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Kotkamills:n Kotkan tehdas valmistaa paperia, kartonkia, sellua ja sahatavaraa. Tehdas on 

liitetty 110 kV kantaverkkoon tehtaan pääkytkinlaitokselta, jossa sijaitsee tehtaan 4 pää-

muuntajaa. Tehtaalla on kaksi tahtigeneraattoria, jotka tuottavat sähköverkkoon pätötehon 

lisäksi kapasitiivista loistehoa, jota tarvitaan kompensoimaan tehtaan sähköverkon induk-

tiivista loistehoa. Loistehoa kompensoidaan myös kolmella 5 MVAr kompensointikonden-

saattorilla. Tehtaan loistehon kompensoinnin tarkempi tutkiminen tuli ajankohtaiseksi 

vuoden 2017 alussa, kun kantaverkkoyhtiö Fingrid alkoi sakottamaan loistehoikkunan yli-

tyksistä ja tehtaan sähkönjakeluun oli tehty vuonna 2016 muutoksia kartonkitehtaan raken-

tamisen yhteydessä. Loistehon kompensointiin ei ollut selkeää toimintatapaa poikkeavissa 

tuotantotilanteissa ja toimintaohjeet eivät olleet nykyisen sähköverkon mukaisia. Nykyti-

lanteen kartoitus ja selvitys mahdollisista ongelmista loistehoikkunassa pysymisen kannal-

ta katsottiin tarpeelliseksi. Selvitys on rajattu pääasiassa tehtaan keskijänniteverkkoon ja 

siinä keskitytään tarkimmin Fingrid:n näkemään, koko tehtaan sähköverkon loistehotasa-

painoon. Tietoa tehtaan loisteho- ja prosessitilanteesta saadaan automaatiojärjestelmän his-

toriatiedoista, joista yhdessä kirjallisuudesta saatavan tiedon kanssa saadaan selvitettyä 

loistehokompensoinnin nykyinen toiminta, sekä parantamista vaativat asiat. Selvityksen 

pohjalta tehtaan sähköverkon loistehokompensoinnissa ei ole suurempia ongelmakohtia, 

vaan riittävä loistehonkompensointi saadaan suoritettua lähes kaikissa tuotantotilanteissa. 

Kompensointikapasiteetin takaavat tehtaan tahtigeneraattorit ja kompensointikondensaatto-

rit. Generaattoreiden yhtäaikaisissa seisokeissa loistehon kompensointikapasiteetti voi olla 

riittämätön loistehoikkunaan pääsemiseksi. Nykytilanteessa tärkeimmiksi kehittämiskoh-

teiksi tulevat toimintaohjeiden päivittäminen erilaisiin tuotantotilanteisiin, sekä loiste-

hosäädön automaation ja mittausten lisääminen. Hiertämön pääjauhimen tahtimoottoria 

voitaisiin myös käyttää kapasitiivisen loistehon tuotantoon. Varautumalla sähkötehon tuo-

tannon ja kulutuksen kasvuun, voisi myös olla järkevää investoida uuteen noin 5 MVAr 

nimellistehoiseen estokelaan, joko päämuuntajan PT1 tai PT3 alaiseen sähkönjakeluun.  
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1. JOHDANTO  

Kotkassa sijaitseva Kotkamills:n tehdasintegraatti tuottaa lopputuotteenaan paperia, kar-

tonkia ja sahatavaraa. Alkuperäisessä muodossaan tehdas on perustettu jo 1870-luvulla, 

jolloin paikalle perustettiin saha. Vuosikymmenien aikana tehdas on kehittynyt nykyiseen 

muotoonsa, niin prosessi- kuin sähköteknisesti. Liityntä 110 kV sähköverkkoon sijaitsee 

tehtaan pääkytkinlaitoksella, jossa sijaitsevat tehtaan 4 päämuuntajaa ja yksi kaupungin 

käytössä oleva muuntaja. Kantaverkkoyhtiö Fingrid seuraa tehtaan kuluttamaa ja tuottamaa 

pätö- ja loistehoa, sekä on määrittänyt loissähkölle raja-arvot, joiden välissä loistehon teh-

taan sähköverkossa pitäisi pysyä. Aikaisemmin raja-arvot olivat enemmän ohjeelliset, mut-

ta vuoden 2017 alussa Fingrid kävi perimään loistehoikkunan ylimenevästä osasta sakko-

maksuja, jotka nousevat vielä asteittain vuonna 2018 ja 2019. Alkaneiden loissähkömaksu-

jen ja tehtaan sähköverkkoon kartonkitehdasprojektin yhteydessä vuonna 2016 tehtyjen 

muutosten takia loistehosäädön nykytilanteen selvitys ja mahdollisten ongelmien kartoitus 

katsottiin tarpeelliseksi.  

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Selvityksen tarkoituksena on nykytilanteen loistehon säädön kartoituksen lisäksi selvittää 

parannuksia ja tietoja, joilla päästäisiin loistehosäädön osalta toimivimpaan ajotapaan eri-

laisissa tuotanto- ja vikatilanteissa. Keskeisimpänä asiana tutkitaan ajo- ja säätötapaa, jolla 

pysytään Fingrid:n loistehoikkunassa mahdollisimman hyvin, erityyppisissä prosessitilan-

teissa. Loistehokompensointiin keskitytään pääasiassa 10 – 20 – 110 kV jännitetasoilla ja 

sähköverkon osissa, joissa esiintyy merkittävimmät loistehon kuluttajat ja tuottajat. Vä-

hemmälle huomiolle jätetään sähkön laatuun vaikuttavat yliaallot, tahtigeneraattoreiden ja -

moottoreiden ohjaus- ja suojauslogiikkojen toiminnan tarkempi läpikäynti ja jakelumuun-

tajatason (400 – 690 V) loistehokompensointi.  

1.2 Tutkimusmenetelmä ja työn rakenne 

Tutkimus tehdään pääosin perustuen tehtaan sähköverkossa tapahtuneisiin oikeisiin tapah-

tumiin, joista mittaustiedot ovat tallentuneet tehtaan automaatiojärjestelmän historiakeruu-

seen. Mittaustietojen analysointiin ja tueksi käytetään myös kirjallisuuslähteitä. Mittausda-

tasta voidaan käyttää vuoden 2016 kesäkuun ja vuoden 2017 syyskuun välisen ajan mit-

taustietoja, jolloin sähköverkko on ollut nykyisessä muodossaan. Lisämittauksia sähköver-
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kosta ei tehdä, vaan käytetään jo sähköverkossa olemassa olevia tehomittauksia. Mittauksia 

on viety tehtaan automaatiojärjestelmään melko paljon, koska niitä käytetään esimerkiksi 

tehtaan sähkötaselaskennassa. Tutkimuksissa keskitytään tarkimmin tehtaan sähkönkäytön 

ulospäin näkyvään vaikutukseen, jota kantaverkkoyhtiö Fingrid seuraa. Mahdollisiin on-

gelmakohtiin pätö- ja loistehotasapainossa kiinnitetään tarvittaessa huomiota myös sähkö-

verkon sisällä. Teoriaosuudessa esitetään loistehokompensointiin liittyvää kirjallisuustie-

toa, jonka jälkeen esitellään sähköverkon rakenne ja laitteet, sekä verkon lois- ja pätöteho-

tilanne tehtaan normaalissa tuotantotilanteessa ja erilaisissa prosessitilanteissa. Tämän jäl-

keen käydään läpi Fingrid:n tehtaalle asettama loistehoikkuna, sekä tehtaan sähköverkon 

automaatiojärjestelmän loistehon säätöpiirit, joiden tehtävänä on pitää verkon loistehoarvo 

valitussa hakuarvossa. Sähköverkon lähtötietoja, prosessitietoja ja kirjallisuutta yhdistä-

mällä analysoidaan loistehokompensoinnin nykyistä toimintaa ja kiinnitetään tarkemmin 

huomioita parantamista vaativiin asioihin. Yhteenvedon ja johtopäätöksien perusteella eh-

dotettuja parannuksia tehtaan loistehokompensointiin voidaan työn valmistumisen jälkeen 

mahdollisuuksien mukaan kokeilla käytännössä ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta oike-

assa säädössä. 

1.3 Kotkamills Oyj 

Kotkamills omistaa tehdasalueen Kotkan Kotkansaarella ja sillä on vuokrasopimus yhdestä 

paperikoneesta Imatran Tainionkosken Stora Enson paperitehtaalla. Kotkamills:n Kotkan 

tehdasalueella sijaitsee paperi-, kartonki-, impregnointi- ja sellutehdas, kombivoimalaitos, 

hake-/puruasema, saha ja jätevesilaitos.  

 

Kotkan tehtaitten historia on alkanut vuonna 1872 norjalaisen Hans Gutzeitin (W. Gutzeit 

& Co.) perustamasta sahasta. Vuonna 1907 aloitettiin sulfaattisellun valmistus sahausjät-

teestä ja vuonna 1927 konserni muuttui Enso-Gutzeit osakeyhtiöksi. Vuonna 1953-1954 

rakennettiin kaksi voimapaperikonetta, joista PK1 modernisoitiin nykyiseen käyttöönsä 

(Absorbex® –linja) vuonna 1973 ja PK2 modernisoitiin vuonna 1981 ensiksi sanomalehti-

paperikoneeksi ja uudestaan vuonna 1987 painopaperikoneeksi. Vuosina 1979-1981 teh-

dasalueelle rakennettiin myös impregnointitehdas ja TMP-hiertämö. Vuonna 1988 raken-

nettiin toinen impregnointikone, ja vuonna 1993 kombivoimalaitos lisääntyneeseen höyryn 

ja sähkön tarpeeseen. Vuonna 1996 konserni muuttui Enso Oy:ksi ja uudestaan vuonna 

1998 Stora Enso Oyj:ksi. Vuonna 2010 Stora Enso kauppasi Kotkan tehtaat ja vuokrasi 
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Tainionkosken paperikone 7:n amerikkalaiselle OpenGate Capital sijoitusyhtiölle, jolloin 

yhtiön nimeksi tuli Kotkamills. Vuonna 2015 Kotkamills Oy siirtyi suomalaisen Mb-

sijoitusrahaston omistukseen. Vuoden 2016 aikana paperikone PK2 purettiin ja sen tilalle 

rakennettiin kokonaan uusi kartonkikone KK2. Samalla hiertämö päivitettiin CTMP-

laitokseksi, jossa hake käsitellään ennen hiertämistä lämmön lisäksi kemikaaleilla. Kuvas-

sa 1.1 on kuva tehdasalueesta vuodelta 2014. 

 

 

Kuva 1.1  Kotkamills:n tehdasalueen ilmakuva vuodelta 2014. Kuvassa keskellä paperi-

/kartonkikonesali, jonka oikealla puolella hiertämö ja pastakeittiö, sekä edellisten takana 

voimalaitokset ja sellutehdas. Vasemmassa laidassa näkyvät impregnointitehdas, saha ja jä-

tevesilaitos. Oikeassa laidassa näkyy tehtaan pääkytkinkenttä, jonka vasemmalla puolella 

oleva harjakattoinen rakennus on pääkytkinlaitos. 

 

Absorbex® laminaatti- ja voimapaperia (150 – 245 g/m2) valmistavaan PK1 paperikonelin-

jaan kuuluvat molemmat sahanpurua käyttävät sellukuitulinjat KL1 ja KL2 sekä selluteh-

taaseen liittyvät soodakattila, haihduttamo, kaustistamo ja meesauuni. Integraatin selluteh-

das valmistaa valkaisematonta sulfaattisellua ja tuotanto menee kokonaisuudessaan käytet-

täväksi Absorbex® paperin valmistukseen PK1 paperikonelinjalle. Ainoana sellutehtaana 

maailmassa, raaka-aineena massan valmistuksessa käytetään pelkästään sahanpurua, josta 

noin 10 % tulee integraatin omalta sahalta ja loput tuodaan pääasiassa Etelä-Suomesta ja 

Venäjältä. Yleisesti sellua keitetään hakkeesta. Käytettävä sahanpuru on pääosin havupuis-

ta. Tehtaan molemmat sellunkeittimet perustuvat jatkuvaan keittoon (MD-Bauer keittimet). 

Purua keitetään noin 170 °C valkolipeässä, noin 1,0 MPa:n paineessa, jolloin puun sellu-
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kuidut ja ligniini irtoavat toisistaan. KL1 linjan päiväkapasiteetti on noin 200 tonnia ja 

KL2 linjan noin 300 tonnia pestyä kuivaa sellumassaa. KL1 linjan sellu pestään kahdella 

DD-pesurilla ja KL2 linjalla on 4-vaiheinen imusuodinpesulinja. Sellun pesussa sellu-

kuidut ja mustalipeä pyritään erottamaan toisistaan.  

 

Sellun pesusta jäävä ligniinipitoinen mustalipeä johdetaan haihduttamolle, jossa sen kuiva-

ainepitoisuus nostetaan noin 75 prosenttiyksikköön. Kun kuiva-ainepitoisuus on riittävän 

korkea, voidaan mustalipeä polttaa soodakattilassa, jolloin sen orgaaninen osa (ligniini) 

palaa. Tehtaan soodakattila on rakennettu vuonna 1959 ja sen valmistaja on Compustion 

Engineering USA. Kattilassa voidaan polttaa polttolipeää maksimissaan 667 kuiva-

ainetonnia vuorokaudessa. Lisäksi kattilassa on 2 kuorma- ja 4 käynnistinpoltinta, jotka 

käyttävät polttoaineena maakaasua (tai vaihtoehtoisesti polttoöljyä). Soodakattilan höyryn 

tuotantokapasiteetti on maksimissaan noin 30 kg/s (8,4MPa). Polttolipeästä jäävä epäor-

gaaninen aine jatkaa matkaansa soodalipeänä kaustistamolle. 

 

Kaustistamolla soodalipeään sekoitetaan kalkkia, jolloin muodostuu meesaa (natriumkar-

bonaattia (CaCO3)) ja valkolipeää. Kaustisoinnin ja suodatuksen jälkeen valkolipeä pum-

pataan takaisin sellun keittoon. Suodatuksesta jäävä sakka eli meesa, viedään kuljettimilla 

meesauunille, jossa se suodatuksen jälkeen regeneroidaan maakaasua polttamalla noin 

1000 C° lämmössä uudestaan kalkiksi. Näin sama kalkki ja lipeä kiertävät sellutehtaan 

prosessissa uudestaan samaa kiertoa. Käytännössä prosessiin joudutaan kuitenkin lisää-

mään jatkuvasti pieni määrä uutta kalkkia ja lipeää. 

 

Vuonna 1953 käynnistyneen ja kolmesti päivitetyn paperikoneen valmistajia ovat Beloit, 

Valmet, Ahlström ja Vaahto. PK1 tuottaa vuodessa noin 180 000 bruttotonnia Absorbex® 

voimapaperia. Paperikoneen suunnitteluajonopeus on 600 m/min ja paperiradan leikattu 

leveys 540 cm. Sellun lisäksi paperin raaka-aineena käytetään RCF-kierrätyskuitua, jota 

voidaan tiettyihin laatuihin annostella maksimissaan 25 – 30 %. RCF –kierrätyskuitulaitos 

otettiin käyttöön vuonna 2011, ja se valmistaa paperikoneelle apumassaa kierrätetystä pah-

vista. 

 

PK1 paperikonelinjan yhteydessä toimivat myös hartsaamalla valmistettavaa Imprex® -

runkopaperia ja –kalvoa (60 - 350 g/m2) valmistavat impregnointikoneet IK3 ja IK4. 
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Vuonna 1980 käynnistynyt Valmetin valmistama IK3 on trimmileveydeltään 215 cm ja 

suunnittelunopeudeltaan 350 m/min, ja vuonna 1988 käynnistynyt Vits:n valmistama IK4 

on trimmileveydeltään 160 cm ja suunnittelunopeudeltaan 100 m/min. Imprex® -linjan 

tuotanto on runkopaperin osalta 18 000 tonnia vuodessa ja kalvoina 35 Mm2. Impregnointi-

tehdas myytiin vuoden 2017 marraskuussa eteläkorealaiselle Dongwha Enterprise Co.:lle, 

mutta se tulee ainakin toistaiseksi pysymään osana tehtaan sähkön, höyryn ja maakaasun 

jakelua. 

 

Tainionkosken Stora Enson tehtaalla Imatralla, sijaitsee Kotkamills:llä vuokralla oleva pa-

perikone PK7, joka valmistaa myös Absorbex® voimapaperia. PK7:llä paperin raaka-

aineena voidaan käyttää enemmän RCF-kierrätyskuitua, jopa 70 % paperin valmistukseen 

käytetystä massasta. PK7 tuottaa vuodessa noin 26 000 bruttotonnia paperia vuodessa. Pa-

perikoneen vuokrasopimus loppuu vuoden 2018 lopussa. 

 

Aegle™ ja Isla™ kolmikerrostaive- ja suojakartonkia (150 – 500 g/m2) valmistavaan KK2 

kartonkikonelinjaan kuuluvat kartonkikoneen lisäksi havupuuhaketta käyttävä CTMP-

hiertämö, pastakeittiö sekä vanhan tuotantolinjajaon mukaisesti kaasuturbiini ja kombikat-

tila. Hierrettä käytetään kartongin runko-osassa, joka on kartongin keskimmäinen kerros. 

Runko-osan laatuvaatimukset eivät ole niin tiukat kuin pintakerroksilla, joten siinä voidaan 

käyttää hierrettä, joka on edullisempaa kuin sellu. Kartongin pintakerroksilta vaaditaan pa-

rempia laatuominaisuuksia, joten pintakerroksiin käytetään valkaistua sellua, joka tuodaan 

tehtaan ulkopuolelta. Edelleen paremman laadun saavuttamiseksi pintakerros tai -kerrokset 

päällystetään yhdellä tai useammalla pastakerroksella, joita valmistetaan useilla eri resep-

teillä ja erilaisten kemikaalien avulla pastakeittiöllä. KK2 ennustettu vuosituotanto tulee 

olemaan noin 400 000 bruttotonnia kartonkia vuodessa. Kartonkikoneen ajonopeus on 800 

m/min ja kartonki radan leikattu leveys 536 cm. CTMP-laitoksen arvioitu hierrätyskapasi-

teetti on 200 000 bruttotonnia vuodessa. 

 

Hake-/purukentällä pyritään säilömään noin kuukauden tuotantoon tarvittava hake- ja pu-

rumäärä, josta osa tulee tehdasalueen sahalta (kokonaispuutavara tuotanto n. 250 000 m3 

vuodessa) ja loput tuodaan tehtaan ulkopuolelta. Hake-/puruasemalta raaka-aineet siirre-

tään kuljettimilla sellutehtaalle (puru) ja hiertämölle (hake). Myös oman haketuslaitoksen 

hankkimisesta on ollut alustavia suunnitelmia. 
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Kotkan tehtaat tuottavat voimalaitoksissaan kaiken käyttämänsä höyryn ja normaalissa tuo-

tantotilanteessa generaattorit tuottavat enemmän sähköä kuin tehdas käyttää. Tehtaan höy-

ryntuotannosta vastaavat sooda-, ja kombikattila. Kombivoimalaitoksen lämmön talteenot-

tokattila on rakennettu 1992 ja sen on valmistanut Ahlström ja Foster Wheeler. Kombikat-

tilassa on 3 maakaasupoltinryhmää ja se tuottaa sekä 8,4 MPa että 0,5 MPa höyryä. Kaasu-

turbiinin savukaasujen avulla kombikattilasta saadaan höyryä maksimissaan 40 kg/s (8,4 

MPa) ja maksimissaan 5 kg/s (0,5 MPa). Soodakattila tuottaa 8,4 MPa paineista höyryä 

maksimissaan 32 kg/s. 

 

Tehtaalla sähköä tuotetaan höyry- ja kaasuturbiinin generaattoreilla. Höyryturbiini on otet-

tu käyttöön vuonna 1993 ja se on ABB-turbinen Nürnberg:n valmistama. Höyryturbiinin 

läpi ajetaan 8,4 MPa paineista höyryä ja se poistuu turbiinin väliotoista 1,2 MPa ja 0,5 

MPa paineissa. Höyryturbiinin generaattori on nimellisteholtaan 35 MVA ja tuottaa kes-

kimäärin noin 25 MW sähkötehoa, tehtaan höyryn tarpeesta riippuen. 

 

Tehtaan kaasuturbiini on rakennettu vuonna 1993 ja se on European Gas Turbinen valmis-

tama. Kaasuturbiinille on suunnitteilla nykyaikaistamisrevisio vuoden 2018 keväällä, mutta 

generaattori pysyy alkuperäisenä. Kaasuturbiinin hyötysuhteen parantuessa generaattorin 

pätötehoin tuotannon odotetaan kasvavan joillakin prosenteilla. Kaasuturbiinin generaattori 

on nimellisteholtaan 56,7 MVA ja se tuottaa nykyisellään keskimäärin noin 40 MW pätö-

tehoa. Kaasuturbiinin tuottamat savukaasut johdetaan normaaliajossa kombikattilaan, jossa 

niiden lämmöllä tuotetaan höyryä. 
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2. SÄHKÖVERKON KOMPONENTIT, TEHOSÄÄTÖ JA AUTOMAATIO 

Sähköverkoissa pyritään siirtämään sähkötehoa mahdollisimman tehokkaasti ja taloudelli-

sesti sähkön tuotantopaikoilta sähkön kuluttajille. Vaihtosähköverkoissa liikkuu kuitenkin 

pätötehon P lisäksi myös loistehoa Q, joka on näennäistehon S työtä tekemätön osuus. 

Loistehoon liittyvät myös epälineaaristen kuormien ja resonanssi-ilmiöiden kautta yliaallot 

sekä harmoniset yliaallot. Vaikka loisteho ei tee varsinaista työtä, tarvitaan sitä kuitenkin 

sähköverkossa joidenkin sähkölaitteiden magneettikentän ylläpitämiseen. (Havunen et al, 

1998, 14-15) 

2.1 Komponentit ja kytkennät sähköverkossa 

Sähköverkkoon voidaan liittää useita erilaisia laitteita ja komponentteja, jotka reagoivat eri 

tavalla vaihtojännitteisessä sähköverkossa. Vaikuttavia asioita verkkolaskentaan ja kompo-

nenttien käyttäytymiseen sähköverkossa ovat mm. kytkentätapa sähköverkkoon (täh-

ti/kolmio, rinnan/sarjaan) ja käytetty jännitetaso. Vaikuttavia suureita ovat mm. kompo-

nenttien resistanssi, reaktanssi, induktanssi ja kapasitanssi.  

2.1.1 Kondensaattori 

Kondensaattoreita käytetään sähköverkoissa siirtojohtojen kompensointireaktansseina, 

loistehon kompensointikondensaattoreina ja imupiireissä yliaaltojen rajoittamiseen. Pitkis-

sä siirtojohdoissa kondensaattori kytketään sarjaan ja puhutaan sarjakompensoinnista. 

Kondensaattori pienentää johdon reaktanssia ja vähentää tällöin siirtojohdon jännitteen 

alenemaa. Loistehon kompensoinnissa ja yliaaltoja rajoittaessa kondensaattori kytketään 

sähköverkkoon rinnan. Kondensaattori tuottaa tällöin sähköverkkoon kapasitiivista loiste-

hoa. Molemmilla kytkennöillä kondensaattorin aiheuttamat häviöt 50 Hz:n taajuudella ovat 

merkityksettömiä, mutta suuremmilla taajuuksilla, joita esiintyy mm. yliaaltosuodattimissa, 

on häviökerroin tanδ otettava huomioon. (Aura & Tonteri 1993, 78-79) Yksittäisen kon-

densaattorin teho ei riitä merkittävään kapasitiiviseen loistehoon, joten kondensaattoreista 

kasataan usein usean kondensaattorin kondensaattoriparisto riittävän tehon saavuttamiseksi 

(Havunen et al, 1998, 16). 

2.1.2 Kuristin 

Kuristimia käytetään sähköverkoissa mm. rajoittamaan oikosulku- ja maasulkuvirtoja, lois-

tehon kompensointiin ja yliaaltojen rajoittamiseen imupiireissä. Oikosulkuvirtojen rajoit-
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tamiseen tarkoitettu kuristin kytketään sähköverkossa sarjaan ja sen koko ilmoitetaan ni-

mellistehona Sn (nimellisläpäisyteho). Loistehon kompensoinnissa ja yliaaltoja rajoittaessa 

kuristin kytketään sähköverkkoon rinnan. Kuristin kuluttaa sähköverkossa induktiivista 

loistehoa. (Aura & Tonteri 1993, 78-79) Kuristimia käytetään myös kondensaattoriparisto-

jen yhteydessä vaimentamaan kytkentätransientteja ja yliaaltoja (Havunen et al, 1998, 17). 

2.1.3 Resistanssi ja reaktanssi 

Sähköverkossa olevalla laitteella, johdolla tai komponentilla on aina jokin resistanssi tai 

reaktanssi. Näistä suureista reaktanssi on merkitsevä suurilla jännitteillä ja taajuuksilla, kun 

taas resistanssi pienillä jännitteillä ja suurilla virroilla. Sähköverkossa vastukset aiheuttavat 

resistanssia, kondensaattorit kapasitiivista reaktanssia ja kuristimet induktiivista reaktans-

sia. (Aura & Tonteri 1993, 99-100)  

 

2.1.4 Tahtigeneraattori ja –moottori 

Tahtigeneraattorit ja -moottorit pyörivät verkon taajuudesta (Suomessa sähköverkon taa-

juus 50 Hz) riippuvalla pyörimisnopeudella. Generaattori tuottaa ja moottori kuluttaa ver-

kosta pätötehoa. Samassa verkossa olevat generaattorit ja moottorit ovat samassa tahdissa 

ja pyörivät samalla sähköisellä kulmanopeudella. Yksittäinen generaattori antaa verkkoon 

sitä pyörittävän voimakoneen tuottaman tehon. Tahtigeneraattorin tuottamaan sähkömoto-

riseen voimaan smv voidaan vaikuttaa magnetointivirtaa (DC) muuttamalla. Jos oletetaan 

sähköverkko jäykäksi, magnetointivirran muutokset vaikuttavat vain generaattorin tuotta-

man virran ja napajännitteen väliseen vaihekulmaan. Oikeassa sähköverkossa magnetointi-

virran muutokset vaikuttavat myös generaattorin napajännitteeseen. Magnetointivirran 

muutoksilla voidaan näin vaikuttaa tahtigeneraattorin/-moottorin tehokertoimeen ja loiste-

hon määrään. Tahtigeneraattorin tehon tuottoa rajoittavat asiat, sekä pätö- ja loistehon tuot-

tamisen rajojen muodostuminen on esitetty kuvan 2.1 periaatteellisessa PQ-diagrammissa. 
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Kuva 2.1  Tahtigeneraattorin PQ-diagrammi. Diagrammista on luettavissa loistehon kulutuksen ja 

tuotannon rajat generaattorin pätötehon tuotannon suhteen, sekä syyt jotka rajoittavat tehon 

tuotantoa. (Elovaara & Haarla 2011, 376) 

 

Tahtimoottorin PQ-diagrammi on käytännössä samanlainen. Ylimagnetoitu tahtigeneraat-

tori/-moottori tuottaa kapasitiivista loistehoa ja alimagnetoitu generaattori/moottori kulut-

taa induktiivista loistehoa. Ennen tahtigeneraattorin liittämistä sähköverkkoon on se tahdis-

tettava sähköverkon kanssa. Tuotannon aikaisissa häiriötilanteissa generaattori tai moottori 

voi joutua epätahtiin tai muuhun häiriötilaan, jolloin jokin laitteen suojareleistä normaalisti 

irrottaa generaattorin/moottorin sähköverkosta suurempien häiriöiden ja vahinkojen estä-

miseksi. (Aura & Tonteri 1993, 80, 98 & 113)  

 

2.1.5 Muuntaja 

Muuntaja on sähkölaite, joka muuntaa jännitteitä ja virtoja käämityksien välillä käyttäen 

hyväksi sähkömagneettista induktiota. Kolmivaihemuuntajan käämit voidaan kytkeä täh-

teen (Y, y) tai kolmioon (D, d). Isoa kirjainta käytetään ylijännitekäämeillä ja muutoin 

pientä kirjainta. Mikäli muuntajan tähtipiste on tuotu näkyville muuntajan ulkopuolelle, 

käytetään merkintää N tai n. Käämien jännitteiden välille aiheuttama vaihesiirto ilmaistaan 

numerolla 0-12, joissa 1 yksikkö vastaa 30° vaihe-eroa. Kokonaisuutena muuntajan kyt-

kentä ilmoitetaan seuraavassa järjestyksessä; ylijännitekäämin kytkentä ja sen tähtipisteen 

mahdollinen esillä olo, mahdollisen välijännitekäämin tiedot, välijännitteen vaihe-eron il-

moittava numero ja viimeisenä alajännitekäämin vastaavat tiedot. Esimerkiksi kytkentä 

voidaan ilmoittaa seuraavasti YNyn0d11. Y-kytkennässä jännite käämin yli on 1/√3 = 

0,5774 pääjännitteestä ja virta käämin läpi on yhtä suuri kuin vaihevirta. D-kytkennässä 
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käämin yli vaikuttaa pääjännite ja virta käämin läpi on 1/√3 = 0,5774 vaihevirrasta. Siksi 

usein käytetään suurilla jännitteillä ja pienillä virroilla Y-kytkentää, kun taas pienillä jän-

nitteillä ja suurilla virroilla D-kytkentää. Y-kytkentää voidaan joutua käyttämään myös, 

kun tarvitaan muuntajan tähtipisteen maadoittamista tai käyttäessä vinokuormituksia. (Elo-

vaara & Haarla 2011b, 141-142)  

 

Mittamuuntajat ovat jännitteen tai virran mittaamiseen tarkoitettuja muuntajia, joilla erote-

taan mittaukset galvaanisesti suurjännitteisestä päävirtapiiristä ja pyritään yleensä huomat-

tavasti pienempään, helpommin mitattavaan virta-/jännitearvoon. Näin mittareiden suojaus 

on helpompaa ja mittarin ei tarvitse kestää niin suuria virtoja ja jännitteitä. Mittamuuntajat 

perustuvat yleensä sähkömagneettiseen induktioon, mutta jännitemittauksissa on olemassa 

myös kapasitiivisiä muuntajia. Häviöiden ja mittausvirheen vähentämiseksi virtamuuntajil-

la pyritään tilanteeseen, jossa toisiokäämi on oikosuljettu ja jännitemuuntajilla toisio-

käämin tyhjäkäyntiin. Käytännössä päästään melko lähelle näitä tilanteita, mutta esimer-

kiksi tyhjäkäyntivirrat ja hajaimpedanssit aiheuttavat mittausvirhettä. (Elovaara & Haarla 

2011b, 198) 

 

Virtamuuntajilla virhettä aiheuttaa magnetointivirta, johon vaikuttavat muuntajan magne-

toitumisaste ja kuormitusimpedanssi. Jännitemuuntajien pääasiallisen virheen aiheuttaa 

muuntajan jännitteen alenema, joka aiheutuu muuntajan impedanssista ja kuormitusimpe-

danssista. Virheet ilmenevät virta-/jännitevirheenä ja kulmavirheenä. Mittamuuntajille ja 

energiamittareille on standardisoitu erilaisia tarkkuusluokkia, joilla on erisuuruiset virhera-

jat, joiden mukaan eri kohteisiin voidaan valita riittävän tarkka muunnin. Virtamuuntajilla 

annettu virhe pätee kuitenkin vain tietyllä virralla ja toisiokuormalla, joten toision nimel-

liskuormalle ja ensiö- ja toisiovirralle on annettu myös standardiarvoja. Myös jännite-

muuntajille on annettu standardisoidut toision nimellisjännitteet ja nimellistehot. (Aura & 

Tonteri 1993, 297-311)  

2.2 Sähköteho 

Näennäisteho S muodostuu loistehosta Q ja pätötehosta P. Pätö- ja loistehon suhde kuva-

taan tehokertoimella cosφ, jossa φ on jännitteen ja virran vaihe-ero. Näiden yhteys voidaan 

ilmaista tehokolmion avulla, joka on esitetty kuvassa 2.1. 
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Kuva 2.2  Tehokolmio, jossa kolmion sivut muodostuvat pätötehosta P ja loistehosta Q, ja kolmion 

hypotenuusa näennäistehosta S. Näennäistehon ja pätötehon välinen kulma φ on jännitteen 

ja virran vaihe-ero 

 

Kuvan 2.2 tehokolmion perusteella voidaan muodostaa yhtälöt näennäistehon S  

 

𝑆 = √(𝑃2 + 𝑄2)       (2.1) 

 

ja tehokertoimen cos φ laskemiseksi. 

