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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Oulun ammattikorkeakoulun sähkötekniikan labora-
toriotiloihin sähköverkon pienjännitekatkaisijoille kunnossapito- ja huolto-ohjeistus.  
 
Aiheeseen perehdyttiin tutkimalla alan kirjallisuutta, laitevalmistajan materiaaleja, sähköturvalli-
suuslakia ja -asetuksia sekä standardeja. 
 
Työssä tutkittiin ja selvitettiin yleisellä tasolla pienjännitekatkaisijoiden käyttöä ja toimintoja sekä 
paneuduttiin laboratoriotiloihin tulevien katkaisijoiden ominaisuuksiin. Työssä perehdyttiin laajalti 
ilma- ja kompaktikatkaisijoiden ominaisuuksiin, huoltotoimenpiteisiin ja itse katkaisijoiden käyttöön 
ennen kaikkea niin, että huoltotoimenpiteet tultaisiin suorittamaan lakien ja asetusten mukaan sekä 
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The purpose of this thesis was to produce maintenance and service instructions for the low voltage 
circuit breakers of the electrical network in the electrical engineering laboratory premises of Oulu 
University of Applied Sciences. 
 
First the functions and features of the low voltage circuit breakers were studied. The aim was to 
get familiar with the features of air and compact circuit breakers, maintenance procedures and the 
basic use of the circuit breakers themselves so the measures would be carried out in  
accordance with laws and safety regulations.  
 
The result was clear instructions for the maintenance and service of the circuit breakers in the 
electrical engineering laboratory. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä Oulun ammattikorkeakoulun sähkötekniikan laboratoriotiloi-

hin sähköverkon pienjännitekatkaisijoille kunnossapito- ja huolto-ohjeistus. Työssä on tarkoitus tut-

kia ja selvittää yleisellä tasolla nykyaikaisten pienjännitekatkaisijoiden ominaisuuksia ja toimintoja 

sekä käydä läpi laboratoriotilojen keskukseen PK2 tulevien ilmakatkaisijan ja kompaktikatkaisijoi-

den ominaisuuksia. Työssä pyritään tutustumaan katkaisijoiden huoltotoimenpiteisiin niin lakien ja 

asetusten kuin käytännön toimenpiteiden näkökulmista. Työ on tarkoitus tehdä selventämään la-

boratorion katkaisijoiden ominaisuuksia siten, että sitä pystytään jatkossa käyttämään opetuksen 

apuvälineenä sekä ottamaan huomioon laboratorion sähkölaitteiston kunnossapito- ja huoltotoi-

mintoja suunniteltaessa myös katkaisijoiden vaatimat toimenpiteet.  

 

Huoltoon ja kunnossapitoon kuuluu nykyään isona osana laitteiden tuottama diagnostiikka ja mit-

taustieto, joita hyödynnetään korjaus- ja huoltotöiden suunnittelun ja aikataulutuksen apuna. 

Työssä käydään läpi käytössä olevat ohjelmistot, mutta ei perehdytä syvemmin näiden käyttöön 

niiden laajuuden takia. 

 

Työssä keskitytään hybridilaboratorion ilmakatkaisijoihin Schneider Electric MasterPact MTZ2 ja 

kompaktikatkaisijoihin ComPact NSX. Keskuksen PK2 pääkatkaisijaksi tulee edellä mainittu Mas-

terPact MTZ2, koje- ja jakelulähtöjen suojaukseen ComPact NSX 125N, NSX 250N sekä NSX 

630N -mallin kompaktikatkaisijoita. Kompaktikatkaisijoita tulee kohteeseen tämänhetkisen tiedon 

mukaan 13 kappaletta. Tämä määrä sisältää varauksia tulevaisuuden toiminnoille. 
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2 PIENJÄNNITEKATKAISIJAT 

Standardin SFS-EN 60947-1 määritelmän mukaan katkaisija on mekaaninen kytkinlaite, joka ky-

kenee sulkemaan, johtamaan ja katkaisemaan normaaleissa virtapiirin olosuhteissa sekä myös 

kytkemään, johtamaan tietyn ajan ja katkaisemaan määrättyjen epänormaalien piirin olosuhteiden, 

kuten oikosulun, aiheuttamia virtoja (1). Katkaisijalle on tyypillistä, että se kykenee vaurioitumatta 

sekä avaamaan että sulkemaan oikosulkupiirin, joka on toisin sanottuna virtapiiri, jossa kulkee mo-

ninkertainen virta verrattuna katkaisijan nimellisvirtaan. Katkaisijasta puhuttaessa ei tule sekoittaa 

sitä kytkimeen, joka on tarkoitettu kytkemään ja katkaisemaan ainoastaan nimellisvirtansa suurui-

sia virtoja. (2, s. 245.) 

 

Yleisen käsityksen mukaan pienjännitekatkaisijat jaotellaan ilma-, kompakti- sekä johdonsuojakat-

kaisijoihin, joiden valinta tehdään kohteessa vaadittavien ominaisuuksien mukaan. Tässä työssä ei 

käsitellä johdonsuojakatkaisijoita. 

 

Katkaisijoiden laukaisut toteutetaan katkaisijan yhteydessä olevan suojareleen avulla. Nykyaikaiset 

ilma- ja kompaktikatkaisijat varustetaan suurelta osin elektronisilla suojareleillä, joiden etuja ovat 

laajat ja monipuoliset asettelualueet. Niiden laukaisuvirrat ja -ajat ovat säädettävissä. Lisäominai-

suuksia ovat muun muassa mittaukset sekä erilaiset hälytys- ja väylätoiminnot, jotka mahdollistavat 

esimerkiksi katkaisijan etävalvonnan ja -käytön. (3, s. 5.) 

 

Virtapiirin katkaisutapahtumalle on tyypillistä, että virta ei katkea heti katkaisijan koskettimien avau-

tuessa, vaan virtapiiri pysyy suljettuna valokaaren välityksellä. Valokaaren virtaa johtavien ominai-

suuksien takia valokaarella on virran katkaisussa suuri merkitys. Suuren virran aikana valokaaren 

johtavuus sallii koskettimien avautumisen niin etäälle toisistaan, että kärkien avausväli kestää täy-

den jännitteen valokaaren sammuttua. Läpi kulkevan virran pienentyessä myös valokaaren vastus 

kasvaa. Erityisesti virran nollakohdassa vastus kasvaa hyvin nopeasti, kun valokaarta jäähdyte-

tään. Valokaari toimii kytkimen tavoin, koska muutos johteesta eristeeksi tapahtuu vaihtovirran nol-

lakohdassa. (2, s. 246.) 
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Kuvassa 1 on pienjännitekatkaisijan avautumisen vaiheet kuvattuna. Katkaisijan avautuessa a-

kohdassa kärkien välille muodostuu sula metallisilta, jonka jälkeen avausvälin kasvaessa muodos-

tuu b-kohdassa nähtävä paikallaan pysyvä, stationäärinen, valokaari. Kärkien edelleen loitotessa 

toisistaan valokaari muuttuu kohdan c mukaiseksi liikkuvaksi valokaareksi. Kohdasta d nähdään 

valokaarijännite ajan funktiona. Katkaisun aikana vapautuu energiaa, jota kutsutaan katkaisutyöksi. 

