

tusta, tulee ei-kriittisiä kuormia kytkeä irti tehotasapainon saavuttamiseksi. Alituotantoti-

lanteessa saarekeverkon taajuus laskee sen pienemmän koon vuoksi nopeammin kuin 

normaalissa jakeluverkossa. [20] Kuormien irtikytkentäohjelmat voivat olla joko alitaajuu-

teen, alijännitteeseen tai taajuuden muutosnopeuteen perustuvia [21]. Kuormia voidaan 

etäohjata verkkoyhtiön SCADA- (engl. Supervisory Control And Data Acquisition) tai 

DMS (engl. Distribution Management System) -järjestelmien avulla [22]. 
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3. SÄHKÖVERKON SAAREKEKÄYTTÖ 

Sähköverkon saareke on itsenäiseen toimintaan kykenevä, hajautettuja energiaresurs-

seja sisältävä jakeluverkon osa. Saarekeverkosta voidaan käyttää myös termiä mikro-

verkko (engl. microgrid). Saareke voi sisältää pelkästään pienjänniteverkkoa tai myös 

keskijänniteverkkoa. Saarekkeen kokoa ei ole määritelmissä rajattu tarkasti, ja käytän-

nössä yksittäinen kiinteistökin voidaan ajatella saarekeverkkona, jos se sisältää varavoi-

malaitteen. [5] Saarekeverkot ovat osa niin sanottua älykästä sähköverkkoa, joka tarkoit-

taa sähköverkon eri toimijoiden ja laitteiden integroimista yhdeksi kokonaisuudeksi tie-

donvaihdon ja tiedon automaattisen prosessoinnin avulla [23].  

Saarekekäytön mahdollistaa varavoimakoneiden ja uusiutuvan energiatuotannon lisään-

tynyt määrä jakeluverkoissa sekä verkkoyhtiöiden tarve parantaa sähkön toimitusvar-

muutta. Saarekeverkkojen mahdollisuus parantaa toimitusvarmuutta perustuu siihen, 

että saareke voidaan irrottaa muusta verkosta pitkäkestoisen vian tai huoltotoimenpitei-

den ajaksi, ja sähkönjakelua voidaan jatkaa saarekkeen sisällä hajautettujen energiare-

surssien avulla, mikä pienentää keskeytysten määrää ja kestoa. Saarekkeiden tahaton 

muodostuminen on perinteisesti pyritty estämään henkilötyöturvallisuuteen ja laitevauri-

oihin liittyvien riskien välttämiseksi. Tarkoituksellisen saarekkeen toiminta vaatiikin huo-

lellista suunnittelua. [8]  

Tässä työssä keskitytään vaihtovirta-, eli AC-verkkoihin, mutta uutta verkkoa rakennet-

taessa myös tasavirta-, eli DC-verkko on vaihtoehto. DC-verkon keskeinen etu on AC-

verkkoa suurempi siirtokapasiteetti ja pienemmät häviöt samankokoisella johtimella. 

Saarekekäytön näkökulmasta hyötyjä ovat myös taajuussäädön ja tahdistetun jälleen-

kytkennän tarpeiden poistuminen. Myös vaihtosuuntaajista päästään eroon tuotantolai-

tosten yhteydessä, mutta tilalle tarvitaan usein hakkuriteholähde, ja lisäksi kuluttajien 

liittyminen DC-verkkoon vaatii vaihtosuuntaajien käyttöä. Vaihtosuuntaajilla toteutettava 

jännitteensäätö mahdollistaa sen, että verkon jännitteen vaihtelut eivät näy kuluttajalla. 

Suuntaajat aiheuttavat kuitenkin häviöitä ja niiden suuri määrä DC-verkossa voi johtaa 

suurempiin kokonaishäviöihin kuin vastaavassa AC-verkossa. DC-verkko vaatii myös 

täysin omanlaiset järjestelmät tehotasapainon hallintaan ja suojaukseen. [23, 24]  
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3.1 Suunnittelu 

Saarekekäytön hyödyntäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja riittävää ennakointia. 

Tarkka suunnittelu on vaikeaa tai jopa mahdotonta johtuen saarekekäytön tapauskohtai-

suudesta. Etukäteen ei voida tietää tarkasti millaisessa tilanteessa saarekekäytölle on 

tarvetta ja minkälainen tilanne verkossa on sillä hetkellä. Yleisiä periaatteita toiminnalle 

voidaan kuitenkin suunnitella. Yksi selvitettävä asia on aineelliset ja aineettomat resurs-

sit. Selvitettäviä aineellisia resursseja ovat esimerkiksi verkossa sijaitsevat tuotantolait-

teet ja niiden hyödynnettävyys, varavoimakoneet ja niiden saatavuus sekä kuinka paljon 

saarekekäyttöön halutaan investoida. Aineettomiin resursseihin kuuluu esimerkiksi tek-

ninen osaaminen, verkkoalueen paikallistuntemus, työntekijät ja toimintaperiaatteet. Re-

sursseja kartoittamalla voidaan saada selville, millaisissa tilanteissa saarekekäyttöä olisi 

mahdollista hyödyntää. [8]  

Toinen selvitettävä asia on potentiaaliset kohteet saarekekäytölle. Kohteiden tunnista-

misessa voi käyttää apuna esimerkiksi alueellisia keskeytyskustannuksia, verkon osien 

vikataajuuksia ja vikaantumisriskejä, tärkeiden johto-osien vikaantumista ja sen vaiku-

tuksia, historiatietoja sääilmiöistä ja korjausajoista erilaisissa vioissa. Lisäksi luotetta-

vuuslaskennalla voidaan arvioida saarekekäytön taloudellista kannattavuutta eri tilan-

teissa ja kohteissa. [8]  

On myös mietittävä potentiaalisen saarekealueen verkon kehittämistä. Mietittäviä kysy-

myksiä ovat ainakin: onko verkon siirtokapasiteetti riittävä saarekekäyttöön, tarvitaanko 

uusia erottimia ja mihin ne sijoitetaan, onko kuormien ohjaus mahdollista toteuttaa ver-

kossa ja millaisia muutoksia verkon suojaukseen mahdollisesti tarvitaan. Yksi mahdolli-

suus on myös tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja hyödyntää heidän omistamia va-

ravoimalaitteita saarekkeen muodostamisessa. Tällöin on selvitettävä, ovatko laitteet so-

veltuvia saarekekäyttöön sekä miten laitteita voidaan valvoa, miten ne saadaan käyttöön 

ja miten niiden syöttö verkkoon voidaan tarvittaessa estää. Jos asiakkailla on verkosta 

erossa käyviä varavoimalaitteita, voi olla hyvä tehdä sopimus asiakkaan kanssa siitä, 

että asiakas ei osallistu saarekekäyttöön vaan käyttää omaa varavoimakonettaan. [8]  

Jos varavoimakone liitetään pienjänniteverkkoon, tulee varmistua pienjänniteverkon 

komponenttien termisestä kestoisuudesta sekä oikosulkukestoisuudesta. Saarekekäy-

tössä verkon oikosulkuteho ja oikosulkuvirrat ovat todennäköisesti pienempiä verrattuna 

normaalitilaan, mikä voi aiheuttaa ongelmia verkon suojalaitteiden toiminnan kannalta. 

Ennen saarekekäyttöön siirtymistä on huolehdittava, että suojalaitteet toimivat oikealla 
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tavalla myös saarekekäytön aikana. Henkilötyöturvallisuuteen on myös kiinnitettävä huo-

miota. Verkossa työskentelevien henkilöiden on varauduttava siihen, että jännitteettö-

män verkon osan takana voi olla jännitteellinen verkko. [8] 

Suunnittelussa tulisi myös määrittää hyväksyttävät tasot sähkön laatuun vaikuttaville te-

kijöille, kuten jännitetasoille, jännitesymmetrialle, taajuudelle ja harmonisille yliaalloille. 

Heikko sähkön laatu voi aiheuttaa laiterikkoja, laitteiden toimintahäiriöitä ja sähkökatkoja 

asiakkaille. Sähkön laatua heikentävät erityisesti saarekkeen muodostamisvaiheessa 

esiintyvät askelmaiset kuormitusmuutokset sekä oikosulkumoottorien käynnistysvirrat ja 

muuntajien kytkentävirrat, jotka voivat aiheuttaa suuren jännitekuopan saarekeverkossa. 

Yksi ratkaisu tähän on oikosulkumoottorin käynnistysvirran rajoittaminen pehmokäynnis-

timellä. Askelmaisia kuormitusmuutoksia voidaan pienentää esimerkiksi ajoittamalla 

kuormat (esim. lämpöpumput) käynnistymään hieman eri ajankohtina, tai ohjaamalla 

kuormien ohjauksella ne kokonaan pois päältä saarekekäytön ajaksi. [5, 8] 

3.2 Saarekkeen muodostaminen 

Saareke voidaan muodostaa joko suunnitellusti ilman katkoa tai katkon jälkeen jännit-

teettömään verkkoon. Molemmissa tapauksissa saarekkeen muodostamisen tulee olla 

hallittua ja suunniteltua. Hajautettuja energiaresursseja tulee olla riittävästi saatavilla 

muodostamishetkellä, jotta suunnitellut tekniset reunaehdot täyttyvät. Keski- ja pienjän-

niteverkon suojauksen tulee toimia yhtä luotettavasti saarekkeessa kuin normaalitilan-

teessa. Myös saarekkeen erottamispaikat ja kuormien kytkennät tulee olla ennalta suun-

niteltuja. [8] 

Saarekkeen muodostamista kannattaa harkita vasta sitten, kun uusien vikojen syntymi-

nen verkossa ei ole enää todennäköistä. Suurhäiriötilanteissa saarekkeen muodostami-

nen manuaalisesti ei välttämättä ole mahdollista, koska verkkoyhtiöllä ei tällöin kiirei-

sessä tilanteessa ole välttämättä riittävästi resursseja saarekkeen muodostamiseen ja 

sen valvomiseen. Tästä syystä saarekkeen toiminnan olisi hyvä olla automatisoitua ja se 

tulisi muodostaa mieluiten kaapeloituun verkkoon uusien vikojen riskin minimoimiseksi. 

Huoltotoimenpiteiden ajaksi muodostetut saarekkeet kannattaa ajoittaa matalan kuormi-

tuksen ajankohtaan. [8] 

Ilman katkoa muodostettavassa saarekkeessa kriittinen vaihe on muutos normaalitilasta 

saarekekäyttöön. Toimintatapa tässä tilanteessa on yleensä se, että tehonsiirtoa ulkoi-

sen verkon ja saarekeverkon rajakohdassa vähennetään ennen kuin tämä kohta erote-

taan jännitteettömäksi. Tässä käytetään apuna kuormien ohjausta ja tuotannon säätöä 

saarekkeen sisällä. [8] Saareke on mahdollista muodostaa myös automaattisesti ilman 
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katkoa vian seurauksena. Sen edellytyksenä on, että tuotannon ja kulutuksen ero saa-

rekkeen sisällä on pienempi kuin saatavilla oleva säätökapasiteetti, joka koostuu nope-

asti säädettävästä tuotannosta ja ohjattavista kuormista. Jos näin ei ole, saarekkeen 

muodostaminen ei ole mahdollista. Muusta verkosta irtaantumisen ja tehotasapainon 

saavuttamisen saarekkeen sisällä on tapahduttava nopeasti, jotta saarekeverkko pysyy 

stabiilina. Tämä vaatii kommunikaatiota eri laitteiden välillä ja tilanteen seuraamista jo 

ennen vikaa, jotta vian tapahtuessa tiedetään heti, onko saarekkeen muodostaminen 

mahdollista. [25] 

3.3 Toiminta saarekkeessa ja jälleenkytkentä verkkoon 

Saarekkeen tuotannon tulee pystyä vastaamaan kuormien pätö- ja loistehovaatimuksiin 

kaikissa mahdollisissa kuormitustilanteissa ja pitämään saarekkeen jännite ja taajuus 

sovituissa rajoissa. Tuotantolaitosten on myös kestettävä suurempia taajuuspoikkeamia 

sekä pätö- ja loistehon muutoksia kuin normaalitilanteessa. Saarekekäytön aikana ver-

kon tahaton kytkeytyminen takaisin ulkoiseen verkkoon tulee estää. Tahaton kytkeyty-

minen aiheuttaa riskin henkilötyöturvallisuudelle ja vaurioitumisriskin verkon komponen-

teille ja tuotantolaitoksille. Saarekkeen tilaa tulee seurata jatkuvasti, jotta verkonhaltija 

pystyy huolehtimaan saarekkeen asianmukaisesta toiminnasta. [5, 8]  

Jälleenkytkentä verkkoon on mahdollista, kun ulkoisen verkon jännite, taajuus ja verkko-

jen välinen vaihe-ero ovat hyväksyttävällä tasolla saarekkeen arvoihin nähden. IEEE:n 

(engl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) standardissa nämä hyväksyttävät 

tasot ovat 0,1 Hz:n taajuusero, 3 %:n jännite-ero ja 10:n vaihe-ero, kun saarekkeen 

hajautettujen tuotantolaitosten yhteisteho on suurempi kuin 1500 kVA. Pienemmillä te-

hoilla sallitaan hieman suuremmat erot. [26] Tahdistus voidaan tehdä joko verkkojen jän-

nite- ja taajuussäätömekanismeja hyödyntäen tai seuraamalla kahden verkon tilaa, kun-

nes olosuhteet ovat sopivat jälleenkytkennälle. Tahdistuksen vaatimus koskee katko-

tonta jälleenkytkentää. Kytkentä voidaan tehdä myös katkon jälkeen, jolloin tahdistusta 

ei tarvita. [5]  

3.4 Hyödyt ja haasteet 

Saarekekäytön keskeisiä hyötyjä ovat jo aiemmin mainitut lyhentyneet keskeytysajat ja 

keskeytysmäärät sekä pienentyneet keskeytyskustannukset. Keskeytyskustannusten 

pienentyminen nostaa myös verkkoyhtiölle sallittavaa tuottoa Energiaviraston valvonta-

mallin laatukannustimen mukaisesti [27]. Saarekekäytöllä saavutettava hyöty riippuu vian 
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pituudesta ja saarekkeen muodostamiseen tarvittavasta ajasta, mutta myös keskeytys-

kustannusten kasvun suuruudesta keskeytysajan funktiona, mikä taas riippuu alueen 

sähkönkäyttäjien ominaisuuksista. Jotta saarekekäytöstä voidaan hyötyä, tulee saarek-

keen muodostamiseen kuluvan ajan olla lyhyempi kuin vian korjausaika tai muulla tavalla 

sähkönjakelun palauttamiseen kuluva aika. Potentiaalisimpia tilanteita saarekekäytön 

hyödyntämiselle ovat sellaiset vikatilanteet, joissa vian korjausaika on normaalia vikati-

lannetta pidempi, kuten sääilmiöistä johtuvat laajamittaiset häiriötilanteet. Saarekekäy-

töllä voidaan myös siirtää vikojen korjausta edullisempaan ajankohtaan ja näin säästää 

viankorjauskustannuksissa. Saarekekäyttö myös poistaa tarpeen investoida verkon luo-

tettavuuden parantamiseen muulla tavalla, kuten uuden sähköaseman tai varasyöttöyh-

teyden muodossa. [8]   

Nykyinen sähkömarkkinalaki edellyttää sähkönjakeluyhtiöitä parantamaan sähkön toimi-

tusvarmuutta ja ylläpitämään sitä tietyllä tasolla. Yleensä tämä tehdään kaapeloimalla 

verkkoa. Kaapelointi on vaatinut verkkoyhtiöiltä suuria investointeja, mikä on johtanut 

sähkön siirtohintojen nousuun. EL-TRAN-konsortio on analysoinut mikroverkkoa vaihto-

ehtona kaapeloinnille sähkön toimitusvarmuuden parantajana. Analyysissä verrattiin 

suuren maatilan mikroverkon kustannuksia 10 km:n maakaapelointiin ja yksittäisen oma-

kotitalon mikroverkon kustannuksia 1 km:n maakaapelointiin. Tuloksena oli, että asiak-

kaan kannalta omaan tuotantoon investoiminen tulisi kalliimmaksi kuin kaiken sähkön 

ostaminen verkosta, mutta jos asiakas ja verkkoyhtiö jakaisivat kustannuksia keskenään, 

olisi mikroverkko maakaapelointia edullisempi vaihtoehto molemmille osapuolille. Ana-

lyysissä mainitaan myös, että tällaisten mikroverkkojen mahdollistaminen vaatisi muu-

toksia lainsäädäntöön ja verkkoliiketoiminnan valvontamalliin. Verkkoyhtiöillä tulisi olla 

velvollisuus miettiä kustannuksia myös asiakaan kannalta ja selvittää kokonaiskustan-

nuksiltaan edullisimmat vaihtoehdot toimitusvarmuuden parantamiseksi. Asiakkaan ja 

verkkoyhtiön välisiin sopimuksiin ja niihin liittyviin kustannus-, omistajuus- ja vastuunja-

kokysymyksiin vaaditaan myös ratkaisuja. [28]  

Saarekekäytön ongelmia ovat jo aiemmin mainitut verkossa työskentelevien työturvalli-

suus ja verkon oikosulkuvirtojen pieneneminen, joka voi vaatia muutoksia verkon suo-

jaukseen. Toisaalta oikosulkuvirtojen tulee olla tarpeeksi pieniä, jotta ne eivät ylitä ver-

kon komponenttien oikosulkukestoisuutta. Saarekekäytön ongelma on myös potentiaa-

listen hyödyntämistilanteiden rajallisuus. Verkon normaaleissa vikatilanteissa saareketta 

ei välttämättä ehditä perustaa katkon jälkeen ennen kuin vika on korjattu, ja vaikka eh-

dittäisiinkin, sen hyödyt jäisivät vähäisiksi. [8] Katkoton saarekkeeseen siirtyminen kui-

tenkin vähentää lyhyiden katkojen määrää, millä voi olla merkitystä asiakkaille, joille ly-

hyistäkin keskeytyksistä koituu haittaa. 
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Saarekekäytön aikana asiakkaiden sähkön toimittaja on todennäköisesti eri taho kuin 

normaalitilanteessa. Yksi haaste on osoittaa saarekekäytön aikana käytetyn sähkön 

maksut saarekkeen ylläpitäjälle alkuperäisen sähkönmyyjän sijaan. [8] Tähän ongel-

maan mahdollinen ratkaisu on kantaverkkoyhtiö Fingridin Datahub, joka on kehitysvai-

heessa oleva tiedonvaihtojärjestelmä, jonka avulla sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaik-

kaan ja sähkön kulutukseen liittyvät tiedot ovat nopeasti eri toimijoiden saatavilla. Data-

hubin avulla saarekkeen aikaiset sähkömaksut on mahdollista ohjata saarekkeen ylläpi-

täjälle, kunhan on tiedossa, mitkä käyttöpaikat kuuluivat saarekkeeseen ja millä aikavä-

lillä. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022. [29] 

Saarekekäytön muita haasteita ovat: 

- Kokemuksen puute koskien saarekekäyttöä verkkoyhtiöissä, mikä voi nostaa kynnystä 

saarekehankkeiden aloittamiseen [30].  