 

cos 𝜑 =
𝑃

𝑆
        (2.2) 

 

Sähköenergian muuttaminen mekaaniseksi energiaksi edellyttää voiman tai vääntömomen-

tin kehittämistä, jota varten tarvitaan sähkövirta ja magneettikenttä. Magneettikenttä muo-

dostetaan normaalisti käämin tai rautasydämen avulla ja siihen varastoituu energia määrä 

½LI2. ”Magnetointienergian siirtäminen aikayksikössä kuormituksen ja generaattorin välil-

lä on induktiivista loistehoa. Kaikki kuormituslaiteet, joissa on käämitys ja jotka perustuvat 

magneettikentän hyväksikäyttöön, edellyttävät magnetointienergian siirtoa verkossa.” Ka-

pasitiivinen loistehon tapauksessa sähköenergia varastoituu kondensaattorin sähköstaatti-

seen kenttään ja sen suuruus on ½CU2. Sähköstaattisen ja magneettikentän energiat vaihte-

levat sinimuotoisesti kaksinkertaisella verkontaajuudella, ja niillä on toisiinsa nähden 180 

asteen vaihe-ero. Sekä induktiivinen että kapasitiivinen loisteho aiheuttavat virtalämpöhä-

viöitä. (Aura & Tonteri 1993, 122-123) 

 

Loissähköä muodostuu sähköpiirin reaktiivisten kuormien takia ja se aiheuttaa vaihtosäh-

köpiirissä jännitteen ja virran amplitudien välille vaihe-eron. Vaihe-ero voi muodostua mo-

lempiin suuntiin, joten loissähköä on kahdenlaista, induktiivista sekä kapasitiivistä. Verk-
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koon liitetty sähkökuorma määrää jännitteen ja virran välisen vaihekulman φ. Jos kuorman 

tehokerroin on alle 1, on siinä pätökuorman lisäksi loiskuormaa. Mitä pienempi tehoker-

roin, sitä suurempi loisteho/-virta on. Esimerkiksi kuorma jonka tehokerroin on 0,85-0,90, 

kuluttaa loistehoa 62-48 % pätötehon määrästä yhtälöiden 2.1 ja 2.2 mukaisesti. (Johnson 

2009, 57-58 & 69) 

 

Kun sähkökuorma on täysin resistiivinen, ei loistehoa esiinny. Oikeassa maailmassa lähelle 

täysin resistiivistä kuormaa pääsee esimerkiksi sähkövastus. Kun piiriin lisätään kapasitii-

vistä kuormaa, jää jännite virran suhteen jälkeen. Merkittäviä kapasitiivisiä kuormia ei ta-

vallisesti esiinny sähköverkoissa, ellei niin haluta. Kapasitiivistä loistehoa muodostuu mm. 

kondensaattoreissa ja sähkökaapeleissa. Kapasitiivinen loisteho varastoi sähköenergian 

sähkökenttään ja hidastaa jännitteen nousua. Kun piiriin lisätään induktiivista kuormaa, jää 

virta jännitteen suhteen jälkeen. Induktiivista loistehoa kuluu mm. oikosulkumoottoreissa, 

muuntajissa ja tasasuuntaajissa. Induktiivinen loisteho muodostuu, kun kelan läpi kulkee 

virta ja muodostuva magneettikenttä varastoi energiaa hidastaen samalla virran kasvua. 

Sähköverkkojen reaktiiviset kuormat ovat yleensä induktiivisia. (Johnson 2009, 57-58 & 

66-70) 

 

Kun induktiivinen ja kapasitiivinen loisteho ovat yhtä suuret ne kompensoivat toisensa. 

Tehokerroin saadaan tällöin ylemmäksi, mutta vaikka loisteho on tehokertoimen kannalta 

kompensoitu, kuormittaa kapasitiivisen ja induktiivisen reaktanssin välillä kulkeva loisvir-

ta edelleen sähköverkkoa aiheuttaen lämpöhäviöitä. Jos tehokerroin on matala, voidaan sitä 

nostaa kompensoimalla induktiivista kuormaa kapasitiivisella loisteholla ja toisin päin. In-

duktiivisen loistehon ollessa korkea, tulisi suorittaa vaiheiden kompensointi esimerkiksi 

kondensaattorien avulla, jolloin vaihekulma pienenee ja tehokerroin kasvaa yhtälöiden 2.1 

ja 2.2 mukaisesti. Loistehon kompensointi voidaan suorittaa esimerkiksi oikosulkumootto-

rin tapauksessa kytkemällä kondensaattori moottorin induktiivisen kuorman rinnalle, jol-

loin aiemmin verkosta otetun loistehon antaa kondensaattori.  (Johnson 2009, 57-58 & 66-

70) Jos kuormituksen induktiivinen loisteho halutaan kompensoida kokonaan, on piirin 

rinnankytkettävä vastaavan suuruinen kapasitiivinen loisteho. Tällöin sähköpiirin ulkopuo-

lelle ei aiheudu loisvirtaa/-tehoa ja verkosta katsottuna sähköpiirin tehokerroin on 1. (Aura 

& Tonteri 1993, 124-125) 
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Sähkönsiirrossa ja –jakelussa johtimien vastuksen ja vaihesiirron muodostuminen riippuvat 

käytettävästä jännitteestä. Pätö- ja loisvirrat kuormittavat sähköjohtimia kaikilla jännitteil-

lä. Pienjännitejohdoilla reaktanssia ei tarvitse ottaa huomioon, eli loisvirta ei aiheuta mer-

kittävää jännitteen alenemaa, mutta se aiheuttaa virran ja jännitteen välille vaihe-eron. 

Pienjännitteillä resistanssi on merkitsevä suure, eli pätötehokuormitus aiheuttaa jännitteen 

alenemaa. Kun siirrytään keskijännitejohtoihin (10-20 kV), tulee ottaa huomioon sekä joh-

don resistanssi, että reaktanssi. Suurjännitejohdoilla (yli 110 kV) reaktanssista tulee mer-

kitsevä suure, ja resistanssin voi jättää vähemmälle huomiolle. Tällöin loisvirta ei aiheuta 

vaihesiirtoa, mutta aiheuttaa jännitteen aleneman, ja pätökuormat aiheuttavat vaihesiirtoa, 

mutta eivät jännitteen alenemaa. Kapasitiivinen loisvirta nostaa sähköverkon jännitettä ja 

induktiivinen loisvirta laskee sitä. (Aura & Tonteri 1986, 39)(Aura & Tonteri 1993, 98-

100) 

 

Kantaverkon jännitettä säädetään loistehon avulla ja pätöteholla säädetään verkon taajuut-

ta. Koska suuria määriä sähköä ei voida varastoida, on sekä lois- että pätötehon tuotantoa 

ja kulutusta pidettävä jatkuvasti tasapainossa, jotta kantaverkko pysyy sähkön laadun osal-

ta sallituissa rajoissa. (Elovaara & Haarla 2011, 347-352) 

2.2.1 Pätötehon säätö 

Generaattoreiden pätötehosäädöllä vaikutetaan sähköverkon taajuuteen. Kuormitusten ja 

generaattoreita pyörittävien voimakoneiden muutoksien takia pätötehoa on säädettävä jat-

kuvasti, jotta pysytään tasapainotilanteessa. Kun pätötehon tuotanto ja kulutus ovat yhtä 

suuret, pysyy verkon taajuus suunnitellussa 50 Hz:ssä. Pätöteho kuormituksen kasvu tai 

tuotannon väheneminen laskevat verkon taajuutta, kun taas kuormituksen pieneneminen ja 

tuotannon kasvaminen nostavat verkon taajuutta. Yksittäisestä kuormituksen tai tuotannon 

muutoksesta aiheutuva taajuuden muutos ei kuitenkaan ole jatkuva, vaan taajuus päätyy 

uuteen tasapainotilaan. Tämä johtuu kuormitusten pienentymisestä, kun taajuus laskee ja 

kasvusta, kun taajuus nousee. Yksittäisten generaattorien pätötehon vaikutus verkon taa-

juuteen riippuu siitä kuinka suuren osan tarvittavasta sähköstä generaattori tuottaa ja onko 

pätötehoa saatavilla tarvittaessa muualta sähköverkosta. (Aura & Tonteri 1993, 112) 
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2.2.2 Loistehon säätö ja kompensointi 

Loisteho aiheuttaa loisvirtana lämpenemishäviöitä sähkön siirrossa kuluttaen samalla säh-

köverkon tehon siirtokapasiteettiä. Tämän takia loisteho ja sen siirrot kantaverkossa yrite-

tään pitää mahdollisimman pienenä. Kantaverkossa tapahtuva loistehokompensointi on 

mahdollista, mutta kokonaistaloudellisesti se ei ole kannattavaa, koska se lisäisi verkon 

siirtohäviöitä ja voisi rajoittaa pätötehon siirtokapasiteettia, sekä hankaloittaa kantaverkon 

jännitteen säätöä. Kantaverkossa siirtomatkat ovat pidempiä ja investointikustannukset 

suurempia, joten loistehon kompensointi on järkevämpää tehdä mahdollisimman lähellä 

reaktiivista kuormaa. Siksi loisteholle on annettu Fingrid:n toimesta kantaverkossa rajat, 

jossa verkkoon liittyneen asiakkaan loisteho tulisi pysyä. Loistehon kompensointi on pyrit-

ty näin siirtämään sakkomaksuilla verkkoon liittyneiden sähkön käyttäjien ja tuottajien 

vastuulle, jotta kompensointi tehtäisiin mahdollisimman lähellä loistehon kulutusta, jolloin 

loistehon siirtomatkat pysyisivät lyhyinä. Siksi sähkön käyttäjillä ja kuluttajilla on järkevää 

olla omat paikalliset keinot kompensoida loisteho säädetylle alueelle. Korkeammilla jännit-

teillä loisteho vaikuttaa eniten jännitteeseen ja pienemmillä jännitteillä loisteho vaikuttaa 

virran ja jännitteen vaihe-eroon. (Aura & Tonteri 1993, 69,88,98-100,123) 

 

Monesti loistehokompensointi hoidetaan keskitetysti jakeluverkoissa, jolloin kompensoin-

tikondensaattori sijoitetaan jakelumuuntajien tai -kojeistojen läheisyyteen, joiden alaisessa 

sähkönjakelussa on induktiivista loistehokulutusta. Karkea säätö hoidetaan normaalisti va-

kioarvoisilla kondensaattoreilla, ja hieno- sekä nopeasäätö säädettävällä kondensaattorilla, 

portaittain säätyvillä useamman kondensaattorin sisältävällä laitteella tai käyttämällä tahti-

generaattoreiden/-moottoreiden magnetointisäätöä. Tahtigeneraattorin magnetoinnin sää-

töön perustuvia loistehosäätöjä käytetään yleisesti prosessiteollisuudessa. (Aura & Tonteri 

1993, 122, 126-131) Sähköverkon loistehon ylikompensointi (kapasitiivinen verkko) nos-

taa verkon jännitettä ja alikompensoitu (induktiivinen verkko) laskee verkon jännitettä 

(Havunen et al, 1998, 18) 

 

Loistehoon ja sähkön laatuun liittyvät myös yliaallot. Yliaaltoja on kahdenlaisia, harmoni-

sia ja epäharmonisia. Sähköverkkojen kannalta oleellisempia ovat yleensä harmoniset yli-

aallot, jotka ilmenevät verkon perustaajuuden (50 Hz) kerrannaisina. Harmoniset yliaallot 

muodostuvat sähköverkon epälineaarisista kuormista, joiden jännitteen ja virran aaltomuo-

dot poikkeavat sinimuotoisesta aallosta. Epälineaarinen aaltomuoto on tällöin kuitenkin 
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jollain tavalla säännöllinen, aiheuttaen poikkeamien kertautumisen tietyillä perustaajuuden 

kerrannaisilla. Kun epälineaarisen kuorman aaltomuoto muuttuu sattumanvaraisesti, muo-

dostuu epäharmonisia yliaaltoja. Epäharmoniset yliaallot eivät usein ole ongelma sähkö-

verkoissa ja niiden merkittäviä aiheuttajia on yleensä vähän. Kun jännitteen tai virran aal-

tomuoto poikkeaa tavoitellusta sinimuodosta, puhutaan säröytymisestä. Sähkön laadun 

määrityksessä sähköverkoissa käytetään säröytymistä kuvaamaan harmonista kokonaissä-

rökerrointa THD (Total Harmonic Distortion), joka ilmaisee perusaaltoa suurempien taa-

juuksien kokonaismäärän. THD –kertoimien raja-arvot harmonisille yliaalloille sähköver-

koissa on määritelty standardissa SFS-EN-50160. Harvemmin esiintyville epäharmonisille 

yliaalloille ei toistaiseksi ole olemassa ennalta määrättyjä raja-arvoja. (Johnson 2009, 46) 

(Lakervi & Partanen 2008, 248-256) 

2.3 Automaatio 

Teollisuudessa automaatiota käytetään paljon prosessien ja osaprosessien hallintaan sekä 

seurantaan. Prosessina voidaan pitää esimerkiksi paperikonetta ja osaprosessina paperiko-

neen kuivatusosaa. Prosesseissa esiintyy erilaisia ilmiöitä, kuten aineiden virtauksia, läm-

mön siirtymistä, kemiallisia reaktioita jne., joiden käyttäytymistä seurataan ja pyritään hal-

litsemaan automaatiojärjestelmän säätöpiirien avulla. Automaatio voidaan toteuttaa ope-

raattorin tekeminä manuaalisina ohjaustoimenpiteinä tai automaattisina säätöpiirien teke-

minä säätöinä. Automaattiset säädöt perustuvat prosessimittauksista saataviin mittaustie-

toihin. Automaattiset säätöpiirit vaativat huolellista suunnittelua ja virittämistä, jotta ne 

toimisivat järkevästi kaikissa tai ainakin useimmissa prosessi- ja poikkeustilanteissa. (Har-

ju & Marttinen, 2000, 9-11) 

 

Teollisuudessa käytetään laajasti prosessinohjausjärjestelmiä eli automaatiojärjestelmiä, 

jotka toteuttavat keskitetysti ainakin suurimman osan tehtaan prosessisäädöistä. Automaa-

tiojärjestelmän tehtävänä on kerätä ja käsitellä prosessista sekä toimilaitteilta saadut mit-

taus-/ ja tilatiedot, valvoa ja ohjata prosessia, kerätä historiatietoja ja antaa hälytyksiä 

poikkeavista prosessiarvoista. Automaatiojärjestelmän tiedot siirretään käyttöhenkilöstön 

nähtäväksi käyttöliittymän kautta ja prosessin seuranta-/ohjauspäätteitä on ainakin proses-

sialueiden valvomoissa. (Harju & Marttinen, 2000, 9-11) Kotkamills:n tehtaalla on käytös-

sä Valmet:n toimittaman Valmet DNA automaatiojärjestelmän eri versioita. 
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2.3.1 Säätöpiiri 

Säätöpiireillä pyritään hallitsemaan automaattisesti prosessin osia. Säätöpiirit keräävät tie-

toja prosessimittauksilta, joiden avulla säätöpiiri ohjaa prosessiin vaikuttavia fyysisiä sää-

täjiä. Säätöpiirin peruskomponentit ja -kaavio on esitetty kuvassa 2.2. 

 

 

Kuva 2.2  Säätöpiirin lohkokaavio ja sen peruskomponentit. 

 

Säätöpiirille annetaan asetusarvo, joka voi olla vakiona pysyvä, prosessiarvojen mukaan 

säätyvä tai esimerkiksi toisen säätöpiirin ohjaama. Asetusarvo on jonkin prosessisuureen 

haluttu arvo. Asetusarvo viedään säätimelle, joka antaa yleensä laskutoimitusten jälkeen 

käskyn eteenpäin esimerkiksi prosessiin vaikuttavalle toimilaitteelle tai sähkömoottorin 

taajuusmuuttajalle. Suuretta mitataan normaalisti suoraan prosessista, jotta muutos proses-

sissa, sekä säädön vaikutus voidaan havaita. Tieto siirretään automaatiojärjestelmän ja 

kenttälaitteiden välillä esimerkiksi analogisena standardoituna virtaviestinä (esimerkiksi 4-

20 mA) tai väyläohjauksessa digitaalisena viestinä. (Harju & Marttinen, 2000, 13-15) 

 

Takaisinkytketyssä piirissä mittaustieto palautetaan ja se vähennetään asetusarvosta, jolloin 

säädintä ohjataan muodostuvan erosuureen avulla. Takaisinkytkennällä pystytään tehok-

kaasti vähentämään eri häiriöiden vaikutuksia, mutta se mahdollistaa tietyissä olosuhteissa 

säätöpiirin jatkuvasti kasvavan värähtelyn. (Harju & Marttinen, 2000, 23) 
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Myötäkytkentää voidaan käyttää säätöpiirissä, jossa prosessin kuormitushäiriöt tunnetaan 

tai ovat mitattavissa. Myötäkytkentä lisätään toimilaitteen ohjausviestiin ja sillä saadaan 

vähennettyä mitattavien häiriöiden vaikutuksia säätöön. Myötäkytkennän toimiminen edel-

lyttää, että ohjauksen vaikutus mitattavaan suureeseen on oltava nopeampi kuin häiriön 

aiheuttama muutos. Myötäkytkentä ei vaikuta takaisinkytkentään, joten molempia voidaan 

käyttää yhtä aikaa. (Harju & Marttinen, 2000, 25-26) 

 

Kaskadikytkennässä käytetään useampaa ohjaussuuretta, yhden säädettävän suureen sää-

tämiseen. Kaskadipiiri koostuu useasti kahdesta (tai useammasta) sisäkkäisestä säätösil-

mukasta, joista sisempi on alasäädin ja ulompi on yläsäädin. Yläsäätimen ohjausarvo on 

alasäätimelle asetusarvo. Kaskadikytkentä vähentää alasäätimen häiriötä ja näin häiriöt ei-

vät välity prosessiin. Tämä mahdollistaa myös nopeamman säädön. Säätöpiirin viritys aloi-

tetaan alasäätimestä, jonka jälkeen viritetään yläsäädin, joka on viritettävä hitaammaksi 

kuin alasäädin. (Harju & Marttinen, 2000, 23-24) 

 

Suhdesäädössä pyritään pitämään kahden tai useamman prosessisuureen välinen suhde va-

kiona. Suhdesäätöä voidaan käyttää kaskadisäädössä apusäätimenä. Suhdesäätimen asetus-

arvona käytetään normaalisti jonkin vakioarvon ja prosessisuureen tuloa. (Harju & Martti-

nen, 2000, 27-28) 

 

Jotta prosessia voidaan säätää, on säädettävän suureen käyttäytyminen prosessin eri tilan-

teissa tunnettava. Näin voidaan luoda jonkinlainen matemaattinen malli prosessista. Lisäk-

si tarvitaan jonkinlainen mittaustieto mitattavasta suureesta suoraan prosessista, epäsuoras-

ti jostain muusta suureesta tai laskennan kautta, jotta säätö voidaan toteuttaa. Mittaustietoa 

joudutaan usein suodattamaan kohinan, mittausepätarkkuuden ja muiden häiriöiden takia, 

jonka takia säätöpiiriin aiheutuu viivettä. Säätimenä käytetään usein PID-säädintä, jota 

käytettäessä on valittavissa useampi eri variaatio (P, PI, PD, PID) ja viritystä voidaan op-

timoida parametrien avulla. Erilaiset variaatiot ja säätöparametrit ovat tarpeellisia, koska 

erilaiset prosessit reagoivat erilaisiin säätöihin eri tavalla. (Harju & Marttinen, 2000, 13-

15) 
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2.3.2 PID-säädin 

PID-säätäjä (proportional-integral-derivative) on yksinkertainen säädin, jolla voidaan vai-

kuttaa mittaukseen liittyviin häiriöihin ja epävarmuustekijöihin. Kappaleessa esitetyt ly-

henteet ja merkinnät ovat käytössä Valmet:n DNA automaatiojärjestelmässä. Säädintä hal-

litaan muuttamalla säädettäviä parametreja, joilla vaikutetaan vahvistukseen Kp, derivointi-

aikaan td ja integrointiaikaan ti. Säätimeen tulevan arvon eli asetusarvon spa (setpoint auto) 

valintaan on kolme vaihtoehtoa; L on local, R on remote ja C on computer. Local eli pai-

kallisasetusarvolla operaattori valitsee halutun asetusarvon, joka pysyy vakiona. Remote 

valinnassa käytetään kaskadisäätimeltä tai toiselta piiriltä tulevaa asetusarvoa ja computer 

valinnassa ylemmän tason säädin antaa asetusarvon. R ja C tilassa asetusarvo on prosessin 

mukaan halutusti muuttuva. Remote valinnassa asetusarvo tulee automaatiojärjestelmän 

sisältä ja computer valinnassa ulkoiselta tietokoneelta. Laskennassa käytetään asetusarvon 

spa ja mittausarvon me erotusta eli erosuuretta e. Ideaalirakenteinen PID-säätäjä laskee pii-

rille ohjausarvon con, jonka laskuyhtälö on esitetty seuraavassa yhtälössä 2.3 

 

𝑐𝑜𝑛 = 𝐾𝑝 (𝑒 +
1

𝑡𝑖
 ∫ 𝑒  𝑑𝑡 + 𝑡𝑑  

𝑑𝑚𝑒

𝑑𝑡
) + 𝑘𝑓𝑓 ∗ 𝑚𝑓𝑓 + 𝑏𝑖𝑎𝑠  (2.3) 

 

, jossa kff on myötäkytkennän vahvistus, mff myötäkytkennän tuloarvo ja bias on nollatason 

korjaus. Säätimessä summan integrointi ja derivointi mahdollisuutta ei ole pakko käyttää, 

ja teollisuuden prosesseissa normaalisti riittääkin PI-säädin. Pelkällä P-säädöllä ongelmak-

si voi muodostua erosuureen asettuminen paikalleen, jolloin ohjausarvokin pysyy vakiona. 

Jos erosuureen arvo ei ole 0, ei säätö toimi oikein ja virhe jää pysyväksi. Tällaista virhettä 

voidaan korjata bias arvolla, mutta se toimii vain, jos virhe on lineaarinen koko säätö-

/mittausalueella. Parempi vaihtoehto on käyttää integroivaa I-säätöä erosuureeseen. Tällöin 

säätäjän antama ohjausarvo muuttuu niin kauan kuin erosuureen säätöpoikkeama ei ole 

nolla. Integroiva termi on rajoitettava toimivaksi vain määritetyllä alueella, koska toimilait-

teen saavuttaessa fyysiset rajat jatkuisi integroivan osan kasvaminen, koska erosuure ei 

täydelläkään säädöllä saavuta nollaa. Derivoivaa D-säätöä käytetään joko P- tai PI-säädön 

yhteydessä. D-säätö mittaa mittausarvon muuttumisnopeutta ja sitä käytetään kuormitus-

häiriöiden kompensointiin. D-säätö reagoi erosuureen muutosnopeuteen ja korostaa nopei-

ta muutoksia. Kohinasta tai muista häiriöistä aiheutuvat haitat voidaan rajoittaa suodatuk-

sella. 
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PID-säätimelle on olemassa omat viritysparametrit jokaiselle säätöosalle; vahvistuskerroin, 

integrointiaika, derivointiaika ja derivoinnin suodatusaikavakio Tdf. Näitä parametreja 

muuttamalla pyritään säätö saada reagoimaan toivotusti erilaisissa käyttötilanteissa. Toi-

mivia erilaisia parametriyhdistelmiä voi olla useita. Vahvistuskertoimella vahvistetaan (Kp 

> 1) tai vaimennetaan (Kp < 1) erosuureen avulla laskettavaa ohjausarvoa. Vahvistuksella 

säädin reagoi voimakkaammin ja vaimentamalla hitaammin erosuureen muutokseen ja si-

ten ohjausarvon reagointinopeuteen. Integrointisäätö käyttää erosuuren historia-arvoja, ja 

integrointiajalla vaikutetaan kuinka pitkällä aikavälillä. I-säädön tarkoituksena on poistaa 

jatkuvuustilan virhe säädöstä. Mitä suuremmaksi integrointiajan kasvattaa, sitä pienem-

mäksi sen vaikutus säädössä muuttuu. D-säätöä käytetään nopeaan säätöön ja siinä pyritään 

ennustamaan tuleva mittausarvon käyttäytyminen alkaneesta mittausarvon muutoksesta. 

Mitä suurempi derivointiaika on, sitä voimakkaammin D-osa vaikuttaa säätöön. Koska D-

säätö reagoi myös kohinaan ja muihin mittaushäiriöihin, on siihen usein kannattavaa lisätä 

alipäästösuodatus. Tällöin käytetään aikavakiotermiä, jolla jaetaan derivoinnin vaikutus 

pidemmälle ajalle, jolloin reagointi mittauspiikkeihin vähenee. Mitä suurempi suodatusai-

kavakio on, sitä pienemmäksi D-osan vaikutus muuttuu. 

 

Esimerkiksi vahvistuskerroin 0,2 vaimentaa ohjausarvon 20 % normaalista PID-säätäjän 

laskemasta ohjausarvosta. Integrointiaika 20 s kertoo ajan, jossa I-säätö saa aikaan saman 

muutoksen ohjausarvossa, kuin askelmaisessa erosuureen muutoksessa P-säädössä vahvis-

tuksella yksi. Vahvistuksen ollessa 0,2 kestää vastaavassa säädössä 20 s / 0,2 = 100 s eli 1 

minuutti 40 sekuntia. (Harju & Marttinen, 2000, 44-52, 58) 

 

Säätöpiirin säätö ei ole täysin reaaliaikainen vaan siihen liittyy viive, joka on vähintään 

yhtä suuri kuin aika, joka tietokoneelta menee piirin laskemiseen ja suorittamiseen. Lyhy-

ellä säätövälillä päästään tarkempaan säätöön, mutta nopea laskentaväli kuormittaa proses-

sitietokoneita. Siksi säätöväliä ei valita normaalisti kovin lyhyeksi, jotta laskentakapasi-

teettia ei kuluisi liikaa. Vain kriittisemmissä mittauksissa säätöväli asetetaan lyhyemmäksi, 

mikäli sillä katsotaan saavutettavan hyötyä. Säätövälin valintaan vaikuttaa myös prosessin, 

säätävän toimilaitteen ja prosessisuureen mittauksen nopeus. Jos prosessin muutokset ovat 

nopeita, tulisi säädön, toimilaitteen ja mittausten olla myös mahdollisimman nopeita, jotta 

lyhyestä säätövälistä olisi hyötyä. (Harju & Marttinen, 2000, 54-55) 
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3. TEHTAAN SÄHKÖVERKKO JA SÄHKÖN KÄYTTÖ 

Tehtaan sähkön jakelu alkaa tehdasalueella sijaitsevalta pääkytkinasemalta, jota syötetään 

110 kV kantaverkosta. Kyseessä on noin 5 kilometriä pitkä ilmalinja, joka lähtee Kymin-

linnan sähköasemalta. Sama siirtolinja antaa sähköä mm. Hietasen satama-alueelle ja Ho-

vinsaaren voimalaitokselle (Kotkan energia). 110 kV linjan pätötehon siirtokapasiteetiksi 

on laskettu noin 110 MW, josta puolet on Kotkamills:n käytössä. Varasähköyhteytenä on 

olemassa huolto- ja häiriötilanteita varten 20 kV maakaapeli, jonka pätötehon siirtokapasi-

teetiksi on suojareleellä asetettu 5 MW. Kytkinasema on erotettavissa 110 kV verkosta 

pääkatkaisijan E06 sekä erottimen E05 avulla. Tehtaan pääkytkinasemalla on 5 päämuun-

tajaa, joista 4 muuntajaa on Kotkamills:n tehdasintegraatin käytössä ja 1 muuntaja (PT2) 

on Kymenlaakson sähkön käytössä. Kytkinasemalla on yksi kolmivaiheinen 110 kV kisko, 

jolta sähkö jaetaan kenttien E01, E02, E03, E04 ja E07 kautta päämuuntajille PT1, PT2, 

PT3, PT4 ja PT7. Jokaisella päämuuntajalla on oma kenttä, jossa on moottorikäyttöiset 

katkaisijat, moottorikäyttöiset erottimet, virtamuuntajat, käsikäyttöiset maadoituserottimet 

ja ylijännitesuojat. Tehtaan pääkytkinlaitoksen pääkatkaisijalla E06 on edellä mainittujen 

lisäksi jännitemuuntaja, sekä katkaisijan molemmin puolin sijaitsevat erottimet ja maadoi-

tuserottimet. Tehtaan sähkön jakelun pääkaavio verkonliityntäpisteestä jakelumuuntajiin 

asti on esitettynä liitteissä 1 – 5 ja valokuva tehtaan kytkinkentästä kuvassa 3.1. 

 

 

Kuva 3.1 Kotkamills:n tehtaan pääkytkinkenttä. Vasemmalta oikealle kuvassa näkyvissä päämuunta-

jat PT7, PT4 ja PT3. 
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Sähköä jaetaan päämuuntajien jälkeen kojeistoissa ja keskuksissa eri prosessi- ja käyttötar-

koituksiin. Muuntajien, kojeistojen ja keskuksien alainen sähkönjakelu on pyritty suunnit-

telemaan prosessialuekohtaisesti, jolloin vika- tai huoltotöistä aiheutuva häiriö rajoittuisi 

vain tiettyyn prosessin osaan. Päämuuntajien jälkeen on sijoitettu myös varayhteyskaape-

leita keskuksien sekä kojeistojen välille, jolloin vikaantunut tai huollossa oleva sähköver-

kon osa voidaan kiertää ja ainakin osittainen sähkönsiirtokapasiteetti pystytään varmista-

maan. Kriittisimmille laitteille on olemassa varmennettu sähkönjakelu akustoilla ja/tai die-

sel-käyttöisen varavoimageneraattorin kautta, jonka nimellisteho on 320 kVA. 

 

Sähkön jakelussa käytetään 20, 10, 6 ja 3 kV keskijännitteitä, sekä 690, 500 ja 400 V pien-

jännitteitä. 20 ja 10 kV käytetään pääasiassa tehtaan keskijännitteenä, josta se jakelumuun-

tajissa muunnetaan prosessin tarvitsemaksi jännitteeksi. 6 kV sähkönjakelu on tehtaalla 

aiemmin ollut laajemmin käytössä, mutta siitä ei ole jäljellä enää kuin yksi 10/6 kV muun-

taja ja kolme 6/0,4 kV muuntajaa. Muuntajien yhteenlaskettu nimellisteho on 1,8 MVA, 

mutta tehon käyttö on normaalisti alle puolet kapasiteetista. 3 kV jännitettä käytetään suu-

remmissa moottorikäytöissä ja pienempien sähkömoottorien käyttämä prosessisähkö on 

jännitteeltään pääsääntöisesti 500 V tai 690 V. Rakennus-, toimisto-, valaistus ja kenttälai-

tesähkön jännitteenä käytetään 230/400 V. 