Katkaisutyö on pidettävä kohtuullisen pienenä katkaisijan vaurioitumisen välttämiseksi. (2, s. 247.) 

 

 

KUVA 1. Pienjännitekatkaisijan avausvaiheet (2, s. 247) 

 

 

Pienjännitekatkaisijoita on kolmea eri tyyppiä: kiinteää, ulosotettavaa ja ulosvedettävää. Kiinteä 

katkaisija asennetaan kiinni asennuslevyyn ja johtimet tai kiskot kytketään katkaisijan liittimiin. 

Ulosotettavien ja -vedettävien katkaisijoiden kiinteä runko-osa asennetaan keskukseen, johon kyt-

ketään johtimet tai virtakiskot. Itse katkaisija on irrotettavissa runko-osasta, mikä helpottaa sekä 

katkaisijan vaihtoa että huoltoa. Ulosotettavat katkaisijat ovat lähinnä enintään 630 A:n kompakti-

katkaisijoita. (3, s. 5.)  
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2.1 Ilmakatkaisijat 

Ilmakatkaisijoita käytetään kaapelien, kiskostojen ja keskusten suojina sekä pääkytkiminä että 

moottorien suojaamisessa ja kytkemisessä. Katkaisijan avaaminen ja sulkeminen tapahtuvat pai-

nonapeilla katkaisijan etulevystä tai kauko-ohjauksella jännitekelojen avulla. Ilmakatkaisija kestää 

kompaktikatkaisijaa paremmin laukaisujen hidastuksia, joten selektiivisyys suojattavan kohteen 

etukojeena on myös parempi. (3, s. 6.) 

 

Ilmakatkaisijan koskettimet ovat normaalin ilmanpaineen tilassa. Yleensä katkaisijat ovat metalli-

runkoisia ja kiinni-auki-toiminnot suoritetaan jousivoimalla. Katkaisijan jousi viritetään joko käsivi-

vulla tai sähkömoottorilla. Katkaisijat on tavallisesti suojattu valokaarisuojuksella, jonka sisällä on 

useita välilevyjä valokaaren sammumisen tehostamiseksi. Useimmiten ilmakatkaisijoissa on erik-

seen pää- ja valokaarikoskettimet. Katkaisijan ollessa suljettuna suurin osa virrasta kulkee pääkos-

kettimien kautta. Katkaisijaa avattaessa ensin avautuvat pääkoskettimet, jonka jälkeen katkaisuva-

lokaari syntyy valokaarikoskettimien väliin. Näiden koskettimien välinen valokaari sammutetaan 

vetämällä se nopeasti valokaarisuojuksen muodostamaan sammutuskammioon. Useat valmistajat 

varustavat ilmakatkaisijat magneettisella puhalluksella. Magneettipuhalluksessa valokaari ohjataan 

katkaistavan virran muodostaman magneettikentän avulla sammutuskennostoon, jossa valokaari 

pitenee ja virran pienetessä jäähtyy ja lopulta sammuu. Magneettisella puhalluksella varustetun 

katkasijan etuja ovat muun muassa pienet katkaisijan itsensä aiheuttamat ylijännitteet, suuri kyt-

kentätiheys sekä pitkät huoltovälit. (2, s. 252; 3, s. 6.) 

2.2 Kompaktikatkaisijat 

Kompaktikatkaisijan runko on kiinteä. Sen kotelo on valettu ja eristeaineinen muodostaen kiinteän 

osan katkaisijan rakennetta. Kompaktikatkaisijan pääkoskettimia käytetään joko suoraan käyttövi-

vun avulla mekaanisesti tai moottoriohjauksella. Kompaktikatkaisijoita käytetään kaapelien ja kis-

kostojen sekä keskusten ja laitteiden suojina yleensä alle 630 A:n nimellisvirroilla. Suurempia 800–

1600 A:n kompaktikatkaisijoita käytetään esimerkiksi liikekiinteistöissä pääkytkiminä ja alakeskus-

ten lähdöissä, joissa kytkentä- ja käyttökertoja tulee vähän. (3, s. 6.) 
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3 KATKAISIJAT HYBRIDILABORATORIOSSA 

Hybridilaboratorion PK2-keskuksen katkaisijoiden osalta tässä luvussa käsitellään pääkatkaisijana 

toimivaa Schneider Electricin MasterPact MTZ2-ilmakatkaisijaa sekä koje- ja jakelulähdöissä käy-

tettäviä ComPact NSX-katkaisijoita. Katkaisijat ovat laboratorion koje- ja jakelulähtöjen suojausten 

lisäksi myös opetuskäytössä. 

3.1 MasterPact MTZ-ilmakatkaisija 

MasterPact-ilmakatkaisijoita on kolmea eri runkokokoa: MTZ1, MTZ2 ja MTZ3. Katkaisijat on ja-

oteltu viiteen eri suorituskykyluokkaan nimellisvirtojen sekä oikosulkuvirran katkaisukykyjen mu-

kaan: N1, H1, H2, H3, L1 (Kuva 2). 

 

 

KUVA 2. MTZ-katkaisijoiden luokittelu (4) 
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3.1.1 Katkaisijayksikkö 

Hybridilaboratorion keskuksen PK2 pääkatkaisijaksi on valittu MasterPact MTZ2, H1 (Kuva 3). Kat-

kaisija on ulosvedettävää mallia, mikä tarkoittaa, että katkaisijan liikkuva osa (laite) on helposti 

irrotettavissa huoltoa varten keskukseen kiinteästi asennetusta kiinteästä osastaan (vaunu). Näin 

voidaan myös luotettavasti toteuttaa katkaisijan jälkipuolen erotus sähköverkosta.  

