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Kaukaan teollisuusintegraatti on kokenut merkittäviä muutoksia raskaimman 
sähkönjakeluinfran rakentamisen jälkeen. Kulutuksen painopisteet ovat muuttuneet 
huomattavasti muun muassa paperikonelinjan sulkemisen, uuden biopolttoainetehtaan sekä 
biovoimalaitoksen rakentamisen vuoksi. Tämän johdosta myös integraatin loistehon 
kulutuksessa ja tuotannossa on tapahtunut selkeitä muutoksia viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Näiden muutoksien vuoksi nähtiin tarpeelliseksi tehdä kattava selvitys integraatin 
nykyisestä loistehon säätöperiaatteista, siinä käytettävistä komponenteista sekä integraatin 
eri ajotilanteiden vaikutuksesta loistehon hallintaan.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan nykyisen loistehonhallinnan teknistaloudellista tehokkuutta 
sekä integraatin kykyä hallita loistehoaan Fingridin määrittelemän loistehoikkunan 
puitteissa ja sen mahdollisesti kiristyessä. Havaittujen riskien ja puutteiden perusteella 
luodaan toimenpidesuositukset integraatin loistehonhallinnan parantamiseksi. Tutkimuksen 
tausta-aineistona käytetään pääosin integraatin energianhallintajärjestelmästä kerättyä lois- 
ja pätötehon tuntikeskiarvo –dataa, minkä oikeellisuus tarkastetaan tarkistusmittauksin sekä 
vertaamalla eri toimijoiden samasta pisteestä olevia laskutuksen perustana käytettävää 
mittadataa. Integraatin todellisen loistehon kulutuksen selvittämiseksi kiinteiden loistehon 
kompensointien käyttöaste määritettiin prosessinohjausjärjestelmästä saatujen 
kytkentähistorioiden perusteella.  
 
Tutkimuksen tuloksena selvitettiin integraatin nykyisen loistehohallinnan säätöfilosofia. 
Nykyisellään integraatin loistehonhallinta on toiminut tyydyttävästi, vaikkakaan 
loistehoikkunan ylityksistä koituneita taloudellisia seuraamuksia ei juurikaan ole kertynyt. 
Suurimmat kehityskohteet loistehonhallinnassa ovat generaattoreiden 
magnetointilaitteistoissa sekä laitosloistehosäädön säätöfilosofiassa, joista kummankaan 
toiminta ei tällä hetkellä ole Fingridin ohjeistuksen mukaista. Myös kiinteiden 
kompensointiyksiköiden käytössä havaittiin tehostamisen varaa loistehohäviöiden 
minimoimiseksi. Havaittujen epäkohtien korjaamiseksi laadittiin toimenpidesuositukset, 
millä integraatin loistehon hallinta saadaan vaatimusten mukaiseksi sekä häviöiden osalta 
tehokkaammaksi. Näillä toimenpiteillä myös minimoidaan integraatin loistehoikkunan 
ylityksistä aiheutuva taloudellinen riski. 
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The Kaukaa industrial integrate has undergone significant changes since the construction of 
the heaviest power distribution infrastructure. Power consumption and its main focus points 
have changed significantly due, among other things, to the closure of the paper machine line, 
the construction of a new biofuel plant and a bio-power plant. As a result, there has also been 
a clear change in the reactive power consumption and production of the integrate over the 
last decade. Due to these changes, it was considered necessary to carry out a comprehensive 
study of the current reactive power control principles of the integrate, the components used 
in it, and the effect of different active production lines of the integrate on reactive power 
control. 
 
The study examines the techno-economic efficiency of current reactive power management 
and the ability of the integrate to control its reactive power within the varying Fingrid-
defined reactive power limits. Based on the identified risks and shortcomings, 
recommendations for action will be developed to improve the reactive power management 
of the integrate. The source material of the study is mainly the hourly average of reactive 
and active power data collected from the integrate’s energy management system. To 
determine the true reactive power consumption of the integrate, the utilization rate of the 
fixed reactive power compensators was determined based on the switching report obtained 
from the process control system. 

As a result of the study, the control principles of the current reactive power control of the 
integrate was investigated. At present, the reactive power management of the integrate has 
worked satisfactorily, although the financial consequences of exceeding the reactive power 
limit have been close to nonexistent. The biggest areas of development in reactive power 
management are in the magnetization equipment of generators and in the principles of 
reactive power upper lever control, neither of which currently operates in accordance with 
Fingrid's guidelines. There was also room for improvement in the use of fixed compensation 
units to minimize reactive power losses. To rectify the observed defects, recommendations 
for action were made to make the reactive power control of the integrate reach the required 
guidelines and to make it more efficient in terms of losses. These measures also minimize 
the financial risk of exceeding the reactive power limits. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

�  kapasitanssi 

����  tehokerroin 

�����  tyhjäkäyntitehokerroin 

��	  generaattorin päälähdejännite 


��  sähkömotorinen jännite 

  taajuus 

�  käämityskerroin 

�  nimellistaajuus 

��� resonanssitaajuus 

�  virta 

��  loisvirta 

���  kapasitiivinen loisvirta 

���  induktiivinen loisvirta 

��	  pätövirta 

��  magnetoimisvirta 

���  tyhjäkäyntimagnetoimisvirta 

�1  muuntajan ensiövirta 

��  muuntajan toisiovirta 

��  tyhjäkäyntivirta 

�  staattorin vaihekäämin sarjaan kytketyt johdinkierrokset 

��  yliaallon järjestysluku 

�  pätöteho 

��  muuntajan kuormitushäviöt 

���  muuntajan häviöteho nimelliskuormalla 

������  liittymispisteen takaisten voimalaitosten netttosähkötehojen summa  

��  muuntajan tyhjäkäyntihäviöt 

   loisteho 

 � kapasitiivinen loisteho 

 !  loistehon ottoraja kulutettaessa pätötehoa 

 !" loistehon antoraja kulutettaessa pätötehoa  
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 # loistehon ottoraja tuotettaessa pätötehoa 

 #" loistehon antoraja tuotettaessa pätötehoa  

 �  loistehohäviö 

$"  muuntajan ensiöresistanssi 

$2  muuntajan toisioresistanssi 

&  näennäisteho 

&�  nimellinen näennäisteho 

&�'� syöttävän verkon oikosulkuteho 

(�  liittymispisteen huipunkäyttöaika, prosessiteollisuudessa 7000h 

)  jännite 

)"  nimellisjännite 

*�%  oikosulkuimpedanssi % 

,����  liittymispisteen vuotuinen ottoenergia  

-.  pääreaktanssi 

/  impedanssi 

 

lyhenteet 

AVR automaattinen jännitesäätäjä (automatic voltage regulator) 

DCS prosessiautomaatiojärjestelmä 

Kauvo kaukaan voima 

LRE lappeenrannan energia 

PSS voimajärjestelmän stabiloija (power system stabilizer) 

SMJ sähkömotorinen jännite 

TG9 turbiinigeneraattori 9 

TG10 turbiinigeneraattori 10 

VJV2018 voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset, 2018 
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1 JOHDANTO 

 

 

UPM Kaukaan tehdasintegraatti on Lappeenrannassa Saimaan rannalla sijaitseva 

metsätaloustuotteiden jalostamiseen keskittyvä teollisuuskeskittymä. Nykyisessä 

laajuudessaan integraatti on toiminut vuoden 2015 jälkeen, jolloin biopolttoaineita 

sellutehtaan sivutuotteista valmistava biojalostamo valmistui. Integraatin sähkön 

kulutuksessa ja tuotannossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia raskaimman sähkönjakelu-

infran rakentamisen jälkeen. Paperitehtaan alueelta kuormia on pudonnut merkittävästi mm. 

paperikoneen sekä yhden päällystyskoneen sulkemisen johdosta. Sellutehtaan alueella 

sähkön kulutus on vastaavasti kasvanut nousseiden tuotantokapasiteettien ja uusien 

tuotantolinjojen vuoksi. Integraatin alueelle valmistui myös Kaukaan Voima -nimeä kantava 

biovoimalaitos vuonna 2008. Biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan turvetta sekä 

integraatin raakapuun käsittelyssä syntyvää kuorta  päätarkoituksenaan tuottaa kaukolämpöä  

Lappeenrannan kaupungin ja prosessihöyryä integraatin tarpeisiin.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää integraatin loistehonhallinnan nykytila ja sen 

kompetenssi vastata tulevaisuudessa mahdollisesti kiristyvän loistehoikkunan aiheuttamiin 

vaatimuksiin. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään nykyisen loistehosäädön 

toimintalogiikka sekä loistehonsäädössä käytettävät komponentit.  Tarkoituksena on myös 

tarkastella nykyistä loistehonsäätöä taloudellisesta näkökulmasta sekä selvittää aiheuttaako 

nykyinen loistehonsäätö taloudellisia uhkakuvia loistehoikkunan ylitysten tai turhien 

siirtohäviöiden vuoksi. Samalla selvitetään myös integraatin sisällä tapahtuvien kuorman 

vaihteluiden ja eri ajotilanteiden vaikutus nykyiseen loistehon hallintaan. 

 

Loisteho kannattaa tuottaa mahdollisimman lähellä sen kulutuspistettä. Integraatin alueella 

käytössä olevat kiinteät kompensoinnit ovat pääasiassa 10 kV jännitetasoon sijoiteltuja 

MVAr –kokoluokkaa olevia keskitettyjä kompensointeja. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei 

ole tarkoitus tarkastella pienjännitteeseen sijoiteltuja kVAr –kokoluokan kompensointeja.   

 

Tutkimuksen tuloksena syntyy selkeä kuvaus integraatin nykyisestä loistehon 

säätöperiaatteesta sekä mahdolliset kehityskohteet nykyisen loistehonsäädön 

optimoimiseksi ja mahdollisten taloudellisten riskien minimoimiseksi tai poistamiseksi. 
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Samalla selvitetään mikä on integraatin kyky hallita loistehoaan normaalista poikkeavissa 

ajotilanteissa. Esimerkiksi niin, ettei kumpikaan integraatin generaattoreista ole 

kytkeytyneenä verkkoon. 

 

Tutkimuksen tausta-aineistona käytetään Kaukaan integraatin energianhallintajärjestelmästä 

(UPM, 2019) sekä integraatin alueella käytössä olevista prosessinohjausjärjestelmistä 

kerättyä dataa. Datan oikeellisuus tarkistetaan mittaamalla satunnaisin pistokokein tai 

vertaamalla samasta pisteestä olevia eri toimijoiden mittauksia ja tekemällä virhetarkastelu 

mittauksissa käytössä oleville komponenteille. Loistehotuotannon optimoinnissa käytetään 

edellä mainitun datan lisäksi laitteistotoimittajilta kerättyjä laitteiston sähköistä 

suorituskykyä kuvaavia dokumentteja. Nämä dokumentit voivat olla esimerkiksi 

tahtikoneiden osalta koneiden PQ-diagrammeja tai ohjausjärjestelmään aseteltuja 

suorituskykyä rajoittavia parametreja. 

 

1.1 UPM Kymmene Kaukaan tehtaat 

Nykyinen UPM Kymmene Kaukaan biometsäteollisuus-integraatti koostuu useista erillisistä 

puunjalostukseen liittyvistä tehdasyksiköistä. Kaukaan integraatissa valmistetaan muun 

muassa korkealaatuista  kuusi- ja mäntysahatavaraa, biopolttoainetta, aikakausilehtipaperia, 

energiaa sekä koivu- ja havusellua. Integraatin alueella sijaitsee myös UPM:n Pohjois-

Euroopan tutkimuskeskus  sekä metsäpalvelutoimisto. 

 

Kaukaan tehdasalue sai alkunsa vuonna 1892, kun lankarullien tuotanto alkoi 

Lappeenrannassa. Toiminta laajeni vuonna 1897, kun ensimmäinen sulfiittiselluloosatehdas 

aloitti toimintansa. Kaukaan tehdas-alueella aloitti myös vaneritehdas (1926-2010) sekä 

vuonna 1958 Saha. Ensimmäinen paperikone Kaukaalla starttasi vuonna 1975. Uusimpina 

tulokkaina Kaukaan tehdasalueelle on vuonna 2008 toimintansa aloittanut Kaukaan Voima 

–biovoimalaitos (Kauvo) ja vuonna 2015 tuotannon aloittanut biojalostamo. Kuvassa 1.1 on 

esitetty ilmakuva Kaukaan biometsätalous-integraatista vuodelta 2019. 
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Kuva 1.1 Ilmakuva Kaukaan biometsätalous-integraatista. (UPM, 2019a) 
 

Kehittyessään yksittäisestä lankarullatehtaasta kompleksiseksi biometsätalous-integraatiksi 

on Kaukaan tehdasalue kokenut huomattavia muutoksia ja suurta kehitystä menneen 

vuosisadan aikana. Nykyisellä toiminnallaan Kaukaan tehdasalue on omavarainen niin 

prosessihöyryn, kuin sähkönkin suhteen. Normaalissa tilassa, kaikkien tuotantolaitosten ja –

linjojen ollessa käynnissä Kaukaan biometsätalous-integraatti kuluttaa pätötehoa noin 138 

MW. (UPM, 2019) 
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2 VERKON JÄNNITTEEN HALLINTA 

 

 

Kappaleessa tutustutaan verkon jännitteenhallinnan periaatteisiin sekä siinä käytettäviin 

komponentteihin. Jännitteenhallinnan näkökulmasta perehdytään erityisesti loistehon 

merkitykseen ja sen yhteistuotannon periaatteisiin useiden generaattoreiden välillä. 

Kappaleen painottuessa enemmin teollisuusverkkojen puolelle, käsitellään teollisuuden 

sähkönjakeluverkkojen kannalta myös merkittävimpien kuormitushäviöiden syntyä. 

 

2.1 Loisteho 

Sähkötehosta puhuttaessa käsitellään usein kolmea pääsuuretta, näennäis-, pätö- ja loistehoa, 

joista näennäisteho ei ota kantaa virrassa esiintyvien pätö- ja loiskomponenttien suhteeseen. 

Näennäisteho voidaankin ilmaista yhtälön 2.1 mukaisesti pätö- ja loistehon neliöiden 

summan neliönjuuren avulla. 

 & = 1�� +  � 
 

(2.1)

Sama asia voidaan esittää myös piirin virtojen suhteen yhtälön 2.2 avulla. 

 

� = 3��� + ��� (2.2)

 

Pätötehon ollessa näennäistehon niin sanotusti työtä tekevä osa, esiintyy loisteho esimerkiksi 

sähkömoottorissa virran kulutuksen kannalta vain lisäkulutuksena, joka ei osallistu 

moottorin työtä tekevään suoritukseen. Syötettävän kuormituksen ollessa täysin resistiivistä, 

ei kuormituksen magneettikenttään varastoidu energiaa, joka jäisi sykkimään 

energiantuotannon ja kuormituksen välille. Tällöin tehokerroin ���	4 = 1, eli kuormitus 

kuluttaa vain pätövirtaa – eli pätötehoa. Tehokertoimen huonotessa, eli laskiessa 

pienemmäksi kuin yksi induktiiviselle puolelle kuvaa se laitteen kasvanutta loistehon 

tarvetta. Moottorin tapauksessa saman mekaanisen tehon tuottamiseen tarvitaan enemmän 

sähkötehoa mitä huonompi tehokerroin on. Laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat 

magneettikenttää tarvitsevat myös loistehoa. Näitä laitteita ovat muun muassa pyörivät  

sähkökoneet sekä muuntajat. Tehokertoimen ollessa alle 1 kapasitiivisella puolella voidaan 

puhua loistehon tuotannosta.  
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Vaihtosähkötehon muodostuessa jännite- ja virtakomponentista määrää virtakomponentin 

rakenne, tarkemmin sen imaginäärinen osa käytännössä loistehon suunnan ja määrän. 

Kuormituksesta riippuen on loisvirta joko kapasitiivista tai induktiivista. Kuvassa 2.1 

havainnollistetaan virtakomponenttien keskinäistä suhdetta vektoridiagrammin avulla. 

 

Kuva 2.1 Kapasitiivisen- ja induktiivisen loisvirran vaikutus piirin virtaan. (Aura et. Al., 1993, 
s. 124) 
 

Piirin loisvirran ollessa induktiivista (���) on se piirin pätövirtaa �� jäljessä 90 °. Loisvirran 

ollessa kapasitiivista (���), on tilanne päinvastainen. Piirin loisvirta on tällöin 90 ° pätövirtaa 

edellä. Vektoridiagrammissa piirin kokonaisvirtaa muodostuu suorakulmaisen kolmion 

hypotenuusaksi, jonka kateetteina ovat pätö- ja loisvirta. Sama voidaan ilmaista myös 

yhtälön 2.2 avulla. Tehokerrointa kuvaava kulma fii (4) muodostuu pätövirran ja piirin 

kokonaisvirran välille kuten kuvasta 2.1 huomataan. Näin tehokerroin on joko induktiivinen, 

kuten kuvassa 2.1 jatkuvilla vektoreilla on kuvattu tai kapasitiivinen loisvirran ollessa 

pätövirtaa edellä.  

 

Piirin loisvirroissa voi esiintyä sekä kapasitiivisia että induktiivisia komponentteja. 

Kapasitiivisen ja induktiivisen virran ollessa toisilleen täysin vastakkaiset kumoavat ne 

toistensa vaikutukset. Virran aiheuttaessa itsestään 90 ° jäljessä kulkevan magneettikentän, 

muodostaa kapasitiivinen ja induktiivinen virtakomponentti samasta pisteestä alkavat 

toisiaan täysin vastakkain olevat magneettiset voimakomponentit niiden kumotessa toistensa 

vaikutusta. Sama asia voidaan huomata tarkastellessa piirin tehoja vektoridiagrammin 

avulla, kuten kuvassa 2.2 on esitetty. 
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Kuva 2.2 Kapasitiivisen ja induktiivisen loistehon vaikutus piirin näennäistehoon. (Aura et. 
Al., 1993, s. 125) 

 

Kuvassa 2.2 on esitetty voimakkaasti induktiivisen piirin näennäistehon & kompensoiminen 

uuteen arvoon &	′ lisäämällä piiriin kapasitiivista loistehoa esimerkiksi kompensoinnin 

avulla. Kapasitiivinen loisteho siis kumoaa induktiivisen loistehon vaikutusta jolloin piiri 

saa uuden loistehon arvon  ′� ja tehokulma 4 pienenee arvoon 4′.  
 

