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Sähkömarkkinalakimuutokset ovat ohjanneet useita verkkoyhtiötä muuttamaan investoin-

tistrategioitaan. Kiristyneet toimitusvarmuusvaatimukset edellyttävät useilta verkkoyh-

tiöiltä aiempaa suurempaa panostusta jakeluverkon kehittämiseksi. Toimitusvarmuusvaa-

timusten täyttäminen edellyttää myös merkittäviä muutoksia verkkoyhtiöiden käyttämiin

verkostotekniikoihin. Suurhäiriöille alttiita ilmajohtoja muutetaan verkkoyhtiöissä totuttua

nopeammalla aikataululla maakaapeleiksi tiukentuneiden toimitusvarmuusvaatimusten

täyttämiseksi.

PKS Sähkönsiirto Oy:n 20 kV sähköverkko on ollut suurimmalta osalta avojohtoverkkoa

jossa toimitusvarmuus ei ole nykyisellään muuttuneen sähkömarkkinalain asettamalla ta-

solla. Tämä on johtanut verkostostrategian luomiseen, jossa yhtenä toimena toimitusvar-

muuden lisäämiseksi vaaditulle tasolle on avojohtolinjojen korvaaminen maakaapeleilla.

Maakaapelointien nopea rakennusaikataulu tuo monia haasteita verkkoyhtiöille. Maakaa-

pelointien korkea maasulkuvirran ja loistehon tuotto verrattuna avojohtoverkkoon tulee

huomioida yhtiössä verkkoa rakennettaessa.

Tässä diplomityössä selvitetään PKS Sähkönsiirto Oy:n verkostostrategian mukaisten maa-

kaapelointien vaikutuksia sähköverkolle. Työssä on arvioitu tavoiteverkon mukaisten maa-

kaapeleiden aiheuttamaa maasulkuvirran ja loistehon tuoton tasoa. Tulosten perusteella on

tehty johtopäätökset mihin verkkoyhtiön on kiinnitettävä huomioita kaapelointeja suunni-

tellessa ja toteuttaessa.
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Changes of the electricity Market Act have directed many electricity distribution compa-

nies to change they investment strategy. Tightened regulation of electricity supply requires

electricity distribution companies to put more effort to the development of their electricity

distribution network. Filling the demands of the tightening regulation requires significant

changes to the using of different electricity distribution technologies in companies. Over-

head-lines, which are prone to major electricity distribution disturbances are now changing

to underground cablings faster than companies are used to that they can fulfill tightened

regulations.

Medium voltage distribution network of the PKS Sähkönsiirto Oy uses mostly overhead

lines, which do not fulfill regulations of authorities in case of quality of delivery. This has

led to changes of investment strategy, where one of the actions is to replace overhead lines

with underground cables. The fast building schedule of underground cablings brings chal-

lenges to The distribution company. High earth-fault and reactive power generation of ca-

blings must be taken into account in company processes when building underground ca-

blings.

In this master thesis has been studied PKS Sähkönsiirto Oy investment strategy based un-

derground cablings effects on the distribution network. In this study the earth-fault current

and reactive power generation at objective distribution network have been estimated. Based

on the results obtained conclusions have been made, where the distribution company must

pay attention when planning and implementing underground cablings.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

A ampeeri
C kapasitanssi
C0 maakapasitanssi
I virta
i virta
Ief vikaresistanssillinen maasulkuvirta
If maasulkuvirta
I0 nollavirta
ind induktiivinen
kap kapasitiivinen
L induktanssi
P pätöteho
Plt luonnollinen teho
PKSS PKS Sähkönsiirto Oy
PNet liittymispisteen takainen suurimman generaattorin nettopätöteho
POtto verkosta otettu pätöteho
Q loisteho
Qlt loistehotase johtimessa
Qku loistehon kulutus johtimessa
Qs maksimi loistehon raja-arvo
Qs1 maksimi verkkoon syötetty loisteho
Qsmin minimi loistehon raja-arvo
Qt loistehon tuotanto
Re maadoitusresistanssi
Rf vikaresistanssi
U jännite
u jännite
U0 tähtipiste- eli nollajännite
Ue maadoitusjännite
Ut kosketusjännite
Utp sallittu kosketusjännite
VAr volttiampeeri
X reaktanssi
Xc kapasitiivinen reaktanssi
XL kapasitiivinen induktanssi
Y admittanssi
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta

PKS Sähkönsiirto Oy:n sähköverkosto on suurimmalta osalta maaseutuverkkoa. Sähkönja-

keluverkko on pääosin toteutettu avojohtoverkkona, jolloin se on altis verkostovioille ja

suurhäiriöille. Suurhäiriötilanteissa asiakkaat voivat pahimmillaan joutua kokemaan jopa

useiden päivien tai viikkojen pituisia sähkönjakelun keskeytyksiä.

Sähkömarkkinalaki muuttui vuonna 2013. Lakimuutoksessa asetettiin verkkoyhtiöiden asi-

akkaiden vuosittain kokemalle sähkönjakelun keskeytysajalle rajat, jotka tulevat voimaan

siirtymäkausien mukaisesti vuoteen 2029 mennessä. Sähkömarkkinalain muutos edellyttää

monilta verkkoyhtiöltä toimia, jotta tiukentuneet vaatimukset sähkönjakelun keskeytysten

sallitulle pituudelle saadaan täytettyä.

PKS Sähkönsiirto Oy:n nykyisellä sähköverkolla ja investointitasolla ei todennäköisesti

saada täytettyä uudistuneita vaatimuksia asiakkaiden kokeman vuosittaisten keskeytysten

pituudelle. PKS Sähkönsiirto Oy:ssä on laadittu verkostostrategia, jota toteuttamalla pyri-

tään täyttämään uudistuneen sähkömarkkinalain vaatimukset.  Strategialla varmistetaan asi-

akkaiden kokeman vuotuisen sähkönjakelun keskeytyspituuden lainmukaisuus. Strategian

mukaisesti maakaapelointia lisätään PKS Sähkönsiirto Oy:n verkostossa voimakkaasti mui-

den käytettävien menetelmien ohella. Maakaapeli eroaa ominaisuuksiltaan ilmajohtover-

kosta, joka on huomioitava sähköverkon käytössä, suojauksissa sekä komponenttivalin-

noissa. Muuttuvan sähköverkon on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset eikä verkon käy-

tettävyys saa huonontua sähköverkon muutoksien myötä.

Tässä työssä on selvitetty maakaapeloinnin lisääntymisen vaikutuksia PKS Sähkönsiirto

Oy:n sähköverkon käyttöön vaikuttaviin tekijöihin tutkimalla kaapelien tuottaman maasul-

kuvirran lisääntymistä sekä niiden vaikutuksia loistehotaseeseen.

1.2 Tavoitteet ja rajaukset

Työn tavoitteena on selvittää laajamittaisten maakaapelointien vaikutuksia PKS Sähkön-

siirto Oy:n sähköverkon käyttöön sekä selvittää mitä asioita on huomioitava, kun verkos-
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tostrategiaa toteutetaan ja maakaapelointia lisätään. Työssä selvitetään mitkä ovat laajamit-

taisen kaapeloinnin vaikutukset sähköverkon maasulkuvirtaan sekä miten kaapeloinnit vai-

kuttavat PKS Sähkönsiirto Oy:n loistehotaseeseen.  Tuloksena saadaan arvio maasulkuvir-

roista ja maakaapelien tuottamasta loistehosta sähköasemittain.

Saatujen tuloksien perusteella työssä arvioidaan Johtopäätökset –kappaleessa minkälaisia

vaikutuksia saaduilla tuloksilla on PKS Sähkönsiirto Oy:n verkostostrategiaan, ja mitä asi-

oita pitäisi huomioida strategiaa toteutettaessa. Johtopäätöksissä esitetään ehdotus saatujen

tuloksien ja kirjallisuusselvitysten perusteella miten maasulkusuojaus, maasulkuvirran kom-

pensointi sekä loistehon hallinta tulisi toteuttaa sähköverkoston muuttuessa strategian mu-

kaiseksi tavoiteverkoksi.

Strategian mukaisen verkon rakentamisella on myös muita vaikutuksia verkoston käytölle.

Tässä työssä rajataan tutkimuksen ulkopuolelle esimerkiksi keskijänniteverkoston oikosul-

kusuojaus, joka on maasulkusuojauksen lisäksi toinen olennainen verkoston suojaus. Työssä

käsitellään maasulkuilmiöitä ja – suojausta niiltä osin, kuin ne ovat PKSS sähköverkon

osalta oleellisia. Työn ulkopuolelle rajataan teoriaa ja teknisiä toteutuksia niiltä osin, kun

tiedetään, että kyseiset toteutukset eivät sovellu PKSS sähköverkkoratkaisuiksi taloudelli-

sesti tai teknisesti. Työn on tarkoitus tukea PKSS:n nykyistä verkostostrategiaa, jolloin mer-

kittävää muutosta strategiaan tai maasulkusuojauksen perustoteutukseen ei työssä tavoitella.

Komponentti- ja kustannusselvitykset rajataan työn ulkopuolelle ja ne ovat yksi mahdollinen

jatkotutkimusaihe.

1.3 Työn rakenne

Luvussa 2 käsitellään maasulkuteoriaa yleisesti niiltä osin kun työn kannalta katsotaan ole-

van tarpeellista. Luvussa käydään läpi yleiset sähköturvallisuusmääräykset sekä maasulun-

kompensoinnin teoriaa. Luvussa 3 on kerrottu maasulkusuojauksen toteutuksesta keskittyen

PKS Sähkönsiirto Oy:n kannalta olennaisimpiin asioihin. Maakaapelien vaikutusta loiste-

hoon sekä sähköyhtiön loistehotasetta käsitellään luvussa 4. Luvussa 5 on esitelty PKS Säh-

könsiirto Oy:n sähköverkon nykytila niiltä osin kun katsotaan olevan oleellista työssä käsi-

teltävien asioiden kannalta. PKS Sähkönsiirto Oy:n verkostostrategia esitellään luvussa 6.

Luvussa 7 on esitelty työn tuloksena saatu arvio maasulkuvirtojen kasvusta tavoiteverkossa
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sekä maasulkuvirran kompensoinnin toteutusmenetelmiä. Arvioidut kaapelointien vaikutuk-

set loistehotaseeseen esitellään tuloksina luvussa 8. Luvussa 9 esitellään johtopäätökset tu-

loksista, ja luvussa 10 jatkotoimenpiteet ja jatkotutkimustarpeet.
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2 MAASULKU

Maasulkusuojauksella pyritään estämään vaaralliset kosketusjännitteet verkon vikatilan-

teissa, joissa yleisimmin vaihejohtimen valokaari tai kosketus suojamaadoitettuun osaan voi

aiheuttaa sähköturvallisuusriskin. Standardissa SFS 6001 on määritetty sallitut kosketusjän-

nitteet, jotka riippuvat maasulkuvirran suuruudesta ja kestoajasta. Kosketusjännitteisiin vai-

kuttavat myös maadoitukset joiden tulee täyttää standardissa SFS 6001 määritetyt vaatimuk-

set maadoitusten mekaaniselle ja termiselle kestolle.  Standardin raja-arvot on määritelty

siten, että sähköiskutilanteessa pyritään välttämään hengenvaarallinen sydänkammiovärinä.

(SFS 6001)

Vian seurauksena vikavirta kulkee päävirtapiiristä aina jonkin suuruisen maadoitusresistans-

sin kautta. Maadoitusresistanssin yli vaikuttaa tällöin maadoitusjännite Ue, joka on jännite

vikapaikan ja äärettömän kaukana olevan todellisen maapotentiaalin välillä. Kosketusjännite

Ut on kosketettavissa oleva osa maadoitusjännitteestä. Standardissa SFS 6001 määritellään

arvot sallituille kosketusjännitteille Utp eri laitteistoille virran kestoajan funktiona, joka on

esitetty Kuvassa 1. (SFS 6001)

Kuva 1. Sallittu kosketusjännite virran kestoajan funktiona (SFS 6001)
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Järjestelmän sallittu maadoitusjännite UE riippuu sallitusta kosketusjännitteestä UTP, siten

että:

UE	 	k	×	Utp (1)

jossa
Ue on sallittu maadoitusjännite
k on maadoituksen rakenteesta riippuva kerroin
Utp on sallittu kosketusjännite

Maadoituksen rakenteesta riippuva kerroin k määritetään riippuen maadoituksien raken-

teesta ja sen toteutuksesta. Tavoitetasona keskijänniteverkoissa pidetään kerrointa 2, mutta

huonoissa maadoitusolosuhteissa voidaan käyttää kerrointa 4, jos maadoituksille standar-

dissa asetetut ehdot täyttyvät. (SFS 6001) Taulukossa 1 on esitetty sallitut kosketusjännitteet

eri laukaisuajoilla sekä k–kertoimilla. Maadoitusjännitteen Ue suuruus määräytyy maasulku-

virta Ie ja maadoitusresistanssin Re suuruuden mukaisesti kaavalla:

Ue	=	Ie	×Re (2)

Taulukko 1. Sallitut kosketusjännitteet laukaisuaikojen suhteen.
Laukaisuaika
[s]

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

UTP [V] 390 280 215 160 132 120 110 110
2*UTP [V] 780 560 430 320 264 240 220 220
4*UTP [V] 1560 1120 860 640 528 480 440 440

2.1 Maasulkuviat

Maasulkuviat ovat tilanteita, joissa päävirtapiirin vaihejohdin tai -johtimet ovat vian seu-

rauksesta yhteydessä suoraan maahan tai jonkin maahan yhdistetyn komponentin tai kom-

ponenttien kautta. Maasulkuviat voidaan jakaa neljään pääryhmään, jotka on esitetty seuraa-

valla sivulla Kuvassa 2:
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Kuva 2. Maasulkutilanteet (Partanen 2011)

Maasulkusuojauksen kannalta olennaisin vika on suora yksivaiheinen maasulku, koska reu-

naehdot maasulkusuojaukselle tulevat maasulkuvirrasta ja kestosta määräytyen. Kaksois-

maasulussa kahdella eri vaiheella eri kohdissa jakeluverkkoa on vian seurauksen yhteys

maan kautta. Kaksoismaasulkuvika voi syntyä yksivaiheisen maasulun seurauksena nous-

seesta vaihejännitteestä, jolloin toisessa kohden verkostoa esimerkiksi eristys tai ylijännite-

suoja vioittuu aiheuttaen toisen maasulkuvian. Tällöin syntyy vika, jossa kokonaisvikavir-

rassa on maasulkuvirran lisäksi oikosulkuvirtakomponentti. Oikosulkuvirtakomponentin ja

kokonaisvirran ollessa suuria tapahtuu vian poiskytkentä suojareleistyksen oikosulkusuojan

toimiessa. (Mörsky 1992)