 

KUVA 3. Schneider MasterPact MTZ2-ilmakatkaisija (4) 

3.1.2 Ohjausyksikkö 

Katkaisijan varusteisiin kuuluu MicroLogic X-ohjainyksikkö. Ohjausyksiköitä on neljää eri mallia: 2.0 

X, 5.0 X, 6.0 X sekä 7.0 X. Malli valitaan käyttöpaikassa tarvittavien suojausominaisuuksien mu-

kaan. Esimerkiksi mallien 2.0 ja 5.0 ominaisuuksiin kuuluu ainoastaan ylivirta- ja oikosulkusuojauk-

set, kun taas mallit 6.0 ja 7.0 sisältävät näiden lisäksi laitteesta riippuen maavuotovirtamittauksiin 

liittyviä suojauksia. Hybridilaboratorion ohjausyksiköksi on valittu MicroLogic 5.0 X, joka on suo-

jaustyypiltään LSI, eli katkaisukäyrän määrittelyssä asetellaan katkaisuarvot: terminen (Ir), lyhyen 

ajan (Isd) sekä välittömän laukaisun virta (Ii) (Kuva 4). Ohjausyksikön asettelu tehdään PC-ohjel-

miston EcoStruxure Power Commission avulla. (4.) 
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MicroLogic X mittaa kaikki sähköiset parametrit, muun muassa sähköverkon virrat, jännitteet, taa-

juuden, tehon, energiat sekä tehokertoimen. Ohjausyksikkö kerää myös laajalti diagnostiikkatietoa 

katkaisijan toiminnoista, jota käytetään muun muassa laitteen huollon apuna. (4.) 

 

 

 

KUVA 4. MicroLogic 5.0 X-ohjausyksikkö ja sen katkaisukäyrä (4) 

3.1.3 Lisälaitteet 

MasterPact MTZ-katkaisijaan on saatavilla lisätarvikkeita ja -varusteita todella kattavasti. Katkaisija 

varustellaan aina käyttökohteen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi katkaisijan mekaanista käyttöä var-

ten on saatavissa suojaustarvikkeita, joilla rajoitetaan tai estetään asiaan kuulumattomilta henki-

löiltä katkaisijan käyttöä sekä pääsyä katkaisijaan osiin. Esimerkkejä edellä mainituista ovat muun 

muassa katkaisijan asentolukot, painonappien lukittavat suojaluukut ja kosketussuojat.  

 

Katkaisijan moottori (Kuva 5) lataa jousimekanismin automaattisesti, kun katkaisija suljetaan. Kat-

kaisijan välitön sulkeminen on siten mahdollista avaamisen jälkeen. Jousimekanismin latauskah-

vaa voidaan käyttää, jos käyttöjännitettä ei ole. (4, s. 103.) 



  

13 

 

KUVA 5. MTZ2-katkaisijan MCH-moottori (4) 

3.1.4 Tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmät 

Etäohjauksen toteuttamiseen tarvitaan edellä mainitun MCH-moottorin lisäksi XF-kiinniohjauske-

loja, MX-mallin työvirtalaukaisijoita ja MN-mallin alijännitelaukaisijoita. Laboratorion PK 2:n ilma-

katkaisijan kelat ovat diag & com-tyyppisiä.  Niiden ohjaukset voidaan kytkeä valvomojärjestel-

mään. Valvomojärjestelmään kytkeytyminen toteutetaan katkaisijan ohjausyksikköön liitettävällä 

EIFE-ethernet-moduulilla (Kuva 6), ja/tai Modbus-väylän kautta. (4, s. 90–103.)  

 

 

KUVA 6. EIFE-ethernet-moduuli (4) 
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Kuvassa 7 on esimerkkiesitys laajasta käyttösovelluksesta, jossa katkaisijan ohjaus ja diagnosointi 

on mahdollista paikallisesti kytkeytymällä PC:llä tai matkapuhelinsovelluksen avulla Micrologic 

X-ohjausyksikköön tai etäkäytöllä joko lähiverkon tai väylän kautta.  

 

 

KUVA 7. Sovellusesimerkki (4) 

3.2 ComPact NSX-kompaktikatkaisijat 

Kompaktikatkaisijoita käytetään hybridilaboratoriossa pääkatkaisijan jälkeisten jakelu- ja kojelähtö-

jen suojaamiseen ja valvontaan. Näitä ovat muiden muassa laboratorion omakäyttö (valaistukset, 

pistorasiat), yliaaltolähde- ja aktiivisuodatin- sekä aurinkopaneelijärjestelmien varaukset, energia-

varasto sekä sähköautojen latauspisteet. Kompaktikatkaisijoiden ominaisuuksien avulla kaikkien 

lähtöjen arvoja voidaan seurata reaaliaikaisesti sekä käytön historiatiedot voidaan tallentaa valvo-

mojärjestelmään. 

 

Katkaisijan runkoja on saatavilla 100–630 A:n nimellisvirroilla, kahdella eri napaluvuilla (3P ja 4P) 

sekä kuudella eri katkaisukyvyllä. Esimerkiksi tarkasteltaessa katkaisijan rungon tyyppiä NSX 

250N, tarkoittaa 250 katkaisijan nimellisvirtaa ampeereina ja tämän jälkeinen kirjain suurinta oiko-

sulkuvirran katkaisukykyä (ICU) (Taulukko 1). Runkoja on saatavilla seitsemällä eri katkaisukyvyllä. 

Pienimmän katkaisukyvyn B-runkoja on ainoastaan nimellisvirroiltaan 250 A:iin asti. (6.) 

 

TAULUKKO 1. NSX-sarjan katkaisijan katkaisukyvyt. 

Runko R L S H N F B 

Katkaisukyky Icu, kA 200 150 100 70 50 36 25 
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Katkaisijan oikosulkuvirran katkaisukyky valitaan katkaisijan asennuspaikan oikosulkuvirran perus-

teella.  Laboratorioon on valittu katkaisukyvyltään 50 kA:n N-mallin katkaisijat.  

 

Kompaktikatkaisijoiden (Kuva 8) perusvarustukseen kuuluu suojarele, joka valitaan katkaisijaan 

käyttösovelluksen ja suojausvaatimusten perusteella. Taulukosta 2 nähdään NSX-katkaisijan suo-

jareleiden ominaisuuksia ja käyttösovelluskohteita. Laboratoriossa kompaktikatkaisijoiden (< 400 

A) suojareleiksi on valittu MicroLogic 5.2 E (Kuva 9) ja 400–600 A:n katkaisijoille 5.3 E. Taulukosta 

nähdään, että kyseisen suojareleen suojaustyyppi on LSI, jonka aseteltavat suojaukset ovat pitkä-

aikainen ylivirtasuojaus (Ir), lyhytaikainen ylivirtasuojaus (Isd) sekä pikalaukaisu (Ii). Ylivirtasuojauk-

sen (tr ja tsd) aikaviiveet ovat myös aseteltavissa. (6.) Suojareleen toiminnoista kerrotaan lisää kat-

kaisijan huolto-osiossa luvussa 4.4.1. 