Sähkön jakelumaailmassa loistehon ja sen hallinnan merkitys korostuu lähinnä 

kuormitushäviöiden näkökulmasta, kun taas sähkönsiirtoverkkoja ajatellen loisteholla on 

suuri merkitys myös verkon jännitteenhallinnan näkökulmasta.  

 

2.2 Verkon jännitteen säätö 

Käsiteltäessä verkon jännitteen säätöä harhautuu ajatus helposti verkon taajuuden säätöön, 

mitä hallitaan pätötehotasapainoa ylläpitämällä. Tällä on kuitenkin hyvin minimaalinen 

vaikutus itse verkon jännitteeseen, ja jännitteen säätö toteutetaankin aivan eri tekniikoita 

hyväksikäyttäen. Onkin hyvä muistaa, että pätötehosäädöllä vaikutetaan ensisijaisesti 

verkon taajuuteen, kun taas loistehosäädöllä verkon jännitteeseen (Aura et. Al., 1993, s. 112) 
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Verkon jännitteensäätöön käytetään hiukan eri metodeja riippuen onko kyse keski- vai 

suurjännitteestä. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin lähes aina loistehon tuotannosta tai 

kulutuksesta käytettävästä jänniteportaasta riippumatta.  

 

Keskijännitteellä verkon jännitteen säätöön käytettäviä komponentteja ovat 

rinnakkaiskompensaattorit sekä muuntajien käämi- ja väliottokytkimet. 

Rinnakkaiskompensoinneissa kompensointiparisto sijoitellaan mahdollisimman lähelle 

loistehon kulutusta jotta turhilta loistehon siirroilta ja siitä aiheutuvilta lisähäviöiltä voidaan 

välttyä. Rinnakkaiskompensointi sijoitetaan nimensä mukaisesti kuorman rinnalle, jolloin 

kuormasta verkkoon päin sykkivä induktiivinen loisteho ja –virta kumoutuvat 

kompensointipariston verkkoon näennäisesti syöttävän kapasitiivisen loisvirran ansiosta, 

kuten kuvassa 2.2 on havainnollistettu. 

 

Muuntajien käämi- ja väliottokytkimillä voidaan säätää paikallisia jännitepoikkeamia 

muuntajan muuntosuhdetta muuntamalla. Käämikytkimillä säätö voidaan tehdä muuntajan 

ollessa jännitteellisenä ja kuormitettuna tyypillisen säätöalueen ollessa ± 9 × 1,67 % )�. 

Väliottokytkimiä käytetään usein pienitehoisimmissa jakelumuuntajissa. Niiden asettelu 

täytyy tehdä muuntajan ollessa jännitteettömänä ja tyypillinen säätöalue onkin ± 5 % 

)�.(Aura et. Al., 1993, s. 113) 

 

Käämi- ja väliottokytkimillä tehtyä jännitteensäätöä ei kuitenkaan pidä sotkea varsinaiseksi 

jännitteensäätötavaksi, sillä tämä ei lisää verkon loistehontuotantoa vaan pikemminkin 

kasvattaa loistehon kulutusta sähkön siirron näkökulmasta. Esimerkiksi 110/10 kV 

jakelumuuntajan kohdalla pidettäessä käämikytkimellä toisio nimellisessä jännitteessään 

ensiöjännitteen pudotessa, aiheuttaa se ensiöpuolelle – sähkön siirtoverkon puolelle lisää 

virrankulutusta. Tämä edelleen aiheuttaa siirtoverkon puolelle lisää loistehon tarvetta 

siirtojohdon pitkittäisreaktansseissa syntyvien häviöiden vuoksi olettaen, että siirtojohto käy 

yliluonnollisella teholla, mikä on varsin todennäköinen tilanne siirtoverkon jännitteen 

pudotessa. Tämän kaltainen skenaario, missä jännitestabiiliutta ylläpidetään muuntajan 

käämikytkinten avulla johtaa usein klassiseen jännitestabiiliuden menettämiseen. 

Näennäisesti jännitettä saadaan hallittua, kunnes ensimmäinen loistehoa tuottava 

generaattori tulee ylimagnetointirajalleen eikä enää pysty tuottamaan loistehoa tai 

pahimmassa tapauksessa putoaa verkosta. Tällaisessa tilanteessa tapahtuva jännitteen 
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romahtaminen on niin voimakas, että se johtaa jännitestabiiliuden menettämiseen. (Mörsky 

et. Al., 1994, s. 170) 

 

Tärkeimmät verkon jännitteen säätöön osallistuvat komponentit ovat voimalaitosten 

generaattoreina toimivat tahtikoneet. Yksitäistä tahtikonetta tarkasteltaessa voidaan siihen 

kytkeytyvän verkon ajatella olevan ns. jäykkä, jolloin muutokset tahtikoneen loistehon 

tuotannossa ei suoranaisesti näy verkon jännitteen nousuna tai laskuna vaan pikemminkin 

loistehon kehityksen määränä ja suuntana riippuen siitä, toimiiko tahtikone yli- vai 

alimagnetoituna.  

 

2.3 Loisvirtastatiikka 

Loisvirtastatiikka tarkoittaa tahtikoneen tai –generaattorin kykyä säätää liitinjännitettään 

siihen kytkeytyneen verkon jännitteen muuttuessa. Liitinjännitteen säätö suoritetaan 

puhtaasti koneen magnetointia muuttamalla magnetointilaitteiston avulla. Joissain 

erikoistapauksissa esimerkiksi generaattorin syöttäessä yksin yksittäistä kulutuskojetta, 

voidaan loisvirtastatiikka poistaa käytöstä. Tällöin puhutaan vakiojännitegeneraattorista, 

joka jännitteen muuttuessa syöttää verkkoon vaihtelevan loistehon. (Aura et. Al., 1986, s.  

280)  

 

Loisvirtastatiikan ansiosta verkon jännitteen pudotessa myös generaattorin jännitteen 

ohjearvoa pienennetään, tämä edesauttaa loistehotuotannon tasaisempaa jakautumista 

verkkoon kytkeytyneiden generaattoreiden kesken – jo loistehon tuotannolla kuormitettua 

generaattoria ei kuormiteta kohtuuttomasti lisää, vaan osa loistehon tuotannosta siirtyy 

muiden generaattoreiden tehtäväksi. Kuvassa 2.3 esitetään periaatteellinen kuva 

generaattorin loistehostatiikasta, jossa kalteva viiva kuvaa generaattorin liitinjännitettä. 
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Kuva 2.3 Kapasitiivisen ja induktiivisen kuormituksen vaikutus generaattorin 
liitinjännitteeseen. (Aura et. Al., 1986, s. 279) 

 

Generaattorin loisvirtastatiikka asetellaan rinnankäyvillä generaattoreilla usein 2 – 4 % 

välille ja sen täytyy olla molemmilla generaattoreilla sama, jottei turhaa ristiin säätöä 

tapahdu. Loisvirtastatiikka kuvaa liitinjännitteen suhteellista pienenemistä loisvirran 

kasvaessa. Loisvirtastatiikka 7 voidaan ilmaista yhtälön 2.3 avulla seuraavasti. 

 7 = 	 899: ∗ 100  

 

 (2.3)

Loisvirtastatiikka tekee generaattorista yhteiskäytössä vakiojännitekoneen, joka käy 

vakaasti vakiojännitteisen verkon kanssa.  (Aura et. Al., 1986, s. 281) 

 

2.4 Häviöt 

Käsiteltäessä teollisuuden sähkönjakeluverkkoa häviöiden osalta käytännössä ainoat 

merkittävät tekijät ovat muuntajat ja niissä syntyvät tehohäviöt. Kaapelointimitoituksien 

ollessa kuormitukseen nähden hyvin reilut sekä kaapelointi-etäisyyksien ollessa erittäin 

lyhyitä, käytännössä muutamia satoja metrejä ovat niissä aiheutuvat häviöt kokonaisuuden 

kannalta merkityksettömiä, eikä niitä tässä yhteydessä tarkastella.  

 

Muuntajien häviöt voidaan jaotella karkeasti kahteen osaan, tyhjäkäynti- ja 

kuormitushäviöihin. Tyhjäkäyntihäviöt koostuvat muuntajan rautahäviöistä, 

käämieristeiden dielektrisistä häviöistä sekä käämien tyhjäkäyntivirran aiheuttamista 



18 
 

lämpöhäviöistä. (Aura et. Al., 1986, s. 32) Tyhjäkäyntihäviöitä kutsutaankin käytännössä 

muuntajan rautahäviöiksi, sillä tyhjäkäyntivirran aiheuttamat lämpöhäviöt sekä 

käämityseristeen dielektriset häviöt ovat kokonaisuuden kannalta mitättömän pieniä, eikä 

niitä normaalisti oteta mukaan laskentaan. Muuntajan tyhjäkäyntihäviöt voidaankin laskea 

yhtälön 2.4 mukaan seuraavasti. 

 �0 = )1�0���40 
 

 (2.4)

Kuormitushäviöt ovat muuntajahäviöiden kannalta merkityksellisimpiä ja ne näyttelevätkin 

suurinta osaa muuntajassa syntyvistä häviöistä. Kuormitushäviöt kasvavat neliöllisesti 

muuntajan kuormitusvirran kasvaessa. Kuormitushäviöiden kasvu ei ota kantaa, onko 

käämeissä kulkeva virta pätö- vai loisvirtaa, sillä molemmat synnyttävät häviöitä muuntajan 

ensiö- ja toisiokäämien resistansseissa (Aura et. Al., 1986, s. 29) Pätötehon kuormitushäviöt 

voidaan ilmaista yhtälön 2.5 avulla. 

 �= = �12$1 + �22$2 
 

 (2.5)

Yhtälössä 2.5 ensimmäinen tulolauseke kuvaa ensiökäämeissä syntyvää kuormitushäviötä ja 

toinen tulolauseke toisiokäämeissä tapahtuvaa kuormitushäviötä. Tyypillisempi tapa 

ilmaista muuntajassa syntyvät pätötehon aikaansaamat kuormitusvirtahäviöt on kuitenkin 

yhtälön 2.6 mukaan, missä kuormitushäviöt ilmaistaan muuntajan näennäistehon ja 

nimellisen kuormitushäviön avulla. 

�= = ( &&�)
2�=� 

 
 (2.6)

Yhtälöiden 2.5 ja 2.6 ottaessa huomioon vain pätövirran aiheuttamat kuormitushäviöt, 

voidaan muuntajan kuormituksessa syntyvät loistehohäviöt laskea yhtälön 2.7 avulla 

seuraavasti. 

 

 = = ( &&�)
2*=% 

 (2.7)

 

Pätö- ja loistehohäviöitä laskettaessa voidaan pätötehon tapauksessa rautahäviöt jättää 

huomiotta niiden merkityksettömän pienen vaikutuksen vuoksi kokonaisuuteen verraten. 

Sama tarkastelu voidaan tehdä myös loistehon hystereesi- ja pyörrevirtahäviöille.  
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Muuntajan kuormitushäviöt voidaan laskea vaihtelevan näennäistehon & suhteen, koska 

muuntajaa kuormittavat ja siinä lämpöhäviöitä synnyttävät suureet ovat suoraan 

verrannollisia näennäistehoon. Muuntajasta otettava näennäisteho & voi olla joko kokonaan 

pätötehoa � tai loistehoa  .(Aura et. Al., 1986, s. 29) Kuvassa 2.4 havainnollistetaan 

muuntajan kuormitettavuutta pätö- ja loistehon suhteen. 

 

Kuva 2.4 Muuntajan kuormitettavuus pätö- ja loistehon suhteen. (Aura et. Al., 1986, s. 29) 
 

Kuvassa 2.4 jokainen piste viivoitetulta alueelta on sallittu ja mahdollinen muuntajan 

kuormitustilanne. Kuten yhtälöistä 2.6 ja 2.7 voidaan huomata, kasvaa muuntajan häviöt 

neliöllisesti kuormituksen kasvaessa. Mikäli mahdollista, parhaimman teknistaloudellisen 

lopputuloksen saamiseksi kannattaa muuntajien kuormat jakaa mahdollisimman tasaisesti 

käytettävissä olevien muuntajien kesken muuntajien nimellistehot huomioiden. Tällä 

toimintatavalla saavutetaan pienemmät kuormitushäviöt sekä saadaan pidennettyä 

muuntajien käyttöikää keventyneen kuormituksen sekä pienentyneen käyttölämpötilan 

johdosta. Muuntajien käämityksissä käytetyn eristepaperin ikääntyminen on suoraan 

verrannollinen muuntajan käyttölämpötilaan.  
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3 TAHTIKONEET 

 

 

Sähkökoneita käsiteltäessä keskitytään erityisesti tahtikoneisiin sekä niiden ominaisuuksiin. 

Tahtikoneiden osalta käsitellään eri magnetointivaihtoehtoja, magnetoimisvirran vaikutusta 

vuohon sekä tahtikoneen liitinjännitteeseen. Myös tahtikoneiden stabiiliin käyttöön sisältyy 

tiettyjä reunaehtoja, joiden on täytyttävä. Yhtenä merkittävimpänä stabiilin käytön 

edellytyksenä on magnetoinnin rajaaminen ennalta määrätylle, konetyyppiriippuvaiselle 

toiminta-alueelle.  

 

Tahtikonekäyttö koostuu käytännössä kolmesta eri osasta. Pyörivästä roottorista ja sen 

magnetointilaitteistoista sekä paikallaan pysyvästä staattorista, mistä käytetään myös 

nimitystä ankkuri. Tahtikoneet on tyypillisesti kytketty käyttöpaikan sähkönjakelun 

pääjännitteeseen 10 – 30 kV tehojen vaihdellessa käyttötarkoituksesta riippuen 1 – 1000 

MW. Tahtikoneita käytetään pääasiassa teollisuuden suurissa moottorikäytöissä sekä 

energian tuotannon generaattorikäytöissä. Tahtikoneen etuna voidaankin pitää sen 

käytettävyyttä voimakoneena suurta tehoa vaativissa käytöissä sekä sen kykyä tuottaa tai 

kuluttaa loistehoa säädettävän magnetointinsa avulla. 

 

3.1 Erot avo- ja umpinapaisessa tahtikoneessa 

Tahtikoneet luokitellaan mekaanisen rakenteensa puolesta kahteen ryhmään. Avonapaisiin 

ja umpinapaisiin koneisiin. Avonapaiset koneet ovat tyypillisesti halkaisijaltaan suuria, 

mutta pituudeltaan hyvin lyhyitä. Avonapaisia tahtikoneita käytetään usein hidasta 

pyörimisnopeutta vaativissa sovellutuksissa, kuten esimerkiksi vesivoimaloiden 

generaattorikäytöissä ja mekaanisen hierremassan valmistuksessa. Pyörimisnopeuden 

ollessa pieni (75 – 500 1/min) sähköverkon taajuuden ollessa 50 Hz tarkoittaa tämä 

käytännössä suurempaa napaparilukua (40 – 5), mikä osaltaan vaikuttaa tahtikoneen 

fyysiseen halkaisijaan kasvattavasti. Umpinaparoottorisia tahtikoneita käytetään tyypillisesti 

suuren pyörimisnopeuden vaativissa sovelluksissa. Näitä sovelluksia ovat usein 

turpiinivoimalaitoksien generaattorikäytöt sekä varavoimalaitosten generaattorikäytöt, 

missä mekaaninen vääntömomentti tuotetaan ulkoisella voimakoneella. Mekaaniselta 

rakenteeltaan umpinaparoottorinen tahtikone poikkeaa avonapaisesta tahtikoneesta.  
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Umpinapainen tahtikone on tyypillisesti halkaisijaltaan avonapaista tahtikonetta 

huomattavasti pienempi, mutta kone on pituussuunnassa huomattavasti pidempi. 

Umpinapainen tahtikone soveltuu mekaaniselta rakenteelta huomattavasti paremmin 

esimerkiksi 3000 1/min pyörimisnopeuden vaativaan prosessiin pienemmän halkaisijansa 

vuoksi. Näin roottorin kehänopeus saadaan pidettyä teknillisesti miellyttävänä. (Aura et. Al., 

1986, s. 241) Kuvassa 3.1 havainnollistetaan avo- ja umpinapaisen tahtikoneen 

eroavaisuuksia. 

 

 

Kuva 3.1 Kuvassa vasemmalla avo- eli varsinaparoottorinen tahtikone ja oikealla 
umpinapainen eli lieriöroottorinen tahtikone. (UPM, 2019b) 

 

Vertailtaessa avonapaisen ja umpinapaisen tahtikoneen sähköisiä ominaisuuksia löytyy 

suurin eroavaisuus koneiden roottoreista. Avonapainen, eli varsiroottorinen tahtikone ei ole 

roottorin osalta sähköisesti symmetrinen. Tämä aiheuttaa avonapaisen tahtikoneen osalta 

sen, että pätö- ja loisvirran vaikutukset pitkittäis- ja poikittais tahtireaktansseihin on otettava 

huomioon ankkurireaktiossa. Umpinapaisen tahtikoneen roottorin ollessa magneettisesti 

käytännössä symmetrinen, roottorin urituksen aiheuttaen ainoan epä-symmetrian, ei lois- ja 

pätövirran vaikutuksia staattorin ja roottorin ilmaväliin syntyvässä magneettikentässä ole 

syytä tarkastella umpinapaisen tahtikoneen tapauksessa. Roottorin symmetrisyyden ansiosta 

umpinapaisen tahtikoneen roottorin reluktanssi on yhtä suuri pitkittäis- ja 

poikittaissuunnassa. Tämä johtaa siihen, että koneen pääreaktanssi -. on aina yhtä suuri, 

lävistääpä ankkurivuo roottorin mistä suunnasta tahansa. (Aura et. Al., 1986, s. 260)  



22 
 

Kuvassa 3.2 havainnollistetaan umpi- ja avonapaisen tahtikoneen roottorin 

sähkömagneettisia eroavaisuuksia. 

 

 

Kuva 3.2 Kuvassa vasemmalla lieriöroottorinen kaksinapainen tahtikone ja oikealla 
varsiroottorinen nelinapainen tahtikone. (Leena Korpinen, sähkökoneet 2) 

 

3.2 Tahtikoneiden tehonsäätö ja magnetointi 

Tahtikone tai –generaattori toimii tyhjäkäynnissä, kun sen staattorin ottama virta on nolla. 