 

Tehtaan sähköverkkoa valvotaan ja operoidaan ABB:n MicroScada ohjelmalla. MicroSca-

dan kautta saadaan hetkellismittauksia sähköverkon jännitteistä, virroista ja tehoista, sillä 

voidaan ohjata sähkönjakelun katkaisijoita ja moottorikäyttöisiä erottimia, sekä sen kautta 

välittyvät sähkönjakelun vikatiedot ja hälytykset. Sähköverkon säädöt, kuten verkon lois-

tehosäätö on toteutettu tehtaan Valmet DNA -automaatiojärjestelmässä. Oleellisimpia säh-

könjakelun mittauksia tallennetaan myös voimalaitoksen automaatiojärjestelmän histo-

riakeruuseen, josta on luettavissa mittaustiedot vähintään parin vuoden ajalta. Histo-

riakeruun mittaukset ovat luettavissa Aspentech:n Process explorer -ohjelmalla, jossa mit-

tausdatasta voidaan tehdä kuvaajia tai tiedot voidaan siirtää Microsoft Exceliin. Mittausda-

ta on myös suodatettavissa esimerkiksi tietyn aika välin keskiarvona, maksimi- tai mini-

miarvona, vaihteluvälinä ja keskihajontana.  
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3.1 Tehtaan päämuuntajat ja niiden alainen sähköverkko 

Tehtaan päämuuntajat jakavat sähkötehoa eri prosessialueille. Tehtaan eri osaprosessit on 

pyritty jakamaan eri pää- ja jakelumuuntajien alaiseen jakeluun, jotta yksittäisen muunta-

jan vika rajoittuisi prosessillisesti mahdollisimman pienelle alueelle. Muuntajien sähköte-

hot ovat tehtaan tuotannosta riippuvaisia, ja koska tehtaan tavoitteena ovat mahdollisim-

man suuri ja tasainen tuotanto, seuraa siitä myös normaalisti melko suuri ja tasainen tehon 

kulutus. Tehtaan generaattorit tuottavat normaalisti enemmän pätötehoa kuin tehdas kulut-

taa, joten muuntajien PT1 ja PT4 läpi kulkevan virran suunta on yleensä 110 kV sähkö-

verkkoon päin. Vaihtelua sähkötehon kulutuksessa aiheuttavat tuotannon lyhyet katkot ja 

pidemmät seisokit. Päämuuntajien perustiedot on esitetty taulukossa 3.1. 

 

Taulukko 3.1 Tehtaan kytkinkentällä sijaitsevien päämuuntajien nimellistehot ja muuntosuhteet. 

 

 

Sähköverkon eri kohteiden kuormitustehoista luodaan kuvaajat, joissa käytetään mittausten 

seuranta-aikana 365 vuorokautta ja pitkän keruuvälin takia mittauksista käytetään selkey-

den takia vuorokauden keskitehoa. Pitkällä seuranta-ajalla saadaan esiin vuoden aikojen 

mukaan vaihtuvat sähkötehon kulutukset ja tuotannot. Kartonkikonelinjan katkonaisen ajo-

rytmin takia päämuuntajien PT4 ja PT7 mittausten seuranta-aika on lyhyempi, ja mittaus 

ajankohdaksi on valittu aikaväli, jolloin tuotanto on ollut tasaisempaa. Koska seuranta-aika 

on lyhyempi, voidaan tällöin käyttää tuntikohtaista mittauskeskiarvoa. Alueilla joilla esiin-

tyy sähkötehon käytön vuorokausikohtaista säännöllistä vaihtelua, on myös käytetty lyhy-

empää seuranta-aikaa ja tuntikohtaisia mittauskeskiarvoja. 

3.1.1 Päämuuntaja PT1 

Päämuuntaja PT1 on teholtaan 50 MVA ja sen muuntosuhde on 110/10 kV. Muuntaja PT1 

on yhdistetty kojeistoon 1C, josta verkkoon on yhdistetty kaasuturbiinin generaattori, joka 

on nimellisteholtaan 56,7 MVA. Päämuuntajan PT1 alainen sähkönjakelu on esitetty liit-

teessä 2. Kojeistolta 1C sähköä jaetaan eteenpäin kojeistolle 11C, jonka alla on 15 jakelu-

muuntajaa, joilta sähköä jaetaan mm. sellutehtaalle, voimalaitoksille (soodakattila, kombi 

Muuntajan tunnus Muuntosuhde Nimellisteho Kytkentä

PT1 110/10 kV 50 MVA YNd

PT2 110/20 kV 20 MVA

PT3 110/20 kV 31,5/40 MVA YNyn

PT4 110/10 kV 50 MVA YNd

PT7 110/20 kV 63 MVA YNyn
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ja kaasuturbiini), haihduttamolle, kaustistamolle, meesauunille ja impregnointitehtaalle 

(400 V). Pääasiallisesti muuntajan PT1 alainen sähkön jakelu liittyy sellun tuotantoon ja 

voimalaitoksiin. Kojeisto 11C on tarvittaessa mahdollista yhdistää kojeistojen 4C ja 3B 

kanssa. Kuvassa 3.2 on esitettynä PT1:n ja kaasuturbiinin generaattorin pätö- ja loistehoar-

vot vuoden ajalta keskiarvotettuna vuorokausikohtaisesti. 

 

 

Kuva 3.2 Päämuuntajan PT1 ja kaasuturbiinin generaattorin pätö- ja loistehomittaukset vuoden ajalta 

vuorokausikohtaisesti keskiarvotettuna. 

 

Kuvasta 3.2 nähdään päämuuntajan PT1 läpi kulkevan pätöteho vaihtelevan keskimäärin 

välillä -18 – -33 MW. Negatiivinen teho tarkoittaa, että virta kulkee päämuuntajan 1 kor-

keajännitepuolelle (110 kV). Loistehomäärä PT1:n läpi vaihtelee välillä -6 – 6 MVAr. 

Pätötehoa tuottaa kaasuturbiinin generaattori, jota ajetaan pääasiassa mahdollisimman suu-

rella tuotannolla pätötehon ollessa 28 – 42 MW ja tuotetun kapasitiivisen loistehon vaih-

dellessa välillä 4 – 15 MVAr, generaattorin säätäessä normaalisti aktiivisesti verkon loiste-

hoa. Kuvasta 3.2 voidaan huomata PT1:n ja kaasuturbiinin generaattorin pätö- ja loisteho-

jen seuraavan melko tarkasti toisiaan. PT1:n alla olevien sähkölaitteiden pätötehon kulutus 

kojeistossa 11C saadaan siis laskemalla PT1:n ja kaasuturbiinin tehoarvot yhteen jolloin 
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pätötehon kulutus on noin 10 MW ja induktiivisen loistehon kulutus noin 7 MVAr. Kuvas-

sa 3.3 on esitetty kojeiston 11C pätötehon kulutuksia vuoden ajalta.  

 

 

Kuva 3.3 Kojeiston 11C pätötehomittaukset vuoden ajalta vuorokausikohtaisesti keskiarvotettuna. 

Lokakuussa 2016 mittauksissa näkyvät piikit ovat aiheutuneet sellutehtaan automaatiojär-

jestelmän häiriöstä. 

 

Kuvasta 3.3 nähdään sähkönkulutuksen jakautuvan melko tasaisesti kojeiston 11C alla, 

jossa suurin kuluttaja on KL 1 noin 1,4 MW. Myös KL 2, haihduttamo, soodakattila (CE2) 

ja kombikattila/kaasuturbiini (690 V) kuluttavat pätötehoa välillä 1,0 – 1,3 MW. Eri aluei-

den sähkön kulutus on melko tasaista, mutta jäähdytysvesitorni ei ole käytössä talviaikaan 

ja kombikattilan raitisilmapuhallinta käytetään vain raitisilmapoltolla, kun kaasuturbiini ei 

ole käytössä. Kojeiston 11C loistehoista ei ole mittauksia historiakeruussa, mutta loistehon 

voidaan olettaa jakautuvan melko tasaisesti kojeiston 11C jakelumuuntajille. 

 

3.1.2 Päämuuntaja PT2 

Päämuuntaja PT2 on Kymenlaakson sähkön käytössä ja sen kautta jaetaan sähköä Kotkan 

kaupungin alueelle. Muuntaja on nimellisteholtaan 20 MVA ja sen muuntosuhde on 110/20 
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kV. Kuvassa 3.4 on esitetty PT2:n pätö- ja loistehoarvot vuoden 2017 heinäkuussa ja ku-

vassa 3.5 samat arvot vuoden 2017 tammikuussa. 

 

 

Kuva 3.4 Päämuuntajan PT2 pätö- ja loistehomittaukset vuoden 2017 heinäkuulta tuntikohtaisesti 

keskiarvotettuna. Violetilla piirrettynä vuorokauden keskilämpötila. 

 

 

Kuva 3.5 Päämuuntajan PT2 pätö- ja loistehomittaukset vuoden 2017 tammikuulta tuntikohtaisesti 

keskiarvotettuna. Violetilla piirrettynä vuorokauden keskilämpötila. 
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Kuvista 3.4 ja 3.5 nähdään muuntajan PT2 läpikulkevan pätötehon kulutuksen olevan tyy-

pillinen asutusalueen käyrä, jossa sähkön käyttö aaltoilee vuorokausisyklissä minikulutuk-

sen ollessa yöaikana ja maksimikulutuksen päivällä/iltapäivällä. Arkisin sähkönkulutus 

vaihtelee kesäaikana välillä 5 – 11 MW ja talvisin 7 – 15 MW. Viikonloppuisin huippuku-

lutus laskee noin 1 – 3 MW arkipäivien arvoista. Kapasitiivista loistehoa muuntajan läpi 

kulkee ympäri vuoden välillä 0 – 2 MVAr virran suunnan ollessa korkeajännitteen puolel-

le, vuorokausivaihtelun ollessa samanlaista kuin pätöteholla. Loistehon määrä käy lähellä 

nollaa päiväaikaan pätötehon kulutuksen ollessa korkeampaa, ja kapasitiivisen loistehon 

määrä lisääntyy yöaikaan pätötehon ollessa pienempää. Kapasitiivinen loisteho koostuu 

todennäköisesti pääasiassa kaupunkialueen sähköverkosta, joka koostuu pääasiassa kaape-

leista. 

3.1.3 Päämuuntaja PT3 

Päämuuntaja PT3 on teholtaan 31,5/40 MVA ja muuntosuhde 110/20 kV. Muuntajan ni-

mellisteho on korkeampi (40 MVA), mikäli muuntajan jäähdytykseen käytetään siihen 

asennettuja ilmapuhaltimia. Muuntaja PT3 on uusittu vuoden 2015 elokuussa. Päämuunta-

jan PT3 alainen sähkönjakelu on esitetty liitteessä 2. Päämuuntaja 3:n jälkeen sijaitsee ko-

jeisto 3B, jolta sähköä jaetaan sahan kojeistolle 42B, PK1:n kojeistolle 31B, PK1 (3 kV) ja 

impregnoinnin (500 V) jakelumuuntajille, sekä Kyminlinnasta tulevalle 20 kV varasyöttö-

kaapelille. Varasyöttökaapelin tehon siirto kapasiteetti on noin 5 MW ja yhteyttä käytetään 

vain seisakkitilanteissa, kun 110 kV ilmaverkossa tai kytkinasemalla tehdään huoltotöitä. 

Kun varayhteyskaapeli ei ole käytössä, se pidetään jännitteisenä tehtaan päästä ja sähköläh-

tö on avoinna Kyminlinnassa. Sahan kojeistoon 42B on kytketty 6 jakelumuuntajaa, josta 

syötetään sahan lisäksi myös jätevesilaitoksen muuntajia T09 ja T10. PK1 kojeiston 31B 

alla on 8 jakelumuuntajaa ja 5. yliaallon imupiiri, joka on kapasitiiviselta loisteholtaan noin 

5 MVAr. Kojeistoa 31B käytetään pelkästään paperikonelinjan sähköistämiseen. Kojeisto 

3B voidaan tarvittaessa yhdistää hakeaseman kojeistoon 4B ja muuntajan T01 (20/10 kV) 

kautta 10 kV kojeistoihin 4C ja 11C. Muuntajan PT3 alaiseen sähkönjakeluun kuuluvat 

paperikonelinja PK1, impregnointitehdas (500 V), saha ja jätevesilaitos. Kuvassa 3.6 on 

esitetty päämuuntajan PT3 pätö- ja loistehon kulutusta vuoden ajalta vuorokausikohtaisesti 

keskiarvotettuna. 
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Kuva 3.6 Päämuuntajan PT3 ja sahan kojeiston 42B pätö- ja loistehomittaukset, sekäPK1:n 3 ja 20 

kV:n pätötehokulutukset vuoden ajalta vuorokausikohtaisesti keskiarvotettuna. 

 

Kuvasta 3.6 nähdään päämuuntajan PT3 läpi kulkevan pätötehon olevan tehtaan normaa-

liajossa keskimäärin välillä 10 – 13 MW virran kulkiessa pienjännitepuolelle, koska muun-

tajan alla ei ole pätötehon tuottajia. Induktiivinen loisteho PT3:n alaisessa sähkönjakelussa 

vaihtelee välillä 2,5 – 5 MVAr imupiirin ollessa kytkettynä verkkoon. Mikäli imupiiri on 

irti verkosta, on loistehon kulutus noin 5 MVAr suurempi. Kuvassa 3.6 näkyvät alaspäin 

suuntautuvat selkeät mittauspiikit selittyvät paperikoneen seisokeilla, joita pidetään suun-

nitellusti noin kuukauden välein ja häiriötilanteissa. Mitä pidempi seisokki, sitä alemmas 

keskiarvotettu tehoarvo kuvaajassa putoaa. Sahan kojeiston 42B, sekä PK1 (3 kV) ja im-

pregnointitehtaan osuutta pätö- ja loistehon käytöstä on selvitetty tarkemmin kuvassa 3.7. 
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Kuva 3.7 Kojeiston 42B pätö- ja loistehoarvot, sekä PK1:n 3 kV:n ja impregnointitehtaan 500 V:n 

pätötehoarvot vuoden 2017 kesä-/heinäkuulta tuntikohtaisesti keskiarvotettuna. 23.-26.6 

juhannusseisokki impregnointitehtaalla, sahalla ja KK2:lla. KK2 seisokki näkyy jätevesilai-

toksen kuorman pienenemisenä. 

 

Kuvasta 3.7 nähdään kojeiston 42B sähkön kulutuksen vaihtelevan melko paljon vuoro-

kausittain. Tämä johtuu sahan jaksottaisesta ajosta, jossa tuotanto ajetaan normaalisti alas 

öisin ja viikonloppuisin. Sahan tuotannon ollessa pysähdyksissä kojeiston 42B ainoaksi 

merkittäväksi sähkönkäyttäjäksi jää jätevesilaitos. Sahan pätötehon kulutus on kuvan 3.7 

mukaan vähän yli 1,0 MW ja jätevesilaitoksen noin 3,0 MW. Induktiivisen loistehon osalta 

kulutus on sahalla vähän yli 1,0 MVAr ja jätevesilaitoksella vähän alle 2,0 MVAr. Im-

pregnointitehtaan pätötehon kulutus vaihtelee 0,5 – 0,7 MW:n välillä, josta voidaan loiste-

homittauksen puuttuessa olettaa vaikutuksen PT3:n loistehoon olevan melko pieni. Yhteen 

laskemalla jätevesilaitoksen, sahan ja impregnointitehtaan pätötehon kulutus on noin 5 

MW ja induktiivinen loisteho noin 4 MVAr, jolloin PK1:n osuudeksi sähkön käytöstä jää 

noin 7 MW ja 5 MVAr induktiivista loistehoa, joka on vastaa PK1:n imupiiriä. 

 

3.1.4 Päämuuntaja PT4 

Päämuuntaja PT4 on teholtaan 50 MVA ja sen muuntosuhde on 110/10 kV. Muuntajassa 

on myös toinen käämi muuntosuhteella 110/6 kV, mutta tämä osuus muuntajasta ei ole 

enää käytössä 6 kV sähkönjakelun poistuttua käytöstä muuntajan alueelta. Päämuuntajan 

PT4 alainen sähkönjakelu on esitetty liitteessä 3. Päämuuntaja 4 syöttää kojeistoa 4C, jo-
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hon on yhdistetty hiertämön kojeisto 41C ja höyryturbiinin generaattori, joka on nimellis-

teholtaan 35 MVA. Höyryturbiinin sähkölähdössä on Is-rajoitin vikatilanteiden varalle. Ko-

jeisto 41C alla on syötöt 6 jakelumuuntajalle, kahdelle 4,0 MW rejektijauhimen tahtimoot-

torille ja 24,0 MW pääjauhimen tahtimoottorille, jolla on oma käynnistyskojeisto. Muunta-

jan PT4 alaiseen sähkön jakeluun kuuluvat CTMP-hiertämö ja pastakeittiö. Kojeisto 4C 

voidaan tarvittaessa yhdistää kojeistoihin 3B ja 11C. Kuvassa 3.8 on esitetty päämuuntajan 

PT4, höyryturbiinin generaattorin ja CTMP-hiertämön kojeiston 41C pätö- ja loistehoarvo-

ja elokuulta 2017 tuntikohtaisesti keskiarvotettuna. Hiertämön osalta kuvaaja on lyhyem-

mältä ajalta kuin muissa muuntajissa, koska hiertämön tuotanto on ollut niin katkonaista, 

ettei esimerkiksi vuoden kuvaajasta olisi saanut riittävän havainnollista. 

 

 

Kuva 3.8 Päämuuntajan PT4, höyryturbiinin generaattorin ja hiertämön kojeiston 41C pätö- ja loiste-

homittaukset 10 päivän ajalta elokuun 2017 lopusta tuntikohtaisesti keskiarvotettuna. Ku-

vaajan alussa höyryturbiini ei ole käynnissä, mutta sen käynnistyminen on nähtävissä gene-

raattorin pätötehomittauksesta ja höyryturbiinin höyrynvirtauksesta (FI-9561). 

 

Kuvasta 3.8 nähdään päämuuntajan PT4 läpi kulkevan pätötehon olevan tehtaan normaa-

liajossa keskimäärin välillä -2 – 5 MW. Negatiivisella teholla sähkön kulutus PT4 alaisessa 

sähkönjakelussa on suurempi kuin tuotanto. Kapasitiivisen loistehon tuotanto vaihtelee vä-

lillä 2,5 – 3,5 MVAr, riippuen suurimmalta osin loistehoa tuottavan ylimagnetoidun höy-

ryturbiinin generaattorin vakioloisteho määrästä, joka on säädetty yleensä välille 3 – 8 

MVAr. Höyryturbiinin generaattori tuottaa pätötehoa, jonka tuotanto vaihtelee tehtaan 
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höyrynkäytöstä/-tuotannosta riippuen välillä 10 – 28 MW. Normaalikäynnin aikana pätöte-

ho vaihtelee välillä 20 – 28 MW. Hiertämön kojeiston 41C pätötehon kulutus vaihtelee vä-

lillä 16 – 22 MW ja induktiivisen loistehon kulutus välillä 2,0 – 2,5 MVAr. Suurin osa 

hiertämön pätötehon kulutuksesta tulee tahtimoottoreista, jotka eivät paljoakaan vaikuta 

kojeiston loistehoon. Siksi kojeiston 41C loisteho pysyy todella vakaana. Pätö- ja loistehon 

kulutus PT4:n alaisessa sähkönjakelussa tulevat todennäköisesti kasvamaan ja vakiintu-

maan tulevaisuudessa, kun kartonkikonelinja pääsee täyteen katkottomaan tuotantoonsa, 

jolloin hiertämön tuotantoa voidaan nostaa ja tuotantokatkot vähenevät. 

3.1.5 Päämuuntaja PT7 

Päämuuntaja PT7 on teholtaan 63 MVA ja sen muuntosuhde on 110/20 kV. PT7 on tehtaan 

uusin muuntaja ja se otettiin käyttöön toukokuussa 2016. Alkuperäisen kytkinaseman 

verkkoon yhdistävä erotin on nimetty E05:ksi ja pääkatkaisija E06:ksi, jonka takia myö-

hemmin lisätty uusi syöttökenttä nimettiin E07. Tämän takia uuden päämuuntajan nume-

roksi tuli 7. Päämuuntajan PT7 alainen sähkönjakelu on esitetty liitteissä 4 ja 5. Päämuun-

taja 7 on yhdistetty KK2:n kojeistoon 7B, jonka alla on 19 jakelumuuntajaa, 5. yliaallon 

imupiiri (5 MVAr) ja loistehon kompensointiin 5 MVAr estokela. Jakelumuuntaja T45 

(muuntosuhde 21/3,15 kV) alla on KK2:n kojeisto 4500, joka syöttää 8 sähkömoottoria, 

joiden moottorikohtaiset nimellistehot ovat 700 - 1300 kW. Kojeiston 7B kautta syötetään 

kojeistoa 4B, jonka kautta jaetaan sähköä hakeaseman kojeistolle 43B. Kojeisto 4B on tar-

vittaessa yhdistettävissä kojeistoon 3B. PT7 alainen sähkönjakelu on lähes kokonaisuudes-

saan liitoksissa kartonkikoneeseen KK2. Poikkeuksen tekee hakeasema, johon kuuluu 

myös sellutehtaan purunkäsittely. Myös tehtaan rullapakkaamo on konelinjojen KK2 ja 

PK1 yhteinen. Kuvassa 3.9 on esitetty päämuuntajan PT7 pätö- ja loistehoarvot vuoden 

2017 toukokuulta tuntikohtaisesti keskiarvotettuna. 
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Kuva 3.9 Päämuuntajan PT7 pätö- ja loistehomittaukset kuukauden ajalta toukokuussa 2017 tunti-

kohtaisesti keskiarvotettuna. Pätöteho on kuvaajassa merkattu sinisellä ja loisteho vihreällä. 

Y-akselin yksiköt ovat MW ja MVAr. 10. – 17.5 kartonkikone ollut seisokissa, ja ajo ollut 

muutenkin toukokuun aikana katkonaista aiheuttaen heiluntaa sähkön käytössä. 

 

Kuvasta 3.9 nähdään päämuuntajan PT7 läpi kulkevan pätötehon olevan tehtaan normaa-

liajossa keskimäärin välillä 11 – 14 MW ja virta kulkee aina pienjännitepuolelle, koska 

muuntajan alaisessa sähkönjakelussa ei ole pätötehontuottajia. Kapasitiivisen loistehon 

tuotto PT7:n alaisessa sähkönjakelussa vaihtelee välillä 2 – 3 MVAr. Imupiirin ja estokelan 

osuus kapasitiivisesta loistehosta on noin 10 MVAr, joten induktiivisen loistehon kulutus 

PT7 alaisessa sähkön jakelussa on välillä 7 – 8 MVAr. Pätö- ja loistehon kulutus todennä-

köisesti kasvavat ja vakiintuvat tulevaisuudessa, kun kartonkikonelinja pääsee täyteen kat-

kottomaan tuotantoonsa. Sähkön kuluttaja PT7:n alaisessa sähkön jakelussa on käytännös-

sä kartonkikone, mutta pieni osa sähköstä menee myös hakeaseman, pakkaamon ja kontto-

rirakennuksen sähköistykseen. Hakeaseman tehonkulutukset vuoden ajalta on esitetty ku-

vassa 3.10 päiväkohtaisena keskiarvona.  
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Kuva 3.10 Kojeiston 4B pätö- ja loistehoarvot vuoden ajalta vuorokausikohtaisesti keskiarvotettuna. 

Loistehomittaus ei jostain syystä näytä 120 kVAr pienempiä arvoja.  

 

Kuvan 3.10 mittausten mukaan pätötehon kulutus hakeasemalla vaihtelee vuoden aikana 

välillä 150 – 350 kW ja loisteho alle 250 kVAr. Loistehomittaus ei ole reagoinut mentäessä 

alle 120 kVAr. Sähkön kulutus alueella tulee mahdollisesti nousemaan tulevaisuudessa, 

kun hakeaseman tuotantoa pyritään kehittämään ja kasvattamaan. 

3.2 Verkon liityntäpiste 

Sähkömittausten osalta yksi tärkeimmistä seurantapisteistä on tehtaan sähköverkon liityn-

täpiste 110 kV:n kantaverkkoon. Mittausta hankaloittaa kaupungin käytössä oleva PT2, 

jota ei oteta huomioon tehtaan mittauksiin, vaikka se sijaitsee tehtaan kytkinasemalla ja on 

osa sähköverkkoa, kuten muutkin päämuuntajat. Verkon liittymispisteen voi kuitenkin las-

kea, joko vähentämällä liityntäpisteen mittauksista päämuuntajan PT2 tehoarvot, tai las-

kemalla yhteen muiden päämuuntajien PT1, PT3, PT4 ja PT7 tehoarvot. Kuvassa 3.11 on 

esitetty verkon liityntäpisteen ja muuntajan PT2 mittaukset. Mittausarvoina käytetään tun-

tikohtaisia teho keskiarvoja, jotka on otettu vuoden 2017 elokuun lopulta, jolloin sähkön 

kulutus ja tuotanto on tehtaalla ollut lähellä maksimia. 
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Kuva 3.11 Verkonliityntäpisteen (Kyminlinnan 110 kV linja) ja päämuuntajan PT2 pätö- ja loisteho-

arvot elokuun 2017 lopulta tuntikohtaisesti keskiarvotettuna. Liityntäpisteen mittausten po-

sitiivinen teho ja PT2:n negatiiven teho ovat tehon siirtoa kantaverkkoon päin. Liityntäpis-

teessä näkyvät korkeat pätötehot selittyvät kartonkikoneen ja hiertämön ajokatkoilla. 

 

Kuvasta 3.11 nähdään verkon liityntäpisteen mittauksen vaihteluista huolimatta yhteys 

päämuuntajan PT2 sähkön kulutukseen. Verkon liityntäpisteen ja PT2:n pätötehon kulu-

tuksen samanvaiheinen aaltoilu on selvästi nähtävissä. PT2 kulutuksen noustessa 110 kV 

sähköverkosta otetaan enemmän pätötehoa, jolloin liityntäpisteen tehoarvo menee sel-

vemmin negatiiviseksi. Jättämällä PT2:n sähkön kulutus huomioimatta saadaan tehtaan 

sähköverkon pätötehon tuotannoksi noin 5 – 10 MW ja kapasitiiviseksi loistehoksi 0 – 2 

MVAr.  

 

Taulukossa 3.2 on esitetty päämuuntajien tehoarvot kappaleen 3.1 tietojen perusteella, 

käyttäen pätötehon tuotannon ja kulutuksen, sekä induktiivisen loistehon kulutuksen osalta 

suurimpia arvoja ja kapasitiivisen loistehon tuotannon osalta keskimääräisiä arvoja, sekä 

kompensointilaitteiden nimellisloistehoja. Suurimmat sähkötehon kulutukset ja tuotannot 

on otettu vuoden 2017 touko- ja elokuun ajalta tuntikohtaisista sähköenergian kulutuksista, 

joista on saatu tunnin keskiteho. Nämä arvot ovat hieman suurempia kuin aikaisemmin 

kappaleessa esitetyt vuorokauden keskitehot. Sähkötehot on pyöristetty ylöspäin lähimpään 

desimaalittomaan pätö- tai loistehoarvoon, jotta huomioidaan pieni kasvumarginaali sähkö-

tehojen mahdolliselle kasvulle tulevaisuudessa. 
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Taulukko 3.2 Tehtaan käytössä olevien päämuuntajien PT1, PT3, PT4, ja PT7 sähkötehon kulutus- ja 

tuotantoarvot tehtaan häiriöttömässä tuotannossa. Päämuuntajien yhteenlasketut kulutukset 

ja tuotannot on kerätty yhteensä-kenttään. 

 

 PT1 PT3 PT4 PT7 yhteensä 

P tuotanto [MW] 40 0 28 0 68 

P kulutus [MW] 11 14 26 15 66 

P muuntaja [MW] -29 14 -2 15 -2 

Q tuotanto [MVAr] 12 5 6 10 33 

Q kulutus [MVAr] 9 11 4 9 33 

Q muuntaja [MVAr] -3 6 -2 -1 0 

 

Taulukon 3.2 päämuuntajien yhteenlasketuista tehoarvoista nähdään tilanne tehtaan sähkö-

verkon kannalta. Vertaamalla taulukon 3.2 ja kuvan 3.11 arvoja keskenään, huomataan lii-

tyntäpisteen arvojen olevan melko vertailukelpoisia keskenään. Tehtaan pätötehon kulu-

tus/tuotanto ei ole ollut aivan teoreettisessa huipussaan kuvan 3.11 mittausvälillä, jonka 

takia taulukon 3.2 pätötehotase -2 MW on vähän kuvan 3.11 alueen -5 – -10 MW ulkopuo-

lella. Tehtaan pätötehotaseen ollessa negatiivinen, on tehdas sähköomavarainen.  

 

Pätötehoa tehtaan höyry- ja kaasuturbiinin generaattorit tuottavat tarpeen ja tuotantotilan-

teen mukaan 45 – 70 MW ja kapasitiivista loistehoa 8 – 20 MVAr. Tehtaan pätötehon ku-

lutus vaihtelee normaalisti välillä 50 – 60 MW ja induktiivisen loistehon kulutus välillä 28 

– 32 MVAr. Yhteenlaskettuna tehtaan 3 suurempaa kompensointikondensaattoria kompen-

soivat induktiivisesta loistehosta noin 15 MVAr. 

3.3 Tehtaan tahtigeneraattorit 

Tehtaalla on kaksi sähköä tuottavaa tahtigeneraattoria. Toinen käyttää voimakoneenaan 

kaasuturbiinia ja toinen höyryturbiinia. Kaasuturbiinin generaattorin nimellinen näennäis-

teho on 56,7 MVA ja höyryturbiinin generaattorin 35,0 MVA. Generaattorit tuottavat teh-

taan sähköverkkoon pätötehoa ja käytännössä aina kapasitiivista loistehoa, toisen generaat-

torin ollessa loistehoa aktiivisesti säätävä. 
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3.3.1 Tahtigeneraattoreiden jäähdytysjärjestelmä 

Tehtaan molemmat tahtigeneraattorit ovat liitettynä voimalaitoksen suljettuun jäähdytysve-

sikiertoon ja jäähdytyksen tehokkuudella on merkitystä generaattoreiden sähköntuotto ky-

kyyn. Jos jäähdytys ei ole riittävää, ei generaattoreilla voida ajaa täydellä sähköntuotannol-

la. Tehtaalla höyry- ja kaasuturbiinin tahtigeneraattoreiden jäähdytykseen käytetään suljet-

tuja ilmakiertoja, joiden sisälle on sijoitettu lämmönvaihtimet. Näissä lämmönvaihtimissa 

lämpö siirretään suljettuun jäähdytysvesikiertoon, jossa kiertävää suolatonta vettä jäähdy-

tetään toisessa lämmönvaihtimessa merivedellä. Suljetussa jäähdytysvesikierrossa käyte-

tään suolatonta vettä ja joitain kemikaaleja kasvuston ja korroosion estämiseksi. Kaavio 

voimalaitoksen jäähdytysvesikierrosta on esitetty kuvassa 3.12.  

 

 

Kuva 3.12 Voimalaitoksen jäähdytysvesikierron kaavio. Merivesipumput kuvassa oikeassa alakulmas-

sa ja merivesikierto merkattuna tumman vihreällä. Vain toinen merivesilämmönvaihdin on 

käytössä kerrallaan. Voimalaitoksen sisäisen jäähdytysvesikierron pumput kuvassa alhaalla 

keskellä ja sisäinen kierto merkattuna vaalean vihreällä. Jäähdytettäviin kohteisiin voima-

laitoksella kuuluvat kaasuturbiini (EGT), höyryturbiini (ABB) ja syöttövesipumput (Syve). 

 

Turbiinien generaattoreiden lämpötilaa valvotaan staattoreiden käämeistä ja suljetusta il-

makierrosta. Generaattoreiden jäähdytysilman lämpötilaa ennen lämmönvaihdinta käyte-

tään säätöpiireissä TIC-9721 (kaasuturbiini) ja TIC-9722 (höyryturbiini) riittävän jäähdy-

tyksen saavuttamiseksi. Säätöpiiriin voidaan asetella haluttu lämpötila (normaalisti noin 60 

°C), joka toteutetaan säätämällä sisäisen jäähdytysvesikierron generaattoreiden lämmön-

vaihtimien linjoissa olevia säätöventtiilejä ja siten niiden läpi virtaavan jäähdytysveden 

määrää. Suljetun jäähdytysvesikierron veden virtauksen kasvattamisesta ei välttämättä ole 
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kaikissa tilanteissa apua, kun virtaus kasvaa liian suureksi, vaan tällöin olisi saatava jääh-

dytysilman ja –veden lämpötilaeroa kasvatettua. Suljetun jäähdytysvesikierron pumpuista 

käytetään kerrallaan vain toista ja kummassakaan pumpussa ei ole pyörimisnopeussäätöä, 

vaan ne pyörivät vakiopyörimisnopeudella. Suljetun jäähdytysvesikierron veden virtaus on 

kokonaisuudessaan mittauksen FI-9714 mukaan noin 150 l/s, virtauksen pysyessä ympäri 

vuoden melko vakaana. 