 

TAULUKKO 2. NSX-katkaisijan suojareletyypit (5) 
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Lähtöjen kompaktikatkaisijat muodostavat yhdessä pääkatkaisijana toimivan ilmakatkaisijan 

kanssa yhden suuren kokonaisuuden, joka on kytkettynä väylä- sekä ethernet-moduulin avulla val-

vomojärjestelmään. Järjestelmän avulla voidaan seurata katkaisijoiden kuntoa sekä huollon tar-

vetta. 

 

 

KUVA 8. Schneider NSX 250N kompaktikatkaisijan runko-osa (6) 

  

KUVA 9. Suojarele MicroLogic 5.2, 3P3D (6)  
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Valvomo- ja etäkäyttöratkaisuissa NSX-sarjan kompaktikatkaisijoissa käytetään tiedonsiirtoon 

Modbus-väylää. Hybridilaboratorion kompaktikatkaisijoiden väylään liittämiseen käytetään IFM 

Modbus-liityntämoduulia.  

 

Kompaktikatkaisijat on varusteltu lisäksi etäkytkennän mahdollistamalla moottoriohjaimella (Kuva 

10), jolla viritetään katkaisijan sulkemiseen tarkoitettu jousi. Jousi voidaan virittää myös moottorissa 

olevan käsivivun avulla esimerkiksi sähkökatkon aikana. Katkaisijan laukaisuun käytetään sen 

omaa sisäänrakennettua jousta. Etäohjauksella tapahtuvaan avaamiseen käytetään MX-työvirta-

laukaisijoita. Katkaisijan tilanvalvontaan käytetään BSCM-tilatieto- ja ohjausmoduulia. Keskuksen 

yhteydessä olevasta FDM-näyttömoduulista voidaan seurata paikallisesti katkaisijan antamia tie-

toja (jännitteet, virrat, tehot, hälytykset). Yhdistettynä väyläkommunikointiin voidaan näyttöyksikön 

kautta lukea käyttäjäkohtaisia hälytystietoja, historiatietoja sekä huoltoon liittyviä indikointeja. (5; 

6.) Kuvan 11 esimerkissä näkyy laboratorion katkaisijoiden varustelu lukuun ottamatta moottorioh-

jainta ja näyttöpaneelia.  

 

 

KUVA 10. NSX 250 moottoriohjaimella (13) 
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KUVA 11. Kompaktikatkaisijan kytkentä väyläjärjestelmään, Modbus-liityntämoduuli (A), liitäntä-
kaapeli (B), suojarele (C), BSCM-tilanvalvontamoduuli (D) (5) 
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4 KATKAISIJOIDEN KUNNOSSAPITO JA HUOLTO 

Katkaisijoiden kunnossapito- ja huoltotoimenpiteistä on säädetty laissa ja ohjeistettu valmistajan 

ohjeissa. Katkaisijoiden oikeilla huoltotoimenpiteillä saavutetaan varmemmin valmistajan laitteille 

suunnittelema käyttöikä sekä turvataan katkaisijoilla suojatun laitteiston käyttövarmuus ja henkilö-

turvallisuus. 

4.1 Huoltoa koskevat lait, asetukset ja standardit 

Kaikessa työskentelyssä täytyy Suomessa noudattaa työturvallisuuslakia ja siihen liittyviä säädök-

siä. Lisäksi sähköalan töissä täytyy noudattaa sähköturvallisuuslain sähkötyöturvallisuutta koske-

via säädöksiä. Vaatimusten noudattaminen on helpointa toteuttaa noudattamalla voimassa olevia 

standardeja. Sähkötyöturvallisuusstandardia SFS 6002 sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen 

käyttöön ja työskentelyyn sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä. Valtioneuvoston asetuk-

sessa 1435/2016 sähkötyöstä ja käyttötyöstä on liiteosiossa esitetty sähkötyön turvallisen suoritta-

misen olennaiset vaatimukset. Koska sähköturvallisuusstandardia SFS 6002 sovelletaan kaikkeen 

sähkölaitteistojen käyttö- ja ohjaustoimintaan sekä työntekoon sähkölaitteissa ja niiden läheisyy-

dessä, tulee asetuksen turvallisuusvaatimukset toteutettua standardia noudattamalla. (8, s. 18–

20.)  

 

Sähköturvallisuuslain 44 §:ssä on sähkölaitteistot jaoteltu kolmeen eri luokkaan niiden varmennus- 

ja määräaikaistarkastusten vaatimusten sekä kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten mu-

kaan. Pykälässä lueteltujen luokitusten perusteella voidaan todeta hybridilaboratorion laitteiston 

kuuluvan sähkölaitteistoluokkaan 2, koska sähkölaitteiston haltijan kiinteistöryhmään rakennettujen 

liittymien liittymistehojen summan on yli 1 600 kilovolttiampeeria. Lain 48 §:ssä määrätään, että 

sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille laaditaan säh-

köturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma, ja että haltija myös vastaa siitä, että kunnossa-

pito-ohjelmaa noudatetaan. (9.) 

 

Sähköturvallisuuslaissa tarkennetaan sähkötyön määrittelyä siten, että sillä tarkoitetaan sähkölait-

teen korjaus- ja huoltotöitä sekä laitteiston rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä (9). Koska huoltotyökin 

rinnastetaan sähkötyöksi, tulee huoltotyön tekijän pääsääntöisesti olla sähköalan ammattihenkilö.  
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Sähkötöiden johtaja 

 

Sähkötöiden tekemisen edellytyksissä vaaditaan, että toiminnanharjoittaja saa tehdä sähkötyötä, 

kun töitä johtamaan on nimetty sähkötöiden johtajaksi henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus sekä töitä 

suorittavalla ja valvovalla henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai ammattitaito. Toiminnanharjoittajalla 

on oltava myös käytössä tarpeelliset työvälineet sekä sähköturvallisuussäädökset ja toiminnasta 

on lisäksi tehty ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle. (9.) 

 

Käytön johtaja 

 

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä sähkölaitteiston käyttötöitä varten käytön johtaja seuraavissa 

tapauksissa: 

- sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta enintään 

1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia 

laitteistoja 

- sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yh-

tenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 

kilovolttiampeeria (9). 

 

Käytön johtaja vastaa siitä, että sähkölaitteiston käytössä noudatetaan sähköturvallisuuslakia, säh-

kölaitteisto on lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana sekä käyttötöitä tekevät henkilöt ovat 

ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja (9). 