Tällöin generaattorikäytössä ei siis tuoteta, eikä moottorikäytössä kuluteta virtaa. Tässä 

tilassa sille syötettyä magnetoimisvirtaa kutsutaan ns.  tyhjäkäyntimagnetoimisvirraksi ���. 

Generaattorikäytössä tämä magnetoimisvirta asetellaan niin suureksi, että 

nimellistaajuudella ja –pyörimisnopeudella generaattorin kehittämä päälähdejännite on yhtä 

suuri verkon nimellisjännitteen kanssa.  

 

Tahtikoneet magnetoidaan syöttämällä roottoriin tasavirtaa. Tämä magnetoimisvirta 

synnyttää roottorikäämeihin paikoillaan pysyvän magneettikentän. Tätä magneettikenttää 

kutsutaan tahtikoneen päävuoksi ?�. Päävuo pysyy roottoriin nähden paikoillaan, mutta 

roottorin pyöriessä synnyttää päävuo staattorikäämeihin sinimuotoisen 

vaihtosähköjännitteen, sähkömotorisen jännitteen, mitä kutsutaan myös 

päälähdejännitteeksi ��	. (Aura et. Al,. 1986, s. 244) Yhtälössä 3.1 esitetään 

päälähdejännitteen muodostuminen. 
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 ��	 =	 �@√� ∗ � ∗  ∗ � ∗ ?�  

 

(3.1)

 
Yhtälöä tarkastellessa voi huomata, että päävuota ?� lukuun ottamatta kaikki muut alkiot 

ovat joko vakioita, tai konekohtaisia vakioita. Konekohtaisen käämityskertoimen �, 

taajuuden  ja staattorin vaihekäämin sarjaan kytkettyjen johdinkierrosten lukumäärän N 

voikin kuvata konekohtaisella konevakiolla k, mikä huomioi myös yhtälön 3.1 muut vakiot. 

Nyt päälähdejännitteen yhtälön 3.3 voi esittää yhtälön 3.2 avulla seuraavasti. 

 
 = = 4,44 ∗ � ∗  ∗ � 

(3.2)

 ��	 = 	= ∗ ?�    
 

(3.3)

Yhtälöstä 3.3 voidaan huomata, että päälähdejännitteen suuruuteen vaikuttava ainut 

muuttuva tekijä on päävuo. Päävuon voimakkuus taas riippuu syötettävästä 

magentointivirrasta. Jos magnetointivirta �� on nolla, ei staattorikäämeihin indusoidu 

pääläjdejännitettä ��	. Kuvassa 3.3 havainnollistetaan magnetoimisvirran vaikutus 

päälähdejännitteen suuruuteen. 

 

 

Kuva 3.3 Magnetoimisvirran vaikutus päävuon voimakkuuteen ja päälähdejännitteen 
muodostumiseen. (Aura et. Al., 1986, s. 243) 
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3.2.1 Induktiivinen kuormitusvirta 

Generaattorikäytössä kuormitusvirran ollessa induktiivista, aiheuttaa se 

ankkurikäämityksessä ankkurivuon, joka on vastakkainen roottorin päävuota vastaan. Sitä 

kutsutaan myös pitkittäiseksi vastakentäksi  ?��. Pitkittäinen vastakenttä indusoi staattorin 

vaihekäämeihin myös sähkömotorisen jännitteen 
��, joka on myös vastakkainen vaiheen 

päälähdejännitteelle ��	. (Aura et. Al., 1986, s. 249) Kuva 3.4 havainnollistaa 

induktiivisen loisvirran vaikutuksia tahtigeneraattorikäytössä. 

 

 

 

Kuva 3.4 Induktiivisen kuormitusvirran vaikutus tahtigeneraattorin päävuohon ja 
liitinjännitteeseen. (Aura et. Al., 1986, s. 248) 

 

Induktiivinen staattorivirta siis aiheuttaa koneen liitinjännitteen pienenemisen arvosta ��	 
arvoon )	 sekä päävuon pienenemisen arvosta ?� arvoon ?. Tästä voidaan päätellä, että 

induktiivinen kuormitusvirta magnetoi suoraan magnetoimisvirtaa �� vastaan pienentäen 

päävuon voimakkuutta ja staattorikäämien liitinjännitettä. Jos generaattorin liitinjännite 

halutaan pitää vakiona, tulee induktiivisen kuormitusvirran vaikutus magnetointiin kumota 

ylimagnetoimalla roottoria. Mitä suurempi on induktiivisen kuormitusvirran vaikutus, sitä 

enemmän roottoria on ylimagnetoitava. Induktiivinen kuormitusvirta aiheuttaa 

generaattoriin aina ylimagnetoinnin, mikäli liitinjännite halutaan pitää 

tyhjäkäyntimagnetointia vastaavana. (Aura et. Al., 1986, s. 249)  
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Staattorikäämeissä esiintyvä induktiivinen loisvirta ei aiheuta sähköistä vääntömomenttia 

generaattorille, eikä näin ollen vaikuta generaattorin pyörimisnopeuteen eikä pätötehoon. 

Päävuon ja pitkittäisen ankkurivuon ollessa täysin vastakkaiset, ei niiden välinen 

voimasuhde aiheuta vääntömomenttia koneen akselin suhteen. Kuvassa 3.5 on 

havainnollistettu induktiivisen loisvirran vaikutus generaattorin magnetoimisvirtaan ��. 

 

Kuva 3.5 Induktiivisen kuormitusvirran vaikutus generaattorin magnetoimisvirtaan. (Aura et. 
Al., 1986, s. 249) 

 

Ylimagnetoituna tahtikone tai –generaattori tuottaa verkkoon induktiivista loistehoa. 

Suuremmissa loistehon kompensointitarpeissa ylimagnetoituja tahtikoneita voidaankin 

käyttää tuottamaan oikosulkumoottoreiden ja muuntajien tarvitsemaa loistehoa. Tässä 

käyttötarkoituksessa tahtikonetta usein nimitetään dynaamiseksi kondensaattoriksi tai 

pyöriväksi vaihekompensaattoriksi. (Aura et. Al., 1986, s. 271) 

 

3.2.2 Kapasitiivinen kuormitusvirta 

Generaattorin kuormituksen ollessa kapasitiivistä, on staattorin virta 90° vaiheensa jännitettä 

edellä. Staattorin virta muodostaa itsensä kanssa saman vaiheisen magneettikentän, 

ankkurivuon. Tätä ankkurivuota kutsutaan kapasitiivisen loisvirran tapauksessa 

pitkittäiseksi myötäkentäksi ?��. Pitkittäinen myötäkenttä on päävuon ?� kanssa saman 

suuntainen, joten pitkittäinen myötäkenttä vahvistaa päävuon voimakkuutta. Kuten 

induktiivisen kuormituksen tapauksessakin, myös kapasitiivisella kuormitusvirralla 

ankkurivuo indusoi itsestään 90° jäljessä olevan sähkömotorisen jännitteen. Tässä 

tapauksessa se on päälähdejännitteen kanssa saman suuntainen vahvistaen sitä. Kuvassa 3.6 
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havainnollistetaan tarkemmin kapasitiivisen loisvirran vaikutusta päälähdejännitteeseen 

sekä päävuohon. 

 

 

Kuva 3.6 Kapasitiivisen kuormituksen vaikutus tahtigeneraattorin liitinjännitteeseen sekä 
päävuohon. (Aura et. Al., 1986, s. 251) 

 

Kapasitiivisen kuormitusvirran voidaan ajatella toimivan samaan suuntaan 

magnetoimisvirran �� kanssa. Kapasitiivinen kuormitus kasvattaa tahtigeneraattorin 

liitinjännitettä päälähdejännitteen ��	 arvosta sähkömotorisen jännitteen 
�� verran 

suuremmaksi. Myös tahtigeneraattorin päävuo ?� kasvaa pitkittäisen myötäkentän ?�� 

verran suuremmaksi saavuttaen arvon ?. Mikäli generaattorin liitinjännite halutaan pitää 

tyhjäkäyntimagnetointia vastaavassa arvossa, on kapasitiivisen kuormitusvirran vaikutus 

kumottava alimagnetoimalla tahtigeneraattoria alle perusmagnetoinnin. Alimagnetoinnin 

tarve määräytyy kapasitiivisen kuormitusvirran määrästä. Mitä suurempi on kapasitiivinen 

kuormitus, sitä enemmän on generaattoria alimagnetoitava, kuten kuvasta 3.7 huomataan. 
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Kuva 3.7 Kapasitiivisen kuormitusvirran vaikutus generaattorin magnetoimisvirtaan. (Aura et. 
Al., 1986, s. 252) 

 

Kapasitiivinen loisvirta ei aiheuta sähköistä vääntömomenttia koneen sisällä, joten 

vaikutuksia pyörimisnopeuteen tai pätötehoon ei myöskään ole. Roottorin päävuon ja 

ankkurivuon ollessa toisilleen täysin vastakkaiset, ei niiden välinen voimavaikutus synnytä 

voimakomponenttia mikä vaikuttaisi akselin vääntömomenttiin. (Aura et. Al., 1986, s. 252)  

 

3.2.3 Magnetointia rajoittavat tekijät 

Magnetointia rajoittavat tekijät löytyvät tahtikoneen teknisistä ominaisuuksista. 

Ylimagnetoinnin määrää rajoittaa käytännössä termiset haasteet staattori- ja 

roottorikäämityksen voimakkaassa lämpenemisessä kuormitusvirran noustessa.  

Alimagnetoinnin rajat määräytyvät käytännössä koneen kyvystä säilyttää tahtikäyttö 

syöttävän verkon kanssa. Tähän vaikuttaa sähköisten ominaisuuksien lisäksi myös koneen 

mekaaninen inertia sekä verkon sen hetkinen tahdistava vaikutus eli verkon ja generaattorin 

välinen tehokulma ja sen ylläpito. 

 

Yleisesti puhuttaessa tahtikoneen tai –generaattorin magnetoinnin rajoituksista, käytetään 

apuna niin sanottuja PQ- tai V-diagrammeja. PQ-diagrammissa on esitettynä alue loistehon 

ja pätötehon funktiona. Tämä rajattu alue kuvaa käytännössä koneen turvalliset 

toimintarajat. PQ-diagrammit ovat aina konetyyppikohtaisia ja konevalmistajan ilmoittamia. 

Kuvassa 3.8 esitetään mielikuvituksellisen tahtigeneraattorin PQ-diagrammi virtaosoitin-
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vektorilla ja sitä rajoittavat tekijät. Tahtikoneella diagrammi on vastaava, mutta se on 

pätötehon suhteen negatiivisella puolella. 

 

Kuva 3.8 Tahtigeneraattorin magnetoimisrajoitteet määrittelevä PQ-käyrästö. (ABB, 2000, s. 
17) 

 

Kuvassa 3.8  tahtigeneraattorin turvallista jatkuvan käytön toimintarajaa kuvaavat 

paksunnetut kaaret 2, 3, 4 ja 5. Ylimagnetoinnin puolelta rajoittavana tekijänä on kaari 2, 

mikä kuvaa roottorin ylimagnetoinnista aiheutuvaa roottorin ylilämpenemisen rajaa. Suora 

3 vastaavasti kuvaa tahtikoneen pätötehorajaa, minkä yli konetta ei voi jatkuvasti kuormittaa. 

Suora 3 leikkaantuu ylimagnetoinnin puolelta puolipallon muotoiseen 

vakiostaattorivirtakäyrään 1, mikä kuvaa staattorin lämpenemisen aiheuttamat rajoitukset. 

Alimagnetoinnin puolella rajoittavina tekijöinä on käytännössä koneen stabiilius ja sitä 

kautta tahdissa pysyminen. Kaari 4 kuvaa käytännön stabiiliusrajaa ja kaari 5 puolestaan 

alimagnetointirajaa. (ABB, 2000, s. 18) 

 

Tahtigeneraattorin PQ-diagrammi käytännössä määrittelee generaattorin kyvyn tuottaa pätö- 

ja loistehoa. Eli generaattorin yli- ja alimagnetoimisrajat sekä generaattorin voimakoneelle 

aseteltavat momentin rajoittimet. Teoriassa magnetoinnin suuruus vaikuttaa generaattorin 

liitinjännitteeseen. Käytännössä verkko, mihin generaattorit kytkeytyvät on kuitenkin niin 

jäykkä, että muutokset magnetoinnin suuruudessa vaikuttavat yksittäisen generaattorin 

tapauksessa vain generaattorin loistehon tuotantoon tai kulutukseen. Ylimagnetoituna 
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tahtigeneraattori tuottaa loistehoa verkkoon, kun taas alimagnetoituna tahtigeneraattori ottaa 

verkosta tarvitsemansa loistehon.  

 

V-käyrillä ilmaistaan tahtigeneraattorin kuormitettavuutta, missä staattorivirta esitetään 

magnetoimisvirran funktiona. Diagrammista huomaa, että magnetointia ei voi pienentää 

määräänsä enempää sillä muuten tahtigeneraattori putoaisi tahdista, kuten myös koneen PQ-

diagrammeista voi huomata. Pienimmän magnetoinnin määrittelee generaattorin 

kuormitusvirta - pieni staattorivirta rajoittaa myös magnetointivirtaa. Kuvassa 3.9 esitetään 

kuvitteellisen tahtikoneen V-diagrammi. Kuten myös PQ-diagrammeissa, ovat V-

diagrammit tahtikoneen tyyppiriippuvaisia ja koneen valmistajan ilmoittamia. (Korpinen, 

1998) 

 

Kuva 3.9 Tahtigeneraattorin magnetointirajoitteita kuvaava V-käyrästö. (Aura et. Al., 1986, s. 
265) 

 

Käyrästön vasenta reunaa rajaavat kaaret kuvaavat tahtigeneraattorin käytännön stabiilius- 

ja alimagnetointirajaa. Pysyttäessä edellä mainittujen rajojen sisäpuolella on tahtikäyttö 

syöttävän verkon kanssa mahdollinen eikä generaattorin tahtikäyttö ole uhattuna.  
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3.2.4 Pätötehon säätö 

Tahtigeneraattoreiden ja tahtikoneiden pätötehon säätö tapahtuu vain generaattorikäytössä 

voimakoneen momenttia säätämällä ja konekäytössä, missä tahtikone toimii voimakoneena 

kuorman vastamomenttia lisäämällä tai pienentämällä. Operoitaessa tahtikoneen tai –

generaattorin toiminta-alueella sähkömotorinen voima ���	 säätyy kuormitusvirran 

muutoksen johdosta niin, että se on yhtä suuri mekaanisen vääntömomentin kanssa.  

 

3.2.5 Magnetointilaitteistot 

Jotta päävuo saadaan muodostumaan tahtikoneilla, on roottoriin johdettava tasasähköä mikä 

edelleen muodostaa roottorin mukana pyöriessään staattorikäämeihin päälähdejännitteen 

��	. Tahtikoneet jaetaan magnetoimislaitteidensa perusteella kahteen kategoriaan, 

harjallisiin ja harjattomiin tahtikoneisiin. Harjallisissa tahtikoneissa magnetoimisvirta 

johdetaan tasavirtana staattorille liukurenkaiden ja hiiliharjojen avulla. Harjallisessa 

magnetointijärjestelmässä voidaan pääkoneen magnetoimisteho syöttää joko ulkoisesta 

kolmivaihevaihtovirtatehonlähteestä tasasuunnattuna tai vaihtoehtoisesti 

tasavirtageneraattorilla tuottaen. Kuvassa 3.10 esitetään harjallisen magnetointilaitteiston 

rakenne, missä magnetointiteho tuotetaan tasavirtageneraattorilla. 

 

Kuva 3.10 Harjallinen magnetointilaitteisto, missä magnetointiteho tuotetaan 
tasavirtageneraattorilla. (Aura et. Al., 1986, s. 245) 

 

Mikäli magnetointi toteutettaisiin säädettävällä kolmivaiheisella vaihtovirtateholähteellä, 

korvattaisi kuvassa 3.10 oleva tasavirtageneraattori ja sen säätäjä teholähteellä ja sen 

säätäjällä. Muuten järjestelmän rakenne säilyy vastaavana. Harjallisen 

magnetointijärjestelmän säätö toimii nopeammin verrattuna harjattomaan, mutta sen 

käytettävyys on huonompi harjattomaan magnetointijärjestelmään verrattuna. Hiiliharjat ja 

liukurenkaat tarvitsevat huoltoa. Suurilla magnetointivirroilla huono kontakti hiilien ja 
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liukurenkaiden välillä voi aiheuttaa lämpenemistä ja kipinöintiä, mikä voi aiheuttaa 

pahimmillaan magnetointilaitteiston vikaantumisen. 

 

Harjattomissa tahtikoneissa roottoriakselilla sijaitsee erillinen herätinkone, mikä on 

rakenteeltaan ulkonapakone. Ulkonapakoneessa on sähkökoneelle poikkeuksellisesti käämit 

roottorissa ja magneettinavat staattorissa. Herätinkoneen sähkömotorinen jännite indusoituu 

siis roottoriakselille, mistä se edelleen tasasuunnataan diodisillalla magnetoitavan 

tahtikoneen roottorikäämille syöttäen sille magnetoimisvirran ��. (Aura et. Al., 1986, s. 246) 

Kuvassa 3.11 esitetään harjattoman magnetointilaitteiston rakenne. 

 
Kuva 3.11 Harjaton magnetointilaitteisto (Aura et. Al., 1986, s. 246) 
 

Harjaton magnetointilaitteisto koostuu ulkoisesta kolmivaihetehonlähteestä, jolla 

herätinkoneen magnetointi toteutetaan. Herätinkoneen magnetointivirtaa muuttamalla sen 

tuottama smj muuttuu. Harjattomassa magnetointilaitteistossa ei ole mekaanisesti kuluvia 

osia, joten se on käyttövarmuudeltaan harjallista magnetointilaitteistoa varmempi. 

Magnetoinnin säätö tapahtuu herätinkoneen päävuota säätämällä, joten magnetoinnin 

reagointi säätöön on hieman hitaampi, kuin harjallisessa laitteistossa.  

 

Magnetointilaitteiston päätehtävä on tuottaa tahtikoneelle sen magnetoimisvirta roottorille, 

mikä muodostaa päävuon ja mahdollistaa päälähdejännitteen muodostumisen staattorille. 