 

Suljetun jäähdytysvesikierron veden lämpötilaa säädetään muuttamalla merivesipumpun 

pyörimisnopeutta ja merivesilämmönvaihtimilta poistettavan meriveden määrää. Merive-

silinjastossa pyritään pitämään vakiopaine, jonka säädöstä vastaa säätöpiiri PIC-9705. Sää-

töpiiri ohjaa painemittauksen avulla merivesipumpun pyörimisnopeutta pyrkien ylläpitä-

mään merivesiputkiston vakiopaineen, joksi on määritelty 150 kPa. Vain yksi merivesi-

pumppu pidetään normaalisti käynnissä, mutta tarvittaessa molempia voidaan käyttää rin-

nakkain. Merivesipumpuille on vain yksi taajuusmuuttaja, joten yhteiskäytössä toinen 

pumppu pyörii täydellä nopeudella ja toinen pumppu on säätävä. Sisäisen jäähdytysve-

sikierron lämpötilaa mitataan ennen ja jälkeen merivesilämmönvaihtimia, joista jälkim-

mäistä käytetään säätöpiirissä TIC-9713. Säätöpiiri säätää lämmönvaihtimilta poistuvaa 

merivesimäärää säätöventtiilin avulla ja pyrkii pitämään sisäisen kierron jäähdytysveden 

lämpötilan tavoitearvossa. Sisäisen kierron jäähdytysveden lämpötila pyritään pitämään 20 

– 25 °C välissä. Kesäisin lämpötilan tavoitearvoa voidaan joutua nostamaan yli 25 °C, 

koska meriveden lämpötila voi olla yli 20 °C. Lämmönvaihdin tarvitsee toimiakseen riittä-

vän lämpötilaeron nesteiden välille, koska pienellä lämpötilaerolla meriveden virtauksen 

kasvattamisesta ei ole enää merkittävää apua. Kuvassa 3.13 on esitetty suljetun jäähdytys-

vesikierron lämpötila lämmönvaihtimen jälkeen, höyry- ja kaasuturbiinin ilmakierron läm-

pötila ennen lämmönvaihdinta sekä meriveden lämpötila vuoden ajalta keskiarvotettuna. 
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Kuva 3.13 Voimalaitoksen jäähdytysvesikiertoon liittyviä lämpötiloja vuoden ajalta. Kaasuturbiinin 

seisokit näkyvät piikkeinä ja kuoppina kaasuturbiinin omissa mittauksissa, sekä jäähdytys-

vesikierron lämpötilassa, kun jäähdytys tarve pienenee. 

 

Kuvasta 3.13 nähdään suljetun jäähdytysvesikierron lämpötilojen pysyvän melko hyvin 

tavoitearvossaan. Sisäisen jäähdytyskierron veden lämpötilaa käy herkimmin nostamaan 

merivesilämmönvaihtimen likaantuminen, mutta lämmönvaihtimia on kaksi rinnakkain, 

joten vaihtimen pesu onnistuu ilman jäähdytyskierron pysäyttämistä. Lämmönvaihtimen 

likaantumisesta johtuva jäähdytysveden lämpötilan nousu on nähtävissä kuvassa 3.13 sel-

vimmin helmi- ja maaliskuun aikana. Tällöin käyttöön vaihdetaan toinen merivesilämmön-

vaihdin ja likainen lämmönvaihdin pestään, jolloin se on taas tarvittaessa käyttövalmiina. 

Muita vaikuttavia tekijöitä jäähdytyskierron lämpenemiseen ovat meriveden lämpötila ja 

jäähdytystarpeiden muutokset. Näiden osalta jäähdytysjärjestelmän säätökapasiteetti ei ole 

aina riittävä etenkään kesäaikana, kun merivesi on lämmintä. Jäähdytystä voidaan tehostaa 

jonkin verran meriveden virtausmäärää kasvattamalla, avaamalla virtauksia kuristavia sää-

töventtiilejä ja mahdollisuuksien mukaan pudottamalla jäähdytysvesikierron veden lämpö-

tilaa. Talvella tilanne on paremmin hallinnassa meriveden ollessa kylmempää, jolloin 

lämmönvaihtimen likaantuminen on hitaampaa ja sisäisen jäähdytyskierron veden lämpöti-

lan tavoitearvoa voidaan tarvittaessa pienentää.  
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3.3.2 Kaasuturbiinin generaattori 

Kotkamills:n tehtaan kaasuturbiinin generaattori on otettu käyttöön vuonna 1993, kun 

kombivoimalaitos rakennettiin. Kaasuturbiinin generaattorin ja generaattorin magnetoinnin 

kilpiarvot on esitelty liitteessä 6. Generaattorin on valmistanut GEC Ahlstom ja se on tyy-

piltään T 216-235.  Generaattorin näennäisteho on 56,7 MVA, suunnittelujännite 10,5 kV, 

nimellisvirta 3116 A, pyörimisnopeus 3000 rpm, taajuus 50 Hz ja tehokerroin 0,90. Gene-

raattorilla on erillinen magnetointimoottori, joka on tyypiltään TKJ 76-09 ja sen nimellis-

virta on 759 A ja nimellisjännite 204 V. Magnetoinnin nimellisvirta on 48 A ja nimellis-

jännite 43 V. Kappaleessa 3.1 on tutkittu kaasuturbiinin generaattorin sähkötehon tuotan-

toa, joka vaihtelee keskimäärin välillä 28 – 42 MW ja 4 – 15 MVAr. 

 

Kaasuturbiinin generaattorin sähkön tuotannon rajat määräytyvät jäähdytysveden lämpöti-

lan mukaan. Jäähdytysveden vakiovirtaamalla 140 m3/h eli 38,9 l/s on määritelty generaat-

torin pätötehon tuottorajat eri tehokertoimilla ja jäähdytysveden lämpötiloilla liitteen 7 ku-

vaajien mukaisesti. Tehokertoimien avulla saadaan liitteen 7 diagrammista laskettua teo-

reettisesti generaattorin suurimmat sallitut loistehoarvot käyttämällä kappaleessa 2.2 esitet-

tyjä yhtälöitä 2.1 ja 2.2. Tulokset on esitetty taulukossa 3.3.  

 

Taulukko 3.3 Kaasuturbiinin teoreettisesti suurin sallittu loistehomäärä tehokertoimella 0,80 eri pätöte-

hoilla. Pätötehomääriksi P on valittu arvoja generaattorin tuotantoalueelta ja sen yläpuolel-

ta, ja tehokertoimeksi cosφ on valittu diagrammin pienin tehokerroin (0,80). Näiden arvo-

jen mukaan on laskettu generaattorin näennäisteho S ja loisteho Q. Diagrammista katsottu 

tarvittu jäähdytysveden lämpötila T kyseisille arvoille, olettaen että jäähdytysveden virtaa-

ma on riittävä (140 m3/h). 

P [MW] tehokerroin cosφ Q [MVAr] S [MVA] T [C°] 

35,0 0,80 26,3 43,8 45 

37,5 0,80 28,1 46,9 42 

40,0 0,80 30,0 50,0 37 

42,5 0,80 31,9 53,1 32 

45,0 0,80 33,8 56,3 28 

47,5 0,80 35,6 59,4 23 

50,0 0,80 37,5 62,5 18 
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Kaasuturbiinin täydellä teholla päästään generaattorin sähkön tuotannossa talviaikaan kor-

keintaan noin 45 MW pätötehoon ja kesäaikana pätöteho tippuu lähelle 35 MW. Taulukos-

ta 3.3 nähdään, että 0,80 tehokertoimella ja 28 °C jäähdytysveden lämpötilalla voidaan teo-

riassa tuottaa 45,0 MW pätötehoa ja 33,8 MVAr loistehoa. Kaasuturbiini generaattorin 

pätötehon maksimin ollessa tällä hetkellä noin 45 MW, voidaan todeta, että generaattorilla 

voidaan teoreettisesti ylimagnetoituna tuottaa kaikissa normaaleissa ajotilanteissa yli 30 

MVAr kapasitiivistä loistehoa. Generaattorin pätötehon ollessa alhaisempi voidaan loiste-

homäärää kasvattaa tai jäähdytysvesi saa olla lämpimämpää. Alhaisemmalla jäähdytysve-

den lämpötilalla voidaan tuottaa suurempi sähköteho kuin generaattorin näennäisteho on 

(taulukon 3.3 näennäistehot S ovat yli generaattorin kilpiarvojen näennäisteho 56,7 MVA 

pätötehon P ollessa 47,5 ja 50 MW). Alimagnetoituna generaattorin tuottaman induktiivi-

sen loistehon raja-arvosta ei ole tietoa, koska dokumentteja generaattorin alimagnetoinnin 

puolelta ei löytynyt. Generaattorilla ei kuitenkaan nykytilanteessa tarvitse koskaan kuluttaa 

induktiivista loistehoa, joten tieto ei ole oleellinen. 

 

Kaasuturbiinia pyritään ajamaan aina täydellä teholla höyryn tuotannon maksimoimiseksi. 

Höyryn tarpeen ollessa pienempää voidaan kaasuturbiinin pätöteho tiputtaa noin arvoon 25 

– 30 MW. Jos tehtaan höyryn tarve edelleen laskee ja höyryä joudutaan ajamaan pitkäjak-

soisesti tehtaan merivesijäähdytteiseen apulauhduttimeen, pysäytetään kaasuturbiini koko-

naan. 

 

Kaasuturbiini ja sen ohjausjärjestelmät on tarkoitus uusia keväällä 2018, mutta generaattori 

pysyy alkuperäisenä. Uudella kaasuturbiinilla on parempi hyötysuhde, joten se pystyy tuot-

tamaan enemmän pätötehoa. Tuotettaessa suurempia sähkötehoja on odotettavissa, että ge-

neraattorin lämpeneminen ja siten myös sen jäähdytystarve kasvavat kaasuturbiinin päivi-

tyksen jälkeen.  

3.3.3 Höyryturbiinin generaattori 

Tehtaan käytössä oleva höyryturbiinin generaattori on otettu käyttöön vuonna 1993. Höy-

ryturbiinin generaattorin kilpiarvot on esitelty liitteessä 8. Generaattorin on valmistanut 

ABB Drives ja se on tyypiltään GBA 1120 LK. Generaattorin nimellinen näennäisteho on 

35 MVA, suunnittelujännite 10,5 kV, nimellisvirta 1928 A, pyörimisnopeus 1500 rpm ja 

tehokerroin 0,85. Generaattorin magnetointi on säädettävissä ja se on tyypiltään GLA 
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600C, jonka nimellisjännite on 100 V ja nimellisvirta 10 A. Kappaleessa 3.1 on tutkittu 

höyryturbiinin generaattorin sähkötehon tuotantoa, joka vaihtelee keskimäärin välillä 10 – 

28 MW ja 3 – 8 MVAr. 

 

Höyryturbiinin generaattorin tuottama pätöteho on riippuvainen tehtaan 1,2 MPa ja 5,0 

MPa höyryn kulutuksesta. Koko tehtaan höyryn kulutus pyritään ajamaan höyryturbiinin 

läpi, jolloin höyryturbiinin generaattorilta saadaan mahdollisimman paljon pätötehoa. Mitä 

suurempi on tehtaan höyryn kulutus, sitä suurempi on höyryturbiinin generaattorilta saata-

va pätöteho. Höyryturbiinin höyryn läpäisykyky on noin 60 kg/s (8,4 MPa), josta höyry 

jakautuu 1,2 MPa ja 0,5 MPa höyrytukeille. 

 

Höyryturbiini generaattorin sähkön tuotannon rajat yli- ja alimagnetoituna on määritelty 

liitteen 9 diagrammin mukaisesti, kun jäähdytysveden lämpötila on alle 25 °C ja virtaama 

vähintään 24,8 m3/h eli 6,9 l/s. Tehtaan höyryn kulutuksen ollessa noin 60 kg/s (8,4 MPa), 

joka on suunnilleen höyryturbiinin höyryn läpäisykyky, on höyryturbiinin generaattorin 

pätötehon tuotanto noin 30 MW. Tällöin pätöteho on noin 86 % generaattorin näennäiste-

hosta, jolloin saadaan liitteen 9 diagrammista teoreettiseksi maksimi loistehoksi ylimagne-

toituna noin 50 % näennäistehosta eli 17,5 MVAr ja alimagnetoituna noin 17 % näennäis-

tehosta eli 6,0 MVAr. Pätötehon tuotannon ollessa pienempää kuin 30 MW voidaan loiste-

hoa tarvittaessa tuottaa enemmän. Liitteen 9 diagrammin mukaan generaattorin loistehon 

tuotantoa ylimagnetoituna rajoittaa roottorin lämpeneminen ja alimagnetoituna generaatto-

rin stabiiliusraja. Jäähdytysveden lämpötilaksi on määritelty 5 – 25 °C ja virtaamaksi 24,8 

m3/h, eli jäähdytyskierron veden lämpötilan ylittäessä 25 °C tai virtaaman laskiessa alle 

24,8 m3/h pienenee generaattorin kyky tuottaa sähkötehoa verrattuna liitteen 9 diagram-

miin. 

3.4 Tehtaan tahtimoottorit 

Tehtaalla on käytössä kolme yli 1,0 MVA tehoista tahtimoottoria. Nämä kaikki sijaitsevat 

CTMP-hiertämöllä, jossa niitä käytetään hakkeen jauhatuksessa. Isoin moottori on tehol-

taan 24 MW ja se pyörittää hiertämön pääjauhinta, ja kaksi muuta 4 MW moottoria pyörit-

tävät hiertämön rejektijauhimia. Hiertämön täydellä tuotannolla nämä kaikki moottorit ovat 

jatkuvassa käytössä. Kuvassa 3.14 on esitetty jauhimien moottoreiden kuormat vuoden 

2017 elokuun lopulta tuntikohtaisesti. 
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Kuva 3.14 CTMP-hiertämön pääjauhimen ja rejektijauhinten pätötehon kulutukset vuoden 2017 elo-

kuun lopulta tuntikohtaisesti keskiarvotettuna. Pätötehojen pudotessa nollaan on hiertämöl-

lä ollut ajokatko. 

 

Hiertämön pääjauhimen ja rejektijauhinten tahtimoottorit ovat liitettynä hiertämön jäähdy-

tysvesikiertoon ja moottoreiden jäähdytyksen tehokkuudella on merkitystä moottoreiden 

sallittuun sähkönkulutukseen. Jos jäähdytys ei ole riittävää, ei moottoreita välttämättä voi-

da kuormittaa täydellä sähköteholla. Hiertämön tahtimoottoreiden jäähdytykseen käytetään 

moottorikohtaisia suljettuja ilmakiertoja, joiden sisälle on sijoitettu lämmönvaihtimet. 

Näissä lämmönvaihtimissa lämpö siirretään hiertämön jäähdytysvesikiertoon, jossa kiertää 

jokivettä, joka on peräisin Kymijoen Langinkosken haarasta. Kuvassa 3.15 on esitetty hier-

tämön jäähdytysvesikierron kaavio. 
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Kuva 3.15 CTMP-hiertämön pääjauhimen ja rejektijauhinten jäähdytysvesikierron kaavio. 

 

Kesäaikana jokiveden ollessa lämpimämpää nousee hiertämön jäähdytysvesikierron läm-

pötila jokilämpötilan mukana. Jäähdytysveden lämpötilan nousu voi rajoittaa joissain tilan-

teissa tahtimoottoreiden suurinta sallittua sähkötehoa. Jokiveden virtaus hiertämölle vaihte-

lee noin välillä 10 – 40 l/s, mutta jauhimille menevät virtaukset pysyvät lähes vakiona. Re-

jektijauhimien jäähdytysveden jauhinkohtaiset virtaukset pysyvät ympärivuoden välillä 6 – 

8 l/s ja pääjauhimen jäähdytysveden virtaukselle ei ole mittausta.  

3.4.1 CTMP-hiertämön pääjauhimen moottori 

Kotkamills:n tehtaan suurin sähkömoottori on CTMP-laitoksen pääjauhimen tahtimoottori, 

joka on otettu prosessikäyttöön vuonna 2016. Se on ABB:n valmistama ja malliltaan AMS 

100 LK 4L BST. Moottorin kilpiarvot on esitelty liitteessä 10. Moottorin teho on 25,67 

MVA, suunnittelujännite 10,0 kV, nimellisvirta 1482 A, pyörimisnopeus 1500 rpm ja te-

hokerroin 0,95. Moottorin magnetoinnin nimellisjännite on 87,0 V ja nimellisvirta 11,5 A. 

 

Pääjauhimen moottorilla ajetaan tällä hetkellä tehokertoimella 1,0 eli loisteho pyritään pi-

tämään nollassa. Tarvittaessa moottorin magnetointia voidaan säätää ja moottorilla voidaan 

tuottaa loistehoa. Kuvan 3.14 mukaisesti pääjauhimen moottori kuluttaa käynnin aikana 
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keskimäärin 11 – 16 MW pätötehoa. Yksittäisissä kohdissa vuoden 2017 aikana pätötehon 

kulutus on käynyt tuntikohtaisesti noin 20 MW. Todennäköisesti tulevaisuudessa tuotan-

non kasvaessa tulee pätötehon kulutuksen keskiarvo kasvamaan kohti 20 MW. 

 

CTMP-hiertämön pääjauhimen tahtimoottorin sähkön kulutuksen rajat yli- ja alimagnetoi-

tuna on määritelty liitteen 11 diagrammin mukaisesti, kun jäähdytysveden lämpötila on alle 

30 °C ja virtaama vähintään 94,5 m3/h eli 26,25 l/s. Pääjauhimen tahtimoottorin pätötehon 

kulutus on tähän mennessä ollut suurimmillaan keskimäärin noin 20 MW. Tällöin pätöteho 

on noin 78 % moottorin näennäistehosta. 80 %:n näennäisteholla eli noin 20,5 MW pätöte-

holla saadaan liitteen 11 diagrammista teoreettiseksi maksimi loistehoksi ylimagnetoituna 

noin 45 % näennäistehosta eli 11,5 MVAr ja alimagnetoituna noin 8 % näennäistehosta eli 

2,1 MVAr. Pätötehon kulutuksen ollessa pienempää kuin 20,5 MW voidaan tahtimoottorin 

yli- tai alimagnetointia kasvattaa ja loistehoa tarvittaessa tuottaa enemmän. Liitteen 11 dia-

grammin mukaan generaattorin loistehon tuotantoa ylimagnetoituna rajoittaa roottorin 

lämpeneminen ja alimagnetoituna sydänpään lämpeneminen. Jäähdytysveden maksimi 

lämpötilaksi on määritelty 30 °C ja virtaamaksi 94,5 m3/h, eli jäähdytyskierron veden läm-

pötilan ylittäessä 30 °C tai virtaaman laskiessa alle 94,5 m3/h pienenee moottorin sallitut 

sähkötehorajat verrattuna liitteen 11 diagrammiin. Jäähdytysveden ollessa alempi tai vir-

tauksen suurempi kuin nimellisarvo, voidaan taas liitteen 11 diagrammin rajat ylittää. 

3.4.2 Muut tehtaan suuritehoiset tahtimoottorit 

CTMP-laitoksella on kaksi rejektijauhinta, joiden molemmat tahtimoottorit ovat Ström-

berg:n valmistamia ja malliltaan HSPOL 12/752 B3. Ne on valmistettu vuonna 1987. Nii-

den molempien teho on 4,0 MW, suunnittelujännite 10,0 kV, nimellisvirta 235 A, pyöri-

misnopeus 1500 rpm ja tehokerroin 1,0.  

 

Kuvan 3.14 mukaisesti rejektijauhimien moottorit kuluttavat käynnin aikana keskimäärin 

500 - 1500 kW pätötehoa. Tarvittaessa hierrätysprosessia voidaan ajaa yhdelläkin rejekti-

jauhimella, jolloin käytössä olevan moottorin kuormituksen kasvaessa kasvaa myös moot-

torin ottama pätöteho. 
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Vuoden 2018 suunnitelmissa on uusia hiertämön rejektijauhinten moottorit oikosulkumoot-

toreilla. Tämä tarkoittaa toteutuessaan arviolta 1 – 4 MVAr:n induktiivisen loistehon kas-

vua päämuuntajan PT4 alaisessa sähkönjakelussa. 

3.5 Tehtaan loistehon kuluttajat 

Tehtaan sähköverkossa merkittävästi induktiivista loistehoa kuluttavia laitteita ovat säh-

kömoottorit, muuntajat ja suuntaajat. Tehtaan sähköverkon induktiivinen loisteho koostuu 

useiden satojen laitteiden kokonaisuudesta, eikä tehtaalla ole yksittäisiä suuria loistehon 

kuluttajia. Suurimmat yksittäiset induktiivisen loistehon kuluttajat ovat oletettavasti teh-

taan teholtaan suurimmat oikosulkumoottorit. Tehtaan induktiivisen loistehon kulutus 

käyttäytyy melko lineaarisesti pätötehon kulutuksen kanssa, mutta on suuruudeltaan pie-

nempää. Taulukon 3.2 mukaan tehtaan pätötehon kulutus ilman tahtimoottoreita on noin 40 

MW ja induktiivisen loistehon kulutus noin 30 MVAr. Suurimpana kokonaisuutena induk-

tiivista loistehoa kuluttaa tehtaan eri prosesseissa käytössä olevat oikosulkumoottorit, joita 

tehtaalla on käynnissä useita satoja yhtäaikaisesti. Osa tehtaan sähköverkon induktiivisesta 

loistehosta muodostuu paperi- ja kartonkikoneen tasasuuntaajista ja tehtaan muuntajissa. 

Myös tehtaan sähkökaapelit tuottavat tai kuluttavat loistehoa. Kaapeleiden loisteho riippuu 

käytettävästä jännitteestä ja pätövirrasta. Pienillä pätövirroilla kaapeli tuottaa kapasitiivista 

loistehoa suurilla pätövirroilla kuluttaa induktiivista loistehoa. Pätötehoa jolla kaapelin 

reaktanssin induktiivinen ja kapasitiivinen osa ovat yhtä suuria, kutsutaan johdon luonnol-

liseksi tehoksi (Elovaara & Haarla 2011, 94-95). Lyhyillä siirtomatkoilla kaapeleiden vai-

kutus loistehoon on pieni. 

3.6 Estokelat ja 5. yliaallon suodattimet 

Tehtaan sähköverkon loistehoa kompensoidaan imupiireillä ja estokeloilla (kompensointi-

kondensaattoreilla). Tehtaan keskijänniteverkkoon (20 kV) on liitettävissä kaksi 5. yliaal-

lon imupiiriä ja yksi estokela. Jakelumuuntajien jälkeisissä keskuksissa (500 V ja 400 V) 

on olemassa kolme aktiivisesti loistehoa säätävää ja kuusi passiivista kondensaattoriparis-

toa. 

 

Keskijänniteverkkoon sijoitettujen estokelan ja 5. yliaallon imupiirien nimelliskompen-

sointiloistehot ovat 5,0 MVAr kapasitiivistä loistehoa per kompensointiyksikkö. 5. yliaal-

lon imupiirit on kytketty paperitehtaan 20 kV kojeistoon 31B, sekä kartonkitehtaan 20 kV 
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kojeistoon 7B. Kojeistossa 7B sijaitsee myös 5 MVAr:n estokela ja varasähkölähtö toiselle 

estokelalle. Loistehon kompensointilaitteet pidetään sähköverkkoon kytkettyinä tehdaslin-

jojen käydessä ja ne erotetaan verkosta paperi- tai kartonkitehtaan seisokkien aikana, jol-

loin induktiivinen loiskuorma kojeistoissa ja niiden alaisessa sähkön jakelussa vähentyy. 

Laitteita ei voida pitää aina sähköverkkoon kytkettynä, koska kojeistojen jännite voi nousta 

liian suureksi pätö- ja loistehokuormituksen ollessa pientä, ja jossain tilanteissa kapasitiivi-

sen loistehon tuotto voisi nousta koko sähköverkon kannalta liian suureksi. Useimmissa 

tilanteissa päämuuntajien automaattiset käämikytkimet kuitenkin korjaavat jännitetason 

hyväksytylle tasolle. 

 

Tehtaan tiettyihin pienjännitesähkönjakelun keskuksiin on sijoitettu sähkökeskuskohtaisia 

estokelaparistoja. Keskuksien kompensointikondensaattorit on listattu taulukkoon 3.4. 

 

Taulukko 3.4 Tehtaan sähkönjakelukeskusten kondensaattoriparistot. 

 

 

Loistehon kompensointikondensaattoreista 3 kappaletta on automaattisesti keskuksen te-

hon kulutuksen tehokertoimen mukaan säätyviä ja 6 kappaletta on käsin ohjattavia kiinteän 

loistehon tuottavia kondensaattoreita. Paikallisilla kompensointikondensaattoreilla on py-

ritty vähentämään loisvirran aiheuttamia siirtohäviöitä jakelumuuntajissa, kojeistoissa ja 

kaapeleissa, sekä pitämään keskusten jännitetaso sallituissa arvoissa. 

3.7 Yhteenveto tehtaan sähköverkosta ja sähkön käytöstä 

Yhteenvetona tehtaan sähköverkko ja sen komponentit vaikuttavat olevan yleisesti mitoi-

tettu selvästi suuremmalle sähkötehon kulutukselle kuin nykyinen tehtaan tuotanto nor-

maalitilanteessa vaatii, joten sähkötehon kulutuksen ja tuotannon kasvullekaan ei keskijän-

Alue Keskus Nimellisteho Nimellisjännite Tyyppi Valmistaja

PK1 3500 300/350 kVAr 500 V 12 portainen Nokia capacitors

Saha 2100 ? 500 V 6 portainen ABB

Saha 2300 ? 500 V 6 portainen ABB

CTMP S70 300 kVAr 500 V Passiivinen

CTMP S71 300 kVAr 500 V Passiivinen

Haihduttamo 0200 300 kVAr 500 V Passiivinen

Imprex L 200 kVAr 400 V Passiivinen

Pastakeittiö S77 300 kVAr 500 V Passiivinen

Pastakeittiö S77 300 kVAr 500 V Passiivinen
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niteverkon osalta näyttäisi olevan esteitä. Tehtaan päämuuntajien kuormitukset eivät ole 

lähellä niiden nimellistehoja, tehtaan tahtigeneraattorit pystyvät tuottamaan enemmän pätö-

tehoa, kuin tehdas kuluttaa ja loistehon osalta kompensointi vaikuttaa olevan riittävä. Tau-

lukosta 3.2 nähdään, että tehtaan täydessä tuotannossa pätö- ja loistehon kulutukset jakau-

tuvat melko tasaisesti eri päämuuntajille. Pääosin tehtaalla kulutettu pätö- ja loisteho koos-

tuvat sadoista oikosulkumoottoreista eri prosessialueilla ja pelkän pätötehon osalta hiertä-

mön pääjauhimen ja rejektijauhinten tahtimoottorien kulutuksesta. Suurin pätötehon kulu-

tus on PT4:lla, joka koostuu pääasiassa hiertämön jauhinten tahtimoottoreista, ja eniten 

induktiivista loistehoa kuluttaa PT3:n alainen jakelu, josta jää paikallisesti kompensoimatta 

osa PK1:n, jätevesilaitoksen ja sahan induktiivisesta loistehosta. Sahan sähkötehon kulu-

tuksista on huomattavissa pätö- ja loistehon olevan lähes yhtä suuria, eli alueen tehokerroin 

cosφ on noin 0,7. Sahalla on kaksi pienempää loistehon säädintä, joista molemmat ovat 

portaittain automaattisesti säätyviä. Sahan alueen keskusten paikallisen loistehon kompen-

soinnin toimivuutta tulisi tutkia tarkemmin, mutta ongelman ollessa jakelumuuntajien jäl-

keisessä sähkönjakelussa, ei asiaa käsitellä tarkemmin tässä työssä.  Päämuuntajista eniten 

kuormitetulle nimellisteholtaan 50 MVA päämuuntajalle PT1 jää vielä tehon siirtokapasi-

teettia noin 20 MVA ja tehtaan pätötehotase on arviolta noin 2 MW ylijäämäinen. Tilanne 

voi kuitenkin tehtaan sähköverkon kuormitusten ja loistehokompensoinnin osalta muuttua 

erilaisissa seisokki- ja vikatilanteissa, joihin keskitytään kappaleessa 5. 
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4. TEHTAAN SÄHKÖVERKON LOISTEHOSÄÄTÖ 

Tehtaan sähköverkon loissähkön määrä vaihtelee melko paljon tehtaan tuotantotilanteen ja 

sähkön käytön mukaan. Loistehon aktiivinen säätö on tarpeellista, koska loistehon siirto 

sähköverkossa aiheuttaa turhia häviöitä ja kuormituksia, sekä suurina määrinä huonontaa 

sähkön laatua. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on asettanut tehtaalle raja-arvot kapasitiiviselle ja 

induktiiviselle loisteholle, joiden pidempi aikaisista ylityksistä peritään maksuja. Loistehoa 

säädetään siksi aktiivisesti tehtaan toisella tahtigeneraattorilla, joista yleisimmin säätävänä 

on suurempi tehoinen kaasuturbiinin generaattori. Aktiivisesti säätävänä oleva generaattori 

saa tavoiteloistehoarvon tehtaan automaatiojärjestelmän loistehon säätöpiiriltä, joka muut-

taa generaattorin loistehon tavoitearvoa jatkuvasti sähköverkon todellisen loistehotilanteen 

mukaan. 

4.1 Tehtaan sähköverkon loistehoikkuna 

Suomen kantasähköverkossa loissähköä asiakkaiden liittymispisteisiin toimittaa ja sieltä 

vastaanottaa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid. Suuremmille sähköä käyttäville asiakkaille 

on niiden ottaman tai antaman loissähkön määrälle Fingrid määrittänyt loissähköikkunan, 

jonka sisällä pysyttäessä ei loistehosta tarvitse maksaa korvauksia. Fingridin loissähköseu-

rannassa loisenergian kulutus/tuotanto kerätään sähkön käyttäjältä/kuluttajalta tunnin kes-

kiarvona. Loistehoa ei mitata suoraan, vaan se lasketaan tunninkeskiloisenergiasta tunnin 

välein, jolloin tunnin keskiloisteho ja tunnissa kertynyt loisenergia ovat lukuarvoltaan yhtä 

suuret. Hetkelliset loistehoylitykset eivät siis vaikuta, vaan merkitsevänä arvona on tunnin 

keskiarvo. Näistä tuntikohtaisista arvoista Fingrid veloittaa asiakkaalta loissähkömaksuja 

loissähköikkunan yli menevältä osalta kuukausikohtaisesti. Fingrid perii maksuja suurim-

masta yksittäisestä loistehoikkunan ylityksestä keskiloistehon osalta ja kaikista loistehoik-

kunan ylityksistä loisenergian osalta. Laskutuksessa ei kuitenkaan huomioida 50 itseisar-

voltaan suurinta loissähköikkunan ylitystä kuukaudessa, eli kuukaudessa jätetään huomi-

oimatta 50 tunnin pätkää, jolloin loistehoikkunan ylitykset ovat suurimmillaan. Loissäh-

köikkunan rajojen ylityksestä asiakas joutuu maksamaan seuraavaan taulukon 4.1 mukai-

sesti. (Fingrid Oyj, 2017a) (Fingrid Oyj, 2017b) 
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Taulukko 4.1  Loissähkön siirtomaksujen hinnoittelu vuosille 2017, 2018 ja 2019. Loistehomaksu peritään 

kuukauden suurimman loisteho ylityksen mukaan ja loisenergiamaksu kuukauden aikana ik-

kunan ylimenneestä loisenergiasta. Viittäkymmentä (50) suurinta loissähköikkunan ylitystä 

kuukaudessa ei huomioida. (Fingrid Oyj, 2017a) 

 

 

 

Loistehon siirtäminen pitkiä matkoja aiheuttaa sähköyhtiöille kustannuksia siirtohäviöinä 

ja lisäinvestointeina, joten loistehomaksuilla on pyritty siirtämään loistehon kompensointi 

sähkön kuluttajille. Siirtohäviöiden takia loistehoa ei kannata kanta-/siirtoverkossa koko-

naisuudessaan tuottaa keskitetysti kaukana kulutuksesta, vaan on edullisempaa kompen-

soida loisteho mahdollisimman lähellä kulutusta. (Aura & Tonteri 1993, 123) Loisteho-

maksuilla pyritään ohjaamaan sähköverkon tilaa käyttöteknisesti ja verkon siirtokyvyn 

kannalta järkevään toimintatapaan.  

