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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
Roomalaiset aakkoset
𝐶

kapasitanssi

[F]

𝐻

energian hinta

[€/kWh]

𝑖

vuosi

[-]

𝐼

virta

[A]

𝐼

investointikustannukset

[€]

𝑘x

kustannukset vuodessa

[-]

𝐾

kustannukset

[€]

𝐿

induktanssi

[H]

𝑝

korko

[-]

𝑃

pätöteho

[MW]

𝑃kn

kuormitushäviöt nimellisteholla

[kW]

𝑃k

häviöt nimellisteholla

[kW]

𝑄𝐶

kapasitiivinen loisteho

[VAr]

𝑄𝐿

induktiivinen loisteho

[VAr]

𝑆

näennäisteho

[VA]

𝑆k

oikosulkuteho

[VA]

𝑆n

nimellisteho

[VA]

𝑡h

häviöiden huipunkäyttöaika

[h]

𝑡k

kuormituksen huipunkäyttöaika

[h]

𝑈

jännite

[V]

𝑊

energia

[MWh]

𝑋

reaktanssi

[Ω]
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Kreikkalaiset aakkoset
𝜔

kulmataajuus

[1/s]

∅, Φ

vaihe-ero

[-, °]

Alaindeksit
D

otto

E

elinkaari

G

anto

h

häviö

ind

induktiivinen

k

kunnossapito

kap

kapasitiivinen

NETOTUS netotussopimuksen mukainen
tot

kokonais

Lyhenteet
KSV

Kuopion Sähköverkko Oy

SVV

Savon Voima Verkko Oy
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1

JOHDANTO

Suomen sähkönsiirtoverkon runkona toimii kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämä kantaverkko. Suomen kantaverkko yhdistää suuret energian tuotantolaitokset alueellisiin jakeluverkkoihin, joiden kautta tuotettua energiaa siirretään kuluttajille. Kantaverkon pituus on
yhteensä 14 000 kilometriä ja verkosto-osuuksia on 400, 220 ja 110 kV jännitteessä. Fingridin tehtävänä on Suomen kantaverkon kehittäminen, ylläpito, käytön valvonta ja suunnittelu
sekä palveluiden tarjoaminen sopimusasiakkailleen. Viime vuosien aikana jakeluverkoista
kantaverkkoon siirretyn loistehon määrä on ollut kasvussa. Loisteho vaikuttaa haitallisesti
kantaverkon toimintaan aiheuttamalla ylimääräistä kuormitusta, mikä lisää myös verkon häviöitä.
Pätöteho on työtä tekevää tehoa, joka voidaan esimerkiksi vastuksen avulla muuttaa lämmöksi. Jotkin sähkölaitteet, kuten sähkömoottorit, tarvitsevat toimiakseen loistehoa magneettikentän synnyttämiseen. Näennäisteho on pätötehon ja imaginaarisen loistehon vektorisumma, eli loisteho kasvattaa sähköverkossa siirtyvän näennäistehon määrää, millä on
suora vaikutus verkon kuormitukseen sekä häviötehoon. Tämän vuoksi siirrettävän loistehon
arvoa pyritään pitämään jakeluverkoissa sekä kantaverkossa mahdollisimman pienenä.
Vuonna 2017 alkoi portaittainen siirtyminen Fingridin asettamaan uuteen loistehon liittymispistekohtaiseen siirtohinnoitteluun. Fingrid on asettanut jakeluverkkoyhtiöille rajat kantaverkon ja jakeluverkon välillä tapahtuvalle loissähkön siirrolle. Rajojen väliin jäävää aluetta kutsutaan loissähköikkunaksi, jonka sisällä tapahtuva loistehon siirto on jakeluverkkoyhtiöille maksutonta. Loissähköikkunan ylittävästä loistehon siirrosta aiheutuu jakeluverkkoyhtiöille kustannuksia, jotka voivat verkosta riippuen olla huomattavia. Fingridin asettamalla loissähkön siirtohinnoittelulla kannustetaan jakeluverkkoyhtiöitä kompensoimaan
tuottamansa tai kuluttamansa loisteho. Tällöin kantaverkossa siirtyisi mahdollisimman vähän kuormittavaa loistehoa.
Diplomityön tarkoituksena on kartoittaa Kuopion Sähköverkko Oy:n loissähkön siirtotilannetta ja tehdä sen perusteella johtopäätöksiä loistehon kompensointi-investoinnin kannattavuudesta sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmassa. Tarkastelu koskee Kuopion asemakaava-alueella kiertävää 110 kV rengasverkkoa.
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Kuten yleensä sähköverkkokomponenttien, myös kompensointilaitteistojen pitoajat ovat
teknisessä mielessä pitkiä, useita kymmeniä vuosia. Tämän takia on tärkeää tarkastella myös
sähköverkon kehitysnäkymiä mahdollisimman tarkasti. Kompensointilaitteiston teknistä
kannattavuutta tutkitaan verkon kuormituksen ja häviötehon avulla. Taloudellista kannattavuutta arvioidaan investoinnin elinkaarikustannusten sekä loistehon siirron laskutuksessa
saavutettavien säästöjen avulla.
Diplomityön ensimmäisissä kappaleissa tutustutaan tarkemmin loistehon ominaisuuksiin,
kulutukseen ja tuotantoon sekä esitellään tarkasteltava sähköverkko. Sähköverkkoa tarkastellaan loistehon tuotannon näkökulmasta ja pyritään löytämään ongelmakohtia loistehon
tuotannon ja kulutuksen epätasapainossa. Loistehon siirtotilanteen kartoittamiseksi analysoidaan Fingridiltä saatua dataa siirretystä loistehosta 110 kV rengasverkon liittymispisteessä. Datan ja verkoston kehityssuunnitelmien perusteella arvioidaan loistehon tuotannon
kehitystä rengasverkon sisällä. Sähköasemien mittauksista saadaan paikannettua suurimmat
loistehoa tuottavat tai kuluttavat verkoston osat. Tästä on hyötyä kompensointi-investoinnin
teknisten hyötyjen tarkasteluun. Sähköasemien mittausten perusteella voidaan myös arvioida kompensointilaitteistolle optimaalista sijoituspaikkaa. Loistehon siirtodatan analysoinnin jälkeen pystytään esittämään vaihtoehtoja kompensoinnin toteuttamiselle ja arvioimaan
kompensointi-investoinnin kannattavuutta.
Yhtenä työn tavoitteista on luoda pohja Kuopion Sähköverkko Oy:n mahdolliselle investointiprosessille. On oleellista, että tutkimuksessa käy ilmi investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, joita voidaan käyttää hyödyksi investointiprosessin edetessä.
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2

KUOPION SÄHKÖVERKKO OY

Tämä diplomityö on tehty Kuopion Sähköverkko Oy:lle. Kuopion Sähköverkko Oy vastaa
jakelualueensa sähköverkon ylläpidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta. Työntekijöitä
Kuopion Sähköverkko Oy:llä on 28.
Kuopion Sähköverkko Oy siirtää vuosittain asiakkailleen sähköä noin 600 GWh. Kuopion
Energia Oy:n tuotantolaitosten tuottaman sähkön lisäksi sähköä siirretään Kuopion alueelle
Suomen valtakunnallisesta kantaverkosta, jonka ylläpidosta vastaa Fingrid. Kuopion Sähköverkko Oy:llä on kolme liittymispistettä Fingridin kantaverkkoon: Iloharju, Levänen ja Matkus. Iloharjun liittymispisteeseen on kytkettynä Kuopion keskusta-aluetta kiertävä 110 kV
rengasverkko, jolla saadaan siirrettyä sähköä keskusta-alueen asiakkaille. Kytkin- ja sähköasemia on yhteensä seitsemän: Iloharjun kytkinasema, Savilahti, Männistö, Vahtivuori, Haapaniemi, Levänen ja Matkus. Levänen ja Matkus poisluettuna kaikki asemat ovat 110 kV
rengasverkon varrella.
Kuopion sähköverkon kokonaispituus on yli 1 500 km, josta 110 kV rengasverkon pituus on
12 km. Keskijänniteverkon kaapelointiaste vuoden 2019 alussa oli 81 % ja pienjänniteverkon kaapelointiaste 81 % (Kuopion Energia Oy). Kuopion asemakaava-alueen kaapelointiaste pyritään tulevaisuudessa nostamaan lähelle 100 prosenttia. Kuopion sähköverkon rakenteesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 5.
Kuopion kaupungin omistama Kuopion Energia Oy on Kuopion Sähköverkko Oy:n emoyhtiö. Kuopion Energia -konserni tuottaa asiakkailleen energiapalveluja, joita ovat sähkön ja
kaukolämmön tuotanto ja siirto. Tulevaisuudessa Kuopion Energia -konserni alkaa tuottamaan ja siirtämään myös kaukojäähdytystä.
Haapaniemen voimalaitos aloitti toimintansa vuonna 1972, kun turpeen pölypolttokattila
Haapaniemi 1 otettiin käyttöön sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Vuonna 1982 otettiin
käyttöön polttotekniikaltaan turpeen pölypolttokattila Haapaniemi 2. Vuonna 2013 Haapaniemi 2:n polttoainevalikoima laajeni, kun kattila päivitettiin kuplaleijukattilaksi. Tällä hetkellä Haapaniemi 2-yksiköllä voidaan tuottaa sähköä 70 MW ja kaukolämpöä 200 MW.
Vuonna 2011 valmistui Haapaniemi 3-yksikkö, joka on polttotekniikaltaan kiertoleijukattila.
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Sillä voidaan tuottaa sähköä 50 MW ja kaukolämpöä 100 MW. (Kuopion Energia Oy) Haapaniemen voimalaitoksen generaattorit toimivat Kuopion Sähköverkko Oy:n loistehon kompensointireservinä.
Biopolttoainetta käytetään Haapaniemen voimalaitoksella yli 50 % kokonaispolttoaineesta.
Loppuosa käytetystä polttoaineesta on turvetta. Biopolttoaineista 31 % on sahateollisuudessa
syntyvää purua, 28 % energiapuuhaketta ja 25 % puunkorjuun hakkuutähteistä tehtyä haketta. (Kuopion Energia Oy)
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3

LOISTEHO JA LOISTEHON HALLINTA

Tämä diplomityö käsittelee loistehon kompensoinnin hyötyjä sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Jotta ymmärrettäisiin loistehon vaikutuksia sähköverkkoyhtiöille, täytyy ensin perehtyä loistehon teoriaan. Tässä kappaleessa tutustutaan loistehon vaikutuksiin
sähköverkoille ja esitellään loistehon tuottajia ja kuluttajia. Kappaleen lopussa esitetään
myös tarkasteltavan sähköverkon nykyinen loistehon hallinta.
Sähköverkoissa siirtyvällä teholla on kaksi komponenttia: pätö- sekä loisteho. Näiden komponenttien vektorisummaa kutsutaan näennäistehoksi. Pätötehoa käytetään tuottamaan mekaanista työtä ja lämpöä. Loistehoa käytetään magnetoimaan sähkölaitteiden, kuten muuntajien ja sähkömoottorien, virtapiirejä (Malik & Sallam, 2011). Pätötehon tunnus on P ja
yksikkö watti W, loistehon tunnus on Q ja yksikkö vari VAr ja näennäistehon tunnus on S
ja yksikkö volttiampeeri VA. Kuvassa 1 on esitetty näennäisteho komponentteineen sekä
vaihe-ero ∅.

Kuva 1. Tehokolmio: näennäisteho S, pätöteho P, loisteho Q sekä vaihe-ero ∅. (Malik & Sallam,
2011)

Pätötehon suhdetta näennäistehoon kutsutaan tehokertoimeksi cos(∅). Se voidaan laskea,
jos tiedetään vaihe-ero ∅ tai kaksi kolmesta tehon komponentista. Näennäisteho voidaan
laskea yhtälöllä (1)
𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2

(1)

Kuvan 1 mukaisessa tilanteessa, jossa loisteho on negatiivista, puhutaan induktiivisesta loistehosta. Tällöin sähkövirran kulma on verkossa jännitteen kulmaa jäljessä. Vastaavasti jos
loisteho on positiivista, puhutaan kapasitiivisesta loistehosta ja tällöin sähkövirran kulma
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kulkee jännitettä edellä. Kapasitiivisen ja induktiivisen loistehon tuoton ollessa yhtä suurta,
kumoavat nämä toisensa. Kuvassa 2 on esitetty jännite ja virta ajan funktiona siirrettäessä
näennäistehoa, joka sisältää induktiivista loistehoa.

Kuva 2. Induktiivisen loistehon vaikutus sähkövirtaan (Mathur, R & Varma, R. 2002).

Kuten kuvasta 2 voidaan nähdä, jännitteen kulma kulkee edellä virran kulmaa. Vaihekulma
∅ on myös merkitty kuvaan. Vaihekulman avulla pystytään laskemaan tehokerroin cos ∅,
joka kuvaa pätötehon suhdetta näennäistehoon yhtälön (2) mukaisesti
cos ∅ =

𝑃
𝑆

(2)

Mitä suurempi on tehokerroin, sitä suurempi osa verkossa siirrettävästä tehosta on työtä tekevää pätötehoa.
Sähköverkkoyhtiön näkökulmasta on kannattavaa pitää verkossa kulkevan tehon tehokerrointa mahdollisimman korkealla ts. pitämällä verkossa esiintyvä loistehon arvo mahdollisimman pienenä, jotta verkon kapasiteettia voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.
Kuvassa 3 on esitetty verkossa siirrettävän näennäistehon kasvu siirrettäessä sama määrä
työtä tekevää pätötehoa eri vaihekulmilla.
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Kuva 3. Vaihekulman vaikutus näennäistehon siirtoon siirrettäessä sama määrä pätötehoa. (Malik &
Sallam, 2011)

Kuvan 3 näennäistehon S kasvu nähdään selkeästi loistehon Q arvon kasvaessa. Pätötehon
arvo pysyy samana. Näennäistehon kasvu aiheuttaa myös suuremman virran takia verkon
häviöiden kasvamista.

3.1

Loistehon tuotanto ja kulutus

Loissähkön siirron tarkastelussa ja laskutuksessa on olennaisena osana termit loissähkön
anto ja otto. Loissähkön anto tarkoittaa jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta kapasitiivisen
loistehon siirtoa kantaverkkoon ja loistehon otto tarkoittaa kapasitiivisen loistehon siirtoa
kantaverkosta jakeluverkkoon. Loistehon tuotanto ja kulutus kuuluvat myös oleellisesti loistehon siirron tarkasteluun. Tässä diplomityössä loistehon tuotannolla tarkoitetaan kapasitiivisen loistehon tuotantoa ja loistehon kulutuksella induktiivisen loistehon tuotantoa. Seuraavaksi esitellään yleisimpiä loistehon tuottajia ja kuluttajia.

3.1.1

Johdot ja kaapelit

Sähkönjakeluverkon ilmajohdoissa sekä kaapeleissa tapahtuu kapasitiivisen loistehon tuotantoa ja kulutusta. Johtimien loistehon tuotto 𝑄 voidaan laskea yhtälöllä (3)
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𝑄 = 𝑄𝐶 − 𝑄𝐿 = 𝜔 ∙  (𝐶𝑈 2 − 𝐿𝐼 2 ) = 𝜔𝐶𝑈 2 − 3𝑋𝐼 2
, jossa

(3)

𝑄𝐶

kapasitiivinen loisteho

[VAr]

𝑄𝐿

induktiivinen loisteho

[VAr]

𝜔

kulmataajuus

[1/s]

𝐶

kapasitanssi

[F]

𝑈

jännite

[V]

𝐿

induktanssi

[H]

𝐼

virta

[A]

𝑋

reaktanssi

[Ω]

Yhtälöstä (3) voidaan huomata, että tuotettu kapasitiivinen loisteho 𝑄𝑐 on suoraan verrannollinen johtimen jännitteen 𝑈 neliöön, joten tuotetun loistehon arvo pysyy verkon normaalitilanteessa lähes vakiona. Suomessa sähköverkon nimellistaajuus on 50 Hz, joten verkon
kulmataajuuskin pysyy lähes vakiona. Kulutettu loisteho 𝑄𝐿 on taas suoraan verrannollinen
linjassa kulkevan virran 𝐼 neliöön. Tämän vuoksi pienten kuormien aikana tai tyhjäkäyvillä
johdoilla loistehon tuotto on suurimmillaan. Pieniä verkon kuormituksia esiintyy eritoten
yöllä sekä yleisesti kesäaikana.
Tarkasteltavan verkon avojohtojen ja kaapeleiden vaikutusta verkon loissähkön siirtoon tarkastellaan lähemmin kappaleessa 5.

3.1.2

Rinnakkaiskondensaattorit

Rinnakkaiskondensaattoriparistot koostuvat monista sarjaan ja rinnan kytketyistä yksiköistä
ja ne toimivat joko kiinteällä teholla tai portaittain säädettävällä teholla (Männistö, M. &
Vitikka, V-P., 2006). Rinnakkaiskondensaattoreita voidaan käyttää paikallisesti tuottamaan
kapasitiivista loistehoa verkkoon. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi keskijänniteverkon
sähkönsiirtokyvyn lisääminen mahdollisten vikatilanteiden takia. Verkon vikatilanne voi
olla esimerkiksi syöttöhäiriö sähköasemalla, jolloin vikapaikan rajaamisen jälkeen joudutaan käyttämään korvaavia syöttösuuntia, jolloin sähkön siirtoetäisyydet voivat kasvaa. Täl-
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löin etenkin haja-asutusalueella sähkön siirtoa saattaa rajoittaa jännitteenalenema. Kun kompensointikondensaattorit tällöin liitetään keskijänniteverkkoon, sähköverkon jännite kasvaa
lähtöjen päissä. Jännitteen prosentuaalinen nousu ∆𝑈 voidaan laskea yhtälöllä (4)
∆𝑈 ≈
, jossa

𝑄𝐶
𝑆k

𝑆k

 ∙ 100%
verkon oikosulkuteho

(4)
[VA]

Suuremmilla jännitteillä verkon oikosulkuteho kasvaa, mikä mahdollistaa suurempitehoisten kondensaattoriparistojen käytön.
Kompensointikondensaattoreita on käytössä sähköverkon suurilla asiakkailla, joiden toiminnan ylläpito vaatii loistehon kulutusta. Asiakkaat voivat myös ostaa Kuopion Sähköverkko
Oy:ltä loistehoa, jolloin asiakkaat säästyvät kondensaattori-investoinneilta, mutta joutuvat
maksamaan Kuopion Sähköverkko Oy:lle loistehomaksua. Rinnakkaiskondensaattoreita
käytettiin aikaisemmin myös jakeluverkoissa kompensoimaan induktiivista loistehoa. Verkkojen itsessään tuottaman loistehon lisääntyessä, esimerkiksi kaapeloinnin vaikutuksesta,
kompensointikondensaattoreita on poistettu käytöstä.