Magnetoinnilla myös säädetään tahtikoneen tai –generaattorin loistehon kulutusta ja –

tuotantoa. Magnetointilaitteilla myös mahdollistetaan loistehon, eli käytännössä jännitteen 

jatkuva säätäminen. Myös PQ-diagrammin määrittelemät koneen magnetointirajoitteet 

asetellaan magnetointilaitteistoon, sen tehtävänä on myös suojata konetta termiseltä 

ylikuumenemiselta sekä tahdista putoamiselta alimagnetoinnin puolella.  
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Magnetointilaitteistot on usein varustettu AVR –piirillä sekä generaattorikäytöissä PSS-

lisästabilointipiirillä.  

 

3.3 Tahtikoneen stabiilisuus 

Käsiteltäessä tahtikoneen tai –generaattorin stabiiliutta, ottamatta kantaa onko kyse taajuus- 

vai jännitestabiiliudesta voidaan se jakaa kahteen osioon. Staattiseen stabiiliuteen, joka 

kuvaa hitaasti, minuuteissa  tapahtuvaa verkon ja tahtikoneen tahtikäytön välistä huojumista 

ja sen hallintaa sekä transienttiseen stabiiliuteen, joka kuvaa nopeasti sekunneissa 

tapahtuvaa muutosta verkon ja tahtikoneen välisessä tahtikäytössä. Staattinen stabiilius 

kuvaa tahtikäytön kykyä selviytyä pienistä verkon häiriöistä ja transientti stabiilius 

vastaavasti tahtikäytön kykyä palautua suurista, nopeista verkon häiriötilanteista (Mörsky 

et. Al., 1994, s. 105)  

 

Asian selventämisen vuoksi syöttävä verkko voidaan ajatella ekvivalenttiseksi 

generaattoriksi, jonka sähköiset suureet pysyvät tarkasteltavana ajan jaksona vakiona. 

Tarkastelun yhteydessä ainoat muutokset tapahtuvat siis tahtigeneraattorin tai –koneen 

päässä. Yhtälön 3.4 avulla voidaan ilmaista tarkasteltavan generaattorin syöttämä teho ns. 

jäykkään verkkoon, jossa ) kuvaa verkon pääjännitettä ja � generaattorin liitinjännitettä 

sekä D verkon- ja generaattorin liitinjännitteen välistä kulmaa. 

 

 � = 9EFGHFI �J�D (3.4)

 

Teoriassa suurin teho saadaan tuotettua silloin, kun tehokulma on 90 °, tämän jälkeen 

generaattorin sähkömotorinen teho ei pysty enää vastaamaan mekaanisen tehon kasvamiseen 

ja generaattori alkaa kiihtyä ja menettää tahtikäytön. Kuvassa 3.12 on esitetty tehokulman 

muutos generaattorin sähkötehon funktiona. Käytännössä verkkoa syöttävien 

tahtigeneraattoreiden välinen tehokulma ei kuitenkaan koskaan voi kasvaa 90 ° rajatehoon 

saakka tahtigeneraattoreiden suuren loistehotarpeen vuoksi. (Mörsky et. Al., 1994, s. 108) 

Myös voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset rajoittaa loistehon tuotantoa 

normaalikäytössä, sillä 50 % tahtigeneraattoreiden loistehon tuotantokapasiteetista on 

varattava valtakunnan verkon tukemiseen häiriötilanteissa. (Fingrid, 2018) 
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Kuva 3.12 Tehokulman muutoksen vaikutus generaattorin sähkötehoon. (Elovaara et. Al., 
2007, s. 94) 

 

Kuten yhtälöstä 3.5 huomataan, vaikuttaa generaattorin sähköiseen tehoon tehokulman 

lisäksi myös generaattorin ja verkon välillä esiintyvät reaktanssit. Reaktanssien ja verkon 

jännitteen pysyessä vakiona voidaan huomata, että generaattorin liitinjännitteen muuttuessa 

on myös tehokulman muututtava uuteen arvoon, jotta generaattorin tuottama sähköteho 

pysyy vakiona, kuten kuvasta 3.13 voidaan huomata. 

 
Kuva 3.13 Generaattorin liitinjännitteen vaikutus tehokulmaan. (Elovaara et. Al., 2007, s. 94) 

 

Stabiilin tilan ehtona ollessa se, että sähkötehon on kasvettava tehokulman D kasvaessa. 

Voidaan huomata että generaattori- tai konekäytössä liiallisella alimagnetoinnilla on 

negatiivinen vaikutus vikatilanteen stabiiliuteen, etenkin transientti-tapauksissa. 

Alimagnetoitaessa tahtikonetta sen sähkömotorinen jännite pienenee, eli tehokulman pitää 
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vastaavasti kasvaa sähköisen tehon pysyessä vakiona, kuten kuvasta 3.13 voidaan 

huomata.  

 

Verkkoon kytkeytyneillä tahtigeneraattoreilla on verkkoon nähden jokaisella oma 

tahdistava teho. Hetkellisen kulutuksen ja tuotannon vaihteluina ilmenevä pieni taajuuden 

heilahtelu aiheuttaa sen, että jäykän verkon ja tahtigeneraattorin välinen tehokulma huojuu 

myös hieman. Mikäli kyseessä olisi pieni taajuuden nousu – tehokulman pieneneminen, 

aiheuttaa se tahtigeneraattorissa voimakoneen tehon pysyessä vakiona sen, että 

tarkasteltavan tahtigeneraattorin verkkoon syöttämä sähköteho pienenee pyörimisnopeuden 

kasvaessa verkon määräämään nopeuteen. (Elovaara et. Al., 2007, s. 95) Tällä tavoin 

verkon tahtikoneet pysyvät tahdissa ja tukevat toisiaan hetkellisissä kuormanvaihteluissa. 
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4 KIINTEÄT KOMPENSOINTIYKSIKÖT 

 

 

10 kV jännitetasoon asennettuja kiinteitä, keskitettyjä kompensointeja integraatin alueella 

on käytössä useilla eri kytkinlaitoksilla. Keskitetyn kompensoinnin etuna voidaan pitää sen 

edullisempaa hankintahintaa verrattuna saman loistehon tuottamiseen pienjännitteellä 

hajautetusti, esimerkiksi jakelukeskuskohtaisesti. Integraatin alueella keskitetyt 

kompensoinnit ovat kompensointikapasiteetiltaan suuria. Pienin käytössä oleva keskitetty 

kompensointi, jonka sarjaresonanssitaajuus on viritetty 7. yliaallolle on kooltaan 2,8 MVAr 

ja suurin vastaavasti 12 MVAr. Suoranaisesti yliaaltotaajuuksille viritettyjä imupiirejä 

löytyy 5. ja 7. yliaalloille. Muissa tapauksissa resonanssitaajuudet on tyypillisesti aseteltu 

joko 130 tai 210 Hz, jotta haitallisilta syöttävän verkon kanssa rinnakkain resonoivilta 

piireiltä vältytään. Tällöin puhutaan ns. perustaajuista loistehoa tuottavista 

kompensoinneista, estokelaparistoista 

 

Puhuttaessa loistehon kompensoinnista ja tuottamisesta tarkoitetaan kapasitiivisen loistehon 

tuottamista, eli käytännössä induktiivisen loistehon kompensoimista. Kapasitiivisen ja 

induktiivisen loistehon vaihesiirron ollessa 180 ° niihin varastoituneen energian vaikutukset 

kumoaa toisensa, kuten kuvasta 4.1 voi havaita. 

 

Kuva 4.1 Induktanssiin ja kapasitanssiin varastoitunut energia (Aura et. Al., 1993, s. 123) 
 

Mikäli verkossa esiintyy jo valmiiksi harmonisia yliaaltoja, tulee kompensointiyksikkö 

mitoittaa niin, ettei se muodosta syöttävän verkon kanssa rinnakkaisresonanssipiiriä ja näin 
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vahvista syöttävässä verkossa jo esiintyviä yliaaltoja ja heikennä sähkönlaatua entisestään. 

Rinnakkaisresonanssitaajuus ��� on laskettavissa yhtälön 4.1 mukaan  seuraavasti. (ABB, 

2000) 

 

��� = K&�'� � � 

 

(4.1)

Kuten yhtälöstä 4.1 käy ilmi, riippuu kompensointiyksikön resonanssitaajuus sekä 

kompensointiyksikön kapasitiivisesta loistehosta  � sekä syöttävän verkon oikosulkutehosta 

&�'�.  

 

Perustaajuista loistehoa tuottavien kompensointiyksiköiden ei siis haluta muodostavan 

rinnakkaisresonanssipiirejä syöttävän verkon kanssa, joten kompensoinnin 

kondensaattoriteho tulee mitoittaa niin, ettei sen rinnakkaisresonanssitaajuus ole tunnettujen 

yliaaltotaajuuksien suuruinen.  

 

4.1 Kompensointiteho 

Kondensaattoriparistoilla tuotettu kompensointiteho, kapasitiivinen loisteho voidaan laskea 

yhtälön 4.2 avulla.  

  L = �2M�)"� 
 

(4.2)

Tarvittava kompensointitehon määrä voidaan määrittää suoraan verkon tehokertoimen 

avulla. Pyrkimyksenä on kompensoida verkossa oleva induktiivinen loisteho lähelle nollaa, 

jolloin tehokerroin saa arvon ~1. Kompensointiyksiköitä mitoittaessa ja sijoittaessa on 

otettava huomioon, että kompensoimattoman verkon loisteho kulkee kuorman ja 

kompensointiyksikön välillä kuormittaen välijohtimia ja aiheuttaen niissä 

virtalämpöhäviöitä. (Aura et. Al., 1993, s. 126) Tästä syystä keskitetyt kompensointiyksiköt 

sijoitetaankin usein kompensoitavaa kuormaa syöttävän muuntajan välittömään 

läheisyyteen.  
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4.2 Yliaaltosuodatus 

Loistehon kompensointia toteutettaessa kondensaattoriparistojen avulla, kannattaa osa 

kompensoinneista tehdä ns. imupiireiksi, joiden sarjaresonanssitaajuudet ovat viritetty 

tunnettujen yliaaltojen taajuudelle. Yleisimpiä yliaaltoja ovat 3, 5 ja 7. yliaalto. 

Kondensaattorin kapasitanssin ollessa kääntäen verrannollinen taajuuteen, aiheuttaa se 

jännitteessä esiintyvien yliaaltojen vuoksi myös yliaaltovirtoja verkon kanssa rinnan 

kytketyissä kondensaattoreissa (Aura et. Al., 1993, s. 127) Nämä yliaaltovirrat tulee ottaa 

huomioon kondensaattoreiden virtamitoituksessa.  

 

Yksinkertaisin tapa suojata kondensaattoria piirissä esiintyviltä yliaaltovirroilta on kytkeä 

kondensaattorin kanssa sarjaan kela, jonka induktanssi on mitoitettu niin, että se muodostaa 

kondensaattorin kapasitanssin kanssa resonanssipiirin perustaajuudella suodattaen 

perustaajuiset yliaallot pois. Sopiva induktanssi n:lle yliaallolle määritetään yhtälön 4.3 

avulla. 

 

N = K 1�2M�� 

 

(4.3)

Samaa tekniikkaa voidaan käyttää myös muille tunnetuille yliaaltotaajuuksille. Haasteena 

onkin se, että kondensaattorin arvoa pitäisi muuttaa aina tarvittavan kompensointitehon 

mukaan, kuten kaavasta 4.3 voidaan huomata. Tämä aiheuttaa sen, että myös induktanssin 

arvoa pitäisi päästä muuttamaan, jotta haluttu sarjaresonanssitaajuus saadaan syntymään. 

Tämä ratkaistaan usein niin, että halutuille yliaaltotaajuuksille rakennetaan jokaiselle oma 

imupiiriporras. Kuvassa 4.2 on esitetty imupiirien impedanssikäyrät, jotka on viritetty 3, 5 

ja 7. yliaallolle, joista jokaisella portaalla on oma kela-kondensaattoriparistonsa minkä arvot 

on mitoitettu niin, että ne muodostavat sarjaresonanssipiirin halutun yliaaltotaajuuden 

kanssa. 
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Kuva 4.2 Imupiirien impedanssin käyttäytyminen yliaaltotaajuuksilla. (Aura et. Al., 1993, s. 
130) 

 

Yliaaltosuodatuksessa käytettäviä kompensointiyksiköitä, imupiirejä käytettäessä halutaan 

muodostaa esiintyvän yliaaltotaajuuden kanssa yhteneväinen sarjaresonanssipiiri. 

Yliaaltotaajuudella imupiirin impedanssi menee lähelle nollaa, jolloin sen läpi kulkee 

yliaallon taajuuksista virtakomponenttia sen suodattuen pois verkosta.  
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5 KAUKAAN INTEGRAATIN VERKKOMALLI 

 

 

Kaukaan integraatin sähkönjakelu rakentuu kahden 110 kV kytkinlaitoksen ympärille, joista 

toinen on kaksikiskorakenteinen kahdeksan kenttäinen avokytkinlaitos (A0) ja toinen SF6-

kaasueristeinen kymmenen kenttäinen suljettu kytkinlaitos (A1). Molemmat kytkinlaitokset 

kytkeytyvät valtakunnan sähkönsiirtoverkkoon samasta pisteestä Lappeenrannan 

Luukkalasta. Syöttö Kaukaalle tapahtuu kahta ilmalinjaa pitkin, itäistä ja läntistä. Läntinen 

ilmalinja päätyy suoraa avokytkinlaitokselle A0. Itäinen ilmalinja liittyy 110 kV kaapeliin, 

joka syöttää sellutehtaan voimalaitosrakennuksessa sijaitsevaa suljettua kytkinlaitosta A1. 

Kytkinlaitosten A0 ja A1 välillä on myös 110 kV kaapelointi, joten integraatin sisäistä 110 

kV sähköverkkoa on myös mahdollista käyttää renkaassa ja erikoistilanteessa irrottaa myös 

kokonaan valtakunnan 110 kV sähköverkosta ja käyttää saarekekäytössä oman 

energiantuotannon varassa.  

 

Aikanaan ulkokytkinlaitos A0 on rakennettu palvelemaan käytännössä kaksilinjaisen 

Paperitehtaan tarpeita. Sen neljästä muuntajasyötöstä kolme tuleekin paperitehtaan alueelle 

ja yksi sahalle. SF6-kaasueristeinen kytkinlaitos A1 sijoittuu sellutehtaan 

soodakattilarakennukseen ja vastaa käytännössä koko loppu integraatin sähkönjakelusta. 

Myös integraatin molemmat turbiinigeneraattorit ovat kytkeytyneenä tähän 

kytkinlaitokseen. Kuvassa 5.1 on esitetty Kaukaan integraatin sähkönjakelu pelkistettynä 

110 kV jännitetasolle. Kuvan selkeyttämiseksi on jätetty piirtämättä 10 ja 3 kV jännitetaso, 

mistä prosessi- ja valaistus & korjausvoima muunnetaan edelleen jakelumuuntajilla 

sopivalle jännitetasolle, joko 690, 500 tai 400 V pääjännitteeseen.   
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Kuva 5.1 Kaukaan integraatin sähkönjakelu pelkistettynä 110 kV jännitetasolle. (Muokattu 
lähteestä Pöyry, 1995) 

 

Jotta integraatin sähkönjakelun laajuus ja kompleksisuus kävisi hyvin selväksi, mainittakoon 

että integraatin alueella on käytössä yli 180 jakelumuuntajaa. 

 

Kaukaan integraatin sähkön kulutuksen voidaan ajatella jakautuvan karkeasti kahteen eri 

osaan. Tehtaan tuotannosta riippuvaan prosessisähköön sekä valaistus ja korjausvoimaan. 

Prosessisähkö koostuu käytännöstä erinäisistä tehtaan moottori ja pumppukäytöistä, joiden 

voidaan ajatella kuluttavan noin 80 % tehtaan sähkön tarpeesta. Prosessin ajonopeuden 

noustessa myös sen sähkön käyttö kasvaa. Valaistus ja korjausvoima koostuu nimensä 

mukaisesti prosessisalien ja tuotantotilojen valaistuksesta, joten niiden kuorma pysyy 

vuodenajasta ja tuotantonopeudesta riippumatta lähes vakiona. 

 

5.1 10 kV jännitetaso 

Integraatin sähkönjakelun runko koostuu 10 kV jännitteenjakelusta. Pääkojeistoja on 

yhdeksän kappaletta, joista haaraudutaan edelleen saman jännitetason alakojeistoihin tai 

vaihtoehtoisesti jakelumuuntajilla 3 kV jakelujännitteelle, tai suoraan pienjännitteelle. 
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Integraatin alueella jakelujännitteen kojeistot ovat toteutettu yksikiskojärjestelmällä niin, 

että jokaiseen kojeistoon on vähintään yksi varasyöttö toisesta kojeistosta. Kriittisimmät 

kojeistot on varustettu useammalla varasyötöllä tai tahdistettavilla katkaisijoilla. 

Ongelmallisen yksikisko –järjestelmästä tekee se, että kiskostoon syntyvä vika lamaannuttaa 

koko kojeiston ja tekee varasyötöistä hyödyttömiä. Suoranaisesti kojeiston kiskostoon 

syntyvä vika on kuitenkin hyvin epätodennäköinen. Todennäköisimpiä vikoja ovat 

esimerkiksi syöttävän katkaisijan, suojareleistyksen tai syöttävän kaapelin vikaantuminen. 

Tyypillinen integraatin alueella oleva jakelumuuntaja on teholtaan 2- tai 3,15 MVA.   

 

10 ja 3 kV jännitetasolla syötetään jakelumuuntajien lisäksi myös paljon tehtaan suoria 

suuritehoisia moottorikäyttöjä. Korkean käyttöjännitteensä vuoksi virrat pysyvät maltillisina 

myös suurillakin MW-luokan tehoilla. Korkea käyttöjännite aiheuttaa omat vaatimuksensa 

moottorin rakenteelle ja koneen mekaniikkaan vaadittaville ilmaväleille pienjännitettä 

korkeamman läpilyöntietäisyytensä vuoksi. 10 kV jännitetasoon on kytkeytyneenä myös 

integraatin keskitetyt loistehon kompensointiin käytetyt estokelaparistot, yliaaltosuotimet 

sekä tahtikoneet ja –generaattorit. 