2.2 Maasulku maasta erotetussa verkossa

Maasulussa maasta erotetussa keskijänniteverkossa tarkoitetaan tilannetta, jossa vian seu-

rauksena maasulkuvirralle Ie syntyy kulkureitti päävirtapiiristä vikaresistanssin Rf kautta

maapotentiaaliin. Maasulkuvirtapiirin impedanssista suurin osa muodostuu johtimien maa-

kapasitansseista C0, joihin nähden johtimien ja muuntajan käämien impedanssi on erittäin

pieni, jolloin mallintaessa verkon vikavirtapiirin sijaiskytkentää voidaan johtimien sekä kää-

mien impedanssi olettaa nollaksi. Maasulku maasta erotetussa verkossa on esitetty kuvassa

3. (Partanen 2009)
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Kuva 3. maasulkuvirtapiiri maasta erotetussa verkossa (Partanen 2009)

Maasulkuvirta resistanssittomassa viassa lasketaan yhtälöllä:

Ie =	 3	 C0U (3)

jossa
Ie on maasulkuvirta

on kulmataajuus
C0 on verkon maakapasitanssi
U on pääjännite

Kun vikaan liittyy vikaresistanssi Rf, pienentää vikaresistanssi maasulkuvirtaa. Vikaresis-
tanssin heikentämä maasulkuvirta voidaan laskea yhtälöllä, jos maasulkuvirta suorassa maa-
sulussa tunnetaan:

ef	 = e

e
f

	

		 (4)

jossa
Ief on vikaresistanssillinen maasulkuvirta
Rf on vikaresistanssi

Nollajännite voidaan laskea yhtälöllä:

U0 =	
( 0 f)

(5)
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2.3 Maasulku sammutetussa verkossa

Sähköverkkoa, joka on varustettu maasulkuvirran kompensointilaitteilla, kutsutaan yleisesti

sammutetuksi sähköverkoksi. Sammutetussa verkossa maasulkuvirrat pienenevät, jonka

seurauksena maasulun seurauksena syttynyt valokaari sammuu usein itsestään. Sammute-

tussa verkossa maasulkuvirran kapasitiivinen virta kompensoidaan vastakkaisessa kulmassa

olevalla induktiivisella virralla, joka tehdään verkon tähtipisteen ja maapotentiaalin väliin

asennettavalla kelalla. Kuvassa 5 on esitetty periaatekuva sammutetusta sähköverkosta,

jossa maasulkuvirran sammutus on suoritettu keskitetyllä maasulkuvirran kompensoinnilla.

Keskitetyllä kompensoinnilla tarkoitetaan maasulkuvirran kompensointia, joka on suoritettu

keskitetysti sähköasemalla. (Lakervi et al. 2008)

Kuva 4 keskitetty maasulkuvirran kompensointi (Lakervi et al. 2008)

Sammutetussa verkossa vikapaikkaan kulkee vain resistiivinen jäännösvirta, jos verkko on

täysin komepensoitu. Tällöin jäännösvirta muodostuu verkon häviöistä, kelan häviöistä, ke-

lan rinnankytketystä lisävastuksesta sekä yliaallosta. (ABB 2000).
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Maasulkuvirta sammutetussa verkossa voidaan laskea yhtälöllä:

ef =	
0 ( 0 	 )

( f 0) f 0 ( 0 )
           (6)

jossa
R0 on kompensointikelan ja verkon häviöitä vastaavan resistanssin sekä mahdol-

lisen kelan toisioresistanssin tähtipisteen redusoitu resistanssi
L on kompensointikelan reaktanssi

Nollajännite muodostuu maasulkuvirran, verkon maakapasitanssien, kelan induktanssin ja

häviöresistanssien rinnankytkettyjen impedanssien tulosta, joka saadaan laskettua yhtälöllä:

0 =	
(

0
) ( 0 )

ef          (7)

Maasulkuvirtaa ei yleensä pyritäkään kompensoimaan kokonaan verkon resonanssitilojen

vuoksi, jossa verkon kapasitiivinen reaktanssi ja induktiivinen reaktanssi ovat yhtä suuria

jollain taajuudella. Sammutuksella voidaan säätää verkko yli- tai alikompensoiduksi, jolloin

kela viritetään hieman sivuun resonanssipisteestä joko suhteellisesti tai absoluuttisena virta-

arvona. (Wahlroos et al. 2011) Suomessa verkkoyhtiöiden yleisin tapa maasulkuvirran sam-

mutukseen on kelan virittäminen siten, että verkko on alikompensoituna. Kompensointias-

teen yleisin asetteluarvo on 94…96 %. (Ylinen 2015)

2.4 Jännitteet maasulkuvioissa

Sähköverkossa esiintyy yleensä aina jonkin suuruista nollajännitettä luonnollisesti johtuen

johtimien maakapasitanssi- ja vuotoresistanssiepäsymmetriasta. Yksivaiheisessa viassa

maasulku aiheuttaa epäsymmetrian jännitteisiin, jolloin vikaantuneessa vaiheessa syntyy

jännitteenalenema ja terveissä vaiheissa U0 – jännite kasvaa. Kuvassa 5 on esitetty jänni-

tevektorit yksivaiheisessa maasulussa.
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Kuva 5. Jännitteet maasulun aikana (Lakervi et al. 2008)

Vikaresistanssittomissa maasuluissa terveiden vaiheiden jännitteet nousevat maapotentiaa-

liin nähden pääjännitteen suuruisiksi ja viallisen vaiheen jännite putoaa nollaan. Epäsym-

metrian seurauksena verkon tähtipisteen potentiaali eroaa maapotentiaalista. Tästä syntyy

nollajännite tähtipisteen ja maan välille. Vikaresistanssin ja maakapasitanssin kasvaessa

myös nollajännite pienenee sekä vikaresistanssin kasvaessa myös maasulkuvirta pienenee.

(Lakervi et al. 2008)

2.5 Maasulkuvirran kompensointilaitteet

Tässä kappaleessa käydään läpi tyypillisimmät maasulkuvirran kompensointilaitteet ja -tavat

sekä maasulkuvirrankompensointilaitteistojen pääkomponentit. Keskitetyssä kompensoin-

nissa pääkomponentit ovat kompensointikela, sammutuksensäätäjä ja maadoitusmuuntaja.

Sammutuksen periaatetta on kerrottu jo aiemmissa kappaleissa, joten kappaleessa keskity-

tään laitteiden kuvaukseen.

PKSS:llä on ollut maasulkuvirran sammutusta käytössä jo 1970 luvulta lähtien. Päätavoit-

teena sammutuksilla on ollut maadoituskustannuksissa säästäminen. Maasulkuvirransam-

mutuslaitteisto on muodostunut pääkomponenteiltaan maadoitusmuuntajasta ja sammutus-

kelasta. Myös kiinteästi asennettuja vastuksia on käytetty varmistamaan maasulkuvirran riit-

tävyys suojaukselle maasulkuvikojen havaitsemiseksi. Tekniikka on muuttunut tästä ajasta

siten, että markkinoille ja käyttöön on tullut automaattisäätöisiä maasulunkompensointilait-

teita. Myös maasulkuvirran hajautettu kompensointi on lisääntynyt avojohtoverkon muuttu-

essa maakaapeleiksi.
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2.5.1 Keskitetty kompensointi

Kapasitiivista maasulkuvirtaa kompensoidaan verkon tähtipisteeseen kytketyllä induktiivi-

sen virran tuottavalla kelalla. Kela voidaan kytkeä verkon tähtipisteen ja maan välille joko

sähköaseman tehomuuntajan tähtipisteestä tai erillisen maadoitusmuuntajan avulla. Kuvassa

6 on esitetty sähköaseman pääkaaviosta keskitetyn sammutuslaitteiston liittäminen 20 kV

sähköasemaan.

Kuva 6. Keskitetty maasulkuvirrankompensointilaitteisto 20 kV sähköasemalla

Tehomuuntajan tähtipisteen käyttöä rajoittaa tähtipisteen kuormitettavuus. (Maviko 2015)

Tehomuuntajan tähtipisteen kuormitettavuus olisi huomioitava muuntajan hankinnassa ja

tähtipisteen suurempi kuormitettavuus lisää yleensä myös muuntajan hankintakustannuksia.

Tehomuuntajan tähtipisteen käytössä on myös huomioitava, että jos muuntajaa huolletaan

tai se vikaantuu, ei myöskään tähtipisteeseen asennettu sammutuskela ole käytössä (Maviko

2015). Tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi sähköasemien varasyöttötilanteissa, joissa

sähköaseman kiskoa syötetään toiselta sähköasemalta eri tehomuuntajalla.



19

Kun tehomuuntajan tähtipistettä ei haluta käyttää tai se puuttuu kokonaan, muodostetaan

keinotekoinen tähtipiste erillisen maadoitusmuuntajan avulla. Maadoitusmuuntajat ovat

yleensä kyktentäryhmältään ZN –kytkentäisiä. Kompensointikela kytketään muuntajan en-

siön tähtipisteeseen. Maadoitusmuuntajat voidaan varustaa myös esimerkiksi ZNyn –kyt-

kentäryhmällä, jolloin maadoitusmuuntajan toisiossa on myös omakäyttökäämitys sähkö-

aseman oman sähkön käyttöä varten. Tällöin ei tarvita erillistä jakelumuuntajaa sähköase-

man käyttösähköä varten. (Maviko 2015)

Verkon kapasitiivista maasulkuvirtaa kompensoidaan kelalla. Verkon maakapasitanssin

muuttuessa esim. vian tai kytkentöjen seurauksesta tulee kelaa pystyä säätämään, että haluttu

kompensointiaste saadaan pidettyä yllä. Kelat ovat nykyään lähes kokonaan jatkuvasäätei-

siä. Keloja voidaan säätää manuaalisesti tai ne voivat olla varustettu erillisellä säätäjällä,

joka hoitaa kelan säätämisen annettujen parametrien mukaisesti. Kelan virransäätöalue on

10 – 100 % nimellisvirrasta. (Trench 2011)

Suppeissa verkoissa maasulkuvirran jäännösvirta voi olla liian pieni jotta suojaus havaitsee

maasulkuvian. Virtaa voidaan kasvattaa keinotekoisesti lisäämällä vastus sammutuskelan

rinnalle. (ABB 2000) Verkon kapasitanssien epäsymmetria aiheuttaa nollajännitteen, joka

liian suurelle tasolle noustessa voi aiheuttaa suojauksen virheellisiä toimintoja. Sammutus-

kelan rinnalle kytkettävällä vastuksella voidaan vaimentaa verkon terveen tilan nollajänni-

tettä. Kela voi olla varustettu pienjännitteisellä tehoapukäämillä, johon vastus kytketään.

(Eberle 2007)

2.5.2 Hajautettu kompensointi

Hajautetussa kompensoinnissa maasulunkompensointi suoritetaan johtolähdöillä olevilla

hajautetuilla sammutuskuristimilla. Periaatteena on, että pitkän maakaapelin aiheuttama

maasulkuvirta kompensoidaan johtolähdöllä sijaitsevalla kuristimella. Tällöin siirrettäessä

kaapelilähtö toisen sähköaseman tehomuuntajan perään, pitkä kaapelilähtö ei suurenna maa-

sulkuvirran sammutustarvetta varasyöttävällä asemalla.  (Virtanen 2014)

Maasulkuvirran ja loistehon kompensointiin on eri kytkentäisiä reaktoreita. Reaktoreiden

yleisimmät kytkentätavat on esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7. Rinnakkaisreaktoreiden kytkennät (Vehmasvaara 2012)

Ensimmäiset kaksi kytkentätapaa kuvassa 7 ovat tähti- ja kolmiokytkennät joita ei ole maa-

doitettu. Näin kytkettyjä rinnakkaisreaktoreita voidaan käyttää kapasitiivisen loistehon kom-

pensointiin. Kuvassa kolmantena on esitetty maadoitettu tähtikytkentä joka toimii myös Pe-

tersènin kelana maasulkuvirran kompensoimiseksi. (Vehmasvaara 2012)

Kompensointiyksikkö koostuu yksinkertaisimmillaan YNyn0+d kytketystä maadoitus-

muuntajasta ja sen tähtipisteeseen asennetusta kuristimesta. ABB:n muuntajia on saatavilla

3,5 – 25 A kapasitiivisen maasulkuvirran kompensointivirralla jakelumuuntajiin 100, 200 tai

315 kVA tehoilla. (Virtanen 2014)
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3 MAASULKUSUOJAUKSEN TOTEUTUS

Tässä kappaleessa käsitellään maasulkusuojausta suojareleiden toiminnan kannalta.

Maasulkusuojauksessa tärkeää on:

Toimintaherkkyys: Suojauksen on oltava tarpeeksi tarkka, jotta kaikki maasulut voi-

daan havaita verkosta. Maasulun suunnan varmistaminen suunnatuissa sovelluksissa.

Toimintanopeus: Toiminnan on oltava sovellukseen ja suojattavaan verkkoon riittä-

vän nopea tai hidas.

Selektiivisyys: Lähinnä vikaa oleva suoja toimii, ja vain vikaantunut verkonosa ero-

tetaan muusta sähkönjakelujärjestelmästä.

Aukottomuus: Suojattavassa sähkönjakelujärjestelmässä ei saa olla suojaamattomia

kohteita. Tarvittaessa suojaukselle tai joillekin sen osille on rakennettava varajärjes-

telmä.

Automatiikka: Ohimenevien vikojen ja itsestään sammuvien vikojen vähentäminen.

(ABB 2006)

Maasta erotetun verkon vikavirrat ovat maasulussa yleensä pieniä ja jopa kuormitusvirtaa

pienempiä. Tällöin ei voida käyttää oikosulkusuojausta maasulkuvikojen suojauksena. Maa-

sulkusuojus toteutetaan tällöin suojareleiden maasulkufunktioilla. Vian suunnan tunnistavaa

maasulkusuojausta kutsutaan suunnatuksi maasulkusuojaukseksi. Suojaus perustuu tähtipis-

tejännitteen ja vaihevirtojen maasulunaikaiseen epäsymmetriaan. (Partanen et al. 2008)

Suunnatussa maasulkusuojauksessa tulee sen releen suorittaa vioittuneen johto-osan

poiskytkentä katkaisijalla, joka on lähimpänä vikapaikkaa sähkön syöttösuunnasta. Tähtipis-

tejännitettä mitataan yleensä avokolmiokytkentäisillä jännitemuuntajilla. Vikavirtaa mita-

taan lähdön alkupäässä tai verkon jossakin osassa sijaitsevilla virtamuuntajien summakyt-

kennällä tai erillisellä kaapelivirtamuuntajalla. Nykyisin käytetään kaapelivirtamuuntajia,

jotka mittaavat kaapelin vaihevirtojen osoitinsummaa. (Partanen et al. 2008).