 

Loistehon kompensointiin käytetyn yli 0,5 MVAr kompensointiyksi-

kön/generaattorin/moottorin vikaantuessa, voidaan sen nimellinen loistehoarvo huomioida 

hyvityksenä kohtuullisen vian korjausajan aikana. Myös suunnitelluista kompensointilait-

teiden huoltotöistä voi saada hyvityksen huollon ajalta. Kohtuullinen korjaus-/huoltoaika 

on enintään 2 viikkoa yhtä tapahtumaa kohden ja tapahtumista on ilmoitettava välittömästi 

Fingrid:lle. Jos vika aiheutuu kantaverkon puolelta, ei ylityksistä laskuteta. Erikseen sovit-

taessa on mahdollista neuvotella lyhytaikaisista veloituksettomista loistehoikkunan ylityk-

sistä Fingrid:n kanssa, mikäli siitä ei ole merkittävää haittaa ja kustannuksia kantaverkolle. 

(Fingrid Oyj, 2017b) 

 

Loissähköikkuna määritellään kunkin asiakkaan kantaverkon liittymispisteessä ja toimitus-

ta valvoo kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Liittymispisteen otto- ja antoloissähkörajat määri-

tetään normaalissa kytkentä- ja käyttötilanteessa käytetyn vuotuisen kantaverkosta otetun 

pätötehon ottoenergian Wotto ja liittymispisteen takaisten voimalaitosten yhteenlasketun 

nettosähkötehon Pnetto mukaan ja yli 110 kV sähköverkossa erillisten sopimuksien mukaan. 
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Ottoenergia lasketaan edellisen 12 kuukauden jaksolta, ottaen huomioon merkittävät nor-

maalista poikkeavat sähkön kulutuksen muutokset. Toimitusrajat tarkastetaan vuosittain 

mittaustietojen perusteella marraskuun loppuun mennessä, käyttäen edellisen vuoden loka-

kuun ja kuluvan vuoden syyskuun välisiä arvoja. (Fingrid Oyj, 2017b) 

 

Loistesähköikkunaan vaikuttaa myös, onko asiakas pätötehon kuluttaja vai tuottaja. Lois-

tehorajat pätötehon kuluttajalle määräytyvät seuraavien yhtälöiden 4.1 – 4.4 mukaan siten, 

että ottoloistehon QD ja antoloistehon QD1 laskentaan saa käyttää suuremman raja-arvon 

antavaa yhtälöä. 

 

𝑄𝐷 = 0,16 ∗
𝑊𝑜𝑡𝑡𝑜

𝑡𝑘
+ 0,1 ∗

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

0,9
      (4.1) 

 

𝑄𝐷 = 0,16 ∗ 𝑃         (4.2) 

 

𝑄𝐷1 = −0,25 ∗ 𝑄𝐷        (4.3) 

 

𝑄𝐷1 = 0,04 ∗ 𝑃        (4.4) 

 

, jossa tk on huipunkäyttöaika, joksi on prosessiteollisuudessa määritelty 7000 tuntia. Net-

tosähköteholla Pnetto tarkoitetaan normaalissa käyttötilanteessa saatavaa ylintä mahdollista 

generaattorin sähkötehoa, joka on mahdollista tuottaa yhtäjaksoisesti vähintään tunnin 

ajan. Pätöteho P on kantaverkkoon annetun pätötehon sen hetkinen tuntikohtainen keskiar-

vo. (Fingrid Oyj, 2017b) Vuodelle 2017 tehtaan kantaverkosta ottaman pätötehon ot-

toenergian Wotto määrittelyarvo on 60325,4 MWh ja voimalaitosten generaattoreiden net-

tosähkötehoksi Pnetto on ilmoitettu 65,15 MW. 

 

Loissähkön ottoraja QG ja antoraja QG1 pätötehon tuottajalle lasketaan yhtälön 4.5 mukai-

sesti 

 

𝑄𝐺 = 0,1 ∗
𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

0,9
= −𝑄𝐺1       (4.5) 

 

, mutta antoloistehon oltava kuitenkin alle raja-arvon l, joka lasketaan seuraavasti 
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𝑙 =  𝑄𝐷1 + 𝑃 ∗
𝑄𝐺1−𝑄𝐷1

𝑃𝑚𝑖𝑛
       (4.6) 

 

, jossa Pmin on voimalaitoksien pienin pätötehotaso, jonka arvona käytetään kymmentä pro-

senttia Pnetto–arvosta. Pätöteho P on kantaverkkoon tuotetun pätötehon sen hetkinen tunti-

kohtainen keskiarvo. Yhtälön 4.6 raja-arvo l muodostaa lineaarisen liukuman arvojen QD1 

ja QG1 välille pätötehon kulutuksen vaihtuessa kulutuksesta tuotannoksi. Pätötehon ollessa 

0 eli kulutuksen ja tuotannon ollessa yhtä suuret, on loistehon antoraja QD1. Saavutettaessa 

pätötehon tuotanto Pmin kantaverkkoon, on loistehon antoraja QG1, myös tästä pisteestä 

eteenpäin pätötehon siirron kantaverkkoon kasvaessa. Sijoittamalla lähtöarvot Wotto, Pnetto 

ja tk yhtälöihin 4.1 – 4.5 saadaan laskettua loistehon raja-arvot, sekä pätötehoarvot P, joissa 

loistehon raja-arvon laskentayhtälö vaihtuu. Nämä arvot on esitetty taulukossa 4.2. 

 

Taulukko 4.2  Tehtaan sähköverkon loistehon raja-arvot vuodelle 2017. Loistehon ottoraja QD ja antoraja 

QD1 laskettuna yhtälöillä 4.1 ja 4.3, kun tehdas ottaa pätötehoa kantaverkosta ja loistehon ot-

toraja QG ja antoraja QG1, kun tehdas tuottaa pätötehoa kantaverkkoon. Kantaverkosta nähty-

nä pätötehon kulutukselle saadaan laskettua raja-arvo, jolloin yhtälöistä 4.1 ja 4.2 tai 4.3 ja 

4.4 saadaan samat loistehon raja-arvot. Kun tämä pätötehoarvo P ylittyy, loistehon raja-

arvon laskentayhtälö vaihtuu yhtälöstä 4.1 yhtälöön 4.2 tai yhtälöstä 4.3 yhtälöön 4.4. 

 

Pätötehon kulutus   Pätötehon tuotanto 

QD PDraja QD1 PD1raja  QG QG1 

8,6 53,9 -2,2 54,0  7,2 -7,2 

 

Taulukosta 4.2 nähdään, että yhtälöillä 4.2 ja 4.4 saatavat loistehon raja-arvot tulevat käyt-

töön vasta suurella 54 MW pätötehon kulutuksella, joten loistehon raja-arvot lasketaan teh-

taan sähköverkolle käytännössä poikkeuksetta yhtälöillä 4.1 ja 4.3. Piirtämällä taulukon 4.2 

loistehon raja-arvot ja yhtälö 4.6 xy-koordinaatistoon, voidaan tehtaan sähköverkolle muo-

dostaa kuvan 4.1 mukainen loistehoikkuna. (Fingrid Oyj, 2017b) 
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Kuva 4.1 Kotkamills:n tehtaan sähköverkon loistehoikkuna vuodelta 2017. Kuvassa positiivinen teho 

tarkoittaa tehon ottoa kantaverkosta ja negatiivinen teho antoa kantaverkkoon. 

 

Kuvasta 4.1 ja taulukosta 4.2 nähdään loistehon raja-arvot eri pätötehon kulutuksilla ja tuo-

tannoilla. Tehtaan kuluttaessa pätötehoa eli kuvan 4.1 pätötehon ollessa positiivinen, saa 

loistehoa ottaa kantaverkosta 8,6 MVAr ja antaa kantaverkkoon 2,2 MVAr. Pätötehon ku-

lutuksen kantaverkosta kasvaessa yli 54 MW, alkaa loistehoikkuna laajentua. Tehtaan tuot-

taessa pätötehoa kantaverkkoon eli kuvan 4.1 pätötehon ollessa negatiivinen, saa loistehoa 

ottaa kantaverkosta antaa kantaverkkoon 7,2 MVAr. Loistehoa kantaverkkoon annettaessa 

loistehon raja-arvo 7,2 MVAr pätee, kun pätötehon anto kantaverkkoon on yli Pmin = 6,5 

MW. Pätötehon annon kantaverkkoon ollessa välillä 0 – 6,5 MVAr, muuttuu loistehon an-

non raja-arvo lineaarisesti arvojen 2,2 – 7,2 MVAr välillä. Kuvassa 4.2 on esitetty vuoden 

2017 tammi-huhtikuun pätö- ja loistehon kulutus/tuotanto arvot loistehoikkunassa. 
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Kuva 4.2 Kotkamills:n tehtaan sähköverkon loistehoikkuna, johon on sijoitettuna tehtaan kulutta-

mat/tuottamat pätö-/loistehot vuoden 2017 tammi-huhtikuulta. Kuvassa positiivinen teho 

tarkoittaa tehon ottoa kantaverkosta ja negatiivinen teho antoa kantaverkkoon. 

 

Kuvasta 4.2 nähdään loistehon pysyvän melko hyvin ikkunassaan. Loistehoikkunan ylityk-

set ovat olleet pääosin loistehon tuotannon puolella, kun pätötehoa on tuotettu kantaverk-

koon. Myös suurin osa loistehoikkunan sisäpuolella olevista loistehoarvoista on lähellä ik-

kunan tuotannon puolen ylärajaa. Kuvassa 4.3 on esitetty vuoden 2017 touko-elokuun 

pätö- ja loistehon kulutus/tuotanto arvot loistehoikkunassa. 
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Kuva 4.3 Kotkamills:n tehtaan sähköverkon loistehoikkuna, johon on sijoitettuna tehtaan kulutta-

mat/tuottamat pätö-/loistehot vuoden 2017 touko-elokuulta. Kuvassa positiivinen teho tar-

koittaa tehon ottoa kantaverkosta ja negatiivinen teho antoa kantaverkkoon. 

 

Kuvasta 4.3 nähdään loistehon pysyvän melko hyvin ikkunassaan. Loistehoikkunan ylityk-

set ovat pääosin loistehon kulutuksen puolella, kun pätötehoa on jouduttu ottamaan kanta-

verkosta. Suurin osa loistehoikkunan sisäpuolella olevista loistehoarvoista on kuitenkin 

lähempänä ikkunan tuotannon puolen ylärajaa. Taulukkoon 4.3 on kasattu tehtaan sähkö-

verkon loistehoikkunan ylitykset vuoden 2017 tammi- ja elokuun väliltä. 

 

Taulukko 4.3  Tehtaan sähköverkon loistehoikkunan ylitysten lukumäärät kuukausittain vuoden 2017 ajalta. 
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Kuten kappaleessa 4.1 selvitettiin, ei loistehoikkunan ylityksissä huomioida 50 suurinta 

tuntikohtaista ylitystä. Loistehoikkunan ylityksistä aiheutui siis taulukon 4.3 mukaisesti 

sakkoja helmi-, maalis- ja elokuulta. Elokuun osalta osa ylityksistä aiheutui kaasuturbiinin 
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generaattorin revisiosta, josta oli ilmoitettu etukäteen Fingrid:lle. Tästä annetun lievennyk-

sen jälkeen ikkunan ylitysten määrä elokuussa jäi 12, jonka takia sakkomaksua ei peritty. 

4.2 Ajotapa ja loistehosäätö 

Kotkamills:n sähköverkon loistehoa mitataan mittamuuntajien avulla verkon liittymispis-

teessä, jokaisella päämuuntajalla, höyry- ja kaasuturbiinin generaattoreilla, sekä paikalli-

sesti kojeistossa ja keskuksissa. Osalla kojeistoista ja keskuksista tehomittaukset tallentu-

vat myös tehtaan automaatiojärjestelmän historiakeruuseen, joita käytetään mm. sähkö-

taselaskennassa. Tehtaan sähköverkossa on paljon induktiivisia laitteita, joita kompensoi-

maan tarvitaan kapasitiivista loistehoa. Tehtaan tahtigeneraattoreita ajetaan käytännössä 

aina ylimagnetoituna ja kahta imupiiriä sekä estokelaa pidetään kytkettynä sähköverkkoon 

tehtaan normaalin käynnin aikana. 

Loistehoa säädetään ensisijaisesti ylimagnetoidulla kaasuturbiinin generaattorilla ja loiste-

hon säätöalue on normaalisti 4 – 15 MVAr. Höyryturbiinin generaattorilla tuotetaan nor-

maalisti ylimagnetoituna tasaista 3 – 10 MVAr loistehoa, mutta tarvittaessa silläkin voi-

daan säätää loistehoa aktiivisesti. Tehtaan sähköverkon loistehon hakuarvona on viime 

vuosina käytetty arvoja väliltä 0 – 3 MVAr kapasitiivista loistehoa. Kuvassa 4.4 on esitetty 

kevään ja kesän 2017 ajalta tehtaan sähköverkon laskennallinen loistehoarvo, sekä gene-

raattorien tuottamat loistehot keskiarvotettuna. 

 

 



62 

 

 

Kuva 4.4 Tehtaan sähköverkon loistehon säätöpiirin EI-9993 laskennallinen loistehoarvo, sekä höy-

ry- ja kaasuturbiinin generaattorien tuottamat loistehot vuoden 2017 ajalta elokuun loppuun 

asti. Verkon loistehoarvot ovat 20 minuutin ja generaattorien loistehot tunnin keskiarvoja. 

Suuremmat poikkeamat verkon loistehon melko tasaisista arvoista johtuvat loistehoa säätä-

vän kaasuturbiinin seisokeista. Positiivinen loisteho on kuvassa kapasitiivista loistehoa eli 

loistehon tuotantoa. 

 

Kuvasta 4.4 nähdään loistehon pysyvän melko hyvin hakuarvossaan, joka on tammi-

maaliskuussa ollut 1 MVAr, huhtikuussa 3 MVAr, touko-heinäkuussa 2 MVAr ja elokuus-

sa 0 MVAr. Suurimmat poikkeamat tehtaan loistehoon on aiheuttanut kaasuturbiinin gene-

raattorin seisokit, jolloin tehtaan sähköverkossa ei ole ollut aktiivista loistehon säätäjää. 

Loistehotasoa on tällöin korjattu lisäämällä höyryturbiinin tuottamaa vakioloistehoa. Tah-

tigeneraattoreiden lisäksi kapasitiivista loistehoa tehtaalla tuottavat 3 kompensointiyksik-

köä, jotka kytketään verkkoon tarpeen vaatiessa. Paperi- ja kartonkikonelinjojen ollessa 

käynnissä, on verkkoon liitetty paljon oikosulkumoottoreita, jolloin otetaan normaalitilan-

teessa käyttöön kojeiston 31B (PK1) ja 7B (KK2) 5. yliaallon imupiirit, sekä kojeiston 7B 

(KK2) estokela. Paperi- ja kartonkitehtaiden seisokkitilanteissa konelinjan kompensoin-

tiyksiköt erotetaan sähköverkosta. Kompensointilaitteiden erotuskäskyn antaa tehtaan pai-

kalla oleva vuoromestari, jolla on viimeisin tieto konelinjojen seisokeista ja niiden kestos-

ta. Kompensointiyksiköiden kytkennän tilatietoa ei ole tehtaan automaatiojärjestelmässä, 

joten niiden käytössä olon joutuu päättelemään muiden mittaustietojen kautta. Tehtaalla 

käytetään Metso Valmet DNA prosessin ohjausjärjestelmää ja sen vanhempia versioita. 

Lisäksi sähköverkkopuolen ohjauksissa ja valvomossa on käytössä MicroScada. 
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4.2.1 Loistehon säätöpiiri EI-9993 ja EIC-9993 

Loistehon säätöpiirin EIC-9993 tehtävänä on laskea tahtigeneraattoreiden loistehon sää-

töön tarvittava hakuarvo. Se käyttää loisteholaskentapiiriltä EI-9993 saatavaa laskennallis-

ta tehtaan sähköverkon loistehoarvoa. Molemmat säätöpiirit ovat sijoitettuna tehtaan auto-

maatiojärjestelmään. Piiri EI-9993 käyttää laskennassaan tehtaan omien päämuuntajien 

(PT1, PT3, PT4 ja PT7) energiamittareilta loisenergiakulutuksesta/-tuotosta tulevia pulssi-

tietoja. Energiamittarit saavat tietonsa 110 kV kytkinkentän kenttäkohtaisista mittamuun-

timista. Yksi pulssi vastaa 0,1 MVArh ja jokaisella päämuuntajalla on oma pulssilaskuri 

automaatiojärjestelmässä. Sama pulssitieto välitetään myös Empower:lle, joka vastaa teh-

taan sähkökaupasta ja välittää mittaustiedot Fingrid:lle. Näistä laskureista eri muuntajilta 

tulevat otto- ja antoloisenergia määrät lasketaan yhteen, jonka jälkeen tuotetusta loisener-

giasta vähennetään käytetty loisenergia. Tämä erotus Euusi otetaan kolmen minuutin välein, 

ja sitä verrataan edelliseen kolme minuuttia vanhaan loisenergia-arvoon Evanha. Uudesta 

arvosta vähennetään vanha arvo, jolloin saadaan kolmessa minuutissa tapahtunut loisener-

gian muutos. Laskennallinen pulssien erotuksesta saatava loistehoarvo Qpulssi kolmen mi-

nuutin aikajaksolla saadaan yhtälön 4.7 mukaisesti. 

 

𝑄𝑝𝑢𝑙𝑠𝑠𝑖 =
𝐸𝑢𝑢𝑠𝑖−𝐸𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎

10∗0,05ℎ
       (4.7) 

 

Loisenergioiden erotus jaetaan kymmenellä (10), jotta saadaan energiamäärän yksikkö 

vaihdettua haluttuun yksikköön MVArh. Jakamalla edelleen 0,05 tunnilla (3 min / 60 

min/h = 0,05 h) saadaan loisenergia muutettua loistehoksi. Koska pienin mahdollinen loi-

senenergian muutos kolmen minuutin aikavälillä on yksi pulssi, on laskennallisesti pienin 

mahdollinen loistehoarvo kolmen minuutin jaksossa ± 2 MVAr. Tässä vaiheessa saatavat 

loistehoarvot saadaan siis vain 2 MVAr välein (… -4, -2, 0, 2, 4…), eli hetkellinen tark-

kuus ei ole kovin hyvä. Verkon laskennallista loistehoarvoa Qlaskettu laskettaessa säätöpii-

rissä on huono tarkkuus otettu huomioon takaisinkytkemällä piirin hetkellinen loppuarvo 

Qlaskettu ja käyttämällä vaimennuskerrointa k yhtälön 4.8 mukaisesti. 

 

𝑄𝑙𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡𝑢 = (𝑄𝑝𝑢𝑙𝑠𝑠𝑖 ∗ 𝑘) + (1 − 𝑘) ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡𝑢   (4.8) 

 

Vaimennuskertoimeksi k on tällä hetkellä valittu 0,003. Yhtälön 4.8 mukainen loisteholas-

kenta toimii kolmen minuutin ajan jatkuvasti joko korottaen tai laskien piirin antamaa lois-
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tehoarvoa, kunnes se saa uuden laskennallisen loistehoarvon Qpulssi, jolloin alkaa uusi kol-

men minuutin jakso. Säätöpiirin ilmoitetun suoritusvälin ollessa 1100 ms, muuttaa piiri 

loistehoarvoa Qlaskettu noin 160 kertaa kolmen minuutin aikana. Mitä pienempi on loisteho-

arvojen Qpulssi ja Qlaskettu ero, sitä pienempi on loistehon laskennallisen arvon muutosno-

peus.  

 

Piiriltä EI-9993 saatavaa laskennallista verkon loistehoarvoa Qlaskettu käytetään laskettaessa 

säädössä käytettävää haluttua generaattorin loistehon säätöarvoa Qsäätö. Laskenta tehdään 

piirissä EIC-9993, joka laskee tehtaan sähköverkon loistehotaseen. Piiri sisältää PID-

säätäjän, jolloin piiriltä EI-9993 tulevaa laskettua arvoa vielä säädettävien parametrien 

avulla vaimennetaan ja integroidaan säädön optimoimiseksi. Vahvistuksena käytetään ar-

voa 0,2, integrointiaikavakiona on 250 s ja derivointiosa ei ole käytössä. Säätöarvon mini-

miarvoksi on määritetty 4 MVAr ja yläarvoksi 30 MVAr. Hälytysrajoiksi mitatulle tehtaan 

sähköverkon loisteholle on määritelty -2 – 5 MVAr. Tätä PI-säätimeltä saatavaa loisteho-

arvoa Qsäätö käytetään apuna höyry- ja kaasuturbiinin loistehosäätöön tarkoitetuissa sää-

töpiireissä. 

  

Loistehon säätöpiirit on toteutettu niin, että vain toisen generaattorin loistehon säätöpiiri 

voi olla remote-asennossa, eli loistehoa aktiivisesti säätävänä. Yritettäessä vaihtaa toinen-

kin generaattori loistehoa säätäväksi palauttaa säätöpiirin automaattisesti paikallisohjauk-

seen (local). Siten toinen generaattori ajaa aina tuottaen vakiomäärän loistehoa. Näin välte-

tään tilanne, jossa generaattorit alkaisivat säätämään loistehoa toisiaan vastaan. 

4.2.2 Kaasuturbiinin loistehosäätöpiiri EIC-9177 

Automaatiojärjestelmän kaasuturbiinin loistehosäätäjä käyttää laskennassaan kaasuturbii-

nin generaattorin omaa loistehomittausta GT-9177 ja Kotkamills:n verkon loistehon sää-

töpiiriltä EIC-9993 saatavaa tavoiteltua verkon loistehoarvoa. Piirissä on myös osio saare-

kekäyttöön, mutta sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, eikä saarekeajo ole tällä hetkellä 

mahdollista. Hyväksyttävä haluttu loistehon säätöarvo on kaasuturbiinin generaattorille 

rajoitettu piirissä välille 4 – 50 MVAr. Loistehon säädön kaasuturbiinin generaattorilla ol-

lessa aktiivisena piiri vertaa haluttua loistehon säätöarvoa (EIC-9993) kaasuturbiinin 

omaan mittaukseen GT-9177. Kun erosuure näiden välillä kasvaa itseisarvoltaan suurem-

maksi kuin 0,7 MVAr, lähettää piiri ohjauspulssin generaattorin magnetointisäädölle, joka 
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säätää magnetointia ylös- tai alaspäin. Magnetointisäätäjä on osa kaasuturbiinin omaa sää-

tö- ja suojauslogiikkaa. Peräkkäisten säätöpulssien lähettämisen estämiseksi pulssin lähet-

tämisen jälkeen alkaa 20 sekunnin viiveaika, jolloin pulsseja ei välity eteenpäin. Jos erotus 

mittausten välillä on 20 sekunnin jälkeen edelleen yli ±0,7 MVAr, lähtee magnetointisäätä-

jälle uusi pulssi. Vakioloistehosäätö toimii samalla periaatteella, mutta asetusarvo loiste-

holle pysyy vakiona. 

 

Saarekeajoa varten loistehosäätö toteutetaan säätöpiirissä vlv venttiilin ohjaustoimilohkol-

la, joka saa ohjauksen piirin EIC-9177 PID-säätäjältä. Venttiililohko palauttaa integroidun 

korjaamattoman osan takaisinkytkentänä PID-säätäjälle. Kun integroitu korjaamaton osa 

kasvaa suuremmaksi kuin säädetty hystereesi (±0,4 % -yksikköä), lähtee magnetointi säätä-

jälle ohjauspulssi ylös- tai alaspäin. 

4.2.3 Höyryturbiinin loistehosäätöpiiri EIC-9989 

Automaatiojärjestelmän höyryturbiinin loistehosäätäjä käyttää laskennassaan höyryturbii-

nin generaattorin omaa loistehomittausta ST-9989 ja tehtaan verkon loistehon säätöpiiriltä 

EIC-9993 saatavaa tavoiteltua verkon loistehoarvoa. Hyväksyttävä haluttu loistehon säätö-

arvo on rajoitettu piirissä välille -17,5 – 17,5 MVAr, Vakioloisteholla ajettaessa käsin syö-

tettävä asetusarvo on rajattu samalle alueelle.  

 

Höyryturbiinin aktiivi- ja vakioloistehosäädöt toteutetaan säätöpiirissä vlv venttiilin ohjaus 

toimilohkolla, joka saa ohjauksen piirin EIC-9989 PID-säätäjältä. Venttiililohko palauttaa 

integroidun korjaamattoman osan takaisinkytkentänä PID-säätäjälle. Kun integroitu kor-

jaamaton osa kasvaa suuremmaksi kuin säädetty hystereesi (±0,6 % -yksikköä), lähtee 

magnetointi säätäjälle ohjauspulssi ylös- tai alaspäin. 

4.3 Yhteenveto tehtaan nykyisestä loistehosäädöstä 

Yhteenvetona Fingrid:n tehtaalle määrittelemä sähköverkon loistehoikkuna on pätötehon 

kulutuksen/tuotannon mukaan muuttuva ja loistehomittauksessa käytetään tehtaan pää-

muuntajien sähköenergiamittareiden yhteen laskettuja tuntikertymiä, jotka vastaavat tunnin 

keskitehoja. Vuoden 2017 loistehoikkunan induktiivisen loistehon raja on pätötehoa tuotet-

taessa 7,24 MVAr ja pätötehoa kuluttaessa 8,64 MVAr. Pätötehoa kulutettaessa kapasitii-

visen loistehon raja on 2,16 MVAr ja pätötehoa tuotettaessa raja nousee 7,24 MVAr. Lois-
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tehoikkunan rajat tarkistetaan vuosittain Fingrid:n toimesta yhtälöiden 4.1 – 4.6 mukaan. 

Fingrid jättää loistehoikkunan ylityksistä aiheutuvassa sakotuksessa kuukausittain huomi-

oimatta 50 itseisarvoltaan suurinta loistehoikkunan ylitystä. Fingrid laskuttaa siis kuukau-

den 51. suurimmasta yksittäisen tunnin loistehoikkunan yli menevästä keskiloistehosta, 

sekä koko kuukauden aikana tuntikohtaisesti kertyneestä loistehoikkunan yli menneestä 

loisenergiasta, aloittaen 51. suurimmasta ylityksestä. Sakkomaksut on esitetty taulukossa 

4.1. Loistehoikkunaan voi saada Fingrid:ltä hyvityksiä ennakkoon ilmoitettujen loistehoa 

kompensoivien laitteiden huoltotöiden ajaksi, vikatilanteissa korjaustöiden ajaksi, sekä 

mahdollisesti erikseen sovittaessa kantaverkon loistehotilanteen mukaan. 

 

Loistehoikkunan ylityksiä tehtaan sähköverkossa on tapahtunut etenkin alkuvuodesta 2017 

ja integraattiseisokin aikana elokuussa. Laskutukseen loistehoikkunan ylitykset ovat men-

neet taulukon 4.3 mukaan helmi- ja maaliskuussa. Elokuun osalta ennakkoon ilmoitetun 

kaasuturbiinin vuosihuollon takia osa loistehoikkunan ylityksistä on hyvitetty, jonka takia 

elokuusta ei aiheutunut sakotettavia loistehoikkunan ylityksiä.  

 

Tehtaan sähköverkon loistehoa säädetään tehtaan höyry- ja kaasuturbiinin generaattoreilla 

ja kolmella 5 MVAr kompensointikondensaattorilla. Aktiivisesti loistehoa kompensoidaan 

ensisijaisesti kaasuturbiinin generaattorilla, koska sen loistehon kompensointikapasiteetti 

on suurin. Höyryturbiinin generaattorilla tuotetaan normaalisti noin 5 MVAr kapasitiivinen 

loisteho ja kompensointikondensaattoreita käytetään paperi- ja kartonkikoneen tuotantoti-

lanteiden mukaan. Turbiinien loistehosäädöt toteutetaan tehtaan automaatiojärjestelmässä 

olevien säätöpiirien kautta, joista vakioloistehoa tuottavan generaattorin loistehomäärä ja 

kompensointikondensaattorien kytkennät ovat voimalaitoksen valvomon operaattoreiden 

ohjattavissa/säädettävissä.  
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5. TEHTAAN PÄTÖ- JA LOISTEHON KULUTUS ERILAISISSA PROSESSITI-

LANTEISSA 

Tässä kappaleessa käsitellään loistehokompensoinnin toimintaa ja riittävyyttä nykyisessä 

muodossaan erilaisissa tehtaan ajo-, seisokki- ja häiriötilanteissa, jotka aiheuttavat loisteho 

muutoksia tehtaan sähköverkossa kuukausittain. Tehtaan sähkön käyttö voi näissä tilanteis-

sa vaihdella paljonkin, ja aiheuttaa samalla muutoksia loistehokompensointiin. Suurimman 

osan ajasta tehdasta yritetään ajaa mahdollisimman suurella tuotannolla, jolloin myös säh-

kön käyttö tehtaalla on myös suurimmillaan, tai ainakin lähellä sitä. Osa tehtaasta joutuu 

kuitenkin hidastamaan vauhtiaan normaalisti kuukausittain. Tähän on syynä tehtaalla pidet-

tävät seisokit, joita pidetään pääasiassa pesujen ja kunnossapitotöiden takia. Paperi- ja kar-

tonkikonelinjoilla pesuseisokkeja pidetään säännöllisesti. Sellutehtaalla ja voimalaitoksilla 

seisokkeja ei pidetä ilman pakottavaa tarvetta. Joskus seisokkeja on pidettävä myös jonkin 

tehtaan osan tuotannon rajoittamiseksi ja noin vuoden välein pidetään koko tehtaan tai lä-

hes koko tehtaan kattava integraattiseisokki. Tehtaan sähköverkossa tapahtuu siis vuosit-

tain useita erilaisia sähkön käytön muutoksia, jotka on otettava huomioon loistehokompen-

soinnissa. Vuosittain toistuvien tilanteiden lisäksi on huomioitava myös harvemmin tapah-

tuvat häiriötilanteet, jotka voivat vaikuttaa loistehokompensointiin merkittävästi ja pitkäai-

kaisesti.  

 

Tehtaan lois- ja pätötehon kulutusta ja tuotantoa mitataan useasta sähköverkon pisteestä, 

joista merkittävimpien tiedot tallennetaan voimalaitoksen automaatiojärjestelmän histo-

riakeruuseen. Tallennettua dataa löytyy esimerkiksi kaikilta päämuuntajilta, höyry- ja kaa-

suturbiinin generaattoreilta sekä verkon liityntäpisteestä. Lisäksi joistain keskuksista ja ko-

jeistoista pätö- ja loistehoarvot kerätään historiatietoihin sähkötaselaskennan takia, ja aina-

kin lähes kaikista keskuksista ja kojeistoista tiedot ovat luettavissa mittauksen tai suojare-

leen kautta hetkellisarvona. Pätö- ja loistehon tuotanto- ja kulutusarvoja on jo arvioitu kap-

paleessa 3 osasto- ja laitekohtaisesti. Tehtaan automaatiojärjestelmän historiatiedoista et-

simällä voidaan myös tutkia onko vastaavaa tilannetta tapahtunut tehtaan sähköverkossa 

aiemmin.  Historiatietoja voidaan käyttää vuoden 2016 toukokuun ja nykyhetken väliltä, 

jolloin sähköverkko on ollut nykyisessä muodossaan. Prosessin tila ei aina ole historiatie-

doista suoraan luettavissa, mutta sen voi päätellä prosessiarvoja tutkimalla, joista suurin 

osa on viety historiakeruuseen. Esimerkiksi tietyt höyryn kulutukset ja virtausmittaukset 
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kertovat melko tarkasti ajetaanko prosessia täydellä teholla, rajoitettuna tai onko tehdas tai 

tehtaan osa seisokissa. 