 

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston käytön johtajan tulee olla joko sähkölaitteiston hal-

tija tai tämän palveluksessa. Käytön johtajana voi toimia myös sellaisen yhteisön palveluksessa 

oleva henkilö, jolla on sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopi-

mus. (9.) 

 

Sähkötöiden johtajan tehtävänä on siis urakoitsijan tekemästä sähkötyöstä vastaaminen. Näin ol-

len oppilaitoksen sähkölaitteistojen käyttö- ja huoltotöistä ja niiden suorittamisesta vastuu on aina 

käytön johtajalla.  
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4.2 Huoltotyön suorittaminen turvallisesti 

Sähkötöiden teko tulee suunnitella ennen aloitusta. Huoltotyön osalta vastuu työstä on käytön joh-

tajalla. Hänen on varmistettava, että töitä tekevät henkilöt ovat riittävän ammattitaitoisia ja opastet-

tuja sekä ohjeistettuja kyseisiin töihin. Ennen kuin työ sähkölaitteiston läheisyydessä aloitetaan, on 

selvitettävä luotettavasti sähkölaitteiston rakenne, arvioitava työhön liittyvät vaaratekijät ja ryhdyt-

tävä sähkötyöturvallisuuden kannalta tarvittaviin toimenpiteisiin. (8, s. 62.) 

 

Sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö on Suomessa yleensä käytön johtaja. Käyttöä valvovan 

henkilön tulee hyväksyä kaikki sähkölaitteistoon tehtävät kunnossapitotoimenpiteet. Samankaltai-

sia toistuvia kunnossapitotöitä suoritettaessa työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja voi antaa 

työn aloitus-, keskeytys- sekä lopetusluvat. Sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja ohjeistaa näiden 

töiden suorittamisessa. (8, s. 47.) 

4.2.1 Työmenetelmät 

Sähkötöissä on käytössä kolme eri työmenetelmää: 

- työskentely jännitteettömänä 

- jännitetyö 

- työskentely jännitteisten osien läheisyydessä. 

 

Tässä työssä huoltotyön luonteen takia keskitytään ainoastaan työskentelyyn jännitteettömänä. 

Työskentelyyn on standardissa SFS 6002 määritelty viisi turvallisuussääntöä, joilla varmistetaan 

työkohteen pysyminen jännitteettömänä. Toimenpiteet täytyy suorittaa seuraavassa järjestyk-

sessä: 

1. Täydellinen erottaminen 

2. Jännitteen kytkemisen estäminen 

3. Laitteiston jännitteettömyyden toteaminen 

4. Työmaadoitus 

5. Suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta. 
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Täydellinen erottaminen 

 

Täydellisellä erottamisella tarkoitetaan sen sähkölaitteen osan, jossa työskennellään, täydellistä 

erottamista kaikista syötöistä. Erottaminen tehdään käyttämällä ilmaväliä tai eristystä, jolla varmis-

tetaan, ettei erottamiskohta petä sähköisesti. (8, s. 64.) 

 

Pääkatkaisijan erottaminen tehdään muuntajan 20 kV:n kojeiston erottimilla. Laboratorion kompak-

tikatkaisijoiden huoltoa suoritettaessa voidaan katkaisijat erottaa riittävällä varmuudella syötöistään 

irrottamalla pääkatkaisijana toimivan ilmakatkaisijan katkaisijaosa rungostaan. Energiavarastojen 

ja aurinkopaneelijärjestelmien kautta kompaktikatkaisijoille kytkeytyvät jännitteet pystytään erotta-

maan luotettavasti varokekytkimien avulla.  

 

Jännitteen kytkemisen estäminen 

 

Standardissa SFS 6002 on muun muassa seuraavia vaatimuksia jännitteen kytkennän estämiseen. 

Sähkölaitteiston erottamiseen käytetyt kytkinlaitteet täytyy varmistaa uudelleenkytkennän estä-

miseksi mieluiten lukitsemalla käyttömekanismi. Uudelleenkytkentä täytyy myös kieltää sopivilla 

kilvillä. Kansallisessa lisävaatimuksessa tarkennetaan kytkemisen estämisen tapoja, joista seuraa-

vat koskevat hybridilaboratoriota. Kytkeminen työkohteeseen voidaan estää: 

- poistamalla sulakkeet 

- avaamalla erottamiseen käytetty kytkinlaite ja lukitsemalla sen ohjauselin tai kytkinlaitteen 

sijaintitila (avaaminen saa olla mahdollista vain avaimen tai työkalun avulla). (7.) 

 

Laboratorion PK 2:n pääkatkaisijan huoltoa suoritettaessa jännitteen kytkemisen estäminen toteu-

tetaan lukitsemalla 20 kV:n kojeiston erotin sekä irrottamalla energiavarastojen ja aurinkopaneelien 

varokekytkimien varokkeet. 

 

Laitteiston jännitteettömyyden toteaminen 

 

Käyttöjännitteen poissaolo täytyy todeta sähkölaitteiston kaikista vaiheista tai navoista työalueella 

tai niin lähellä työaluetta kuin on käytännössä mahdollista. Käyttöjännitteen poissaolo pitää aina 

todeta ennen työn aloittamista hyväksytyillä jännitteenkoettimilla tai -ilmaisimilla. Pienjännitteellä 

pidetään luotettavana tapana todeta jännitteettömyys käyttämällä yleismittaria tai kaksinapaista 

jännitteenkoetinta. Keskeytettäessä työ ja poistuttaessa työkohteesta siten, että työkohdetta ei 
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voida valvoa itse tai työtä tekevän työryhmän toimesta, jännitteettömyys on todettava uudelleen 

ennen kuin työ aloitetaan. Jännitteettömyyttä ei tarvitse todeta uudelleen, kun on varmistettu, että 

työkohde on työmaadoitettu. (7.) 

 

Työmaadoitus 

 

Työmaadoituksella estetään työkohteen tuleminen jännitteiseksi erottamiseen käytetyn laitteiston 

virheellisen käytön, virhetoiminnan tai muun syyn takia laitteeseen tulleen jännitteen vuoksi. Työ-

maadoittamisella tarkoitetaan virtapiirin kaikkien osien yhdistämistä toisiinsa ja maahan työn ajaksi. 

Pienjännitteellä riittäväksi työmaadoitukseksi katsotaan vaiheiden yhdistämistä toisiinsa sekä PEN- 

tai PE-liittimeen. (8, s. 74.) 

 

Koska pienjännitelaitteiston (0–1000 V) työmaadoitusvaatimus koskee nimellisvirraltaan yli 1000 

ampeerin keskuksia, täytyy hybridilaboratorion laitteiston huolloissa käyttää myös tätä menetel-

mää. 