- Standardien puute. Saarekekäyttö on vielä kohtuullisen uusi asia, ja esimerkiksi Suo-

messa kansalliset standardit aihetta koskien puuttuvat kokonaan.   

- Lakiin liittyvät esteet. Esimerkiksi Suomen sähkömarkkinalaki ei tällä hetkellä salli sa-

malla alueella kilpailevia sähköverkkoja, mikä on osoittautunut ongelmaksi Lempäälän 

Energian saarekeverkkohankkeelle [31]. 

- Energiaviraston valvontamallissa verkkoyhtiöitä kannustetaan parantamaan toimitus-

varmuutta investointikustannuksiin perustuvalla investointikannustimella, kun taas ope-

ratiivisten kustannusten kasvusta rangaistaan tehostamiskannustimella [27]. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa, että verkkoyhtiöiden on kannattavaa parantaa toimitusvarmuutta 

kaapeloimalla muiden ratkaisujen, kuten saarekekäytön, sijaan. 

3.5 Esimerkkejä saarekeverkoista 

Verkkoyhtiö Elenia on ottanut käyttöön Kurussa yhteistyössä Fortumin kanssa keskijän-

niteverkkoon kytketyn akuston, joka toimii normaalitilanteessa Fingridin FCR-N-markki-

nalla säätövoimana ja vikatilanteessa varavoimana saarekeverkon asiakkaille. Keskijän-

nitehaara, johon saareke muodostetaan, sisältää 11 muuntopiiriä ja yli 100 asiakasta. 

Systeemi koostuu akustosta, suuntaajalaitteesta, muuntajasta ja keskijännitejohdolla si-

jaitsevasta katkaisijasta, joka estää saarekkeen tahdistamattoman jälleenkytkennän. 

Akusto on Fortumin omistama ja operoima, koska tämänhetkisen lainsäädännön mu-

kaan verkkoyhtiö ei saa omistaa energiavarastoja.  
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Akuston teho mitoitettiin vastaamaan saarekkeen huipputehoa riittävällä marginaalilla. 

Suuntaajalaite on mitoitettu siten, että sen oikosulkuvirta riittää pienjänniteverkon suo-

jauksen toimintaan. Liityntälaitteiston yhteydessä sijaitsevat releet vastaavat keskijänni-

teverkon suojauksesta saarekekäytön aikana. Systeemi on suunniteltu toimimaan auto-

maattisesti saarekkeen muodostamisen ja tahdistetun jälleenkytkennän osalta sekä vä-

hentämään lyhyitä ja keskipitkiä sähkökatkoja. Akusto pystyy turvaamaan saarekkeen 

asiakkaiden sähkönsaannin noin kolmen tunnin ajan eli sitä pidempiin katkoihin akuston 

kapasiteetti ei riitä. Akuston täyden kapasiteetin hyödyntäminen vaatii, että se on ladattu 

täyteen ennen sähkökatkoa. Näin tehdään esimerkiksi silloin, kun alueelle on ennustettu 

myrskysäätä. Vastaavia akustoja suunnitellaan alueille, joissa ilmajohdoilla on käyttöikää 

jäljellä eikä maakaapelointi ole lähivuosina ajankohtaista. [32-34]  

Lempäälän Energian vuonna 2019 valmistuneessa Lemene-hankkeessa Marjamäen te-

ollisuusalueelle rakennettiin energiaomavarainen järjestelmä, jossa energia tuotetaan 

hajautetusti aurinkopaneeleilla, kaasumoottoreilla ja polttokennoilla. Aurinkopaneelien 

tuotannon tasaamiseksi käytetään energiavarastoja. Energiajärjestelmä pystyy osallis-

tumaan eri markkinoille ja pystyy toimimaan tarvittaessa itsenäisenä saarekkeena. Peri-

aatekuva energiajärjestelmästä on esitetty kuvassa 1. Kuvasta nähdään Lemene-hank-

keen erilaiset energiantuotantomuodot ja toimijat sekä niiden roolit energiajärjestel-

mässä.  
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Kuva 1: Lemene-hankkeen energiajärjestelmä [31] 

 

Alueelle on tarkoitus houkutella teollisuus- ja logistiikkayrityksiä, mutta hankkeen ener-

giajärjestelmän suunniteltu toiminta on toistaiseksi sähkömarkkinalain vastaista. Ongel-

maksi on muodostunut suunnitelma, että yritykset liittyisivät suoraan energiajärjestelmän 

verkkoon eivätkä paikalliseen jakeluverkkoon. Tällöin paikalliselle verkkoyhtiölle eli tässä 

tapauksessa Elenialle syntyisi kilpailua, mikä on lain vastaista. Hankkeelle haettiin sulje-

tun jakeluverkon lupaa, joka voidaan myöntää maantieteellisesti rajatulle teollisuusalu-

eelle, mutta luvan edellytykset eivät täyttyneet ja hakemus hylättiin. Elenia ja Lempäälän 

Energia ovat neuvotelleet yhteistyöstä asian ratkaisemiseksi, mutta toistaiseksi sopi-

musta ei ole syntynyt. [31]  

3.6 Kysely verkkoyhtiöille 

Osana työtä tehtiin sähköpostikysely saarekekäytöstä verkkoyhtiöille. Kyselyssä pyydet-

tiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

- Onko yhtiön verkossa hyödynnetty suunniteltua saarekekäyttöä esimerkiksi vi-
katilanteiden tai huoltokeskeytysten yhteydessä? Jos on, niin millaisissa koh-
teissa? 
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- Jos saarekekäyttöä on hyödynnetty, onko se vaatinut muutoksia saarekealueen 

suojaukseen ja jos on, niin millaisia? Onko saarekekäytön vaikutuksia suojauk-
seen ylipäätään mietitty? 

- Näettekö saarekekäyttöä tulevaisuudessa potentiaalisena vaihtoehtona keskey-
tysten vähentämiseksi? Jos näette, niin millaisissa kohteissa ja jos ette näe, niin 
miksi ette? 

 
Vastauksia saatiin yhteensä 11 verkkoyhtiöstä, joiden joukossa ovat muun muassa Suo-

men kaksi suurinta verkkoyhtiötä Caruna ja Elenia sekä muutama suuri kaupunkiverk-

koyhtiö. Kahdeksalla verkkoyhtiöllä on saarekekäytöstä jonkinlaista kokemusta. Selke-

ästi yleisin saarekekäytön kohde vastausten perusteella on pienjänniteverkon syöttämi-

nen varavoimakoneella huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Viidessä yhtiössä saareke-

käyttöä on hyödynnetty tai on mahdollista hyödyntää myös keskijänniteverkossa. Yksi 

näistä on edellisessä luvussa käsitelty Elenian akustolla syötettävä saareke, muissa yh-

tiöissä saareketta syötetään varavoimakoneella. Yhdessä verkkoyhtiössä oli selvitetty 

useamman muuntopiirin syöttöä keskijänniteverkon kautta varavoimakoneella, mutta rat-

kaisu olisi vaatinut liikaa investointeja. Yhdellä yhtiöllä on eräällä alueella suurjännitever-

kossa saarekekäyttömahdollisuus, jota on myös käytetty. Kyseinen saareke pystytään 

muodostamaan ja liittämään verkkoon ilman katkoja. Samassa yhtiössä on yritetty muo-

dostaa saareketta myös vesivoimalaitoksen avulla katkon jälkeen, mutta ongelmaksi oli 

muodostunut päämuuntajien saaminen jännitteelliseksi, mikä olisi vaatinut muutoksia 

voimalaitosten säätöön ja automaatioon. Eräässä kaupunkiverkkoyhtiössä saarekekäy-

töstä on olemassa suunnitelma, mutta se on laadittu lähinnä valtakunnallisen suurhäiriö-

tilanteen varalta, eikä saarekekäyttöä ole käytännössä testattu. 

Suojaukseen tehtyjä muutoksia keski- tai pienjänniteverkossa ei tullut vastauksissa ilmi. 

Muutamassa vastauksessa mainittiin, että suojauksen toimivuutta saarekekäytössä on 

jollain tasolla mietitty. Yhdessä vastauksessa tuli ilmi, että suojauksen toimivuutta myös 

pienjänniteverkon osalta voisi olla tarvetta tarkastella tarkemmin.  

Saarekekäytölle ei nähty kaupunkiverkoissa tarvetta muuten kuin suurhäiriötilanteissa 

luukun ottamatta pienjänniteverkon varavoimakäyttöä, koska verkoissa on varayhteyksiä 

riittävästi. Suurhäiriötilanteessa saarekekäyttöä pidetään useammassa kaupunkiverkko-

yhtiöissä varteenotettavana vaihtoehtona, mutta se edellyttää tuotantoa, jossa on riittä-

vät säätöominaisuudet. Yhtenä esimerkkinä mainittiin kaasuturbiinilaitokset. Vastauk-

sissa tuli myös esille, että saarekekäyttö ei ole yksin verkkoyhtiön käsissä vaan vaatisi 

yhteistyötä voimalaitosten ja mahdollisesti Fingridin sekä muiden verkkoyhtiöiden 

kanssa. 

Muissa vastauksissa todettiin muun muassa, että varavoimalaitoksia on jo nyt monella 

liittyjällä, mutta verkkoyhtiön näkökulmasta saarekekäytössä on vielä ratkaistavia asioita, 
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kuten lainsäädäntö ja regulaatio, jos ja kun saarekekäyttöön osallistuu monia osapuolia, 

sekä miten hankintahinnaltaan kalliita laitteita voisi hyödyntää muutenkin kuin keskey-

tystilanteessa. Liittyjien laitteita on hyödynnetty sähkömarkkinoilla, ja samanlaista mah-

dollisuutta kaivattiin verkkoyhtiöille. Varavoimaratkaisut nähtiin tarpeellisena sekä vikati-

lanteiden että suunniteltujen keskeytysten hallintaan, ja varavoimalähteiden lisääntymi-

nen tulevaisuudessa hajautetun tuotannon muodossa nähtiin edistävän saarekekäytön 

hyödyntämismahdollisuuksia. [34]  
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4. SÄHKÖVERKON VIKATILANTEET 

Vika voi johtaa sähkönjakelun täydelliseen tai osittaiseen katkeamiseen. Säteittäisessä 

verkossa täydellinen katkeaminen on mahdollista, mutta silmukoidut verkot on suunni-

teltu ja mitoitettu niin, ettei yhden komponentin vikaantuminen aiheuta keskeytystä säh-

könjakelulle. Jakeluverkkojen keskeytykset johtuvat useimmiten sääilmiöistä. Energiate-

ollisuuden julkaiseman vuoden 2019 keskeytystilaston mukaan jakeluverkon asiakkai-

den keskeytysajasta 38 % johtui lumi- ja jääkuormasta ja 35 % tuulesta ja myrskystä. 

Keskeytysmäärästä puolestaan 31 % aiheutui lumi- ja jääkuormasta ja 25 % tuulesta ja 

myrskystä. Seuraavaksi eniten keskeytyksiä aiheuttivat rakenne- ja käyttövirheet, 12,5 

%. Asemakaavan ulkopuolella keskeytyksiä syntyi noin 10-kertaisesti asemakaava-alu-

eeseen verrattuna sekä keskeytysajassa että -määrässä mitattuna. Avojohtoviat aiheut-

tivat 82 % asiakkaiden keskeytysajasta ja 75 % keskeytysmäärästä. Kaikista keskeytyk-

sistä 44 % korjaantui pikajälleenkytkennällä (PJK) ja 23 % aikajälleenkytkennällä (AJK). 

Loput 33 % olivat pitkiä keskeytyksiä. [35]  

Vikatapaukset voidaan jakaa symmetrisiin ja epäsymmetrisiin. Symmetriset viat ovat sel-

laisia, jotka vaikuttavat kaikkiin vaiheisiin samalla tavalla. Esimerkiksi kolmivaiheinen oi-

kosulku on symmetrinen vika. Epäsymmetristen vikojen vaikutukset ovat erilaisia eri vai-

heissa. Epäsymmetrisiä vikoja ovat esimerkiksi 1- ja 2-vaiheiset maasulut. Maasulku ja 

oikosulku voivat molemmat esiintyä samassa vikatilanteessa, jolloin puhutaan yhdistel-

mäviasta. Lisäksi on olemassa niin sanottuja sarjavikoja, joissa jännite häviää vähintään 

yhdestä vaiheesta esimerkiksi katkaisijan tai sulakkeen virheellisen toiminnan seurauk-

sena tai johtimen katkeamisen vuoksi.  

Viat saavat aikaan normaalista poikkeavia jännitteitä ja virtoja, ja siksi vikalaskentaa käy-

tetään sähköverkon mitoituksen työkaluna. Symmetristen vikojen laskennassa voidaan 

käyttää yksivaiheista sijaiskytkentää. Epäsymmetrisissä vioissa verkon eri vaiheiden jän-

nitteet ja virrat eivät ole symmetrisiä vian aikana, joten yksivaiheista sijaiskytkentää ei 

voida käyttää. Epäsymmetristen vikojen laskentaa helpottaa niin sanottujen symmetris-

ten komponenttien käyttö, jolla epäsymmetriset kolmivaihesuureet voidaan esittää kol-

mella symmetrisellä kolmivaihekomponentilla. [36] Symmetrisiin komponentteihin perus-

tuva vikalaskenta hyödyntää verkosta tehtävää kolmea erillistä sijaiskytkentää, joita kut-

sutaan myötä-, vasta-, ja nollaverkoiksi. Verkon komponenteille on johdettavissa eri si-

jaiskytkentöjä vastaavat impedanssit 𝑍1, 𝑍2 ja 𝑍0. [37]  
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4.1 Oikosulut 

Oikosulku voi syntyä kahden tai kolmen vaihejohtimen välille, ja sille on tyypillistä kuor-

mitusvirtaa suurempi virta. Verkon osa, jossa oikosulku on tapahtunut, kytketään irti suo-

jauksen avulla henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi. Epäsymmetrinen oiko-

sulkuvirta sisältää vaihtovirtakomponentin lisäksi tasavirtakomponentin, joka vaimenee 

noin 0,15 sekunnissa. Vaihtovirtakomponentti voidaan jakaa kolmeen osaan: alkuoiko-

sulkuvirtaan 𝐼𝑘
′′, muutosoikosulkuvirtaan 𝐼𝑘

′  ja jatkuvan tilan oikosulkuvirtaan 𝐼𝑘 . Oikosul-

kuvirran muutosilmiöt aiheutuvat pääasiassa verkon tahtikoneista, joiden reaktanssi vian 

alussa on pieni, mutta suurenee ensin muutostilan reaktanssiin ja lopulta tahtireaktans-

siin. [36] Epäsymmetrinen oikosulkuvirta on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2: Epäsymmetrinen oikosulkuvirta ajan funktiona [38] 

Kuvan 2 kuvaajan keskellä nähdään vaimeneva tasavirtakomponentti. Kuvaan on mer-

kitty myös oikosulkuvirran suurin hetkellisarvo eli sysäysoikosulkuvirta 𝑖𝑠, jonka suu-

ruutta voidaan IEC 60909-standardin mukaan arvioida yhtälöllä 

𝑖𝑠 = 𝜅 ∙ √2 ∙ 𝐼𝑘
′′         (3) 

missä kerroin 𝜅 riippuu oikosulkupiirin resistanssin R ja reaktanssin X suhteesta yhtälön 

𝜅 ≈ 1,02 + 0,98 ∙ 𝑒−3∙
𝑅

𝑋        (4) 

mukaisesti. Yhtälöt 3 ja 4 pätevät verkoille, missä on tahti- tai epätahtigeneraattoreita. 