Maasta erotetussa verkossa U0 ja I0 välinen kulma  on aina 90 °. Tällöin suojauksen perus-

kulmaksi 0 (karakteristinen kulma) voi valita 90 ° (kapasitiivinen kytkentä) tai 0 ° (resistii-
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vinen kytkentä). Kapasitiivisen ja resistiivisen peruslaukaisukulmien karakteristikat on esi-

tetty kuvassa 8. Kompensoidussa verkossa kuristimen kautta kulkeva loisvirta sekoittaa ka-

pasitiivisessä kytkennässä olevan suojauksen ja sitä ei voida käyttää. Kompensoidussa ver-

kossa tulee käyttää resistiivisen kytkennän suojausfunktioita, jotka perustuvat nollavirran

pätökomponentin mittaamiseen. Tällöin voidaan myös kuristimen rinnalle asennetulla vas-

tuksella varmistaa riittävä maasulkuvirran pätökomponentti jotta maasulkuviassa saadaan

riittävä virta suojan toimimiseksi. (Mörsky 1992)

Kuva 8. Kapasitiivisen- ja resistiivisen laukaisukulman karakteristikat (VAMP 2012)

3.1 Maasulkusuojaus ja hajautettu maasulkuvirran kompensointi

Pitkillä kaapelipituuksilla kaapeleiden pitkittäisimpedanssi kasvaa vaikuttaen maasulkuvir-

rankompensoinnissa jäännösvirran suuruuteen. Kapeli-projektissa on tutkittu jäännösvirran

suuruutta eri kompensointitavoilla. Kuvassa 9 seuraavalla sivulla on esitetty jäännösvirran

suuruus verkostopituuden kasvaessa. (Lehtonen et. al. 2010)

Kuva 9 Maasulun jäännösvirran suuruus kaapelien johtopituuden funktiona eri tapauksissa.
Punainen: pelkästään keskitetty kompensointi. Vihreä: Yksi hajautettu kela. Sininen: 2 ha-
jautettua kelaa. (Lehtonen e. al. 2010)
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Kapeli-projektissa tutkittiin E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n mittausdatan perusteella

maasulun sammumisen riippuvuutta jäännösvirran suuruuteen. Projektissa päädyttiin kuvan

10 mukaisiin tuloksiin. (Lehtonen et al. 2010)

Kuva 10. Kaapelipituuden vaikutus maasulkuvian sammumistodennäköisyyteen Kainuun
olosuhteissa eri kompensointitapauksissa. Punainen: pelkästään keskitetty kompensointi.
Vihreä: yksi hajautettu kela. Sininen: kaksi hajautettua kelaa. (Lehtonen et. al. 2010)

Kapeli-projektissa saatujen tulosten perusteella kaapelipituuksien kasvaessa maasulun sam-

mutukseen tarvitaan keskitetyn kompensoinnin lisäksi hajautettua kompensointia pitkille

kaapelilähdöille, jotta sammutus toimisi oikein. (Lehtonen et. al. 2010)

Hajautetun kompensoinnin sijoituksessa tulee huomioida myös ylikompensoinnin riski. Jos

hajautetulla maasulkuvirrankompensoinnilla yli kompensoidaan johtolähtö, muuttuu U0 ja

I0 välinen kulma 180° kapasitiivisestä induktiiviseksi. Tämä voi aiheuttaa virran osoittimen

siirtymisen maasulkusuojaus karakteristikan ulkopuolelle ja suojaus ei toimi. Jos induktiivi-

nen virta on riittävä suuri, voi maasulkuvirta aiheuttaa terveen johtolähdön suojauksen toi-

minnon jolloin suojaus ei toimi selektiivisesti. Tätä ongelmaa ei ole, jos suojaus perustuu

resistiivisen virran mittaukseen. (Pekkala s.101 2010)

Vehmasvaaran tutkimuksessa ”Compensation Strategies in Cabled Rural Networks” oli tut-

kittu hajautetun kompensoinnin vaikutuksia maasulkusuojaukseen Elenia Oy:n sähköver-

kossa tapauksessa, jossa maasulun jälkeen oli tapahtunut virhelaukaisuja sähköaseman joh-

tolähdöillä. Hajautetun kompensoinnin seurauksena voi syntyä jälkivärähtelyitä, jotka ai-

heuttavat katkaisijoiden vääriä toimintoja. Kyseisessä verkossa ja tutkimuksessa ongelma
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oli saatu ratkaistua kelan rinnalle kytkettävällä vastuksella, jolla jälkivärähtely saatiin vai-

menemaan nopeammin, jolloin virhelaukaisuja ei enää esiintynyt. (Vehmasvaara 2012) Vir-

helaukaisuja aiheuttavaa jälkivärähtelyä aiheuttaa ferroresonanssi-ilmiö, jossa epälineaari-

nen induktanssi sarjassa kapasitanssin kanssa aiheuttaa epälineaarisen resonanssitilanteen.

(Bakar et. al. 2014)
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4 KAAPELOINNIN VAIKUTUS LOISTEHOTASEESEEN

Kaapeloinneilla on vaikutusta myös verkkoyhtiön loistehotaseeseen, kun iso osa verkostosta

muuttuu ilmajohdosta maakaapeliksi. Näiden verkostorakenteiden loistehoon vaikuttavat

sähköiset ominaisuudet eroavat merkittävästi toisistaan, jotka on huomioitava suunnittelussa

ja tarkasteltava vaikutukset verkkoyhtiölle. Tässä kappaleessa käsitellään maakaapeloinnin

vaikutusta verkkoyhtiön loistehotaseeseen ja käydään läpi aiheeseen liittyvä teoria.

4.1 Yleistä loistehosta

Loistehoa syntyy vaihtojänniteverkoissa, kun virran i ja jännitteen u välillä on vaihekulma-

eroa , joka on esitetty kuvassa 11. Induktiivinen (ind) kuormitus aiheuttaa energian varas-

toitumisen komponentin magneettikenttään, jolloin komponenttiin vaikuttava virta on edellä

jännitettä. Kapasitiivisella (kap) kuormituksella energiaa on sähkökentässä ja virta on jäl-

jessä komponenttiin vaikuttavaa jännitettä.  (Hurri, 2014)

Kuva 11. Virran ja jännitteen vaihe-ero

Induktanssin L vaihtovirran kulkua vastustavaa ominaisuutta kutsutaan induktiiviseksi reak-

tanssiksi ja kapasitanssin C kapasitiiviseksi reaktanssiksi. Komponentin reaktanssit laske-

taan seuraavalla yhtälöllä:

XL	=	2 (8)

XC = (9)

jossa
f on taajuus
XL on induktiivinen reaktanssi
XC on kapasitiivinen reaktanssi
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Siirto- ja jakeluverkoissa loisteho aiheuttaa häviöitä, sekä vähentää pätötehon siirtokykyä

viedessä osan verkon siirtokapasiteetista. Tämän vuoksi loisteho on tarkoituksen mukaista

tuottaa tai kompensoida mahdollisimman lähellä kulutusta. Jakeluverkkoyhtiöille kustan-

nuksia voivat aiheuttaa loistehon otto kantaverkosta tai anto kantaverkkoon päin, jonka muo-

dostumisesta on kerrottu tarkemmin seuraavassa kappaleessa. (Sener, 1998)

4.2 Loistehon otto ja anto kantaverkosta

Suomen kantavaverkon omistaa Fingrid Oy, johon paikalliset jakeluverkkotoimijat ovat liit-

tyjinä. Fingrid Oy siirtää sähköverkossa pätötehon lisäksi myös liittyjien loistehoa. Fingrid

mittaa loissähkön liittymispisteessä, mutta loistehon seuranta tapahtuu tällä hetkellä alueit-

tain. Fingrid on uudistamassa loisteho- ja loistehoreserviperiaatteita, jotka on tarkoitus ottaa

koekäyttöön 1.1.2016 alkavan kantaverkkosopimuskauden alkaessa. Loistehon hinnoittelua

pyritään muuttamaan enemmän loistehon kompensoinnin aiheuttamiin kustannuksiin perus-

tuvaksi. Suurimpana muutoksena sopimuksiin Fingrid on luopumassa loistehoryhmistä jol-

loin loistehon seuranta ja laskutus tulisi suunnitelmien mukaan tapahtumaan liittymäpiste-

kohtaisesti. (Fingrid, 2014)

Loistehon ilmaisosuuden eli loistehon määrää, jonka liittyjä voi ottaa tai antaa loistehoa kan-

taverkosta, kuvataan yleensä loistehoikkunalla, joka on esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Loistehoikkuna (Fingrid, 2014)

johon raja-arvot määritetään edellisen vuoden vuosienergioihin perustuen seuraavasti:

Qsmin = Wotto/tk x 0,16 + 0,1 x Pnet
Qs = maksimi loisteho verkosta
Potto = verkosta otettu pätöteho
QsMin = loistehoikkunen minimiarvo
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Qs1 = maksimi verkkoon syötetty loisteho
tk = käyttöaika (prosessiteollisuus 7000 h, muu kulutus 5000 h)
Wotto = verkosta otettu vuosienergia
PNet = liittymispisteen takainen suurimman generaattorin nettopätöteho
Qs = 0,16 x Potto
Qs1 = -0,25 x Qs

Loistehoikkunalle on mahdollisesti tulossa kuitenkin minimirajat, jolloin minimi rajana

Qs:lle on 1 MVAr voimajohtoliitynnöillä ja 2 MVAr sähköasemaliitynnöillä. (Fingrid 2014)

Raja-arvot ylittävistä loistehoista suoritetaan maksut Fingridille, joiden suuntaa-antavat hin-

nat vuodelle 2016 on seuraavat:

- loistehomaksu, kantaverkosta otto: 1000 € / MVAr,kk

- loistehomaksu, kantaverkkoon anto: 1500 € / MVAr,kk

- loisenergiamaksu: 5 € / MVArh

Loissähkön laskutuksessa on lievennys, jossa QS1 –arvoa suuremmasta loissähkön verkkoon

syötöstä ei peritä maksua, jos katsotaan ettei loissähkön syöttö ole pysyväisluonteista. Lois-

sähkön anto katsotaan pysyväisluonteiseksi, kun se on tapahtunut useammin kuin 30 tuntina

kalenterikuukaudessa. (Fingrid 2014)

4.3 Johtimien tuottama loisteho

Johdot kuluttavat loistehoa pitkittäisreaktansseissa X ja tuottavat loistehoa käyttökapasitans-

seissa C. Loistehon kulutus riippuu johdon reaktanssista, sekä siirretystä pätötehosta. Johdon

tuottama loisteho riippuu johdon kapasitanssista sekä jännitteestä.  Johdon luonnolliseksi

tehoksi kutsutaan tilannetta, jossa johdon induktanssit ja kapasitanssit kumoavat toisensa.

Johdon kutsutaan tällöin käyvän luonnollisella teholla. (Elovaara et al. 2011) Kun johdon

jännitehäviöitä ei oteta huomioon, saadaan kaapelien luonnollinen teho laskettua kaavalla

10:

l =	 (10)

jossa:
Pl on kaapelin luonnollinen teho
U on johdon jännite
X on johdon reaktanssi
Y on johdon admittanssi
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Maakaapeleiden reaktanssit ovat aina kapasitiivisiä. Kaapeleiden terminen kuormitettavuus

on yleensä luonnollista tehoa pienempi, jolloin kaapelit tuottavat aina kapasitiivista loiste-

hoa. (Asset Vision 2014) Johtojen tuottamat ja kuluttamat loistehot voidaan laskea seuraavan

yhtälön mukaiseseti:

lt = t ku = 	 CU2 3XI2 = 	 CU2 LI2 (11)

jossa
Qlt = loistehotase kaapelissa tai johdossa
Qt = loistehon tuotanto
Qku = loistehon kulutus

Johdon kuluttama loisteho on verrannollinen virran neliöön, ja loistehon tuotto on verran-

nollinen jännitteen neliöön. Johtimien tuottama loisteho vaihtelee tällöin kuormituksen ja

jännitteen mukaisesti.
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5 SÄHKÖVERKON NYKYTILA

Tässä kappaleessa käydään läpi PKSS:n sähköverkon nykytila niiltä osin kun katsotaan ole-

van tarpeellista muodostamaan käsitys verkon nykytilasta, ja sen vaikutuksista maasulkuvir-

toihin ja verkoston tuottamaan loistehoon. Nykytilan perusteella saadaan käsitys myös uu-

den verkostostrategian toteuttamisen vaikutuksista sähköverkoston rakenteeseen.

5.1 Verkon rakenne ja topologia

PKSS:n sähköverkkoa kuvaavat komponentit ja tunnusluvut vuodelta 2014 on esitetty alla

olevassa taulukossa 2:

Taulukko 2. PKSS verkon tunnuslukuja

Komponentti määrä

Sähköasemat 35 kpl

20 kV keskijännitejohdot 9809 km

20 kV kaapelointiaste 2,5 %

400 V pienjännitejohdot 11364 km

1 kV pienjännitejohdot 35 km

20 kV sammutettua verkkoa 99 %

PKSS:n sähköverkko on suurelta osin avojohtoverkkoa. Kuvassa 13 on esitetty Kesälahden

sähköaseman syöttämää sähköverkostoa. PKSS:llä on käytössä automaattierottimia jotka

ovat kuvassa esitetty oransseina laatikoina sekä maastokatkaisijoita jotka näkyvät kuvassa

vihreänä laatikoina. Kesälahden sähköaseman läheisyydessä taajama-alue on jo osittain kaa-

peloitu PKSS:n vyöhykestrategian mukaisesti. Kuvassa eri väreillä on ilmaistu sähköase-

malta lähtevät johtolähdöt. Yhtenäinen viiva on keskijänniteilmajohtoa. Kuvasta on havait-

tavissa tyypillinen PKSS verkon rakenne, joka muodostuu pitkistä keskijänniteavojohtoläh-

döistä. Tällä hetkellä keskijännitekaapelointeja on suoritettu pääosin vasta taajama-alueilla.
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Kuva 13. Kesälahden sähköaseman syöttämää sähköverkkoa.