 

Suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta 

 

Jos työalueen lähellä on sähkölaitteiston osia, joita ei voi tehdä jännitteettömäksi, on ennen työn 

aloittamista ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin sähköstä aiheutuvan vaaran välttämiseksi. Toimen-

piteet esitetään yksityiskohtaisemmin SFS 6002 standardin osassa 6.4 Työskentely jännitteisten 

osien läheisyydessä. Työskentelyllä tarkoitetaan pääpiirteittäin sitä, että jännitteiset osat suojataan 

tai koteloidaan eristeisellä materiaaleilla tai työ tehdään ilman suojia pitämällä riittävä etäisyys jän-

nitteisiin ja maadoitettuihin osiin koko työskentelyn ajan. (8, s. 78.) 

4.2.2 Lupa työn aloitukseen 

Välttämätön edellytys työn aloittamiselle on sähkölaitteiston käyttöä valvovan henkilön antama val-

tuutus. Aloitusluvan työn tekijöille voi antaa vain työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja sen jäl-

keen, kun edellä mainitut viiden kohdan turvallisuustoimenpiteet on suoritettu. (8, s. 80.) 
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4.2.3 Kytkentä jännitteiseksi työn jälkeen 

Työn valmistumisen ja tarkastuksen jälkeen kaikki työskentely kohteessa on lopetettava ja ylimää-

räisten henkilöiden poistuttava. Työmaadoitukset, lukitukset sekä varoituskyltit poistetaan. Vasta 

tämän jälkeen voidaan käynnistää toimenpiteet jännitteen uudelleen kytkemiseksi. Ennen kytken-

tää varmistetaan, ettei laitteistossa enää työskentele ketään ja ettei irtonaisia ja suojaamattomia 

kaapelin päitä eikä ylimääräisiä tavaroita ole laitteistossa. Jännitteen kytkentä ei saa perustua en-

nalta sovittuun kellonaikaan tai merkkisignaaliin vaan sen tulee tapahtua ainoastaan työnaikaisen 

sähköturvallisuuden valvojan luvalla. (8, s. 80.) 

 

4.3 MTZ-katkaisijan huolto 

MTZ-ilmakatkaisijaa käytetään nimellisvirta-alueella 630–6300 A. Ilmakatkaisija on rakenteeltaan 

suunniteltu huollettavaksi. Katkaisijan kaikki tärkeimmät toiminnalliset osat saadaan irrotettua huol-

toa ja korjausta varten.  

4.3.1 Huolto-ohjelmat, huoltovälien määrittely 

Valmistaja suosittelee huoltosuunnitelman laatimista laitteille luotettavan ja turvallisen käytön ta-

kaamiseksi sekä katkaisijan suunnitellun toimintaiän saavuttamiseksi. Huolto-oppaassa on annettu 

tarkat ohjeistukset suunnitelman tekoon. Huoltostrategia voidaan määritellä katkaisijan käyttökoh-

teen kriittisyyden eli sen mukaan, miten suurta taloudellista vahinkoa laitteen vikaantuminen voi 

aiheuttaa. Huolto-oppaassa on määritelty seuraavat strategiat: 

- Corrective maintenance, korjaava huolto (laitteiden korjaamista vian ilmetessä) 

- Preventive maintenance, ennaltaehkäisevä huolto (määräaikaishuolto, tietyin aikavälein) 

- Enhanced preventive maintenance, parannettu ennaltaehkäisevä huolto (valmistajan huol-

toa diagnostiikan avulla) 

- Predictive maintenance, kuntoon perustuva ennakkohuolto (valmistajan jatkuvaa valvon-

taa ja diagnosointia) (11). 

Kahden viimeisen strategian mukaiset huollot hoitaa valmistaja täysin. 

 



  

25 

Korjaava huolto on nimensäkin perusteella pelkkää korjausta, jossa laitetta huolletaan ainoastaan 

vikoja ja hälytyksiä ilmetessä. Jäljempänä käsitellään ennaltaehkäisevää huoltoa, johon kuuluvat 

tietyin aikavälein suoritettavat huoltotoimenpiteet sekä käsitellään esimerkinomaisesti huoltosuun-

nitelman teko. 

 

Katkaisijan huoltoväleihin vaikuttavat sen asennuspaikan olosuhteet. Huoltoväleihin vaikuttavat 

alla mainitut katkaisijan käyttöolosuhteet. Hybridilaboratorion olosuhteiden määrittelyssä voitaneen 

olettaa, että seuraavat normaalien olosuhteiden käyttöpaikan ehdot täyttyvät: 

 

- keskimääräinen lämpötila keskuksen ulkopuolella < 25 °C 

- katkaisijan kuormitus nimellisvirrasta < 80 % 

- harmoniset virrat vaihetta kohden < 30 % 

- suhteellinen kosteus < 70 % 

- ei suolapitoisuuksia ilmassa 

- pölyisyys, laite asennettu IP54 koteloituun tai suodattimilla varustettuun keskukseen 

- jatkuva tärinätaso < 0,2 g. 

 

Valmistaja määrittelee kolme eri huolto-ohjelmaa, josta on esimerkki ennaltaehkäisevän (preven-

tive) huollon kyseessä ollessa taulukossa 3. Taulukosta nähdään, että loppukäyttäjän basic end-

user-huolto-ohjelmaan kuuluu näköhavaintoihin perustuva tarkistus, toiminnan testaus sekä viallis-

ten osien vaihto. Toimenpiteiden suorittaja voi olla koulutettu loppukäyttäjä, koulutettu huoltopalve-

lujen tarjoaja tai valmistajan huoltoedustaja. Standard end-user-huolto-ohjelmaan kuuluu edellä 

mainittujen toimenpiteiden lisäksi toiminnallinen huolto ja kokoonpanon testaus. Edellä mainitut 

huoltotoimenpiteet voi suorittaa koulutettu huoltopalvelujen tarjoaja sekä valmistajan huoltoedus-

taja. Valmistajan suorittamaan manufacturer-huolto-ohjelmaan kuuluu edellä mainittujen toimenpi-

teiden lisäksi diagnostiikka ja osien vaihto. Kyseisen huolto-ohjelman suorittaa valmistajan huol-

toedustaja.  
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TAULUKKO 3. Yhteenveto huolto-ohjelmista (11) 

 

 

Huoltoväleihin vaikuttaa myös käyttöpaikan kriittisyystaso (criticality level). Se määritellään taulu-

kon 4 mukaan. Keskuksen sijaitessa avoimessa laboratoriotilassa, jossa järjestetään opetusta, lait-

teiston vikaantumisesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen takia voitaneen määritellä kriittisyys-

tasoksi korkea (high). 