Suuntaajakytkettyjen laitosten vaikutus tulee arvioida erikseen ja lisätä se oikosulkuvir-

taan, joka on laskettu ilman niiden vaikutusta. [39] Mikäli oikosulkuvirran tasakomponent-

tia ei ole, on kyseessä symmetrinen oikosulkuvirta, joka on esitetty kuvassa 3. Kolmivai-

hejärjestelmässä vain yhden vaiheen oikosulkuvirta voi olla symmetrinen. 
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Kolmivaiheinen oikosulkuvirta voidaan laskea käyttämällä Theveninin menetelmää, 

jossa yksivaiheisesta sijaiskytkennästä muodostetaan yhteen laskemalla verkon impe-

danssi vikapaikasta katsottuna eli Theveninin impedanssi. Näin oikosulkuvirralle saa-

daan lauseke 

𝐼𝑘3𝑣 =
𝑈𝑣

𝑍𝑓+𝑍𝑖
          (5) 

missä 𝑈𝑣 on vikapaikan vaihejännite ennen vikaa, 𝑍𝑓 on vikaimpedanssi ja 𝑍𝑖 on verkon 

impedanssi vikapaikasta katsottuna. Kaksivaiheisen oikosulkuvirran approksimaatio 

saadaan kolmivaiheisesta oikosulkuvirrasta kertomalla se luvulla 
√3

2
. Lausekkeella 5 voi-

daan laskea alku-, muutos-, ja jatkuvan tilan oikosulkuvirta siten, että laskettavan virran 

mukaan käytetään verkon impedanssia laskettaessa joko tahtikoneiden alkureaktanssia 

𝑋𝑑
′′, muutosreaktanssia 𝑋𝑑

′  tai tahtireaktanssia 𝑋𝑑. Generaattoreiden omistajat toimittavat 

nämä tiedot verkkoyhtiölle. [36, 40] 

 

Kuva 3: Symmetrinen oikosulkuvirta ajan funktiona [38] 

Kuvasta 3 nähdään oikosulkuvirran symmetrinen muoto, kun tasavirtakomponenttia ei 

ole. Jakeluverkon suojauksen kannalta kiinnostavia ovat lähinnä oikosulkuvirran muutos- 

ja jatkuvan tilan arvot. Yleensä oikosulkuvirtojen laskennassa kiinnostavaa on oikosul-

kuvirran suuruus eikä vaihekulma, joten laskennassa voidaan käyttää myös itseisarvoja. 

Hajautettu tuotanto lisää vikavirran lähteitä jakeluverkossa ja saattaa muuttaa verkon 

luonteeltaan silmukoiduksi. Hajautetun tuotannon aiheuttamia vaikutuksia suojaukseen 

on käsitelty tarkemmin luvussa 5.5. 
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Kolmivaiheisen oikosulun seurauksena vikapaikan jännite putoaa nollaan, mikä laskee 

jännitettä myös muualla verkossa. Tätä ilmiötä kutsutaan jännitekuopaksi. Varsinkin lä-

hellä sähköasemaa tapahtuvat viat aiheuttavat kaikille kyseisen sähköaseman syöttä-

mille lähdöille syvän jännitekuopan, jonka vaikutusalue on paljon suurempi kuin vian ai-

heuttaman sähkökatkon, joka vaikuttaa vain viallisen lähdön asiakkaisiin. Jännitekuoppa 

voi aiheuttaa vaurioita asiakkaiden laitteille, jos viallista lähtöä ei kytketä irti verkosta 

nopeasti. [40]   

4.2 Maasulut ja verkon maadoitustavat 

Maasulut ovat vikatilanteita, jossa vikavirtapiirin osana on maa. Maasulkuvirran suuruu-

teen vaikuttaa olennaisesti verkon maadoitustapa. Suurin osa Suomen keskijännitever-

kosta on maasta erotettua verkkoa, mutta myös kompensoitua eli sammutettua verkkoa 

käytetään nykyään paljon.  

4.2.1 Maasta erotettu verkko 
 

Maasta erotettu verkko tarkoittaa, että yhtään verkon tähtipistettä ei ole yhdistetty maa-

han. Yksivaiheinen maasulku maasta erotetussa verkossa on esitetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4: Yksivaiheinen maasulku maasta erotetussa verkossa [40] 

Kuvasta nähdään vikavirran kulkureitti vikapaikasta vikaresistanssin kautta maahan, joh-

tojen maakapasitanssien ja vaihejohtimien impedanssien kautta muuntajalle ja sieltä vi-

kaantuneen vaiheen kautta vikapaikkaan. Yksivaiheista maasulkua voidaan mallintaa 
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yksivaiheisella sijaiskytkennällä hyödyntämällä Theveninin menetelmää. Maasulkupiirin 

sijaiskytkentä on esitetty kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5: Yksivaiheisen maasulkupiirin sijaiskytkentä maasta erotetussa ver-
kossa [40] 

Kuvassa 5 piste c on verkon tähtipiste ja U0 tähtipistejännite. Kondensaattori 3C edustaa 

verkon kolmen vaiheen maakapasitanssien summaa. Johtimien ja muuntajakäämien im-

pedanssit ovat johtimien maakapasitansseihin nähden niin pieniä, että ne voidaan olet-

taa nollaksi. Yksivaiheiselle maasulkuvirralle saadaan sijaiskytkennän avulla lauseke 

𝐼𝑓 =
𝑈𝑣

𝑅𝑓+
1

𝑗3𝜔𝐶

          (6) 

missä 𝑈𝑣 on vioittuneen vaiheen jännite ennen vikaa, 𝑅𝑓 on vikaresistanssi, 𝜔 on verkon 

kulmataajuus ja 𝐶 on vaihejohtimen maakapasitanssi. Tähtipistejännitteelle saadaan lau-

seke 

𝑈0 =
1

𝑗3𝜔𝐶
∙ (−𝐼𝑓) =

−1

1+𝑗3𝜔𝐶𝑅𝑓
𝑈𝑣       (7) 

Maasta erotetussa verkossa maasulkuvirrat ovat hyvin pieniä, jopa kuormitusvirtaa pie-

nempiä. Maasta erotettua verkkoa käytetään Suomessa erityisesti huonojen maadoitus-

olosuhteiden vuoksi. Maasulkuvirta aiheuttaa maasulkupaikassa maadoitusjännitteen, 

jolle saadaan lauseke 

𝑈𝑚 = 𝐼𝑓 ∙ 𝑅𝑒          (8) 

missä 𝑅𝑒 on maadoitusresistanssi, jonka suuruus riippuu maaperän resistiivisyydestä ja 

maadoitetussa verkossa myös maadoituselektrodin mitoista sekä asennustavasta. Maa-

doitusjännite aiheuttaa ihmisen tai eläimen kosketeltavissa olevan kosketusjännitteen. 

Kosketusjännitteet pyritään pitämään verkossa sellaisella tasolla, ettei hengenvaaralli-

sen sähköiskun vaaraa ole. [40] 
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4.2.2 Sammutettu verkko 
 

Toinen Suomessa käytetty keskijänniteverkon maadoitustapa on niin sanottu sammu-

tettu verkko. Siinä verkon tähtipisteen ja maan välille kytketään sammutuskela, jonka 

induktanssi mitoitetaan siten, että kelan kautta kulkeva virta kumoaa lähes täysin johto-

jen maakapasitanssien kautta kulkevan maasulkuvirran. Tästä seuraa, että sammute-

tussa verkossa suuri osa maasuluista häviää itsestään ilman katkaisijan avaamista. [40] 

Yksivaiheinen maasulku sammutetussa verkossa on esitetty kuvassa 6. 

 

     Kuva 6: Yksivaiheinen maasulku sammutetussa verkossa [40] 

Vikavirta jää sammutetussa verkossa pieneksi, koska kuvan 6 mukaisesti virrat IL ja IC 

ovat vastakkaissuuntaiset ja kumoavat toisensa. Sammutetun verkon ongelma on se, 

että verkon johtopituuden kasvaessa myös johtimien maakapasitanssien arvo muuttuu, 

ja näin ollen sammutuskelan induktanssia pitäisi samalla muuttaa [36]. Tätä varten on 

olemassa kuitenkin säädettäviä sammutuskeloja. Sammutetun verkon maasulkupiirin 

yksivaiheinen sijaiskytkentä on esitetty kuvassa 7. 
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Kuvassa C kuvaa koko verkon maakapasitanssia vaihetta kohti ja Cj vioittuneen lähdön 

maakapasitanssia vaihetta kohti. Sijaiskytkennän avulla yksivaiheiselle maasulkuvirralle 

saadaan lauseke 

𝐼𝑓 =
𝑈𝑣

𝑅𝑓+
𝑅

1+𝑗𝑅(3𝜔𝐶−
1

𝜔𝐿
)

         (9)  

missä 𝑅 on sammutuskelan resistanssi ja L sammutuskelan induktanssi. Tähtipistejän-

nitteelle saadaan lauseke 

𝑈0 =
−𝑅

𝑅𝑓+𝑅+𝑗𝑅𝑅𝑓(3𝜔𝐶−
1

𝜔𝐿
)

𝑈𝑣        (10) 

Kaavoista 7 ja 10 nähdään, että vikaresistanssin ollessa nolla tähtipisteen jännite nousee 

vaihejännitteen suuruiseksi. Samassa tilanteessa viallisen vaiheen jännite putoaa nol-

laan ja terveiden vaiheiden jännitteet nousevat pääjännitteen suuruiseksi. [40] 

4.2.3 Pienjänniteverkko 
 

Suomessa pienjänniteverkoissa käytetty maadoitustapa on suoraan maadoitettu verkko, 

jossa suurin osa verkon generaattoreiden ja muuntajien tähtipisteistä on kytketty maa-

han joko suoraan tai impedanssin kautta. Tätä maadoitustapaa käytetään erityisesti 

siksi, että maadoitukset toimivat potentiaalintasaajana kosketusjännitteille ja sähkön 

käyttö on turvallista. Maasulkuvirta on suoraan maadoitetussa verkossa oikosulkuvirran 

suuruinen, mikä helpottaa suojauksen toteuttamista. [36] 

 

Kuva 7: Maasulkupiirin sijaiskytkentä sammutetussa verkossa [40] 
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5. SUOJAUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa käsitellään keski- ja pienjänniteverkon erilaisten tuotantolaitosten suo-

jausta sekä hajautetun tuotannon vaikutuksia suojaukseen. Suojauksen on tarkoitus ha-

vaita viat tai epänormaalit olosuhteet verkossa, jotta viat voidaan korjata tai epänormaali 

tilanne saada loppumaan. Oikosulun tapahtuessa vikaantunut osa on irrotettava ver-

kosta. Yleensä myös maasulkujen tapauksessa vikaantunut osa kytketään suojauksen 

avulla irti verkosta. Kun vikaantunut osa on erotettu verkosta, sähkönjakelu voi jatkua 

verkon muissa osissa. Vikaantunut osa on irrotettava verkosta seuraavista syistä: 

- Vikavirran aiheuttama lämpövaikutus voi olla vaaraksi ihmisille ja eläimille, va-

hingoittaa laitteita ja aiheuttaa tulipaloja. 

- Maasulunaikainen maassa kulkeva virta voi aiheuttaa vikapaikan lähellä suuren 

askel- ja kosketusjännitteen. 

- Oiko- ja maasulut voivat aiheuttaa jännitekuopan laajalle alueelle. Monien teh-

taiden prosessit eivät kestä pitkiä jännitekuoppia vaan irtoavat verkosta, mikä 

aiheuttaa kustannuksia. 

- Maasulkuvirta voi indusoida häiriöjännitteitä muihin virtapiireihin, kuten tietolii-

kenneverkkoihin. [41]  

Keskijänniteverkon yksi erityispiirre on säteittäinen käyttötapa, joka helpottaa selektiivi-

sen suojauksen toteuttamista. Selektiivisellä suojauksella tarkoitetaan sitä, että vain vi-

kaantunut komponentti erotetaan verkosta ja että kaikki verkon osat on suojattu. Näin 

minimoidaan sähkönkäyttäjille vioista aiheutuvat haitat. Tähtipistemaadoitusten ja nol-

lajohtimen puuttuminen keskijänniteverkoista tekee maasulusta erilaisen vian oikosul-

kuun nähden, ja sen havaitseminen ja paikantaminen vaatii omat menetelmänsä.  

Keskijänniteverkon suojauksessa käytetään suojareleitä. Suojarele on laite, joka mittaa 

tarkkailemiaan suureita ja havahtuu, jos sen mittaama suure ylittää sille asetetun toi-

minta-arvon. Jos rele on havahtuneena tarpeeksi pitkään, suojarele ohjaa katkaisijan 

auki. Pienjänniteverkon suojaus toteutetaan sulakkeilla tai katkaisijoilla. [40, 41] 

5.1 Keskijänniteverkon oikosulkusuojaus 

Keskijänniteverkon oikosulkusuojaus toteutetaan Suomessa vakioaikaylivirtareleillä [40]. 

Vakioaikaylivirtarele havahtuu mitatun virran ylittäessä sen asetteluarvon ja avaa katkai-

sijan, kun se on ollut havahtuneena sille asetetun ajan. Toinen mahdollinen ylivirtarele 
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on käänteisaikaylivirtarele, jonka toiminta-aika on virtaan nähden käänteinen eli se toimii 

suurilla vikavirroilla nopeammin kuin pienillä. [41] Keskijännitejohtojen katkaisijat sijaitse-

vat sähköasemalla, mutta niillä voi olla myös niin sanottuja välikatkaisijoita. Välikatkaisi-

jan selektiivinen toiminta varmistetaan asettamalla sille lyhyempi toiminta-aika ja pie-

nempi toimintavirta kuin sähköaseman releelle. [40] Toiminta-ajan porrastusta releiden 

välillä voidaan pienentää lukituksilla. Lukitukset perustuvat tietoliikenneyhteyteen relei-

den välillä siten, että vikapaikkaa lähimpänä oleva suojarele lähettää ennen katkaisijan 

avaamista ketjussa ylempänä olevalle releelle lukitussignaalin, joka estää tätä relettä 

avaamasta katkaisijaa tai hidastaa sen toimintaa. Lukitussignaalin vastaanottanut rele 

lähettää vastaavasti lukitussignaalin sitä edeltävälle releelle. [42] 

Oikosulkusuojauksen mitoituksessa on otettava huomioon suojattavan verkon osan suu-

rin kuormitusvirta, pienin oikosulkuvirta ja oikosulkukestoisuus. Ylivirtareleiden käyttö 

edellyttää, että pienin oikosulkuvirta on suurempi kuin suurin kuormitusvirta. Johdon oi-

kosulkukestoisuutta arvioitaessa on otettava huomioon jälleenkytkentöjen vaikutus joh-

timen lämpenemiseen. Jälleenkytkentöjä käytetään ohimenevien valokaarivikojen selvit-

tämiseen, ja siksi niitä ei yleensä käytetä maakaapeliverkoissa, joissa viat ovat usein 

pysyviä. Lyhyemmän pikajälleenkytkennän ja pidemmän aikajälleenkytkennän vaikutus 

voidaan huomioida laskemalla oikosulkuvirran ekvivalenttinen vaikutusaika t yhtälöllä 

𝑡 = 𝑡1 ∙ 𝑒−
𝑡0
𝜏 + 𝑡2         (11) 

missä 𝑡1 on oikosulun kestoaika ennen aikajälleenkytkennän jännitteetöntä aikaa, 𝑡0 on 

aikajälleenkytkennän jännitteetön aika, 𝜏 on johtimen jäähtymisaikavakio ja 𝑡2 on aika-

jälleenkytkennän jälkeinen oikosulun kestoaika. Ajan 𝑡 ollessa erisuuri kuin yksi sekunti, 

voidaan sen perusteella laskea suurin johtimelle sallittu oikosulkuvirta yhtälöllä 

𝐼𝑘𝑡 =
𝐼𝑘1𝑠

√𝑡
          (12) 

missä 𝐼𝑘1𝑠 on johtimen suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta ja 𝑡 on oikosulun kesto-

aika sekunteina. Pienin oikosulkuvirta, jolla suojauksen on toimittava, saadaan laske-

malla kaksivaiheinen oikosulkuvirta suojattavan johto-osan kauimmaisessa päässä säh-

köasemalta. [40] 

5.2 Keskijänniteverkon maasulkusuojaus 

Maasta erotetussa verkossa maasulkusuojaus ei voi perustua oikosulkusuojauksen ta-

paan ylivirtasuojien käyttöön, koska maasulkuvirrat ovat pieniä. Maasulun mahdollisesti 

aiheuttamia ilmiöitä on kuitenkin useita, kuten esimerkiksi: 

- tähtipistejännitteen muutos 
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- vaihejännitteen muutos 

- summavirta 

- virran ja jännitteen yliaallot 

- suuritaajuiset muutosvirrat [40] 

Maasulkusuojaus toteutetaan maasulkureleillä, jotka sijaitsevat yleensä sähköasemalla. 