5.1 Tehtaan sähkön kulutus normaalikäynnin aikana 

Tehtaan normaalin käynnin aikana kaikki tehtaan prosessit ovat käynnissä, mukaan lukien 

sellutehtaan koko kierto, kaasuturbiini, kombivoimalaitos, saha sekä paperi-, kartonki- ja 

impregnointitehdas. Tällöin tehtaan sähkön ja höyryn kulutus ovat suurimmillaan tai aina-

kin lähellä suurinta kulutusta. Samalla pyritään mahdollisimman suureen sähkön tuotan-

toon höyry- ja kaasuturbiinin generaattoreilla. Sähköverkon tilanne päämuuntajakohtaisesti 

ja alueittain sähkötehon osalta on käyty pääosin läpi kappaleessa 3, jonka perusteella on 

muodostettu taulukko 3.2, jossa on esitetty sähkön kulutus ja tuotanto päämuuntajittain 

häiriöttömässä tuotantotilanteessa.  

 

Täsmällistä sähkön kulutusta on vaikea määritellä, koska muuttujia jotka vaikuttavat teh-

taan energian ja sähkön kulutukseen on monia. Vuodenajat vaikuttavat erityisesti lämpöti-

lojen välityksellä tehtaan höyryn kulutukseen. PK1 ja KK2 höyryn käyttöön vaikuttaa 

myös mm. valmistettavan tuotteen paksuus/tiheys, massan laatu ja koneen ajonopeus.  

5.1.1 Sähkön kulutuksen muutokset kesä- ja talviaikana 

Vuoden ja vuorokauden ajasta riippuvat vaihtelut vaikuttavat tehtaan energian kulutukseen. 

Esimerkiksi talvella ulkolämpötilan ollessa kylmempi, lisääntyy tehtaan höyryn kulutus. 

Putkistoissa ja säiliöissä tapahtuu tällöin enemmän lämpöhäviöitä kuin kesällä, laitostiloja 

joudutaan lämmittämään, sekä käytettävät raaka-aineet ovat kylmempiä, jolloin prosessissa 

tarvitaan enemmän lämmityksiä, joihin käytetään pääasiassa prosessihöyryä. Pahimmillaan 

voidaan päätyä tilanteeseen, jossa tehtaan tuotantoa joudutaan rajoittamaan voimalaitosten 

prosessihöyryn tuotannon ollessa riittämätöntä. Höyryturbiinilla ajetaan aina täydellä 

kuormituksella, joten sen generaattorin tuottama pätöteho kasvaa talviaikaan höyryn kulu-

tuksen kasvun mukana. Höyryturbiinin höyryn läpäisykapasiteetin ylittyy kuitenkin noin 

60 kg/s (8,4 MPa) kohdalla, jolloin osa höyrystä joudutaan ajamaan höyryturbiinin ohi 

reduktioventtiileille, jotka alentavat höyryn paineen prosessikäyttöön sopivaksi. Kaasutur-

biinin tuottamaa lämpö- ja sähkötehoa voidaan kasvattaa talvella ilman ollessa tiheämpää 

ja kuivempaa, jolloin polttoon saadaan enemmän ilman ja maakaasun seosta. Kuvaan 5.1 

on kerätty kaasu- ja höyryturbiinien generaattorien tuottamat pätötehot, höyryturbiinille 
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menevän höyryn massavirta, sekä ulkoilman lämpötila vuorokausikeskiarvotettuna. Käy-

tetty mittausdata on kerätty vuoden 2016 syyskuun ja vuoden 2017 syyskuun väliltä.  

 

 

Kuva 5.1 Tehtaan höyry- ja kaasuturbiinien generaattoreiden tuottamat pätötehot, höyryturbiinille 

virtaavan 8,4 MPa höyryn määrä ja ulkoilman lämpötila vuorokauden keskiarvoina vuoden 

ajalta. 

 

Kuvasta 5.1 nähdään kaasuturbiinin generaattorin tuottaman keskimääräisen pätötehon 

olevan talviaikaan noin 4 – 6 MW korkeampi kuin kesällä. Tehtaan höyryn kulutus on tal-

viaikaan 5 – 10 kg/s suurempi, ja höyryturbiinin tehon nähdään olevan käytännössä suo-

raan verrannollinen tehtaan höyryn kulutukseen. 

 

Kesäaikaan paperi- tai kartonkitehtaan noin yli vuorokauden kestävän seisokin yhteydessä 

kaasuturbiini voidaan joutua ajamaan alas liiallisen höyryn tuotannon takia. Soodakattilan 

polttoon ja höyryn tuotantoon ei voida vaikuttaa suuremmin, koska se on osa sellutehtaan 

kiertoa. Polttoa ei voida hidastaa pidempiaikaisesti pienentämättä koko sellutehtaan tuotan-

toa. Kombikattilaakin ajetaan tilanteessa pelkästään kaasuturbiinin savukaasuilla, ilman 

kombikattilan omia kaasupolttimia. Kaasuturbiinia voitaisiin ajaa myös johtamalla savu-

kaasut kombikattilan sijasta taivaalle, mutta tällöin kokonaishyötysuhde laskee, kun savu-
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kaasujen lämpöenergiaa ei saada talteen. Sähkö on tällöin edullisempaa ostaa verkosta, 

kuin tuottaa kaasuturbiinilla. Lyhytaikaisia höyryn ylituotantotilanteita varten tehtaan 0,5 

MPa:n höyrynjakeluun on liitetty merivesijäähdytteinen apulauhdutin, jonka jäähdytysteho 

riittää noin 15 kg/s höyryn massavirtaukseen virtaukseen höyryn lämpötilan ollessa noin 

160 °C. Höyryn tuhlaaminen meriveden lämmittämiseksi ei kuitenkaan ole pitkäaikaiseksi 

järkevää ja tällainen käyttö veisi kapasiteettia apulauhduttimen oikealta käyttötarkoituksel-

ta. Apulauhdutinta käytetäänkin pääasiassa vain varajärjestelmänä liiallisen höyryn tuotan-

non hävittämiseen höyryn kulutuksen ja tuotannon muutoksissa. 

 

Kesäaikana lämpenevät meri- ja jokivedet, voivat myös aiheuttaa ongelmia tehtaan jäähdy-

tysjärjestelmissä. Tahtigeneraattoreiden jäähdytyksen osalta ongelmaa on käyty läpi kappa-

leessa 3.3 ja hiertämön tahtimoottorien osalta kappaleessa 3.4. Tehtaan pätö- ja loistehon 

kulutukseen ulkolämpötilan vaihtelut eivät aiheuta suurempia muutoksia. Höyry- ja kaasu-

turbiinin generaattorien tuottamat pätötehot sen sijaan kasvavat ulkolämpötilan ollessa 

kylmempää. Loistehon kulutuksen pysyessä samalla tasolla, ei loistehon tuotantoonkaan 

ole tarvetta tehdä muutoksia. 

5.2 Sähkön kulutuksen muutokset paperi- tai kartonkitehtaan seisokeissa 

Sekä paperi- että kartonkikonelinjalla pidetään säännöllisin väliajoin suunniteltuja pesu- ja 

kunnossapitoseisokkeja tuotannon kokonaishyötysuhteen parantamiseksi. Yleensä pe-

suseisokkeja pidetään noin kuukauden välein ja niiden suunniteltu kesto on normaalisti 6 – 

12 tuntiin. Säännölliset pesut ja kunnossapitotyöt on katsottu tarpeelliseksi, koska koneiden 

likaantuminen ja viat aiheuttavat tuotantomäärän laskemista ja tuotteiden laadun huonon-

tumista. Pesujen ja kunnossapitotöiden avulla pyritään varmistamaan konelinjojen tuotan-

totasojen pysyminen mahdollisimman korkealla, jolloin seisokkiin kulunut tuotannoton 

aika saadaan kirittyä takaisin seisokin jälkeen tuotantotason noustessa korkeammalle kuin 

se oli ennen pesuseisokkia. Suuremman vian tai häiriön sattuessa konelinjalla voidaan jou-

tua pitämään suunnittelematon tai suunniteltu seisokki, jonka kesto voi venyä pidemmäksi 

kuin normaali pesuseisokki. Mikäli paperi- tai kartonkikonelinjalla on vähän tilauksia, ovat 

myös tuotannon rajoitusseisokit mahdollisia. Tuotannon rajoitukset ajoittuvat usein juhla-

pyhien aikoihin, kuten pääsiäinen, juhannus ja joulu. Lisäksi konelinjoilla esiintyy lähes 

päivittäin lyhyitä ratakatkoja, jolloin paperi- tai kartonkirata katkeaa. Sähkökäyttöiset 
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pumput ja telat jäävät näissä katkoissa pyörimään, joten ne eivät suuremmin näy sähkönja-

kelun kannalta. 

5.2.1 Kartonkitehtaan seisokki 

Kartonkikonelinjan osalta tehtaalla ei ole vielä vuoden 2016 ja 2017 aikana päästy normaa-

liin tuotantorytmiin. Pesuseisokkeja ei pidetä vielä säännöllisesti, vaan niitä on jouduttu 

pitämään useammin kunnossapitotöiden, prosessiongelmien ja tuotannon rajoitusten takia. 

Pysäytettäessä kartonkikone pidemmäksi ajaksi on myös hiertämö, pastakeittiö ja hake-

aseman haketta käsittelevä osuus on pysäytettävä. Myös muun tehtaan ongelmat voivat py-

säyttää kartonkikonelinjan. Kartonkikone tarvitsee tuotannon ylläpitämiseksi höyryä, säh-

köä, raakavettä, hierrettä, sekä ulkopuolelta tuotavaa sellua ja päällystettä (pastaa).  

 

Kuvasta 3.9 nähdään, että kartonkikoneen seisokissa päämuuntajan PT7 alainen pätötehon 

kulutus pienenee arvoon 1 – 3 MW ja loistehon kulutus arvoon 1 – 2 MVAr. Taulukon 3.2 

häiriöttömän tuotannon arvoihin verrattuna PT7:n pätötehon kulutus laskee yli 10 MW ja 

loistehon kulutus laskee noin 7 MVAr. Samalla kojeiston 7B imupiiri ja estokela erotetaan, 

jolloin myös loistehon tuotanto loppuu ja loistehon tuotantoa poistuu nimellisarvoja käyt-

täen 10 MVAr. Hiertämön ja pastakeittiön mennessä seisokkiin kartonkikoneen seisokin 

yhteydessä nähdään kuvasta 3.8 että, myös päämuuntajan PT4 alainen pätötehon kulutus 

pienentyy arvoon alle 1,5 MW ja loistehon kulutus alle 1 MVAr. Taulukon 3.2 häiriöttö-

män tuotannon arvoihin verrattuna PT4:n pätötehon kulutus laskee yli 20 MW ja loistehon 

kulutus laskee noin 3 MVAr. PT4 alle ei tällöin käytännössä jää kuin höyryturbiinin gene-

raattorin pätö- ja loistehon tuotanto. 

 

Epäsuorana vaikutuksena kartonkikoneen seisokista johtuvan höyryn käytön vähenemisen 

takia kaasuturbiini voidaan joutua ajamaan alas liiallisen höyryn tuotannon takia. Kaasu-

turbiinia voitaisiin ajaa johtamalla savukaasut kombikattilan sijasta savupiippuun, mutta 

taloudellisista syistä kaasuturbiinin käyttö tällä ajotavalla ei ole järkevää ainakaan pitkäai-

kaisesti. Tällöin PT1:n sähköverkkoon tuottama pätö- ja loisteho laskevat nollaan, ja jäljel-

le jää vain kojeiston 11C pätö- ja loistehon kulutus. Vaikutukset kaasuturbiinin pysäyttä-

misestä huomioidaan tarkemmin kappaleessa 5.3.1, jossa käsitellään kaasuturbiinin seisok-

kitilannetta. 
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5.2.2 Paperitehtaan seisokki 

Paperitehtaan pesuseisokkirytmi on melko hyvin vakiintunut ja pesu-

/kunnossapitoseisokkeja pidetään noin kuukauden välein. Tuotannon rajoittamiseksi pape-

ritehtaalla ei ole jouduttu pitämään seisokkia muutamaan vuoteen. Paperitehtaan lyhytai-

kainen seisokki ei aiheuta ongelmia tai pakota pysäyttämään tuotantoa muissa tehtaan osis-

sa. Paperikoneen seisokin voi sen sijaan aiheuttaa myös konelinjan ulkopuoliset ongelmat. 

Paperikone tarvitsee tuotannon ylläpitämiseksi höyryä, sähköä, raakavettä ja sellumassaa. 

 

Paperitehtaan seisokki ei normaalisti vaikuta muuhun tehtaaseen, koska paperitehtaan ja 

sellutehtaan välillä on suurikokoinen sellun sakeamassan varastosäiliö, jonka tilavuus on 

800 m3. Sellutehtaan kierron osalta on ryhdyttävä tuotannon alasajoon, vasta kun sa-

keamassan varastosäiliön pinta alkaa lähestyä 90 %. Tarvittaessa varastosäiliön pinta pudo-

tetaan sellun tuotantoa vähentämällä alemmas, jotta säiliö ei ylitäyty paperitehtaan sei-

sokissa. Sellutehtaan tuotannon rajoittaminen ei kuitenkaan ole järkevää, ellei siihen ole 

pakottavaa tarvetta. Paperitehtaan seisokin aikana sellutehtaan tuotanto on mahdollista pi-

tää täydellä tuotannolla maksimissaan noin 30 tunnin ajan, jossa sakeamassan varastosäiliö 

täyttyisi tyhjästä täydeksi. Eli mitä täydempi sakeamassasäiliö on, sitä lyhyempi on seisok-

kiin käytettävissä oleva aika. Sellutehtaan alasajon vaikutus päämuuntajan PT1 sähkön ku-

lutukselle on selvitetty kappaleessa 5.4. 

 

Paperikoneen seisokissa päämuuntajan PT3 alainen pätötehon kulutus pienenee arvoon 6 – 

7 MW ja loistehon kulutus laskee noin arvoon 5 MVAr. Taulukon 3.2 häiriöttömän tuotan-

non arvoihin verrattuna PT3:n pätötehon kulutus laskee noin 6 – 7 MW ja loistehon kulu-

tus laskee noin 6 MVAr. Samalla kojeiston 31B imupiiri erotetaan, jolloin myös loistehon 

tuotanto loppuu ja loistehon tuotantoa poistuu imupiirin nimellistehon mukaan 5 MVAr. 

5.2.3 Paperi- ja kartonkikoneen yhtäaikainen seisokki 

Konelinjojen yhtäaikaista seisokkia ei suunnitella normaalisti kuin integraattiseisokkiin. 

Yhtäaikainen seisokki aiheuttaisi ongelmia voimalaitoksille tehtaan höyryn kulutuksen 

pienentyessä merkittävästi, jolloin kaasuturbiinin ja kombikattilan tuotanto olisi ajettava 

alas. Todennäköisesti tehtaan höyryn kulutus pienenisi niin paljon, että myös höyryturbiini 

pitäisi pysäyttää. Yhtäaikainen seisokki on toki mahdollista toteuttaa, muttei se ole järke-

vää ainakaan, jos konelinjojen samanaikaiselle seisokille ei ole pakottavaa tarvetta. Toteu-
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tuessaan konelinjojen yhtäaikaisessa seisokissa vaikutukset sähköverkolle ovat samanlaiset 

kuin yksittäisen konelinjan pesuseisokissa kappaleissa 5.2.1 ja 5.2.2. 

5.3 Sähkön kulutuksen muutokset turbiinien seisokeissa 

Yleisesti on suunniteltu, että molemmat tehtaan turbiinit ovat käytössä koko vuoden integ-

raattiseisokkia lukuun ottamatta. Turbiinit ja niiden generaattorit voivat kuitenkin vikaan-

tua tai irrota sähkö- ja/tai höyryverkosta, jonkin sähkö- tai prosessihäiriön seurauksena. 

Myös muun tehtaan prosessilliset ongelmat tai seisokit voivat pakottaa turbiinit tai toisen 

turbiineista seisokkiin. Turbiinien seisokit voivat kestää tunneista kuukausiin riippuen vian 

tai häiriön suuruudesta. Prosessihäiriön, sähkön laadun ongelman tai apulaitteiden vian ta-

kia pysähtynyt turbiini saadaan palautettua tuotantoon normaalisti tuntien tai viimeistään 

parin vuorokauden päästä pysähtymisestä, mikäli turbiinien käynnistämiselle ei ole muita 

esteitä. Muun tehtaan ongelmista tai tuotannon rajoituksista johtuvien turbiiniseisokkien 

pituus on normaalisti vuorokausista pariin viikkoon. Viat itse turbiineissa tai niiden gene-

raattoreissa sen sijaan voivat venyttää kaasu- ja höyryturbiinien seisokkeja jopa kuukausien 

mittaisiksi. 

5.3.1 Kaasuturbiinin seisokki 

Kaasuturbiinin generaattorin nimellisteho on 56,7 MVA. Kaasuturbiinia ajetaan mahdolli-

suuksien mukaan ympäri vuoden täydellä teholla, jolloin pätöteho pysyy melko vakiona ja 

on noin kesäaikaan noin 35 MW ja talviaikaan noin 40 MW. Loistehon tuotannon vaihte-

luväli generaattorilla normaalisti 4 – 15 MVAr. Kaasuturbiini pysäytetään ainoastaan vika- 

ja häiriötilanteissa tai tehtaan höyryn kulutuksen ollessa liian vähäistä. Kaasuturbiinin te-

hoa voidaan tarvittaessa pienentää, jotta höyryn tuotantoa kombikattilassa saadaan vähen-

nettyä. Tehtaan kaasuturbiinia ei tuotantotilanteissa ajeta koskaan johtamalla savukaasut 

suoraan savupiippuun, eikä myöskään generaattorin vaihtelevalla osakuormituksella. Joh-

tamalla savukaasut piippuun ei niiden lämpöä saada käytettyä höyryn tuotantoon ja koko-

naishyötysuhteen ja –kustannusten kannalta ei ole järkevää tuottaa pelkkää sähköä. Pelkkä 

sähkön tuotanto kaasuturbiinilla on nykyisellä maakaasun hintatasolla käytännössä aina 

kalliimpaa kuin sähkön ostaminen verkosta. Säätyvällä pätöteholla kaasuturbiinia ei ajeta, 

koska se kuormittaa turbiinia mekaanisesti, eikä pätötehon säätämiselle ole tarvetta. 
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Kaasuturbiinin seisokki aiheuttaa päämuuntajan PT1 alaisessa sähkön jakelussa noin 30 – 

40 MW pätötehon tuotannon vähenemisen ja 4 – 15 MVAr loistehon tuotannon vähenemi-

sen. Loistehon tuotantokapasiteettia menetetään kuitenkin enemmän, koska teoreettisesti 

generaattorilla voitaisiin tuottaa yli 30 MVAr loistehoa. 

5.3.2 Höyryturbiinin seisokki 

Höyryturbiinin generaattorin nimellisteho on 35 MVA. Höyryturbiinin pätötehon tuotanto 

on riippuvainen voimalaitosten höyryn tuotannosta ja pätöteho vaihtelee välillä 10 – 30 

MW. Loistehoa generaattorilla tuotetaan normaalisti 3 – 8 MVAr. Höyryturbiinin läpi pyri-

tään ajamaan koko tehtaan höyryn kulutus ympäri vuoden, jolloin osa höyryn energiasta 

saadaan painetta alentaessa muutettua sähköenergiaksi. Höyryturbiini pysäytetään vain vi-

katilanteissa ja tilanteissa, joissa höyryn kulutus on liian vähäistä. Näin pieneksi höyryn 

kulutus ei normaalisti koskaan mene tehtaan normaalin tuotannon aikana ja tilanne esiintyy 

normaalisti vain integraattiseisokin yhteydessä. 

 

Höyryturbiinin seisokki aiheuttaa päämuuntajan PT4 alaisessa sähkön jakelussa noin 10 – 

30 MW pätötehon tuotannon vähenemisen ja 3 – 10 MVAr loistehon tuotannon vähenemi-

sen. Loistehon tuotantokapasiteettia menetetään kuitenkin enemmän, koska teoreettisesti 

generaattorilla voitaisiin tuottaa yli 15 MVAr loistehoa. 

5.3.3 Kaasu- ja höyryturbiinien yhtäaikainen seisokki 

Tehtaan kaasu- ja höyryturbiinin yhtäaikainen seisokki tehtaan normaalissa tuotantotilan-

teessa on epätodennäköinen tapahtuma. Molemmat turbiinit ovat suunnitellusti yhtä aikaa 

seisokissa kerran vuodessa tehtaan integraattiseisokissa. Muuten yhtäaikaiseen seisokkiin 

vaadittaisiin vakava häiriö tehtaan tuotannossa, jossa tehtaan höyryn kulutus laskee alle 10 

kg/s. Yhtäaikaiset turbiinien tai generaattoreiden vikatilanteet, jotka estäisivät molempien 

turbiinien käynnistyksen muun tehtaan tuotannon pysyessä normaalina, ovat myös epäto-

dennäköisiä. Todennäköisyys yhtäaikaiseen turbiinien seisokkiin kasvaa, jos toinen turbiini 

on jo valmiiksi seisokissa pidempi aikaisesti, esimerkiksi huolto- tai korjaustöiden takia. 

Jos molemmat tehtaan turbiinit ovat jostain syystä yhtä aikaa seisokissa, ei täysi tuotanto 

tehtaalla ole välttämättä mahdollista. Sähkön jakelun osalta kantaverkon 110 kV linjan 

pätötehon siirtokapasiteetti noin 110 MW, josta puolet eli 55 MW on varattu Kotkamills:n 

käyttöön. Tehtaan sähkön kulutuksen ollessa täydellä tuotannolla noin 66 MW, ei verkon 
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tehtaalle varattu pätötehon siirtokapasiteetti tällöin riitä. Pätötehon siirtokapasiteettia jou-

dutaan silloin mahdollisuuksien mukaan lainaamaan/ostamaan Kotkan kaupungil-

ta/KSOY:lta, tai on rajoitettava tehtaan sähkönkulutusta niin, että sallittu 55 MW tehoraja 

ei ylity. 

5.4 Muiden tehtaan osa-alueiden seisokit 

Päämuuntajan PT1 alaisen sähkönjakelun alueilla ei pidetä suunniteltuja seisokkeja, integ-

raattiseisokkeja lukuun ottamatta. Häiriöiden takia seisokkeja joudutaan kuitenkin pitä-

mään. Sellutehtaan seisokin voi aiheuttaa ongelma millä vain sellukierron alueella (haih-

duttamo, soodakattila, kaustistamo, meesauuni ja kuitulinjojen yhteiset laitteet tai yhtä ai-

kaiset viat). Molempiin kuitulinjoihin vaikuttava seisokki pysäyttää viiveellä myös paperi-

koneen. Yhden kuitulinja seisokeissa selviydytään paperikoneen tuotannon vähentämisellä. 

Sellukierron seisokin osalta käyttöön voidaan jättää soodakattila käyttäen polttoaineena 

maakaasua. Kombikattilan seisokki aiheuttaa myös kaasuturbiinin seisokin, koska kaasu-

turbiinia ei ole järkevää käyttää vain sähkön tuotantoon. Raaka-, kattila- ja jäteveden käsit-

telylaitosten seisokit aiheuttavat myös voimalaitosten, sellutehtaan ja molempien konelin-

jojen seisokin. Haihduttamon, soodakattilan, kombikattilan/kaasuturbiinin, vedenkäsitte-

lyn/jäähdytysvesitornin, KL1:n ja KL2:n seisokki pienentää kukin pätötehon kulutusta va-

jaan noin MW:n, muiden alueiden seisokit vähemmän. Vaikutukset induktiivisen loistehon 

tuotantoon ovat oletettavasti samaa suuruusluokkaa, mutta vähän pienempiä. Tapahtues-

saan seisokit helpottavat tehtaan loistehokompensointia, ja seisokkien laajentuessa voidaan 

päätyä tilanteisiin, joissa esiintyy kappaleissa 5.2 ja 5.3 esitettyjä tapahtumia tehtaan säh-

köverkolle ja loistehokompensoinnille. 

 

Impregnointitehdas ja saha kykenevät tietyin rajoituksin itsenäiseen tuotannon ylläpitoon, 

vaikka muu tehdas olisi seisokissa. Impregnointitehdas tarvitsee muulta tehtaalta tuotannon 

ylläpitämiseksi sähköä, maakaasua ja paineilmaa. Saha tarvitsee tuotantoonsa sähköä ja 

sahan kuivaamo tarvitsee 0,3 MPa paineista prosessihöyryä. Jos tehtaan integraattiseisokis-

sa on maakaasu- tai paineilmakatkoja, joutuu myös impregnointitehdas seisokkiin. Höyryn 

saannissa on katko jokaisessa voimalaitosten seisokissa, joten sahan tuotanto kuivaamolla 

pysähtyy. Muilta osin tuotanto sahalla voidaan pitää käynnissä. Sahalla on oma paineilma-

verkkoa ylläpitävä kompressori. Normaalissa ajorytmissä Imprex rajoittaa tuotantoa usein 

viikonloppuisin ja muut seisokit pidetään tarpeen mukaan. Sahalla tehdään töitä kahdessa 
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vuorossa ja öisin tuotanto on pääosin ajettu alas. Myös sahalla seisokit pidetään oman 

suunnitelman mukaisesti. Impregnointitehdas ja saha voivat jatkaa tuotantoaan edellä mai-

nittuja rajoituksia lukuun ottamatta, vaikka muu tehdas olisi integraattiseisokissa. 

 

Sähkön kulutus impregnointitehtaalla ja sahalla on suhteellisen pientä, ja niiden sähkön 

kulutus päämuuntajan PT3 alaisessa sähkönjakelussa on selvitetty kappaleessa 3.1 ja ku-

vassa 3.7. Sahan pätötehon kulutus on noin 1 MW ja induktiivisen loistehon kulutus noin 1 

MVAr. Impregnointitehtaan osalta ei mittaustietoa ole saatavissa kuin pätötehon osalta ja 

se on alle 1 MW, josta noin 0,1 MW tulee PT1:ltä ja 0,6 MW PT3:lta. Sahan ja im-

pregnointitehtaan pätö- ja loistehon kulutuksilla ei ole suurta merkitystä tehtaan täydessä 

tuotannossa, mutta esimerkiksi integraattiseisokin aikana ne kannattaa ottaa tarkemmin 

huomioon.  

5.5 Loisteho integraattiseisokissa 

Tehtaan integraattiseisokissa pyritään suorittamaan laajuudeltaan suurimmat korjaus- ja 

huoltotyöt, sekä työt joita ei pääse tekemään kuin koko tehtaan seisokissa. Tämän hetken 

ajotavalla tehtaalla pidetään integraattiseisokki noin vuoden välein, jolloin tehtaan höyryn 

ja sähkön tuotanto keskeytetään. Sähkökuormaksi integraattiseisokissa jäävät raaka- ja jä-

tevedenkäsittelylaitos, sekä tietyt pumput ja sekoittimet. Raakavettä käytetään seisokeissa 

pesuihin, joten jätevesilaitoksen kuormitus jatkuu. Raaka- ja jätevedenkäsittelyn seisokki 

pidetään usein integraattiseisokin loppupuolella, jolloin pesut on ainakin suurelta osin suo-

ritettu ja veden käyttö tehtaalla on vähäistä. Myös saha ja impregnointitehdas voivat olla 

integraattiseisokissa varauksin tuotannossa. Muuta tehdasta ei voida ilman höyryn tuotan-

toa pitää käynnissä. 

 

Integraattiseisokissa tehtaan sähköverkossa ei ole kapasitiivisen loistehon tuotantoa, koska 

molemmat generaattorit ja kaikki kompensointiyksiköt ovat erotettuna sähköverkosta. Jäl-

jelle jää vain pätö- ja loistehon kulutukset. Kuvassa 5.1 on esitetty tehtaan sähköverkon 

loistehon ja tehtaan liityntäpisteen pätötehon tuntikeskiarvot vuoden 2017 elokuun integ-

raattiseisokin ajalta. 
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Kuva 5.1 Tehtaan sähköverkon loistehon kulutuksen ja tehtaan liityntäpisteen pätötehon kulutuksen 

tuntikeskiarvot tehtaan integraattiseisokin ajalta. Pätötehoarvossa mukana myös päämuun-

tajan PT2 kulutus, josta aiheutuu kuvaajan värähtely ja suurin osa pätötehokulutuksesta. 

Mittauskatko ajalta 7.-8.8 aiheutunut automaatiojärjestelmän päivitystöistä. 

 

Kuvasta 5.1 nähdään pätö- ja loistehon kulutuksen pienenevän 4.8.2017 jälkeen, jolloin 

tuotannon alasajo integraattiseisokkiin on aloitettu. Tehtaan generaattorit on ajettu alas jo 

2.-3.8.2017. Pätötehon osalta kuvaajassa on mukana myös päämuuntaja PT2:n kautta kul-

keva kaupungin sähkön kulutus, joka aiheuttaa käyrän vuorokausirytmisen aaltoilun ja 

keskiarvona noin 7 MW pätötehon kulutuksesta. Huomioimalla kaupungin kulutuksesta 

aiheutuva aaltoilu on kuvaajasta kuitenkin nähtävissä yhdenmukaisuus loistehokäyrän 

kanssa. Integraattiseisokin loppupuolella pätö- ja loistehon kulutukset alkavat taas kasva-

maan tehtaan valmistautuessa integraattiseisokin loppumiseen ja tehtaan käynnistämiseen. 

Integraattiseisokin aikana impregnointitehdas on ollut pääasiassa tuotannossa ja saha sei-

sokissa. Kaasuturbiinin revisio (3.-17.8) oli ilmoitettu Fingrid:lle, joten sen takia loiste-

hoikkunan ylityksiä ei huomioitu tältä ajalta. Loistehoikkuna on ylittynyt loistehon kulu-

tuksen oltua yli 8,6 MVAr noin 1,5 vuorokauden ajan välillä 3.-5.8. 
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6. TEHTAAN LOISTEHOKOMPENSOINNIN TOIMINNAN ANALYSOINTI 

Tässä kappaleessa käydään läpi tehtaan sähköverkon loistehokompensoinnin toimivuutta 

tarkemmin. Loistehokompensoinnin toimivuutta analysoidaan edellisissä kappaleissa ke-

rättyjen tietojen pohjalta. Edellisissä kappaleissa havaitut tai tietojen analysoinnin aikana 

ilmenevät ongelmakohdat käydään läpi pyrkien löytämään ongelmien aiheuttajat ja ratkai-

sut. Selkeimmät ongelmat aiheutuvat generaattorien seisokkien aikana, jolloin loistehon 

kompensointikapasiteettia on vähemmän käytössä. 

6.1 Loistehon säätöpiirien toimivuus ja parantaminen 

Tehtaan loistehon säätöpiiri EIC-9993 toimii melko hyvin tehtävässään, joka on tarvittavan 

loistehon hakuarvon laskeminen tehtaan sähköverkon loistehoa säätävälle tahtigeneraatto-

rille, jotta tehtaan tuottama tai kuluttama loisteho pysyy annetun loistehoikkunan sisäpuo-

lella. Kuvasta 4.4 nähdään että, loistehon säätöpiiri EIC-9993 pystyy reagoimaan melko 

nopeasti tehtaan sähköverkon loistehon muutoksiin ja pitämään verkon loistehoarvon lä-

hellä hakuarvoa noin ± 1 MVAr tarkkuudella. Vaikka loisteho pysyy normaalisti melko 

tasaisesti lähellä hakuarvoa, aiheutuu loistehoon kuitenkin lyhyt aikaisia useamman MVAr 

heilahduksia, jotka näkyvät kuvaajassa hakuarvosta poikkeavina piikkeinä. Nämä heilah-

dukset aiheutuvat pääasiassa KK2:n ja PK1:n tuotantokatkoista, joissa sähkötehon kulutuk-

set laskevat. Tällöin induktiivisen loistehon ja pätötehon kulutukset ensiksi vähenevät, ja 

tuotannon palautuessa taas palautuvat normaalille tasolle. Suuremmat poikkeamat loiste-

hon hakuarvosta johtuvat käytännössä aina tehtaan toisen generaattorin tai molempien ge-

neraattoreiden seisokeista. Vikatilanteissa tehtaan sähköverkosta voi pudota nopeastikin 4 

– 20 MVAr kapasitiivinen loisteho generaattorin pudotessa sähköverkosta ja hallitussa 

alasajossa muutos voidaan tehdä rauhallisemmin. Generaattorin tai generaattoreiden sei-

sokeissa loistehosäätö on ollut rajoittunutta ja/tai aktiivista säätöä ei ole ollut käytössä. 