 

TAULUKKO 4. Kriittisyystason määrittely (11) 

 

 

Aiemmin on määritelty olosuhdetasoksi (operating conditions) normal ja kriittisyystasoksi (criticality 

level) high. Sen mukaan voidaan taulukosta 5 todeta basic end-user-ohjelman huoltojen väliksi yksi 

vuosi, standard end-user-ohjelman väliksi taulukon 6 mukaan kaksi vuotta sekä manufacturer-huol-

toväliksi kolme vuotta (Taulukko 7). Edellä mainittujen huoltovälien mukaan voidaan muodostaa 

huoltovälien tarkastelua selkeyttävä taulukko 8. 
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TAULUKKO 5. Basic end-user-ohjelman huoltovälit (11) 

 

 

TAULUKKO 6. Standard end-user-ohjelman huoltovälit (11) 

 

 

TAULUKKO 7. Manufacturer-ohjelman huoltovälit (11) 

 

 

TAULUKKO 8. Huoltovälit (11) 

 

 

Määriteltäessä lopullista huolto-ohjelmaa täytyy laitteiston asennuksen jälkeen käyttöpaikan olo-

suhteisiin perehtyä tarkemmin ja määritellä huolto-ohjelma todellisten olosuhteiden mukaan. 
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4.3.2 Huollon suoritus 

Tässä osuudessa käsitellään ainoastaan ennaltaehkäisevän Preventive maintenance -huoltostra-

tegian käyttäjätasojen basic- ja standard-user-huolto-ohjelmien toimenpiteitä. Manufacturer-ohjel-

man huollot tilataan valmistajan edustajalta. Käyttäjätason huolto-ohjelmat on tarkoitettu suoritet-

tavaksi laitteisiin perehdyttävän asianmukaisen koulutuksen saaneiden henkilöiden toimesta. 

 

Kuvassa 12 on esitelty MTZ-katkaisijan yhteydessä käytettävät eri EcoStruxure-ohjelmistoperheen 

tuotteet sekä niiden käyttötarkoitukset suunnittelusta ohjelmointiin ja käytöstä huoltoon. Huollon 

kannalta keskeinen ohjelma on EcoStruxure Power Commission, jota käytetään huoltotoimenpi-

teitä suoritettaessa ja dokumentoidessa. Valvomo- ja etäkäyttöihin on olemassa kuvassa mainittuja 

EcoStruxure Power -valvontaohjelmia muun muassa laboratoriossa käytössä oleva Power Monito-

ring Expert, PME. PME-järjestelmään kytketään myös kompaktikatkaisijat. 
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KUVA 12. MTZ-ilmakatkaisijan suunnittelun, ohjelmoinnin, käytön ja huollon kannalta olennaiset 
sovellukset (4) 

MicroLogic X-ohjausyksikkö tuottaa tietoja ennakoivan huollon aikataulutuksen helpottamiseksi. Se 

seuraa suoritettuja huolto-ohjelmia ja indikoi tulevien huoltojen ajankohtia. Ohjausyksikköä voidaan 

käyttää ja tarkkailla joko paikallisesti, PC-tietokoneella EcoStruxure Power -sovelluksilla tai matka-

puhelinsovelluksen avulla Bluetooth-yhteydellä. (12, s. 18.) 

 

Ohjausyksikkö valvoo suurinta osaa aktiivisista mekaanisista komponenteista (katkaisijaa, runkoa 

ja MCH-moottorin jousimekanismin lataamista) sekä sähköisiä osia (MN, MX1, MX2, XF-jännitteen-

vapauttimia) ja ohjausyksikköä itseään. Lisäksi MicroLogic X laskee katkaisijan kärkien kulumista 
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laukaisumäärien ja -virtojen avulla. Ohjausyksikkö kertoo myös laskennallisen katkaisijan sekä oh-

jausyksikön jäljellä olevan käyttöiän. Se näyttää myös toimilaitteiden käyttökertojen lukumäärän 

(MCH, XF, MN, MX1, MX2) ja koskettimien kulumisen. Hälytykset auttavat käyttäjiä ennakoimaan 

näiden katkaisijoiden komponenttien vaihtoa. (4, s. 57.) 

 

Huoltojen suorittaminen perustuu huolto-ohjelmien määrityksen lisäksi ohjausyksikön seurannan 

antamiin tietoihin. Ohjausyksikkö ilmoittaa huollon tarpeista, osien kulumisista ja mahdollisista kor-

jaustarpeista, jonka jälkeen huollot aikataulutetaan sekä toimenpiteet suoritetaan huoltokäsikirjan 

mukaan. Huollon suorittamisesta pidetään kirjaa EcoStruxure Power Command -sovelluksella, jo-

hon täytetään tiedot huollon suoritusajasta sekä suorittajasta. (12, s. 18.) 

 

Kaikki mainitut huoltotoimenpiteet suoritetaan MasterPact MTZ Basic and Standard End-User 

Maintenance Procedures for IEC Devices -huoltokäsikirjan mukaan. Kirjassa on tarkat kuvitetut 

ohjeet jokaisen vaiheen suorittamisesta turvaohjeineen. 

 

Seuraavassa ovat alemman basic user-huolto-ohjelman suoritteet pääpiirteittäin: 

 

- yleisen kunnon tarkistus 

- laitteen sähköisten ja käsikäyttöjen toimintojen testaus 

- johdotusten tarkistus 

- vikalaukaisulaitteen testaus 

- mekaanisten lukitusten testaus 

- ulosvetomekanismin toiminnan testaus. 

 

Huollossa suoritettavien sähköisten toimintojen testaukseen käytetään aiemmin mainittua EcoStru-

xure Power Command -sovellusta.  
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Standard user-huolto-ohjelmaa suoritettaessa tehdään alemman tason huolto-ohjelman lisäksi 

muun muassa seuraavia suoritteita: 

 

- MCH-moottorin toiminta-ajan testaus 

- katkaisijan yleisen mekaanisen kunnon tarkistus 

- käyttökertojen määrän tarkistus 

- valokaaren sammutuslaitteiden tarkistus 

- jännitelaukaisijoiden ja -kelojen sekä rajakytkimien tarkistus. 

4.4 NSX-katkaisijan huolto 

Kompaktikatkaisijan runko on kiinteä, joten itse katkaisijaan ei voida tehdä vastaavan laajuisia me-

kaanisia huoltotoimenpiteitä kuin aiempana käsiteltyyn ilmakatkaisijaan. Kyseisen katkaisijan 

osalta huoltotoiminnot ovatkin suuremmalta osin katkaisijan toiminnan seurantaa. 