Niiden toiminta perustuu maasulun aiheuttamaan epäsymmetriaan vaihevirroissa ja täh-

tipistejännitteen kasvamiseen. Virtaepäsymmetriaa kuvaa nollavirta, joka saadaan vai-

hevirtojen osoitinsummasta. Maasulkureleen tulee havahtua vain silloin, kun maasulku 

on tämän releen suojaamalla johdolla. Virtamuuntajan mittaama nollavirta on pienempi 

vioittuneen johdon alkupäässä kuin maasulkuvirta vikapaikassa. Maasta erotetussa ver-

kossa vioittuneen lähdön kennon kautta kulkeva maasulkuvirta voidaan laskea yhtälöllä 

𝐼0 =
𝐶−𝐶𝑗

𝐶
∙ 𝐼𝑓           (13) 

missä 𝐼𝑓  on maasulkuvirta vikapaikassa. Maasulkurele toimii vain silloin, kun sekä nolla-

virta 𝐼0 että tähtipistejännite 𝑈𝑜 ylittävät asetteluarvonsa. Nollavirta mitataan lähdön al-

kupäässä sijaitsevalla summavirtamuuntajalla tai kaapelivirtamuuntajalla. Tähtipistejän-

nite mitataan sähköasemilla sijaitsevalla jännitemuuntajalla.  

Kolmas ehto releen havahtumiselle tulee olla, että vikavirta kulkee kohti vikapaikkaa eikä 

kiskostoon päin. Tämän tarkistamiseksi täytyy verrata jänniteosoittimen −𝑈0 ja virtaosoit-

timen 𝐼0 välistä kulmaa. Maasta erotetussa verkossa virran tulee olla noin 90 edellä 

jännitteen kulmaa, jotta maasulkurele toimii oikein ja vikaantunut lähtö voidaan tunnistaa. 

Sammutetussa verkossa nollavirta 𝐼0 muodostuu lähinnä sammutuskuristimen resistans-

sin kautta kulkevasta virrasta. Myös sammutetussa verkossa nollavirran 𝐼0 ja tähtipiste-

jännitteen 𝑈𝑜 tulee ylittää niiden asetteluarvot, jotta suojaus toimii. Virran ja jännitteen 

kulmaero voi vaihdella sammutetussa verkossa suuresti. Suojauksen toiminnan ehtona 

voi olla esimerkiksi, että kulmaero 𝜑 on välillä -80 < 𝜑 < 80. 

Maasulkusuojauksen toiminnan kannalta kiinnostavia ovat pienimmät esiintyvät nollavir-

rat ja tähtipistejännitteet. Maadoitusjännitevaatimusten kannalta kiinnostavia ovat suurin 

maasulkuvirta ja maasulun kestoaika. Vika on myös helpompi paikantaa, mitä pidempi 

sen kestoaika on. Tämä perustuu siihen, että pidempi vika muuttuu helpommin ajan 

myötä oikosuluksi, jolloin oikosulkusuojaus reagoi siihen ja vika voidaan paikantaa. Pie-

nin nollavirta esiintyy silloin, kun verkko on mahdollisimman pieni eli verkon maakapasi-

tanssi on pienimmillään. Pienin tähtipistejännite taas esiintyy päinvastaisessa tilan-

teessa, eli kun verkko on mahdollisimman laaja ja maakapasitanssi on suurimmillaan. 
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Verkossa on myös luontaisesti epäsymmetrioita, jotka määrittelevät maasulkureleiden 

asetteluarvojen alarajat. 

Yksivaiheinen maasulku voi aiheuttaa muualla verkossa toisen maasulun, jos maasulun 

aiheuttama jännitteennousu terveissä vaiheissa johtaa ylijännitesuojan vialliseen toimin-

taan. Tällöin puhutaan kaksoismaasulusta. Kaksoismaasulun vikavirta on oikosulkuvir-

ran tasolla ja se voi aiheuttaa suuria vahinkoja esimerkiksi tietoliikennekaapeleissa. Kak-

soismaasulku erotetaan yleensä oikosulkusuojauksen toimesta. [40]  

Keskijänniteverkossa verkon käyttöä voidaan tarvittaessa jatkaa maasulun aikana, jos 

verkko on joko kaapeliverkko tai sammutettu ilmajohtoverkko. Tällöinkin maasulusta on 

tultava hälytys verkon käyttöä valvovalle henkilöstölle. Käyttöä voidaan jatkaa yleensä 

enintään kahden tunnin ajan, ellei maasulusta aiheudu ilmeistä ja välitöntä vaaraa ihmi-

sille tai omaisuudelle. Jatkuvan maasulun aikainen maadoitusjännite ei saa nousta suu-

remmaksi kuin 150 V. [43] 

5.3 Pienjänniteverkon suojaus 

Pienjänniteverkon ylivirtasuojaus koostuu ylikuormitussuojauksesta ja oikosulkusuojauk-

sesta. Ylikuormitussuojausta ei vaadita jakeluverkoissa maakaapeleilta, pois lukien liit-

tymiskaapelit, eikä paljailta itsestään sammuvilta johtimilta. AMKA-johdoilta eli niin sano-

tuilta riippukierrejohdoilta ja maakaapeliverkon liittymiskaapeleilta ylikuormitussuojaus 

vaaditaan. Mahdollisten kaapelivaurioiden vuoksi ylikuormitussuojaus kannattaa tehdä 

kuitenkin kaikille kaapeleille. Pienjänniteverkon kaapeleiden ylikuormitussuojaus voi-

daan toteuttaa taulukon 1 mukaisia gG-tyypin sulakkeita käyttäen. gG-tyyppi tarkoittaa 

sekä ylikuormitus- että oikosulkusuojaukseen tarkoitettua sulaketta. Taulukon arvot pä-

tevät yhdelle kaapelille puolikuivassa savessa tai kosteassa sorassa 0,5–1 metrin syvyy-

dessä. Usean vierekkäin asennetun kaapelin tapauksessa tai olosuhteiden muuttuessa 

on käytettävä korjauskertoimia. [40] 

Taulukko 1: gG-sulakkeiden suurimmat nimellisvirrat pienjännitekaapeleille [40] 

   Kaapeli 

                 Liittymisjohdot Runkojohdot 

Kuluttajan pää-
sulake (A) 

Liittymisjohdon 
oikosulkusulake 
(A) 

Sulake (A) 

AXMK 4x25 80 160 100 

AXMK 4x35 100 250 125 

AXMK 4x50 125 315 125 

AXMK 4x70 125 400 160 

AXMK 4x95 160 500 200 
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AXMK 4x120 200 630 250 

AXMK 4x150 200 630 250 

AXMK 4x185 250 800 315 

AXMK 4x240 315 1000 400 

AMCMK 3x25/16 80 160 100 

AMCMK 3x35/16 80 200 125 

 

AMKA-johtojen ylikuormitussuojaukseen käytettävien gG-sulakkeiden nimellisvirrat eri 

lämpötiloissa on esitetty taulukossa 2. AMKA-johtojen ylikuormitussuojaus voidaan to-

teuttaa myös liittymien pääsulakkeilla. Tällöin liittymien pääsulakkeiden yhteenlaskettu 

nimellisvirta ei saa ylittää johdon kuormitettavuutta. [40] 

Taulukko 2: Ylikuormitussuojana käytettävien gG-sulakkeiden suurimmat nimel-
lisvirrat AMKA-johdoille eri lämpötiloissa [40] 

  AMKA 

     Nimellisvirta (A) 

Ympäristön lämpötila (°C) 

20 25 40 

3x16+25 63 50 50 

3x25+35 80 63 63 

3x35+50 100 80 80 

3x50+70 125 100 100 

3x70+95 160 125 125 

3x120+95 200 200 160 

 

Taulukoiden 1 ja 2 arvot varmistavat, että johtojen kuormitettavuus ei ylity ja näin ollen 

asettavat ylärajan sulakkeen koolle. Sulakkeen todellinen koko riippuu oikosulkuvirrasta. 

Oikosulkusuojaukseen käytettävät sulakkeet mitoitetaan pienjänniteverkossa yksivaihei-

sen oikosulkuvirran perusteella. Yksivaiheinen oikosulkuvirta voidaan laskea symmetris-

ten komponenttien avulla yhtälöllä 

𝐼𝑘1𝑣 =
3∙𝑈𝑣

√(2𝑅𝑚+𝑅𝑚0+3𝑙(𝑟𝑗+𝑟0))2+(2𝑋𝑚+𝑋𝑚0+𝑙(2𝑥𝑗+𝑥𝑗0+3𝑥0))2
    (14) 

missä 𝑈𝑣 on vaihejännite, 𝑅𝑚 muuntajan oikosulkuresistanssi, 𝑅𝑚0 muuntajan nollare-

sistanssi, 𝑙 johdon pituus, 𝑟𝑗 vaihejohtimen resistanssi, 𝑟0 nollajohtimen resistanssi, 𝑋𝑚 

muuntajan oikosulkureaktanssi, 𝑋𝑚0 muuntajan nollareaktanssi, 𝑥𝑗 vaihejohtimen reak-

tanssi, 𝑥𝑗0 vaihejohtimen nollareaktanssi ja 𝑥0 nollajohtimen reaktanssi. [40] 
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Pienjänniteverkossa oikosulku on yleisesti kytkettävä pois enintään viidessä sekunnissa. 

Verkkoyhtiöt voivat oman harkintansa mukaan käyttää pidempiäkin poiskytkentäaikoja, 

mutta nekään eivät saa ylittää 15 sekunnin toiminta-aikaa. [40] Kuvassa 8 on esitetty 

OFAA-mallisten gG-kahvasulakkeiden toimintakäyrät. Kyseisiä kahvasulakkeita käyte-

tään yleisesti jakeluverkoissa. Kuvasta 8 voidaan lukea esimerkiksi, miten suuri oikosul-

kuvirta tarvitaan 5 sekunnin toiminta-ajan toteutumiseen tietyllä sulakekoolla. V [44] 

Taulukossa 3 on esitetty SFS-6000-standardin mukainen pienimmän yksivaiheisen oi-

kosulkuvirran ja ylivirtasuojana käytettävän sulakkeen nimellisvirran suhde. Jos taulukon 

3 arvot eivät ole voimassa, vian aikainen jännite yksivaiheisen oikosulun aikana ei saa 

ylittää 75 V.  Monissa verkkoyhtiöissä on lisäksi käytössä 250 A:n minimivaatimus yksi-

vaiheiselle oikosulkuvirralle pienjänniteverkossa. [40] 250 A:n vaatimus tulee SFS 6000-

standardista, jonka mukaan sulakekooltaan vähintään 25 A:n liittymän pääsulakkeilla 

pienimmän oikosulkuvirran pitää olla vähintään 250 A. Jos tätä oikosulkuvirtaa ei koh-

tuullisesti voida saavuttaa, hyväksytään vähintään 180 A suuruinen pienin oikosulkuvirta, 

jos vastaava turvallisuustaso on varmistettu muilla toimenpiteillä. [45] 

           Kuva 8: OFAA-mallisten gG-kahvasulakkeiden virta-aikakäyrät [44] 
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Taulukko 3: Vian automaattiseen poiskytkentään käytettävän sulakkeen nimel-
lisvirran suhde pienimpään yksivaiheiseen oikosulkuvirtaan jakeluverkossa [40] 

Ylivirtasuoja 
Pienin yksivaihei-
nen oikosulkuvirta 

gG-sulake 𝐼𝑛 ≤ 63𝐴 2,5 ∙ 𝐼𝑛 

gG-sulake 𝐼𝑛 > 63𝐴 3,0 ∙ 𝐼𝑛 

 

Liittymisjohtojen oikosulkusuojaukselle on omat vaatimuksensa SFS-6000-standardissa. 

Liittymisjohdolla tarkoitetaan jakeluverkon ja liittymän pääkeskuksen välistä johtoa, joka 

syöttää liittymää suoraan jakeluverkon runkojohdosta. Liittymisjohdon suojaukseen an-

netaan standardissa kolme vaihtoehtoa. Ensisijaisesti oikosulkusuojaus pyritään toteut-

tamaan johdon alkupäässä sijaitsevilla sulakkeilla siten, että poiskytkentä tapahtuu enin-

tään 5 sekunnissa. Jos tämä ehto ei toteudu, johto tulee asentaa koko matkaltaan pa-

lonkestävästi ja johto ylikuormitussuojataan loppupäästään. Oikosulkuvirran tulee olla 

johdon loppupäässä riittävä suhteessa alkupään sulakekokoon taulukon 3 mukaisesti.  

Johdon alkupään sulakkeet tulee mitoittaa taulukon 4 neljännen sarakkeen mukaan. Jos 

näitäkään vaatimuksia ei voida noudattaa, voidaan toimia seuraavasti: 

- Liittymisjohdon poikkipinta-ala vähintään 10 mm2 kuparia tai 16 mm2 alumiinia ja 

johdon loppupäässä on ylikuormitussuojat (esim. liittymän pääsulakkeet). 

- Liittymisjohdon pituus rajoitetaan mahdollisimman lyhyeksi rakennuksen ulko-

seinällä ja sisäpuolella. 

- Liittymiskaapelin läpivienti rakennukseen toteutetaan palonkestävästi ja se sijoi-

tetaan rakennukseen siten, että se on tarkastettavissa kiinteitä rakenteita purka-

matta.  

- Liittymiskaapeli asennetaan siten, että siitä ei aiheudu palovaaraa tai oikosulku-

vaaraa. Liittymiskaapeli suojataan mekaaniselta rasitukselta rakennuksen si-

sällä. 