3.1.3

Tahtikoneet

Loistehoa voidaan säätää tahtigeneraattoreilla voimalaitoksilla. Muuttamalla generaattorin
magnetointia voidaan joko tuottaa tai kuluttaa loistehoa. Ylimagnetoitu tahtigeneraattori
tuottaa verkkoon loistehoa ja alimagnetoitu generaattori kuluttaa loistehoa. Magnetointia
muutetaan säätämällä roottorin magnetointivirtaa. Vastaavasti kuten tahtigeneraattoreissa,
myös tahtimoottoreilla voidaan tuottaa ja kuluttaa loistehoa muuttamalla magnetointia (Tabatabaei et al. 2017). Loistehon tuotanto tai kulutus esimerkiksi voimalaitoksen generaattoreissa vähentää generaattorin pätötehon tuotantokapasiteettia. Loistehon säätö voimalaitoksilla onkin tasapainottelua loistehon kompensoinnin ja parhaan sähköntuottohyötysuhteen
välillä.
Voimalaitoksilla suoritettavalla loistehon säädöllä voidaan kompensoida paikallisessa verkossa esiintyvää loistehoa. Loistehon säätö aiheuttaa muutoksia myös generaattorin liitinjännitteeseen, minkä vuoksi loistehonsäädölle on asetettu ehtoja. Loistehonsäätö voimalaitoksella saa olla päällä, kun 110 kV liittymispisteen jännite on 116–120 kV. Kompensointi
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ei myöskään saa ylittää 50 % generaattorin loistehokapasiteetista ja loistehonsäädön tulee
hakea uusi toimintapiste 15 minuutin kuluttua loistehon muutoksesta. (Fingrid, 2017b)

3.1.4

Epätahtikoneet ja muuntajat

Epätahtimoottoreilla voidaan kuluttaa loistehoa melko tehokkaasti, sillä loistehon kulutus
täydellä teholla on noin 25–35 % pätötehon määrästä ja osittaisella kuormalla huomattavasti
enemmän (Malik & Sallam, 2011). Muuntajat kuluttavat loistehoa verkosta karkeasti noin
10 % nimellistehonsa verran.
Muita loistehon kuluttajia ovat kaasupurkauslamput sekä induktiouunit ja metalliteollisuudessa käytettävät valokaariuunit. (Tabatabaei et al. 2017)

3.1.5

Reaktori

Reaktori eli rinnakkaiskuristin on kapasitiivisen loistehon kulutukseen käytetty laite, joka
tuottaa induktiivista loistehoa. Yksinkertaisuudessaan reaktori on kela, joka on kytketty rinnan verkon kanssa. Reaktoreita käytetään sähköverkoissa kapasitiivisen loistehon kompensointiin ja pienentämään jännitteen nousua pienen kulutuksen aikana jakeluverkoissa tai
suurjännitejohdoissa. Reaktoreita voidaan myös käyttää keskijänniteverkon oikosulkuvirran
rajoittamiseen. (Corsi, 2015)
Reaktorit voivat olla ilmasydämisiä tai rautasydämisiä, ilmaeristeisiä tai öljyeristeisiä. Öljyeristeiset reaktorit vaativat vähemmän tilaa kuin ilmaeristeiset, mutta ovat kalliimpia ja painavampia. Suuritehoiset reaktorit luovat lähiympäristöönsä voimakkaan magneettikentän ja
magneettikentästä johtuvat terveysriskit ja melu ympäristöön pitää ottaa huomioon asennuspaikkaa valittaessa. (Elovaara & Harala, 2011)
Reaktorit kytketään verkkoon katkaisijan taakse, jolloin reaktori voidaan irrottaa verkosta
esimerkiksi suurten kuormien aikana, jolloin loistehon kulutus verkossa on suurempaa. Suomessa loistehon kompensointiin tarkoitettuja reaktoreita käytetään etenkin kesäaikana, jolloin verkon kuormitus on minimissään. Talvella, jolloin verkon kuormitus kasvaa, voidaan
reaktori kytkeä verkosta irti. Tällöin lisääntynyt induktiivisen loistehon siirto ei kuormita
verkkoa tai aiheuta kustannuksia liittymispisteen loissähkön siirrossa. Reaktorien tehon
säätö voidaan toteuttaa esimerkiksi väliottokytkimen avulla. Väliottokytkimellä toteutetun
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säädön heikkoutena on, että reaktorin tehoa ei voida säätää jännitteellisenä, vaan se on kytkettävä ennen säätöä irti verkosta.
Reaktoreita on myös mahdollista säätää jännitteellisenä käämikytkimen avulla, jolloin saavutetaan joustavaa kompensointia sähköverkon erilaisten kulutus- ja tuotantotilanteiden välille (Siemens, 2017a). Käämikytkimellä säädettävät reaktorit ovat kalliimpia kuin kiinteätehoiset ja väliottokytkimellä varustetut reaktorit. Kuvassa 4 näkyy kolmivaiheinen reaktori varustettuna käämikytkimellä.

Kuva 4. Säädettävä reaktori, käämikytkin äärivasemmalla. (Siemens, 2017b)

Hajautetulla kompensoinnilla tarkoitetaan usean kompensointiyksikön käyttöä loistehon
kompensointiin. Kompensointiyksiköiden teho on pienempi kuin keskitettyyn kompensointiin tarkoitettujen laitteistojen. Yhden yksikön teho on usein muutamia satoja kilovareja. Hajautetun kompensoinnin etuna on yksiköiden pieni tilantarve, minkä ansiosta laitteistot voidaan sijoittaa esimerkiksi muuntamoille. Tämä mahdollistaa loistehon kompensoinnin lähellä loistehon tuotantoa, mikä parantaa verkon siirtokapasiteettia.
Keskitetyn kompensoinnin etuna on edullisempi kustannus kompensointilaitteiston nettotehoon nähden. Keskitetyn kompensoinnin säätö on myös helpompaa. Suuren kokonsa, voimakkaan magneettikentän ja meluhaittojen takia keskitetyn kompensoinnin laitteistot asennetaan yleensä kytkin- tai sähköasemille. Sähköasemalle sijoitettavat kompensointiyksiköt
voidaan asentaa suurjännite- tai keskijänniteverkkoon.
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3.2

110 kV rengasverkon loistehon hallinta

Tällä hetkellä 110 kV rengasverkon loistehon hallintaan käytetään Haapaniemen voimalaitoksen generaattoreita. Vaatimukset voimalaitoksen loistehoreserville on määrätty Fingridin
asettamissa Voimalaitoksen järjestelmäteknisissä vaatimuksissa. Generaattorin kapasiteetti
loistehon kulutukselle ja tuotolle tulee vastata toimintapistettä nimellistehon tehokertoimella
0,95 kapasitiivista–0,90 induktiivista. Kun generaattorit toimivat mitoitustehoa pienemmällä
teholla, tulee generaattorien pystyä kuluttamaan tai tuottamaan loistehoa generaattoreille
laaditun PQ-diagrammin mukaisesti (Fingrid, 2018). PQ-diagrammissa loistehon tuotantoa
ja kulutusta rajoittaa koneiden lämpenemä ja stabiilisuusrajat.
Generaattorien loistehon säädön toimintaikkunaa on havainnollistettu kuvassa 5.

Kuva 5. Generaattorin loistehon kompensointikapasiteetti, kun generaattorin teho on mitoitustehon
ja minimitehon välissä. (Fingrid, 2018. Muokattu)

Kuopion Sähköverkko Oy:lle aiheutuu kustannuksia loissähköikkunan anto- ja ottorajojen
ylitysten lisäksi loistehon kompensoinnin ostamisesta Haapaniemen voimalaitokselta.
Voimalaitoksen loistehon säätö toteutetaan käytännössä operaattorien toimesta. Generaattoreiden tuottamalle tai kuluttamalle summaloisteholle asetetaan ikkuna, jossa generaattorien
magnetoinnin säätö pyrkii summaloistehon pitämään. Loistehoa säädetään generaattorien
pätötehojen suhteessa huomioiden pätö- ja loistehoalueet ja voimalaitoksen loistehonsäädön
rajoitukset. Ikkunoille on omat arvot yö- sekä päiväsajalle ja kummankin ikkunan minimija maksimiarvoa voidaan säätää erikseen.
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4

LOISSÄHKÖIKKUNA JA LOISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT

Sähköverkkoyhtiöille voi aiheutua kustannuksia, mikäli ylitetään loissähkön annolle ja
otolle määrätyt rajat. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid perii maksuja sähköverkkoyhtiöiden
liittymispisteen yli siirretystä loistehosta. Tämän tarkoituksena on ohjata verkkoyhtiöitä
kompensoimaan loistehoa omassa verkossaan. Vastaavasti verkkoyhtiöillä on asiakkaidensa
tariffeissa loistehomaksu, mikäli asiakas ei riittävästi kompensoi omaa loistehoaan.

4.1

Kuopion Sähköverkko Oy:n loissähköhinnoittelu

Kuopion Sähköverkko Oy:llä on pien- ja keskijännitetehonsiirtolaskutuksessaan loistehomaksu. Asiakkaiden loistehon anto jakeluverkkoon on kiellettyä, joten laskutus koskee ainoastaan loistehon ottoa jakeluverkosta (Kuopion Energia Oy). Laskutuksen tarkoituksena
on kannustaa asiakkaita tuottamaan itse tarvitsemansa loisteho, jotta jakeluverkon loistehon
hallinta olisi helpompaa.
Asiakkaiden loistehon otossa on ilmaisosuus, jonka raja on 20 % laskutuskuukauden suurimmasta pätötehon keskituntitehosta. Raja arvon ylittävästä loistehosta laskutetaan 2,92
€/kVAr,kk. (Kuopion Energia Oy)

4.2

Loissähköikkuna

Fingridin loissähköhinnoittelu uudistui vuonna 2017, jolloin loissähkön laskutus muuttui
liittymispistekohtaiseksi aikaisemman aluekohtaisen hinnoittelun jälkeen. Täysmääräisesti
uusi loissähköhinnoittelu tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Liittymispisteestä mitataan tunneittain keskituntiteho sekä loistehon että pätötehon osalta. Liittymispisteelle on määritelty
loissähkön osalta otto- ja antorajat ja niiden väliin jäävää aluetta kutsutaan loissähköikkunaksi, jonka sisälle jäävä loistehon siirto on jakeluverkkoyhtiölle maksutonta. Sähköverkkoyhtiön näkökulmasta loistehon otto tarkoittaa kapasitiivisen loistehon siirtoa liittymispisteen
yli kantaverkosta jakeluverkkoon ja loistehon anto puolestaan tarkoittaa kapasitiivisen loistehon siirtoa kantaverkkoon.
Rajat ovat riippuvaisia liittymispisteen ottoenergiasta ja jakeluverkkoyhtiön verkossa sijaitsevan voimalaitoksen nettosähkötehosta. Loissähkön ottorajan 𝑄D [MVAr] voi laskea yhtälöllä (5)
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, jossa

𝑄D = 0,16 ∙

𝑊otto

𝑊otto

liittymispisteen vuoden ottoenergia

[MWh]

𝑡k

huipunkäyttöaika

[h]

𝑃netto

voimalaitoksen nettosähköteho

[MW]

𝑡k

+ 0,1 ∙ 

𝑃netto

(5)

0,9

Huipunkäyttöajalle on asetettu arvot prosessiteollisuudelle sekä muulle kulutukselle. Prosessiteollisuudelle asetettu huipunkäyttöaika on 7 000 h ja muulle kulutukselle 5 000 h.
(Fingrid, 2017b)
Loissähkön antoraja 𝑄D1 [MVAr] voidaan laskea yhtälöllä (6)
𝑄D1 = −0,25 ∙  𝑄D

(6)

Jos jakeluverkkoyhtiöllä on liittymispisteen takana voimalaitos, joka tuottaa pätötehoa Fingridin kantaverkkoon, lasketaan liittymispisteen loissähkön ottoraja 𝑄G [MVAr] yhtälöllä (7)
𝑄G = 0,1 ∙ 

𝑃netto

(7)

0,9

Liittymispisteen loissähkön antoraja tuotettaessa pätötehoa kantaverkkoon 𝑄G1 [MVAr] lasketaan yhtälöllä (8)
𝑄G1 = −𝑄G

(8)

Tuotettaessa pätötehoa kantaverkkoon, loistehoikkunaan on asetettu raja-arvo tuotettaessa
kantaverkkoon tehoa alle 10 % jakeluverkossa sijaitsevien voimalaitosten nettosähkötehosta. Raja-arvo voidaan laskea yhtälöllä (9)
𝑄

−𝑄

G1
D1
1 = 𝑄D1 + 𝑃 ∙  −0,1∙𝑃



(9)

netto

, jossa

𝑃

kantaverkkoon tuotettu keskipätöteho

Kuvassa 6 on esitetty periaatekuva loissähköikkunasta.

[MW]
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Kuva 6. Loissähköikkunan periaatekuva. (Fingrid, 2017b)

Kuvassa 7 on esitetty Kuopion Sähköverkko Oy:n Iloharjun liittymispisteen loissähköikkuna
mittauspisteineen kesäkuussa 2017.
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Kuva 7. Iloharjun liittymispisteen loissähköikkuna kesäkuussa 2017. Suurin loissähköikkunan ylitys
on merkitty punaisella.
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Loistehon mittauspisteet asettuvat loistehoikkunassa liittymispisteen yli siirretyn pätö- ja
loistehon mukaan. Vaaka-akseli kuvaa siirrettyä loistehoa, negatiivisella arvolla loistehoa
on siirretty kantaverkkoon ja positiivisella arvolla loistehoa on otettu kantaverkosta. Vastaavasti pystyakselin negatiiviset arvot kuvaavat pätötehon siirtoa kantaverkkoon ja positiiviset
arvot pätötehon ottoa kantaverkosta. Kuten kuvasta 7 nähdään, kesäkuussa 2017 suuri osa
mittauspisteistä Iloharjun liittymispisteessä ylittää loistehon antorajan Q1. Kesäkuukaudet
ovatkin loissähkön siirron näkökulmasta haastavia jakeluverkkoyhtiöille, koska kesäisin
sähköverkon kuormitus on pienimmillään. Vuoden 2017 kesäkuun suurin loissähköikkunan
ylitys tapahtui torstaina 29.6. kello 22:00, jolloin loissähköikkunan antorajan 𝑄1 ylitys oli
2,79 MVAr. Piste on korostettu punaisella. Tuolloin kantaverkosta siirrettiin Iloharjun kautta
26,97 MW pätötehoa ja kantaverkkoon siirrettiin 7,41 MVAr loistehoa. Loistehon antoraja
oli 4,62 MVAr.

4.3

Loissähkömaksut

Sähköverkkoyhtiölle kertyvät kustannukset loissähkön siirrosta muodostuvat loistehon ja
loisenergian otto- sekä antomaksusta. Loistehomaksu laskutetaan kuukauden suurimmasta
loissähköikkunan ylityksestä ja loisenergiamaksu laskutetaan kuukauden loissähköikkunan
ylityksistä koostuvasta loisenergiasta. Portaittainen siirtyminen täyteen hinnoitteluun tapahtui vuosina 2017–2019. Loissähköhinnoittelu on nähtävissä taulukossa 1. (Fingrid, 2017a)
Taulukko 1. Liittymispistekohtainen loissähköhinnoittelu (Fingrid, 2017a). Kustannuslaskelmissa
käytetään vertailukelpoisuuden vuoksi vuoden 2019 hinnoittelua.

Loistehomaksu Loisenergiamaksu,
[€/MVAr]
otto [€/MVArh]

Loisenergiamaksu,
anto [€/MVArh]

2017

333

5

5

2018

666

5

5

2019 –

1 000

5

5

Esimerkiksi vuonna 2017 olisi loissähköikkunan anto- ja ottorajojen ylityksistä aiheutunut
kustannuksia vuoden 2017 hinnoittelulla noin 7 300 euroa, vuoden 2018 hinnoittelulla
11 100 euroa ja vuoden 2019 hinnoittelulla 14 900 euroa. Kustannuslaskelmissa käytetään
vertailukelpoisuuden vuoksi vuoden 2019 hinnoittelua.
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Fingrid on asettanut loissähkölaskutukseen lievennyksen, jonka mukaan sekä loisteho- että
loisenergiamaksussa jätetään kuukausittain huomiotta 50 suurinta loissähköikkunan ylitystä
(Fingrid, 2017a). Tarkastellessa Kuopion Sähköverkko Oy:n loissähköikkunoita ja loissähkön siirtokustannuksia, huomataan lievennyksellä olevan suuri merkitys. Lievennysten voimassaolo tulevaisuudessa ei ole varmaa, joten kustannuslaskelmat kappaleessa 6 esitetään
sekä ilman lievennyksiä että lievennysten kanssa.
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5

TARKASTELTAVA SÄHKÖVERKKO

Tässä kappaleessa tutustutaan Kuopion sähköverkon rakenteeseen ja tarkastellaan loistehon
tuotantoa ja kulutusta verkon sisällä. Diplomityössä tarkasteltavan verkon runkona toimii
110 kV rengasverkko, jonka varrella on neljä sähköasemaa ja yksi kytkinasema. Haapaniemen sähköasemaan on kytkettynä Haapaniemen voimalaitos.
Kappaleen lopussa arvioidaan myös sähköverkon kehityksen aiheuttamia vaikutuksia loistehon tuotantoon. Loistehon kompensoinnin tarpeen arvioinnin kannalta on tärkeää pystyä
ennustamaan tulevaisuuden loistehon tuotannon ja kulutuksen muutoksia kompensointilaitteistojen pitkän käyttöiän vuoksi.

5.1

110 kV rengasverkko

Kuopion keskusta-alueella kiertävä 110 kV rengasverkko siirtää sähköä Kuopion asemakaava-alueelle. Verkossa on kantaverkon liittymispisteen eli Iloharjun kytkinaseman lisäksi
neljä sähköasemaa: Savilahti, Männistö, Vahtivuori ja Haapaniemi. Kuvassa 8 esitetään rengasverkon sijainti Kuopion asemakaava-alueella.

Kuva 8. Kuopion 110 kV rengasverkko.
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Kuvassa 8 esiintyvä keltainen viiva kuvaa ilmajohtoa ja punaisella piirretyt viivat kuvaavat
maakaapelia.
Taulukossa 2 on esitetty 110 kV rengasverkossa käytetyt kaapelit ja johdot pituuksineen.
Taulukko 2. 110 kV rengasverkon avojohdot ja kaapelit.

Johdintyyppi
Avojohto

Kaapeli

Pituus [km]

3x152/25 Ostrich

4,69

305/39 Duck

0,22

3x1x1200 AHXLMK

2,79

3x1x800 AHXLMK

4,19

Yhteensä

11,89

305/39 Duck-avojohdon lyhyt kokonaispituus selittyy sillä, että sitä on käytetty ainoastaan
Savilahden ja Männistön sähköasemien köysikiskostoissa. 110 kV rengasverkossa käytettyjen kaapelien ja avojohtojen loistehon tuotto on esitetty virran funktiona kuvassa 9. Loistehon tuotto on laskettu yhtälöllä (3) huomioiden kaapelien ja ilmajohtojen asennustapa ja
suurin sallittu kuormitettavuus.
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Kuva 9. 110 kV rengasverkon kaapelien ja avojohtojen loistehon tuotto virran funktiona.