5.2 PKSS maasulkusuojauksen nykytila

PKSS:llä on ollut maasulunkompensointia käytössä jo 1970 – luvulta. Keskijänniteverkko

on lähes kokonaan sammutettua. Sammutus on toteutettu keskitetyillä kompensointikeloilla,

jotka sijaitsevat sähköasemilla. PKSS:n sammutuslaitteistoista noin puolet ovat manuaali-

sesti säädettäviä sammutuskeloja, ja puolissa sammutuksissa on automaattisäätäjät. Kelat on

viritetty yleensä n. 90 % alikompensoiduksi resonanssipisteestä.

Maasulkusuojaus on toteutettu sähköasemalla sekä maastokatkaisijoilla joiden relesuojaus

perustuu U0 ja I0 ehtoihin, jossa molempien tulee ylittää asetettu raja-arvo. PKSS:llä ylei-

simmin käytetyt asetteluarvot ovat U0 > 20 V (jännitemuuntajan toisio jännite) ja I0 > 1,4

ampeeria (ensiön maasulkuvirta). Maasulkuvirran mittaukseen käytetään kaapelivirtamuun-

tajaa sähköasemien lähdöissä. Suojauskulmana on käytetty resistiivistä kulma-asetusta.

Maasulkuvirran resistiivisen virran riittävyys on varmistettu rinnakkaisvastuksella, jonka

koko on yleisimmin 5 ohmia (Un = 500 v).
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Sammutuskelan irtikytkentä kääntää suojauskulman kapasitiiviseen kytkentään, jolloin

verkko muuttuu sammutetusta sammuttamattomaksi verkoksi. Tällöin suurten maasulkuvir-

tojen vuoksi joudutaan maasulun laukaisuaikaviive pudottamaan 0,1 sekuntiin.  Suojauskul-

man- ja laukaisuaikaviiveen -asetus on toteutettu vaihtumaan automaattisesti sammutuske-

lan erottimen auki – tilatiedosta.
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6 VERKOSTOSTRATEGIA 2013 – 2029

Sähkömarkkinalaki muuttui 1.9.2013. Muutokset ohjaavat verkkoyhtiöitä rakentamaan säh-

köverkon siten, että:

- Verkon toiminta ei saa häiriytyä sähköjohtojen päälle kaatuvista tai johtokadulle kasva-

vista puista (588/2013 50 §).

- Jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asema-

kaava-alueella sähkön käyttäjille yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä, ja

muilla kuin asemakaava-alueilla oleville sähkön käyttäjille yli 36 tuntia kestävää säh-

könjakelun keskeytystä (588/2013 51 §).

Jakeluverkonhaltijan on myös laadittava kehittämissuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet,

joiden toteuttaminen johtaa 51 § säädettyjen vaatimusten toteutumiseen siten, että:

- 31.12.2019 vähintään 50 % jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois

lukien

- 31.12.2023 vähintään 75 % jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois

lukien

- 31.12.2028 jakeluverkon on täytettävä 51 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt

vaatimukset.

(SML 588/2013, 50,51,119 §)

PKSS:n nykyinen sähköverkko ei mahdollista näiden rajaehtojen sisällä pysyviin vikakes-

keytysaikoihin pääsemiseen. Tästä syystä sähköverkkoa on muutettava merkittävästi. Näi-

den lakimuutosten myötä PKSS:n on muutettava sähköverkon rakennustapaa sekä verkkoa

on uusittava nykyistä verkon pitoaikaa nopeammalla aikataululla. Tässä kappaleessa käsi-

tellään PKSS verkostostrategiaa, jotta nämä sähkömarkkinalain mukaiset vaatimukset saa-

daan täytettyä.

6.1 Strategian esittely

PKSS:n strategiassa jakeluverkkoalue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen.  Vyöhykejaon ta-

voitteena on jakaa verkostoasiakkaat sijainnin ja keskeytyskriittisyyden perusteella vyöhyk-

keille joilla jokaiselle on omat tyypilliset verkostotopologiaratkaisut.  Kuvassa 14 ja 15 on
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esitetty PKSS vyöhykejaon periaatepiirros ja karttamalli. Vyöhykkeet käsitellään tarkemmin

omissa kappaleissaan.

Kuva 14 Vyöhykejako PKSS:n verkossa (Asset Vision 2014)

Kuva 15 Vyöhykejako kartalla

6.1.1 Vyöhyke 1

PKSS:n sähköverkon asiakkaista n. 40 % sijaitsee taajama-alueilla.  Taajama-alueet maa-

kaapeloimalla saadaan lähes puolet asiakkaista uudistuneen sähkömarkkinalain mukaisten
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vaatimusten asettaman käyttövarmuuden piiriin. PKSS:n tavoitteena on kaapeloida kaikki

taajamat vuoteen 2020 mennessä. Vyöhykkeen 1 verkko maakaapeloidaan kokonaisuudes-

saan ja verkosta rakennetaan rengasverkkoina jolloin vikaantunut johto-osa voidaan erottaa

verkosta ja palauttaa muut verkonosat sähköön alle kuudessa tunnissa. (Ahonen 2014) Vyö-

hykkeen 1 huomioitavia asioita verkoston suojauksen kannalta ovat suuret oikosulkuvirrat.

Sähköasemat sijaitsevat lähellä suurimpia kulutuskeskittymiä taajamissa, jolloin myös ver-

kossa oikosulkuvirrat ovat suurimmillaan taajama-alueilla. Tämä on huomioitava kaapeli-

lähtöjen oikosulkusuojausta suunniteltaessa, jotta kaapelien oikosulkukestoisuutta ei ylitetä

vikatapauksissa kytkentöjä tekemällä. Suojauksessa on myös huomioitava vianpaikannuk-

sen toimivuus, jotta vialliset verkonosat saadaan erotettua sekä asiakkaiden sähkönjakelu

palautettua kuuden tunnin sisällä vian alkuajasta. Kuvassa 15 vyöhyke 1 on esitetty punai-

sella katkoviivalla reunustettuna.

6.1.2 Vyöhyke 2

Vyöhykkeellä 2 sijaitsee n. 30 % PKSS:n asiakkaista ja n. 30 % verkostosta. Vyöhykkeen 2

johdot kaapeloidaan. 1 kV tekniikkaa pyritään toteuttamaan verkosto-osilla, joissa se on kus-

tannustehokkuudeltaan mahdollista. Arvion mukaan n. 25 % vyöhykkeen 2 johtopituudesta

voidaan toteuttaa 1 kV tekniikalla. Tällä ratkaisulla saadaan pienennettyä keskijänniteverkon

suojausalueita merkittävästi. Kuvassa 15 on esitetty vaaleansinisenä mahdolliset 1 kV tek-

niikalla toteutettavat johtohaarat ja tumman sinisellä vyöhykkeen 2 rajat.

6.1.3 vyöhyke 3

Vyöhykkeellä 3 sijaitsee PKSS:n asiakkaista n. 30 % ja n. 60 % sähköverkostosta. Vyöhyk-

keen 2 ja 3 rajalle rakennetaan katkaisija-asemia, jolloin vyöhykkeen 3 verkosto saadaan

omaksi suojausalueeksi. Vyöhykkeen 3 verkosto toteutetaan ilmajohtoina, jotka pyritään si-

joittamaan teiden varsille. 1 kV tekniikalla korvataan 20 kV avojohtoa 0-80 kW:n tehoisilla

johto-osuuksilla ja haaroilla.

6.2 Siirtymävaiheet

Tavoiteverkko rakentuu pitkällä aikajänteellä, jolloin verkkotopologia muuttuu ja poikkeaa

tavoiteverkon- ja nykytilanmallista. Tavoiteverkon rakentuminen etenee järjestyksessä,

jossa ensin kaapeloidaan vyöhyke 1.  Tämä kattaa pääosin jakelualueen taajamat. Tämän
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jälkeen toteutetaan vyöhykkeen 2 verkostoa. Tavoiteverkkoa ei voida rakentaa tarkassa vyö-

hykekohtaisessa järjestyksessä, koska osa verkonosista tulee saneerata käyttöiän päättymi-

sen vuoksi tai verkostomuutoksia on muuten kannattavaa tehdä aikaisemmin. Verkon sanee-

rausta ja tavoiteverkkoa ei voida rakentaa aina systemaattisesti johtolähtökohtaisesti edeten

sähköasemalta johtolähdön loppua kohden. Ennen tavoiteverkon valmistumista on käytössä

sekaverkkoa, jossa johtolähdöllä on kaapelia ja ilmajohtoverkkoa. Nämä siirtymävaiheen

verkkomallit on huomioitava lähdön suojauksissa. Suojausten toteutuksesta on kerrottu kap-

paleessa 7. Kuvassa 16 on esitetty Kesälahden sähköaseman syöttämän verkon vyöhykejako.

Kuvassa vihreällä värillä on esitetty vyöhyke 1, keltaisella vyöhyke 2 ja punaisella vyöhyke

3.

Kuva 16. Kesälahden vyöhykejako
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7 MAASULKUVIRTOJEN KASVU TAVOITEVERKOSSA JA

KOMPENSOINNIN TOTEUTUS

Työssä pyrittiin arvioimaan PKSS:n tavoiteverkon tuottamaa maasulkuvirtaa, että voidaan

muodostaa kuva miten maasulkuvirrankompensointia tulisi lähteä kehittämään kaapeloin-

tien edetessä ja maasulkuvirtojen kasvaessa. Työssä laskettiin arvio tavoiteverkon kaapeli-

määristä ja niiden tuottamista maasulkuvirrasta sekä loistehosta.

7.1 Tavoiteverkon mallintaminen laskentoihin

Työssä kaapelien tuottamaa maasulkuvirtaa ja loistehoa on arvioitu koko verkkoalueen

osalta muuttamalla laskennassa nykytilan sähköverkkoa suhteellisilla arvoilla maakaapeliksi

ja 1 kV–johdoksi. 20 kV johtoa on arvioitu PKSS:n verkonkehitysyksikössä korvattavan 25

% 1 kV johdolla koko verkkoalueella. Laskennassa on huomioitu vain 20 kV verkosto, jol-

loin 1 kV johdot eivät ole mukana laskennassa. Nykyinen 20 kV sähköverkko on muutettu

tavoiteverkon kaltaiseksi laskentaa varten seuraavan laisin reunaehdoin:

Vyöhyke 1:

Avojohtoverkon > 70 mm^2 poikkipintaiset johtimet muutetaan 185 mm^2 maakaa-

peleiksi. Johdin muutokset on esitetty tarkemmin liitteessä 1

Avojohtoverkon < 70 mm^2 poikkipintaiset johtimet muutetaan 95 mm^2 maakaa-

peleiksi. Johdin muutokset on esitetty tarkemmin liitteessä 1

Nykyiset kaapelit pysyvät ennallaan ja huomioidaan laskennassa sellaisenaan.

Vyöhyke 2:

75 % avojohtoverkosta muutetaan maakaapeliksi, josta:

o 20 % muuttuu 50 mm^2 maakaapeliksi

o 60 % muuttuu 95 mm^2 maakaapeliksi

o 20 % muuttuu 185 mm^2 maakaapeliksi

25 % nykyisestä avojohtoverkosta muuttuu 1 kV johdoksi

Olemassa olevat maakaapeli pituudet säilyy ennallaan laskennassa
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Vyöhyke 3:

75 % säilyy ilmajohtona

25 % muuttuu 1 kV johdoksi

Olemassa olevat maakaapeli pituudet säilyy ennallaan laskennassa.

Näillä parametreilla nykyverkon johtimet on muutettu sähköasemien johtolähtökohtaiseksi

arvioksi tavoiteverkossa käytettävistä johtimista. Näistä arvoista on työssä laskettu tavoite-

verkon johtolähtökohtaiset johtimissa syntyvät maasulkuvirrat sekä loistehot. Loisteho on

laskettu kuormittamattomilla johdoilla. Loistehon tuotto on näin ollen suurin mahdollinen

kaapelien tuottama loisteho. Laskennassa ei ole huomioitu häviöitä eikä johtolähtöjen kuor-

mituksia, joten arviot ovat hieman suurempia kuin johdot kuormitettuna ja häviöt huomioi-

tuna.

7.2 Tavoiteverkon maasulkuvirrat

Seuraavalla sivulla taulukossa 3 on esitetty tavoiteverkon maasulkuvirrat arvioituna vyöhyk-

keittäin 10 ampeerin tarkkuudella. Taulukossa on myös nykyisten ja rakenteilla olevien säh-

köasemilla sijaitsevien keskitettyjen kompensointien koot sähköasemittain. Osan sähköase-

mien vyöhykkeen 1 maasulkuvirran tuotoksi on ilmoitettu 0 ampeeria. Osalla sähköasemista

ei syötetä vyöhykkeen 1 mukaisia verkkoja tai maasulkuvirran laskennallinen tuotto tällä

vyöhykkeellä on alle 5 ampeeria, jolloin taulukkoon on tehty pyöristys maasulkuvirralle nol-

laksi.



38

Taulukko 3. Arvio tavoiteverkon mukaisista maasulkuvirroista sähköasemittain
Sähköasema V1

[A]
V2
[A]

V3
[A]

yht. [A] nyk. kes-
kitetyn
kelan
koko [A]

Ahmovaara 0 160 10 170 54
Eno 70 240 10 320 54
Heinävesi 70 170 10 250 54
Honkavaara 20 200 10 230 108
Ilomantsi 60 270 20 350 83
Juuka 60 220 20 300 54
Kesälahti 50 270 10 330 105
Kiihtelysvaara 40 70 10 120 54
Kitee 130 230 10 370 219
Kuurna 70 230 0 300 236
Lehmo 130 20 0 150 54
Liperi 60 180 10 250 135
Mankinen 50 100 10 160 54
Martonvaara 0 120 10 130 54
Nurmes 200 200 10 410 108
Palokki 0 110 10 120 54
Pamilo 0 150 10 160 54
Pesäkangas 50 90 10 150 54
Polvijärvi 40 250 10 300 54
Puhos 40 140 10 190 54
Rantala 170 250 20 440 316
Reijola 50 90 0 140 54
Riistavesi 30 120 10 160 54
Rääkkylä 30 150 10 190 54
Saava 40 310 20 370 54
Tohmajärvi 70 120 10 200 135
Tuupovaara 20 270 20 310 54
Tuusniemi 30 170 10 210 54
Uskali 0 100 0 100 54
Valtimo 20 170 10 200 54
Vasikkavuori 0 140 20 160 54
Viinijärvi 40 150 10 200 54
Ylämylly 70 100 0 170 54
yht. 1710 5560 340 7610 2690

7.3 Keskitetty kompensointi

PKSS:n 20 kV sähköverkko on nykytilassa sammutettu keskitetyillä maasulkuvirrankom-

pensointikeloilla, jotka ovat suurimmaksi osaksi kooltaan 54 ampeerisia. Taulukosta 3 on

nähtävissä, että nykyisen keskijänniteverkon maasulkuvirran sammutuskapasiteetti on 2690
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A, kun tavoiteverkon arvio sammutuskapasiteetin tarpeelle on 7610 A koko verkkoalueella

ja keskimäärin yhden aseman verkon maasulkuvirta on 230 ampeeria. Alla on luetteloituna

tutkimuksessa esille tulleita mahdollisia etuja ja haittoja pelkän keskitetyn kompensoinnin

käytössä tavoiteverkossa.