- Suunnittelijan ja rakentajan harkinnan mukaan johdon alkupäässä oikosulkusuo-

jaukseen käytettävä sulake voidaan mitoittaa taulukon 4 kolmannen sarakkeen 

mukaan. [45] 
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Taulukko 4: Liittymisjohdon oikosulkusuojana käytettävän sulakkeen suurim-
mat sallitut nimellisvirrat eri kaapelien poikkipinnoilla [45] 

Kaapelin poikkipinta 

(𝒎𝒎𝟐) 

gG-sulakkeen suurin sal-
littu nimellisvirta, kun 5 s 
poiskytkentäaika ei to-
teudu (A) 

gG-sulakkeen suurin sal-
littu nimellisvirta, kun 5 s 
poiskytkentäaika toteutuu 
(A) Kupari Alumiini 

10 16 100 125 

16 25 125 160 

25 35 160 200 

35 50 200 250 

50 70 250 315 

70 95 315 400 

95 120 400 500 

 

5.4 Hajautetun tuotannon suojaus 

Tuotantolaitoksen suojauksella varmistetaan, ettei laitos vaurioidu verkon häiriötilan-

teissa ja ettei sen virheellinen toiminta vaurioita verkon muita laitteita. Fingridin voima-

laitosten järjestelmäteknisissä vaatimuksissa mainitaan teholtaan vähintään 1 MW:n tuo-

tantolaitoksille, että voimalaitoksen liittymispisteen verkonhaltijan ja liittyjän on yhteis-

työssä sovittava keskenään voimalaitoksen ja sähköverkon tarvitsemista suojausjärjes-

telmistä. Suojauksen asetteluarvojen määrittäminen henkilö- ja laiteturvallisuuden var-

mistamiseksi on liittyjän vastuulla. Suojausasettelut tulee tehdä siten, että tuotantolaitos 

pysyy verkossa sähköverkon häiriöiden aikana niin kauan kuin se on mahdollista laitok-

sen teknologian ja toiminnallisen turvallisuuden sallimissa rajoissa. [2] 

Sähköenergialiitto ry:n vuonna 2001 julkaisemassa selvityksessä ” Pienvoimaloiden liit-

täminen jakeluverkkoon” kerrotaan, että perusvaatimuksena tuotantolaitoksen suojauk-

selle ovat jännitereleillä toteutettava yli- ja alijännitesuojaus sekä taajuusreleillä toteutet-

tava yli- ja alitaajuussuojaus. Alijännitereleellä käytetään aikahidastusta, jotta ohimene-

vät jännitekuopat eivät aiheuttaisi laitoksen irtoamista verkosta. Oikosulkusuojaukseen 

käytetään keskijänniteverkkoon kytketyillä laitoksilla katkaisijoilla varustettuja vakioai-

kaylivirtareleitä, pienjänniteverkkoon kytketyillä laitoksilla myös sulakkeita. Tapauskoh-

taisesti on mahdollista käyttää myös muuntajan yläjännitepuolelle sijoitettavaa nollajän-

niterelettä maasulkusuojaukseen. [46] Erillinen maasulkusuojaus tarvitaan, jos halutaan, 

että tuotantolaitos irtoaa verkosta maasulun seurauksena nopeammin, kuin se irtoaisi 

jännitteen ja taajuuden mittaukseen perustuvalla suojauksella.  Maasulkurele täytyy si-

joittaa muuntajan yläjännitepuolelle, koska jakeluverkoissa käytetään yleisesti kolmio-
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tähti-kytkentäistä muuntajaa, joka katkaisee symmetrisiin komponentteihin liittyvän niin 

sanotun nollaverkon. Tämän takia maasulkuja on vaikea havaita muuntajan pienjännite-

puolelta. Maasulkusuojauksen toteuttaminen on vaikeampaa, jos laitos on kytketty suo-

raan pienjänniteverkkoon ilman muuntajaa. Tällöin maasulkureleen tulisi sijaita lähim-

mällä muuntajalla ja sillä pitäisi olla viestiyhteys tuotantolaitoksen suojaukseen, jotta 

muualla verkossa tapahtuvan vian seurauksena erotettaisiin vain tuotantolaitos eikä 

koko pienjänniteverkkoa. [47] 

Energiateollisuuden julkaisemassa ohjeessa tuotantolaitoksen liittämisestä jakeluverk-

koon kerrotaan, että jakeluverkkoon liitettävät tuotantolaitokset on varustettava tahatto-

man saarekekäytön estävällä suojauksella. Erillistä saarekekäytön estoa ei lähtökohtai-

sesti vaadita, vaan se toteutetaan oletusarvoisesti jännitteen ja taajuuden mittaukseen 

perustuvalla suojauksella. Liittymispisteen verkonhaltija voi kuitenkin vaatia muunlaista 

saarekekäytön estosuojausta. [1] Saarekekäytön estosuojat voivat olla esimerkiksi jän-

nitteen suuruuden, taajuuden suuruuden tai taajuuden muutosnopeuden mittaamiseen 

perustuvia. [46] Fingridin järjestelmäteknisten vaatimusten mukaan taajuuden muutos-

nopeutta mittaavaa suojalaitetta saa käyttää vain silloin, kun laitoksen teho on alle 50 

kW [2]. Mahdollisesta saarekekäytön estosuojauksesta huolimatta enintään 100 kVA:n 

laitosten on pystyttävä toimimaan normaalisti verkon taajuuden muutosnopeuden ol-

lessa alle 2 Hz/s. Yli- ja alijännitesuojauksen sekä yli- ja alitaajuussuojauksen asettelu-

arvot enintään 100 kVA:n laitoksille on esitetty taulukossa 5, missä 𝑈𝑛 tarkoittaa jakelu-

verkon normaalia nimellisjännitettä. Yli 100 kVA:n laitosten suojauksen asetteluarvot 

määritetään tapauskohtaisesti. [1] Fingridin järjestelmäteknisissä vaatimuksissa on mää-

ritetty yli 1 MW:n jakeluverkkoon liitetyille laitoksille esimerkiksi lyhytaikainen jännitehäi-

riö, jonka aikana ja jälkeen laitoksen on pystyttävä toimimaan normaalisti, mikä täytyy 

huomioida laitoksen suojauksessa [2].  

Taulukko 5: Jakeluverkkoon liitetyn enintään 100 kVA:n tuotantolaitoksen suo-
jauksen asetteluarvot [1] 

Parametri Toiminta-aika Asetteluarvo 

Ylijännite 0,2 s  𝑈𝑛 + 10% 

Alijännite 0,2 s  𝑈𝑛 − 15% 

Ylitaajuus 0,2 s 51,5 Hz 

Alitaajuus 0,2 s 47,5 Hz 

 

Huomioitavaa on, että energiateollisuuden ohjeessa esitetyt vaatimukset koskevat vaih-

tosuuntaajan välityksellä verkkoon liitettyjä laitoksia, kuten aurinkosähkölaitoksia. Esi-

merkiksi dieselgeneraattoreissa käytettävien tahtikoneiden tapauksessa verkonhaltijan 
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antamat lisävaatimukset ovat mahdollisia, ja niitä voi olla tarpeen määrittää tapauskoh-

taisesti. [1]  

Tahtigeneraattorin suojaus riippuu generaattorin koosta. Isommat generaattorit ovat suo-

jattu paremmin kuin pienet. Lähes kaikilla generaattoreilla on staattorin oiko- ja maasul-

kusuojaus. Staattorin oikosulku aiheutuu käämin eristeen pettämisestä, mistä seuraa va-

lokaari vaiheiden välillä tai vaiheen ja rungon välillä, jolloin seurauksena on maasulku. 

Staattorin oikosulkusuojana voidaan käyttää differentiaalirelettä, joka mittaa suojatta-

vaan kohteeseen tulevien ja siitä lähtevien virtojen erotusta ja toimii, kun erotus ylittää 

sille asetellun arvon. Pienemmillä generaattoreilla oikosulkusuojana voidaan käyttää 

myös ylivirtarelettä. Maasulkusuojaukseen käytetään nollajänniterelettä. Ylikuormitus tai 

jäähdytysjärjestelmän vika voi aiheuttaa generaattorin liiallista kuumenemista. Tällaisia 

tilanteita varten voidaan tarvita ylikuormitussuoja. Normaalisti ylikuormitustilanteeseen 

ei jouduta, koska voimakoneen mekaaninen teho on yleensä pienempi kuin generaatto-

rin nimellisteho. Generaattorin kuorma voi myös muuttua epäsymmetriseksi joissakin vi-

katilanteissa. Tällöin generaattorin virtaan muodostuu vastakomponentti, joka aiheuttaa 

roottorin pinnalle virran, joka voi kuumentaa sitä liikaa. Tällaisen vinokuormituksen va-

ralta voidaan käyttää vastakomponenttirelettä, joka toimii paitsi roottorin suojana, niin 

myös varasuojana staattorivioille. Tahtigeneraattori voi olla tarpeen suojata myös ali-

magnetoinnilta, jotta se ei ala toimimaan epätahtigeneraattorina. Alle 50 MVA:n umpi-

napageneraattorit pystyvät toimimaan muutaman minuutin epätahdissa vaurioitumatta. 

Alimagnetointisuojaukseen voidaan käyttää virran ja jännitteen mittaukseen ja niistä las-

kettuun impedanssiin perustuvaa distanssirelettä. Lisäksi generaattorin suojaukseen 

kuuluu tavallisesti takatehorele, joka suojaa voimakonetta siltä varalta, että generaattori 

alkaisi toimimaan moottorina. [41] 

5.5 Hajautetun tuotannon vaikutukset suojaukseen 

Verkkoon kytketty hajautettu tuotanto lisää vikavirtalähteitä verkossa ja näin ollen nostaa 

vikavirtatasoja. Jos hajautettua tuotantoa on verkossa paljon, verkon komponenttien oi-

kosulkukestoisuus voi ylittyä. Hajautettu tuotanto voi aiheuttaa myös ongelmia suojauk-

sen toiminnalle. Yksi niistä on suojauksen sokaistuminen, joka voi tapahtua tilanteessa, 

missä johtolähdön varrelle on kytketty tuotantolaitos, ja samalla johtolähdöllä tapahtuu 

vika. Tuotantolaitos syöttää osan vikavirrasta, jolloin johdon alkupäässä sijaitsevan suo-

jalaitteen mittaama vikavirta on pienempi, kuin mitä se olisi ilman tuotantolaitosta. Jos 

tuotantolaitosta ei ole otettu huomioon suojalaitteen mitoituksessa, se voi johtaa joko 

suojalaitteen toiminnan hidastumiseen tai siihen, ettei se havaitse vikaa ollenkaan. On-

gelma koskee myös pienjänniteverkkojen sulakesuojausta ja se on todennäköisin silloin, 
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kun suuri tuotantolaitos sijaitsee kaukana sähköasemalta ja vika tapahtuu johdon loppu-

päässä. Lähellä sähköasemaa tapahtuvissa vioissa tilannetta parantaa jonkin verran se, 

että tuotantolaitoksen aiheuttama jännitteennousu johdolla kasvattaa vikavirtaa. Tuotan-

tolaitoksen syöttämä vikavirta aiheuttaa ongelmia myös vianpaikannusalgoritmeille, jos 

tuotantolaitosta ei ole otettu niiden toiminnassa huomioon. Tuotantolaitosten huomioi-

mista vaikeuttaa se, ettei verkkoyhtiöllä ole välttämättä tietoa, ovatko pienemmät tuotan-

toyksiköt kytkettyinä verkkoon vai erotettu verkosta vikatilanteessa. 

Toinen hajautetusta tuotannosta mahdollisesti seuraava ongelma on rinnakkaisen läh-

dön tarpeeton erottaminen, joka tapahtuu tilanteessa, missä johtolähdölle on kytketty 

tuotantolaitos, ja siitä nähden rinnakkaisella lähdöllä tapahtuu vika. Tällöin tuotantolaitos 

syöttää vikavirtaa sähköasemalle päin, mikä voi aiheuttaa sen lähdön suojalaitteen toi-

minnan, mihin tuotantolaitos on kytketty, mikäli suojalaite ei tunnista vikavirran suuntaa. 

Tämä ongelma ei aiheuta niinkään turvallisuusriskiä, vaan tarpeettoman keskeytyksen 

viallisesti erotetun lähdön asiakkaille. Yksinkertainen ratkaisu ongelmaan on käyttää 

suuntareleitä, jotka tunnistavat vikavirran suunnan. Toinen mahdollinen ratkaisu on aset-

taa rinnakkaisen lähdön suojalaitteen toiminta-aika lyhyemmäksi kuin lähdön, johon tuo-

tantolaitos on kytketty. Edellä kuvattu tilanne voi johtaa myös itse tuotantolaitoksen tar-

peettomaan erottamiseen. Tällöin ratkaisuna on tuotantolaitoksen suojauksen asettelu-

arvojen mitoitus siten, että suojaus ei toimi rinnakkaisen lähdön vioissa. 

Hajautettu tuotanto aiheuttaa ongelmia myös verkon automaattisille jälleenkytkennöille. 

Jälleenkytkennöissä katkaisija avataan lyhyeksi ajaksi, jotta ohimenevä vika poistuu. Jos 

tuotantolaitosta ei irroteta verkosta jälleenkytkennän ajaksi, se jää syöttämään vikavirtaa 

ja näin ollen ylläpitää valokaarta vikapaikassa, jolloin vika ei poistu. Tämä johtaa pidem-

piin keskeytysaikoihin tilanteissa, jotka olisivat normaalisti hoidettavissa jälleenkytken-

nöillä. Palamaan jäävä valokaari voi myös aiheuttaa vaurioita komponenteille. Ongel-

mien välttämiseksi on tärkeää, että hajautetut tuotantolaitokset irrotetaan verkosta jäl-

leenkytkentöjen ajaksi. Tuotantolaitos voidaan erottaa joko johtovian seurauksena tai vii-

meistään saarekkeenestosuojauksen toimesta jälleenkytkennän aikana. [47] 

5.6 Saarekekäytön vaikutukset suojaukseen 

Saarekeverkko voi toimia normaalisti verkkoon kytkettynä tai verkosta erotettuna. Suo-

jauksen tulee toimia nopeasti, luotettavasti ja selektiivisesti molemmissa tilanteissa, mikä 

asettaa haasteita suojauksen toteutukselle. Kuten luvussa 2 tuli esille, suuntaajien väli-

tyksellä verkkoon kytketyt voimalaitokset syöttävät vähemmän vikavirtaa kuin tahti-

generaattorit. Normaali ylivirtasuojaus, jonka suunnittelussa ei ole otettu huomioon saa-
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rekekäyttöä, toimii hitaammin tai mahdollisesti ei toimi ollenkaan saarekekäyttötilan-

teessa, jossa vikavirrat ovat pienempiä. Toisaalta ylivirtasuojauksen toteuttaminen saa-

rekekäytön ehdoilla on vaikeaa, jos vikavirrat ovat niin alhaisia, että suojalaitteiden toi-

mintavirrat ovat vain vähän suurempia kuin suurimmat normaalitilanteen kuormitusvirrat, 

koska riski suojauksen tarpeettomalle toiminnalle on tällöin suurempi. Suojauksen tulee 

myös mahdollisesti toimia saarekekäyttötilanteessa nopeammin kuin normaalisti, jotta 

saarekkeen stabiilius varmistetaan. [48] 

Saarekekäyttötilanteessa, jossa vikavirtalähteitä on useita, vikavirrat voivat kulkea johti-

missa molempiin suuntiin, mikä saattaa luoda tarpeen suuntareleiden käytölle keskijän-

niteverkossa suojauksen selektiivisyyden varmistamiseksi. Suojauksen toteutusta moni-

mutkaistaa edelleen se, että saarekeverkon käyttötilanteet voivat olla hyvin vaihtelevia. 

Esimerkiksi tilanteessa, jossa saarekkeen sisältämät tuotantolaitokset ovat säästä riip-

puvia aurinko- tai tuulivoimalaitoksia, vikavirtojen suuruudet voivat vaihdella sääolosuh-

teiden mukaan. Suojauksen toteutuksessa tulee myös ottaa huomioon verkon topologian 

muutokset, kun tuotantoa ja kuormaa kytkeytyy verkkoon tai irti verkosta saarekekäytön 

aikana. [48] Jos tuotantolaitoksilla on erillinen saarekkeenestosuojaus, se on hyvä pois-

taa käytöstä saarekekäytön ajaksi, jotta vältytään laitosten tarpeettomilta irtikytkennöiltä. 

Tämä voidaan toteuttaa luotettavasti esimerkiksi lähettämällä saarekkeen muusta ver-

kosta erottavasta suojalaitteesta tuotantolaitokselle lukitussignaali, joka kytkee saarek-

keenestosuojauksen pois käytöstä. [30] 
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6. SAAREKEKÄYTÖN SIMULOINTI 

Tässä luvussa käydään läpi PowerWorld-ohjelmalla tehtäviä simulointeja ja niiden tulok-

sia. Tarkoituksena on havainnollistaa saarekekäytön ja hajautetun tuotannon vaikutusta 

vikavirtoihin. PowerWorld on 90-luvun alusta alkaen kehitetty simulointiohjelma, joka 

syntyi tarpeesta saada opiskelijoille parempi työkalu laajojen sähköverkkojen ymmärtä-

miseen kuin muut sen aikaiset ohjelmat, joista puuttui helposti ymmärrettävä visuaalinen 

kokemus. [49]  

6.1 Simuloitava verkkomalli 

Simuloitava verkkomalli on rakennettu verkkoyhtiö Elenialta saatujen pienjänniteverkon 

muuntopiirin tietojen pohjalta. Muuntopiiristä tehtiin PowerWorld-ohjelmaan verkkomalli, 

joka kopioitiin ja viereen luotiin toinen samanlainen muuntopiiri. Nämä kaksi muuntopiiriä 

yhdistettiin keskijännitejohdolla, jotta saarekekäytön simulointiin saatiin myös keskijän-

niteverkkoa mukaan. Verkkomalli on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9: Simuloitava verkkomalli PowerWorld-ohjelmassa 

Kuvassa pisteeseen 46 kytketty generaattori edustaa syöttömuuntajan välityksellä kes-

kijänniteverkkoon kytkettyä varavoimalaitosta, joka syöttää molempia muuntopiirejä. Pis-

teisiin 2 ja 25 kytketyt generaattorit edustavat suoraan jakelumuuntajan pienjännitepuo-

lelle kytkettyjä varavoimalaitoksia. Pisteeseen 1 kytketty generaattori edustaa alkutilan-

teessa ulkoista verkkoa, jolla ei ole lainkaan impedanssia. Simulointimalli on rakennettu 

muuntopiirin tietojen pohjalta, jotka on esitetty taulukossa 6.  