Kuvasta 9 huomataan, että maakaapelit tuottavat tyhjäkäynnillä noin 30-kertaa enemmän
loistehoa kuin avojohdot. Tämä selittyy kaapelien suuremmasta maakapasitanssin arvosta.
Avojohdot 305/39 Duck ja 3x152/25 Ostrich kuluttavat loistehoa yli 200 ampeerin kuormituksilla.
Maakaapelit tuottavat aina loistehoa, sillä niiden kuormitettavuus tulee vastaan, ennen kuin
saavutetaan ns. luonnollinen teho, jossa kaapelin tuottama ja kuluttama loisteho kumoavat
toisensa. 110 kV maakaapelien tuottaman loistehon vaikutus verkon kokonaisloistehon tuottoon on huomattava. Esimerkiksi Haapaniemen sähköaseman ja Iloharjun kytkinaseman välillä oleva 2,8 km pitkä 3x1x1200 AHXLMK-kaapeli tuottaa kuormituksesta riippuen 2,4–
2,8 MVAr loistehoa verkkoon. Tämä vastaa noin 100 kilometrin pituisen 20 kV keskijänniteverkon loistehon tuotantoa.

5.2

Kytkin- ja sähköasemat

Kuvassa 10 on esitetty kartta 110 kV rengasverkosta, johon on merkitty sen varrella olevien
sähköasemien ja kytkinaseman sijainnit. Sähköasemien mittaukset ovat tärkeässä asemassa
rengasverkon loistehotarkastelussa. Mittauksista voidaan löytää verkon mahdolliset ongelmakohdat ja selvittää näiden pohjalta ratkaisuja loistehotilanteen optimoimiseen.
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Kuva 10. Kuopion 110 kV rengasverkon sähköasemat ja kytkinasema. 1: Iloharjun kytkinasema, 2:
Savilahden sähköasema, 3: Männistön sähköasema, 4: Vahtivuoren sähköasema, 5: Haapaniemen
sähköasema.

5.2.1

Iloharjun kytkinasema

Iloharjun kytkinasema toimii 110 kV rengasverkon liittymispisteenä Fingridin kantaverkkoon. Iloharjun kytkinasema on yhteydessä Savilahden sekä Haapaniemen sähköasemiin.
Iloharjun kytkinaseman kiskostossa on myös kiinni kaksi Fingridin lähtöä sekä Savon
Voima Verkko Oy:n lähtö.
Diplomityön loistehotarkastelu keskittyy 110 kV rengasverkkoon, joten Iloharjun liittymispiste on keskeisessä asemassa tarkastelun kannalta. Iloharjun liittymispisteen loistehon siirtoon ja siirtokustannuksiin on perehdytty tarkemmin kappaleessa 6.

5.2.2

Savilahden sähköasema

Savilahden sähköasemalla on kolme päämuuntajaa: 16 MVA, 110/10 kV; 25 MVA, 110/20
kV ja kolmikääminen 40 MVA, 110/20/10 kV päämuuntaja. Savilahden sähköasema syöttää
sähköä Kuopion asemakaava-alueen itä- ja luoteisosiin: Savilahteen, Neulamäkeen ja Puijon
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alueelle. Savilahden sähköasema syöttää sähköä myös Kuopion keskustaan ja Kuopion Yliopistolliseen Sairaalaan KYS:iin.

5.2.3

Männistön sähköasema

Männistön sähköasemalla on kaksi 25 MVA, 110/20 kV päämuuntajaa sekä yksi 25 MVA,
110/10 kV päämuuntaja ja sieltä syötetään sähköä Kuopion asemakaava-alueen pohjoisosiin
ja satamaan. Männistöstä syötetään sähköä myös keskustaan ja keskusta-alueen koillisosiin,
muun muassa Itkonniemeen. Männistön sähköasemalla on 2 x 2,75 MVAr kondensaattoriparisto, joka on nykyään kytketty irti verkosta.

5.2.4

Vahtivuoren sähköasema

Vahtivuoren sähköasema syöttää sähköä Kuopion ydinkeskusta-alueelle, Väinölänniemen
alueelle sekä Rönön saarelle Kuopion keskustan kaakkoisosassa. Sähköasemalla on yksi 25
MVA, 110/20 kV päämuuntaja. Vahtivuoren sähköasemalla on myös 2 x 2,75 MVAr kondensaattoriparisto, joka on nykyään kytketty irti verkosta.

5.2.5

Haapaniemen sähköasema

Haapaniemen sähköasema sijaitsee Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitoksen yhteydessä. Haapaniemen sähköasemaan on liitetty voimalaitoksen kaksi generaattoria ja päämuuntajia siellä on kaksi: yksi 25 MVA, 110/10 kV päämuuntaja ja yksi kolmikääminen 40
MVA, 110/20/10 kV päämuuntaja. Haapaniemen sähköasemalta syötetään voimalaitoksen
tuottamaa sähköä keskustan keskijänniteverkkoon ja asemakaava-alueen eteläosiin. Haapaniemen voimalaitoksen tuotannon ylittäessä Kuopion asemakaava-alueen kulutuksen, siirretään ylijäämä teho Iloharjun kytkinaseman kautta kantaverkkoon.

5.3

Keskijänniteverkko

Keskijänniteverkon pituudeksi 110 kV rengasverkon vaikutusalueella arvioidaan 270 km,
josta on kaapeloitu 87 %. Asemakaava-alueen kaapelointiaste pyritään tulevaisuudessa nostamaan lähelle 100 prosenttia. Kaapeleiden lisääntyvää käyttöastetta selittää kaapeleiden parempi käyttövarmuus avojohtoihin verrattuna ja lainsäädäntö.
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Sähkönjakeluverkon käyttövarmuuden laatuvaatimukset määrittelee sähkömarkkinalaki,
joka astui nykyisessä muodossaan voimaan 1.9.2013. Jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset on esitetty Sähkömarkkinalain kuudennen luvun 51. pykälässä. Sen mukaan jakeluverkon ylläpito, rakentaminen ja suunnittelu on toteutettava siten, että jakeluverkon vioittuminen lumikuorman tai myrskyn takia ei aiheuta verkon asemakaava-alueen käyttäjille yli
kuuden tunnin keskeytystä. Asemakaava-alueen ulkopuolella myrskyn ja lumikuorman aiheuttamat sähkökatkot eivät saa kestää yli 36 tuntia (Finlex, 2013). Laki velvoittaa sähkönjakeluyhtiöitä rakentamaan ja suunnittelemaan jakeluverkot säävarmoiksi, mikä tarkoittaa
muun muassa ilmajohtojen rakentamista avoimelle alueelle tai teiden varsille, sähköverkkoautomaation lisäämistä, varayhteyksien rakentamista ja maakaapelointia.
Kuvassa 11 on esitetty Kuopion asemakaava-alueen keskijänniteverkko.

Kuva 11. Kuopion asemakaava-alueen keskijänniteverkko.

Kuvassa 11 näkyvät vihreät viivat kuvaavat 10 kV kaapelia, tummansiniset 20 kV kaapelia
ja vaaleansiniset ilmajohtoa.
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10 kV ja 20 kV keskijännitekaapeleiden tuottamaa loistehoa arvioidaan Kuopion keskustaalueen kolmen eniten käytetyn maakaapelin mukaan. Nämä kaapelit kattavat 86 % asemakaava-alueen kaapeleista. Kaapelit ja niiden keskusta-alueen pituudet on esitetty taulukossa
3.
Taulukko 3. Tarkasteltavan sähköverkon kolme eniten käytettyä kaapelia.

Kaapeli

Pituus [km]

185XW 3x185 AHXAMK-W

150,75

10MA185P 3x185 APYAKMM

26,24

20MA120P 3x120 APYAKMM

17,16

Näiden kaapelien loistehon tuotto on esitetty virran funktiona kuvassa 12. Laskennassa on
otettu huomioon kaapelien suurimmat sallitut kuormitettavuudet.
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Kuva 12. Keskijännitekaapelien loistehon tuotto kuormitusvirran funktiona.

Kaapeleiden loistehon tuottoon vaikuttaa oleellisesti keskijänniteverkon jännitetaso. 3x185
AHXAMK-W -kaapelia käytetään sekä 10 kV että 20 kV keskijänniteverkossa. Kuten ku-
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vasta 12 nähdään, etenkin 20 kV verkossa olevien kaapeleiden kuormitettavuuden maksimiarvo tulee nopeasti vastaan, kun on saavutettu kaapelin luonnollinen teho. Käytännössä
20 kV verkossa olevat maakaapelit tuottavat aina loistehoa.
Keskijännitekaapelien verkkoon tuottama loistehon määrä on huomattava. Keskijänniteverkon loistehon tuoton määrän voi odottaa kasvavan tulevaisuudessa kaapelointiasteen kasvaessa sekä keskijänniteverkoston osien jännitetason noston vaikutuksesta.

5.4

Verkon kehitys

Tässä kappaleessa esitetään tulevaisuuden muutoksia Kuopion sähköverkkoon ja arvioidaan
näiden muutosten vaikutuksia loistehon tuotantoon. Muutokset muodostuvat verkon saneerauksista, joihin kuuluvat vanhojen maakaapelien uusiminen ja kaapelointiasteen kasvattaminen. Myös uuden sähköverkon rakentaminen otetaan huomioon. Tämänhetkisten suunnitelmien avulla pystytään melko tarkasti arvioimaan sähköverkon saneeraukset ja laajennukset 15 vuoden päähän. Kustannuslaskelmissa arvioidaan kuitenkin loissähkön tuotannon kehitystä 40 vuoden päähän, sillä kompensointilaitteistojen käyttöiät ovat pitkiä: noin 40–50
vuotta.
Kuopion sähköverkossa on keskijännitepuolella kaksi jännitetasoa: 10 kV ja 20 kV. Tulevaisuudessa tullaan 10 kV keskijänniteverkoston osia nostamaan 20 kV jännitteeseen. Edellä
mainitusti on jänniteportaan nostolla suuri vaikutus verkon kaapeleiden loistehon tuottoon.

5.4.1

Sähköverkon saneeraukset

Kuopion Sähköverkko Oy:n jakelualueen keskijänniteverkossa on vielä 95 km ilmajohtoa,
josta 35 kilometriä sijaitsee 110 kV rengasverkon vaikutusalueella. Kuopion Sähköverkko
Oy pyrkii tulevaisuudessa nostamaan jakeluverkon asemakaava-alueen kaapelointiasteen lähes 100 prosenttiin, joten on oleellista tarkastella myös kaapeloinnin lisääntymisestä aiheutuvaa loistehon tuotantoa. Korvaavaksii kaapeliksi oletetaan 3x185 AHXAMK-W.
Asemakaava-alueella on myös 12 km paperieristeistä 10 kV PLKVJ-kaapelia, jotka tullaan
tulevaisuudessa saneeraamaan. Valtaosa kaapeleista on asennettu vuosien 1951 ja 1969 välillä, joten kaapelien uusiminen saattaa tulla piankin vastaan. Oletusarvoisesti korvaavana
kaapelina käytetään 3x185 AHXAMK-W -kaapelia.
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Vanhojen PLKVJ -kaapelien lisäksi keskijänniteverkossa on noin 35 km 10 kV kaapeleita,
jotka tullaan tulevaisuudessa saneeraamaan. Jos jännitetaso pysyy näillä osuuksilla samana,
ei sillä ole suurta vaikutusta verkon loistehon tuotantoon. Loistehon tuotannon näkökulmasta
laskelmiin otetaankin huomioon ainoastaan vanhat PLKVJ -kaapelit, koska ne pitää uusia
lähitulevaisuudessa niiden käyttöiän tullessa vastaan.
Kuvassa 13 on esitetty 110 kV rengasverkon jakelualueen keskijänniteverkossa olevat ilmajohdot sekä vanhat paperieristeiset PLKVJ -kaapelit.

Kuva 13. Kuopion Sähköverkko Oy:n saneerattavat yhteydet. Vanhat paperieristeiset PLKVJ -maakaapelit on merkitty vihreällä ja ilmajohto-osuudet vaaleansinisellä.

Seuraavaksi tarkastellaan, miten ilmajohtojen kaapelointi vaikuttaa kokonaisloistehoon.
Tarkastelussa oletetaan, että kaapeloinnista johtuva loistehon tuotannon kasvu tulee täysimääräisenä verkkoon, eikä saneerattavien ilmajohtojen aiempaa loistehon kulutusta oteta
huomioon. 3x185 AHXAMK-W -kaapelin loistehon tuottoa on tarkasteltu kappaleessa 5.3.
Keskijänniteverkon kaapeleiden kokonaispituuden kasvaessa 35 kilometriä, lisäisivät nämä
kaapelit kuormittamattomina loistehon tuotantoa noin 1,2 MVAr. Kuitenkaan tilannetta,
jossa kaikki kaapeloitavat ilmajohto-osuudet olisivat kuormittamattomina, ei käytännössä
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tule eteen. Toimiessaan 50 % kuormitettavuudella tuottaisivat kaapelit loistehoa noin 1
MVAr.
Vanhojen PLKVJ -maakaapeleiden saneerauksesta johtuvan loistehon tuotannon kasvun arvioimisessa pitää ottaa huomioon kaapeleiden induktanssit sekä kapasitanssit ja verrata näitä
3x185 AHXAMK-W -kaapelin arvoihin. Oletetaan vielä lisäksi, että vanhan PLKVJ -verkoston jännite nostetaan kaapelien saneerauksen yhteydessä 20 kV jännitteeseen. Keskijänniteverkon vanhojen PLKVJ -kaapelien vaihejohtimien poikkipinnat vaihtelevat välillä 50–
120 mm. Näillä kaapeleilla on eri arvot käyttökapasitanssille sekä reaktanssille, mutta yksinkertaistamisen vuoksi käytetään kaikille kaapeleille yhtä käyttökapasitanssin ja reaktanssin arvoa, joka on eripaksuisten kaapelien pituuksien mukaan laskettu painotettu keskiarvo.
Käyttökapasitanssin arvoksi PLKVJ -kaapeleille saadaan 0,33 µF ja vaihejohtimen reaktanssille arvo 0,10 µΩ (Alatalo, 1975).
Lasketaan yhtälöllä (3) kaapelointisaneerauksesta aiheutuva loistehon tuotannon kasvu virran funktiona. Kun liikutaan PLKVJ -kaapelien kuormitettavuusalueella, on loistehon tuotannon kasvu noin 0,3 MVAr. Tulevaisuudessa pelkästään ilmajohtojen kaapeloinnista ja
vanhojen kaapeliyhteyksien uusimisesta syntyy noin 1,3 MVAr loistehon tuotannon kasvu.

5.4.2

Uudet kaapeliyhteydet

Tarkastellaan seuraavaksi uusien kaapeliyhteyksien rakentamisesta johtuvaa loistehon kokonaistuotannon kasvua. Oletetaan uuden verkon rakentamisessa käytettävän 3x185
AHXAMK-W -kaapelia ja verkon jännitteeksi 20 kV. Kuvassa 14 on esitetty uusista kaapeliyhteyksistä aiheutuva loistehon tuotanto eri kuormitusasteilla uusien kaapeleiden kokonaispituuden funktiona 15 kilometriin asti. Uusien kaapeliyhteyksien kokonaispituuden arvioidaan olevan seuraavan 15 vuoden aikana noin 10 km.
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Kuva 14. Uusien kaapeliyhteyksien tuottama loisteho eri kuormitusasteilla kaapelien pituuden funktiona.

Uusista kaapeliyhteyksistä johtuvan loistehon tuotannon kasvun arvioidaan olevan noin 0,3
MVAr.

5.4.3

Jännitteen nosto keskijänniteverkossa

110 kV rengasverkon alueella on keskijänniteverkkoa noin 270 km. 10 kV jännitteessä on
keskijänniteverkkoa yhteensä noin 160 km. 10 kV jännite tullaan tulevaisuudessa nostamaan
20 kV jännitteeseen osissa 10 kV keskijänniteverkostoa. Koska kaapeleiden loistehon tuotto
on suoraan verrannollinen jännitteen neliöön, kasvaa loistehon tuotto nelinkertaiseksi. Huomioitavaa on myös, että kuormitusten pysyessä ennallaan, pystytään 20 kV jännitteellä siirtämään sama teho pienemmällä sähkövirralla. Loistehon kulutus kaapeleissa on suoraan verrannollinen sähkövirran neliöön, minkä vuoksi sähkövirran puolittuessa loistehon kulutus
kaapeleissa putoaa neljäsosaan.
10 kV verkon kaapeleiden pituudesta vähennetään vielä aiemmin käsitellyt PLKVJ -kaapelit, jolloin 10 kV kaapelien pituudeksi tulee yhteensä 148 km. Valtaosa näistä kaapeleista on
3x185 AHXAMK-W -kaapelia, jota käytetään yleisesti myös 20 kV keskijänniteverkossa.
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Kun oletetaan koko 10 kV verkon olevan 3x185 AHXAMK-W -kaapelia, voidaan seuraavaksi tutkia jänniteportaan noston vaikutusta loistehon tuotantoon keskijänniteverkossa. Kuvassa 15 on esitetty 3x185 AHXAMK-W -kaapelin loistehon tuotto virran funktiona sekä 20
kV että 10 kV jännitteessä.
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Kuva 15. 3x185 AHXAMK-W -kaapelin loistehon tuotto 10 kV ja 20 kV jännitteessä.

Loistehon tuotannon kasvussa täytyy ottaa myös huomioon kuormitusvirtojen pienentyminen siirrettäessä sama määrä tehoa suuremmalla jännitteellä, joten muutosta on syytä tarkastella siirrettävän tehon funktiona. 10 kV jännitteellä laskennallinen maksimiteho, joka 3x185
AHXAMK-W -kaapelilla voidaan siirtää, on 3,3 MVA. Kuvassa 16 on esitetty loistehon
tuotannon kasvu käytettäessä 20 kV jännitettä 10 kV jännitteen sijaan siirretyn tehon funktiona.
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Kuva 16. Loistehon tuotannon kasvu siirretyn tehon funktiona siirryttäessä 10 kV jännitteestä 20 kV
jännitteeseen.

Kuvasta 16 huomataan, että mitä enemmän tehoa siirretään 20 kV jännitteessä, sitä enemmän
kasvaa loistehon tuotanto 10 kV jännitteeseen verrattuna. Tämä selittyy 20 kV jännitteen
pienemmällä sähkövirralla ja näin ollen pienemmällä loistehon kulutuksella kaapeleissa.
Jos koko 10 kV verkosto nostettaisiin 20 kV jännitteeseen, lisääntyisi loistehon tuotanto verkon kuormituksesta riippuen 3,9–8 MVAr. Arvioidaan, että 15 vuoden sisällä 10 kV verkostosta nostettaisiin 35 km osuus 20 kV jännitteeseen. Kuvassa 17 on esitetty suunnitteilla
olevat 10 kV verkoston osien jännitteen nostot 20 kV jännitteeseen.