 

5.2 Loistehon kompensointilaitteet 

Integraatin ainoat tahtikoneet sijaitsevat paperitehtaan alueella. Tahtikoneista kolme, 

pätötehoiltaan 10, 12 ja 12 MW ovat käytössä mekaanisen hierremassan valmistuksessa ja 

neljäs, pätöteholtaan 3 MW paperikone 1:n imupumppujen voimakoneena. Soodakattilan ja 

Kaukaan Voiman tahtigeneraattorit ovat kytkeytyneenä omien blokkimuuntajiensa kautta 

sellutehtaan 110 kV kytkinlaitokseen A1. Generaattorit ovat näennäistehoiltaan 85 ja 153 

MVA.  

 

Loistehon keskitettyyn kompensointiin on myös käytettävissä 10 kV jännitetasoon 

sijoiteltuja kiinteitä kompensointiyksiköitä. Kompensointiyksiköt ovat yksiportaisia ja 

kompensointikapasiteeteiltään suuria, kokoluokkaa 2,8 – 12,0 MVAr. Osa 

kompensointiyksiköistä on viritetty 5. ja 7. –yliaallolle suodattaen sen taajuiset harmoniset 

yliaallot pois. Loput kompensointiyksiköistä on niin sanotusti perustaajuista loistehoa 

tuottavia - syöttävän verkon kanssa ei muodostu sarja- eikä rinnan resonanssipiirejä.  

 



42 
 

Taulukossa 5.1 on esitetty integraatin loistehonhallintaan käytettävissä oleva loistehon 

kehityskapasiteetti päämuuntajakohtaisesti tahtigeneraattorien käydessä nimellistehollaan, 

���O ollessa 0,85.  

 

Taulukko 5.1  Integraatin alueella käytettävissä oleva loistehon kehitysmahdollisuus 
päämuuntajakohtaisesti. Generaattorin blokkimuuntajien T9 ja T14 kohdalla 
ilmoitetut arvot ovat generaattorin nimellisteholla, cos ϕ = 0,85. (Muokattu lähteestä 
Pöyry, 2015) 

 

Muuntaja  Tahtigeneraattorit Tahtikoneet Sj. Kond. Yhteensä 

MVAr  MVAr MVAr MVAr 
T6 - 6   12 
T7 - 3 18,5 27 
T9 22,4 - - 45 
T10 - - 20,3 20,3 
T11 - - 6,4 6,4 
T12 - 1 8,1 10,1 
T13 - - 11,9 11,9 
T14 41,2     41,2 
Yhteensä 63,6 10,0 65,2 138,8 

 

Kuten taulukosta 5.1  huomaa, on käytettävissä olevaa kompensointikapasiteettia reilusti. 

Kiinteitä, verrattain suurilla askelilla säätyvää kapasiteettia 65,2 MVAr ja pyörivissä 

tahtikoneissa portaattomasti säädettävää kapasiteettia yhteensä 73,6 MVAr. 

 

Generaattorien käytettävissä olevaa loistehon tuotantokapasiteettia ilmoitettaessa on 

otettava huomioon voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset, minkä mukaan tyypin D 

voimalaitoksissa 50 % generaattorin käytettävissä olevasta loistehokapasiteetista on 

varattava valtakunnan verkon jännitteen säätöä varten häiriötilanteissa. (Fingrid, 2018.) 

Käytettävissä oleva loistehon tuotantokapasiteetti generaattorin tapauksessa on 

generaattorin nimellinen loistehontuotantokapasiteetti vähennettynä kauppa- ja 

teollisuusministeriön 11. huhtikuuta 2003 antaman asetuksen nro. 309 tai sitä korvaavan 

mukainen tuntimitattu omakäyttöenergia. (Fingrid, 2018) 
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5.3 Loistehoikkunan määräytyminen 

Tasevelvoitetut sähkön tuottajat ja kuluttajat ovat myös velvoitettuja huolehtimaan omasta 

loistehon tuotannosta ja kulutuksesta. Fingrid määritteleekin jokaiselle tasevelvoitetulle 

toimijalle oman loistehoikkunansa, jonka sanelemissa rajoissa loistehon tuotannon ja 

kulutuksen on oltava. Loistehoikkunassa pysymistä mitataan kantaverkkosopimuksen 

mukaisen liityntäpisteen mukaan, mikä on myös loissähkön toimituspiste.  

 

Loistehoikkuna määräytyy liittymispisteen vuotuisen pätötehon ottoenergian ja 

liittymispisteen taakse kytkeytyneiden voimalaitosten yhteenlasketun nettosähkötehon 

perusteella. (Fingrid, 2017) Loistehoikkunassa rajat ovat määritelty erikseen tilanteille, jossa 

pätötehoa kulutetaan tai tuotetaan. Kulutettaessa pätötehoa, loistehon ottoraja  ! 

määritetään yhtälön 5.1 mukaan seuraavasti. 

 

 ! = 0,16 ∗ ,����(� + 0,1 ∗ ������0,9  

 

(5.1)

Vastaavasti loistehon antoraja kulutettaessa pätötehoa voidaan laskea yhtälön 5.2 avulla. 

  !" = −0,25 ∗  ! 
 

(5.2)

Tilanteessa, jossa pätötehoa tuotetaan sovelletaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

loistehon anto- ja ottorajoja  #" ja  #. Mikäli voimalaitos osallistuu kantaverkon 

jännitteensäätöön, se on kytkeytynyt liityntäpisteeseen korkeintaan 15 km voimajohdolla tai 

liitynnän takaisen kulutuksen vuosienergia on korkeintaan ¼ tuotannon vuosienergiasta ei 

loistehon otto- ja antorajoja pätötehon tuotannolla sovelleta. (Fingrid, 2017) Tuotettaessa 

pätötehoa loissähkön ottoraja  # voidaan ilmaista yhtälön 5.3 avulla. 

 

 # = 0,1 ∗ ������0,9  

 

(5.3)

Liittymispisteen loissähkön antoraja tuotettaessa pätötehoa voidaan ilmaista yhtälön 5.4 

avulla. 

  #" = − # 
(5.4)

 

Valtakunnan verkkoon Kaukaan integraatti kytkeytyy yhdestä pisteestä. Loistehotase 

mielessä Kaukas koostuukin vain yhdestä isosta tase-alueesta, minkä tasevastuun kantaa 
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UPM Sähkönsiirto Oy. Loistehoikkunan ylityksistä UPM Sähkönsiirto laskuttaa 

sellutehdasta, minkä vastuulla integraatin loistehon hallinta on toistaiseksi ollut. Taulukossa 

5.2 on esitetty Kaukaan integraatin loissähkön anto- ja ottorajat kulutuksella sekä 

tuotannolla. (UPM, 2015) 

 

Taulukko 5.2  Kaukaan integraatin loistehon otto- ja antorajat pätötehon tuotannolla sekä 
kulutuksella. (UPM, 2015) 

 Ottoraja (MVAr) Antoraja (MVAr) 

Laskutuksen loissähkörajat kulutukselle 22,96 -7,74 

Laskutuksen loissähkörajat tuotannolle 16,89 -18,99 

 

Loistehoikkunan ylityksistä maksua ei peritä kuukauden 50 itseisarvoltaan suurimmalta 

ylitykseltä. Loistehomaksua ei myöskään peritä, mikäli ylitykset aiheutuvat kantaverkon 

häiriöstä. Mikäli laskutettavia ylityksiä tulee, peritään niistä kuukauden suurimmasta 

keskituntitehosta 1000 €/MVAr sekä energiasta 5 €/MVArh. (Fingrid, 2019) Kuvassa 5.2 on 

esitettynä Kaukaan integraatin loistehoikkuna graafisessa muodossa, missä X-akseli kuvaa 

loistehoa ja Y-akseli pätötehoa. 

 

 

Kuva 5.2 Kaukaan integraatin loistehoikkuna graafisessa muodossa. (UPM, 2019) 
 

Mikäli tiedetään, että loistehoikkuna tullaa ylittämään esimerkiksi seisokin tai muiden 

ennalta suunniteltujen loistehon kompensointilaitteiden huoltotoimenpiteiden vuoksi, 
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voidaan loistehomaksuilta välttyä sopimalla asiasta ennalta Fingridin kanssa. Myös 

kompensointilaitteisiin tulleen ennalta odottamattoman vian aiheuttamista loistehoikkunan 

ylityksistä voidaan välttyä kohtuullisen korjausajan verran, minkä Fingrid on määrittänyt 14 

vuorokauden mittaiseksi. Esimerkiksi kompensointipariston vikaantuessa loistehoikkunan 

ylityksistä vähennetään kompensointipariston nimellinen kompensointiteho maksimissaan 

seuraavan 14 vuorokauden ajan. 

 

5.4 Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset 

Fingridin määrittelemissä voimalaitoksen järjestelmäteknisissä vaatimuksissa asetetaan 

vaatimuksia ja reunaehtoja erikokoisille voimalaitoksille ja niiden toiminnalle, jottei  ne 

toiminnallaan häiritse voimaverkon stabiilia toimintaa ja vastaavasti tukevat voimaverkon 

toimintaa tilanteen niin vaatiessa.  

 

Kaukaan integraatin tapauksessa Kauvo sekä sellutehtaan voimalaitos on netotettu yhden 

liittymispisteen taakse. Molempiin voimalaitoksiin sovelletaan tyypin D-voimalaitoksen 

vaatimuksia kantaverkkoliitynnän ollessa 110 kV sekä molempien voimalaitosten ollessa yli 

30 MVA. Tyypin D-voimalaitoksissa generaattorin loistehokapasiteetista 50 % on varattava 

voimajärjestelmän tukemiseen häiriötilanteissa. (Fingrid, 2018) Generaattorin 

loistehokapasiteetti lasketaan nimellisestä näennäistehosta nimellisen cos ϕ avulla. TG9 

tapauksessa tämä tarkoittaa 22,4 MVAr ja TG10 tapauksessa 41,2 MVAr. Koska integraatti 

kuluttaa yli ¼ tuottamastaan energiasta, ei sitä käsitellä puhtaana voimalaitosliityntänä ja 

laitosloistehon säätö on sallittua.  

 

Laitosloistehonsäädöllä tarkoitetaan toimijan lupaa käyttää generaattorinsa 

loistehokapasiteettia oman loistehonkulutuksensa kompensoimiseen niin, että liitynnän 

loistehotase olisi mahdollisimman lähellä nollaa liityntäpisteen jännitteen ollessa 

nimellisarvossaan (Fingrid, 2018). Laitosloistehonsäädön tulee muodostaa kaskadisäätö 

primäärisen jännitesäädön kanssa niin, ettei se toiminnallaan estä jännitteensäädön 

toimintaa. Laitosloistehonsäätö syöttää loistehon ohjearvon jännitteensäätäjälle, joka 

suorittaa loistehonsäädön verkon tilan niin salliessa. Laitosloistehonsäädön kriteerinä on 

tyypin D-voimalaitosliitynnällä 110 kV kantaverkon liityntäjännite, jonka tulee olla säädön 

ollessa voimassa välillä 116 – 120 kV (Fingrid, 2018). Mikäli laitosloistehonsäätöä 
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käytetään, tulee säätäjän olla riittävän hidas ja se saa hakea uudet toiminta-arvonsa 15 min 

kuluttua edellisestä säädöstä (Fingrid, 2018). 

 

Lisäksi tulee tyypin D-tahtikonevoimalaitos varustaa PSS-jännitteensäädön 

lisästabilointipiirillä. PSS-lisästabiloinnin tarkoituksena on vaimentaa verkon ja 

generaattorin välinen 0,2 – 2 Hz taajuinen heilahtelu ja parantaa näin sähköjärjestelmän ja 

voimalaitoksen välistä voimalaitoskohtaisen heilahtelun vaimennusta. (Fingrid, 2018) 

Oikein toimiessaan PSS pyrkii kompensoimaan generaattorin, magnetoinnin ja 

voimajärjestelmän aiheuttamaa yhteisviive siten, että PSS muuttaa generaattorin tehokulmaa 

saman vaiheisesti akselin nopeusmuutosten kanssa. (Fingrid, 2018) 
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6 INTEGRAATIN LOISTEHON HALLINTA NYKYHETKESSÄ 

 

 

Kappaleessa syvennytään tarkemmin nykyiseen käytössä olevaan loistehonsäätölogiikkaan, 

siinä käytettäviin komponentteihin sekä itse loistehosäädön toimintaan. Kappaleessa ei ole 

tarkoitus pureutua tarkemmin epäkohtiin tai sopiviin korjaustoimenpiteisiin, vaan esittää 

integraatin loistehonhallinta nykytilassaan. 

 

Nykyinen koko integraatin laitosloistehohallinta toteutetaan Sellutehtaan ylläpitämässä 

prosessinohjausjärjestelmässä (DCS). Mittaustiedot, joiden perusteella säätö tapahtuu ovat 

pääsääntöisesti kaikki 110 tai 10 kV jännitetasolta otettuja mittatietoja, jotka ovat virta- ja 

jännitemuuntajilta tehomuuntimien kautta johdotettu prosessinohjausjärjestelmän 

mittatuloihin. Mittatietojen perusteella prosessinohjausjärjestelmässä muodostetaan koko 

integraatin loistehotase valtakunnan verkkoon nähden. Tämä on myös säädön perustana 

oleva suure, joka pyritään pitämään käsin määritellyssä asetusarvossaan säädettävien 

loistehon tuotantolaitteiden avulla.  

 

Prosessinohjausjärjestelmässä muodostetaan ohje vain laitosloistehosäätöä varten. 

Puhuttaessa DCS:ssä asetetuista magnetointirajoituksista tai loistehosäädön reunaehdoista, 

koskevat ne vain laitosloistehonsäätöä, eivätkä ota kantaa magnetointilaitteistoihin 

aseteltuihin ohjauksiin tai rajoituksiin.   

 

6.1 Nykyinen loistehon kulutus 

Integraatin kompensoimaton loistehon kulutus on määritelty Kaukaan 

energianhallintajärjestelmän laskutusmittausten sekä kompensointilaitteiden katkaisijoiden 

tilatietojen perusteella. Tilatietojen avulla tiedetään kiinteiden kompensointiparistojen sekä 

tahtikoneiden kytkentätilanteet määritetyllä ajanhetkellä ja voidaan näin laskea 

päämuuntajakohtainen kompensoimaton loistehon kulutus. Taulukossa 6.1 esitetään 

integraatin päämuuntajakohtaiset loistehon kulutukset ilman kompensointeja sekä koko 

integraatin loistehon kulutus touko-, kesä- ja heinäkuulta 2019. Kuukauden keskiarvotehot 

ovat muodostettu tuntikohtaisista keskiarvotehoista. Miinus etumerkissä kuvaa loisteho-
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ottoa valtakunnan verkosta muuntajakohtaisen tehokertoimen ollessa näin induktiivisella 

puolella. Taulukossa ei esitetä integraatin loistehon tuotantoa.  

 

Taulukko 6.1  Kaukaan integraatin kompensoimaton loistehonkulutus MVAr:na 
päämuuntajakohtaisesti esitettynä. (UPM, 2019) 

 

 T1 T6 T7 T10 T11 T12 T13 T15 Yhteensä 

Touko -1,6 -7,4 -3,3 -25,6 -3,2 -11,1 -16,6 -3,7 -72,5 

Kesä -1,4 -6,5 -3,9 -19,8 -3,0 -9,1 -12,5 -2,6 -58,8 

Heinä -1,6 -8,1 -3,0 -25,4 -1,6 -9,9 -17,6 0,0 -67,1 

avg. -1,53 -7,33 -3,40 -23,60 -2,60 -10,03 -15,57 -3,15 -66,13 

 

Kuten taulukosta 5.1 käy ilmi, on integraatin alueella portaittain kytkeytyvää kiinteää 

kompensointikapasiteettia 65,2 MVAr ja portaattomasti säätyvää pyörivissä tahtikoneissa 

käytettävissä olevaa loistehon kompensointikapasiteettia 73,2 MVAr. 

Kompensointikapasiteetin riittävyys ei ole ongelmana loistehon kompensoinnissa Kaukaan 

integraatin tapauksessa. Mielenkiintoisempaa onkin tarkastella miten 

kompensointikapasiteetti on jakautunut kunkin päämuuntajan taakse ja miten hyvin sitä 

hyödynnetään nykyisessä loistehon kompensoinnissa.  

 

6.2 Mittapisteet ja –laitteet 

Kaukaan integraatin alueella loistehon mittatietoja kerätään kahteen eri järjestelmään sekä 

kahteen eri käyttötarkoitukseen. Loistehon ohjausta ja säätöä varten mittatietoja kerätään 

Sellutehtaan DCS:ään, mistä koko integraatin lähes kaikki kompensointikapasiteetin ohjaus 

tapahtuu. Mittatietoja loistehosta kerätään myös integraatin energianhallintajärjestelmään, 

minkä perusteella muun muassa eri sidosryhmien välinen laskutus ja energiaraportointi 

toteutetaan.  

 

Loistehon mittatietoja löytyy jo pienjännitteeltä pääkeskuskohtaisesti, mutta loistehotaseen 

kannalta merkityksellisempiä ovat päämuuntajakohtaiset mittaukset 110- ja 10 kV 

jännitetasoista. Näin kokonaisuus säilyy helpommin hallittavana sekä säilyy ymmärrys, 

missä loistehoa tuotetaan ja kulutetaan. Häviöiden kannalta merkityksellisimpiä ovat 

juurikin päämuuntajien yli tapahtuvat loistehosiirrot, joten teknistaloudellistakaan painetta 
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mittatarkkuuden siirtämistä esimerkiksi pienjännite –tasolle ei ole. Pienjännitteellä toteutetut 

kVAr –luokan kompensoinnit ovat toteutettu lähinnä yliaaltosuodatusta tai sähkökeskuksen 

kuormitettavuutta silmällä pitäen. Integraatin alueella olevat PJ-kompensoinnit myös 

toimivat itsenäisesti kytkeytymällä portaittain saavuttaakseen ohjauksessa asetetun 

tehokerrointavoitteen, joten PJ-tasolla loistehojen tarkastelu ei tästäkään syystä olisi 

mielekästä.  

 

Kuvassa 6.1 on esitetty integraatin energianhallintajärjestelmästä otettu kuva, jossa 

keltaisella alleviivattuna ovat päämuuntajakohtaiset loistehot 10 kV jännitetasolta mitattuna. 

Vihreällä alleviivattuna ovat kytkinlaitoksilta A0 ja A1 kohti Luukkalan kytkinlaitosta ja 

valtakunnanverkkoa lähtevien syöttöjen loistehomittaukset 110 kV jännitetasolta. Sinisellä 

värillä alleviivattuna on Fingridin Luukkalan kytkinlaitokselta toimittama loistehon 

mittatieto, joka on myös integraatin tasealueen loistehon toimituspiste valtakunnan verkkoon 

nähden.  