Kuvaajassa 4.4 on käytetty 20 minuutin keskiarvoja, joten osa ylityksistä ei ole merkittä-

viä, koska ne tasoittuvat otettaessa tunnin keskiarvo, jonka mukaan ylitykset huomioidaan 

Fingrid:n laskutuksessa. 

 

Taulukossa 4.3 on nähtävillä vuoden 2017 syyskuuhun mennessä tapahtuneet tuntikohtai-

set loistehoikkunan ylitykset, joista jätetään laskuttamatta 50 suurinta loistehoikkunan yli-

tystä. Helmi- ja maalikuun osalta loistehoikkunan ylitykset aiheuttivat sakkoja tehtaalle. 

Nämä ylitykset näkyvät myös loistehoikkunoiden kuvissa 4.2 ja 4.3, mutta kuvan 4.4 las-
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kennallisessa loistehossa (EI-9993) ikkunan ylitykset näyttävät puuttuvan alkuvuoden osal-

ta. Kuvaan 6.1 on yhdistetty alkuvuoden osalta energiamittareilta saatu loistehoarvo ja sää-

töpiirin EI-9993 laskema loistehoarvo tuntikohtaisesti keskiarvotettuna.  

 

 

Kuva 6.1 Tehtaan sähköverkon loistehon säätöpiirin EI-9993 laskennallinen loistehoarvo (punainen), 

sekä energiamittareiden pulssitiedoista saatu loistehoarvo (sininen) vuoden 2017 ajalta huh-

tikuun loppuun asti. Loistehoarvot ovat tunnin keskiarvoja. Positiivinen loisteho on kuvas-

sa induktiivista loistehoa eli loistehon kulutusta. Suuret vaihtelut energiamittareiden loiste-

hoarvoissa selittyvät loistehomuutoksista, joita on aiheutunut tuotannonrajoitus- ja kunnos-

sapitoseisokeista kartonkikonelinjalla, sekä kojeiston 7B imupiirin ja estokelan kytkennöis-

tä ja erotuksista. 

 

Kuvasta 6.1 nähdään säätöpiirin EI-9993 ja energiamittareiden pulssitiedoista saatujen lois-

tehoarvojen poikkeavan paljonkin toisistaan. Selvityksen jälkeen tammi-, helmi ja maalis-

kuun loistehoikkunan ylitykset johtuivat säätöpiirin EI-9993 virheestä, jonka takia säätö ei 

ottanut huomioon kesällä 2016 käyttöön otetun päämuuntajan PT7 loistehon kulutusta ja 

tuotantoa. Säätöpiirille EIC-9993 tästä aiheutui tilanne, jossa säätöpiiri on mielestään on-

nistunut säädössä hyvin, mutta todellisuudessa tehtaan sähköverkon loistehoarvo on ollut 

PT7 kulutuksen tai tuotannon verran pienempi tai suurempi kuin säätöpiirin EI-9993 las-

kennallinen loistehoarvo. Taulukosta 3.2 nähdään induktiivisen loistehon kulutuksen tuo-

tantotilanteessa olevan PT7 alaisessa sähkön jakelussa pienempää kuin imupiirin ja estoke-

lan tuottama kapasitiivinen loisteho. Eli imupiirin ja estokelan ollessa kytkettynä verkkoon, 

tuottaa PT7 alainen sähkön jakelu loistehoa verkon liityntäpisteestä katsottuna. Kartonki-

koneen ajojaksot, jolloin imupiiri ja estokela ovat olleet kytkettynä verkkoon näkyvät ku-
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vassa 6.1 kolmena jaksona, jolloin energiamittareilta saatu loistehoarvo on ollut selkeim-

min miinuksella. Suuret vaihtelut energiamittareiden loistehoarvossa KK2:n ollessa tuo-

tannossa johtuivat pääasiassa erilaisista ongelmista kartonkikonelinjalla. Energiamittareilta 

saadun loistehoarvon oltua suurempi kuin säätöpiirin EI-9993, on KK2 ollut seisokissa, ja 

kojeiston 7B imupiiri ja estokelat ovat olleet irti verkosta. 10. huhtikuuta säätöpiirin EI-

9993 tehtiin muutos, jotta PT7 mittaustieto piirissä saatiin oikeaksi. Säätöpiirin korjauksen 

jälkeen energiamittareiden kautta saatu ja säätöpiirin EI-9993 laskema loistehoarvo ovat 

pysyneet lähes yhtä suurina. 

 

Kuvien 4.2 ja 4.3 loistehoikkunan kuvista nähdään suurimman osan tehtaan sähköverkon 

arvoista keskittyvän 0 – 3 MVAr kapasitiiviseen loistehon läheisyyteen, joka on myös ollut 

tehtaan loistehon säätöpiirin EIC-9993 hakuarvojen asetteluväli. Loistehoarvot painottuvat 

näin loistehoikkunan tuotannon puolen ylärajan läheisyyteen. Tämä ei ole aiheuttanut on-

gelmaa, koska suurimman osan ajasta tehdas tuottaa pätötehoa, jolloin kapasitiivisen lois-

tehon tuotannon yläraja on suurempi. Tehtaan siirtyessä pätötehon kuluttajaksi kantaver-

kosta laskee loistehon tuotannon yläraja arvoon 2,16 MVAr, jolloin riski loistehoikkunan 

pidempi aikaiseen ylitykseen kasvaa. Esimerkiksi hakuarvolla 3,0 MVAr kapasitiivista 

loistehoa säätäisi säätöpiiri EIC-9993 loistehon ikkunan ulkopuolelle, mikäli tehtaan pätö-

tehon tuotanto kantaverkkoon on pientä tai tehdas ottaa pätötehoa kantaverkosta. Siksi olisi 

järkevää asettaa tehtaan sähköverkon loistehon säätöpiiriin EIC-9993 hakuarvo välille 0 – 

2 MVAr induktiivista loistehoa, jolloin pysyttäisiin varmemmin loistehoikkunan sisällä 

erilaisissa tilanteissa. Kapasitiiviselle puolelle on tällöin marginaalia vähintään 2 MVAr ja 

induktiiviselle puolelle vähintään 5 MVAr, joten verkon loistehon muutokset eivät aina-

kaan pitkäaikaisesti siirrä kokonaisloistehoa ikkunan ulkopuolelle.  Kapasitiiviselle puolel-

le marginaali kannattaa pitää pienempänä, koska kapasitiivisen loistehon tuotantoa voidaan 

aina tarvittaessa pienentää, mutta joskus kapasitiivisen loistehon tuotannon lisääminen voi 

olla mahdotonta pätötehon tuotantoa rajoittamatta. Säätöpiirin EIC-9993 tehtaan sähköver-

kon loistehon mittausarvon hälytysrajat voitaisiin asettaa arvoihin 4 MVAr induktiivista 

loistehoa ja 2 MVAr kapasitiivista loistehoa, joiden välillä verkon loistehoarvon tulisi mel-

ko hyvin pysyä. Hälytysraja kannattaa asettaa vähän loistehoikkunan sisäpuolella, jotta 

mahdollinen poikkeava tilanne huomataan nopeammin, mutta kuitenkin verkon loistehon 

normaalin vaihteluhajonnan ulkopuolelle turhien hälytysten välttämiseksi. Kapasitiivisen 

loistehon raja-arvolle voisi tehdä myös aktiivisesti tehtaan pätötehotaseen mukaan sääty-
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vän rajan, joka mukailisi loistehoikkunan raja-arvoja. Tällöin tehtaan automaatiojärjestel-

mään kannattaa lisätä pätötehotaseen laskenta, jota voidaan käyttää automaatiossa ja lois-

tehoikkunan seurannassa. Säätöpiirin generaattorille laskeman loistehon säätöarvon määrit-

telyvälinä voidaan pitää nykyinen 4 – 30 MVAr, joka vastaa tehtaan sähköverkon loistehon 

kompensointiin vaadittavaa kapasitiivista loistehoa kaikissa tehtaan tuotantotilanteissa. 

Käytettäessä höyryturbiinin generaattoria aktiivisena säätäjänä, tulisi verkon loistehon sää-

töpiiriltä EIC-9993 tulevan ohjausarvon rajat muuttua automaattisesti vastaamaan höy-

ryturbiinin alempaa tehon tuottokykyä.  

 

Loistehon säätöpiiri EI-9993 käyttää loistehon laskentaan tehtaan päämuuntajien energia-

mittareilta saatavia pulsseja (0,1 MVArh/pulssi). Pulssien perusteella lasketaan keskimää-

räinen loistehoarvo loisenergia-arvosta 3 minuutin välein, kuten kappaleessa 4.2.1 on käyty 

läpi. Säätöpiiri ei siis pysty reagoimaan 3 minuutin aikana tapahtuviin nopeisiin sähköver-

kon loistehomuutoksiin ja sen laskemat loistehoarvot ovat hetkellisesti melko epätarkkoja. 

Säätöpiirin on lisätty kuitenkin vaimennusta, joka tasoittaa säätöä ja estää säädön liian äk-

kinäiset liikkeet, kun laskenta antaa uuden loistehoarvon 3 minuutin välein. Vaikka piirin 

hetkellinen tarkkuus ei ole kovinkaan hyvä, keskiarvotettuna pidemmälle aikavälille nykyi-

sen säätöpiirin laskennalliset loistehoarvot kuitenkin vastaavat paremmin verkon todellista 

loistehoa. Esimerkiksi Fingrid:lle loisenergiatiedot toimitetaan vain energiamittareiden 

pulsseina, joista käytetään loisenergian osalta tuntikohtaista kertymää ja loistehon osalta 

tunnin keskiloistehoa. Vaikka nykyinen säätöpiiri on siis melko hidas reagoimaan loiste-

hon muutoksiin, toimii se kuitenkin hyvin käyttötarkoituksessaan, eikä esimerkiksi vuoden 

2017 aikana ole aiheutunut ainakaan merkittäviä loistehoikkunan ylityksiä, jotka olisivat 

johtuneet säätöpiirin toiminnasta. Nykyiseen säätöpiiriin voisi kuitenkin olla joitain mah-

dollisia parannuksia tai säätöön voitaisiin käyttää mahdollisesti reaaliaikaisia loistehomit-

tauksia. 

 

Nykyisen säätöpiiri on siis melko hidas ja ongelmaksi voi muodostua nopeat loistehomuu-

tokset, joita voi tapahtua esimerkiksi loistehokompensointilaitteiden kytkennän aikana. 

Normaalitilanteissa suurimmat loistehomuutokset voivat aiheutua, kun verkkoon kytketään 

samanaikaisesti kojeiston 7B molemmat kompensointikondensaattorit, jolloin kapasitiivi-

nen loisteho verkossa kasvaa noin 10 MVAr. Noin vastaavan suuruinen tai suurempi lois-

tehon muutos voi tapahtua myös kapasitiivista loistehoa tuottavien tahtigeneraattorin pudo-
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tessa verkosta. Ongelmia voi tulla myös, kun kytkennästä aiheutuneet loistehomuutokset 

alkavat palautua tai verkossa tapahtuisi samaan aikaan muita loistehomuutoksia. Esimer-

kiksi kojeiston 7B kompensointikondensaattorien kytkennän jälkeen on odotettavissa, että 

induktiivisen loistehon kulutus KK2:lla alkaa kasvamaan. Samaan aikaan säätö on voinut 

juuri päästä uuteen tavoitteeseensa, jolloin säätö pitää aloittaa toiseen suuntaan. Toki lois-

tehoikkunassa on melko hyvin varaa tällaiseen loistehon heilahteluun ja aaltoiluun, joten 

ongelma ei todennäköisesti aiheuta ainakaan merkittäviä loistehoikkunan ylityksiä.  

 

Nykyisen säätöpiirin EI-9993 tarkkuutta voisi lisätä pidentämällä pulssien laskenta-aikaa 

suuremmaksi kuin 3 minuuttia, mutta tällöin säätö reagoisi loistehon muutoksiin vieläkin 

hitaammin. Pulssien laskenta-aikaa lyhentämällä mittaustarkkuus sen sijaan heikkenisi, 

mutta reagointi nopeus kasvaisi. Näistä en näe kumpaakaan vaihtoehtoa järkevänä nykyti-

lanteessa. Nykyistä säätöä voisi nopeuttaa suurentamalla säätöpiirin EI-9993 vaimennus-

kertoimen arvoa, jolloin uuden laskennallisen loistehoarvon painotus kasvaa. Nimi vai-

mennuskerroin säätöpiirissä on myös harhaanjohtava, koska sen suurentaminen pienentää 

vaimennusta. Näin säätöä nopeuttamalla tarvitsisi tarkastaa myös generaattorien loistehon 

säätöpiirien parametrit (vahvistus ja integrointiaika), jotta säätö ei lähtisi värähtelemään. 

 

Järkevimmin loistehosäädöstä saisi nopeamman, tarkemman ja reagoivamman käyttämällä 

säädössä suoraan päämuuntajien jännite- ja virtamuuntajilta saatavia reaaliaikaisia loiste-

hoarvoja. Reaaliaikaisen säädön ongelmaksi voisi tulla liian nopeat loistehon säätötoimen-

piteet, mutta ongelma olisi kuitenkin ratkaistavissa suodattamalla loistehomittausta ja valit-

semalla generaattorien loistehon säätöpiireihin sopivat parametrit (vahvistus, integrointiai-

ka ja derivointiaika). Tällöin piirin reagointiaikaa ja -voimakkuutta tehtaan sähköverkon 

loistehomuutoksiin voitaisiin muuttaa halutunlaisiksi ja säätö ei turhaan reagoisi esimer-

kiksi mittaushäiriöihin tai muihin hyvin lyhyt aikaisiin häiriöihin/vikoihin/kytkentöihin. 

Reaaliaikaisten loistehoarvojen käytön ongelmaksi voi mahdollisesti tulla myös energia-

mittareiden mittausten ja samoilta mittamuuntajilta muuten otettujen mittausten mahdolli-

set erot teholukemissa. Tällöin reaaliaikaisten mittausten muuntimien tarkkuusluokkaa täy-

tyisi vastata energiamittareiden tasoa. Suoran tehomittauksen tarkkuuden ollessa tarkkuu-

deltaan riittävä, tulisi se vielä kalibroida vastaamaan energiamittarin tehoarvoja, jotta mit-

tausten väliset erot saataisiin pidettyä mahdollisimman pieninä eri pätö- ja loistehon kulu-

tuksilla ja tuotannoilla. Näin siksi että energiamittarit ovat virallisia sähkötehon ja energian 
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mittalaitteita, joiden perusteella sähköenergian ja -tehon käyttöä valvotaan. Automaatiojär-

jestelmään voitaisiin myös luoda vertailupiirin laskennallisen mittauksen EI-9993 ja uuden 

reaaliaikaisen mittauksen välille. Esimerkiksi näiden mittausten välisen eron ollessa yli 1 – 

2 MVAr yhtäjaksoisesti noin 30 minuutin ajan, tulisi automaatiojärjestelmään hälytys mit-

tausten eroavaisuudesta, jolloin mittausten eroavaisuus huomattaisiin. Verkon loistehon 

säätöpiirin EIC-9993 käyttämälle loistehomittaukselle voitaisiin myös tehdä valintaikkuna, 

josta voidaan valita käytetäänkö säätöpiirissä pulssitiedoista saatavaa laskennallista vai re-

aaliaikaista loistehoarvoa. Mutta koska nykyinen säätöpiiri toimii kuitenkin nykytilantees-

sa hyvin, eikä esimerkiksi vuoden 2017 aikana aiheutunut ainakaan merkittäviä ylityksiä, 

jotka olisivat johtuneet säätöpiirin toiminnasta, loistehon säätöpiirien muutoksille ei tällä 

hetkellä ole mielestäni tarvetta. 

6.1.1 Tehtaan tahtigeneraattorien loistehon säätöpiirit 

Höyryturbiinin generaattorin loistehon säätöpiirille EIC-9989 asetetut loistehorajat ovat 

tällä hetkellä ±17,5 MVAr. Näistä 17,5 MVAr kapasitiivinen loisteho vaikuttaa olevan las-

kettu, koska se täsmää täydellä pätöteholla jäävään marginaaliin loisteholle, joka on lasket-

tu kappaleessa 3.3.2. Laskettu raja-arvo täydellä pätötehon tuotannolla (30 MW) induktii-

viselle loisteholle on noin 6 MVAr. Höyryturbiinin säätöpiirin EIC-9989 osalta loiste-

hosäätö tulee siis rajoittaa esimerkiksi välille 1 – 17 MVAr, jolloin säätöpiiri ei voi nor-

maaliolosuhteissa ylikuormittaa generaattoria. Manuaalisesti generaattorin loistehoa sää-

dettäessä nuo säädetyt rajat voisi tarvittaessa ylittää, kun huomioitaisiin generaattorin tuot-

tama pätöteho, sekä käämien ja jäähdytyskierron lämpötilat. Säätöpiirille EIC-9989 voisi 

asettaa alahälytysrajaksi 0 MVAr ja ylärajaksi 15 MVAr kapasitiivista loistehoa. Normaa-

listi generaattorilla ei tarvitse mennä induktiivisen loistehon puolelle, joten on oletettavis-

sa, että kapasitiivista loistehoa tuotetaan tällöin jossain sähköverkon osassa liikaa. Yläraja 

15 MVAr alkaa lähestyä generaattorin kapasiteettia sen tuottaessa maksimipätötehon 30 

MW, jolloin tulee käydä seuraamaan tarkemmin generaattorin käämien ja jäähdytysve-

sikierron lämpötiloja. 

 

Höyryturbiinin generaattorin loistehon automaattisäätöä ei ole käytetty muutamaan vuo-

teen, joten sitä tulisi hallitusti kokeilla. Mikäli automaattinen säätö toimii, voidaan sitä al-

kaa käyttämään, kun tehtaan turbiineista vain höyryturbiini on verkossa. Tarkkaa syytä ei 

automaattisäädön käyttämättömyydelle ole löytynyt, mutta yksi vaikuttava asia ainakin on 



84 

 

muutaman vuoden takainen magnetoinnin säädön vika, jolloin höyryturbiinin generaattorin 

tuottama kapasitiivinen loisteho nousi liian korkeaksi ja generaattori pääsi lämpenemään 

huomattavasti. 

 

Kaasuturbiinin automaattiselle loistehon säätöpiirille EIC-9177 asetetut loistehorajat ovat 

tällä hetkellä 4 – 50 MVAr. Kappaleessa 3.3.1 laskettu kapasitiivisen loistehon maksimiar-

vo on vajaat 34 MVAr, kun kaasuturbiinin generaattori tuottaa 45 MW:ia pätötehoa. In-

duktiivisen loistehon raja-arvoa ei voitu laskea puuttuvien dokumenttien takia. Loistehon 

tuotannon alarajan osalta ei ole varmuutta miksi raja-arvoksi on asetettu 4,0 MVAr kapasi-

tiivista loistehoa. Kapasitiivisen loistehon ajoa alle 4 MVAr:n voitaisiin kokeilla jossain 

vaiheessa ja katsoa tapahtuuko generaattorin loistehon säädössä jotain poikkeavaa. Kaasu-

turbiinin osalta loistehosäätö tulee siis rajoittaa esimerkiksi välille 4 – 30 MVAr, jolloin 

säätöpiiri ei voi normaaliolosuhteissa ylikuormittaa generaattoria. Manuaalisesti generaat-

torin loistehoa säädettäessä nuo säädetyt rajat voisi tarvittaessa ylittää, kun huomioitaisiin 

generaattorin tuottama pätöteho sekä käämien ja jäähdytyskierron lämpötilat. Yli 30 

MVAr:n kapasitiivisen loistehon tuotantoon ei kuitenkaan pitäisi olla tarvetta, koska taulu-

kosta 3.2 nähdään, että koko tehtaan induktiivisen loistehon kulutus on täydellä tuotannolla 

noin 33 MVAr. Kaasuturbiinin generaattorin kapasitiivisen loistehon alarajaa voitaisiin 

tarvittaessa tiputtaa lähemmäksi arvoa 0, mikäli mahdollisessa koeajossa alle 4 MVAr ei 

huomattaisi mitään poikkeavaa. Samalla alarajaa voisi siirtää myös höyryturbiinin säätöpii-

rissä EIC-9989 ja verkon loistehosäätöpiirissä EIC-9993. Hälytyksen alarajaksi generaatto-

rin tuottamalle loisteholle voisi asettaa 0 MVAr ja ylärajaksi 25 MVAr kapasitiivista lois-

tehoa. Normaalisti generaattorilla ei tarvitse mennä induktiivisen loistehon puolelle, joten 

on oletettavissa, että kapasitiivista loistehoa tuotetaan tällöin jossain sähköverkon osassa 

liikaa. Induktiivisen loistehon osalta generaattorin dokumenteista ei löytynyt raja-arvoja, 

joten induktiivisen loistehon puolelle generaattorilla ei turhaan kannata mennä. Yläraja 25 

MVAr alkaa jo lähestyä koko sähköverkon loistehokompensointiin tarvittavaa loistehoa, 

joten oletettavasti osa kapasitiivisesta loistehosta voidaan tuottaa jossain muussa sähköver-

kon osassa. 

 

Molempien generaattorien loistehon säätöpiirien loistehorajat voitaisiin tehdä myös sellai-

siksi, että ne säätyisivät automaattisesti generaattorin tuottaman pätötehon mukaisesti, jol-

loin säätöikkunaa saisi pienemmillä pätötehon tuotannoilla kasvatettua. Tärkeämpi kysei-
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nen säätö olisi höyryturbiinin generaattorille, jonka loistehon tuotanto voi joissain tilanteis-

sa olla rajoittunutta. Mielestäni tällaisesta ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi hyötyä, 

koska aiemmin ehdotettujen generaattorin loistehon säätövälien pitäisi riittää useimmissa 

ajotilanteissa, ja tuotettua kapasitiivista loistehoa voi tarvittaessa kasvattaa käyttämällä ge-

neraattorien loistehon säätöpiirien paikallissäätöä (local).  

 

Vakioloistehoa tuottavan generaattorin loistehon säätöön voisi myös harkita automaattista 

säätöä käyttäen ohjaavana arvona aktiivisen loistehon säätäjän loistehoarvoa. Näin voitai-

siin tasoittaa loistehon tuotantoa generaattorien välillä automaattisesti ja estää aktiivisesti 

loistehoa säätävän generaattorin loistehoarvon ajautuminen säätöalueen toiseen laitaan. 

Nykyisin asiaa valvovat voimalaitoksen valvomon operaattorit. Säätö suunniteltaisiin toi-

mimaan, mikäli aktiivisen säätäjän kapasitiivinen loisteho nousee tehoarvona esimerkiksi 

yli 12 MVAr, jolloin lisättäisiin vakioloistehoa ajavan generaattorin kapasitiivista loistehon 

tuotantoa 1 – 2 MVAr. Mikäli taas aktiivisen säätäjän kapasitiivinen loisteho laskisi teho-

arvona esimerkiksi alle 6 MVAr, vähennettäisiin vakioloistehoa ajavan generaattorin kapa-

sitiivista loistehon tuotantoa 1 – 2 MVAr. Vakioloistehon säätäjän ylös tai alas säädön vii-

veeksi, sekä peräkkäisten säätöjen väliseksi ajaksi voitaisiin määritellä esimerkiksi 10 – 20 

minuuttia turhien säätöjen välttämiseksi. Viiveen kuluessa voidaan todeta, että muutos ver-

kon loistehossa on pysyvä ja säätö kannattaa toteuttaa. Ylimääräisiä tarpeettomia säätöjä 

voi tapahtua esimerkiksi tuotantokatkojen ja seisokkien aiheuttamista, tai kompensointi-

kondensaattorien kytkennöistä ja erotuksista johtuvista sähköverkon loistehomuutoksista. 

Aktiiviselta loistehosäädöltä tulevat loistehon ylä- ja alarajat kannattaa siksi pitää riittävän 

etäällä toisistaan, jotta esimerkiksi yksittäisen kompensointikondensaattorin kytkentä tai 

erotus ei välttämättä aiheuttaisi säätöä vakioloistehoa ajavalle generaattorille. Säätö on 

mielestäni järkevää toteuttaa, tai vakioloistehoa ajavan generaattorin loistehoarvoon olisi 

jatkossa kiinnitettävä tarkemmin huomiota voimalaitoksen valvomossa.  

6.2 Loistehon ja kompensointilaitteiden ajotapa 

Tehtaan sähköverkon loistehosäädön osalta uudet suositellut hakuarvot säätöpiiriin EIC-

9993 esitettiin jo edellisessä kappaleessa, joksi saatiin 0 – 2 MVAr induktiivista loistehoa. 

Säädön osalta tulee vielä huomioida, että Fingrid tarkastaa loistehoikkunan vuosittain, jo-

ten mahdolliset muutokset tulee siirtää myös automaatiojärjestelmään ja tehtaan loisteho-

ohjeeseen. Loistehon toimitusrajat tarkastetaan vuosittain mittaustietojen perusteella mar-
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raskuun loppuun mennessä, käyttäen edellisen vuoden lokakuun ja kuluvan vuoden syys-

kuun välisiä arvoja. 

 

Loistehon kompensointilaitteiden osalta ajotapaa voisi kuitenkin tarkentaa tehtaan loisteho-

ohjeeseen. Karkeasti imupiirit ja estokela kytketään verkkoon konelinjojen startatessa ja 

erotetaan verkosta konelinjojen seisokeissa. Etenkin KK2:n osalta imupiirin ja estokelan 

kytkentää ja erotusta voisi porrastaa, jottei verkkoon aiheutuisi turhaan nopeaa ± 10 MVAr 

muutosta. Myös vakioloistehoa ajavan tahtigeneraattorin/-moottorin loistehoa tulee seurata 

tarkemmin ja tarvittaessa loistehotasoa muuttaa useammin. Tarkennetun ohjeistuksen li-

säksi loistehon säätön voisi lisätä automatiikkaa ja/tai automaatiojärjestelmän kautta voisi 

välittää toimintaohjeita. 

 

PK1:n osalta kojeiston 31B 5. yliaallon imupiirin verkkoon kytkennän määrittelevä tekijä 

voisi olla paperikoneen tuotannon aloittamisen valmistelu, jolloin valmistaudutaan käyn-

nistämään koneen linjakäytöt ja vesi-/massakierrot, jolloin induktiivisen loistehon määrä 

alkaa kasvamaan kojeistossa 3B ja 31B. Imupiirin verkosta erottamisen määrittelevä tekijä 

voisi olla paperikoneen tuotannon pysäyttäminen, kun on odotettavissa että seisokki kestää 

yli 3 tuntia. 

 

KK2:n osalta kojeiston 7B estokelan verkkoon kytkennän määrittelevä tekijä voisi olla kar-

tonkikoneen tuotannon aloittamisen valmistelu, jolloin valmistaudutaan käynnistämään 

koneen linjakäytöt ja vesi-/massakierrot, jolloin induktiivisen loistehon määrä alkaa kas-

vamaan kojeistossa 7B. 5. yliaallon imupiirin kytkettäisiin jatkossa kojeistoon 7B vasta, 

kun kartonkikone on päässyt tuotantoon, koska molempien kompensointilaitteiden yhtäai-

kainen kytkentä nostaisi kojeiston 7B kapasitiivista loistehoa hetkellisesti noin 10 MVAr ja 

aiheuttaisi ylikompensointitilanteen. Imupiirin voisi kytkeä verkkoon viimeistään silloin, 

kun kojeiston 7B loisteho menee induktiiviseksi. Imupiirin verkosta erottamisen määritte-

levä tekijä voisi olla kartonkikoneen tuotannon pysähtyminen, kun on odotettavissa että 

seisokki kestää yli 3 tuntia tai, kun kojeiston 7B kapasitiivinen loisteho nousee yli arvon 5 

MVAr. Estokela erotettaisiin verkosta, kun kartonkikone menee seisokkiin pidemmäksi 

ajaksi ja/tai pätötehon kulutus laskee kojeistossa 7B arvon 3 MW alle. 
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Kompensointilaitteiden tilatiedot eivät tällä hetkellä ole nähtävissä kuin MicroScadasta, 

joka on käytettävissä tietokoneissa, jotka sijaitsevat voimalaitoksen valvomossa, kytkin-

asemalla ja kojeiston 7B sähkötilassa. Tuomalla nämä tiedot myös automaatiojärjestelmään 

olisi näiden kompensointilaitteiden käyttöä mahdollista seurata helpommin, ja niiden poh-

jalta voitaisiin automaatiojärjestelmään tehdä esimerkiksi hälytyksiä ja/tai toimintaohjeita. 

Hälytykset voidaan toteuttaa myös epäsuorasti käyttämällä muuntajien, kojeistojen ja kes-

kusten lois- ja pätötehomittauksia, jolloin riittävän pitkäaikaista poikkeamaa normaaleista 

tehoarvoista voidaan pitää oletuksena, että loistehon kompensoinnissa on jokin ongelma. 

Esimerkiksi päämuuntajien PT3 tai PT7 kapasitiivisen loistehon ollessa normaalin vaihte-

luvälin yläpuolella, on oletettavissa, että jokin kompensointikondensaattori on turhaan kyt-

kettynä. Induktiivisen loistehon ollessa päämuuntajilla PT3 ja PT7 vaihteluvälin ulkopuo-

lella, on taas oletettavissa, että jonkin kompensointikondensaattorin voisi kytkeä verkkoon. 

Rajoja ja viiveitä hälytyksen antamiselle tulisi säätää kokemusperäisesti, jotta turhilta häly-

tyksiltä vältyttäisiin, sekä rajoja tulisi muuttaa, mikäli sähkötehon kulutuksessa kyseisten 

muuntajien alaisessa jakelussa tapahtuisi muutoksia. Hälytyksen voisi tehdä myös tilan-

teessa, jossa kumpikaan generaattori ei ole aktiivisena loistehon säätäjänä. 

 

Imupiirien tai estokelan kytkemisestä tai erottamisesta voisi myös tehdä automaattisen lois-

tehon säätöohjeen toiselle generaattorille. Kytkettäessä jokin kompensointilaite verkkoon 

pudotettaisiin generaattorin loistehon hakuarvo automaattisesti noin 5 MVAr verran, joka 

vastaa verkkoon lisätyn kondensaattorin nimellistehoa. Erotettaessa imupiiri tai estokela 

sähköverkosta, säätö toimisi toisinpäin. Myötäkytkemällä tiedetty loistehon muutos gene-

raattorin loistehosäätöön, verkon loistehotasoon ei aiheutuisi jatkossa niin suurta ja pitkä 

aikaista heilahdusta kompensointikondensaattorien kytkennöissä. Nykyisellä säätötavalla 

tieto muuttuneesta loistehosta pitää odottaa energiamittareiden mittauspulsseilta, jolloin 

muutos näkyy vasta muutaman minuutin jälkeen ja hitaaksi tehdyn säädön takia generaat-

torin muutoksen kompensoiva loistehosäätö toteutuu vasta kymmenien minuuttien kulues-

sa. Nykyinen säätötapa toimii kuitenkin riittävän hyvin, joten tällaiselle automaattisäädölle 

ei ole pakottavaa tarvetta. 

 

Kaasuturbiinin generaattoria kannattaa pitää loistehoa säätävänä laitteena, koska se on ni-

mellisteholtaan suurin laite tehtaan sähköverkossa ja sillä voidaan esimerkiksi tarvittaessa 

kompensoida koko tehtaan sähköverkon induktiivinen loisteho. Höyryturbiinin generaatto-
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rilla kannattaa pääasiassa ajaa vakioloistehoa, jonka vaihteluväli olisi normaalisti 2 – 10 

MVAr kapasitiivista loistehoa. Säädön kannalta näkisin järkeväksi yrittää pitää yksittäisten 

kompensointilaitteiden loistehot alle 10 MVAr, jotta yksittäisen loistehoa kompensoivan 

laitteen kytkentä tai erotus ei aiheuttaisi turhaan suurta loistehoheilahdusta sähköverkkoon. 

Kaasuturbiinin seisokeissa tulee jatkossa käyttää höyryturbiinin generaattorin aktiivista 

säätöä asettamalla säätöpiiri EIC-9989 remote-tilaan. 