39

Kuva 17. 15 vuoden sisällä 20 kV jännitteeseen nostettavat verkosto-osat. Nostettavat verkosto-osat
on merkitty keltaisella.

Keltaisella merkittyjen verkosto-osien jännitteen voidaan 15 vuoden sisällä odottaa nostettavan 20 kV jännitteeseen. Verkosto-osien jännitteen nostosta aiheutuvan loistehon tuotannon kasvun arvioidaan olevan noin 0,9 MVAr.
Keskijänniteverkoston osien jännitteen nostosta aiheutuva loistehon tuotannon kasvu lisättynä verkoston saneerauksista ja uusista kaapeliyhteyksistä johtuvaan loistehon tuotannon
kasvuun saadaan 15 vuoden ajanjakson loistehon tuotannon kasvuksi noin 2,5 MVAr. Tätä
arviota käytetään loistehon kompensoinnin taloudellisen kannattavuuden arvioimisessa.

5.4.4

110 kV verkon kehitys

110 kV verkkoon saattaa tulevaisuudessa tulla muutoksia Savilahden alueen kehittämisen
yhteydessä. Muutokset verkkoon eivät ole vielä varmoja, mutta loistehon kompensointia silmällä pitäen on ne otettava huomioon, jos niiden toteutus tulevaisuudessa varmistuu.
Savilahden alueen kehityssuunnitelmiin kuuluu ilmajohtolinjan Iloharju–Savilahti reitin siirtäminen. Tämä on mahdollista toteuttaa joko siirtämällä tämänhetkistä ilmajohtoa tai raken-
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tamalla Iloharjun ja Savilahden asemien väli maakaapelilla. Kuormitukset huomioiden maakaapeli tulisi olemaan vähintään 3x1x1200 AHXLMK-kaapelia ja kaapelin pituudeksi tulisi
noin 600 metriä. Jos saneeraus toteutettaisiin, aiheutuisi tästä verkon loistehon tuotantoon
noin 0,5 MVAr kasvu.
Toinen mahdollinen muutos Savilahden alueen 110 kV verkkoon on Kuopion Yliopistollisen
Sairaalan sähkön syöttäminen 110 kV kaapelilla Savilahden sähköasemalta. Kaapelin pituudeksi tulisi noin 700 m ja 3x1x800 AHXLMK-kaapelin arvoilla laskettuna aiheutuisi uudesta
kaapeliyhteydestä noin 0,5 MVAr loistehon tuotannon kasvu. Yhteensä 110 kV verkon muutoksista arvioidaan loistehon tuotannon kasvun olevan 1 MVAr.
Suunnitelmien epävarmuuden vuoksi edellä esitettyjä arvioita loistehon tuotannon kasvuun
ei oteta teknisessä eikä taloudellisessa tarkastelussa huomioon. Jos 110 kV verkon saneeraussuunnitelmat toteutuvat, on ne huomioitava mahdollisen loistehon kompensointi-investoinnin suunnittelussa.
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6

LOISTEHON SIIRTOKUSTANNUKSET ILOHARJUSSA

Diplomityön tavoitteena on tarkastella Kuopion Sähköverkko Oy:n loistehotilannetta ja etsiä
mahdollisia ratkaisuja loistehon siirtotilanteen optimoimiseksi. Loistehon taloudellisia vaikutuksia Kuopion Sähköverkko Oy:lle tarkastellaan tutustumalla Iloharjun loissähkömaksujen muodostumiseen viime vuosina. Tarkasteluun käytetään Fingridin ekstranetistä kerättyä
dataa, jonka perusteella jakeluverkkoyhtiöitä laskutetaan siirretystä loissähköstä. Tarkastelusta saatujen tulosten perusteella arvioidaan loistehon kompensoinnin tarve.
Suuren datamäärän käsittelyssä on käytetty MS Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Excelillä
on luotu Iloharjun liittymispisteen loissähköikkunat vuosilta 2016, 2017 ja 2018 sekä Savon
Voima Verkko Oy:n kanssa tehdyn netotussopimuksen mukaiset loissähköikkunat vuosina
2017 ja 2018.Tähän kappaleeseen on koottu tulokset mittausdatasta ja johtopäätökset loistehon kompensoinnin tarpeesta.

6.1

Netotus

Jos samassa kytkinaseman kiskostossa on Fingridin asiakkaan useita liittymispisteitä, muodostuvat loissähköikkunan rajat ja mittauspisteet pätö- sekä loistehon osalta liittymispisteiden mittausten nettosummasta. Kuopion 110 kV rengasverkossa on kaksi lähtöä Iloharjun
kytkinaseman kiskostossa. Fingrid huomioi loisteho- ja loisenergialaskutuksessaan liittymispisteiden loistehon ja -energian nettosumman.
Jos saman kytkinaseman kiskostossa on myös toisen asiakkaan liittymispisteitä, voidaan asiakkaiden kesken sopia erikseen näiden liittymispisteiden pätö- ja loistehojen netotuksesta.
Netotussopimuksen tekoon voi kannustaa esimerkiksi tilanne, jossa toinen asiakakkaista antaa loistehoa kantaverkkoon ja toinen ottaa loistehoa kantaverkosta. Tällaisessa tilanteessa
asiakkaiden loistehot kompensoivat toisiaan, jolloin loissähkön siirrosta aiheutuvia kustannuksia saadaan pienennettyä. Mikäli netotussopimukseen on määritetty myös asiakkaiden
pätötehojen netotus, saattaa se suurentaa loissähköikkunan anto- ja ottorajoja vuodessa siirretyn ottoenergian tai voimalaitosten nettotehon kasvamisen vuoksi yhtälön (5) mukaisesti.
Iloharjun kytkinaseman kiskostossa on myös Savon Voima Verkko Oy:n (SVV) 110 kV
liittymispiste, josta on yhteys Suonenjoen sähköasemalle. Kuopion Sähköverkko Oy (KSV)
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ja SVV ovat tehneet netotussopimuksen sekä pätö- että loistehon osalta. Hyöty netotussopimuksesta jaetaan tasan verkkoyhtiöiden kesken. Kokonaishyöty 𝐻tot lasketaan yhtälöllä (10)
𝐻tot = 𝐾SVV + 𝐾KSV − 𝐾NETOTUS
, jossa

(10)

𝐾SVV

SVV:n loissähkökustannukset

[€]

𝐾KSV

KSV:n loissähkökustannukset

[€]

𝐾NETOTUS

Netotuksen loissähkökustannukset

[€]

Kuopion Sähköverkko Oy:n 𝐾KSV ja Savon Voima Verkko Oy:n 𝐾SVV loissähkökustannukset yhtälössä (10) on laskettu olettamalla, ettei netotussopimusta olisi. Loissähköikkunan
ylityksistä aiheutuvia maksuja suoritetaan Iloharjun liittymispisteessä siis ainoastaan netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan perusteella. KSV:n ja SVV:n omista loissähköikkunoista saadaan laskettua netotushyödyn määrä. KSV:n loissähköikkunasta voidaan
myös arvioida KSV:n loistehon kompensoinnin tarve, jos netotussopimusta ei olisi.
Netotushyödyn tarkastelussa on siis tärkeää tutkia Iloharjun SVV:n ja KSV:n loissähköikkunoita, sillä ne vaikuttavat suoraan netotushyödyn määrään yhtälön (10) mukaisesti. SVV:n
loissähköikkunan tuntikohtaiset mittauspisteet voidaan laskea yhtälöllä (11)
𝑄SVV = 𝑄NETOTUS − 𝑄KSV

(11)

Yhtälössä (11) oleva muuttuja 𝑄X kuvaa tunnin keskimääräisä loistehoa. Loissähköikkunan
pisteiden y-akselin arvot, eli pätötehon tuotto ja kulutus SVV:n liittymispisteessä, voidaan
laskea myös yhtälöllä (11), jolloin loistehon 𝑄X korvaa pätöteho 𝑃X . Loissähkön anto- ja
ottorajat SVV:n loissähköikkunoihin saadaan Fingridiltä SVV:n luvalla. Savon Voima
Verkko Oy:n liittymispisteen takana on junaliikenteen sähkönjakelussa käytettäviä kondensaattoreita nettoteholtaan 1,3 MVAr, minkä takia SVV:n liittymispisteen sekä netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan loistehon antoraja kasvaa 1,3 MVAr.
Vuoden 2017 syksyyn asti Savon Voima Verkko Oy:n lähdössä oli kiinni Kuopion Sähköverkko Oy:n Leväsen sähköasema. Leväsen sähköasema sijaitsee noin viisi kilometriä Kuopion keskusta-alueen eteläpuolella. Jotta tulevaisuuden mahdollisia loistehon kompensointiratkaisuja voitaisiin selvittää mahdollisimman tarkasti, otetaan kustannuslaskennassa huomioon Leväsen sähköaseman irrotus SVV:n lähdöstä.
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6.2

Loisteho Iloharjun liittymispisteessä ja kustannukset

Seuraavaksi tutustutaan Iloharjun liittymispisteen loissähköikkunoihin ja loissähköikkunan
ylityksistä aiheutuviin kustannuksiin. KSV:n Iloharjun liittymispisteen mittausdata on Fingridin ekstranetistä saatavilla vuodesta 2016 lähtien ja netotussopimuksen data vuodesta 2017
eteenpäin. Savon Voima Verkko Oy:n mittauspisteet lasketaan netotussopimuksen mukaisen
loissähköikkunan perusteella. Dataa SVV:n loissähköikkunoista on vuodesta 2017 lähtien.
Kaikki kustannukset ja hyödyt arvioidaan vertailukelpoisuuden vuoksi täydellä, vuonna
2019 alkaneella, hinnoittelulla. Loistehomaksu 1 000 €/MVAr laskutetaan kuukauden suurimmasta loissähköikkunan ylityksestä ja loisenergiamaksu 5 €/MVArh laskutetaan loissähköikkunan ylityksistä muodostuneesta loisenergiasta. Laskujen oikeellisuus on tarkastettu
muuttamalla loissähköhinnoittelu vuosien 2017 ja 2018 mukaiseksi ja vertaamalla tuloksia
netotushyödyn laskutuksen toteutuneisiin arvoihin. Kustannuslaskelmissa on myös otettu
huomioon mahdollisuus, että Fingridin asettama lievennys, jonka mukaan 50 kuukauden
suurinta loissähköikkunan ylitystä jätetään laskutuksessa huomiotta, poistuu tulevaisuudessa.
Iloharjun loissähköikkunat on esitetty vuosilta 2016–2018 ja näiden perusteella arvioidaan
mahdollisen kompensoinnin tarve. Jos kompensoinnin tarvetta ilmenee, esitetään myös karkea arvio kompensointilaitteiston tehosta. Arvioinnissa ei tässä vaiheessa oteta huomioon
kompensointilaitteiston kustannuksia, sijoituspaikkaa eikä esimerkiksi sijoituspaikan mukaisia kuormituksia päämuuntajille tai jakeluverkkoon.
Tarvittavaa kompensointitehoa arvioidaan Excel -työkalulla, joka optimoi reaktorin mitoitustehon minimoimalla loissähkömaksut. On huomioitavaa, että työkalu olettaa reaktorin
olevan koko ajan kytkettynä. Reaktorin minimitehon suhdetta nimellistehoon voidaan säätää. Optimoinnissa on käytetty reaktorin minimitehoa, joka vastaa 12,5 % nimellistehosta.
Arvo 12,5 % on sama, kun Leväsen sähköasemalle asennetulla 15-portaisesti säädettävällä
reaktorilla, jonka nimellisteho on 4 MVAr ja minimiteho 500 kVAr. Tämä tarkoittaa sitä,
että mikäli loissähköikkunassa alkaa ilmetä loistehon ottorajan ylityksiä reaktorin tuottaman
induktiivisen loistehon takia, reaktori säätää itsensä 12,5 % teholle. Todellisuudessa käämikytkimellä varustetun reaktorin säätö tapahtuu portaittain pienemmillä tehonmuutoksilla,

44
jotka määräytyvät reaktorin nimellistehosta, minimitehosta ja tehoportaiden lukumäärästä.
Työkalu optimoi reaktorin tehon joko lievennysten kanssa tai ilman lievennyksiä
Huomioitavaa Excel -työkalun arvioimissa reaktorien tehoissa on myös, että työkalu pyrkii
ainoastaan minimoimaan loissähkön siirtokustannukset, eikä esitetyn tehoisilla reaktoreilla
voida välttämättä optimoida verkossa siirtyvän tehon tehokerrointa. Loistehon tuotannon ja
kulutuksen vaihtelun takia olisi järkevää kompensoida loistehoa siten, että nettoloisteho Iloharjun liittymispisteessä olisi selvästi loissähköikkunan sisäpuolella. Tämä varmistaa sen,
että nopeatkaan vaihtelut loistehon tuotannossa tai kulutuksessa eivät aiheuttaisi loistehon
anto- tai ottorajan ylityksiä.

6.3

KSV:n vuoden 2016 loissähkön siirtokustannukset

Kuvassa 18 esitetään vuoden 2016 Iloharjun liittymispisteen loissähköikkuna. Loissähköikkuna on muodostettu ainoastaan Kuopion Sähköverkko Oy:n 110 kV rengasverkon loissähkön siirrosta, koska netotussopimuksen mukainen loissähkölaskutus tuli voimaan vuonna
2017.
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Kuva 18. Iloharjun liittymispisteen loissähköikkuna vuonna 2016.

Taulukkoon 4 on koottu tärkeimmät tiedot vuoden 2016 loissähköikkunasta laskutuksen näkökulmasta.
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Taulukko 4. Tietoja vuoden 2016 KSV:n loissähköikkunasta.

Ilman lievennyksiä

Lievennykset huomioitu

Ylitysten lkm.

827

604

Suurin ylitys [MVAr]

3,421
(26.6.2016 klo 03:00)

2,162
(21.6.2016 klo 01:00)

Loissähköikkunan ylittävä loisenergia
[MVArh]

1 017,45

557,00

Jos vuoden 2019 mukainen loissähköhinnoittelu olisi ollut käytössä, olisi KSV:lle aiheutunut vuonna 2016 loissähkön siirrosta kustannuksia noin 10 000 euroa lievennysten ollessa
käytössä. Jos lievennyksiä ei olisi huomioitu, olisi kustannuksia kertynyt noin 20 000 euroa.
Kuten suurimmasta ylityksestä huomataan, kompensoinnin tarvetta esiintyy etenkin kesäaikaan sähköverkon kuormituksen ollessa minimissään. Lievennykset huomioiden kesä-heinäkuussa muodostui 70 % koko vuoden loissähkökustannuksista. Kuvassa 19 esitetään loissähkön siirto Iloharjussa vuonna 2016. Sininen viiva kuvaa toteutunutta loistehon siirtoa ja
mustat viivat kuvaavat loistehon anto- ja ottorajoja. Positiivisella loistehon arvolla loistehoa
otetaan kantaverkosta ja negatiivisella arvolla loistehoa annetaan kantaverkkoon.
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Kuva 19. Vuoden 2016 loissähkön siirto Iloharjun liittymispisteessä.
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Loissähkön ottorajan ylityksiä tapahtui vuonna 2016 kolme kappaletta. Ylitykset ajoittuivat
tammikuulle. Kuvasta 19 havaitaan loistehossa noin 10 MVAr päivittäistä vaihtelua ympäri
vuoden. Tämä vaihtelu johtuu siitä, että yöllä pienen kuormituksen aikaan loistehon tuotanto
on suurimmillaan ja kulutus pienimmillään.
Vuoden 2016 loissähkön siirtotilanteeseen Excel -työkalu antaa optimaaliseksi reaktorin tehoksi lievennysten ollessa käytössä 2,17 MVAr, jolloin säästöä loissähkökustannuksissa tulisi noin 9 500 euroa. Jos lievennyksiä taas ei huomioida, antaa työkalu reaktorin tehoksi
3,72, jolloin säästöä tulisi noin 18 500 euroa.

6.4

Netotetun loissähkön siirtokustannukset ja hyöty vuonna 2017

Loistehon kompensoinnin tarpeen arviointia monimutkaistaa KSV:n ja SVV:n loistehojen
netotus, joka aloitettiin Iloharjun liittymispisteessä vuonna 2017. Fingridin ekstranet -palvelusta saadaan loissähkörajat ja loistehon tuntikohtaiset mittauspisteet Kuopion Sähköverkko
Oy:n ja netotussopimuksen mukaiseen loissähköikkunaan. Kuvassa 20 on esitetty vuoden
2017 netotussopimuksen mukainen loissähköikkuna.
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Kuva 20. Iloharjun liittymispisteen netotussopimuksen mukainen loissähköikkuna vuonna 2017.
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Kuvan 20 loissähköikkunasta huomataan, että liittymispisteen loissähkön antorajan ylityksiä
on huomattavasti enemmän verrattuna KSV:n vuoden 2016 loissähköikkunaan. Suurin loissähkön antorajan ylitys on yli 10 MVAr. Vuonna 2017 noin 40 % netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan mittauspisteistä ylittävät loissähkön antorajan. Muita huomioita on,
että kantaverkkoon päin ei siirretty lainkaan pätötehoa, eli Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitoksen tuottama ylijäämä energia kulutettiin SVV:n verkossa. Loissähköikkunan koko on myös huomattavasti kasvanut, kun vertaa loissähköikkunaa kuvassa 18 esitettyyn loissähköikkunaan, jonka muodosti ainoastaan Kuopion Sähköverkko Oy. Taulukkoon
5 on kerätty tärkeimpiä tietoja vuoden 2017 netotussopimuksen mukaisesta loissähköikkunasta.
Taulukko 5. Tietoja vuoden 2017 netotussopimuksen mukaisesta loissähköikkunasta.

Ilman lievennyksiä

Lievennykset huomioitu

Ylitysten lkm.

3 512

2 912

Suurin ylitys [MVAr]

12,43
(2.7.2017 klo 05:00)

9,90
(30.6.2017 klo 04:00)

Loissähköikkunan ylittävä loisenergia
[MVArh]

13 282,58

10 199,56

Kustannuksia netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan ylityksistä kertyy vuoden
2019 hinnoittelulla noin 150 000 euroa. Jälleen huomataan, kuinka paljon Fingridin lievennys, jossa kuukauden 50 suurinta loissähköikkunan ylitystä jätetään huomiotta, vaikuttaa.
Lievennysten kanssa kustannuksista säästyy noin kolmannes, jolloin kokonaisloissähkökustannukset Iloharjun liittymispisteessä olisivat noin 100 000 euroa. Kuvassa 21 on esitetty
vuoden 2017 netotetun loistehon siirto Iloharjun liittymispisteessä.
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Kuva 21. Vuoden 2017 netotetun loissähkön siirto Iloharjun liittymispisteessä.