Edut:

Sammutuksen säätö ja hallinta on helpompaa.

Suunnittelun ja verkoston rakenne helpompi ja on paremmin hallittavissa.

Haitat:

Sähköasemien kelat joudutaan mitoittamaan myös kattamaan toisen sähköaseman
verkon tuottamaa maasulkuvirtaa. (varasyöttötilanteet, poikkeuskytkennät ja laite-
rikot)

Pitkien kaapeleiden jäännösvirrat nousevat jolloin sammutuksen toiminta heikkenee.

Resistiivisen virtakomponentin kasvaminen pitkillä kaapelilähdöillä.

Olemassa olevat sammutuslaitteistot joudutaan suurentamaan lähes joka sähköase-
malla, koska nykyisten kelojen sammutuskapasiteetti ei ole riittävä.

7.4 Keskitetyn ja hajautetun kompensoinnin yhdistelmä

Keskitetyn ja hajautetun kompensoinnin yhdistelmän keskeisimmät edut ja haitat PKSS:n

verkossa on esitetty alla:

Edut:

Nykyisiä sammutuksen säätäjiä ja keloja voidaan hyödyntää.

Keskitetyn kompensointilaitteiston koko ei tarvitse olla yhtä suuri varasyöttö- ja

poikkeustilanteiden varalle.

Pitkien kaapelilähtöjen resistiivisen virran komponenttia saadaan pienennettyä.

Loistehon kompensointi on mahdollista yhdistelmäkuristimia käytettäessä.

Haitat:

Jakeluverkon komponentit lisääntyvät.

Maasulkuvirran kompensointiasteen hallinta on haasteellisempaa, kuin pelkästään

keskitettyä kompensointia käyttäessä.
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Kompensointijärjestelmä on todennäköisesti kalliimpi toteuttaa, koska jakeluverk-

koon tulee enemmän komponentteja.

7.5 Maasulkusuojauksen toteutus

Maasulkusuojaus on toteutettava siten, että joka käyttötilanteessa verkon suojaus täyttää

kappaleessa 2 kerrotut ehdot suojaukselle. Tämä tarkoittaa, että suojauksen on toimittava

myös varasyöttötilanteissa, sekä sammutuksen ollessa kokonaan tai osittain poiskytkettynä.

Varasyöttötilanteissa haasteellisimpia ovat suurien johtolähtöjen siirtäminen toisen sähkö-

aseman syötettäväksi, jos maasulkuvirran kasvua ei ole huomioitu syöttävän aseman kom-

pensoinnin kapasiteetissa, tai johto-osuutta ei ole kompensoitu johdon varrella hajautetulla

kompensoinnilla. Tällöin osittain kompensoidussa verkossa maasulkuvirrat ovat suurempia

kuin normaalitilassa kokonaan sammutetussa verkossa.

Tarkastellaan Kesälahden tavoiteverkon käyttötilanteita maasulkusuojauksen ja sammutuk-

sen kannalta. Kesälahden tavoiteverkon vyöhykejako esitettiin kuvassa 16 kappaleessa 6.

Taulukossa 4 on esitetty Kesälahden, Kiteen ja Puhoksen tavoiteverkon maasulkuvirta-ar-

viot vyöhykkeittäin.

Taulukko 4. Kesälahden, Puhoksen ja Kiteen maasulkuvirrat tavoiteverkossa.
Sähköasema V1

[A]
V2
[A]

V3
[A]

yht. [A] nyk. keskitetyn
kelan koko [A]

Kesälahti 50 270 10 330 54
Puhos 40 140 10 190 54
Kitee 130 230 10 370 219

Kesälahden tavoiteverkon vyöhykkeen 2 kaapelien tuottama maasulkuvirta on 270 ampee-

ria. Jos Kesälahden vyöhykkeen 2 johtolähdöistä joudutaan varasyöttötilanteessa siirtämään

puolet johdoista Puhoksen tai Kiteen sähköaseman perään, joudutaan kompensointikelojen

kapasiteetissa huomioimaan 135 ampeerin lisätarve varasyöttötilanteita ajatellen. Mikäli

maasulkuvirtoja ei kompensoida, joudutaan maasulkuasettelut muuttamaan kappaleen 2 mu-

kaisin reunaehdoin. Taulukossa 5 on esitetty sallitut maadoitusvastukset 0,1 sekunnin

poiskytkentäajalla 2*Utp ja 4*Utp kosketusjännitteillä eri maasulkuvirroilla.
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Taulukko 5. Sallitut maadoitusvastukset 2*Utp ja 4*Utp kosketusjännitteille 0,1 sekunnin
poiskytkentä ajalla.
Maa-
sulku-
virta Ie
[A]

sallittu maa-
doitusvastus,
kun käyte-
tään 2*Utp

]

sallittu maa-
doitusvastus,
kun käyte-
tään 4*Utp

]
1 1360 2720

2,5 544 1088
5 272 544

10 136 272
15 90 181
20 68 136
25 54 108
50 27 54

100 13 27

Maasulkuvirtojen käyttötilanteiden hallinnan kannalta tällä hetkellä PKSS:n käytöntukijär-

jestelmässä (DMS) ei ole hajautettuja sammutuskeloja komponenttina. Tällöin myöskään

DMS:n laskenta ei huomioi keloja laskennassa, jolloin laskentaa ei voida hyödyntää muut-

tuvien käyttötilanteiden maasulkuvirtalaskelmissa ja suojaustarkasteluissa. DMS:n verkko-

tieto haetaan PowerGrid (PG) verkkotietojärjestelmästä, jolloin laskennan toimimiseksi

DMS:ssä tulisi tarvittavat verkkotiedot olla tallennettuna PG:iin.

7.6 Verkostotopologian vaikutus suojaukseen

Suojauksen kannalta hajautetulla kompensoinnilla ei ole normaalitilassa vaikutusta maasul-

kusuojauksen toimintaan, jos sammutus on mitoitettu oikein. Suojaukseen vaikuttavia teki-

jöitä on kelojen johtolähtökohtainen ylikompensoimisriski. PKSS:n nykyinen maasulkusuo-

jaus on toteutettu suunnattuna maasulkusuojauksena ja resistiivistä kulmakarakteristikaa

käyttäen.

Maastokatkaisijoita ei suositella asennettavaksi samalle johtolähdölle sarjaan yhtä katkaisi-

jaa enemmän, että suojaus saadaan toimimaan selektiivisesti. PKSS:n maasulkusuojauksen

selektiivisyys on toteutettu maastokatkaisijoilla aikaporrastuksella. Tällöin maastokatkaisi-

joiden ja sähköaseman suojareleistyksen toiminta-aikaviive asetellaan siten, että viallisen

johto-osuuden lähimmäinen suojaus toimii ensin. Sähköaseman maasulkusuojauksen toi-

minta-aikaviiveen ollessa 0,7 sekuntia asetellaan maastokatkaisijan toiminta-aikaviive esi-



42

merkiksi 0,4 sekuntiin. Suojauksen toiminnassa on viiveitä, jotka tulee ottaa huomioon toi-

minta-ajan porrastuksia aseteltaessa. Porrastusta tulee olla riittävästi, että saavutetaan riittä-

vän luotettava selektiivisyys. Yleensä PKSS:n relekoestuksien perusteella ei suositella alle

0,2 sekunnin porrastusta käytettäväksi sähköaseman ja maastokatkaisijoiden välillä. Jos joh-

tolähdölle asennetaan useita katkaisijoita, ei päästä luotettavaan selektiivisyyteen katkaisi-

joiden toiminnassa. Haarajohtoja suojaavia maastokatkaisijoita voidaan asentaa useampia,

jos ne eivät ole sarjakytkentäisenä samalla johtolähdöllä. Tällöin suojauksen selektiivisyys

toteutuu suunnatun maasulkusuojauksen avulla, jolla estetään virhelaukaisut maasulun ol-

lessa ennen maastokatkaisijaa ja suojattavaa verkonosaa.
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8 LOISTEHOTASEEN MUUTOKSET MAAKAAPELOINNIN

LISÄÄNTYESSÄ

Tässä kappaleessa tarkastellaan loistehotaseen muutosta kaapeloinnin ja verkostomuutosten

edetessä. Kesälahden sähköaseman 110 kV liityntä on myös rajapisteenä Fingridin verk-

koon, jonka loistehon siirtoja tarkastellaan vuoden mittaisena jaksona 2014 - 2015 mittauk-

siin perustuen. Toteutuneiden loistehon siirron lukemiin on arvoitu kaapelien aiheuttaman

lisäys loistehoon.

8.1 Kaapelien aiheuttaman loistehotaseen muutoksen laskenta

Sami Vehmasvaara on tutkinut työssään ”compensation strategies in cabled rural networks”

kaapelointien vaikutusta sähköasemien ja kantaverkon liittymien loistehotaseeseen. Työssä

kaapelien kapasitiivistä loistehoa pidettiin vakiona, kun sähköaseman jännite pysyy vakiona.

Tällöin kaapeleilla on jatkuva loistehon tuotto jonka prosentuaalinen vaikutus simuloin-

neissa oli 88 % , kun huomioitiin muuntajahäviöt. (Vehmasvaara 2012 )

Kuva 17. Loistehon iskemien siirtyminen loistehoikkunassa kaapeloinnin aiheuttaman lois-
tehon lisäyksen jälkeen. (Vehmasvaara 2012)

Kuvassa 17 on esitetty loistehoikkunassa kaapelointien aiheuttaman loistehon lisäyksen vai-

kutusta loistehoikkunassa. Työssä kaapelien tuottama loistehon muutos lisättiin mitattuun

loistehoon, jolloin saatiin tehtyä myös kustannusarvio loistehon muutoksista kantaverkko-

maksuissa.

Tässä työssä pyrittiin arvioimaan koko verkkoalueen tavoiteverkon vaikutuksia loistehota-

seeseen ja maasulkuvirtoihin. Fingridin loistehoryhmittelyn laskutusmuutokset vaikuttavat
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mahdollisesti jo lähivuosina kaapeloinnista syntyviin kustannuksiin. Tavoiteverkon loiste-

hotase on tiedettävä, ja sitä on seurattava kaapeloinnin edetessä, että voidaan suunnitella

parhaat ja taloudellisimmat ratkaisut loistehotaseen pitämisessä kustannustehokkaalla ta-

solla.

Johtimien aiheuttaman loistehon arvio tavoiteverkossa on laskettu kappaleen 7.1 esittämällä

tavalla. Laskenta on tehty samoilla verkostomäärillä ja parametreilla kuin tavoiteverkon

maasulkuvirtojen arviolaskelmat.

8.2 Koko verkkoalueen loistehotaseen muutos

Työssä tutkittiin kaapeloinnin vaikutusta loistehotaseeseen vertaamalla suunnitellun tavoi-

teverkon kaapeloinnin aiheuttamaa kapasitiivisenloistehon kasvua ja vertaamalla sitä 2014 -

2015 rajapistemittauksiin. Seuraavalla sivulla taulukossa 6 on esitetty sähköasemakohtaiset

siirtoverkon aiheuttaman loistehot sähköasemakohtaisesti nykyverkolla ja tavoiteverkon to-

teutuksen jälkeen. Taulukossa 6 on myös esitetty tavoiteverkon kaapelointien aiheuttamat

muutokset jakeluverkon aiheuttamaan loistehoon.
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Taulukko 6. Kaapelien tuottama loisteho nyky- ja tavoiteverkossa

Sähköasema

Nykyinen sähkö-
verkko, kap. lois-

teho tuotto
[MVAr]

Tavoiteverkko, kap.
loisteho tuotto

[MVAr]

Kap. loistehon
kasvu [MVAr]

Ahmovaara 0,1 0,6 0,6
Eno 0,1 1,2 1,1

Heinävesi 0,1 0,9 0,8
Honkavaara 0,1 0,9 0,7

Ilomantsi 0,3 1,3 1
Juuka 0,1 1,1 1

Kesälahti 0,2 1,2 1
Kiihtelysvaara 0,1 0,4 0,3

Kitee 0,3 1,2 0,9
Kuurna 0,2 1,2 1
Lehmo 0,1 0,6 0,5
Liperi 0,1 1 0,8

Mankinen 0,1 0,6 0,5
Martonvaara 0,1 0,5 0,4

Nurmes 0,8 2,6 1,8
Palokki 0,1 0,4 0,3
Pamilo 0,1 0,6 0,5

Pesäkangas 0,1 0,6 0,5
Polvijärvi 0,1 1,1 1

Puhos 0,1 0,7 0,6
Rantala 0,7 2,9 2,2
Reijola 0,1 0,5 0,5

Riistavesi 0,1 0,6 0,5
Rääkkylä 0,1 0,7 0,6

Saava 0,1 1,4 1,2
Tohmajärvi 0,2 0,8 0,6
Tuupovaara 0,2 1,1 0,9
Tuusniemi 0,2 0,8 0,6

Uskali 0 0,4 0,4
Vatimo 0,1 0,8 0,7

Vasikkavuori 0,1 0,6 0,5
Viinijärvi 0,1 0,7 0,7
Ylämylly 0,1 0,8 0,6

Sähköasemakohtainen keskimääräinen loistehon kasvu on 0,8 MVAr. Kuten kappaleessa 4.2

käytiin läpi, Fingrid Oy:n loisteholaskutus on muuttumassa 1.1.2016 neljästä loistaseryh-

mästä rajapistekohtaiseen loistehon seurantaan ja laskutukseen. PKSS:llä on yhdeksäntoista

rajapistettä Fingridin kantaverkkoon. Fingrid Oy on toimittanut PKSS:lle rajapisteiden lois-

tehon tuntitiedot 1.6.2014 – 31.5.2015 ajalta joiden mukaan on laskettu loistehoikkunan rajat
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ja loistehotase rajapisteissä. Työssä verrattiin nykyisten toteutuneitten rajapisteiden loiste-

hotasetta ja tehtiin arvio tavoiteverkon loistehotaseesta lisäämällä rajapisteen tuntimittaus-

dataan kapasitiivista loistehoa kunkin rajapisteen takaisten sähköasemien tavoiteverkon kas-

vattaman loistehoarvion verran. Taulukossa 7 on esitetty loistehorajojen ylitykset perustuen

todelliseen mittaustietoon. Taulukon ylityksissä ei ole huomioitu kantaverkkosopimusluon-

noksen lievennyksiä, jossa 30 kunkin kuukauden suurinta loistehon tuntitietoa poistetaan

laskennasta. Taulukosta 7 on havaittavissa kolme suurinta loistehoa kantaverkosta ottavaa

rajapistettä, jotka ovat Happolan, Nurmeksen ja Tirkkolan rajapisteet.