 

 

Kuva 6.1 Kaukaan integraatin loistehotaseen kannalta merkityksellisimmät mittaukset (UPM, 
2019) 

 

Riippuen siitä, onko mittaus viety prosessinohjaus- vai energianhallintajärjestelmään on se 

toteutettu hieman toisistaan poiketen. Prosessinohjausjärjestelmään viedyt mittaukset ovat 

rakennettu itse sähkönjakeluinfran kanssa samaan aikaan, kun taas ensimmäiset 

energianhallintajärjestelmän mittaukset ovat vasta vuodelta 2013. 

 

6.2.1 Laskutuksessa käytettävät mittaukset 

Integraatin sisäinen sekä sidosryhmäkohtainen laskutus tapahtuu integraatin 

energianhallintajärjestelmään pohjautuen. Mittaukset, mitä energianhallintajärjestelmä 

käyttää ovat toteutettu etäluettavilla DLMS-mittareilla, joiden tarkkuusluokka on 
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tarkkuusmittareista tarkin 0,2S. (Landis et. Al., 2019) Mittareiden tarkkuus täyttää 

laskutuksessa käytettävät kriteerit. Itse mittapiirin koostuessa etäluettavasta mittarista sekä 

virta- ja jännitemuuntajista koostuu koko mittapiirin kokonaisvirhe osiensa mittavirheen 

summasta. Loistehotaseen kannalta laskutuksessa hyödynnettävät mittarit ovat kaikki 

sijoiteltu 10 kV jännitetasolle. Mittarit käyttävät 10 kV kojeiston yhteistä Strömbergin 

KRES 24A1 tarkkuusluokan 0,5S jännitemuuntajilta saatua toisiojännitettä sekä 

syöttökennon omilta KOFA 12D3 luokan 0,5S virtamuuntajilta saatua toisiovirtaviestiä. Itse 

mittauksen kokonaistarkkuuden pysyessä hyvällä tasolla, maksimissaan 1,2 % ei sillä ole 

loistehotasetta ajatellen kokonaisuuden kannalta juurikaan merkitystä. 10 kV jännitetasoon 

sijoitellut laskutuksen perustana käytettävät mittarit kuitenkin aiheuttavat sen ongelman, 

ettei päämuuntajissa syntyviä häviöitä tule huomioiduiksi tällä mittaustavalla. 

Päämuuntajien häviöt näkyvät ainoastaan kytkinlaitoksilta A0 ja A1 valtakunnan verkkoon 

lähtevien syöttöjen mittauksissa, ja ovat näin pelkkien reaalimittauksien perusteella haastava 

jyvittää päämuuntajakohtaisesti. 

 

6.2.2 Laitosloistehonsäädössä käytettävät mittaukset 

Mittaukset, joita sellutehtaan DCS:ssä käytetään loistehotaseen ylläpitämiseksi eroavat 

laskutuksessa käytettävistä mittauksista. Laskutuksessa käytettävät mittaukset ovat lähes 

poikkeuksetta 10 kV jännitetasolta, kun taas säädössä käytettävät mittaukset ovat 110 kV 

jännitetasolta, mikä on hyvä asia, sillä näin loistehosäädössä tulee huomioiduksi myös 

muuntajissa tapahtuvat loistehohäviöt. Mittauksissa käytetään molempien kytkinlaitosten 

kytkinlaitoskohtaisia jännitemuuntajien toisiojännitteitä sekä lähtökohtaista virtamuuntajan 

toisiovirtaa. Nämä toisiosignaalit on johdotettu Triad2 T3 TD232 -tehomuuntimelle, mistä 

loistehon mittasignaali on edelleen johdettu Sellutehtaan DCS:ään. Mittapiirin 

kokonaismittausvirheestä tulee hieman suurempi verrattuna laskutuksessa käytettävän 

mittapiirin mittavirheeseen, mutta kokonaisuuden kannalta tämä ei tee suurta merkitystä.  

 

Integraatin loistehon säätö perustuu käytännössä kahteen eri 110 kV jännitetasossa 

toteutettuun mittaukseen. Sellutehtaan pääkytkinlaitokselta A1 ja paperitehtaan 

kytkinlaitokselta A0 valtakunnan verkkoon lähtevien syöttöjen loistehomittauksesta. Koska 

Kaukaan integraatilla on vain yksi loistehontoimituspiste kantaverkkoon, lasketaan kahden 

edellä mainitun mittauksen mukaan laskennallinen integraatin loistehotase kantaverkkoon 
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nähden. Tätä loistehotasetta pyritään pitämään halutussa arvossaan erinäisin manuaalisin ja 

automaattisin ohjaustoimenpitein. Mitään muita mittauksia ei tällä hetkellä integraatin 

loistehonsäädössä käytetä.  

 

6.3 Loistehon hallinnassa käytettävät komponentit  

Integraatin alueelta loistehon kompensointiin käytettävää kapasiteettia löytyy runsaasti, sen 

sijoittelu ei tosin vastaa enää nykypäivän tarpeita. Kuormituksien siirtyminen 

päämuuntajalta toiselle on aiheuttanut sen, että jotkut muuntajat ovat voimakkaasti loistehon 

oton puolella, kun taas jotkut voisivat olla voimakkaasti loistehon tuotannon puolella 

kapasiteettinsa puolesta. Nykyisenä loistehon kompensointimallina on ollut ajaa 

päämuuntajakohtainen loisteho lähelle nollaa. Tämä taas on aiheuttanut sen, että esimerkiksi 

paperitehtaan päämuuntajan T7 takana on käyttämätöntä loistehon 

kompensointikapasiteettia 18,5 MVAr kompensointiparistojen muodossa. Taulukossa 6.2 

on esitetty päämuuntajakohtaiset keskiloistehot heinäkuulta 2019 ilman kompensointia sekä 

kyseisen päämuuntajan käytettävissä oleva loistehon kompensointikapasiteetti.  (UPM, 

2019) 

 

Taulukko 6.2  Kaukaan integraatin keskiloistehot heinäkuulta 2019 päämuuntajakohtaisesti sekä 
päämuuntajakohtainen käytettävissä oleva kompensointikapasiteetti (MVAr). 

 T1 T9 T14 T10 T13 T15 T6 T7 T12 T11 

Keskiloisteho  1,6 0 0 25,4 17,6 0 8,1 3,0 9,9 1,6 

Käytettävissä 

oleva 

kompensointi

-kapasiteetti 

0 22,4 41,2 20,3 12,0 0 6,0 21,3 10,1 6,4 

+ / - -1,6 22,4 41,2 -5,1 -5,6 0 -2,1 18,3 -0,8 4,8 

 

Integraatin alueella loistehon tuotantokapasiteettia on reilusti ja sitä on myös hajautettu lähes 

jokaiseen pääkojeistoon. Muuntajat T9 ja T14 ovat turpiinigeneraattorin muuntajia. Niiden 

käytettävissä oleva kompensointikapasiteetti on ilmoitettu VJV2018 mukaan, jossa 50 % 

turpiinigeneraattorin loistehontuotantokyvystä nimellisellä tehokertoimellaan on jätettävä 

reserviin valtakunnanverkon häiriötilanteita varten. Muuntajan T6, T7 ja T12 takaa löytyy 

myös integraatin ainoat voimakonekäytössä olevat tahtikoneet, joilla on 



52 
 

kompensointikapasiteettia yhteensä 10 MVAr. Muutoin kaikki integraatin alueella esiintyvä 

keskitetty suurjännitekompensointikapasiteetti on kondensaattoriparistoin toteutettua 

keskitettyä kompensointia. Liitteessä 1 on esitetty yksityiskohtaisesti kaikki integraatin 

alueella käytössä oleva suurjännitekompensointikapasiteetti.   

 

Muuntajien T6, T7 ja T12 tahtikonekompensointeja lukuun ottamatta kaikkea 

kompensointikapasiteettia ohjataan sellutehtaan ylläpitämästä ja hallinnoimasta 

prosessinohjausjärjestelmästä. Samassa järjestelmässä lasketaan myös koko integraatin 

loistehotasetta, mikä on myöskin laitosloistehosäätöä ohjaava suure. Muuntaja T15 on 

Kauvon omakäyttömuuntaja. Kaukaan voiman ollessa seisokissa koko heinäkuun, on 

omakäyttö myöskin tältä ajalta nollassa.  

 

6.4 Nykyinen laitosloistehon säätötapa 

Integraatin käydessä normaalisti niin, että molemmat turbiinigeneraattorit ovat ajolla, on 

Kaukaan voiman turpiinigeneraattori 10 (TG10) laitosloistehon säätöä ylläpitävänä koneena. 

TG10 ollessa verkosta irti, muuttuu TG9 laitosloistehoa säätäväksi generaattoriksi. 

 

Generaattorit ovat integraatin alueella ainoat automaattisesti loistehon tuotantoansa säätävät 

laitteet. Muutoin loistehon säätö tapahtuu manuaalisesti prosessinhoitajien toimesta. 

Käytännössä loistehon manuaalinen säätö on kuitenkin mennyt niin, ettei paperitehtaalla 

olevien tahtikoneiden loisteho-ohjetta ole muutettu. Hiomossa sijaitsevat 10, 12 ja 12 MW:n 

tahtikoneet ajavat kukin 3 MVAr kapasitiivisella loisteho-ohjeella kuormituksesta ja 

laitosloistehotaseesta riippumatta. Paperikone 1 imupumppujen käyttönä toimiva 3 MW:n 

tahtikone ajaa 1 MVAr:n kapasitiivisella vakio-ohjeella. Käytännössä ainut manuaalinen 

operaattoreiden toteuttama loistehon säätötoimenpide on ollut kompensointiparistojen 

kytkeminen päälle ja pois. Prosessinohjausjärjestelmä ei ohjaa kiinteiden 

kompensointiparistojen kytkemistä millään tavalla, joten on mahdollista että 

kompensointiparistoja jää kytkemättä ja generaattoreilla tuotetaan tarpeettoman paljon 

loistehoa.  

 

Laitosloistehon tavoite-ohjeet muodostetaan hieman eri tavalla riippuen siitä, onko TG10 

vai TG9 tavoitteeseen ajava generaattori. TG10 tapauksessa tavoite, missä integraatin 
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loistehotasetta pyritään pitämään on -5 MVAr. Kaukaan voiman ollessa osuusvoimalaitos, 

tuotetaan sen ollessa ajolla loisenergiaa myös osuusvoimalaitoksen toiselle omistajalle, 

Lappeenrannan Energialle (LRE). LRE lähettää Kauvo:n prosessinohjausjärjestelmään 10 s 

välein muuttuvaa aikasarjaa haluamastaan loistehosta, tämän aikasarjan hetkellisarvoa 

syötetään Sellutehtaan prosessinohjausjärjestelmään, missä generaattoreiden loisteho-

ohjearvot lasketaan. Tästä hetkellisarvosta muodostetaan kolmen tunnin aikakeskiarvo, mitä 

lisätään TG10 loistehon ohjeeseen. Tällöin TG10 ollessa säätävänä generaattorina 

integraatin loistehotaseen ohje TU#"� voidaan ilmaista yhtälön 6.1 avulla. 

 TU#"� = V1( ) + V0( ) + N$��	�W.( ) (6.1)

 

Kytkinlaitosten A1 ja A0 ollessa normaali käynnissä rinnan kytkettyinä, säätää TG10 omaa 

loistehon tuotantoaan niin, että kytkinlaitosten loistehot osuvat asetettuun integraatin 

loistehotasetavoitteeseen. Kun TG9 toimii säätävänä generaattorina, muodostuu integraatin 

loistehotaseen ohje käytännössä vakioksi -3 MVAr. Tällöin ei kuitenkaan kompensoida 

LRE:n osuutta loistehosta, vaan pyritään pitämään vain integraatin loistehotase halutussa 

arvossaan loistehon toimituspisteessä. TG9:n säätäessä omaa loistehontuotantoaan 

kumuloituu vaikutus kytkinlaitoksien A1 ja A0 loistehoihin, aivan kuten TG10 

tapauksessakin. 

 

6.4.1 TG10 säätökuvaus  

Loistehotaseen tavoitearvo syötetään käsin prosessinohjausjärjestelmään, johon TG10 pyrkii 

säätämään laitosloistehonsäädöllä integraatin loistehotaseen omaa loistehon tuotantoaan 

säätämällä ja näin muuttamalla kytkinlaitoksen A1 ja A0 loistehoa, kuten yhtälössä 6.1 

esitetään. Käsin syötettynä asetusarvona on TG10 ajaessa integraatin loistehotasetta ollut 5 

MVAr induktiivista loistehoa, eli loisteho-ottoa valtakunnan verkosta Kauvon startista 2008 

lähtien.  

 

DCS laskee loistehotaseesta 120 s liukuvaa keskiarvoa ja vertaa sitä käsin syötettyyn 

loistehotaseen asetusarvoon. Mikäli loistehotaseen asetusarvon ja mitatun 120 s keskiarvon 

välillä on yli 1 MVAr kapasitiivinen tai induktiivinen ero, aloittaa DCS laskemaan 

erosuuretta. Erosuuren laskemiseen ajastettu aika on 200 s. Mikäli liukuvan keskiarvon ja 

loistehotaseen asetusarvon välinen erosuure on yli 1 MVAr koko tuon 200 s ajan, toteutetaan 
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erosuureen kokoinen säätö TG10 loistehon tuotannossa. Maksimi säätö yhdellä 

säätökierrolla on asetettu 2 MVAr suuruiseksi.  

 

DCS:n puolella TG10 loistehon säätöalue on rajattu niin, ettei generaattorin säätö voi 

missään tapauksessa mennä alimagnetoinnin puolelle niin, että se alkaisi kuluttamaan 

loistehoa. Kapasitiivisella, ylimagnetoinnin puolella loistehon tuotannolle ei ole DCS:ssä 

määritetty maksimirajaa. TG10 loistehon säätöfilosofia pysyy muuttumattomana, vaikka 

TG9 putoaisikin pois verkosta. Kuvassa 6.2 on esitetty TG10 loistehoikkunaan säätämistä.  

 

 

Kuva 6.2 TG10 säätö loistehoikkunaan. (UPM, 2019) 
 

Kuvassa 6.2 kuvataan maaliskuun 2019 loistehotaseen onnistumista integraatin 

loistehoikkunassa. Jokaisen tunnin keskitehosta ja keskiloistehosta muodostuu oma piste 

koordinaatistoon. Maaliskuussa loistehotaseen keskiarvo oli 5,6 MVAr ind ja säädön 

keskihajonta 0,96. Säädön voidaan ajatella toimineen ajateltuun säätöfilosofiaan nähden 

kohtuullisesti. Helmikuussa vastaavat tunnusluvut olivat 3,2 MVAr ind. ja 5,46. Säätö ei ole 

toiminut läheskään yhtä hyvin, kuten myös kuvasta 6.3 huomaa. (UPM, 2019) 

 

Loistehoikkunan ylitykset ovat olleet kaikki ylikompensoinnin puolelta, mikä selittyy 

helmikuussa olleella sellutehtaan seisokilla. Loistehon tarve pienentyi huomattavasti, mutta 
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loistehon kompensoinnissa käytettäviä kiinteitä kompensointiparistoja ei kytketty irti 

verkosta. Kuvassa 6.4  havainnollistetaan saman kaltaista kesäkuussa sattunutta tapahtumaa. 

 

 

Kuva 6.3 TG10 säädöllä loistehoikkunan ylityksiä. (UPM, 2019) 
 

TG10 ollessa säätävänä generaattorina on säätö huomattavasti levottomampi. Tämä johtuu 

pääosin siitä, ettei TG9 loistehon tuotanto ota millään tavalla huomioon loistehotasetta eikä 

TG10 loistehotuotantoa, silloin kun se on ajolla. Tämä aiheuttaa TG10 säädön turhan 

vatkaamisen. Myös tilanteessa, jossa generaattoreilta ei vaadita suurta loistehon tuotantoa 

aiheuttaa TG9:n loistehon ajaminen sen, että TG10 loistehonsäätö menee nolla-ohjeelle, 

jolloin integraatissa ei tapahdu loistehon säätöä ollenkaan, kuten kuvasta 6.4 voidaan 

huomata. Punaisella värillä on kuvattu TG10 loisteho, keltaisella TG9 loisteho sekä 

oranssilla integraatin loistehotase. Asteikko on -20 – 20 MVAr. 
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Kuva 6.4 Integraatin loistehotaseen putoaminen pois säädöltä. (UPM, 2019) 
 

Kuvassa on ilmaistu yhden vuorokauden mittajakso ~ 18 – 19.6.2019. Integraatin loistehon 

kulutuksen pienentyessä voimakkaasti, esimerkiksi seisokin takia ei generaattoreiden 

loistehosäätö huomioi tätä. TG10 tippuu nolla-ohjeelle, mutta TG9 jatkaa loistehon 

tuotantoaan. Tämän kaltaiset tilanteet ovat aiheuttaneet lähes kaikki integraatin 

loistehoikkunan ylitykset, missä kiinteitä kompensointeja ei ole seisokin ajaksi tiputettu 

riittävästi, tai ollenkaan pois.  

 

TG10 magnetointilaitteistoon on integroitu AVR- ja PSS-piirit. Itse piirien toimintaa ei 

tämän tutkimuksen yhteydessä päästä testaamaan. TG10 ollessa verkkoon kytkeytyneenä on 

primäärisenä säätötapana jännitesäätö. Säätö reagoi jännitteenmuutoksiin, mutta 

toimintasuunta on aseteltu vääräksi. Generaattori vahvistaa verkon jännitteen muutoksia 

omalla loistehontuotannollaan. Verkon jännitteen pudotessa tiputtaa TG10 myös omaa 

loistehontuotantoaan. 

 

6.4.2 TG9 säätökuvaus  

Ajotilanteessa, jossa integraatin molemmat generaattorit ovat käynnissä TG10:n hoitaessa 

laitosloistehonsäätöä, ajaa TG9 loistehoaan toistaiseksi tunnistamattoman säätöfilosofian 

mukaan, mikä ei reagoi selkeästi generaattorin liitinjännitteen eikä pätötehon muutoksiin. 