Loissähköikkunan antorajan ylityksiä havaitaan tapahtuvan vuoden ympäri netotussopimuksen mukaisessa loissähköikkunassa. Kesäaikana havaitaan ylitysten olevan huomattavasti
suurempia.
Jotta 90 % netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan ylityksistä saataisiin kompensoitua reaktorilla, tulisi reaktorin olla teholtaan noin 8 MVAr. Kuopion Sähköverkko Oy:n ei
välttämättä kannata hankkia reaktoria netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan perusteella, sillä tulevaisuudessa voi tulla eteen tilanne, jossa esimerkiksi Fingrid ei tarjoakaan
mahdollisuutta loissähkön netotukseen. Tällä hetkellä KSV:n kannattaa mitoittaa mahdollinen kompensointilaitteisto omiin tarpeisiinsa tulevaisuuden lisääntyvä loistehon tuotanto
huomioiden, jotta vältytään kompensointiratkaisun ylimitoitukselta.

6.4.1

KSV:n loissähköikkuna

Jotta voidaan tarkastella netotussopimuksen hyötyä verkkoyhtiöille, täytyy tarkastella myös
sähköverkkoyhtiöiden loissähköikkunoita ilman netotussopimusta. Verkkoyhtiöille aiheutuvat kustannukset Iloharjun liittymispisteen loissähkön siirrosta ilman netotussopimusta vaikuttavat suoraan netotussopimuksen hyötyyn yhtälön (10) mukaisesti. Seuraavaksi tutustu-
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taan KSV:n vuoden 2017 loissähköikkunaan ja ylityksistä aiheutuviin kustannuksiin olettaen, ettei netotussopimusta olisi. Kuvassa 22 on esitetty KSV:n vuoden 2017 loissähköikkuna.
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Kuva 22. Iloharjun liittymispisteen KSV:n loissähköikkuna vuonna 2017.

Ilman netotussopimusta olisi Kuopion Sähköverkko Oy:lle aiheutunut vuoden 2019 hinnoittelulla kustannuksia loissähköikkunan ylityksistä noin 15 000 euroa ilman lievennyksiä ja
noin 6 000 euroa lievennysten kanssa. Taulukossa 6 on esitetty tärkeimpiä tietoja KSV:n
vuoden 2017 loissähköikkunasta.
Taulukko 6. Tietoja vuoden 2017 netotussopimuksen mukaisesta loissähköikkunasta.

Ilman lievennyksiä

Lievennykset huomioitu

Ylitysten lkm.

571

397

Suurin ylitys [MVAr]

4,21
(2.7.2017 klo 05:00)

2,16
(23.6.2017 klo 01:00)

Loissähköikkunan ylittävä loisenergia
[MVArh]

704,25

385,91

50
Loistehon antoraja on kasvanut vuoden 2016 arvosta 4,05 MVAr arvoon 4,62 MVAr, mikä
on yksi syy loissähköikkunan ylitysten määrän pienentymiseen. Excel-työkalulla optimoitiin
vuoden 2017 datan perusteella Kuopion Sähköverkko Oy:lle reaktorin tehoksi ilman lievennyksiä 4,21 MVAr, jolloin KSV:n loissähkökustannuksissa olisi tullut säästöjä 98 %. Lievennykset huomioiden, riittäisi loissähköikkunan ylityksistä aiheutuvien kustannusten välttämiseen 2,2 MVAr reaktori.

6.4.2

SVV:n loissähköikkuna

Netotushyödyn laskemiseen tarvittavat Savon Voima Verkko Oy:n loissähkökustannukset
on määritetty SVV:lle lasketun loissähköikkunan avulla. SVV:n loissähköikkunan tuntikohtaiset mittauspisteet on laskettu yhtälöllä (11) ja loissähkön anto- ja ottorajat saadaan Fingridiltä. Kuvassa 23 on esitetty SVV:n vuoden 2017 loissähköikkuna. Kuvan selkeyden
vuoksi siitä on jätetty pois loissähkön ottoraja, jonka arvo on +9,57 MVAr.
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Kuva 23. Iloharjun liittymispisteen SVV:n loissähköikkuna vuonna 2017.

Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkossa näyttäisi muodostuvan suurin osa Iloharjun
kautta kantaverkkoon siirrettävästä loistehosta. 94 % mittauspisteistä ylittävät loistehon antorajan ja suurin ylitys on 9,53 MVAr. Vuoden 2017 loissähkön siirto Iloharjun SVV:n lähdössä on esitetty kuvassa 24.
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Kuva 24. Vuoden 2017 loissähkön siirto Iloharjun SVV:n lähdössä. Punaisella merkittynä ajankohtana irrotettiin Leväsen sähköasema SVV:n lähdöstä omaksi KSV:n kantaverkon liittymispisteeksi.

Kuvasta 24 nähdään jälleen loissähkön siirron olevan lähes kokonaan antorajan ylittävällä
puolella. Kuvaan 24 punaisella merkitty ajankohta kuvaa KSV:n Leväsen sähköaseman irrotusta Iloharjun SVV:n lähdöstä. Ajankohdan jälkeen Leväsen sähköasema on toiminut
omana liittymispisteenään Kuopion Sähköverkko Oy:n verkossa.
SVV:n loissähköikkunan ylityksistä aiheutuvat kustannukset ilman netotussopimusta olisivat huomattavia, minkä vuoksi netotussopimuksen tekeminen on erittäin järkevää. Lois- ja
pätötehon netotus kasvattaa loissähköikkunan kokoa ja KSV:n osittainen loissähkön otto
kompensoi SVV:n loissähkön antoa. Ilman netotussopimusta olisi SVV:lle aiheutunut
260 000 euron kustannukset ilman lievennyksiä ja 230 000 euron kustannukset lievennysten
kanssa. Myös Kuopion Sähköverkko Oy:n kannalta netotussopimus on kannattava, sillä
KSV saa netotussopimuksen tuomasta hyödystä 50 %.

6.4.3

Netotushyöty

Netotussopimuksen kokonaishyöty vuonna 2017 olisi vuoden 2019 hinnoittelulla ollut noin
120 000 euroa, josta Kuopion Sähköverkko Oy:n osuus olisi ollut noin 60 000 euroa. Jos
vuonna 2017 Kuopion Sähköverkko Oy:llä olisi ollut Excel -työkalun esittämä 4,21 MVAr
kompensointireaktori, olisi netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan kustannukset
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pudonneet kolmannekseen. Tällöin netotussopimuksesta KSV:lle maksettava hyöty olisi
kasvanut noin 100 000 euroon.

6.4.4

Leväsen sähköasema

KSV:n Leväsen sähköasema irrotettiin Savon Voima Verkko Oy:n lähdöstä 16.8.2017.
Tämä käy ilmi kuvasta 24, jossa esitetään loissähkön siirto Iloharjun SVV:n lähdössä vuonna
2017. Kuvaan 24 on merkitty noin 2,5 MVAr hyppy loistehon siirrossa. Loissähkön siirtotilanne parani hieman SVV:n ja samalla myös netotussopimuksen kannalta.
Jotta vuoden 2017 netotussopimuksen mukaista loissähköikkunaa voitaisiin käyttää hyödyksi reaktori-investoinnin kannattavuuden laskennassa ja mitoituksessa, on vertailukelpoisuuden varmistamiseksi otettu huomioon Leväsen sähköaseman irrottamisesta aiheutuvat
muutokset netotussopimuksen mukaiseen loissähköikkunaan.
Leväsen sähköaseman loistehon siirrosta on mittauksia vuoden 2017 elokuun puolestavälistä
lähtien. Olettamalla Leväsen sähköaseman liittymispisteen loissähkön siirron olleen vuonna
2017 samaa luokkaa kuin vuonna 2018, voidaan muodostaa vuoden 2017 netotussopimuksen mukainen loissähköikkuna ilman Leväsen sähköasemaa. Uuden loissähköikkunan muodostaminen tapahtuu käytännössä vähentämällä vuoden 2017 netotetuista loistehoista Leväsen sähköaseman vuoden 2018 loisteho elokuun 16. päivään asti. Tutkimuksessa havaitaan,
että jos Leväsen sähköasema olisi ollut irrotettuna SVV:n lähdöstä koko vuoden, olisi kokonaiskustannukset netotetun loissähkön siirrosta pienentyneet 25 %. Luku on todellisuudessa
hieman pienempi, koska Leväsen sähköaseman kautta siirretty ottoenergia suurentaa vuoden
2017 netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan otto- ja antorajaa.
Leväsen sähköasema toimii tällä hetkellä omana liittymispisteenään Fingridin kantaverkkoon KSV:n verkossa. Leväsen sähköaseman kautta kantaverkkoon siirrettävän loistehon
kompensointiin on hankittu jo aiemmin mainittu 4 MVAr käämikytkimellä varustettu reaktori, joka otettiin käyttöön joulukuussa 2018.
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6.5

Netotetun loissähkön siirtokustannukset ja hyöty vuonna 2018

Tässä kappaleessa esitetään vuoden 2018 loissähköikkunat, kustannukset ja netotushyöty.
Vuoden 2018 netotussopimuksen mukainen loissähköikkuna on esitetty kuvassa 25 ja Iloharjun netotetun loissähkön siirto kuvassa 26.
120

100

Pätöteho [MW]

80
60
40
20

0
-30

-20

-10

0

10

20

30

-20
-40

Loisteho [MVAr]

Kuva 25. Iloharjun liittymispisteen netotussopimuksen mukainen loissähköikkuna vuonna 2018.
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Kuva 26. Vuoden 2018 netotetun loissähkön siirto Iloharjun liittymispisteessä. Punaisella merkittynä
ajankohtana SVV:n verkon jakorajoihin tuli muutoksia Fingridin johdon jännitteettömäksi kytkemisen takia.

Kuvasta 26 huomataan marraskuun lopusta joulukuun alkuun huomattava lasku loistehon
annossa. Tuolloin Fingridin johto Alapitkä–Iloharju otettiin jännitteettömäksi, jolloin jakorajoihin SVV:n verkossa tuli muutoksia. Netotettu loisteho muodostui tuolloin pääosin ainoastaan KSV:n loistehosta.
Taulukossa 7 on esitetty tärkeimpiä tietoja netotussopimuksen mukaisesta loissähköikkunasta vuonna 2018.
Taulukko 7. Tietoja vuoden 2018 netotussopimuksen mukaisesta loissähköikkunasta.

Ilman lievennyksiä

Lievennykset huomioitu

Ylitysten lkm.

5250

4650

Suurin ylitys [MVAr]

12,88
(24.6.2018 klo 05:00)

11,39
(12.6.2018 klo 00:00)

Loissähköikkunan ylittävä loisenergia
[MVArh]

24 637,66

20 089,08

Vaikka Leväsen sähköasema oli koko vuoden 2018 irrotettuna SVV:n lähdöstä, lisääntyivät
loissähköikkunan ylitykset huomattavasti. Ylitysten määrä lisääntyi vuodesta 2017 50 %:lla
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ja loissähköikkunan ylityksistä muodostuva loisenergia kasvoi kaksinkertaiseksi. Pääsyiksi
loissähköikkunan ylitysten lisääntymiseen vuonna 2018 arvioidaan vuoden 2018 keskimääräistä lämpimämmät kevät ja syksy sekä poikkeukselliset kytkentätilanteet SVV:n verkossa.
Loistehon antoraja pieneni 0,07 MVAr vuodesta 2017. Kustannuksia netotussopimuksen
mukaisen loissähköikkunan ylityksistä koitui 180 000 euroa lievennysten kanssa ja 230 000
euroa ilman lievennyksiä.

6.5.1

KSV:n loissähköikkuna

Myös Kuopion Sähköverkko Oy:n loissähköikkunassa on nähtävissä muutoksia loistehon
siirrossa verrattuna vuoteen 2017. Kuvassa 27 on esitetty KSV:n loissähköikkuna vuonna
2018.
100
80

Pätöteho [MW]

60
40
20
0
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-20
-40
-60

Loisteho [MVAr]

Kuva 27. Iloharjun liittymispisteen KSV:n loissähköikkuna vuonna 2018.

Kuvaan 22 verrattuna, huomataan loistehon tuotannon lisääntyneen Kuopion sähköverkossa
vuonna 2018. Vuoteen 2017 verrattuna, loistehon antoraja on pienentynyt 0,3 MVAr. Taulukossa 8 on esitetty tärkeimpiä tietoja vuoden 2018 KSV:n loissähköikkunasta.
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Taulukko 8. Tietoja vuoden 2018 netotussopimuksen mukaisesta loissähköikkunasta.

Ilman lievennyksiä

Lievennykset huomioitu

Ylitysten lkm.

1 595

1 302

Suurin ylitys [MVAr]

6,05
(22.5.2018 klo 04:00)

4,36
(23.6.2018 klo 03:00)

Loissähköikkunan ylittävä loisenergia
[MVArh]

3 269,77

2 265,65

Vuoteen 2017 verrattuna, loissähköikkunan ylitykset kolminkertaistuivat vuonna 2018. Siirretyn loisenergian määrä kasvoi noin viisinkertaiseksi. Jos netotussopimusta ei olisi, olisivat
KSV:n loistehon siirtokustannukset olleet 44 000 euroa ilman lievennyksiä ja 28 000 euroa
lievennysten kanssa. Kustannukset olisivat nousseet vuoteen 2017 verrattuna lähes viisinkertaisiksi.

6.5.2

SVV:n loissähköikkuna

Savon Voima Verkko Oy:n vuoden 2018 loissähköikkuna on esitetty kuvassa 28. Selkeyden
vuoksi kuvasta on jätetty pois loistehon ottoraja, jonka arvo on +9,57 MVAr.

57
60

50

Pätöteho [MW]

40

30

20

10

0
-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Loisteho [MVAr]

Kuva 28. Iloharjun liittymispisteen SVV:n loissähköikkuna vuonna 2018. Kuvassa 26 esitetty kytkentätilanne on merkitty punaisella.

Kuvasta 28 huomataan selkeitä muutoksia lois- ja pätötehon siirrossa vuoden sisällä. Nämä
johtuvat erilaisista kytkentätilanteista ja näin ollen jakorajojen muutoksista. Punaisella merkityt pisteet sijoittuvat edellä mainitun Alapitkä–Iloharju -johdon irti kytkemiseen. Kuvan
28 ylälaidassa erillään oleva pistejoukko kuvaa kytkentätilannetta, jossa yksi SVV:n verkkoa
syöttävä lähtö Alapitkässä otettiin jännitteettömäksi, minkä vuoksi Iloharjun kautta syötettiin enemmän tehoa SVV:n verkkoon. Verkoston pituus kasvoi samalla noin 200 kilometriin
tavanomaisesta reilusta 100 kilometristä. Tuolloin tapahtui myös suurin loissähköikkunan
ylitys 13,16 MVAr. Kyseinen kytkentätilanne on havaittavissa myös netotetun loissähkön
siirtoa vuonna 2018 esittävässä kuvassa 26. Kytkentätilanne ajoittui marraskuun alkupuolelle, juuri ennen punaisella merkittyä kytkentätilannetta, jossa johto Alapitkä–Iloharju irrotettiin.
Loissähköikkunan ylitysten määrä oli vuonna 2018 likimain sama kuin vuonna 2017. Kuitenkin suurempien loistehon antorajan ylitysten vuoksi, olisivat SVV:n loissähkökustannukset ilman netotussopimusta kasvaneet yli 10 prosentilla. Tällöin olisivat SVV:n loissähkökustannukset olleet 290 000 euroa ilman lievennyksiä ja 260 000 euroa lievennykset huomioiden.

58

6.5.3

Netotushyöty

Netotushyöty olisi vuoden 2019 hinnoittelulla ollut vuonna 2018 noin 100 000 euroa, josta
KSV:n osuus olisi ollut noin 50 000 euroa. Hyöty pieneni vuodesta 2017, koska loistehon
anto kantaverkkoon lisääntyi molemmilla sähköverkkoyhtiöillä.

6.6

Johtopäätökset

Jos netotussopimusta ei olisi, olisivat vuosittaiset loissähköikkunan ylityksistä aiheutuvat
kustannukset Kuopion Sähköverkko Oy:lle kymmeniä tuhansia euroja. Netotussopimuksen
takia KSV:lle ei kuitenkaan tällä hetkellä aiheudu kustannuksia oman loissähköikkunan ylityksistä. KSV saa 50 % osuuden netotussopimuksen tuomasta hyödystä, jonka määrä vuosittain on huomattava. Netotetun loistehon kompensoinnilla olisi kuitenkin suuri vaikutus
netotussopimuksen kokonaishyötyyn, jolloin kompensoinnista hyötyisi kumpikin verkkoyhtiö. Tulevaisuudessa KSV:n verkossa tuotettu loisteho tulee lisääntymään huomattavasti
mm. kaapeloinnin vuoksi, mikä lisää reaktori-investoinnin kannattavuutta. Reaktori-investoinnin taloudellista kannattavuutta arvioidaan tarkemmin kappaleessa 9.
Vuonna 2018 KSV:n loissähköikkunan ylitysten lukumäärä kasvoi kolminkertaiseksi verrattuna vuoteen 2017, mikä johtuu suurimmaksi osaksi erittäin lämpimästä keväästä ja syksystä. Myös erilaiset kytkentätilanteet vaikuttivat loistehon kantaverkkoon annon lisääntymiseen. Savon Voima Verkko Oy:n loissähköikkunan ylitysten lukumäärä oli vuonna 2018
samaa luokkaa kuin vuonna 2017, mutta ylitysten suuruus kasvoi, mikä on nähtävissä myös
netotussopimuksen mukaisessa loissähköikkunassa kuvassa 25. Kuvassa 29 on esitetty vuosien 2016–2018 ylitysten lukumäärät Kuopion Sähköverkko Oy:n ja netotussopimuksen mukaisissa loissähköikkunoissa.
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Kuva 29. Loissähköikkunan ylitysten lukumäärät vuosilta 2016–2018.