Taulukko 7. Loistehoraportin 2014 – 2015 rajojen ylitykset. Taulukossa  on kuvattu lois-
tehon keskimääräinen hajontaluku, jolla on pyritty kuvaamaan päivittäistä loistehon vaih-
telua. (Fingrid 2015)

Rajapiste QS

[MVAr
]

QS1

[MVAr]
Qotto

[kpl]
Qotto

[MVArh]
Qanto

[kpl]
Qanto

[MVArh] [MVAr]

Ahvenlampi 1,04 -0,26 0 0,00 548 27,30 0,2
Haapalahti 1,00 -0,25 177 93,90 13 5,30 0,3
Honkavaara 2,53 -0,63 0 0,00 4531 2769,00 0,8
Happola 1,51 -0,38 1368 214,50 0 0,00 0,4
Haarajärvi 1,07 -0,27 357 28,90 28 16,20 0,2
Kesälahti 1,00 -0,25 0 0,00 340 10,70 0,2
Lehmo 1,74 -0,44 116 53,80 0 0,00 0,4
Lieksa 2,00 -0,50 291 62,90 598 103,60 0,8
Nurmes 2,22 -0,56 1456 439,20 0 0,00 0,6
Pamilo 2,06 -0,52 0 0,00 3192 911,80 0,5
Pesäkangas 1,00 -0,25 0 0,00 0 0,00 0,1
Puhos 2,00 -0,50 0 0,00 525 148,50 0,4
Savikko 1,17 -2,29 0 0,00 0 0,00 0,4
Suursuo 2,03 -0,51 12 0,70 0 0,00 0,5
Särkivaara 2,77 -0,69 0 0,00 8019 21210,30 1,2
Tirkkola 1,00 -0,25 679 61,60 194 128,20 0,3
Taipaleenjoki 1,08 -0,27 5 1,60 0 0,00 0,2
Viinijärvi 2,00 -0,50 3 0,30 0 0,00 0,2
Ylämylly 1,88 -0,47 17 1,80 0 0,00 0,5

Happola – rajapisteen loistehoylitykset näkyvät kuvissa 18 ja 19. Fingrid Oy:n arvioimat

loistehomaksut, jotka ovat laskettu vuoden 2014 – 2015 tuntisarjoista, olisivat yhteensä n.

2600 €. Maksussa on huomioitu ylitysenergian lievennykset. Ylitysenergiana laskenta-ajalle

on käytetty 120 MVarh. Loisenergiamaksun osuus on tällöin 600 € ja loistehomaksu 2000 €

Happola -rajapisteen loistehomaksuista.  Vastaavasti Fingridin laskemat kokonaisloisteho-

maksut Nurmes- ja Tirkkola -rajapisteistä olisivat 4500 € ja 270 €. (Fingrid 2015)
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Kuva 18. Happola –rajapisteen loistehoikkuna (Fingrid 2015)

Kuva 19. Happola –rajapisteen loistehokuvaaja (Fingrid 2015).

Happola –rajapiste syöttää PKSS:n verkon asemista normaalissa kytkentätilassa vain Polvi-

järven sähköasemaa. Kuvassa 19 on esitetty Happola –rajapisteen vuoden loisteho johon on

lisätty tavoiteverkon arvioitu tyhjäkäyvien johtimien aiheuttama loisteho. Kuvissa 19 ja 20,

loka-marraskuu 2014, sekä helmikuu 2015, loistehotase muuttuu 110 kV poikkeuskytkentö-

jen vuoksi.
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Kuva 20. Happola –rajapisteen loistehot arvioiduilla tavoiteverkon loistehoilla lisättynä.

Kuvasta 20 on havaittavissa, että loisteho pysyy loisikkunan sisällä suuremman osan ajasta,

kun arvioitu kaapelointien aiheuttama loisteho on lisätty tuntisarjoihin.

Ahvenlammen rajapisteen takana on kaksi PKSS:n sähköasemaa, jotka ovat Tuusniemi ja

Vasikkavuori. Ahvenlammen loistehon ottoraja on 1,04 MVAr ja antoraja - 0,26 MVAr.

Alla kuvassa 21 on esitetty mitattu tuntisarja Ahvenlammen rajapisteestä.

Kuva 21. Ahvenlampi mitattu loistehotase 2014 – 2015 (Fingrid 2015).
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Kuvasta 21 on havaittavissa loistehon antorajanylityksiä jo nykytilassa. Kuvassa 22 tunti-

sarjaan on lisätty Tuusniemen ja Vasikkavuoren sähköasemien tavoiteverkon mukaisen ver-

kon arvioitu loistehontuotto 1,05 MVAr kapasitiivista loistehoa, joka on kantaverkkoon lois-

tehon antoa.

Kuva 22. Ahvenlammen rajapistemittauksen loistehotase tavoiteverkon loistehon tuotto
huomioituna.

Ahvenlammen rajapisteen osalta kaapelointien aiheuttama loisteho siirtää tuntiarvojen iske-

mät lähes kokonaan loistehoikkunan rajojen ulkopuolelle.

Kuvassa 23 on Särkivaaran rajapisteen vuoden tuntiloistehotiedot vuosilta 2014 – 2015. Ku-

vassa on huomattavissa loistehojen olevan ikkunan ulkopuolella lähes koko seuranta-ajan.

Särkivaaran liityntäpiste syöttää PKSS:n 110 kV sähköverkkoa n. 130 km, josta siirretään

sähkö neljälle PKSS:n sähköasemalle. 110 kV sähköverkon tuottama kapasitiivinen loisteho

riippuu johdon kuormituksesta. Mittaustiedoista arvoituna Särkivaara-Polvijärvi –johdon

loistehon tuotanto vaihtelee 2-4 MVArkap välillä.
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Kuva 23. Särkivaaran rajapisteen loistehon tuntisarjat 2014 – 2015. (Fingrid 2015)
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä kappaleessa esitetään työn keskeisimmät johtopäätökset ja ehdotukset jatkotoimenpi-

teille. Työssä esitettiin arviot maasulkuvirtojen kasvulle PKSS:n tavoiteverkossa. Tehtyjen

arvioiden mukaan nykyinen maasulkuvirrankompensointi ei ole riittävä, jotta varmistetaan

sammutuksen oikeanlainen toiminta ja sähköturvallisuustaso. Kaapeloinnit aiheuttavat mer-

kittävästi maasulkuvirtojen kasvua, joka on hoidettava joko kompensoinnilla tai riittävillä

suojamaadoituksilla, että määräysten mukainen henkilöturvallisuus saavutetaan.

9.1 Maasulkuvirran kompensointi keskitetyllä ja hajautetulla sammutuksella

PKSS:n tavoiteverkossa erityisesti vyöhykkeen 2 kaapeloinnit ovat pitkiä. Pitkien kaapelei-

den ominaisuuksiin kuuluu suuren maasulkuvirran tuoton lisäksi maasulkuvirran resistiivi-

senkomponentin kasvu jonka kompensointi ei onnistu tällä hetkellä normaalisti käytettävillä

kompensointilaitteistoilla. Resistiivisen komponentin suuruuteen vaikuttaa kaapelin ra-

kenne, kaapelivaipan maadoitustapa, sekä hajautetun kompensoinnin käyttäminen. Hajaute-

tulla kompensoinnilla saadaan kaapelien tuottamaa resistiivistä komponenttia vähennettyä

merkittävästi. Myös maasulkujen jäännösvirtaa saadaan pienennettyä hajautetulla kompen-

soinnilla, jolloin sammutus toimii tehokkaammin vähentäen asiakkaiden kokemia sähkönja-

kelun keskeytyksiä.

Pelkästään keskitettyä kompensointiratkaisua käyttäessä joudutaan sähköasemille sijoitetta-

via sammutuskeloja mitoittamaan myös tilanteisiin, joissa normaalista tilanteesta poiketen

kytketään sammutuksen perään myös toisen sähköaseman johtolähtöjä. Tällöin voidaan jou-

tua mitoittamaan sammutuskeloja sähköasemilla huomattavasti normaalitilan tarvetta suu-

remmiksi.

Työn kirjallisuusselvitysten ja laskelmien perusteella päädyin tukemaan PKSS:n sähköver-

kon maasulkuvirran sammutuksen toteutustavaksi keskitetyn ja hajautetun kompensoinnin

yhdistelmää. PKSS:n verkossa on jo keskitetty kompensointi käytössä lähes koko keskijän-

niteverkossa, jolloin laitteistot ovat useilla asemilla jo valmiina. Laitteistojen kokoa joudu-

taan kuitenkin kasvattamaan maasulkuvirtojen kasvaessa merkittävästi kaapeloinnin ede-

tessä.
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Sähköasemittain voidaan jakaa sähköasemat kahteen ryhmään niiden vyöhykkeiden laajuu-

den mukaan. Nämä ovat kaupunkeja ja suuria taajamia syöttävät sähköasemat, sekä pääosin

haja-asutusaluetta syöttävät sähköasemat. Taajama- ja kaupunkialueilla vyöhykkeellä 1 si-

jaitsee laajoja kaapeliverkkoja, jotka tuottavat suuren maasulkuvirran.  Näillä asemilla maa-

sulkuvirran keskitetty kompensointi on useilla asemilla mitoitettu kattamaan vyöhykkeen 1

maasulkuvirran kompensointitarve. Asemilla joilla kompensointi ei ole riittävä kattamaan

vyöhykkeen 1 maasulkuvirran kasvun aiheuttamaa tarvetta voidaan lisätä hajautettua kom-

pensointia myös vyöhykkeelle 1. Asemilla, joilla verkko sijaitsee pääosin vyöhykkeellä 2,

on nykyisen keskitetyn kompensointikelan koko riittävä säätämään verkon muutoksista ai-

heutuva tilanteet, jos kompensointi hoidetaan hajautetulla kompensointikeloilla. Näillä ase-

milla myös kaapelien siirtäminen toisten sähköasemien perään on yleisempää kuin taajama-

painotteisilla sähköasemilla. Tällöin hajautettu kompensointi on hyvä suunnitella siten, että

kun johto-osuus siirretään toisen sähköaseman perään varasyöttötilanteessa, myös hajautettu

kela sijaitsee suurimmalla siirrettävällä johto-osuudella. Kaapelointien aiheuttaman loiste-

hon kasvun vuoksi myös laajoihin taajamaverkkoihin on suositeltavaa asentaa yhdistelmä-

kuristimia, joilla voidaan kompensoida maasulkuvirran lisäksi kaapelien kapasitanssien ai-

heuttamaa loistehoa.

Nykytilassa PKSS:n maasulkusuojaus on toteutettu käyttäen suurimmilla osalla johtolähtöjä

samoja maasulunsuojausasetteluita ja -periaatteita. Sähköverkon ollessa nykytilassa suurim-

malta osalta avojohtoverkkoa on myös maasulkuvirrat ja niiden kompensointi ollut selkeä

toteuttaa koko verkkoalueella samankaltaisilla toteutustavoilla. Kaapelointien lisääntyessä

maasulkuvirrat kasvavat merkittävästi. Sähköasemien ja johtolähtöjen maasulkuvirran tuot-

toon tulee nykyistä suurempia eroja sekä hajautettu kompensointi tuo maasulkusuojauksen

suunnitteluun ja toteutukseen eroja nykytilanteeseen verrattuna.

Keskitetyn ja hajautetun kompensoinnin yhdistelmässä tulee kiinnittää huomioita laitteiden

sijoitteluun ja maasulkuvirransammutuksen kokonaisuuden rakentumiseen. Tavoiteverkon

suunnittelussa ja rakentamisessa tulisi sammutuksen toteutus suunnitella sähköasemakohtai-

sesti huomioiden koko tavoiteverkon rakentuminen. Suunnittelu tulisi tehdä kunkin sähkö-

aseman tavoiteverkon mukaan huomioiden myös viereisten varasyötettävien ja varasyöttä-

vien asemien tavoiteverkon rakentuminen. Seuraavassa on listattu tärkeimpiä huomioitavia

asioita tavoiteverkon maasulun kompensoinnin suunnittelussa:
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Keskitetyllä kompensoinnilla hoidetaan maasulkuvirran kompensointiasteen säätä-

minen, jolloin kelassa pitää olla säätövaraa ja kela ei saa olla lähellä kumpaakaan

ääriasentoaan verkon normaalitilassa.

Keskitetyn kompensoinnin kapasiteetin tulee olla riittävä, että voidaan poikkeusti-

lanteissa vara syöttää toisen sähköaseman lähtöjä.

Keskitetyllä kompensoinnilla sammutetaan:

o sähköaseman läheisyydessä oleva vyöhyke 1

o vyöhykkeen 2 hajautetulla kompensoinnilla kompensoidaan vyöhykkeen 2

kaapelien tuottama maasulkuvirta. Ei kompensoida täysin koko johtoa. Jää-

nyt maasulkuvirran osuus huomioidaan keskitetyn kompensointikelan kapa-

siteetissa.

o vyöhykkeen 3 avojohtoverkon tuottama maasulkuvirta

Vyöhykkeen 2 pitkät johtolähdöt kompensoidaan hajautetulla kompensoinnilla.

Hajautetulla kompensoinnilla ei yli kompensoida johtolähtöjä.