4.4.1 Suojareleen ominaisuuksia 

MicroLogic-suojareleessä on indikoinnit muun muassa katkaisijan toimintakerroille, koskettimien 

kulumiselle ja käyttöajoille (käyttötuntilaskuri). Käyttöjaksolaskurille on mahdollista määrittää häly-

tys huollon suunnittelua varten. Katkaisijan rasittumisen analysointiin voidaan käyttää eri indikoin-

teja yhdessä laukaisukertojen määrän kanssa. Näitä tietoja ei voi nähdä suojareleen omalta näy-

töltä. Analysointiin tarvitaan PC-tietokone sovelluksineen (EcoStruxure Power Command). (13, 

s.78.) 

 

Suojareleeseen voidaan ohjelmoida vakiona käytössä olevien ylivirtahälytysten lisäksi käyttäjän 

tarpeelliseksi näkemiä hälytyksiä. Hälytysten ohjelmointi tapahtuu ainoastaan PC-sovelluksen 

avulla, mutta aktiivisena olevat hälytykset voidaan lukea myös paikallisnäytöltä. Ohjausyksikössä 

itsessään on tallennuspaikkoja historiatiedoille. Se tallentaa aikaleimattuina tietoina edellisiä lau-

kaisutapahtumien tietoja ja laukaisujen tyypit (terminen, lyhyen ajan, välitön laukaisu). Ohjausyk-

sikköön tallennetut historia- ja hälytystiedot voidaan tarkistaa PC-sovelluksen avulla. (13, s.78.) 
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MicroLogic 5- ja 6-suojareleiden suojaus- ja testitoiminnot toimivat sisäisten virtamuuntajien tuot-

taman tehon avulla. Kun kuormitusvirta on yli 20 % nimellisvirrasta IN, sisäisen virtalähteen tuot-

tama teho takaa suojareleen täydellisen toiminnan, johon kuuluvat releen näyttö ja ledit sekä 

huolto- ja diagnostiikkatoiminnot. Kuormitusvirran ollessa alle 20 % katkaisijan nimellisvirrasta on 

kaikkien toimintojen takaamiseksi suojarele varustettava ulkoisella 24 VDC teholähteellä. (14, s. 

21.) 

 

MicroLogic 5.x E-sarjan suojarele mittaa reaaliaikaisesti hetkelliset vaihevirrat ja -jännitteet, antaa 

laskennalliset arvot vaihevirtojen sekä -jännitteiden keskiarvosta, näyttää vaihejärjestyksen, ilmai-

see maksimi- ja minimiarvot edellä mainituista mittauksista sekä näyttää pätö-, lois- ja näennäiste-

hot. (14, s. 89.) 

4.4.2 Huoltoindikoinnit 

Katkaisijan tilanvalvontaan käytettävä BSCM-moduuli sisältää huoltotoiminnan kannalta välttämät-

tömiä laskureita, joiden avulla katkaisija valvoo käyttöä ja kulumista. Moduuli laskee katkaisijan 

avaus- ja sulkemiskerrat, vikakatkaisut sekä moottoriohjauksella tehdyt avaukset, sulkemiset ja re-

setoinnit. Suojareleen sisältämiä laskuritoimintoja ovat muun muassa käyttötuntilaskuri, suojaus-

toimintokerrat sekä huollon kannalta tärkeä ilmasin eli laskennallinen katkaisijan kärkien kulumisen 

ilmaisu, joka ilmoittaa kärkien kulumisen prosentteina ja ilmaisee vaihtoajan 100 %:n kohdalla. (14, 

s. 142.) 
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5 POHDINTA 

Työn suoritus alkoi laitteiston materiaalin hankkimisella. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta löytyi hyvin 

vähän. Kirjoissa, joissa katkaisijoista kerrotaan, asioihin viitataan yleensä hyvin pintapuolisesti. 

Suuri osa katkaisijoiden ohjeista on saatavilla valmistajan internet-sivustoilta englannin kielellä, 

mutta joissain asioissa jouduin turvautumaan valmistajan asiantuntijoihin, joilta sainkin lisätietoa ja 

ohjeita, joita ei ole yleisesti saatavilla. Materiaalin määrän ja laitteiden ominaisuuksien takia heti 

alussa oli tehtävä selkeä rajaus työn laajuudelle ja näissä rajoissa pysyttiin mielestäni hyvin. 

 

Laitteisiin ja niiden laajoihin huolto-ohjeisiin ja -toimintoihin tutustuttua voidaan todeta, että toiminta 

vaatii vähintään yhden oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvan, asiaan hyvin perehtyneen ja koulu-

tetun henkilön valvomaan ja suorittamaan toimenpiteitä. Laitteistoa käyttöönotettaessa olisi oppi-

laitoksen puolesta nimettävä henkilö tai henkilöitä, jotka kouluttautuvat katkaisijoiden huoltoon ja 

ottavat toiminnasta vastuun. Ilmakatkaisijan esimerkkihuolto-ohjelmaa laadittaessa kävi ilmi, että 

tämän tason laitteiden huoltotoiminta on jatkuvaa seurantaa ja vuosittain tehtävää mekaanista 

huoltotyötä, joka laitteiston taloudellisen toiminnan ja normaalin käyttöiän saavuttamiseksi on vält-

tämätöntä. 

 

Tällaisten nykyaikaisten katkaisijoiden ominaisuudet ovat niin laajat, että tässä opinnäytetyössä 

päästiin ainoastaan niin sanotusti ”pintaa raapaisemaan”. Mobiililaite- ja PC-sovellusten tarkempi 

käsittely näiden laajojen käyttöominaisuuksien takia rajattiin työstä jo alussa pois. Tulevaisuudessa 

olisi suotavaa tutustua syvemmin katkaisijan ohjelmointiin ja käyttöominaisuuksiin näiltä osin. Kat-

kaisijoiden käytön, huollon ja laitteiston kulumisen kannalta nämä ohjelmat ja sovellukset ovat ny-

kyaikaisia ja erittäin tärkeä osa laitteiston ylläpitoa.  

 

Opiskelijan näkökulmasta tällaiset nykyaikaiset käytön, huollon ja valvonnan ominaisuudet tekevät 

niin sanotuista tavallisista laitteista todella mielenkiintoisia. Oman näkemykseni mukaan näistä lait-

teista ja laitteistokokonaisuuksista olisi opetushenkilöstöllä moninaiset mahdollisuudet järjestää 

esimerkiksi mielenkiintoisia sähkötekniikan laboratoriotöitä ja tutustuttaa opiskelijat katkaisijoiden 

käyttöön nykyaikaisempana ja monipuolisempana suojausvaihtoehtona perinteiselle sulakesuo-

jaukselle. 
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