Kuvasta 29 huomataan Kuopion Sähköverkko Oy:n loissähköikkunan ylitysten määrän
kasvu keväällä, kesällä ja syksyllä vuonna 2018. Sama ilmiö toistuu netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan ylityksissä. Erityisesti touko- ja syyskuussa vuosiin 2016 ja 2017
verrattuna ovat loissähköikkunan ylitysten määrä kasvanut huomattavasti.
Jos reaktorilla kompensoitaisiin netotettua loistehoa, olisi reaktorista hyötyä ympäri vuoden.
Jos reaktorilla kompensoitaisiin ainoastaan Kuopion Sähköverkko Oy:n loistehoa, olisi reaktorista hyötyä loissähkön siirtokustannusten näkökulmasta ainoastaan toukokuusta lokakuuhun. Netotetun loistehon kompensointi kannustaisi myös investoimaan tämänhetkiseen
KSV:n loistehotilanteeseen nähden ylimitoitettuun kompensointiratkaisuun. Tulevaisuuden
loistehon tuotannon kasvu, johtuen esimerkiksi ilmajohtojen saneeraamisesta maakaapeleiksi ja jännitteen nostosta osassa keskijänniteverkkoa, tulisi korjaamaan ylimitoituksen.
Seuraavassa kappaleessa esitetään ratkaisuja loistehon kompensoinnin toteuttamiseen.
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7

RATKAISUJA LOISTEHOTILANTEESEEN

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, ilman netotussopimusta kapasitiivisen loistehon
kompensointi tuottaisi Kuopion Sähköverkko Oy:lle vuosittain kymmenien tuhansien eurojen säästöt. Koska KSV:n ja SVV:n loistehot kuitenkin netotetaan Iloharjun liittymispisteessä, kompensoisi KSV:n verkossa oleva reaktori netotettua loistehoa. Netotetun loistehon
kompensointi kasvattaisi huomattavasti netotushyötyä molemmille sähköverkkoyhtiöille, ja
tästä syystä kompensointi-investoinnin suunnittelussa kannattaisi tutkia yhteistyön mahdollisuutta Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. Tässä diplomityössä keskitytään tarkastelemaan
kompensointi-investoinnin kannattavuutta Kuopion Sähköverkko Oy:n näkökulmasta ja
mahdollinen yhteistyö SVV:n kanssa on jätetty työn ulkopuolelle. Tutkimuksessa ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja loistehon siirtotilanteen optimoimiseksi voidaan kuitenkin hyödyntää mahdollisen yhteistyönä toteutettavan loistehon kompensoinnin suunnittelussa.
Tässä kappaleessa esitetään vaihtoehtoja kapasitiivisen loistehon kompensointiin. Kompensointireaktorilta vaadittavaa tehoa sekä mahdollista sijoituspaikkaa arvioidaan. Myös vaihtoehtoja Haapaniemen voimalaitoksen loistehon kompensoinnin nykyiselle toteutukselle on
arvioitu.

7.1

Kompensointitehon tarve

Tämänhetkinen loistehotilanne huomioiden olisi Kuopion Sähköverkko Oy:n järkevää investoida keskitetyn kompensoinnin laitteistoon. Yhdellä keskitetyn kompensoinnin laitteistolla saavutetaan edullisempi kompensoinnin hinta [€/MVAr] kuin usealla pienempitehoisella kompensointiyksiköllä. Kompensoinnin säätö on myös helpommin toteutettavissa. Tulevaisuuden verkostomuutoksista johtuva loistehon tuotannon kasvu sekä netotetun loistehon kompensointi kannustavat investoimaan teholtaan suurempaan reaktoriin kuin kappaleessa 6 karkeasti arvioitiin.
Suurimmat muutokset tämänhetkiseen verkkoon liittyvät jäljellä olevien ilmajohtojen maakaapelointiin, vanhojen maakaapeliyhteyksien saneeraamiseen ja 10 kV jänniteportaan nostoon 20 kV jännitteeseen osassa sähköverkkoa. Kappaleessa 5.4 arvioitiin näiden muutosten
aiheuttavan 15 vuoden sisällä 2,5 MVAr loistehon tuotannon kasvun. Koska KSV:n suurimmat vuosittaiset loissähköikkunan antorajan ylitykset olivat vuonna 2018 noin 5-6 MVAr,
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olisi kompensointireaktorin arvioitu teho 7–8 MVAr. Tällöin reaktori mahdollistaisi KSV:n
loissähköikkunan antorajan ylitysten määrän vähentämisen lisäksi verkossa siirrettävän tehon tehokertoimen optimoimisen sekä lievän ylikompensoinnin netotetun loistehon kompensointia varten.
Vaikka 8 MVAr reaktori vaikuttaa tämänhetkiseen tilanteeseen ylimitoitetulta ratkaisulta,
voisi Kuopion Sähköverkko Oy pitää 8 MVAr reaktoria vähintään puolella teholla vuoden
ympäri netotetun loistehon kompensointiin. Vuonna 2018 alhaisimmat netotussopimuksen
mukaisen loissähköikkunan antorajan ylitykset tapahtuivat maaliskuussa, jolloin suurin loissähköikkunan ylitys oli yli 4 MVAr.

7.2

Kompensointilaitteen sijoitus

Kompensointilaitteen sijoituspaikka vaikuttaa sähköverkon sisäiseen loistehon siirtoon sekä
verkon eri osien kuormituksiin ja häviötehoihin. Sijoituspaikan valinnalla on myös huomattava merkitys kompensointilaitteiston investointikustannuksiin. Keskitettyyn kompensointiin tarkoitetut reaktorit sijoitetaan yleensä jollekin sähköasemalle suuren tilantarpeen, melun ja voimakkaan magneettikentän takia.
Tarkastelussa otetaan huomioon sähköasemien sisällä tapahtuva loistehon tuotanto ja 110
kV rengasverkossa siirtyvä loisteho. Tätä voidaan tarkastella sähköasemien päämuuntajamittausten sekä sähköasemien suurjännitekiskoston mittausten avulla. Mittauksista voidaan
selvittää päämuuntajan läpi siirtyvä loisteho sekä sähköasemien tulevat ja lähtevät loistehot.
Optimaalisinta olisi kompensoida kapasitiivinen loisteho mahdollisimman lähellä loistehon
tuotantoa tai mahdollisimman lähellä loistehon siirron kustannukset määrittävää mittauspistettä, tässä tapauksessa Iloharjun kytkinasemaa. Kompensoinnin näkökulmasta optimaalisin
sijoituspaikka ei välttämättä ole sähköverkkoyhtiön näkökulmasta edullisin vaihtoehto. Sähköasemille saatetaan joutua tekemään laajennuksia, mikä nostaisi investoinnin kokonaiskustannuksia huomattavasti. Jos sähköasemalla olisi infra valmiina kompensointireaktorille,
saattaa kompensointilaitteen sijoitus sinne olla edullisin vaihtoehto. Diplomityössä keskitytään tutkimaan reaktorin sijoituspaikaksi sähköasemia, joille ei tarvitse tehdä suurempia laajennusinvestointeja. Tällaisia sähköasemia ovat Männistön sekä Vahtivuoren sähköasemat.
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Kompensointilaitteen sijoituksessa otetaan myös huomioon kompensointilaitteistosta johtuva lisääntynyt induktiivisen loistehon siirto. Jos reaktorin tuottama induktiivinen loisteho
joudutaan siirtämään 110 kV rengasverkon läpi Iloharjun liittymispisteeseen, missä mittaukset Fingridin laskutuksen puolesta tapahtuvat, joudutaan tarkastelemaan myös mahdollisesti
lisääntyneen näennäistehon siirron vaikutusta verkon kapasiteettiin ja häviötehoon. Tätä näkökulmaa tutkitaan kompensoinnin teknisessä tarkastelussa kappaleessa 8.

7.2.1

Männistön sähköasema

Männistön sähköasemalle olisi asemalle suunniteltujen muutosten toteutumisen jälkeen
mahdollista sijoittaa kompensointireaktori ilman sähköasemalaajennuksia. Männistön sähköasemalla on kolme päämuuntajaa, joista kaksi, päämuuntajat PT2 ja PT3, syöttävät 20 kV
kaksoiskiskostoa ja päämuuntaja PT1 10 kV kiskostoa. Kuvassa 30 on esitetty Männistön
sähköaseman päämuuntajien ja keskijännitekiskostojen kytkennät.

PT1

PT2
Kuva 30. Männistön sähköaseman päämuuntajat ja keskijännitekiskostot.

PT3
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Kuvan 30 keltainen keskijännitekiskosto on 10 kV jännitteessä ja sininen 20 kV jännitteessä.
Keltaisella merkitty päämuuntaja on vuonna 1976 valmistettu 110/20 kV päämuuntaja PT3.
Männistön sähköasemalla 20 kV kiskostoa syöttävistä päämuuntajista ainoastaan päämuuntaja PT2 on ollut käytössä ja päämuuntaja PT3 on ollut tyhjäkäynnillä. Kuopion Sähköverkko Oy:n asettama käyttöikä päämuuntajille on 40–45 vuotta, joten päämuuntaja PT3
täytyisi mahdollisesti korvata uudella yksiköllä tulevaisuudessa. Toisaalta, kuten nykyisestäkin kytkentätilanteesta voidaan päätellä, Männistön sähköasemalle riittäisi kaksikin päämuuntajaa. Kuvassa 31 on esitetty Männistön sähköaseman päämuuntajien läpi siirretyt näennäistehot ajalta 1.1.2.2017–30.9.2018.
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Kuva 31. Männistön sähköaseman päämuuntajien näennäistehomittaukset ajalta 1.12.2017–
30.9.2018.

Kuvasta 31 voidaan havaita Männistön sähköaseman kytkentätilanne, jossa päämuuntaja
PT3 jätettiin tyhjäkäynnille, minkä jälkeen sen läpi siirretty teho jakautui päämuuntajille
PT1 ja PT2.
Männistön sähköasemalle suunniteltuihin muutoksiin sisältyy 10 kV ja 20 kV kiskostojen
yhdistäminen yhdeksi 20 kV kiskostoksi, ja että päämuuntajaa PT1 käytetään päämuuntajan
PT2 rinnalla yhdistetyn 20 kV keskijännitekiskoston syöttöön. Tällöin päämuuntaja PT3
poistuisi käytöstä ilman, että se korvattaisiin uudella päämuuntajalla. Päämuuntajan PT3
käytöstä poistamisen jälkeen, olisi Männistön sähköasemalla tyhjillään yksi 110 kV lähtö,
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johon kompensointireaktorin voisi liittää. Kompensointireaktori voitaisiin sijoittaa päämuuntajan PT3 suojabunkkeriin, jolloin säästyttäisiin infran rakennuskustannuksilta. Reaktorin tuottama melu ei myöskään kantautuisi lähistöllä olevalle asutusalueelle suojabunkkerin takia. Kuvassa 32 on esitetty Männistön sähköaseman päämuuntajan PT3 suojabunkkeri.

Kuva 32. Männistön sähköaseman päämuuntajan PT3 suojabunkkeri.

Männistön muilla päämuuntajilla on vastaavat suojabunkkerit.

7.2.2

Vahtivuoren sähköasema

Toinen mahdollinen valmis sijoituspaikka reaktorille olisi Vahtivuoren sähköasemalla. Vahtivuoren 110 kV kiskostossa on yksi lähtö tyhjänä ja sähköasemarakennuksessa on kaksi
päämuuntajahallia, joista toisessa on 110/10 kV päämuuntaja ja toinen on käyttämättömänä.
Käyttämättömään päämuuntajahalliin olisi mahdollista sijoittaa kompensointireaktori. Vahtivuoren sähköasemalla on tärkeää sijoittaa reaktori ja päämuuntaja sisätiloihin niiden aiheuttamien meluhaittojen takia, koska Vahtivuoren sähköasema sijaitsee kaupungin keskustassa asuinrakennusten läheisyydessä.
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7.2.3

Sijoituspaikan vaikutus

Reaktorin mitoituksen ja sijoituksen kannalta on myös olennaista, sijoitetaanko reaktori 110
kV verkkoon tai keskijänniteverkkoon. Keskijänniteverkkoon asennusta puoltavat pienemmät investointikustannukset, mutta reaktorin tehon siirto päämuuntajan läpi syö päämuuntajan kapasiteettia. On tärkeää tarkastella myös päämuuntajien kuormituksia huippukuormien
aikana, mikäli reaktori päätetään sijoittaa keskijänniteverkkoon päämuuntajan taakse.
Keskijännitepuolelle asennettavat reaktorit ovat yleensä tehoiltaan pienempiä verrattuna 110
kV jännitteeseen asennettaviin reaktoreihin. Suuritehoisen reaktorin verkkoon kytkemisestä
saattaa aiheutua haitallisia kytkentäilmiöitä, kuten jännitepiikkejä, joiden vaikutukset ovat
pienempiä suuremmilla jännitteillä. Esimerkiksi reaktorin verkkoon kytkemisestä aiheutuva
jännitteenmuutos on kääntäen verrannollinen verkon oikosulkutehoon yhtälön (4) mukaisesti. Oikosulkuteho kasvaa verkon jännitteen mukaan. Toisaalta, reaktori voidaan kytkeä
verkkoon käämikytkimen avulla pienemmällä teholla kuin reaktorin nimellisteho, mikä pienentää haitallisia kytkentäilmiöitä. Reaktorien aiheuttamia kytkentäilmiöitä on mahdollista
simuloida, mutta tämä on jätetty diplomityön ulkopuolelle.
Kuvasta 31 havaitaan, että Männistön 25 MVA päämuuntajilla on vielä paljon kapasiteettia
käytettävissä. Huippukuorman aikana ajanjaksolla 1.12.2017–30.9.2018 Männistön sähköaseman läpi siirrettiin keskijänniteverkkoon yhteensä noin 19 MVA näennäistehoa. Jos huippukuorman aikainen näennäisteho jaettaisiin tasan kahden päämuuntajan välille, siirtyisi yhden päämuuntajan läpi 9,5 MVA teho. Jos toisen päämuuntajan taakse kytkettäisiin Leväsen
sähköaseman reaktoria vastaava 4 MVAr reaktori, kasvaisi päämuuntajan kuormitus huippukuorman aikana 0,8 MVA. Koska Männistön sähköaseman mittauksia tarkastellessa havaittiin keskijänniteverkosta siirtyvän keskimäärin 0,75 MVAr loistehoa 110 kV rengasverkkoon, olisi päämuuntajan kuormituksen nousu todellisuudessa pienempi. Männistön päämuuntajissa 0,8 MVA näennäistehon nousu aiheuttaisi noin 4 kW kasvun päämuuntajan häviötehoon. Vuodessa tästä aiheutuisi kustannuksia noin 2 000 euroa olettaen, että reaktori
toimisi vuoden ympäri nimellistehollaan.
Vahtivuoren sähköaseman päämuuntajan huippukuormat ovat tällä hetkellä noin 17 MVA
luokkaa, joten päämuuntajan läpi siirtyvän loistehon kasvu saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa
25 MVA päämuuntajan kapasiteetissa ongelmia. Vahtivuoren sähköasemalla siirtyy 110 kV
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rengasverkosta keskijänniteverkkoon keskimäärin noin 1 MVAr kapasitiivista loistehoa, joten kompensointireaktorin asentaminen päämuuntajan taakse nostaisi huomattavasti päämuuntajan kuormitusta. Jos kompensointireaktori asennettaisiin Vahtivuoren sähköasemalle, olisi suositeltavaa asentaa reaktori 110 kV jännitteeseen.
Koska kompensointilaitteen sijoituksen tarkastelun pääpaino oli sähköasemilla, joille ei tarvitse kompensointilaitteiston takia tehdä suuria muutoksia tai laajennuksia, voidaan todeta,
että molemmat tarkastelluista sähköasemista soveltuvat hyvin kompensointilaitteiston sijoituspaikaksi. Männistön sähköasemalla on mahdollista liittää loistehon kompensointi suurtai keskijännitepuolelle. Vahtivuoren sähköasemalle sijoitettaessa olisi suositeltavaa kytkeä
kompensointireaktori suurjännitepuolelle päämuuntajan korkeahkon kuormituksen takia.

7.3

Haapaniemen voimalaitoksen loistehon säätö

Haapaniemen voimalaitoksen loistehon säädön ajomallissa havaittiin päivittämisen tarvetta.
Tällä hetkellä generaattoreiden loistehon säätö toteutetaan käsin operaattorien toimesta, eikä
säädössä käytetä hyväksi reaaliaikaista dataa Iloharjun loistehosta. Säädön operointiin ei ole
myöskään tehty muutoksia uuden Fingridin loissähköhinnoittelun tultua voimaan vuonna
2017. Muuttuneiden loistehon laskutusperiaatteiden ja siirtotilanteen takia olisi tärkeää tutkia Haapaniemen voimalaitoksen loistehon säädön potentiaali tämänhetkiseen tilanteeseen.
Haapaniemen voimalaitoksen loistehon säädön päivittäminen saattaa tuoda suuretkin muutokset tämänhetkiseen loistehon siirtotilanteeseen, mikä vaikuttaa oleellisesti Iloharjun netotussopimuksen mukaiseen ja KSV:n loissähköikkunoihin. Tutkimusaineistoa ei ehditty
diplomityön kirjoitusvaiheessa kerätä tarpeeksi konkreettisten ajomallin muutosehdotusten
esittämistä varten. Koska ei voida tarkasti arvioida, miten voimalaitoksen loistehon säädön
mahdolliset muutokset loissähköikkunoihin vaikuttavat, on teknisissä ja taloudellisissa laskelmissa otettu huomioon ainoastaan tämänhetkinen tilanne. Jos Haapaniemen voimalaitoksen loistehon säätöä tullaan tulevaisuudessa muuttamaan, on sen vaikutukset huomioitava
ennen reaktori-investoinnin tekemistä.
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8

TEKNINEN TARKASTELU

Koska loistehon siirto vaikuttaa sekä sähköverkon kapasiteettiin että häviötehoihin, on tärkeää tarkastella tämänhetkisen loistehon siirron vaikutuksia verkkoon. Tämän jälkeen voidaan arvioida loistehon kompensoinnin vaikutuksia.

8.1

Pätötehon siirto ja sähköverkon loistehon tuotto

Loistehon tuotto sähköverkossa on suurinta kesäaikana verkon pienen kuormituksen vuoksi.
Kuvassa 33 on esitetty Kuopion 110 kV rengasverkko kytkin- ja sähköasemineen sekä vuoden keskiarvot siirretystä pätötehosta. Kuvassa on myös esitetty keskimääräinen pätötehon
siirto kesäaikana, eli toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Kuvaan on merkitty sinisellä
ilmajohdot ja punaisella maakaapelit ja kaapeliosuuksien vuoden keskimääräinen loistehon
tuotto. Sähköasemien päämuuntajien läpi siirtyvä loisteho 110 kV rengasverkon puolelta
tarkasteltuna on merkitty sähköasemien yhteyteen. Ilmajohtojen loistehon tuotto ja generaattorien loistehon kulutus tai tuotto on jätetty huomiotta.

Kuva 33. Pätötehon keskimääräinen siirto 110 kV rengasverkossa vuoden ajanjaksolla ja kesäaikana
sekä kaapeleiden vuodessa keskimäärin tuotettu loisteho.