Maakaapeloinnin lisääntyessä ja vyöhykkeiden rakentuessa tavoiteverkon mukaiseksi myös

muuttuvalle verkolle tyypilliset vikatapaukset lisääntyvät. Maakaapeliverkossa esiintyy

myös katkeilevan maasulun vikoja, joiden havaitseminen vanhemmilla suojareleillä ei ole

mahdollista. Asemilla joilla on käytössä tällaisia suojareleitä kasvaa kaapeloinnin lisäänty-

essä myös riski sille, että katkeilevan maasulkuvian seurauksesta tapahtuu suojauksen vir-

heellisiä toimintoja tai suojaus ei havaitse vikaa. Vanhemmissa suojareleissä ja katkaisi-

joissa on myös pidemmät toiminta-ajat, jotka tuo haasteita selektiivisen suojauksen toteu-

tukseen.

9.2 Kompensoinnin suunnittelumalli tavoiteverkkoon

Maasulkuvirran kompensointi kannattaa suunnitella siten, että verkon rakentuessa pyritään

huomioimaan verkon tavoitetila, jolloin kompensoinnin rakentaminen on mahdollisimman

kustannustehokasta.

 Yksi malli keskitetyn- ja hajautetun kompensoinnin mitoittamisesta tavoiteverkon mukai-

sesti on mitoittaa kapasiteetit seuraavasti esimerkiksi Pesäkankaan sähköasemalla. Taulukon

6 mukaiset tavoiteverkon tuottamat maasulkuvirrat ovat: V1 = 50 A, V2 = 90 A, V3 = 10 A.

Vyöhyke 2 kompensointi tehdään hajautettuna ja kompensointiaste on 80 %. Tällöin V2
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kaapelien tuottamasta maasulkuvirrasta jää kompensoimatta 18 A. Keskitetyn kompensoin-

tikelan koko tulee silloin mitoittaa vähintään alla olevan yhtälön mukaisesti:

sa = eV1	- h + eV2 + eV3 + evara (12)

jossa
Ksa Keskitetyn kelan maasulkuvirran kompensointikapasiteetti sähköasemalla
IeV1 Vyöhykkeen 1 johtimien tuottama maasulkuvirta
IeV2 Vyöhykkeen 2 johtimien tuottama maasulkuvirta
IeV3 Vyöhykkeen 3 johtimien tuottama maasulkuvirta
Ih Hajautetuilla keloilla kompensoitu maasulkuvirta vyöhykkeellä 1
k Kerroin hajautetun sammutuksen kompensoimattomalle osuudelle vyöhyk-

keellä 2
Ievara Varasyötettävien johtolähtöjen ja sähköasemien maasulkuvirran kompensoin-

titarve

jolloin vähimmäiskooksi sähköaseman kompensointikelan maasulunvirran sammutukselle

saadaan 78 ampeeria. Tässä ei ole huomioitu varasyötettävien asemien kompensointitar-

vetta. Tarve on suunniteltava sähköasemakohtaisesti mahdollisten varasyötettävien johto-

lähtöjen maasulkuvirran kompensointitarpeen mukaan. Taulukossa 8 seuraavalla sivulla on

laskettu arvio sähköasemien keskitetyn kompensoinnin minimi koko tavoiteverkon mukai-

silla maasulkuvirran tuotoilla.
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Taulukko 8. Tavoiteverkon keskitetyn maasulkuvirrankompensoinnin koko
Sähköasema V1 [A] V2 [A] V3 [A] yht. [A] nyk. keskitetyn

kelan koko [A]
Tavoiteverkkoon tar-
vittava vähimmäiske-

lan koko [A]

Ahmovaara 0 160 10 170 54 59
Eno 70 240 10 320 54 160
Heinävesi 70 170 10 250 54 139
Honkavaara 20 200 10 230 108 93
Ilomantsi 60 270 20 350 83 169
Juuka 60 220 20 300 54 154
Kesälahti 50 270 10 330 54 147
Kiihtelysvaara 40 70 10 120 54 76
Kitee 130 230 10 370 219 223
Kuurna 70 230 0 300 236 146
Lehmo 130 20 0 150 54 149
Liperi 60 180 10 250 135 131
Mankinen 50 100 10 160 54 96
Martonvaara 0 120 10 130 54 47
Nurmes 200 200 10 410 108 291
Palokki 0 110 10 120 54 44
Pamilo 0 150 10 160 54 56
Pesäkangas 50 90 10 150 54 93
Polvijärvi 40 250 10 300 54 130
Puhos 40 140 10 190 54 97
Rantala 170 250 20 440 316 284
Reijola 50 90 0 140 54 82
Riistavesi 30 120 10 160 54 80
Rääkkylä 30 150 10 190 54 89
Saava 40 310 20 370 54 159
Tohmajärvi 70 120 10 200 135 124
Tuupovaara 20 270 20 310 54 125
Tuusniemi 30 170 10 210 54 95
Uskali 0 100 0 100 54 30
Valtimo 20 170 10 200 54 84
Vasikkavuori 0 140 20 160 54 64
Viinijärvi 40 150 10 200 54 100
Ylämylly 70 100 0 170 54 107
yht. 1710 5560 340 7610 2690 3923

Taulukon 8 laskennassa on oletettu vyöhykkeen 2 hajautettujen kelojen kompensointias-

teeksi 80 % ja varasyötettävien johtolähtöjen kompensointitarpeeksi 10 % laskettavan säh-

köaseman sähköverkon kokonaismaasulkuvirran tuotosta. Taulukon saadut tulokset ovat
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suuntaa antavia ja arvot on vielä laskettava huomioiden tarkemmin varasyötettävien johto-

lähtöjen tuottama maasulkuvirta sekä vyöhykkeen 2 kaapeleiden kompensointiaste hajaute-

tuilla keloilla.

9.3 Maasulkusuojauksen varmistaminen tavoiteverkon rakentuessa

Työn tuloksista on selvinnyt, että maasulkuvirrat kasvavat nopeasti kaapeloinnin lisäänty-

essä. Jo vyöhykkeen 1 kaapeloinnit nostavat osalla sähköasemilla maasulkuvirtaa niin suu-

reksi, että nykyinen sammutuskapasiteetti ei riitä säilyttämään nykyistä kompensointiastetta.

Tällöin myös maasulkusuojaus on tarkistettava ja tarvittaessa muutettava maasulkusuojauk-

sen laukaisuaikoja, että saavutetaan riittävät kosketusjännitteiden sallitut poiskytkentäajat.

Tästä johtuen tulee maasulkusuojauksen ja maasulkuvirrankompensoinnin riittävyydeksi

tehdä tarkastuslaskelmat aina sähköasema- ja johtolähtökohtaisesti, kun verkkoon tulee mer-

kittävästi uutta maakaapeliverkkoa. Laskelmat on myös tehtävä maakaapeliverkkoa suunni-

tellessa, että käytettäessä hajautettua sammutusta, voidaan kelat sijoittaa käytön ja toiminnan

kannalta optimaalisesti verkkoon.

Käyttötilanteiden ja suojauksen toiminnan kannalta tulee tietojärjestelmien avulla pystyä

hallitsemaan maasulkusuojauksen toiminta ja kompensoinnin tila. Tällä hetkellä PKSS:n tie-

tojärjestelmistä ei ole saatavilla luotettavasti maasulkuvirtalaskelmia muuttuvissa käyttöti-

lanteissa riittävän nopeasti. Muuttuvissa tilanteissa tulee verkoston käytön tietää verkon

kompensointiaste ja maasulkuvirtojen suuruus, jotta suojaus voidaan asetella täyttämään

vaaditut reunaehdot. Tietojärjestelmien kehityksen tulee tukea muuttuvan verkkotopologian

tarpeita ja verkkoyhtiöllä pitäisi olla tieto maasulkuvirtasuojauksen toiminnasta joka käyttö-

tilanteessa.

9.4 Loistehotase

Työssä pyrittiin arvioimaan maakaapeloinnin vaikutuksia PKSS:n loistehotaseeseen muut-

tuvan loistehon seurannan ja laskutuksen kannalta. Työssä tehtiin arviolaskelma koko verk-

koalueen muutoksien perusteella. Työssä laskettu arvio on laskettu tavoiteverkon mukaan,

jonka parametrit on esitetty kappaleessa 7.1. Laskennassa ei huomioitu kaikkia vaikuttavia

tekijöitä loistehon muutoksiin, vaan pyrittiin yksinkertaistamalla saada suuntaa antavaa tie-

toa kaapeloinnin vaikutuksesta. Kaapeloinnin aiheuttama loistehon kasvu voi erota työssä
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saatuihin tuloksiin ja kapasitiivisen loistehon kasvu on verkon normaalitilassa hieman saa-

tuja tuloksia pienempi.

Työn arvion perusteella kapasitiivisen loistehon kasvu on otettava huomioon maakaapeloin-

tien lisääntyessä. Kaapelien aiheuttamaa kapasitiivista loistehoa on pyrittävä kompensoi-

maan, jos halutaan välttyä kantaverkon loistehomaksuilta. Loistehon kompensointiin on eri

tapoja, kuten rinnakkaisreaktorien käyttö johtolähdöillä tai loistehoa voidaan kompensoida

sähköasemilla sijaitsevilla reaktoreilla. Ratkaisu voi olla myös näiden yhdistelmä, jossa

kompensointia suoritetaan keskitetysti sähköasemilla sekä osittain jakeluverkon johtoläh-

döillä. Maasulkuvirran kompensoinnissa päädyttiin ratkaisuun, jossa pitkien kaapelijohto-

lähtöjen maasulkuvirtaa kompensoidaan hajautetuilla sammutuskuristimilla. Markkinoilla

on laitteita joilla voidaan samalla laitteella myös kompensoida kaapelin käyttökapasitanssien

aiheuttamaa loistehoa. Hajautetun sammutuksen rinnalla kannattaa myös kompensoida pit-

kien kaapelilähtöjen loisteho.

Kappaleessa 8.2. on esitetty arvio PKSS:n verkon loistehotilanteen muutoksesta tyhjä-

käyvillä johdoilla. PKSS:n verkon pitkien johtolähtöjen kuormitukset ovat niin pieniä, että

vaikutus kaapelien kapasitiivisen loistehon tuottoon on vähäinen. PKSS:n rajapisteet voi-

daan karkeasti jaotella niiden takaisen verkoston ja sähköntuotannon mukaisesti seuraavasti:

Rajapisteet jotka syöttävät vain yksittäistä PKSS:n sähköasemaa (Happola).

Rajapisteet jotka syöttävät useita PKSS:n sähköasemia ja 110 kV sähkönsiirtoverk-

koa (Särkivaara).

Rajapisteet jotka syöttävät sähköasemia ja joissa on sähköntuotantoa (Honkavaara)

Näiden erityyppisten rajapisteiden kompensointiratkaisut voivat erota toisistaan ja saman-

laisia tekniikoita ei kannata käyttää joka rajapisteen osalta. Loistehon päivittäinen vaihtelu-

väli, jonka suuruutta kuvaa Taulukon 6. keskimääräinen loistehon hajontaluku , vaikuttaa

myös valittavan kompensointiratkaisun kokoon. Jos loistehon taso on normaalikäyttötilan-

teessa vuorokauden aikana osittain loistehoikkunassa ja osan aikaa vuorokaudesta ulko-

puolella, voidaan kompensoinnilla saada säädettyä loistehon päivittäiset tuntiarvot loiste-

hoikkunan sisälle. Tällöin rajapisteen päivittäinen vaihtelu voidaan saada sopivalla reakto-

rilla siirrettyä loistehoikkunan sisälle.
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Maasulkuvirran sammutukseen käytettävät hajautetut kompensointikelat kannattaa to-

teuttaa keloilla, joissa on myös käämitys loistehon kompensointiin, jolloin kela toimii myös

reaktorina. Tällöin saadaan kaapelien tuottamaa loistehoa pienennettyä merkittävästi ja

erillisen keskitetyn loistehon kompensointiratkaisujen tarve vähenee. Kompensoimalla

syntyvät loistehot mahdollisimman lähellä loistehontuotantopistettä paranee myös johto-

jen siirtokyky ja siirtohäviöt pienenevät.

Rajapisteissä, joissa PKSS:n 110 kV siirtoverkko aiheuttaa suuret kapasitiiviset loistehot,

voidaan kompensointi toteuttaa liittämällä reaktori 110 kV verkkoon sähköasemalla. Särki-

vaaran 110 kV siirtojohdon tuottamaa loistehoa voidaan kompensoida esimerkiksi johdon

puolivälissä sijaitsevalla Juuan sähköasemalla, jolla yhdellä keskitetyllä reaktoriratkaisulla

olisi mahdollista hoitaa koko rajapisteen takaisen verkon ja neljän sähköaseman loistehon

kompensointi. Myös Honkavaaran rajapiste syöttää verkkoa, jonka takana on PKSS:n 110

kV siirtoverkko, 45 kV siirtoverkko, vesivoimalaitoksia sekä useita sähköasemia jotka syöt-

tävät keskijännitejakeluverkkoa. Honkavaara -rajapisteen loistehon kompensointi on sel-

kein toteuttaa keskitetysti.
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10 JATKOTOIMENPITEET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET

Tässä kappaleessa esitetään työn tuloksien ja johtopäätöksien perusteella tärkeimmät jatko-

toimenpiteet ja jatkotutkimustatarpeet PKSS:lla.

10.1 Maasulkusuojauksen hallinta

Työn tuloksista ja johtopäätöksistä havaittiin, että maakaapelointien strategian mukaisella

lisäämisellä on merkittäviä vaikutuksia maasulkusuojaukseen ja maasulkuvirran kompen-

sointitarpeisiin. Verkon muutokset ja kasvavat maasulkuvirrat on huomioitava verkoston

suunnittelussa ja käytössä nykytilaa tarkemmin.

Maasulkuvirran kompensointilaskelmat sähköasemakohtaisesti ja johtolähtökohtaisesti pi-

tää viedä osaksi suunnitteluprosessia. Verkostoa suunniteltaessa tulisi huomioida kasvavat

maasulkuvirrat siten, että tavoiteverkon mukaiset maasulkuvirrat huomioidaan koko verkon

rakentumisen ajalta. Suunnittelu tulisi tehdä siten, että varmistetaan maasulkusuojauksen oi-

kea toiminta tavoiteverkon rakentumisen joka vaiheessa. Suunnittelussa tulisi huomioida ta-

voiteverkon lopputilanne siten, että verkon rakentuessa hajautetun sammutuksen kelat sijoi-

tetaan optimaalisille paikoille verkon käytön kannalta. Hajautettujen kelojen sijoituksen

suunnittelulla varmistetaan kustannustehokkuus sammutusjärjestelmän rakentamisessa.