Taulukko 6: Muuntopiirin johdintiedot ja sulakekoot 

Alkupiste Loppupiste Johtolaji Pituus (m) 

2 JK1 AX95 295 

JK1 LM1 AX25 139 

JK1 JK2 AX95 188 

JK2 12 AX25 26 

12 LM2 MMJ6 3 

JK2 13 AX25 118 
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13 LM3 MMJ6 3 

JK1 8 AX25 137 

8 LM4 MMJ6 3 

2 JK3 AX95 102 

JK3 LM5 AX50 61 

2 JK6 AX95 598 

JK6 LM6 AX25 29 

JK6 22 AX25 116 

22 LM7 MMJ6 3 

2 JK4 AX95 127 

JK4 LM8 AX25 66 

JK4 JK5 AX95 459 

JK5 18 AX25 108 

18 LM9 MMJ6 3 

 

Taulukon 6 tiedot on ilmoitettu kuvan 10 vasemmanpuoleisen muuntopiirin pisteillä, 

mutta samat tiedot pätevät myös oikeanpuoleiselle muuntopiirille vastaavissa pisteissä. 

Oikeanpuoleisen muuntopiirin kauimmaiseen pisteeseen on lisäksi tehty yksinkertais-

tettu malli kiinteistön sisäisestä sähköverkosta. Pisteestä LM18 lähtee 15 m:n pituinen 

MMJ6-johdin kiinteistön ryhmäkeskukselle (RK), josta puolestaan lähtee 25 m:n pituinen 

MCMK 3x2,5-johdin pisteeseen 49, joka edustaa yksittäistä kuormaa kiinteistön sisällä, 

esimerkiksi valaisinryhmää. Simulointien tuloksia tarkastellessa oletetaan, että ryhmä-

keskukselle tulevaa johtoa suojaa 25 A:n sulake, ja kuorman suojana on 16 A:n C-tyypin 

johdonsuojakatkaisija. Muuntopiirien väliseksi keskijännitekaapeliksi valittiin AHXAMK-

W 3x240-kaapeli, jonka pituus on yhteensä 1 km.  

Alkutilanteessa tavoitteena oli saada simulointimallin vasemmanpuoleisen muuntopiirin 

yksi- ja kolmivaiheinen vikavirta vastaamaan verkkotietojärjestelmän laskemia arvoja, 

jotka löytyvät taulukosta 7. 

Taulukko 7: Muuntopiirin oikosulkuvirrat ja sulakekoot 

Piste Kolmivaiheinen 
oikosulkuvirta (A) 

Yksivaiheinen oi-
kosulkuvirta (A) 

Pienin pistettä 
edeltävä sulake (A) 

JK1 1463,07 817,59 80 

LM1 733,55 353,78 35 

JK2 1059,23 546,74 80 

12 935,08 470,42 35 

LM2 903,90 451,85 35 

13 654,58 313,02 35 

LM3 638,52 304,51 35 

8 739,04 356,74 50 

LM4 718,60 345,69 50 

JK3 2324,72 1617,05 80 
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LM5 1739,97 1024,32 50 

JK6 904,12 454,15 80 

LM6 801,47 394,52 50 

22 594,10 281,93 35 

LM7 580,82 275,00 35 

JK4 2167,64 1440,62 80 

LM8 1316,54 700,92 50 

JK5 918,20 462,33 80 

18 615,22 292,90 50 

LM9 601,02 285,44 50 

 

PowerWorld-ohjelma käyttää laskennassa suhteellisarvoja. Ohjelma laskee johtimien 

suhteellisarvot, kun johtimille syöttää resistanssi- ja reaktanssiarvot kilometriä kohden 

sekä johtimen pituuden. Aluksi johtimille asetettiin taulukon 8 mukaiset arvot, mutta 

koska ne eivät oletettavasti ole täysin samoja kuin verkkotietojärjestelmän käyttämät ar-

vot, johtimien impedanssien suhteellisarvoja täytyi simulointimallissa muokata hieman, 

jotta vikavirrat saatiin vastaamaan taulukon 7 arvoja noin 1 A:n tarkkuudella. Vasem-

manpuoleiselle muuntopiirille määritettyjä impedanssiarvoja käytettiin myös oikeanpuo-

leisessa muuntopiirissä vastaavilla johtimilla. Yksivaiheiseen vikavirtaan vaikuttaa erityi-

sesti johtimien nollaimpedanssit, joiden suuruus selvitettiin kokeilemalla. Oikeisiin vika-

virta-arvoihin päästiin johtimesta riippuen noin 4−5 kertaisella nollaimpedanssilla vai-

heimpedanssiin nähden. Johtimille aluksi käytetyt vaiheresistanssit ja -reaktanssit on 

esitetty taulukossa 8.  

Taulukko 8: Johdinten vaiheresistanssit ja -reaktanssit [50, 51] 

Johdinlaji Vaiheresistanssi (Ω) Vaihereaktanssi (Ω) 

AXMK 4x25 1,298 0,088 

AXMK 4x50 0,348 0,084 

AXMK 4X95 0,694 0,087 

MMJ 4X6 3,322 0,115 

MCMK 3x2,5+2,5 7,992 0,115 

AHXAMK-W 3x240+70 0,140 0,116 

 

Kuvassa 10 pisteiden 1 ja 2 sekä 24 ja 25 välillä sijaitsevat muuntajat ovat 100 kVA:n 

jakelumuuntajia, joiden impedanssi määritettiin verkkotietojärjestelmän tietojen pohjalta. 

Muuntajan tiedot on esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9: 100 kVA muuntajan tiedot 

Ensiöpuolen mitoitusjännite (V) 20500 

Toisiopuolen mitoitusjännite (V) 410 

Oikosulkuresistanssi (%) 1,745 

Oikosulkuimpedanssi (%) 3,88 

Kytkentäryhmä Dyn11 

 

Kytkentäryhmä Dyn11 tarkoittaa, että muuntajan keskijännitepuolen käämit on kytketty 

kolmioon ja pienjännitepuolen tähteen siten, että tähtipiste on maadoitettu. Luku 11 tar-

koittaa 30 asteen vaihesiirtoa muuntajan ensiö- ja toisiopuolen jännitteiden ja virtojen 

välillä. Muuntajan resistanssi ja reaktanssi täytyy syöttää PowerWorld-ohjelmaan suh-

teellisarvoina. Muuntajan tiedoista saadaan laskettua oikosulkureaktanssi kaavalla 

𝑥𝑘 = √𝑧𝑘
2 − 𝑟𝑘

2         (15) 

missä 𝑧𝑘 on oikosulkuimpedanssi ja 𝑟𝑘 on oikosulkuresistanssi. Kaavalla 15 ja taulukon 

9 arvoilla saadaan reaktanssiksi 𝑥𝑘 = 3,465 %. Nämä prosenttiarvot täytyy muuttaa ensin 

todellisiksi arvoiksi. Todelliset arvot 𝑅𝑚 ja 𝑋𝑚 saadaan suhteellisarvoista kaavoilla 

𝑅𝑚 =
𝑟𝑘

100
∗

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛
        (16) 

𝑋𝑚 =
𝑥𝑘

100
∗

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛
        (17) 

missä 𝑈𝑛 on nimellisjännite ja 𝑆𝑛 on nimellisteho. [52] Tässä tapauksessa käytetään ni-

mellisjännitteenä muuntajan pienjännitepuolen jännitettä 410 V. Kaavoilla 16 ja 17 saa-

daan muuntajan oikosulkuresistanssiksi ja -reaktanssiksi pienjännitepuolella 𝑅𝑚=0,0293 

Ω ja 𝑋𝑚=0,0583 Ω. Arvot täytyy muuttaa vielä systeemin perusarvojen mukaisiksi suh-

teellisarvoiksi. Systeemin perusimpedanssi voidaan laskea kaavalla 

𝑍𝑏 =
𝑈𝑏

2

𝑆𝑏
         (18) 

missä 𝑈𝑏  on perusjännite ja 𝑆𝑏 perusteho. Systeemin perustehoksi valittiin 200 kVA ja 

perusjännitteeksi 410 V. Näistä arvoista saadaan laskettua perusimpedanssi 𝑍𝑏=0,84 Ω. 

Muuntajan resistanssin ja reaktanssin suhteellisarvot saadaan jakamalla todelliset arvot 

perusimpedanssilla, joten saadaan 𝑅𝑚,𝑝𝑢=0,0349 ja 𝑋𝑚,𝑝𝑢=0,0693. [37] 100 kVA:n muun-

tajan nollaresistanssi ja -reaktanssi ovat Energiateollisuus ry:n verkostosuosituksen mu-

kaan 0,002 Ω ja 0,001 Ω suurempia kuin normaaliarvot [51], joten käytetään niille arvoja 

𝑅𝑚0=0,0313 Ω ja 𝑋𝑚0=0,0593 Ω, joista saadaan suhteellisarvoiksi 𝑅𝑚0,𝑝𝑢=0,0372 ja 

𝑋𝑚0,𝑝𝑢=0,0706. 
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Kuvassa 10 pisteiden 46 ja 47 välillä sijaitseva muuntaja on varavoimalaitoksen syöttö-

muuntaja, joka syöttää molempia muuntopiirejä, joten sen koko on 200 kVA. Muuntajan 

resistanssi ja reaktanssiarvot otettiin Energiateollisuus ry:n verkostosuosituksesta ja ne 

ovat pienjännitepuolella 𝑅𝑚=0,011 Ω ja 𝑋𝑚=0,030 Ω [51], joista saadaan edelleen perus-

impedanssilla jakamalla suhteellisarvoiksi 𝑅𝑚,𝑝𝑢=0,0131 ja 𝑋𝑚,𝑝𝑢=0,0357. Muuntajan 

nollaresistanssi ja -reaktanssi ovat taulukon arvojen mukaan 𝑅𝑚0=0,012 Ω ja 𝑋𝑚0=0,031 

Ω, joista saadaan suhteellisarvoiksi 𝑅𝑚0,𝑝𝑢=0,0143 ja 𝑋𝑚0,𝑝𝑢=0,0369. 

Varavoimakonetta mallinnetaan simuloinneissa tahtigeneraattorilla, jonka vikareaktans-

siarvot määritetään osittain laskemalla ja osittain vastaavankokoisen generaattorin tek-

nisten tietojen avulla. Tahtigeneraattorin syöttämä oikosulkuvirta voidaan laskea kaa-

valla 

𝐼𝑘 =
𝐼𝑛

𝑋𝑘
         (19) 

missä 𝐼𝑛 on generaattorin nimellisvirta ja 𝑋𝑘 oikosulkureaktanssi [53]. PowerWorld-ohjel-

massa generaattorille on mahdollista syöttää symmetristen komponenttien mukaiset 

myötä-, vasta-, ja nollaverkon reaktanssit suhteellisarvoina. Myötäverkko vastaa nor-

maalia yksivaiheista sijaiskytkentää, joten myötäverkon reaktanssi edustaa generaatto-

rin alku-, muutos-, tai tahtireaktanssia riippuen siitä, minkä tilan oikosulkuvirtaa laske-

taan. Se on myös ainoa symmetrisissä vioissa vaikuttava generaattorin reaktanssi, joten 

se määrittää kolmivaiheisen oikosulkuvirran. [37] Luvussa 2.2 mainittiin, että diesel-

generaattorin tulisi syöttää kolmivaiheisessa oikosulussa nimellisvirtaansa nähden kol-

minkertaista jatkuvan tilan vikavirtaa. Kaavalla 19 voidaan laskea oikosulkureaktanssille 

suhteellisarvo, kun 𝐼𝑘= 3,0 ja 𝐼𝑛 = 1,0, jolloin saadaan myötäverkon jatkuvan tilan reak-

tanssiksi 𝑋1 ≈ 0,33. Muut reaktanssit saadaan erään 200 kVA:n generaattorin teknisistä 

tiedoista ja ne ovat 𝑋2 = 0,12 ja 𝑋0 = 0,08 [54].  

6.2 Simuloitavat tilanteet 

Simuloinneissa tutkitaan, ovatko vikavirrat riittävän suuria suojauksen toimintaan vaadi-

tussa ajassa. Suojauksen toiminnan aikarajana käytetään SFS 6000-standardin mu-

kaista 5 sekunnin toiminta-aikaa muiden johtojen suojaukselle ja 0,4 sekunnin toiminta-

aikaa ryhmäjohdon suojaukselle [45]. Sulakkeille vaaditut 5 sekunnin toimintavirrat voi-

daan lukea kuvasta 8 ja ne on esitetty taulukossa 10. C-tyypin johdonsuojakatkaisijan 

toimintavirta 0,4 sekunnissa on 160 A [55]. Vikaimpedanssi oletetaan simuloinneissa nol-

laksi. Vikavirtojen laskennassa käytetään pisteiden nimellisjännitteitä. 
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Taulukko 10: Simulointimallissa käytettävien sulakkeiden toimintavirrat 5 sekun-
nin toiminta-ajalla 

Sulakkeen nimellisvirta (A) 5 sekunnin toimintavirta (A) 

25 80 

35 130 

50 180 

80 300 

 

Taulukon 10 arvot toimivat vertailukohtana PowerWorld-ohjelman laskemille vikavirroille. 

Simulointeja tehdään pääasiassa kuvan 10 oikeanpuoleiselle muuntopiirille, mutta koska 

muuntopiirit ovat impedanssiarvoiltaan täysin samoja, pätevät tulokset myös vasemman-

puoleiselle muuntopiirille vastaavissa pisteissä ja vastaavissa tilanteissa. 

6.2.1 Varavoimakone vikavirtalähteenä 
 

Ensimmäisenä tutkitaan tilannetta, jossa 200 kVA varavoimakone on kytketty kuvan 10 

pisteeseen 46 eli muuntajan välityksellä keskijänniteverkkoon muuntopiirien väliin. Tar-

kastellaan jatkuvan tilan vikavirtoja oikeanpuoleisessa muuntopiirissä kunkin sulakekoon 

kauimmaisissa pisteissä, jotka ovat 80 A:n sulakkeelle JK12, 50 A:n sulakkeelle LM11, 

35 A:n sulakkeelle LM18, 25 A:n sulakkeelle RK ja 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle piste 

49. Ohjelman laskemat pienimmät vikavirrat on esitetty taulukossa 11. 

Taulukko 11: Pienimmät jatkuvan tilan vikavirrat, kun 200 kVA:n varavoimakone 
on kytketty pisteeseen 46 

Piste Pienin vikavirta (A) Vaadittu vikavirta (A) 

JK12 399,5 300 

LM11 269 180 

LM18 260 130 

RK 233,2 80 

49 168 160 

 

Taulukon 8 arvoista huomataan, että suojaus toimii riittävän nopeasti. Koska tarkastellut 

pisteet ovat kunkin sulakekoon kauimmaisia suojattavia pisteitä, niin suojaus toimii myös 

kaikissa muissa verkon pisteissä, ja koska kyseessä olivat jatkuvan tilan vikavirrat, niin 

suojaus toimii vaaditussa ajassa myös alku- ja muutostilassa, joissa vikavirrat ovat suu-

remmat. 
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Seuraavaksi tarkastellaan tilannetta, jossa 200 kVA varavoimakone on kytketty kuvan 

10 pisteeseen 2 eli vasemmanpuoleisen muuntajan pienjännitepuolella, ja lasketaan pie-

nimmät jatkuvan tilan vikavirrat oikeanpuoleisessa muuntopiirissä. Tulokset on esitetty 

taulukossa 12. 

 

Taulukko 12: Pienimmät jatkuvan tilan vikavirrat, kun 200 kVA:n varavoimakone 
on kytketty pisteeseen 2 

Piste Pienin vikavirta (A) Vaadittu vikavirta (A) 

JK12 386,9 300 

LM11 263,6 180 

LM18 255,1 130 

RK 229,3 80 

49 166,1 160 

 

Huomataan, että vikavirrat laskivat hieman edellisestä tilanteesta, mikä on odotettua, 

koska vikavirta kulkevat 200 kVA:n muuntajan sijasta impedanssiltaan suuremman 100 

kVA:n muuntajan läpi. Suojaus toimii kuitenkin riittävässä ajassa. Varavoimakoneella 

suojaus siis näyttää toimivan riippumatta siitä, onko varavoimakone kytketty keski- vai 

pienjänniteverkkoon. Tässä yhteydessä tarkasteltiin myös muuntopiirien välisen keski-

jännitejohdon pituuden vaikutusta vikavirtoihin. Tuloksena oli, että johdon pituuden ol-

lessa 4 km alkuperäisen 1 km:n sijaan, vaikutukset vikavirtoihin olivat enintään alle 0,5 

A. Keskijännitejohdon vaikutus simuloinneissa on siis hyvin vähäinen. 

6.2.2 Energiavarasto vikavirtalähteenä 
 

Tarkastellaan vikavirtoja oikeanpuoleisessa muuntopiirissä tilanteessa, jossa ainoana vi-

kavirtalähteenä on 200 kVA:n suuntaajan välityksellä verkkoon kytketty laitos, esimer-

kiksi energiavarasto. Energiavarastoille tai ylipäätään suuntaajakytketyille laitoksille ei 

löytynyt vastaavia impedanssitietoja kuin tahtigeneraattoreille, joten ne täytyi määrittää 

itse. Kaavaa 19 hyödyntämällä voidaan määrittää laitoksen syöttämän vikavirran suu-

ruus. Luvussa 2 tuli esille, että suuntaajakytketyt laitokset syöttävät vikavirtaa 1,2–1,5-

kertaisesti nimellisvirtaan nähden. Tarkastellaan ensin tilannetta, jossa energiavaraston 

vikavirta on 1,2-kertainen nimellisvirtaan nähden ja se on kytketty pienjännitepuolelle 

pisteeseen 2. Tällöin saadaan kaavalla 19 reaktanssiksi 𝑋1 ≈ 0,833. Samaa arvoa käy-

tetään myös reaktansseille 𝑋2 ja 𝑋0, koska tietoja suuntaajakytkettyjen laitosten vasta- 

ja nollareaktansseista ei ollut saatavilla. Pienimmät vikavirrat tutkittavissa pisteissä on 

esitetty taulukossa 13. 
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Taulukko 13: Pienimmät vikavirrat, kun 200 kVA:n energiavarasto on kytketty pis-
teeseen 2 ja sen vikavirta on 1,2-kertainen nimellisvirtaan nähden 

Piste Pienin vikavirta (A), kun 
kytketty pisteeseen 2 

Pienin vikavirta (A), kun 
kytketty pisteeseen 46 

Vaadittu vikavirta 
(A) 

JK12 230,6 239,0 300 

LM11 220,9 224,1 180 

LM18 215,5 219,7 130 

RK 199,1 202,6 80 

49 153,3 155,2 160 

 

Huomataan, että vikavirta ei ole riittävän suuri vaadittuun toiminta-aikaan pisteessä 49, 

eikä pisteessä JK12. Tulos on sama molemmissa tilanteissa, vaikka pisteeseen 46 kyt-

kettynä vikavirrat kasvavatkin hieman.  Pienin vikavirta on alle 300 A myös kaikilla muilla 

verkkomallin jakokaapeilla molemmissa tilanteissa. Tuloksista huomataan myös, että 

kriittiset pisteet suojauksen riittävän nopean toiminnan kannalta ovat piste 49 eli ryhmä-

johdon loppupiste ja kaikki jakokaapit. 