Kuten kuvasta 33 nähdään, välillä Savilahti–Männistö ei verkon normaalitilanteessa juurikaan siirretä pätötehoa. Ilmajohdossa Savilahden ja Männistön sähköaseman välillä siirtyy
tehoa pääosin kytkentätilanteissa, jolloin joku muu suurjännitekaapeleista tai -ilmajohdoista
ei ole käytössä.
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Suurjännitekaapelien havaitaan tuottavan vuodessa keskimäärin 6,4 MVAr loistehoa. Jos reaktori sijoitettaisiin Männistön tai Vahtivuoren sähköasemalle, siirtyy verkon normaalitilanteessa reaktorin tuottama induktiivinen loisteho Haapaniemen sähköaseman kautta Iloharjun
kytkinasemalle. Tällöin etenkin välin Haapaniemen ja Männistön välisissä suurjännitekaapeleissa siirtyy kapasitiivisen loistehon sijaan reaktorin tuottamaa induktiivista loistehoa,
jotta välin Iloharju–Haapaniemi tuotettu kapasitiivinen loisteho saadaan kompensoitua.
Laskennan perusteella havaittiin reaktorin tuottamalla induktiivisella loisteholla olevan vähäinen merkitys suurjänniteverkon kapasiteettiin sekä suurjännitekaapeleiden häviöihin.
Vaikka reaktorin tuottaman induktiivisen loistehon siirto suurjännitekaapeleissa lähellä reaktorin sijoituspaikkaa olisi suurempaa kuin ilman reaktoria, parantaisi kompensointi Iloharjun ja Haapaniemen välillä olevan suurjännitekaapelin tehokerrointa. Tällöin suurjänniteverkon nettohäviöihin ei tule suurempia muutoksia, ja valtaosassa laskelmia koko verkon
häviöteho laski Iloharju–Haapaniemi välisen kaapelin siirtämän tehon tehokertoimen kasvamisen vuoksi. Koska reaktorilla havaittiin olevan vähäiset vaikutukset verkon kapasiteettiin
ja nettohäviöihin, kannattaa reaktorin sijoituspaikka valita alhaisimpien investointikustannusten perusteella esimerkiksi sähköasemille, joissa infra olisi jo valmiina.
Kuitenkin sähköverkon poikkeustilanteessa, jossa esimerkiksi Iloharju-Haapaniemi välillä
oleva kaapeli ei ole käytettävissä, tulee tarkastella 110 kV verkon kapasiteetin riittävyyttä
etenkin suurten kuormien aikana. Toisaalta suuret kuormat Kuopion sähköverkossa ajoittuvat yleensä talvikuukausille, jolloin loistehon kompensoinnin tarve on vähäinen, voidaan
kompensointireaktori kytkeä irti verkosta. Tällöin reaktori ei aiheuta verkkoon ylimääräistä
kuormaa.

8.2

Loistehon siirto

Tarkastellaan seuraavaksi loistehon siirtoa Kuopion 110 kV rengasverkossa. Kuvassa 34 on
esitetty sähköasemille saapuvat keskimääräiset yöajan loistehot sekä kesäaikana että talvikuukausina.
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Kuva 34. Loistehon keskimääräinen siirto väleillä touko–syyskuu ja loka–huhtikuu.

Jotta kesäaikana saataisiin Iloharjun kytkinasemalle saapuva loisteho täysin kompensoitua,
täytyisi reaktorin tehon olla noin 8 MVAr. Männistön ja Savilahden välisen ilmajohdon vaikutus loistehotilanteeseen havaittiin tutkimuksessa pieneksi.
Vuoden keskimääräistä loistehon siirtoa tarkastellessa huomattiin, että väleillä Männistö–
Vahtivuori ja Vahtivuori–Haapaniemi ei loistehon siirto juurikaan vaihtele vuodenajan mukaan. Välien Iloharju–Haapaniemi ja Iloharju–Savilahti loistehon siirrossa havaittiin eniten
vaihtelua.
Muutokset keskijänniteverkon jännitteessä osassa verkkoa vaikuttavat huomattavasti Männistön ja Vahtivuoren sähköasemien sisällä tapahtuvaan loistehon tuottoon. Männistön sähköasema syöttämästä tehosta noin 40 % siirretään 10 kV verkossa. Koko Vahtivuoren sähköaseman syöttämä teho siirretään 10 kV keskijänniteverkossa.
Kuvan 34 perusteella voidaan tehdä vastaavat johtopäätökset kuten edellä. Jos kompensointireaktori sijoitettaisiin Männistön tai Vahtivuoren sähköasemalle, tultaisiin sen tuottama induktiivinen loisteho siirtämään Haapaniemen kautta Iloharjuun. Tällä ei kuitenkaan havaittu
olevan suurta vaikutusta suurjänniteverkon normaalitilanteen kapasiteettiin, eikä suurjänniteverkossa syntyviin nettohäviöihin.
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9

TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN TARKASTELU

Tässä kappaleessa tarkastellaan reaktori-investoinnin kustannuksia ja hyötyjä, ja niiden perusteella esitetään arvioita reaktori-investoinnin kannattavuudesta. Koska reaktorin mitoitustehoksi arvioitiin aikaisemmin 7–8 MVAr, oletetaan reaktorin asennettavan 110 kV jännitteeseen sähköasemalle. Tarkastellaan myös tilannetta, jossa 110 kV rengasverkon loistehon kompensointiin hankittaisiin samanlainen keskijännitepuolelle asennettava reaktori kuin
Leväsen sähköasemalle.
Kappaleessa 6 havaittiin loissähkön siirrossa tapahtuvan suuriakin vuosittaisia muutoksia
kuten vuoden 2017 ja lämminkeväisen ja -syksyisen vuoden 2018 välillä. Säästölaskennassa
käytetään loistehon tuotannon kasvusta johtuvien kustannusten arviointiin alkuarvona vuotta
2017, koska vuosista, joilta dataa on saatavilla vastaa se parhaiten keskimääräistä vuotta
lämpötilan ja kytkentätilanteiden suhteen.

9.1

Tarkasteltavat reaktorit

Kuten aiemmin mainittiin, tulee reaktorin olla varustettu käämikytkimellä loistehon joustavan kompensoinnin sekä haitallisten kytkentäilmiöiden välttämisen vuoksi. Tarkasteltavat
reaktorit ovat 4 MVAr säädettävä reaktori 20 kV keskijänniteportaaseen asennettuna ja 7–8
MVAr säädettävä reaktori asennettuna 110 kV jännitteeseen.
4 MVAr reaktorin oletetaan olevan teknisiltä ominaisuuksiltaan Leväsen sähköasemalle
asennettua reaktoria vastaava. Reaktorin käämikytkin mahdollistaa 15-portaisen säädön alueella 0,5–4 MVAr. Asennettuna ja verkkoon kytkettynä reaktorin investointikustannukset
olivat 220 000 euroa.
Yli 4 MVAr reaktoreista ei Kuopion Sähköverkko Oy:llä ole kokemuksia. ABB:lle tehtiin
tiedustelu budjettihinta-arviosta 7–8 MVAr käämikytkimellä varustetulle reaktorille. ABB
ehdotti ratkaisuksi 110 kV, 10 MVAr säädettävää reaktoria, jonka käämikytkin mahdollistaa
25-portaisen säätöalueen välillä 3–10 MVAr. Reaktorin budjettihinnaksi ABB arvioi vapaasti perustalleen asennettuna 400 000 euroa. Verkkoon kytkemisestä arvioitiin vielä aiheutuvan kustannuksia 50 000 euroa, joten 110 kV jännitteeseen asennettavan 10 MVAr reaktorin investointikustannukseksi tulisi 450 000 euroa.
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Nimellisteholtaan 10 MVAr reaktori vaikuttaa tämänhetkiseen loistehotilanteeseen ylimitoitetulta, mutta jos reaktori valmistettaisiin räätälöidyllä nimellisteholla ja käämikytkimellä,
nostaisi se reaktorin investointikustannuksia huomattavasti. Minimiteholtaan 3 MVAr reaktori täytyisi myös tämänhetkisen loistehotilanteen mukaan kytkeä irti verkosta talvikuukausina, jotta vältyttäisiin loistehon ottorajan ylityksistä aiheutuvista kustannuksista. 10 MVAr
säädettävä reaktori tarjoaisi hyvät mahdollisuudet kompensoida Iloharjun SVV:n kanssa netotettua loistehoa.

9.2

Kustannukset

Koska reaktorien pitoajat ovat pitkiä, joudutaan kustannuksia arvioimaan koko reaktorin
elinkaaren ajalta. Reaktorin elinkaarikustannukset 𝐾E koostuvat investointikustannuksista,
häviökustannuksista ja kunnossapitokustannuksista. Elinkaarikustannukset voidaan laskea
yhtälöllä (12)
𝐾E = 𝐼 + 𝐾h + 𝐾k
, jossa

(12)

𝐼

investointikustannukset

[€]

𝐾h

häviökustannukset

[€]

𝐾k

kunnossapitokustannukset

[€]

Kompensointilaitteiston häviö- ja kunnossapitokustannukset muodostavat huomattavan
osan laitteiston elinkaarikustannuksista, koska reaktorien arvioitu käyttöikä on 40–50 vuotta
(Energiavirasto, 2016).
Häviö- ja kunnossapitokustannukset lasketaan nykyarvomenetelmän mukaisesti, jotta kustannukset olisivat vertailukelpoisia investoinnin ajankohtana. Laskennassa otetaan huomioon pitoaika sekä korkoprosentti. Korkoprosentiksi valitaan 6 %. Kustannusten nykyarvo 𝐾x
lasketaan yhtälöllä (13)
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𝑘

x,𝑖
𝐾x = ∑𝑛𝑖=0 (1+𝑝)
𝑖

, jossa

(13)

𝑘x

kustannukset vuodessa

[-]

𝑝

korko

[-]

𝑖

vuosi

[-]

Yhtälössä (13) alaindeksi x kuvaa joko häviökustannuksia h tai kunnossapitokustannuksia
k. Vuodessa aiheutuneet häviökustannukset 𝑘h,𝑖 voidaan laskea yhtälöllä (14)
𝑘h,𝑖 = 𝑃k ∙ 𝑡h ∙ 𝐻
, jossa

(14)

𝑃k

häviöt nimellisteholla

[kW]

𝑡h

häviöiden huipunkäyttöaika

[h]

𝐻

energian hinta

[€/kWh]

Häviöiden huipunkäyttöajat 𝑡h arvioidaan reaktorin kuormituksen huipunkäyttöajan perusteella. Kuormituksen huipunkäyttöajat 𝑡k molemmille reaktoreille arvioidaan Excelillä.
Loissähköikkunaan asetetaan Excel -työkalulla loistehon kantaverkkoon siirrolle raja, jonka
sisällä reaktorit pyrkivät loistehon Iloharjun kytkinasemalla pitämään. Fingridin asettama
KSV:n loistehon antoraja oli vuonna 2017 4,62 MVArkap, joten reaktoreille asetetaan arvo 4
MVArkap. Netotussopimuksen mukaisen loissähköikkunan Fingridin asettama loissähkön
antoraja oli vuonna 2017 8,22 MVArkap, joten netotettua loistehoa kompensoitaessa asetetaan reaktoreille rajaksi 7,5 MVArkap. Reaktorien vuodessa tuottama loisenergia jaetaan reaktorien teholla, jolloin saadaan reaktoreille kuormituksen huipunkäyttöajat. Huipunkäyttöajan arvioinnissa kompensoitaessa netotettua loistehoa ei ole huomioitu mahdollisia muutoksia SVV:n verkon loistehon siirtoon.
10 MVAr reaktorin minimiteho 3 MVAr aiheuttaisi KSV:n loistehoa kompensoitaessa loissähköikkunan ottorajan ylityksiä talvikuukausina, joten 10 MVAr reaktori oletetaan irrotettavan verkosta talvikuukausien ajaksi. 10 MVAr reaktorille arvioidaan huipunkäyttöajaksi
vuoden 2017 loissähköikkunan perusteella 1 100 tuntia. Vuoden 2017 netotussopimuksen
mukaisen loissähköikkunan perusteella olisi 10 MVAr reaktorin huipunkäyttöaika 3 000
MVAr.
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Tulevaisuuden muutokset Kuopion sähköverkossa tulevat nostamaan reaktorin huipunkäyttöaikaa. 15 vuodessa arvioidaan KSV:n loistehon tuotannon kasvavan 2,5 MVAr. Kuvassa
35 on esitetty arvioitu KSV:n loissähköikkuna Iloharjun liittymispisteessä 15 vuoden päästä.
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Kuva 35. KSV:n arvioitu loissähköikkuna Iloharjun liittymispisteessä 15 vuoden päästä.

Kuvan 35 mukaisen 15 vuoden päähän arvioidun loissähköikkunan kustannukset KSV:lle
ilman netotussopimusta olisivat samaa luokkaa kuin lämminkeväisenä ja -syksyisenä
vuonna 2018. Loissähköikkunan ylityksistä aiheutuisi tällöin kustannuksia 29 000 euroa lievennysten kanssa ja 48 000 euroa ilman lievennyksiä. Vuoden 2017 loissähköikkunan käyttäminen alkuarvona tulevaisuuden loistehon tuotannon kasvun kehitykselle saattaakin johtaa
liian optimistisiin arvioihin.
Kuvan 35 mukaisella loissähköikkunalla olisi 10 MVAr reaktorin huipunkäyttöaika 2 100
tuntia. 2,5 MVAr loistehon tuotannon kasvulla nousisi netotetun loistehon kompensoinnissa
10 MVAr reaktorin huipunkäyttöaika 3 600 tuntiin.
Loistehon tuotannon kasvun arviointi 40 vuoden päähän on haastavaa. Suurin loistehon tuotannon kasvu tulee johtumaan 10 kV keskijänniteverkoston osien jännitteen nostosta 20 kV
jännitteeseen. 15 vuoden sisällä suoritettavien keskijänniteverkoston osien jännitteen nosto-
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jen on arvioitu kattavan noin 16 % koko 10 kV keskijänniteverkosta. Jos seuraavan 25 vuoden aikana nostettaisiin jäljellä olevasta keskijänniteverkostosta puolet 20 kV jännitteeseen,
olisi kasvu loistehon tuotantoon kulutuksesta riippuen noin 2–3,5 MVAr. 15 vuoden jälkeen
arvioidaan loistehon tuotannon lisääntyvän seuraavassa 25 vuodessa 3 MVAr. Tämän arvion
mukaan 10 MVAr reaktorin huipunkäyttöaika 40 vuoden päästä olisi 3 100 tuntia kompensoitaessa ainoastaan KSV:n loistehoa ja 4 700 tuntia kompensoitaessa netotettua loistehoa.
4 MVAr reaktorin huipunkäyttöajat on arvioitu vastaavalla tavalla. Taulukkoon 9 on koottu
sekä 10 MVAr että 4 MVAr reaktorien arvioidut huipunkäyttöajat kompensoitaessa KSV:n
loistehoa tai netotettua loistehoa.
Taulukko 9. 10 MVAr ja 4 MVAr reaktorien huipunkäyttöajat kompensoitaessa KSV:n loistehoa
tai netotettua loistehoa.

4 MVAr

10 MVAr

Ajanhetki

KSV

Netotus

KSV

Netotus

0

1 200

3 000

1 100

3 000

+ 15 v.

1 800

4 200

2 100

3 600

+ 40 v.

3 800

5 900

3 100

4 700

4 MVAr reaktorin pienempi huipunkäyttöaika verrattuna 10 MVAr reaktoriin 15 vuoden
päästä selittyy 4 MVAr reaktorin pienemmällä suhteellisella minimiteholla. 4 MVAr reaktorin minimiteho on 12,5 % nimellistehosta ja 10 MVAr reaktorin minimiteho on 30 % nimellistehosta.

9.2.1

Investointikustannukset

110 kV reaktori-investoinneista ei Kuopion Sähköverkko Oy:llä ole kokemuksia, mutta arviointiin voidaan käyttää ABB:n antamaa budjettihinta-arviota 10 MVAr säädettävälle reaktorille. 4 MVAr reaktorin investointikustannuksina käytetään Leväsen sähköasemalle asennetun reaktorin investointikustannuksia. Molemmat reaktorit oletetaan asennettavan joko
Männistön tai Vahtivuoren sähköasemalle, jolloin infran rakentamisesta ei aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia. Taulukossa 10 on esitetty tarkasteltavien reaktorien investointikustannukset.
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Taulukko 10. 4 MVAr ja 10 MVAr reaktorien arvioidut investointikustannukset.

Reaktori

Investointikustannus [€]

4 MVAr

220 000

10 MVAr

450 000

Investointikustannuksen oletetaan olevan kertaluontoinen ja sijoittuvan tarkastelujakson alkuun.

9.2.2

Häviökustannukset

Reaktorien häviökustannuksia arvioidaan tarkastelujakson ajalta taulukossa 9 esitettyjen reaktorien kuormituksen huipunkäyttöaikojen ja reaktorien teknisissä tiedoissa esitettyjen häviötehojen avulla yhtälöllä (14). Koska häviöteho on verrannollinen virran neliöön, arvioidaan häviöiden huipunkäyttöajat 𝑡h reaktorin kuormituksen huipunkäyttöajan 𝑡k avulla yhtälöllä (15)
𝑡 2

k
𝑡h ≈ 0,17 ∙ 𝑡k + 0,83 ∙ 8760h

(15)

Häviötehot on ilmoitettu reaktorien nimellisteholle. 4 MVAr reaktorin häviötehoksi ilmoitetaan 24 kW ja 10 MVAr reaktorille häviötehon ilmoitetaan olevan 48 kW.
Häviökustannusten kokonaismäärä 40 vuoden tarkastelujaksolle lasketaan diskonttaamalla
kunkin vuoden arvot nykyhetkeen yhtälön (13) mukaisesti. Reaktorien huipunkäyttöaikojen
kasvun oletetaan jakautuvan tasaisesti. Häviöenergian hinnan oletetaan olevan 55 €/MWh.
Taulukossa 11 on esitetty 40 vuoden ajalta häviökustannusten nykyarvo 4 MVAr ja 10
MVAr reaktorille.
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Taulukko 11. 4 MVAr ja 10 MVAr reaktorien arvioidut häviökustannukset 40 vuoden tarkastelujaksolla.

Häviökustannukset [€]
Reaktori

KSV

Netotus

4 MVAr

14 000

45 000

10 MVAr

28 000

72 000

Taulukosta 11 huomataan, että häviökustannukset kasvavat molemmilla reaktoreilla huomattavasti, kun kompensoidaan netotettua loistehoa.

9.2.3

Kunnossapitokustannukset

Käämikytkimellä varustetun reaktorin kunnossapitokustannusten arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi käämikytkimellä varustetun päämuuntajan kunnossapitokustannuksia. Kunnossapitokustannukset muodostuvat muun muassa öljynäytteistä ja käämikytkimen huolloista.
Kunnossapitokustannusten arvioidaan olevan 800 euroa vuodessa. Kun oletetaan, että reaktorin koko tai huipunkäyttöajan kasvu ei vaikuta kunnossapitokustannuksiin, kertyisi molemmille reaktoreille kunnossapitokustannuksia tarkasteluaikana
𝐾k = 12 000€

9.2.4

Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannukset muodostuvat investointi-, häviö- ja kunnossapitokustannuksista. 4
MVAr ja 10 MVAr reaktorien elinkaarikustannukset 40 vuoden ajalta on esitetty taulukossa
12.
Taulukko 12. 4 MVAr ja 10 MVAr reaktorien elinkaarikustannukset 40 vuoden tarkastelujaksolla.

Elinkaarikustannukset [€]
Reaktori

KSV

Netotus

4 MVAr

246 000

277 000

10 MVAr

490 000

534 000
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10 MVAr reaktorin kompensoinnin hinta [€/MVAr] on kummassakin tapauksessa noin
20 % pienempi kuin 4 MVAr reaktorilla.