TG9:ä ohjaava DCS viittaa loistehotuotannon olevan ohjattu käsin asetellun ���� mukaan, 
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mutta säätö ei kuitenkaan käyttäydy tällä tavalla eikä asetellun ���� mukaista korrelaatiota 

pätö- ja loistehon suhteen löydy. TG9 magnetointilaitteisto on revisioitu alkuperäisen 1991 

toimituksen jälkeen vuonna 2010. Revision jälkeen magnetointilaitteiston säätöfilosofian 

dokumentaatio on melko niukkaa, joten todellisen säätöfilosofian selvittäminen käytössä 

olevilla resursseilla aiheuttaa haasteita. 

 

Vastaavasti TG10 seisoessa siirtyy laitosloistehonsäätö TG9:n hoidettavaksi. Tällöin 

sellutehtaan DCS:ssä lasketaan generaattorille loisteho-ohjetta, jotta tavoitteen mukaiseen 

laitosloistehoon päästään. Tässä tapauksessa ulkoisella laitosloisteho-ohjeella TG9 toteuttaa 

säädön asetetun ohjeen mukaisesti. 

 

TG9:n säätäessä laitosloistehoa ohjetta aletaan nykyisin muodostamaan suhteessa 

ostopätötehoon. DCS:ssä lasketaan ottoloistehon tavoitteeksi 20 % ostopätötehon 

absoluuttisesta 2 min liukuvasta keskiarvosta. Tämän jälkeen saadusta numeerisesta 

loisteho-ohjeesta vähennetään 1 MVAr ja verrataan onko lopputulos suurempaa kuin käsin 

aseteltu ottoloistehon rajoitus, mikä on tällä hetkellä aseteltu 3 MVAr induktiivista loistehoa. 

Näistä kahdesta arvosta valitaan pienempi, mikä muodostaa ottoloistehon tavoitteen. Lisäksi 

on rajattu, ettei ottoloistehon tavoite voi olla koskaan pienempi kuin 0, eli tässä tapauksessa 

ottoloistehon tavoite-arvo ei voi mennä kapasitiiviselle puolelle. Saatua ottoloistehon 

tavoite-arvoa verrataan aktuaaliseen ottoloistehon 2 min liukuvaan keskiarvoon. Mikäli 

erotus on suurempaa kuin 1, tai vastaavasti pienempää kuin -1 suoritetaan erotusarvon 

kokoinen säätö. Säätö tapahtuu 2 min sykleissä. Maksimi kertasäätöä ei ole rajattu, mutta 

TG9 loistehotuotannon täytyy pysyä 1 – 40 MVAr kapasitiivista loistehoa rajoissa. Muutoin 

laitosloistehon säätölupa poistuu. Tämä tarkoittaa, että lähes aina TG9:n ollessa 

laitosloistehoa säätävänä generaattorina, on laitosloistehon ohje ostoloistehon rajoituksen 

suuruinen, tässä tapauksessa 3 MVAr loistehon oton puolella. 

 

TG9:n ollessa integraatin ainoana käynnissä olevana generaattorina, toimii laitosloistehon 

säätö asetellun ohjausfilosofian mukaisesti pitäen laitosloistehon hyvin lähellä 

asetusarvoaan. 2 min sykleissä toimiva säätö, millä ei ole rajoituksia yhden säädön 

maksimiarvossa reagoi integraatin kannalta hyvin muuttuneeseen loistehon kulutukseen, 

kuten kuvasta 6.5 huomaa.  



58 
 

 

Kuva 6.5 TG9 säätö loistehoikkunaan. (UPM, 2019) 
 

Kuvassa 6.5 on esitetty integraatin loistehoikkuna heinäkuun ajalta, jolloin TG9 on ollut 

laitosloistehoa säätävänä generaattorina. Verrattuna TG10 säätöön, on hajonta huomattavasti 

pienempää. Loistehotaseen keskiarvo oli 2,7 MVAr loisteho-oton puolella keskihajonnan 

ollessa 0,5 MVAr (UPM, 2019). Lähellä origoa voidaan huomata, että integraatti on käynyt 

hetkellisesti, noin kahden päivän ajan myös loistehon tuotannon puolella valtakunnan 

verkkoon nähden. Tämä selittyy pätöteho-oton merkittävällä pienenemisellä paperitehtaan 

seisokin johdosta. Pätöteho-oton valtakunnan verkosta ollessa n. 7-10 MW aiheuttaa se TG9 

säätölogiikassa laitosloisteho-ohjeen pienenemisen 0,4 MVAr – 1,0 MVAr loisteho-otolle. 

Säädössä ollessa myös 1 MVAr kokoinen hystereesi on se sallinut säädön menemisen myös 

loistehon tuotannolle integraattitasolla pätöteho-oton ollessa lähellä nollaa.  

 

Loistehoikkunan ylityksiä ei ole tapahtunut TG9:n ollessa laitosloistehoa säätävänä 

generaattorina. Vain TG9 ollessa ajolla, nykyisten ajomallien vuoksi TG9 joutuu tuottamaan 

melko paljon loistehoa. Heinäkuussa TG9 loistehotuotannon keskiarvo oli 16,0 MVAr 

kapasitiivista loistehoa keskihajonnan ollessa 5,58 MVAr (UPM, 2019). TG9 laitosloistehon 

säätöalueen ollessa 1 – 40 MVAr kapasitiivista loistehoa, jää generaattorilla toteutettavalle 

laitosloistehosäädölle riittävästi pelivaraa reagoida muuttuviin loistehon kulutustilanteisiin.   
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6.4.3 Tahtikoneiden säätökuvaukset 

Nykyisessä loistehonsäädössä paperitehtaan prosessissa käytössä olevat tahtikoneet ajavat 

loistehojansa aina vakio-ohjeella. Tahtikoneiden magnetointilaitteistot ovat varustettu 

ulkoisen loisteho-ohjeen kytkennöillä, mutta niitä ei tällä hetkellä ole käytössä. 

Paperitehtaan ja integraatin loistehotasetta ajatellen tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmia, 

sillä paperitehtaan osalta päämuuntajat ovat nykyisellä ohjeella vielä hieman induktiivisella 

puolella. Taulukossa 6.3 esitetään paperitehtaan päämuuntajien kompensoidut loistehojen 

keskiarvot heinäkuulta 2019. 

 

Taulukko 6.3  Päämuuntajien T6, T7 ja T12 loistehojen keskiarvot heinäkuulta 2019. 
 Q (MVAr), heinäkuu 2019 

T6 1,99 ind. 

T7 0,46 ind. 

T12 0,77 ind.  

 

Tilanteita, jossa paperitehtaan päämuuntajat olisivat ylikompensoinnin puolella syntyy 

harvoin, sillä paperitehtaan pysähtyessä seisokkiin ja loistehotarpeen pienentyessä 

huomattavasti pysäytetään hyvin useasti samalla myös hionta ja sen seurauksena hiomon 

kolme tahtikonetta, mitkä kukin tuottavat käydessään 3 MVAr kapasitiivista loistehoa.  

 

6.4.4 Kiinteiden kompensointien säätökuvaukset 

Integraatin alueella sijaitseville kiinteille kompensointiparistoille ei varsinaisesti ole omia 

säätökuvauksia, eikä ohjeita kuinka niitä tulisi kytkeä päälle ja pois eri loistehon 

kulutustasoilla. Kondensaattoripattereilla tapahtuva loistehon kompensointi perustuukin 

pitkälti operaattoreiden ammattitaitoon ja osaamiseen.  

 

Ainoa kiinteisiin kompensointeihin liittyvä ohjeistus löytyy integraatin sähkönjakelun 

käyttö-ohjeesta vuodelta 1997, missä paperitehtaan kytkinlaitoksella A7H olevaa viidennen 

yliaallon imupiiri kielletään kytkemästä paperitehtaan ollessa ajolla. Kyseessä olevan 

imupiirin kytkeminen aiheuttaa voimakkaan transientin verkon jännitteeseen, mikä voi 

aiheuttaa ylijännitehäiriöitä säädettäviin erilliskäyttöihin. Saman kytkinlaitoksen 7. yliaallon 

imupiirin sekä laajakaistasuotimen kytkentä on rajoitettu niin, että kytkeäkseen 7. yliaallon 



60 
 

imupiirin tulee 5. yliaalto olla kytkettynä verkkoon. Samoin kytkeäksesi laajakaistasuotimen 

täytyy 7. yliaallon imupiiri olla kytkettynä verkkoon. Muutoin integraatin alueella olevat 

kV-kompensointiparistot ovat vapaasti kytkettävissä loistehotilanne huomioon ottaen.  
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7 HAASTEET JA RATKAISUT LOISTEHON HALLINNASSA 

 

 

Tässä kappaleessa pureudutaan tarkemmin havaittuihin epäkohtiin ja riskitekijöihin 

nykyisessä integraatin laitosloistehonsäädössä, siihen liittyvissä komponenteissa ja 

laitekokonaisuuksissa. Kappaleessa käsitellään ja otetaan kantaa myös integraatin kykyyn ja 

kompetenssiin hallita ja tuottaa omaa loistehoansa kustannustehokkaasti muuttuvissa 

kuormitusolosuhteissa ja ylipäätään kehittyvässä teollisuusympäristössä. Samassa 

yhteydessä esitetään korjaavat toimenpiteet havaittujen epäkohtien kuntoon saattamiseksi.  

 

Suurimmat haasteet ja ongelmakohdat löytyivät nykyisestä ohjausfilosofiasta, ohjeistuksen 

puutteesta ja vakiintuneiden toimintatapojen olemattomuudesta. Integraatin loistehon 

hallintaan liittyen ei ole olemassa toimintokuvausta tai toimintaohjetta normaaliin tai 

normaalista poikkeavaan tilanteeseen. Kompensointikapasiteetin puolesta ongelmaa ei tule, 

sitä on vähintäänkin riittävästi. Nykytilassa haasteet esiintyvät kompensointikapasiteetin 

osalta lähinnä kompensointikapasiteetin operoinnissa ja sijainnissa. Muuttuneiden 

kuormitustilanteiden vuoksi kompensointikapasiteetti ei ole enää sijainniltaan 

optimaalisimmissa paikoissa ja joudutaan kompensoimaan paikoitellen päämuuntajien yli.  

 

7.1 Tavoiteohjeen muodostus 

Nykyinen laitosloistehon tavoite-ohje muodostetaan laskemalla molempien 110 kV 

kytkinlaitosten valtakunnanverkkoon lähtevien syöttöjen loistehot yhteen ja lisäten 

tarvittaessa LRE:n loisteho-osuus riippuen, onko TG10 vai TG9 säätävänä generaattorina.  

 

Mittaukset, joita sellutehtaan DCS käyttää integraatin laitosloistehon laskemiseen ovat 110 

kV kentältä otettuja virta- ja jännitemuuntimien toisiosignaaleista tehomuuntimien kautta 

muodostettuja mitta-arvoja, niin kuin kappaleessa 6.2 on kuvattu. Verratessa näitä 

mittauksia Fingridiltä tuleviin laskutuksen perustana oleviin loistehon mittauksiin 

Luukkalan kytkinasemalta, on eroja havaittavissa. Erot aiheutuvat todennäköisesti 

tehomuuntimessa aiheutuvista mittavirheistä. Sama ero on havaittavissa myös samoilta 

virta- ja jännitemuuntimilta otetuissa DCS:n ja DLMS-mittareille viedyissä mittauksissa. 

Näissä mittauksissa ainut toisistaan eroava asia on tehomuunnin, mitä DLMS-mittauksissa 
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ei ole tarvetta käyttää. Jännite- ja virta toisiosignaalit viedään suoraan DLMS-mittarille. 

Verratessa integraatin ja Fingrdin DLMS-mittauksia integraatin liityntäpisteestä merkittäviä 

eroja ei ole havaittavissa.  

 

Kaukaan integraatin tapauksessa olisi suositeltavaa käyttää DLMS-mittareilla kerättyä 

loistehon toimituspisteen loistehodataa. Tämä data löytyy jo valmiiksi integraatin 

energianhallintajärjestelmästä. Myös energianhallintajärjestelmän ja loistehohallinnassa 

käytettävän DCS:n väliltä löytyy OPC-linkki, joten data olisi myös käyttövalmista ilman 

suurempia ponnisteluja. Näin säädöstä saataisi entistä tarkempi, käyttövarmempi sekä 

luotettavampi.  

 

TG10 suorittaessa laitosloistehon säätöä ei integraatin pätötehon tuotantoa tai kulutusta oteta 

millään tasolla huomioon integraatin loistehon tavoite-arvoa määritettäessä. Myöskään 

kiinteiden kompensointien kytkentätilannetta eikä generaattoreilla jo tuotettua loistehon 

määrää huomioida millään tavalla. Tämä tekee säädöstä tarpeettoman kankean ja epä-

optimaalisen. Syynä 5 MVAr induktiiviselle loisteho-ohjeelle on voinut aikanaan olla  se, 

että se on loistehoikkunan melko keskellä integraatin ollessa pätötehotuotannon puolella 

jättäen näin turvallisen pelivaran säädön heilunnalle ja epätoiminnallisuuksille 

induktiiviselle ja kapasitiiviselle puolelle. Vastaavasti ollessa pätöteho-oton puolella, ajaa se 

integraatin loistehotaseen melko reunaan loistehoikkuna –tasolla tarkasteltuna. Loisteho-

oton puolella oleminen pienentää myös integraatin omaa loistehontuotantoa ja siitä syntyviä 

häviöitä. 

 

TG9 ollessa laitosloistehosäätöä suorittavana generaattorina asettuu loisteho-ohje nykyisillä 

käytössä olevilla parametreilla käytännössä 0 – 3 MVAr ind. välille, riippuen miten 

voimakkaasti integraatti on pätöteho-oton puolella. Tilannetta, missä TG9 suorittaisi 

laitosloistehonsäätöä ja integraatti syöttäisi pätötehoa valtakunnan verkkoon ei käytännössä 

pääse nykyisellä säätöfilosofialla syntymään, sillä TG9 pätötehon tuotanto riippuu täysin 

sellutehtaan käynnistä. Mikäli sellutehdas seisoo tai on tuotantorajoitteinen, se näkyy 

välittömästi myös soodakattilan kemikaalikierrossa ja höyryntuotannossa, sitä kautta myös 

turpiinigeneraattorin tehotuotantokyvyssä. Paperitehtaan käydessä tuottaa se pohjakuormaa 

hierremassan valmistuksesta riippuien 30 – 60 MW integraatin sähkönkulutukseen, joten 



63 
 

yhden generaattorin tuotannolla integraatti on käytännössä aina pätötehoa valtakunnan 

verkosta ottavana osapuolena.   

 

Riippuen ajatteleeko optimaalista laitosloistehon tavoite-ohjetta integraatin 

teknistaloudellisesta näkökulmasta vaiko kantaverkon haltijan verkon stabiilisuus- ja 

siirtotehokkuus –näkökulmasta asettuu optimi tavoite eri kohtiin. Verkon haltijan, tässä 

tapauksessa Fingridin agendalla on, että Kaukaan integraatin kaltainen teollisuuskompleksi 

näkyisi verkkoon loistehon osalta mahdollisimman neutraalina – loistehoa ei kulutettaisi 

eikä tuotettaisi valtakunnan verkkoon. Näin liittymispisteen loisteho olisi mahdollisimman 

lähellä nollaa.  

 

Integraatin taloudellisesta näkökulmasta katsottuna jokainen MVAr, mikä on tuotettu 

generaattoreilla tai siirretty integraatin sisällä päämuuntajalta toiselle sen sijaan että sen olisi 

voinut loistehoikkunan puitteissa ottaa valtakunnan verkosta on turhaa muuntajissa 

tapahtuvaa loistehohäviötä ja generaattoreilla tehtyä loistehotuotantoa. Kaukaan tapauksessa 

integraatilla ei ole erillistä sopimusta valtakunnanverkon jännitestabiliuden tukemisesta, 

joten voidaan olettaa kantaverkon jännitteen pysyvän stabiilina sekä viitearvojen sisällä, 

vaikka integraatti muuttaisikin omaa loistehotasettaan enemmän loisteho-oton puolelle. 

Integraatin jakeluhäviöiden kannalta loistehoa kannattaa ottaa verkosta loistehoikkunan 

puitteissa mahdollisimman paljon.   

 

7.2 Automaattinen säätö 

Kuten edellisissä kappaleissa on todettu, on integraatin alueella automaattisesti loistehon 

tuotantoaan kV-tasolla säätäviä laitteita vain molemmat turpiinigeneraattorit. Muutoin 

loistehon säätö tapahtuu operaattoreiden toimesta täysin manuaalisesti.  

 

Turpiinigeneraattorien osalta säätö on rajattu DCS:n puolella niin, ettei generaattorin 

tehokerroin voi mennä induktiiviselle puolelle. Loistehotuotannon maksimimäärä on rajattu 

TG9 osalta 40 MVAr kapasitiivista loistehoa. VJV mukaisia rajoituksia ei ole tehty, eikä 

niitä myöskään ole itse magnetointilaitteistoon aseteltu. Kuvassa 7.1 esitetään TG9 22,5 

MVAr kap. ylittävä loistehontuotanto heinäkuulta 2019 sen ollessa integraatin ainoana 

verkkoon kytkeytyneenä generaattorina. 



64 
 

 

 

Kuva 7.1 TG9 loistehon tuotanto heinäkuulta 2019. (UPM, 2019) 
 

Kuvassa 7.1 vertikaalinen akseli on rajattu 22,5 MVAr – 27,0 MVAr, joten siinä näkyy 

generaattorin loistehontuotannon ylitykset VJV vaatimuksesta, minkä mukaan generaattorin 

loistehon tuotantokapasiteetista 50 % on varattava kansallisen voimajärjestelmän 

tukemiseen häiriötilanteiden varalta. Vastaavia tilanteita, missä generaattorilla tuotetaan 

tarpeettoman paljon loistehoa esiintyy usein silloin, kun toinen integraatin generaattoreista 

seisoo eikä kiinteitä kompensointeja ole kytketty riittävästi päälle. Myös TG9 

jännitesäätäjän asetteluissa tai säätötavassa on virhe, sillä se ei reagoi omalla 

loistehontuotannollaan kantaverkon jännitemuutoksiin millään tavalla. Jännitteensäätäjän 

parametreja ei tämän työn puitteissa pystytä selvittämään. Isossa kuvassa sillä ei kuitenkaan 

ole vaikutusta työn tuloksiin tai integraatin kykyyn hallita loistehoaan. Jännitteensäätäjän 

toiminta suositellaan korjaamaan Fingridin VJV 2018 -ohjeistuksen mukaiseksi.  