Seuraavaksi tutkittiin tilannetta, jossa yhden energiavaraston sijaan käytetään kahta 100 

kVA:n energiavarastoa, jotka on kytketty muuntajien pienjännitepuolille eli pisteisiin 2 ja 

25. Tulokset on esitetty taulukossa 14.  

Taulukko 14: Pienimmät vikavirrat, kun 100 kVA:n energiavarastot on kytketty pis-
teisiin 2 ja 25 ja niiden vikavirta on 1,2-kertainen nimellisvirtaan nähden 

Piste Pienin vikavirta (A) Vaadittu vikavirta (A) 

JK12 258,3 300 

LM11 234,0 180 

LM18 227,8 130 

RK 209,3 80 

49 158,8 160 

 

Tuloksista nähdään, että kaksi pienempää laitosta sijoitettuna muuntajien pienjännite-

puolille kasvatti vikavirtoja hieman, mutta ne olivat silti alle tavoitearvojen samoissa pis-

teissä, kuin kahdessa edellisessä tilanteessa. Yksi vaihtoehto vikavirtojen kasvattami-

seen on laitoksen ylimitoitus. Simuloinneissa haettiin raja-arvot sille, kuinka paljon lai-

tosta tulee ylimitoittaa, jotta vikavirrat ovat riittävän suuret suojauksen riittävän nopeaan 

toimintaan. Edellisessä tilanteessa, jossa käytettiin kahta energiavarastoa, riittävä mitoi-

tus on 130 kVA. Yhden energiavaraston tapauksessa riittävä mitoitus on pienjännitepuo-

lelle (piste 2) sijoitettuna 310 kVA ja keskijännitepuolelle (piste 46) sijoitettuna 280 kVA. 

Muutetaan seuraavaksi laitos syöttämään vikavirtaa 1,5-kertaisesti nimellisvirtaansa 

nähden, jolloin saadaan kaavalla 19 reaktanssiksi 𝑋1 ≈ 0,666. Käytetään taas samaa 
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arvoa muillekin laitoksen reaktansseille. Pienimmät vikavirrat tutkittavissa pisteissä on 

esitetty taulukossa 15. 

Taulukko 15: Pienimmät vikavirrat, kun 200 kVA:n energiavarasto on kytketty pis-
teeseen 2 tai pisteeseen 46 ja sen vikavirta 1,5-kertainen nimellisvirtaan nähden 

Piste Pienin vikavirta (A), kun 
kytketty pisteeseen 2 

Pienin vikavirta (A), kun 
kytketty pisteeseen 46 

Vaadittu vikavirta 
(A) 

JK12 269,8 281,7 300 

LM11 233,0 237,8 180 

LM18 226,7 231,2 130 

RK 207,9 211,6 80 

49 157,3 159,2 160 

 

Taulukosta 15 nähdään, että suojaus ei toimi vaaditussa ajassa ryhmäjohdon loppu-

päässä (piste 49) eikä jakokaapilla JK12. Muita jakokaappeja tarkastellessa kävi ilmi, 

että pienin vikavirta alitti 300 A myös jakokaapeilla JK10, JK11, JK2, JK5 ja JK6, kun 

kytkentä oli keskijännitepuolella, ja jakokaapeilla JK10, JK11 ja JK8 kytkennän ollessa 

pienjännitepuolella. Huomioitavaa on, että kytkennän ollessa pienjännitepuolella, vika-

virrat ovat riittävän suuria samassa muuntopiirissä, johon laitos on kytketty. Kytkentä 

pienjännitepuolelle on siis parempi siinä mielessä, että suojauksen toiminta hidastuisi yli 

5 sekunnin toiminta-aikaan vain neljällä jakokaapilla toisessa muuntopiirissä, kun keski-

jännitepuolelle kytkettynä hidastuminen tapahtuisi molemmissa muuntopiireissä kol-

mella jakokaapilla eli yhteensä kuudella jakokaapilla. 

Tarkastellaan taas tilannetta, jossa yhden laitoksen sijasta käytetään kahta 100 kVA:n 

laitosta, jotka on kytketty muuntajien pienjännitepuolelle. Tulokset on esitetty taulukossa 

16. 

Taulukko 16: Pienimmät vikavirrat, kun 100 kVA:n energiavarastot on kytketty pis-
teisiin 2 ja 25 ja niiden vikavirta on 1,5-kertainen nimellisvirtaan nähden 

Piste Pienin vikavirta (A) Vaadittu vikavirta (A) 

JK12 309,0 300 

LM11 247,2 180 

LM18 240,0 130 

RK 218,7 80 

49 162,8 160 

 

Huomataan, että vikavirrat kasvoivat riittävän suuriksi. Vikavirtojen kasvu johtuu siitä, 

että osa vikavirrasta ei tässä tilanteessa kulje yhdenkään muuntajan läpi. Tulosten pe-

rusteella vaikuttaa siltä, että useamman muuntopiirin saarekkeessa useamman pienen 

laitoksen käyttäminen pienjännitepuolelle kytkettynä voi olla vikavirtojen kannalta edulli-

sempaa kuin yhden ison. 
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Yhden laitoksen tapauksessa 200 kVA:n mitoitus ei ollut riittävä, kuten taulukon 15 tu-

loksista nähtiin. Tutkittiin, kuinka suuri laitoksen tulisi olla, jotta vikavirrat olisivat riittävän 

suuret. Tuloksena oli, että keskijännitepuolelle kytkettynä 220 kVA:n mitoitus oli riittävä, 

ja pienjännitepuolella 250 kVA:n.  

Haettiin myös raja-arvot yhden 200 kVA:n laitoksen syöttämän vikavirran suuruudelle 

hyödyntämällä kaavaa 19 ja muokkaamalla laitoksen vikareaktanssia. Tuloksena oli, että 

suojauksen riittävän nopeaan toimintaan laitoksen tulisi keskijännitepuolelle kytkettynä 

syöttää vikavirtaa 1,7-kertaisesti nimellisvirtaan nähden, ja pienjännitepuolelle kytkettynä 

1,9-kertaisesti nimellisvirtaan nähden.  

Simulointituloksista huomioitavaa on myös, että luvussa 5.3 mainittu vaatimus 250 A:n 

oikosulkuvirrasta liittymispisteessä ei välttämättä toteudu, vaikka vikavirrat olisivatkin tut-

kituissa pisteissä tarpeeksi suuret, kuten esimerkiksi taulukon 16 tilanteessa. 250 A:n 

vaatimus perustuu C-tyypin johdonsuojakatkaisijoiden käyttöön kohtuullisilla johtopituuk-

silla. Jos vaatimus ei täyty, mutta vikavirta on vähintään 180 A, voidaan riittävä turvalli-

suustaso saavuttaa esimerkiksi käyttämällä B-tyypin johdonsuojakatkaisijoita, gG-sulak-

keita tai vikavirtasuojia [45]. Jos pistettä 49 suojaisi 16 A:n B-tyypin johdonsuojakatkai-

sija, se vaatisi vain 80 A:n vikavirran toimiakseen vaaditussa ajassa [55]. Jos taas käy-

tettäisiin 16 A:n gG-sulaketta, vaadittu vikavirta olisi noin 90 A. Simuloinneissa lasketut 

pienimmät vikavirrat pisteessä 49 olisivat siis hyvin riittäviä näille suojalaitteille. 

6.2.3 Pientuotannon vaikutukset 
 

Simuloinneissa tutkittiin myös, aiheuttaako kulutuspisteissä sijaitseva tuotanto luvussa 

5.5 mainittuja ongelmia suojaukselle. Ensin tutkittiin niin sanottua suojauksen sokaistu-

mista siten, että pisteessä LM17 sijaitsee 20 kVA:n suuntaajakytketty tuotantolaitos, joka 

syöttää vikavirtaa 1,2-kertaisesti nimellisvirtaansa nähden, ja pisteessä JK12 tapahtuu 

vika. Jakokaappia JK12 suojaava sulake sijaitsee muuntamolla, joten tutkittiin pisteestä 

25 pisteeseen JK12 lähtevän johdon näkemää vikavirtaa. Tuloksena oli, että pientuotan-

tolaitos pienensi johdolla kulkevaa vikavirtaa vain muutamia ampeereja. Vaikutus ei 

myöskään merkittävästi kasvanut, vaikka tuotantolaitoksen kokoa kasvatettiin. On siis 

mahdollista, että pientuotantolaitos hidastaa hieman suojauksen toimintaa, mutta vaiku-

tus oli simulointimallissa vähäinen.  

Tutkittiin myös, onko rinnakkaisen lähdön tarpeeton erottaminen mahdollista simulointi-

mallissa. Tätä tutkittiin siten, että sijoitettiin tuotantolaitos kulutuspisteeseen ja katsottiin, 

mikä on kulutuspisteestä jakokaapille lähtevällä johdolla kulkeva vikavirta, kun rinnakkai-
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sella lähdöllä tapahtuu vika. Tuloksena oli, että sulakkeiden tarpeeton toiminta rinnak-

kaisen lähdön vioissa ei käytännössä ole mahdollista, jos oletetaan, että pienjänniteverk-

koon kytketyt tuotantolaitokset eivät ole kovin suuria. Pientuotantolaitoksen, joka on 

kooltaan korkeintaan muutamia kymmeniä kilowatteja, vikavirran on kyllä mahdollista 

syöttää vikavirtaa, joka ylittää liittymää suojaavan sulakkeen nimellisvirran, mutta vika-

virta itse vikapaikassa on tähän virtaan verrattuna niin paljon suurempi, että vikapaikkaa 

edeltävä sulakkeen toiminta-aika on aina lyhyempi kuin rinnakkaista lähtöä suojaavan 

sulakkeen. 
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7. KEHITYSMENETELMÄT 

Tässä luvussa käsitellään sekä kirjallisuudesta löytyviä että simulointien tulosten poh-

jalta syntyneitä kehitysmenetelmiä, joilla saarekeverkon suojauksen ongelmia voi rat-

kaista. Luvussa käydään läpi, miten riittävä vikavirta voidaan varmistaa tuotantolaitosten 

osalta ja mitä vaihtoehtoja suojausmenetelmille on saarekeverkoissa. 

7.1 Varavoimalaitoksen valinta ja sijoitus 

Simulointitulosten perusteella vaikuttaa, että perinteiset varavoimakoneet ovat vikavirto-

jen kannalta selvästi parempi ratkaisu kuin suuntaajakytketyt laitokset. Jälkimmäisten 

vikavirran syöttökyky on tosin riippuvainen laitoksen säätöominaisuuksista ja siksi tie-

tyssä määrin laitoskohtaista, kuten luvussa 2 tuli esille. Yksinkertainen ratkaisu vikavir-

tojen kasvattamiseen on käyttää nimellisteholtaan suurempaa laitosta. Simulointimal-

lissa vikavirrat saatiin riittävälle tasolle kohtuullisen pienellä nimellistehon ylimitoituk-

sella, kun vikavirta oli 1,5-kertainen nimellisvirtaan nähden. Käytännössä kuitenkin jo vi-

kavirran syöttökyvyn saaminen 1,5-kertaiseksi nimellisvirtaan nähden 5 sekunnin ajan 

vaatinee laitoksen ylimitoittamista. 

Varavoimalaitoksen sijoituspaikka riippuu saarekkeen koosta. Jos saarekkeeseen kuu-

luu useita muuntopiirejä, laitos on parempi kytkeä keskijänniteverkkoon. Pienjännitever-

kosta keskijänniteverkkoon päin syöttö pienentää vikavirtoja muissa muuntopiireissä si-

mulointien perustella, ja myös rajoittaa saarekkeen kokoa, kuten luvussa 3 tuli esille. 

Yksi vaihtoehto on syöttää jokaista muuntopiiriä erillisellä laitoksella, joka on kytketty 

pienjänniteverkkoon. Tällöin voidaan käyttää mitoitukseltaan pienempiä laitoksia ja ti-

lanne on vikavirtojen kannalta hieman parempi.  

7.2 Vaihtoehdot saarekeverkon suojaukselle 

Yksi vaihtoehto suojauksen toteuttamiselle on säilyttää verkon olemassa oleva suojaus, 

vaikka se ei toimisikaan oikein saareketilanteessa. Tällöin saarekkeen suojauksesta vas-

taisivat tuotantolaitosten suojalaitteet, mikä tarkoittaisi sitä, että vian tapahtuessa koko 

saareke ajettaisiin alas ja suojaus toimisi epäselektiivisesti. Tämä ratkaisun huonona 

puolena on heikentyneen käyttövarmuuden lisäksi varasuojauksen puute, jos suojaus on 

yksin tuotantolaitosten suojalaitteiden varassa. Ratkaisu voi olla käyttökelpoinen tilan-

teessa, jossa verkossa ei ole kriittisiä kuormia, ja vikojen todennäköisyys saarekekäytön 

aikana on pieni. [56]  
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Jos tarkastellaan esimerkiksi simulointituloksia tilanteessa, jossa 200 kVA:n energiava-

rasto syöttää vikavirtaa 1,5-kertaisesti nimellisvirtaansa nähden, ja valitaan selektiivisen 

suojauksen aikarajaksi simuloinneissa käytetty 5 sekuntia, niin suojaus toimisi epäselek-

tiivisesti 4−6 suojausalueella sillä oletuksella, että vikavirrat liittymispisteissä ovat riittä-

vän suuria. Epäselektiivinen alue kasvaisi kuitenkin metreissä suureksi suhteessa ver-

kon kokonaispituuteen, koska kauimmaiset jakokaapit sijaitsevat muuntopiirin pisimpien 

johtojen päässä. Epäselektiivistä aluetta voidaan pienentää asettamalla kauimmaisille 

jakokaapeille pienempi sulake. Esimerkiksi 63 A:n sulake vaatii kuvan 8 perusteella 5 

sekunnin toiminta-aikaan noin 240 A:n oikosulkuvirran. Kyseisellä sulakekoolla päästään 

siis 1,5-kertaisella vikavirralla alle 5 sekunnin toiminta-aikaan kauimmaisella jakokaapilla 

ja 1,2-kertaisella vikavirrallakin hyvin lähelle 5 sekunnin toiminta-aikaa. 

Toinen vaihtoehto on muuttaa saarekkeen suojaus sellaiseksi, että se toimii sekä nor-

maali- että saareketilassa. Kirjallisuudessa esitetään useita erilaisia ratkaisuja suojauk-

selle. Kaikki vaihtoehdot edellyttävät suojareleiden ja katkaisijoiden käyttöä myös pien-

jänniteverkossa sulakkeiden sijaan. 