9.3

Säästöt ja takaisinmaksuaika

Reaktorin tuomien säästöjen arviointi pitkällä aikavälillä on vaikeaa jakeluverkon muutosten
haastavan ennustettavuuden takia. 15 vuoden päähän pystytään melko tarkasti arvioimaan
loistehon tuotannon kasvu, mutta eri kytkentätilanteiden tuomat suuretkin erot voivat aiheuttaa epävarmuutta arvioihin.

9.3.1

Kuopion Sähköverkko Oy:n säästöt

Tässä kappaleessa arvioidaan reaktori-investoinnin kannattavuutta kompensoitaessa ainoastaan Kuopion Sähköverkko Oy:n loistehon siirtoa Iloharjussa käyttäen vuoden 2017 loissähköikkunaa referenssinä tuleville vuosille. Laskelmissa siis oletetaan, ettei netotussopimusta
olisi. Vuoden 2017 loissähkön siirrossa on huomioitu Leväsen sähköaseman irrottaminen
Iloharjun SVV:n lähdöstä. Säästöjen arviointiin käytetään Excel -työkalua, jonka reaktorin
alkuarvoiksi annetaan reaktorin maksimiteho ja minimiteho. Työkalu pyrkii pitämään
KSV:n lähtöjen nettoloistehon arvossa -4 MVAr, jota käytettiin reaktorien huipunkäyttöaikojen arvioimiseen. Säätö tapahtuu portaattomasti, vaikka todellisuudessa käämikytkimestä
riippuen tehoportaita on useita. Tarkasteltavissa 4 MVAr reaktorissa tehoportaita on 15 ja
10 MVAr reaktorissa 25. Kuvissa 36 ja 37 on esitetty vuoden loistehon siirto 10 MVAr ja 4
MVAr reaktoreilla 15 vuoden päähän arvioidulla loistehon tuotannon kasvulla. 10 MVAr
reaktorin oletetaan olevan kytkettynä irti verkosta tammi- ja helmikuussa.
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Kuva 36. Iloharjun loissähkön siirto vuodessa 10 MVAr reaktorilla 15 vuoden arvioidulla loistehon
tuotannon kasvulla.

10 MVAr reaktorin kuluttama loisteho aiheuttaisi ilman talvikuukausien irti kytkemistä kustannuksia loissähkön ottorajan ylityksistä. Kesäaikana reaktori pystyy kompensoimaan täysin loissähköikkunan antorajan ylittävän loistehon.
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Kuva 37. Iloharjun loissähkön siirto vuodessa 4 MVAr reaktorilla 15 vuoden arvioidulla loistehon
tuotannon kasvulla.
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Kuvasta 37 havaitaan, että jos loistehon tuotannon kehitys vastaa arvioitua 2,5 MVAr kasvua, ei 4 MVAr reaktori riitä täysin kompensoimaan kesäajan lisääntynyttä kapasitiivista
loistehoa. Kuvan 37 mukaisesta tilanteesta syntyisi noin 6 000 euron loissähkön siirtokustannukset ilman lievennyksiä ja noin 900 euron kustannukset lievennysten kanssa.
Kustannukset ja säästöt lasketaan vuosittain kappaleessa 5.4 arvioiduilla loissähkön tuotannon kasvulla. Aluksi lasketaan loissähköikkunan ylityksistä aiheutuvat kustannukset ilman
reaktoria, minkä jälkeen lasketaan loissähköikkunan ylityksistä aiheutuvat kustannukset reaktorin kanssa. Näiden erotuksesta saadaan vuosittaiset säästöt, joista vähennetään vielä häviö- ja kunnossapitokustannukset. Nettokassavirran nykyarvo lasketaan diskonttaamalla yhtälön (13) mukaisesti. Oletetaan, että lievennykset eivät ole käytössä laskutuksessa. Muutoksia loissähkön otto- ja antorajoissa ei ole otettu huomioon.
Kuvassa 38 on esitetty arvio Kuopion Sähköverkko Oy:n loissähköikkunan anto- ja ottorajojen ylityksistä aiheutuvien kustannusten kehityksestä 40 vuoden ajalta. Kuvassa on myös
esitetty arvioitu loissähkömaksujen kehitys, jos verkkoon olisi ollut kytkettynä tarkastellut
4 MVAr tai 10 MVAr reaktorit. Havainnollisuuden vuoksi 10 MVAr reaktorin oletetaan nyt
olevan koko vuoden verkkoon kytkettynä.
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Kuva 38. Loissähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset ilman reaktoria, 4 MVAr reaktorilla ja 10
MVAr reaktorilla.
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Kuvasta 38 huomataan, että 4 MVAr reaktori ei ole pitkällä aikavälillä riittävän tehokas
kompensoimaan täysin sähköverkon muutoksista johtuvaa loistehon tuotannon kasvua. 10
MVAr reaktorilla kustannukset tarkastelujakson alkupäässä aiheutuvat loistehon ottorajan
ylityksistä. Nämä ylitykset ajoittuvat tammi- helmikuulle. Jos talvikuukausien aikana reaktori irrotettaisiin verkosta, vältyttäisiin loissähköikkunan ylitysmaksuista kokonaan. Tulevaisuudessa lisääntyvä loistehon tuotanto ei myöskään aiheuta ongelmia 10 MVAr reaktorin
kompensointikapasiteetissa.
Taulukossa 13 on esitetty 4 MVAr ja 10 MVAr reaktorien kassavirtojen nykyarvot 40 vuoden tarkastelujakson ajalta ja verrattu niitä reaktorien investointikustannuksiin. 10 MVAr
reaktorin kassavirtojen nykyarvo on ilmoitettu joko reaktorin ollessa vuoden ympäri kytkettynä verkkoon tai reaktorin ollessa irrotettuna talvikuukausina, joina loissähkön ottorajan
ylityksiä ilmenisi.
Taulukko 13. 4 MVAr ja 10 MVAr reaktorien 40 vuoden tarkastelujakson kassavirtojen nykyarvo,
investointikustannus ja näiden erotus kompensoitaessa KSV:n loistehoa.

Reaktorin teho
[MVAr]

Kassavirtojen
nykyarvo [€]

Investointikustannus
[€]

Erotus [€]

4

576 000

220 000

+ 356 000

10

617 000

450 000

+ 167 000

10 (irrotus)

655 000

450 000

+ 205 000

Taulukosta 13 huomataan, että molempien reaktorien investointikustannukset pystytään 40
vuoden tarkastelujaksolla kattamaan diskontatuilla nettokassavirroilla, joten molemmat investoinnit ovat kannattavia. 4 MVAr reaktori olisi kuitenkin huomattavasti kannattavampi,
jos kompensoitaisiin ainoastaan Kuopion Sähköverkko Oy:n loistehoa. Kuvassa 39 on esitetty kumulatiiviset kassavirrat 4 MVAr ja 10 MVAr reaktoreille. 10 MVAr reaktorin oletetaan tarvittaessa irrotettavan verkosta talvikuukausina.
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Kuva 39. Reaktori-investointien kumulatiiviset kassavirrat kompensoitaessa KSV:n loistehoa.

Kuvasta 39 voidaan määrittää myös takaisinmaksuajat reaktoreille, kun kompensoidaan
KSV:n loistehoa. 4 MVAr reaktorille takaisinmaksuaika on noin 13 vuotta ja 10 MVAr reaktorille noin 26 vuotta.

9.3.2

Netotussäästöt

Reaktorin kannattavuutta parantaa huomattavasti Savon Voima Verkko Oy:n kanssa solmittu netotussopimus Iloharjun liittymispisteessä. Netotussäästöjä tarkastellessa ei ole huomioitu SVV:n loissähkön siirron kehitystä, vaan ainoastaan arvioidut muutokset KSV:n sähköverkon loistehon tuotantoon on huomioitu. Reaktorin vaikutus netotussäästöihin on laskettu arvioimalla ensin vuosittaiset netotushyödyt 40 vuoden tarkasteluajalla ilman reaktoria, minkä jälkeen lasketaan netotushyödyt 4 MVAr ja 10 MVAr reaktorin kanssa samalla
tarkastelujaksolla. Kuvassa 40 on esitetty arviot vuosittaisen netotushyödyn kehityksestä tarkastelujakson aikana.
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Kuva 40. Netotushyödyn kehitys ilman reaktoria, 4 MVAr reaktorilla ja 10 MVAr reaktorilla.

Kun verrataan reaktorin kanssa saavutettavaa netotushyötyä hyötyyn ilman reaktoria, saadaan reaktorin tuoma lisä netotushyötyyn. Kun hyödyistä vähennetään vielä häviö- ja kunnossapitokustannukset, saadaan reaktori-investoinnin tuomat vuosittaiset kassavirrat.
Vuosittaiset kassavirrat on diskontattu nykyhetkeen yhtälön (13) mukaisesti. Taulukossa 14
on esitetty 4 MVAr ja 10 MVAr reaktorien kassavirtojen nykyarvot 40 vuoden tarkastelujakson ajalta kompensoitaessa netotettua loistehoa ja verrattu niitä reaktorien investointikustannuksiin.
Taulukko 14. 4 MVAr ja 10 MVAr reaktorien 40 vuoden tarkastelujakson kassavirtojen nykyarvo,
investointikustannus ja näiden erotus kompensoitaessa netotettua loistehoa.

Reaktorin teho
[MVAr]

Kassavirtojen
nykyarvo [€]

Investointikustannus
[€]

Erotus [€]

4

510 000

220 000

+ 290 000

10

983 000

450 000

+ 533 000

Taulukosta 14 nähdään, että 4 MVAr reaktorin hyöty kompensoitaessa netotettua loistehoa
on itse asiassa pienempi, kuin jos kompensoitaisiin ainoastaan KSV:n loistehoa. Kuvassa 41
on esitetty 4 MVAr ja 10 MVAr reaktorien kumulatiiviset kassavirrat.
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Kuva 41. Reaktori-investointien kumulatiiviset kassavirrat kompensoitaessa netotettua loistehoa.

Kuvasta 41 voidaan havaita reaktori-investoinnin kannattavuuden huomattava kasvu, kun
reaktoria käytetään netotetun loistehon kompensointiin. 4 MVAr reaktorin takaisinmaksuaika on nyt noin 7 vuotta ja 10 MVAr reaktorin noin 10 vuotta. 13 vuoden pitoajan jälkeen
10 MVAr reaktorin kumulatiivinen kassavirta on suurempi kuin 4 MVAr reaktorin.
Koska netotushyödyn kehityksessä ei ole otettu huomioon Savon Voima Verkko Oy:n loissähkötilanteen muutoksia, voi netotushyödyn kehityksen arvioinnissa olla suurtakin epätarkkuutta. Jos kuitenkin SVV:n loistehon tuotanto kasvaa tulevaisuudessa, parantaa se netotushyötyä molemmilla reaktoreilla yhtälön (10) mukaisesti. Jos taas SVV investoisi itse myös
loistehon kompensointireaktoriin, ei Kuopion Sähköverkko Oy:n reaktoria pystyttäisi tehokkaasti käyttämään netotetun loistehon kompensointiin. Kuopion Sähköverkko Oy:n reaktoriinvestoinnista kannattaisikin keskustella Savon Voima Verkko Oy:n kanssa, jotta reaktoriinvestointi voitaisiin mitoittaa mahdollisimman hyvin. Vuosittainen netotussopimuksen kokonaishyöty sähköverkkoyhtiöille kasvaisi 10 MVAr reaktorin ansiosta tarkastelujakson alkupäässä noin 100 000 eurolla. Jos esimerkiksi reaktori päätettäisiin tehdä yhteisinvestointina SVV:n kanssa 50–50 -periaatteella, lyhenisivät reaktorien takaisinmaksuajat noin puoleen. Päätös käyttää vuoden 2017 loissähköikkunaa lähtöarvona tulevaisuuden tuomalle lois-
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tehon tuotannon kasvulle saattaa toisaalta osoittautua loistehon tuotannon kannalta optimistiseksi arvioksi. Jos referenssinä olisi käytetty vuoden 2018 loissähköikkunaa, olisi tämä parantanut edelleen reaktorien kannattavuuden arviota.

9.3.3

Verkon häviösäästöt

Suurjännitekaapeleissa ja -avojohdoissa siirtyvän tehon tehokertoimen parantaminen pienentää suurjännitekaapelien ja -avojohtojen häviötehoa. Reaktorin vaikutusta häviötehoihin
voidaan arvioida ottamalla huomioon suurjännitekaapeleiden ja -avojohtojen pituudet ja
suhteellinen resistanssi. Kappaleessa 8 arvioitiin reaktorin tuoman hyödyn verkon häviökustannuksiin olevan melko vähäinen.
Muutoksia verkon häviöissä arvioidaan kesäaikana, jolloin reaktorin vaikutukset verkossa
siirtyvään loistehoon ovat suurimmillaan. Häviötehot arvioidaan suurjänniteverkon osissa
siirrettävän näennäistehon avulla. Verkon häviöiden laskennassa käytetään kappaleessa 8
esitettyjä arvioita verkossa siirtyvästä pätö- ja loistehosta.
Laskennassa on otettu huomioon lisääntyneen induktiivisen loistehon siirto lähellä reaktorin
sijoituspaikkaa. Kun lasketaan siirrettävän loistehon muutokset kaapeli- ja avojohto-osuuksilla, arvioidaan häviötehojen pienentyvän noin 5 %:lla suurjänniteverkossa. Tarkastelun
pohjana on käytetty vuosien 2017–2018 loissähkön siirtotilannetta. Loistehon tuotannon lisääntyessä, arvioidaan myös häviötehosäästöjen kasvavan.
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10 YHTEENVETO
Diplomityön tavoitteena oli tarkastella loistehon siirtoa Kuopion 110 kV rengasverkon ja
Fingridin hallinnoiman kantaverkon välillä ja esittää tulosten perusteella ratkaisuja loistehon
siirtotilanteen optimoimiseksi. Optimoinnissa pyrittiin minimoimaan Fingridin asettamia
maksuja kantaverkon liittymispisteen loissähköikkunan ulkopuolella tapahtuvasta loistehon
siirrosta. Maksut loissähköikkunan ulkopuolella tapahtuvasta loistehon siirrosta on asetettu,
jotta sähköverkkoyhtiöt kompensoisivat tuottamansa tai kuluttamansa loistehon, jolloin kantaverkkoon ei tulisi ylimääräistä kuormitusta. Tarkasteltavan jakeluverkon liittymispisteenä
kantaverkkoon toimii Iloharjun kytkinasema.
Diplomityössä saatiin kattava kokonaiskuva Kuopion 110 kV rengasverkon loistehon siirtotilanteesta. Verkon tarkastelussa löydettiin kehittämisen mahdollisuuksia etenkin Haapaniemen voimalaitoksen generaattorien loistehon säädössä. Loistehon siirtotilanteen kartoitus
antaa hyvän pohjan mahdollisille kompensointiratkaisujen suunnittelemiseen.
Loistehon siirrosta Kuopion Sähköverkko Oy:n jakeluverkon ja Fingridin kantaverkon välillä oli dataa vuodesta 2016 lähtien. Loissähköikkunan ulkopuolella tapahtuvaa loistehon
siirtoa havaittiin etenkin kesäaikana, jolloin jakeluverkosta siirtyi loistehoa kantaverkkoon.
Loistehon siirtoa kantaverkkoon on mahdollista kompensoida rinnakkaiskuristimella eli reaktorilla. Reaktorien pitoajat ovat useita kymmeniä vuosia, joten jakeluverkon loistehon tuotannon kehitys on otettava tarkastelussa huomioon. KSV:n jakeluverkkoon tulevat verkostomuutokset aiheuttavat loistehon tuotannon kasvua 15 vuodessa arviolta noin 2,5 MVAr.
Tämänkin jälkeen loistehon tuotannon verkossa voidaan odottaa edelleen kasvavan. Suurimpia loistehon tuotannon kasvun aiheuttajia ovat lisääntyvä maakaapelointi ja keskijänniteverkoston osien jännitteen nosto 10 kV jännitteestä 20 kV jännitteeseen.
Tällä hetkellä Kuopion Sähköverkko Oy:n loistehoa kompensoidaan Haapaniemen voimalaitoksen generaattoreilla. Generaattoreiden loisteon säätömallia tutkiessa havaittiin kehityksen mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi säädön täyttä automatisointia. Diplomityöhön ei
kuitenkaan ehditty saamaan tarpeeksi tutkimusaineistoa voimalaitoksen generaattorien loistehosäädön ajomalleista, joten ennen reaktori-investointeja täytyy ensin tutkia lisää voimalaitoksen loistehosäädön potentiaalia. Reaktori-investoinnin hyötyjä on kuitenkin tarkasteltu
tämänhetkisen loistehotilanteen mukaan.
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Loistehon kompensoinnin kannattavuuden arvioinnissa tarkastellaan jakeluverkkoyhtiölle
aiheutuvia kustannuksia loissähköikkunan otto- ja antorajojen ylityksistä ja verrata näitä
mahdollisen kompensointi-investoinnin tuomiin säästöihin. Tarkasteltavan sähköverkon
kantaverkon liittymispisteessä on myös Savon Voima Verkko Oy:n liittymispiste. Sähköverkkoyhtiöt ovat sopineet pätö- ja loistehon netotuksesta liittymispisteessä, joten taloudellisessa tarkastelussa otetaan huomioon netotetut lois- ja pätötehot. Taloudellinen hyöty netotussopimuksesta jaetaan sähköverkkoyhtiöiden kesken tasan. Vuosittainen netotushyöty
Kuopion Sähköverkko Oy:lle on merkittävä. Reaktori-investointi kasvattaa netotushyötyä
jakeluverkkoyhtiöille useilla kymmenillä tuhansilla euroilla vuosittain. Diplomityössä tarkasteltiin mahdollisen kompensointiratkaisuna 4 MVAr ja 10 MVAr reaktoreita. Tämänhetkiseen tilanteeseen havaittiin 10 MVAr reaktori kannattavammaksi, sillä sen elinkaaren aikana tuoma taloudellinen hyöty on noin 240 000 euroa korkeampi kuin 4 MVAr reaktorin.
Jos netotussopimusta ei olisi, ja sähköverkkoyhtiöt vastaisivat oman verkkonsa loistehon
siirtokustannuksista, olisi tarkasteltavista reaktoreista 4 MVAr reaktori Kuopion Sähköverkko Oy:lle kannattavampi sen lyhyemmän takaisinmaksuajan ja elinkaarensa aikana tuoman taloudellisen hyödyn takia.
Jos Haapaniemen voimalaitoksen loistehon säätömalli saadaan vastaamaan nykyhetken loistehon kompensointitarvetta mahdollisimman hyvin, tulee reaktori-investoinnin tarvetta arvioida uudelleen. Koska netotetun loistehon kompensoinnista hyötyy Kuopion Sähköverkko
Oy:n lisäksi myös Savon Voima Verkko Oy, olisi sähköverkkoyhtiöiden järkevää tarkastella
kompensointireaktorin yhteisinvestointia. Tällöin investoinnin kannattavuus saataisiin maksimoitua.
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