 

Jos molemmat generaattorit ovat seisokissa, kaikki 3 kompensointikondensaattoria on ero-

tettu verkosta esimerkiksi PK1 tai KK2 seisokin takia ja loistehoikkunaan pääsemisen 

kanssa on ongelmia, voisi tilanteessa harkita kojeiston 31B tai 7B estokelan tai toisen imu-

piirin liittämistä sähköverkkoon. Tällöin saataisiin lisättyä kapasitiivisen loistehon tuotan-

toa noin 5 MVAr verran. Kytkettävä kompensointilaite kannattaa kytkeä kojeistoon, jossa 

on suurempi tehon kulutus, jotta vaikutus esimerkiksi jännitetasoon ja muuhun sähkönlaa-

tuun on oletettavasti pienempi. Kompensointilaitteen kytkeminen sähköverkkoon voisi olla 

ratkaisu esimerkiksi tehtaan integraattiseisokissa tai muissa seisokkitilanteissa, joissa teh-

taan sähköverkon loisteholla on taipumusta mennä loistehoikkunan ulkopuolelle. 

6.3 Tehtaan sähköverkon sähkön siirtokapasiteetti 

Tehtaan sähköverkko on rakennettu sähkötehon kulutukseen nähden suurilla päämuuntajil-

la ja kaapeleilla, sekä tehtaan 2 generaattorin pätötehon tuotanto riittää koko tehtaan kulu-

tukselle. Tehtaan päämuuntajien perustiedot on esitetty taulukossa 3.1 ja ne ovat nimellis-

tehoiltaan 50 MVA (PT1), 40 MVA (PT3), 50 MVA (PT4) ja 63 MVA (PT7). Tehtaan 

päämuuntajien läpi kulkevat tehot täydellä tuotannolla ovat nähtävissä taulukosta 3.2. 

Päämuuntajien PT3 ja PT7 läpi pätötehoa kulkee pelkästään kulutukseen, koska muunta-

jien alaisessa jakelussa ei generaattoreita. Pätötehon kulutukset PT3:lla ja PT7:lla ovat suu-

rimmillaan alle 15 MW ja loisteho muuntajilla voi olla suurimmillaan noin 10 MVAr, joten 

tälle hetkellä suurin näennäisteho näiden muuntajien läpi on yhtälön 2.1 mukaisesti noin 18 

MVA. Päämuuntajan nimellistehoon nähden marginaalia jää PT3:lla yli 20 MVA ja 

PT7:lla noin 45 MVA. Päämuuntajien PT1 ja PT4 alaisessa sähkönjakelussa sijaitsevat teh-

taan kaasu- ja höyryturbiinin generaattorit. Taulukon 3.2 mukaisesti tehtaan täydessä tuo-

tannossa generaattorit tuottavat enemmän tehoa kuin kyseisen päämuuntajan alaisessa säh-

könjakelussa on kulutusta. Tehtaan täydellä tuotannolla pätötehon kulutus tehtaalla on noin 

66 MW, jonka siirtoon ei sähkötehon siirtokapasiteetin suhteen ole ongelmaa. Ilman teh-
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taan generaattorien pätötehon tuotantoa tehtaalle varattu pätötehon siirtokapasiteetti (noin 

55 MW) 110 kV linjasta ylittyy. Tällöin tehtaan tuotantoa joudutaan rajoittamaan pätöte-

hon kulutuksen vähentämiseksi, mikäli siirtokapasiteettia ei saada lainattua KSOY:lta. 

Sähkötehon siirtokapasiteetti tulisi ilmoittaa näennäistehona [MVA], mutta loistehon olles-

sa huomattavasti pienempi, sen osuus näennäistehosta on melko mitätön, joten dokumen-

teissa on ilmeisesti sen takia päädytty käyttämään pätötehoa [MW]. Näennäistehon saa las-

kettua pätö- ja loistehotaseesta yhtälön 2.1 mukaisesti. 

 

Sähköverkkoa kuormittavin tilanne voi muodostua, kun päämuuntajien alaisen sähkön ja-

kelun tehon kulutus on pientä ja generaattorin pätö- ja loistehon tuotanto on suurimmillaan. 

Tällöin lähes kaikki generaattorin tuottamasta tehosta kulkee päämuuntajan läpi 110 kV 

kiskoon. PT4:lla hiertämön seisokissa ja höyryturbiinin tuottaessa täyden sähkötehon, joka 

on kappaleen 3.3.2 mukaan noin 30 MW pätötehoa ja 18 MVAr loistehoa, tuottaa gene-

raattori näennäistehona noin 35 MVA, joka on myös generaattorin nimellisteho. Vaikka 

kaikki teho kulkisi 110 kV verkkoon, päämuuntajaan PT4 jää tehonsiirtokapasiteettia vielä 

noin 15 MVA. Päämuuntajalla PT1 suurin kuormitus aiheutuisi koko sellutehtaan seisokis-

sa, kun kaasuturbiinin generaattori tuottaisi samanaikaisesti täyden sähkötehon, joka on 

kappaleen 3.3.1 mukaan noin 45 MW pätötehoa ja 24 MVAr loistehoa, jolloin generaatto-

rin tuottamaksi näennäistehoksi tulee noin 51,5 MVA. Loistehoa ei nykysähköverkossa 

tarvitse tällaisessa tilanteessa tuottaa koskaan enempää, koska muun sähköverkon (PT3, 

PT4 ja PT7) induktiivinen loisteho voi olla taulukon 3.2 mukaan korkeintaan noin 24 

MVAr. Käyttämällä loistehoikkunan marginaali voitaisiin kaasuturbiinin generaattorin ka-

pasitiivisen loistehon tuotanto tiputtaa noin arvoon 16 MVAr, jolloin generaattorin näen-

näisteho olisi noin 48 MVA. Nämä loistehoarvot ovat jo hyvin lähellä päämuuntajan PT1 

nimellistehoa 50 MVA, mutta koska kojeistoon 11C jää joka tapauksessa tehtaan käydessä 

tehon kulutusta (rakennus-/valaistussähköt, merivesipumppaamo, kattilavesilaitos ja voi-

malaitos), ei päämuuntajan PT1 ylikuormittumisesta pitäisi olla vaaraa. Lisäksi muuntajaa 

voitaisiin jonkin aikaa ylikuormittaa, sekä kaasuturbiinin tuottamaa loistehoa voitaisiin 

edelleen laskea, mikäli yksikin 5 MVAr kompensointikondensaattori olisi kytkettynä verk-

koon. 

 

Muuten voidaan olettaa, että normaali kytkentätilanteessa keskijänniteverkossa ei nykyisel-

lä sähkötehon kulutus-/tuotantotasolla ole riskiä sähköverkon ja sen laitteiden ylikuormit-
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tumiseen. Päämuuntajien ylimitoituksen takia sähkötehon siirtokapasiteettia löytyy myös 

sähkötehon kulutuksen ja tuotannon kasvattamiselle sähköverkossa, sekä nykyisessä tilan-

teessa myös muiden kuin päämuuntajien omien kojeistojen syöttämiseen varayhteyksien 

kautta. Esimerkiksi jonkin päämuuntajan huollon tai vikaantumisen aikana, varayhteyksien 

avulla tehokuormaa voidaan siirtää jollekin muulle päämuuntajalle, jolloin on mahdollista 

ylläpitää koko tehtaan tuotanto (ainakin osittain) ilman jotakin tehtaan päämuuntajaa. 

Etenkin normaaliin tuotantotilanteeseen nähden tehtaan sähköverkon sähkön siirtokapasi-

teetti on ylimitoitettu nykyiselle sähkön käytölle, joten varaa sähkön kulutuksen/tuotannon 

kasvuun sähköverkossa on. Rajoitteeksi voi tulla joissakin tehtaan osissa nykyisten jake-

lumuuntajien siirtokapasiteetin loppuminen. 

 

Integraattiseisokeissa joudutaan tehdas sähköistämään 20 kV maakaapelin avulla, mikäli 

110 kV sähköverkossa tehdään huoltotöitä. Tällöin kaapelin tehonsiirtoa joudutaan seu-

raamaan MicroScadan kautta, ja valvomaan ettei pätötehon siirto ylitä arvoa 5 MW. Raja 

on määritelty pätötehona, vaikka näennäisteho tai kokonaisvirta määrää kaapelin kuormi-

tettavuuden.  Loistehon osuus voi siis olla merkitsevä, joten se tulee ottaa huomioon ja va-

rayhteyskaapelin pätö- ja loistehomittaukset kannattaa täten siirtää automaatiojärjestel-

mään. Näistä saadaan yhtälön 2.1 mukaan laskettua kaapelin näennäisteho. Näin kaapelin 

todellista kuormitusta pystytään jatkossa seuraamaan. 

6.4 Tehtaan loistehon kompensointikapasiteetti 

Nykytilanteessa tehdas kuluttaa taulukon 3.2 mukaisesti maksimissaan noin 33 MVAr in-

duktiivista loistehoa. Loistehon kulutuksen maksimiarvosta voidaan vielä vähentää loiste-

hoikkunan induktiivisen loistehon raja-arvon eli 8,6 MVAr verran, jolloin koko tehtaan 

sähköverkon loistehonkompensointiin riittää noin 25 MVAr kapasitiivinen loisteho, kun 

asiaa ajatellaan Fingrid:n loistehoikkunassa pysymisen kannalta. Pahimmassa tilanteessa 

loistehoikkunan kulutuksen alarajana voidaan käyttää arvoa 8,6 MVAr, koska tehtaan voi-

daan olettaa kuluttavan pätötehoa sähköverkosta, sillä jos molemmat generaattorit olisivat 

käynnissä, voitaisiin sähköverkon loisteho kompensoida generaattorien avulla. Todennä-

köisimmin ongelma loistehoikkunassa pysymisessä aiheutuisi kesäaikaan, jolloin generaat-

toreiden sähkötehon tuotantokyky voi olla rajoittunut jäähdytysjärjestelmän lämpenemisen 

takia. 
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Kesäaikana tehtaan tahtigeneraattoreiden ja –moottorin sähkötehon tuotantokapasiteetti voi 

rajoittua jäähdytyskapasiteetin ollessa riittämätön. Kaasu- ja höyryturbiinin generaattorien 

jäähdytysveden lämpötila saa olla korkeintaan 25 °C ja hiertämön pääjauhimen moottorilla 

korkeintaan 30 °C. Jäähdytysveden virtaamiksi on määritelty kaasuturbiinilla 140 m3/h 

(38,9 l/s), höyryturbiinilla 25 m3/h (6,9 l/s) ja pääjauhimella 95 m3/h (26,25 l/s). Nimellis-

arvoltaan höyryturbiinin generaattorin jäähdytykseen vaadittu jäähdytysveden virtausarvo 

tuntuu melko matalalta, koska näennäisteholtaan 11 MVA pienempi ja 25 vuotta uudempi 

hiertämön pääjauhimen tahtimoottori vaatii 3,8 kertaa suuremman jäähdytysveden virtauk-

sen. Osittain asia selittyy pääjauhimen moottorin jäähdytysveden mitoituslämpötilalla, joka 

on 5 °C korkeampi kuin höyryturbiinin generaattorilla. Kaasuturbiinin generaattori on sen 

sijaan teholtaan noin 1,6 kertaa suurempi kuin höyryturbiinin generaattori, mutta se vaatii 

5,6 kertaa suuremman jäähdytysveden virtaamaan kuin höyryturbiinin generaattori. Näistä 

virtausarvoista ei ole mittausta tehtaan automaatiojärjestelmässä, joten todellisien virtauk-

sien selvittämiseksi tulisi jäähdytysvesilinjoihin lisätä virtausmittarit, tai virtaukset voitai-

siin mahdollisesti todentaa väliaikaisilla putken ulkopuolelle sijoitettavilla mittalaitteilla tai 

jäähdytysveteen lisättävällä radiometrisellä aineella. Nykytilanteessa jäähdytysveden vir-

taukset ovat kuitenkin olleet jokseenkin riittävät, joten epäselvyyksiin virtausmääristä ei 

tarvitse nyt kiinnittää suurempaa huomiota. Ongelmia jäähdytyskapasiteetin kanssa voi 

kuitenkin kokemusperäisesti muodostua lämpimänä kesänä, jolloin jäähdytykseen käytet-

tävien meri- ja jokiveden lämpötilat nousevat yli 20 °C. Tällöin jäähdytysvesikiertojen 

lämpötilat nousevat myös, ja mikäli tästä johtuen generaattorien tai moottorien lämmöt 

nousevat liian korkeiksi joudutaan näiden tehon tuottoa pienentämään. Mikäli jäähdytys-

kapasiteettia ei ole enää käytössä ja loistehoikkunassa on vielä tilaa, tilanne voidaan on-

gelmitta ratkaista generaattorien loistehoa vähentämällä. Mahdollisesti loistehoa voidaan 

siirtää myös toiselle tahtigeneraattorille/-moottorille tai kompensointilaitteelle, jolloin ver-

kon kokonaisloisteho saataisiin pidettyä tavoitellussa arvossa. Jos generaattoreiden lämpö-

tilaa ei saada vähennettyä loistehon tuotantoa vähentämällä, joudutaan pienentämään gene-

raattorien pätötehon tuotantoa. 

 

Kaasuturbiinin generaattori pystyy normaalitilanteessa tuottamaan taulukon 3.2 mukaisesti 

vähintään 33,8 MVAr kapasitiivista loistehoa. Vaikka tehtaan kaikki muut kapasitiivisen 

loistehon tuottajat olisivat irti sähköverkosta, ja tilanne osuisi keskelle kuuminta kesää, pi-

täisi kaasuturbiinin generaattorin pystyä silti tuottamaan 25 MVAr verran kapasitiivista 
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loistehoa tehtaan sähköverkon riittävään kompensointiin. Eli kaasuturbiinin generaattorin 

ollessa kytkettynä sähköverkkoon, ei loistehoikkunaan pääsemisen kanssa ole ongelmia 

missään tilanteessa. 

 

Höyryturbiinin generaattori pystyy normaalitilanteessa tuottamaan kappaleen 3.3.2 mukai-

sesti vähintään 17,5 MVAr kapasitiivista loistehoa. Höyryturbiinin generaattorin kapasitii-

vinen loistehotuotanto ei pelkästään riitä koko tehtaan sähköverkon loistehon kompensoi-

miseksi, vaan loistehoraja jää noin 7 – 8 MVAr päähän tarvittavasta 25 MVAr, jolla pysy-

tään juuri loistehoikkunan sisällä. Höyryturbiinin lisäksi tulee siis vähintään kaksi kolmes-

ta 5 MVAr kompensointikondensaattorista olla kytkettynä sähköverkkoon, jotta kompen-

sointikapasiteetti riittää loistehoikkunan sisään pääsemiseksi. Jos höyryturbiinin generaat-

torin sähkötehon tuotanto olisi rajoittunut jäähdytyskiertojen lämpenemisen takia, voisi 

riittävän loistehokompensoinnin saavuttaminen vaatia kaikkien 3 kompensointikondensaat-

torien verkossa oloa.  Tilanteessa jossa kaasuturbiinin lisäksi myös KK2 ja hiertämö olisi-

vat seisokissa, tilanne olisi lähes samanlainen.  Kapasitiivista loistehon tuotantoa häviäisi 

KK2 ja hiertämön seisokin aikana taulukon 3.2 mukaisesti noin 10 MVAr, mutta PT4 ja 

PT7 induktiivisen loistehon kulutus laskisi myös noin 11 MVAr, olettaen että induktiivista 

loistehoa jää noin 2 MVAr verran (hakeasema, pakkaamo + muita pieniä kulutuksia). Täl-

löin tehtaan induktiivisen loistehon kulutus olisi noin 22 MVAr ja sen kompensointiin tar-

vittaisiin loistehoikkunaan pääsemiseksi noin 14 MVAr kapasitiivinen loisteho. Tämän pi-

täisi kaikissa tilanteissa olla kompensoitavissa höyryturbiinin ja kojeiston 31B imupiirin 

kapasitiivisella loisteholla. Tarvittaessa myös kojeiston 7B estokelan tai imupiirin voidaan 

mahdollisesti kytkeä verkkoon, jolloin kapasitiivisen loistehon tuotantoa saataisiin lisättyä 

noin 5 MVAr. Eli yhteenvetona tehtaan generaattoreista vain höyryturbiinin generaattorin 

ollessa kytkettynä sähköverkkoon ja tehtaan käydessä täydellä tuotannolla, voi tehtaan 

sähköverkon loistehon kompensoinnissa olla ongelmia, mikäli 1 tai useampi estokela tai 

imupiiri olisi samanaikaisesti vikaantunut. Liiallisen lämpenemisen vähentämiseksi höy-

ryturbiinin tuottamaa loistehoa voi tarvittaessa pienentää laskemalla verkon loistehon sää-

töpiirin EIC-9993 hakuarvoa enemmän induktiiviseksi (-6 – -2 MVAr). 

 

Hiertämön pääjauhimen tahtimoottoria ei toistaiseksi ole käytetty loistehon tuotan-

toon/kulutukseen, vaan sen magnetointi on säädetty niin, että sen tehokertoimeksi on mää-

ritetty 1,0. Tarvittaessa magnetointia voisi lisätä ja tahtimoottorilla voitaisiin tuottaa kappa-
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leen 3.4.1 mukaisesti kapasitiivista loistehoa noin 11,5 MVAr. Tehtaan normaalissa tuo-

tannossa sillä ei välttämättä kannata tuottaa kapasitiivista loistehoa kuin 2 – 4 MVAr, joka 

vastaa taulukon 3.2 mukaan noin PT4 alaista induktiivisen loistehon kulutusta. Poikkeusti-

lanteissa, joissa loistehon kompensointikapasiteettia on käytössä normaalitilannetta vä-

hemmän, olisi tahtimoottorilla tuotetun loistehon määrää järkevää kasvattaa. Koska pää-

jauhimen tahtimoottori on näennäisteholtaan pienempi kuin tehtaan muut tahtigeneraatto-

rit, ei sille ole tarpeellista tehdä mahdollisuutta aktiiviseen loistehon säätöön. Loistehon 

aktiivinen säätö on järkevämpi toteuttaa teholtaan suuremmilla tahtigeneraattoreilla. Epä-

todennäköisessä tilanteessa, jossa tehtaan molemmat turbiinien generaattorit ovat seisokis-

sa muun tehtaan ollessa täydessä tuotannossa, tulisi pääjauhimen tahtimoottorin kapasitii-

vinen loisteho nostaa joka tapauksessa niin suureksi kuin on mahdollista. Pääjauhimen 

moottorin magnetointisäädön toteutus automaatiojärjestelmään on otettu alustavaan suun-

nitteluun lokakuussa 2017. 

 

Tehtaan kahdella 5. yliaallon imupiirillä ja yhdellä estokelalla voidaan tuottaa noin 15 

MVAr kapasitiivinen loisteho. Tehtaan täydellä tuotannolla (66 MW) näiden kompensoin-

tilaitteiden kapasitiivinen loistehon tuotto ei riitä loistehoikkunaan pääsemiseksi. Tilan-

teessa myös tehtaalle varattu pätötehon siirtokapasiteetti 55 MW 110 kV linjasta ylittyy ja 

tehtaan tuotantoa joudutaan rajoittamaan, mikäli siirtokapasiteettia ei saada lainattua 

KSOY:lta. Jos tehtaan 66 MW pätötehon kulutus kantaverkosta voidaan toteuttaa, loisteik-

kuna alkaa laajentua tehtaan pätötehon kulutuksen kasvaessa yli 54 MW, kuten taulukossa 

4.2 on todettu. Loistehoikkunan induktiivisen puolen rajaksi tulee 66 MW pätötehon kulu-

tuksella yhtälön 4.2 mukaan noin 10,5 MVAr, jolloin loistehoikkunan raja jäisi tällöin noin 

8 MVAr päähän. Tilanteet joissa molemmat tehtaat generaattoreista ovat seisokissa ja muu 

tehdas käy täydellä tuotannolla ovat epätodennäköisiä. Kaasuturbiinin ollessa seisokissa ei 

tehtaan höyryn tuotanto myöskään riitä täyteen prosessien tuotantotasoon, ainakaan talvi-

aikana. Tällöin tehtaan tehon kulutus ei nouse yhtä suureksi kuin taulukon 3.2 mukaisessa 

täydessä tuotannossa. Kesäaikaan voimalaitosten tuottama höyry voi riittää tehtaan täyteen 

tuotantoon ilman kaasuturbiinia. Jos tilanteeseen haluaa kuitenkin varautua taulukon 3.2 

mukaisen tehon mukaan, tulisi sähköverkkoon lisätä uusia kompensointilaitteita tai kapasi-

tiivista loistehoa olisi tuotettava hiertämön pääjauhimen tahtimoottorilla. 11,5 MVAr kapa-

sitiivisen loistehon tuotanto hiertämön pääjauhimen moottorilla on teoriassa kappaleen 

3.4.1 mukaan mahdollista, kun moottorin pätötehon kulutus on 20,5 MW. Taulukon 3.2 
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mukaisesti loistehon lisäkompensointitarvetta on generaattoreiden seisokkien aikana pää-

muuntajien PT1, PT3 ja PT4 alaisessa jakelussa. Päämuuntajan PT4 alaisessa jakelussa 

tarvittava kapasitiivinen loisteho voidaan tuottaa ylimagnetoimalla hiertämön pääjauhimen 

tahtimoottoria. Päämuuntajien PT1 ja PT3 alaisiin kojeistoihin voisi kumpiinkin harkita 

noin 5 – 10 MVAr estokelaa tai imupiiriä. Näistä lisäkompensointilaitteista olisi tosin mer-

kittävää hyötyä vain molempien generaattoreiden seisokeissa tehtaan käydessä täydellä 

tuotannolla. Loistehon hallinta helpottuisi myös muissa pienemmissä vika-

/seisokkitilanteissa. Kompensointikondensaattoreilla loistehon tuotantoa ja kulutusta saa-

taisiin myös siirrettyä lähemmäksi toisiaan. Tällöin loistehon siirto osassa tehtaan sähkö-

verkkoa vähentyisi ja mahdollistaisi suuremman pätöteho määrän siirtämisen. Tehtaan 

sähköverkon siirtokapasiteetti on kuitenkin tällä hetkellä riittävä ja generaattoreiden tehon 

nostoon tarvittaisiin turbiinien uusimista/päivittämistä, joten lisäkompensointikondensaat-

toreista ei ainakaan toistaiseksi ole merkittävää hyötyä. 

 

Vaikka edellisissä esimerkkitilanteissa loistehoikkunan osalta pysytäänkin sallituissa ar-

voissa, voi tehtaan sähkön laatu kuitenkin heikentyä. Joten loistehoikkunan alarajaan tulee 

mahdollisuuksien mukaan jättää vähän marginaalia. Kokonaisloistehon kulutuksen ollessa 

lähellä loistehoikkunan rajaa, tärkeintä on seurata sähköverkon kohteita, jossa induktiivi-

nen loistehon kulutus on suurinta. Näiden kohteiden läheisyydessä muuntajien, kojeistojen 

ja keskuksien jännitetaso voi alentua. Viimeisenä vaihtoehtona loistehoikkunaan pääse-

miseksi on tehtaan tuotantoa rajoitettava, jolloin induktiivisen loistehon kulutus pienenee. 

Jos tehtaan tuotanto loistehoikkunan rajalla tai sen ulkopuolella on kuitenkin sähkönlaadul-

lisesti mahdollista, on tuotanto loistehoikkunan ulkopuolella todennäköisesti taloudellisesti 

järkevämpi vaihtoehto kuin tehtaan tuotannon rajoittaminen, koska loistehosakot ovat tois-

taiseksi pieniä verrattuna tehtaan tuotannon menetyksistä aiheutuviin kuluihin. 

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että kaasuturbiinin generaattorin ollessa käynnissä, ei teh-

taan sähköverkon loistehokompensoinnin kannalta ole missään tilanteessa ongelmia päästä 

loistehoikkunaan. Jos tehtaan generaattoreista vain höyryturbiinin generaattori on käynnis-

sä, pysytään loistehoikkunassa missä vain tilanteessa, mikäli kaikki 5 MVAr kompensoin-

tikondensaattoria ovat kytkettynä verkkoon. Jos tehtaan molemmat generaattorit ovat sei-

sokissa ja tehdas ajaa täydellä tuotannolla, eivät 3 tehtaan kompensointikondensaattoria 

riitä pelkästään loistehon kompensointiin. Tällöin sähköverkkoon tarvitaan lisää kapasitii-
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vista loistehoa, jota voidaan generaattoreiden seisokeissa tuottaa nykyisessä sähköverkossa 

vain hiertämön pääjauhimen tahtimoottorilla. Pääjauhimen tuottaman kapasitiivisen loiste-

hon riittää oletettavasti tällöin loistehoikkunaan pääsemiseen. Ongelma voitaisiin ratkaista 

myös hankkimalla tehtaan sähköverkkoon uusi estokela tai imupiiri, jolloin kapasitiivisen 

loistehon tuotantokapasiteetti tehtaan sähköverkossa lisääntyy. Muissa tapauksissa tehtaan 

tuotantoa on rajoitettava, jotta induktiivinen loisteho tehtaan sähköverkossa pienenee, mut-

ta nykytilanteessa on todennäköisesti taloudellisesti järkevämpää maksaa loistehoikkunan 

ylityksistä aiheutuvat sakot, kuin rajoittaa tehtaan tuotantoa.  
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7. YHTEENVETO 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid asetti vuoden 2017 alussa loistehon kulutukselle ja tuotannolle 

sakotusrajat. Alkuvuodesta 2017 Kotkamills sai kahdelta kuukaudelta sakkoja loistehoik-

kunan ylityksistä. Tämän jälkeen tehtaan sähköverkon loistehon säätöä ja mittauksia tutkit-

tiin tarkemmin, jolloin selvimmäksi syyksi loistehoikkunan ylityksiin paljastui kartonkiko-

neprojektin yhteydessä virheelliseksi jäänyt loistehon mittauspiiri. Yhteenvetona selvityk-

sen jälkeen voidaan kuitenkin todeta tehtaan loistehokompensoinnin toimivan kokonaisuu-

tena melko hyvin. Tehtaan loistehon kompensoinnista suurimman osan hoitavat tehtaan 

tahtigeneraattorit, joista edes toisen ollessa tuotannossa ei loistehon kompensoinnissa ole 

missään tilanteessa ongelmia. Loput loistehokompensoinnista suoritetaan estokeloilla ja 

imupiireillä, jotka suodattavat myös yliaaltoja. Ongelmia loistehokompensoinnissa on il-

mennyt pääasiassa erilaisten tuotantokatkojen yhteydessä, jolloin loistehon kompensointi-

kapasiteetti on ollut generaattoreiden seisokkien takia rajoittunutta, tai kun kompensointi-

laitteita ei ole operoitu tilanteeseen kuuluvalla tavalla. Siksi sähköverkon loistehon seuran-

taan tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota, etenkin generaattorien seisokkien aikana. 

Tärkeimmiksi parannuskohteiksi voidaan mainita loistehon kompensointiin liittyvän oh-

jeistuksen parantaminen, automaatiojärjestelmän nykyisten loistehon säätöpiirien päivittä-

minen ja niiden automaation lisääminen, sekä uusien pätö- ja loistehoarvojen seurantaa 

helpottavien mittaustietojen lisääminen automaatiojärjestelmään. Työn pohjalta ehdotetut 

loistehokompensoinnin parannusehdotukset ja huomiot on kerätty alla olevaan listaan, jos-

sa negatiivinen loisteho on induktiivista ja positiivinen kapasitiivista; 

 

Tehtaan sähköverkon loistehon säätöpiiri EIC-9993: 

- Säätöpiiri toimii riittävän hyvin tehtävässään 

o Mahdollisuus nopeuttaa säätöä ja mittausta, mikäli katsotaan tarpeelliseksi 

- Loistehon hakuarvon muuttaminen 0 – 3 MVAr → -2 – 0 MVAr 

- Hälytysrajojen muuttaminen -2 – 5 MVAr → -4 – 2 MVAr 

- Generaattoreille laskettavan tavoiteloistehoarvon rajat voidaan pitää ennallaan (4 – 

30 MVAr). Höyryturbiinin ollessa säätävänä generaattorina, tulee säädön ylärajaa 

tiputtaa kuitenkin alaspäin, jottei tavoitearvo pääse nousemaan höyryturbiinin gene-

raattorin loistehon tuottokapasiteetin ulkopuolelle 
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- Vakioloistehoa tuottavan generaattorin loistehosäätöön kannattaa harkita portait-

taista säätöä aktiivisesti loistehoa säätävän generaattorin loistehotason mukaan, jol-

la saavutetaan tasaisempi loistehon tuotanto ja säätö pysyy paremmin säätöalueella 

Höyryturbiinin loistehon säätöpiiri EIC-9989: 

- Loistehon sallitun säätövälin muuttaminen ±17,5 MVAr → 0 – 17 MVAr 

o Manuaalisesti säädettäessä rajat voidaan tarvittaessa ylittää 

o Loistehon tuottamisen säätövälin muuttaminen automaattisesti generaattorin 

pätötehon mukaan säätyväksi, jolloin säätöalue laajentuu pienemmillä pätö-

tehoilla 

- Hälytysrajojen muuttaminen ±17,5 MVAr → 0 – 16 MVAr 

o Myös hälytysrajat voisivat säätyä myös tuotetun pätötehon mukaan 

Kaasuturbiinin loistehon säätöpiiri EIC-9177: 

- Loistehon sallitun säätövälin muuttaminen 4 – 50 MVAr → 4 – 30 MVAr 

o Manuaalisesti säädettäessä rajat voidaan tarvittaessa ylittää 

- Hälytysrajojen muuttaminen 4 – 50 MVAr → 0 – 25 MVAr 

Hiertämön pääjauhimen tahtimoottorin loistehon säätö: 

- Moottorin magnetointisäädön ohjauksen toteuttaminen automaatiojärjestelmään 

Lisättävät mittaukset ja hälytykset automaatiojärjestelmään: 

- Tehtaan päämuuntajien yhteenlasketut pätö- ja loistehon tuotanto- ja kulutusarvot 

lisättävä automaatiojärjestelmään. Loistehoikkunan seurantaa helpottamaan kannat-

taa lisätä myös pätötehotase mittaus, jotka voidaan yhdessä jo olemassa olevan lois-

tehotaseen kanssa sijoittaa loistehoikkunan xy-koordinaatistoon 

- Tärkeimpien kojeistojen teho- ja jännitemittausten siirto MicroScadasta myös au-

tomaatiojärjestelmään, jotta niiden seuraaminen on jatkossa helpompaa ja tiedot 

saadaan tallennettua historia-asemalle. Myös kompensointikondensaattorien tilatie-

dot näkyviin automaatiojärjestelmään 

- Hälytys automaatiojärjestelmään mikäli sähköverkossa ei ole loistehoa aktiivisesti 

säätävää generaattoria 

- Imupiirien ja estokelojen operointiohjeet automaatiojärjestelmään kojeistojen 31B 

ja 7B pätö- ja loistehomittausten perusteella 
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Edellä mainittujen korjausten ja lisäysten avulla tehtaan loistehokompensoinnin valvonta 

on helpompaa ja automaatio hoitaa suuremman osan loistehosäädöstä. Jos automaatio ei 

jostain syystä kykene riittävään loistehosäätöön, automaatiojärjestelmän hälytykset kiinnit-

tävät voimalaitoksen valvomon operaattorien huomion. Selvityksen pohjalta päivitetään 

myös vanhentunut tehtaan loistehovalvonnan toimintaohje. Ohje sisältää yleistietoa loiste-

hovalvonnasta, toimintaohjeita poikkeaviin tilanteisiin loistehosäädössä, sekä tietoa ajan-

kohdista imupiirien ja estokelan kytkentään ja erottamiseen. Ohjeista tehdään mahdolli-

simman selkeät ja yksiselitteiset. Mikäli loistehokompensoinnissa haluaa varautua epäto-

dennäköisiin tilanteisiin ja/tai tehtaan induktiivisen loistehon kulutuksen kasvuun, tehtaan 

sähköverkkoon kannattaa lisätä loistehon kompensointikapasiteettia esimerkiksi uudella 

estokelalla. Estokelan järkevin sijoituspaikka keskijänniteverkossa on joko PT1:n tai PT3:n 

alaisessa jakelussa, tai useamman pienemmän kondensaattoripariston sijoitus paikallisem-

min jakelumuuntajien alaisiin keskuksiin, joissa tehokertoimet ovat matalimmat. Keskijän-

niteverkossa ei selvityksen perusteella ole esteitä pätö- ja loistehon kulutuksen tai tuotan-

non kasvuun.  
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