7.2.1 Adaptiivinen suojaus 
 

Adaptiivisen suojauksen perusidea on se, että releiden asetuksia voidaan muuttaa joko 

paikallisesti tai etänä kommunikointiyhteyden avulla. Saarekeverkossa tämä tarkoittaisi 

esimerkiksi sitä, että keskitetty saarekeverkon ohjauslaitteisto lähettää saarekkeeseen 

siirryttäessä verkon releille signaalin, joka muuttaa niiden toiminta-asetukset saareke-

käyttöön sopiviksi. Adaptiivinen suojaus voi toimia esimerkiksi normaalin ylivirtasuojauk-

sen tavoin verkon normaalitilassa ja saareketilassa joko erilaisilla virta-asetuksilla tai 

muuhun suojausmenetelmään perustuen. Adaptiivisen suojauksen toteuttamisen tekni-

siä vaatimuksia ovat: 

- Suojareleiden käyttö sulakkeiden sijaan 

- Mahdollisuus käyttää releille useampia asetuksia, jotka voidaan määrittää joko 

manuaalisesti tai automaattisesti 

- Releiden mahdollisuus kommunikoida joko keskitetyn yksikön tai muiden relei-

den kanssa [48] 

7.2.2 Distanssisuojaus 
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Distanssisuojauksen toiminta perustuu mitatusta virrasta ja mitatusta jännitteestä lasket-

tuun impedanssiin tai sen käänteislukuun eli admittanssiin. Releen asetteluarvot määrit-

tävät, kuinka isoa aluetta se suojaa. Distanssisuojaus ei ole riippuvainen vikavirtojen 

suuruudesta, mikä voidaan nähdä etuna saarekekäytössä. Yhdessä tutkimuksessa, 

jossa keskityttiin kolmivaiheisiin vikoihin, distanssisuojaus osoittautui suunnattua ylivir-

tasuojausta paremmaksi vaihtoehdoksi keski- ja pienjänniteverkkoa sisältävässä saa-

rekkeessa. [57] 

7.2.3 Differentiaalisuojaus 
 

Differentiaalireleet mittaavat suojattavalle alueelle tulevaa ja siitä lähtevää virtaa, ja toi-

mivat, kun virtojen poikkeama ylittää releen asetteluarvon. Differentiaalireleiden toiminta 

ei myöskään ole riippuvainen vikavirtojen suuruudesta. Johtojen suojaus differentiaalire-

leillä edellyttää kommunikointia johdon alku- ja loppupään releiden välillä, mikä tarkoit-

taa, että suojaus on altis kommunikointiyhteyden virheille. [58] Korkeampaan luotetta-

vuustasoon päästään esimerkiksi käyttämällä tiedonsiirtoon valokuitua. Differentiaali-

suojaus ei sovellu kovin hyvin säteittäisesti syötettyyn jakeluverkkoon, jossa on useita 

suojausalueita, koska tällöin suojauksen hinta muodostuu korkeaksi [59]. 

7.2.4 Jännitteeseen perustuva suojaus 
 

Jännitteen mittaamiseen perustuvia suojausratkaisuja on ehdotettu kirjallisuudessa, 

mutta on myös todettu, että selektiivisen suojauksen toteuttaminen saarekekäytössä pel-

kästään jännitteeseen tai virtaan perustuen on vaikeaa. Paremmiksi ratkaisuiksi ovat 

osoittautuneet sekä jännitteen ja virran mittaukseen perustuvat menetelmät, joilla suo-

jaus saadaan toimimaan alhaisemmillakin vikavirroilla. Tällaisen suojauksen toteuttami-

nen selektiivisesti vaatii yleensä kommunikointiyhteyttä releiden välillä. [59]  

7.3 Suojauksen suunnitteluun vaikuttavat tekijät 

Edellisten lukujen perusteella voidaan sanoa, että saarekekäytön suunnittelun isoin 

haaste on se, että suojauksen tulee toimia sekä saareke- että normaalitilassa luotetta-

vasti. Normaalitilassa tulee huomioida mahdollisen hajautetun tuotannon vaikutukset 

suojaukseen, ja saareketilassa lisäksi alentuneet vikavirtatasot.  

Ensin tulee arvioida, onko normaali ylivirtasuojaus riittävä käytettävällä varavoimalait-

teistolla myös saarekekäytössä, vai pitääkö suojaus toteuttaa muulla tavalla. Jotta suo-



54 
 

jauksen toimivuutta voidaan arvioida, on tärkeää tuntea varavoimalaitteiston käyttäyty-

minen vikatilanteissa. Toisaalta tulee ottaa huomioon verkon kaikki mahdolliset kytken-

tätilanteet, jotta suojaus voidaan suunnitella toimivaksi kaikissa tilanteissa. Keskijännite-

verkossa tulee suojauksen suunnittelussa ottaa myös huomioon verkon maadoitustavan 

mahdollinen muutos siirryttäessä normaalitilasta saarekekäyttöön. Muutos voi tapahtua 

esimerkiksi keskitetysti kompensoidusta verkosta maasta erotettuun verkkoon [59]. 

Jos vikavirtoja ei ole mahdollista saada normaalin ylivirtasuojauksen vaatimalle tasolle, 

täytyy suojaus toteuttaa muulla tavalla. Yksinkertainen ratkaisu on antaa suojauksen toi-

mia epäselektiivisesti siten, että vian tapahtuessa koko saarekkeen toiminta keskeyte-

tään. Suojauksen toteuttaminen selektiivisesti edellyttää sulakkeiden korvaamista releillä 

ja katkaisijoilla, mikä vaatii investointeja. Todennäköisesti suojauksen muuttaminen saa-

rekekäyttöön sopivaksi vaatii myös releille jonkinlaista kommunikointiyhteyttä, mikä kas-

vattaa kustannuksia entisestään.  

Verkon stabiiliuden säilyttäminen vikatilanteissa edellyttää suojaukselta saareketilassa 

lyhyempää toiminta-aikaa kuin simuloinneissa käytettyä viittä sekuntia, koska saareke-

verkon stabiilius on heikompi kuin normaalin jakeluverkon. Stabiiliuden menetys johtaisi 

kuitenkin joka tapauksessa tuotantolaitosten suojauksen toimintaan, joten seurauksena 

olisi vain suojauksen muuttuminen epäselektiiviseksi.  

Saarekekäytön suojauksen suunnittelua vaikeuttaa myös aihetta koskevien standardien 

puute. Eräässä saarekeverkkoja käsittelevässä väitöskirjassa mainitaan, että hajautetun 

tuotannon vikakäyttäytymisen standardointi on älykkäiden sähköverkkojen kehityksen 

kannalta erityisen tärkeää, jotta vältytään tarpeelta monille toisistaan poikkeaville ja ta-

pauskohtaisille suojausratkaisuille [25]. 
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Hajautettujen energiaresurssien käyttö jakeluverkoissa luo mahdollisuuden verkon osien 

saarekekäytölle. Dieselgeneraattorit ovat saarekekäytön kannalta paras vaihtoehto suu-

ren vikavirtansa vuoksi. Aurinkovoimaloiden, täysitehoisella taajuusmuuttajalla varustet-

tujen tuulivoimaloiden sekä energiavarastojen vikavirran syöttökyky on rajoitetumpi, noin 

1,2–1,5-kertainen nimellisvirtaan nähden, ja riippuu vahvasti laitosten säätöominaisuuk-

sista. Muut tuulivoimalatyypit käyttäytyvät vikatilanteissa epätahtigeneraattorin tavoin. 

Tuotannon lisäksi kysyntäjousto vaikuttaa tärkeältä työkalulta saarekeverkon tehotasa-

painon hallintaan. Kuormien ohjauksella ei-kriittisiä kuormia voidaan kytkeä irti verkosta 

silloin, kun tuotantokapasiteettia ei ole saatavilla riittävästi. 

Muusta verkosta erotettuna toimivien saarekkeiden tahaton muodostuminen jakeluverk-

koihin on perinteisesti pyritty estämään turvallisuussyistä. Suunniteltu saarekekäyttö tar-

joaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia parantaa sähkön toimitusvarmuutta verkon vikati-

lanteiden ja huoltotoimenpiteiden aikana. Saarekekäyttö vaatii huolellista suunnittelua 

teknisten kysymysten ratkaisemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Saarekekäytön 

käytännön toteutuksen olisi hyvä olla automatisoitua ainakin vikatilanteissa, jotta saarek-

keen muodostaminen ja ylläpito ei sido kiireisessä tilanteessa liikaa verkkoyhtiön resurs-

seja. Saarekekäytön keskeinen hyöty verkkoyhtiölle on keskeytysten väheneminen ja 

sen myötä saavutetut kustannussäästöt. Keskeisinä haasteina saarekekäytön hyödyn-

tämiselle voidaan nähdä suojaukseen liittyvien ongelmien lisäksi lainsäädännölliset es-

teet ja standardien puute. Saarekekäyttöön liittyvässä kyselyssä verkkoyhtiöille tuli esille, 

että kaupunkiverkkoyhtiöissä saarekekäytölle nähtiin tarvetta lähinnä suurhäiriötilan-

teissa ja huoltotöiden yhteydessä, kun taas haja-asutusalueen verkkoa omistavissa yh-

tiöissä saarekekäyttö nähtiin potentiaalisena ratkaisuna muissakin tilanteissa. 

Sähköverkon vioista suurin osa tapahtuu avojohdoilla, ja ne johtuvat useimmiten sääil-

miöistä. Oikosulut muodostuvat kahden tai kolmen vaihejohtimen välille, kun taas maa-

suluissa vikavirtapiirin osana on maa. Maasulkujen vaikutukset riippuvat verkon maadoi-

tustavasta. Suomessa keskijänniteverkossa yleisesti käytetyt maadoitustavat ovat 

maasta erotettu verkko ja sammutettu verkko.  

Keskijänniteverkon maasulkusuojaus toteutetaan maasulkureleillä, jotka mittaavat nolla-

virtaa, tähtipistejännitettä ja niiden välistä kulmaa. Oikosulkusuojaukseen käytetään kes-

kijänniteverkossa ylivirtareleitä, pienjänniteverkossa yleensä sulakkeita. Pienjännitever-
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kot ovat suoraan maadoitettuja, mikä tarkoittaa, että maasulkuvirrat ovat oikosulkuvirto-

jen suuruisia, joten erillistä maasulkusuojausta tarvita. Hajautettujen tuotantolaitosten 

suojauksen perusvaatimukset ovat yli- ja alijännitesuojaus sekä yli- ja alitaajuussuojaus. 

Tuotantolaitoksen tyypistä ja koosta sekä verkkoyhtiön vaatimuksista riippuen voidaan 

tarvita lisäksi muunlaisia suojausmenetelmiä. Erilliselle saarekkeenestosuojaukselle ei 

todennäköisesti ole tarvetta saarekekäyttöön suunnitellussa verkossa, koska se täytyisi 

kuitenkin kytkeä pois käytöstä saarekekäytön ajaksi. 

Hajautettu tuotanto voi aiheuttaa suojaukselle kolmenlaisia ongelmia. Johtolähdöllä si-

jaitseva tuotantolaitos alentaa johtolähdön suojauksen mittaamaa vikavirtaa, mikä voi 

johtaa suojauksen toiminnan hidastumiseen tai toimimattomuuteen johtolähdön loppu-

pään vioissa. Tuotantolaitoksen syöttämä vikavirta voi myös aiheuttaa johtolähdön suo-

jauksen toiminnan virheellisesti rinnakkaisen lähdön vioissa, jos suojaus ei tunnista vi-

kavirran suuntaa. Tuotantolaitokset aiheuttavat ongelmia myös jälleenkytkennöille, 

koska ne voivat jäädä ylläpitämään valokaarta vikapaikassa ja näin ollen estävät vian 

poistumisen jälleenkytkennän aikana. Saarekekäyttö aiheuttaa lisäksi omat ongelmansa 

suojaukselle. Suurin ongelma on vikavirtatasojen laskeminen, kun syöttävän verkon vi-

kavirtaa ei ole saatavilla. 

Työssä simuloitiin saarekeverkon vikavirtoja PowerWorld-ohjelmalla. Simulointimalli ra-

kennettiin oikean jakeluverkon muuntopiirin tietojen pohjalta. Simuloinneissa tutkittiin, 

ovatko vikavirrat riittäviä SFS 6000-standardin mukaisiin poiskytkentäaikoihin erilaisilla 

vikavirtalähteillä. Tahtigeneraattorilla varustetulla varavoimakoneella vikavirrat olivat riit-

tävän suuria vikavirran jatkuvassakin tilassa, joten se vaikuttaa selvästi parhaalta vaih-

toehdolta saarekeverkon varavoimalähteenä. Käytettäessä energiavarastoa vikavirrat 

eivät olleet riittävän suuria kaikissa tutkituissa pisteissä. Simulointitulokset energiavaras-

tojen osalta eivät todennäköisesti ole kovin tarkkoja, koska niille ei ollut vastaavia impe-

danssitietoja saatavilla kuin tahtigeneraattoreille, joten tiedot määritettiin itse halutun vi-

kavirran syöttökyvyn mukaisiksi. 

Ratkaisuina vikavirtojen kasvattamiseen tarkasteltiin energiavaraston ylimitoittamista ja 

kahden pienemmän energiavaraston käyttämistä eri muuntopiireihin kytkettyinä. Tulos-

ten perusteella voi todeta, että varavoimana käytettävien suuntaajakytkettyjen laitosten 

olisi hyvä kyetä syöttämään vikavirtaa vähintään 1,5-kertaisesti nimellisvirtaansa näh-

den, koska tällöin riittäviin vikavirtatasoihin päästiin kohtuullisen pienellä nimellistehon 

ylimitoituksella. Käytännössä vaadittu ylimitoitus on todennäköisesti suurempi, koska vi-

kavirran syöttökyvyn saaminen 1,5-kertaiseksi nimellisvirtaan nähden vaatii myös laitok-

sen ylimitoitusta.  
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Kahden pienemmän laitoksen käyttäminen eri muuntajille kytkettynä osoittautui vikavir-

tojen kannalta paremmaksi ratkaisuksi kuin yksi laitos, ja se voi olla varteenotettava vaih-

toehto kahden tai useamman muuntopiirin saarekekäytössä, jos useamman laitoksen 

hankkiminen yhden sijaan on taloudellisesti kannattavaa. Yhden energiavaraston ta-

pauksessa ei ollut suurta merkitystä sillä, oliko se kytketty keski- vai pienjänniteverkkoon. 

Keskijänniteverkkoon kytkettynä energiavarastolle tarvittiin pienempi ylimitoitus. Pien-

jänniteverkkoon kytkeminen voi olla parempi ratkaisu joissain tilanteissa, esimerkiksi ti-

lanteessa, jossa toisessa muuntopiirissä tarvitaan enemmän vikavirtaa. Tällöin voi olla 

hyödyllistä kytkeä varavoimalaitos kyseiseen muuntopiiriin.  

Tarkasteltiin myös hajautetun pientuotannon vaikutuksia vikavirtoihin. Tuloksena oli, että 

vikapaikkaan nähden rinnakkaisen lähdön suojauksen virheellinen toiminta ei käytän-

nössä ole mahdollinen pienjänniteverkossa, jossa käytetään sulakkeita, koska pienjän-

niteverkkoon kytketyt laitokset eivät todennäköisesti ole vikavirraltaan riittävän suuria ai-

heuttaakseen sulakkeen palamisen ennen vikapaikkaa edeltävää sulaketta. Myös suo-

jauksen sokaistumisilmiön vaikutus oli tutkitussa verkkomallissa hyvin vähäinen.  

Lopuksi käytiin läpi saarekeverkon suojausvaihtoehtoja ja suojauksen suunnitteluun vai-

kuttavia tekijöitä. Suojauksen toteuttaminen epäselektiivisesti keskeyttämällä saarek-

keen toiminta vikatilanteissa vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta verkoissa, joissa vikojen 

todennäköisyys on pieni, kuten kaapeloidussa verkossa. Vika-alttiissa avojohtoverkossa 

normaalin ylivirtasuojauksen toiminnan varmistaminen esimerkiksi ylimitoittamalla vara-

voimalaitos on todennäköisesti kannattavampi vaihtoehto. Suojauksen toteuttamiseen 

on myös muita vaihtoehtoja, jotka perustuvat releiden ja katkaisijoiden sekä kommuni-

kointiyhteyksien käyttöön. Nämä vaihtoehdot soveltuvat suurten investointivaatimus-

tensa vuoksi todennäköisesti lähinnä verkkoihin, jotka ovat suunniteltu erityisesti saare-

kekäyttöön ja toimivat saarekkeena merkittävän osan ajasta.  

Selektiivisen suojauksen suunnittelu saarekeverkkoon vaatii tietoa erityisesti verkon vi-

kavirtalähteiden käyttäytymisestä vikatilanteissa. Suojauksen toiminta-ajassa tulee ottaa 

huomioon saarekkeen stabiiliuskysymysten mahdollisesti asettamat vaatimukset. Myös 

hajautetun tuotannon vaikutukset sekä mahdolliset muutokset keskijänniteverkon maa-

doitustavassa saarekkeeseen siirryttäessä ovat huomioitava suojauksessa. Useat saa-

rekekäyttöön liittyvät tekijät ja aihetta koskevien standardien puute tekevät selektiivisen 

suojauksen suunnittelusta haastavaa ja tapauskohtaista. 
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