Kustannustehokkuuden kannalta kelojen sijainnit ja koot tulisi suunnitella niin, että niitä ei

tarvitse siirtää verkon rakentuessa, ja että keloja on mahdollisimman pieni määrä ilman ver-

kon käytettävyyden heikentymistä.

Johtolähdön maasulkusuojaustarkastelu tulee tehdä aina merkittävien johtomuutosten jäl-

keen, että varmistetaan suojauksen oikea toiminta. Verkostomuutoksissa maakaapelia voi

tulla verkkoon kymmeniä kilometrejä kerralla, jolla on suuri vaikutus koko sähköaseman

maasulkuvirtaan. Johtolähdölle voi tulla myös maastokatkaisijoita jolloin koko johtolähdön

suojauksen toiminta ja selektiivisyys on tarkistettava. Tarkastelussa tulisi huomioida myös

muuttuvat maadoitusvastukset, joilla on vaikutusta maasulkusuojauksen toiminta-aika vaa-

timuksiin. Tarkastelussa tulisi aina isojen verkostomuutoksien jälkeen myös tarkistaa johto-

lähdön maadoitusvastukset suojausalueittain. Tarpeen mukaan on tehtävä tarvittavat suo-

jausasettelumuutokset.
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Tietojärjestelmien tulee mahdollistaa maasulkuvirran kompensoinnintason ja suojauksen

toimimisen varmistuslaskelmat joka käyttötilanteessa. Verkkotieto- ja käytöntukijärjestel-

män kehityksessä tulee jatkossa huomioida uudet tarpeet maasulkusuojauksen nykyistä tar-

kemmalle ja lisääntyvälle tarkasteluille. Järjestelmistä on varmistettava, että maasulkusuo-

jaukseen vaikuttavat tiedot on tallennettu oikein ja hajautettu kompensointi tulee huomioida

verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmissä. Verkostoa käytettäessä on pystyttävä jatkossa to-

teamaan luotettavasti maasulkusuojauksen toiminta. Tämä edellyttää, että maasulkuvirran

kompensoinnin taso on nähtävissä käytöntukijärjestelmästä joka käyttöitilanteessa.

Sähköasemien suojareleitä uusiessa tulisi kiinnittää huomiota sähköasemiin joilla maakaa-

pelointi lisääntyy merkittävästi ja suojauksen virhetoimintariski kasvaa. Jos johtolähtösuoja

ei havaitse katkeilevaa maasulkuvikaa, voi sähköaseman suojaus toimia virheellisesti aiheut-

taen sähkönjakelun keskeytyksen koko sähköaseman syöttämälle alueelle. Tämä lisää myös

keskeytyskustannuksia sähköyhtiölle. Uusittavien releiden tulee olla toiminnoiltaan sellai-

sia, että ne kykenevät tunnistamaan sähköverkon tyypilliset vikatapaukset myös maakaape-

liverkosta.

10.2 Loistehon hallinta

Kaapeloinnit aiheuttavat tulosten perusteella merkittävästi loistehoa joka on huomioitava

myös verkoston suunnittelussa ja käytössä. Hajautettua maasulkuvirran sammutusta raken-

nettaessa tulisi jatkossa huomioida myös kaapelien tuottama loisteho kompensoimalla kaa-

pelien maa- ja käyttökapasitanssit yhdistelmä kuristimilla, jotta vältyttäisiin erillisiltä inves-

toinneilta kompensointilaitteistoihin. Loistehon hallinta tulisi tehdä lähellä loistehontuotan-

topistettä, jotta vältytään loistehon siirrosta aiheutuvilta kustannuksilta, kuten syntyviltä hä-

viöiltä ja siirtokapasiteettien pienenemiseltä. Erillisen loistehon kompensointiin rakennetta-

van järjestelmän kustannukset ovat todennäköisesti suuremmat, kuin hoitaa johtojen aiheut-

taman loistehon kompensointi johtimien varrelle sijoitetuilla kompensointiratkaisuilla.

Työssä tuli esille myös, että loistehon laskutuksen muuttuessa rajapiste kohtaiseksi, on

PKSS:n huomioitava myös 110 kV verkon, voimalaitosten ja asiakkaiden tuottama loisteho,

jos halutaan välttyä loistehomaksuilta. Rajapisteet joiden takana on 110 kV verkkoa ja voi-

malaitoksia pitää loistehon tuotanto saada hallintaan myös muutoin kuin kaapelointien ai-

heuttaman loistehon osalta. Näissä rajapisteissä on suunniteltava keskitetty kompensointi-

ratkaisu, jolla saadaan hallittua koko rajapisteen loistehon tuotanto.
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Loistehon kompensoimiseksi tulisi tehdä pitkän aikavälin suunnitelma, jossa huomioidaan

myös kaapeloinnin lisääntyminen. Alkuvaiheessa loistehoikkunan ylitykset ovat pieniä ja

niillä ei ole suurta taloudellista merkitystä, mutta jos loistehon tuoton kasvua ei rajoiteta,

tulevat ylitykset lisääntymään tavoiteverkon edetessä. Haasteena on löytää ratkaisu jolla

loisteho hallitaan koko verkon rakentumisen ajan mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Uusien rajapistekohtaisten loistehojen seuranta perustuu tällä hetkellä Fingrid Oy:n tuotta-

miin mittaustietoihin. PKSS:llä tulisi olla valmius seurata loistehotilannetta reaaliaikaisesti,

että voidaan reagoida muuttuviin loistehotilanteisiin. Tämä vaatii loistehon valvonnan ra-

kentamista käytöntukijärjestelmiin tai johonkin muuhun tietojärjestelmään.

10.3 Jatkotutkimusaiheet

Työssä tutkittiin maakaapeloinnin vaikutuksia maasulkusuojaukseen ja loistehotaseeseen.

Työssä pyrittiin löytämään ongelmakohdat tavoiteverkon rakentumisessa ja löytää asioita

jotka ovat huomioitava jatkossa suunnittelussa ja tavoiteverkon toteutuksessa. Työssä löytyi

monia asioita joita tulee PKSS:llä tutkia lisää, että löydetään sopivimmat ratkaisut ongel-

mien havaitsemiseksi. Seuraavaksi on listattu työssä esille tulleita jatkotutkimustarpeita

PKSS:llä:

Loistehonkompensoinnin tekniikka- ja kustannusselvitys rajapisteittäin

o kustannustehokkaimman ja tavoiteverkkomalliin sopivimpien ratkaisujen

selvittäminen

o  tekniset selvitykset olemassa olevista tekniikoista eri jänniteportaille

Maasulkuvirran kompensoinnin hallinta tietojärjestelmillä

o Kehitystarpeiden huomiointi

o nykyisten ominaisuuksien hyödyntäminen



62

LÄHTEET

ABB Oy. 2000. TTT Teknisiä taulukoita ja tietoja. Luku 8. Maasulkusuojaus. Helsinki: ABB Oy.

ABB Oy. 2006. Relesuojaukset keskijänniteverkossa (6/10/20 kV). koulutusmateriaali. Scandic Hotel

Rosendahl, 19.10.2006, Tampere.

Ahonen, J. 2014.  PKSS verkostostrategian esittely. koulutusmateriaali. PKS Sähkönsiirto

Oy. 2014. Joensuu.

Asset Vision Oy. 2014. Koulutusmateriaali. PKS Sähkönsiirto Oy, 27.-28.3.2014, Joensuu.

Bakar, A., Khan, S., Kwang, T. & Rahim, N. 2014. A Review of Ferroresonance in Capaci-

tive Voltage Transformer. Institute of Electrical Engineers of Japan.

Fingrid Oy. 2014. Loisteho ja loistehoreservi asiakastilaisuus [verkkodokumentti]. [viitattu

7.9.2015] Saatavilla: http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/Ajankohtaista%20liitteet/Tapah-

tumat/Loisteho%20ja%20loistehoreservi_asiakastilaisuus_18%208%202014.pdf

Fingrid Oy. 2015. Loissähköraportti PKS Sähkönsiirto Oy. [laskentaraportti]. exel –tiedosto.

Eberle, A., 2007. A. EBERLE GmbH & Co. KG. REG-DPA Operating manual v2. 2007 Saatavissa:
http://www.a-eberle.de/en/download-center/finish/57-bedienungsanleitungen/599-ba-reg-
dpa-dpdf.html

Elovaara, J. & Haarala, L. 2011. Sähköverkot 1. 2 p. Helsinki: Helsinki University Press /

Otatieto.

Hurri, J. 2014. Sähkötekniikka, Vaihtosähköpiirit. [verkkojulkaisu] [viitattu 7.9.2015] Saa-

tavissa: http://staff.turkuamk.fi/jhurri/stbio/ac-piirit%20bio%20syksy%202014.pdf

Lakervi, E. & Partanen, J. 2008. Sähkönjakelutekniikka. Helsinki: Gaudeamus Helsinki Uni-

versity Press / Otatieto.

Maviko Oy. 2015. [verkkoaineisto]. [Viitattu 7.9.2015.] Saatavissa: http://www.maviko.fi/

Mörsky, J. 1992. Relesuojaustekniikka. Hämeenlinna: Karisto.

Partanen, J. Sähkönjakelutekniikka, opintomateriaalit. [WWW] Lappeenranta University of

Technology. Department of Electrical Engineering. 23.2.2009 [Viitattu 7.9.2015]

http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/Ajankohtaista%20liitteet/Tapah-
http://www.a-eberle.de/en/download-center/finish/57-bedienungsanleitungen/599-ba-reg-
http://staff.turkuamk.fi/jhurri/stbio/ac-piirit%20bio%20syksy%202014.pdf
http://www.maviko.fi/


63

Pekkala H. 2010. Challenges in Extensive Cabling of the Rural Area Networks and Protec-

tion in Mixed Networks. diplomityö. Tampere: Tampere University of Technology.

SFS 6001. Suurjännitesähköasennukset. Standardi. 2 . Vahvistettu 15.8.2005. Sesko Ry

Sener. 1998. Loistehon kompensointi ja yliaaltojen rajoittaminen. Helsinki: Sähköenergia-

liitto Ry

TRENCH AUSTRIA GmbH 2011. Arc Suppression Coils [verkkojulkaisu]. [Viitattu 7.9.2015.] Saata-
vissa: http://www.trenchgroup.com/content/download/1470/13364/file/Arc%20Suppres-
sion%20Coils.pdf

VAMP Ltd. 2012. VAMP 255/245/230 Operation and configuration instructions, Technical descrip-
tion.
[Viitattu 2014-03-25.] Saatavissa: http://www-fi.vamp.fi/Manuals/English/VM255.EN024.pdf

Virtanen, E. 2014, Esa Virtanen_Maaseutuverkkojen kompensointi ja loistehokysymykset.

[Seminaariesitys] 01.04.2014, Luosto 2014

Wahlroos, A. ja Aaltonen, J. 2011. Compensated Networks and Admittance Based Earth-fault

Protection [verkkojulkaisu]. ABB Oy Distribution Automation. Vaasa 2011

http://www.trenchgroup.com/content/download/1470/13364/file/Arc%20Suppres-
http://www-fi.vamp.fi/Manuals/English/VM255.EN024.pdf


LIITE 1. Johtolaatujen muutokset tavoiteverkon maasulkuvirtojen ja loistehojen ar-
viointiin

Johtolaadun tunnus Tavoiteverkkoon korvattu
johtolaatu

Nimi

Duc W185 Duck (Feral) 3x305/39
PAS185 W185 PAS 3x185
A132 W185 Al 3x132
PAS150 W185 PAS 3x150
BLL157 W185 BLL-T157(AlMgSi)
PAS120 W185 PAS 3x120
Va W185 Vaasa (Feral) 3x108/23
20kvA99 W185 Al 3x99
Im W185 Imatra (Feral) 3x93/39
PAS95 W185 PAS 3x95
Pg W185 Pigeon (Feral) 3x85/14
BLL99 W185 BLL-T99(FeAl)
20Lv W185 Loviisa (Feral) 3x75/14
PAS70 W95 PAS 3x70
20Rv W95 Raven (Feral) 3x54/9
BLL62 W95 BLL-T62(FeAl)
SAMI W95 SAMI 3x67
SAMKA120 W95 SAMKA 3x120
20Sv W95 Savo (Feral) 3x42/25
PAS50 W95 PAS 3x50
20Sp W95 Sparrow (Feral) 3x34/6
PAS35 W95 PAS 3x35
SAMKA70 W95 SAMKA 3x70
20Sem25 1kV tai W95 Semal (AlMgSi) 3x25
20Sw 1kV tai W95 Swan (Feral) 3x21/4
20FerSem 1kV tai W95 Fersemal (AlMgSi) 3x21/4
Mg 1kV tai W95 Magpie (Feral) 3x11/14
Bt 1kV tai W95 Bantam (Feral) 3x7/9
Fe25 1kV tai W95 Fe 3x25
Fe14 1kV tai W95 FE 3x14



Liite 2. Ahvenlampi rajapisteen loistehot 2014 - 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa. (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja. (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



Liite 3. Haapalahti rajapisteen loistehot 2014 - 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa. (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja. (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-
toon



Liite 4. Honkavaara rajapisteen loistehot 2014 - 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa. (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-
toon



LIITE 5. Happola rajapisteen loistehot 2014 - 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



LIITE 6. Haarajärvi rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapeloin-

tien arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



LIITE 7. Kesälahti rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



LIITE 8. Lehmo rajapisteen loistehot 2014 - 2015 , sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loisteho

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-
toon



LIITE 9. Lieksa rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa(Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



LIITE 10. Nurmes rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014  -2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-
toon



LIITE 11. Pamilo rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



LIITE 12. Pesäkangas rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapeloin-

tien arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014  -2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



LIITE 13. Puhos rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)



Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon

LIITE 14. Savikko rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)



Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon

LIITE 15. Suursuo rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso



Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



LIITE 16. Särkivaara rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapeloin-

tien arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



LIITE 17. Tirkkola rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon



LIITE 18. Taipaleenjoki rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaape-

lointien arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja(Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-
toon



LIITE 19. Viinijärvi rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapeloin-

tien arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-
toon



LIITE 20. Ylämylly rajapisteen loistehot 2014 – 2015, sekä tavoiteverkon kaapelointien

arvoitu loistehotaso

Kuva 1. 2014 - 2015 mitatut loistehot ikkunassa (Fingrid 2015)

Kuva 2. 2014 - 2015 loistehon kuvaaja (Fingrid 2015)

Kuva 3. Tavoiteverkon maakaapeleiden arvioitu loisteho lisättynä 2014 - 2015 mittaustie-

toon