 

TG10 osalta VJV asettamia vaatimuksia loistehoreservin ylläpitämisestä ei ole ylitetty, sillä 

50 % sen loistehon tuotantokapasiteetista tarkoittaa yli 41 MVAr kapasitiivista loistehoa. 

Huomioiden integraatin koko loistehon kulutuksen, sellaista tilannetta ei todennäköisesti 

pääse syntymään ettei verkossa olisi kytkeytyneenä kiinteitä kompensointeja, eikä 

paperitehtaan tahtikoneet olisi yksikään käytössä. Toki tämä on teoriassa mahdollista ja 

myös TG10 kohdalla loistehon tuotanto laitosloistehon säädössä yli VJV asettamien rajojen 

tulee DCS:ssä estää. TG10:n jännitteensäätäjä reagoi verkon jännitteenmuutoksiin, mutta 

toimii juuri päinvastoin kuin sen pitäisi. Verkon jännitteen pudotessa pudottaa myös 
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generaattori loistehon tuotantoansa, vaikka sitä kuuluisi lisätä ja näin tukea verkon jännitteen 

palautumista. Kuvassa 7.2 esitetään TG10 loistehotuotanto sekä kytkinlaitoksen A1 jännite. 

Oranssilla on kuvattu TG10 loistehon tuotanto MVAr:ssa ja keltaisella kytkinlaitoksen A1 

jännite. Skaalaus on esitetty kuvan vasemmassa laidassa. 

 

 

 Kuva 7.2 Kytkinlaitoksen A1 jännite sekä TG10 loistehon tuotannon välinen korrelaatio. 
(UPM, 2019) 

 

Automaatioon tulee asettaa laitosloistehonsäätöä rajoittavat rajat molempien 

generaattoreiden osalta, missä loistehon tuotanto ja kulutus rajoitetaan VJV velvoittamalle 

tasolle. Nykyisessä ohjausjärjestelmässä ei ole minkäänlaista toiminnallisuutta operaattorin 

ohjaamiseksi loistehon hallinnassa. Yhdessä puuttuvien ohjeistuksien kanssa tämä aiheuttaa 

haasteita ja vuorokohtaisia käytäntöjä loistehon hallintaan. Automaatioon suositellaan 

lisättäväksi toiminnallisuus kiinteiden kompensointien maksimaaliseen hyödyntämiseen 

loistehon tuotannossa sekä kiinteiden kompensointien poiskytkentään silloin, kun 

laitosloistehoa säätävä generaattori ajaa itsensä 0-ohjeelle eikä haluttuun loistehotaseeseen 

enää päästä. Kiinteiden kompensointien kytkentään ohjeistava toiminnallisuus valvoo 

kompensointikatkaisijoiden tilatietoja. Kun laitosloistehoa säätävän generaattorin loistehon 

tuotanto on mennyt esimerkiksi 20 % yli käytettävissä olevan kiinteän kompensointiportaan 

kompensointitehon yli, kehottaa DCS kytkemään kiinteän kompensoinnin verkkoon.  

 

Historiaan peilaten edellä mainituilla toimenpiteillä pystytään estämään kaikki integraatin 

laitosloistehon säädön toimimattomuudesta johtuneet loistehoikkunan ylitykset.  
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Laitosloistehon säädön hakiessa uuden toimintapisteensä TG10 tapauksessa 3 min sykelissä 

ja TG9 tapauksessa 2 min sykleissä on sen toiminta Fingridin asettamaa ohjeistusta 

nopeampi. VJV 2018:sa Fingrid ohjeistaa laitosloistehon säädön sopivaksi viiveeksi uuden 

toimintapisteen hakemiselle 15 min. Laitosloistehosäädön viive tulisi myös muuttaa 

Fingridin ohjeistuksen mukaiseksi sitä ohjaavasta DCS:stä sekä yhden säädön 

maksimiaskeleen rajoitus tulisi myös poistaa. Laitosloistehonsäätö tulee myös rajata 

toimimaan vain liittymispisteen jännitteen ollessa välillä 116-120 kV, kuten Fingrid 

ohjeistaa. Nykyisin laitosloistehonsäädön toimintaa ei ole jänniterajattu.  

 

Kahden generaattorin ollessa kytkeytyneenä tulisi myös laitosloistehon säätö jakaa 

molempien generaattoreiden tehtäväksi. Niitä varten tulisi rakentaa yhteinen ylemmän 

portaan säätö, mikä antaisi samaa ohjetta molempien generaattoreiden jännitteensäätäjille. 

Näin nykyisin tapahtuvalta turhalta generaattoreiden ristiin säädöltä voitaisi välttyä lähes 

kokonaan.  

 

Eri kuormitus- ja kulutustilanteet eivät itsessään sinänsä aiheuta riskiä integraatin 

loistehoikkunassa pysymisestä, sillä integraatin normaalin tuotannon tarvitsema loisteho 

pystyttäisi tuottamaan lähes kokonaan kiinteillä kompensointiparistoilla. Tilanne, milloin 

kumpikaan integraatin generaattoreista tai paperitehtaan tahtikoneet eivät olisi verkossa on 

hyvin epätodennäköinen. Tämän kaltainen tilanne viittaisi suuriin prosessihaasteisiin sekä 

paperi- että sellutehtaalla mikä edelleen tarkoittaisi pienempää pätö- ja loistehon kulutusta. 

Loistehon hallinnan saralla integraatin haasteet eivät painotu niinkään käytettävissä olevan 

kompensointikapasiteetin riittävyyteen vaan enemmänkin kapasiteetin käyttöön, operointiin 

sekä siihen liittyvään automaatioon.  

 

7.3 Ohjeistukset 

Integraatin loistehon hallinnasta ei tällä hetkellä ole olemassa ohjeistuksia. Nykyinen 

toimintamalli perustuukin vahvasti perimätietoon, operaattoreiden henkilökohtaiseen 

osaamiseen sekä siihen, miten ollaan aina ennenkin tehty. Eri vuoroja haastatellessa kävi 

ilmi, ettei selkeää toimintatapaa tai tietämystä esimerkiksi siitä, milloin ja mistä kiinteitä 

kompensointeja tulisi kytkeä verkkoon, jos generaattoreiden loistehokuorma kasvaa tai 
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integraatti ajautuu loistehoikkunasta. Vastaavasti esimerkiksi tehdasta seisokkiin ajaessa ei 

ole täysin selvää, milloin ja miksi kiinteitä kompensointiparistoja tulee kytkeä irti verkosta.  

 

Integraatin loistehon hallinnan parantamiseksi suosittelisinkin ohjeistuksen laatimista, missä 

kerrotaan lyhyesti loistehohallinnan merkityksestä. Miksi sitä tehdään ja mitä sillä 

saavutetaan. Ohjeistuksessa tulee käydä ilmi loistehon hallinnassa käytettävät komponentit, 

kuinka ja miksi päämuuntajien yli tapahtuvaa loistehon kompensointia tulisi välttää sekä 

miksi kiinteillä kompensoinneilla tulisi suorittaa mahdollisimman paljon kompensointia 

generaattorikompensoinnin sijasta. Ohjeeseen kannattaa myös sisällyttää seisokkiin 

valmistautuminen sekä seisokista palautuminen. Käytännössä tämä tarkoittaa kiinteiden 

kompensointiparistojen oikea-aikaista verkkoon ja verkosta kytkemistä. 

 

Yhdessä kirjallisen ohjeistuksen, operaattoreiden tietotaidon kohottamisen sekä DCS:n 

tehtävän opastavan toiminnallisuuden kanssa integraatin loistehon hallinta saadaan 

huomattavasti paremmalle tasolle, ottaen huomioon että toistaiseksi ainoa loistehoikkunan 

taloudellista seuraamusta aiheuttava ylitys on aiheutunut osittain operaattorien tekemättä 

jättämistä kiinteiden kompensointien ohjauksista.   

 

7.4 Loistehoikkunan ylitykset 

Tiedossa olevat loistehoikkunan ylitykset ovat olleet lähes aina sellaisessa tilanteessa, missä 

loistehon kulutus on pudonnut merkittävästi, mutta loistehon tuotantoa automaattisesti 

säätävät generaattorit eivät ole pystyneet säätörajojensa puitteessa pudottamaan tuotantoa 

riittävästi eikä kiinteitä kompensointiparistoja ole kytketty irti verkosta riittävän nopeasti. 

Useimmissa tapauksissa töissä olevasta vuorokierrosta jossain vuorossa on ollut tietotaitoa 

kytkeä kiinteät kompensoinnit pois verkosta, näin loistehoikkunan ylitys on ajallisesti jäänyt 

8 – 24 h mittaiseksi. Mikäli kuussa ei muita loistehoikkunan ylityksiä ole ollut, niin 

ylityksestä johtuvilta kustannuksilta ollaan vältytty 50 ensimmäisen itseisarvoltaan 

suurimman tuntikohtaisen ylityksen ollessa ilmaisia.  

 

Ensimmäiset loistehoikkunan ylityksistä johtuvat kustannukset integraatille tulivat 

kesäkuulta 2019. Tässäkin tapauksessa kyse oli tilanteesta, missä integraatti syötti loistehoa 

valtakunnan verkkoon päin ollessaan pätötehon otolla. Automaattisesti säätyvä loistehon 
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tuotantokapasiteetti oli joko nolla-ohjeella tai ei ollenkaan verkkoon kytkeytyneenä eikä 

kiinteitä kompensointeja oltu kytketty pois.  

 

7.5 Kuormituksen ja kompensointien epätasainen jakautuminen 

Prosessin kuormitukset ovat muuttuneet integraatin alueella huomattavasti 

sähkönjakeluinfran rakentamisen jälkeen. Tämä ei ole aiheuttanut juurikaan haasteita 

muuntajakapasiteetin tai sähkön jakelun osalta, mutta loistehon kompensointia ja 

yliaaltosuodatusta ajatellen tilanne on hieman toinen. Kompensointien sijoitusta ei ole 

muutettu suurienkaan kuorman muutosten seurauksena.  

 

Suurimmat kuorman muutokset ovat tapahtuneet paperitehtaalla yhden paperikonelinjan 

sulkemisen johdosta. Paperikonelinjan pitäessä sisällään paperi- ja päällystyskoneen sekä 

jälkikäsittelylaitteet, voidaan sen ajatella nykyiseen paperikonelinjan sähkön kulutukseen 

peilaten noin 30 MW pätötehokuormitusta.  Nämä kuormat olivat käytännössä kaikki yhden 

päämuuntajan syöttämiä. Tällä hetkellä kyseisen päämuuntajan T7 alajännitepuolelta löytyy 

kolmessa portaassa yhteensä 18,5 MVAr kiinteitä kompensointiparistoja, mitkä eivät ole 

verkkoon kytkeytyneenä päämuuntajakohtaisen loistehotaseen ollessa lähellä nollaa pienen 

kuorman ja tahtikonekompensoinnin johdosta. Olisikin järkevämpää kytkeä kiinteitä 

kompensointeja verkkoon myös muuntajan T7 takaa, vaikka sillä muuntajakohtainen 

loistehotase meneekin loistehotuotannon puolelle. Näin voidaan pienentää suoranaisesti 

tahtikonekompensointeja sekä generaattorin tuottaman loistehon tarvetta, mitkä ovat 

häviöiden ja termisen kuormituksen kautta kalliimpia loistehon tuotantomuotoja kuin 

kondensaattorein tuotettu loisteho.  

 

Päämuuntajan T11 osalta kompensointikapasiteettia on yhdessä portaassa 6,4 MVAr. Se on 

noin puolet liikaa päämuuntajan normaali prosessin aikaisen loistehokulutuksen 

huomioiden. Kompensointi suositellaan kuitenkin pidettävän kytkettynä, koska se on 

käytössä olevista ratkaisuista integraattitasolla kustannustehokkain. On järkevämpää tuottaa 

kondensaattoriparistoilla pienikuormaisen muuntajan yli loistehoa, kuin tuottaa kyseessä 

olevan muuntajan kuormien tarvitsema loisteho esimerkiksi generaattorilla tai toisessa 

kojeistossa kiinteillä kompensoinneilla. T11 kompensoinnin ollessa kytkettynä 
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kapasitiivinen loisteho tulee käytetyksi joka tapauksessa integraatin sisällä eikä sitä ole tarve 

syöttää valtakunnan verkkoon asti. 

 

Sellutehtaan osalta ovat sen prosessin päämuuntajat alikompensoituja tuotannon ollessa 

normaalilla tasollaan ja kaikkien käytössä olevien kiinteiden kompensointien ollessa 

kytkettynä. Toistaiseksi integraatin loistehoalijäämä on paikattu generaattoreiden avulla. 

T10:n osalta loisteho-otolla ollaan keskimäärin 5,5 MVAr tuotannon ollessa normaalia ja 

T13:n osalta noin 5,6 MVAr. T1:n kohdalla loisteho-ottoa on keskimäärin 1,6 MVAr.  

 

Integraatin tapauksessa olisi kannattavaa hyödyntää muuntajan T7 taakse kytkeytynyt 

kiinteä kolmiportainen kompensointikapasiteetti, mitä tällä hetkellä on käyttämättömänä 

18,5 MVAr. Esimerkiksi laajakaistasuodin, joka on kompensointikapasiteetiltaan 5 MVAr 

sopisi hyvin  T10:n tai T13:n kompensointiin. Tämä ei kuitenkaan reaalielämässä ole 

kannattavaa, sillä nykyisin loistehon siirrossa syntyvät häviöt ovat murto-osa, mitä 

kompensointien siirrosta toiseen kojeistoon aiheutuva kustannus tulisi olemaan, ottaen 

huomioon että muuntajien T10 tai T13 pääkojeistoissakaan ei ole sopivia lähtöjä vapaana.  
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8 UUDET AJOMALLIT JA NIILLÄ SAAVUTETTAVAT EDUT 

 

 

Vaihtoehtoisia ajomalleja esiteltäessä sisällytetään molempiin malleihin tarvittavat 

korjaukset niin DCS:n kuin generaattoreiden magnetointilaitteistojen ohjaukseen, jotta VJV 

asettamat vaatimukset tulevat täytetyiksi ja generaattorit sekä tällä hetkellä ns. ylemmän 

tason laitosloistehosäätönä toimiva DCS toimisi oikein myös mahdollisissa verkon 

häiriötilanteissa tukien verkkoa kohti stabiilia tilaa verkkohäiriön ilmettyä.  

 

Sopivia ajomalleja pohdittaessa pysyttiin realismissa, eikä maata syleileviä ”ostetaan uusia 

kompensointeja” ja rakennetaan tehdas niiden ympärille –suunnitelmia tehty. Ehdotukset 

uusiksi ajomalleiksi on pyritty miettimään teknistaloudellisesti tehokkaimman 

lopputuloksen aikaansaamiseksi, hyödyntäen jo olemassa olevia komponentteja, laitteistoja 

ja järjestelmiä. 

 

Taloudellisten säästöjen lisäksi säädön parannuksella on myös tarkoitus minimoida tai 

parhaassa tapauksessa poistaa riskit loistehoikkunan ylityksistä ja siitä aiheutuvista 

taloudellisista uhkakuvista. Nyt tehtävillä parannuksilla ja selvityksillä myös parannetaan 

säädön kykyä toimia ja sen kykyä muokkautua toimimaan mahdollisesti vieläkin 

kaventuvassa loistehoikkunassa. VJV 2018 velvoitteita vastaavaksi korjattuna säätö ei 

mahdolliseen loistehon varttitaseeseen tule sopimaan. Loistehon siirtyessä 15 min taseeseen 

edellyttää se Fingridiltä uusia ohjeistuksia laitosloistehon säätöön ja sen nopeuteen liittyen, 

jolloin säädön toiminta tulee muuttaa uutta ohjeistusta vastaavaksi.   

 

Suurimmat taloudelliset säästöt saavutetaan tulevaisuuden loistehomaksujen karttamisessa. 

Integraatin verkon sisällä loistehon siirron aiheuttamaa häviötä kaapeloinneissa ei tämän 

tarkastelun yhteydessä oteta huomioon teollisuusverkolle tyypillisen kompaktiuden sekä 

reilujen kaapelimitoitusten vuoksi. Integraatin sisällä tapahtuvassa siirrossa syntyvät 

loistehon aiheuttamat virtalämpöhäviöt ovat kokonaisuuden kannalta merkityksettömän 

pieniä. Reilujen kaapelimitoitusten myötä myöskään siirtokapasiteetti ei tule vastaan 

nykyisillä kulutuksella. 
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Myöskään jakelumuuntajissa tapahtuvia loistehohäviöitä ei ole tämän tutkimuksen 

yhteydessä mielekästä tarkastella, sillä teknistaloudellisesti niiden häviöihin vaikuttaminen 

on kannattamatonta ja näyttelevät kokonaisuuden kannalta hyvin pientä osaa verrattuna 

110/10 kV muuntajissa tapahtuviin häviöihin.  Häviöt ovat laskettu yhtälön 2.8 mukaan 

käyttäen tuntikohtaisia näennäistehotietoja, mitkä ovat summattu kuukauden osalta yhteen. 

Pätötehohäviöitä ei ole tarpeen ottaa huomioon, sillä prosessin pätötehokulutukseen tai sen 

kuormituspisteisiin ei ole tämän tutkimuksen puitteissa tarkoitus tehdä muutoksia.  

 

Taulukko 8.1  Kaukaan integraatin päämuuntajien loistehohäviöitä vuodelta 2019. 
 

kuukausi 1 2 3 4 5 6 7 

T1  � (MVAr) 3.9 3.3 3.4 3.0 2.9 2.3 2.8 

T13  � (MVAr) 31.7 25.6 31.7 23.2 28.3 21.0 31.5 

T10  � (MVAr) 44.8 36.3 46.0 36.0 45.8 31.9 44.8 

T9  � (MVAr) 58.5 46.6 60.2 43.6 51.6 36.7 57.2 

T14  � (MVAr) 28.6 21.2 18.9 9.5 4.9 3.0 0 

T12  � (MVAr) 33.6 34.6 37.8 36.6 35.9 27.6 26.4 

T6  � (MVAr) 17.9 19.2 23.9 25.9 20.2 19.0 21.9 

T7  � (MVAr) 9.1 8.8 10.0 7.4 8.7 6.9 5.7 

T11  � (MVAr) 6.8 8.8 6.6 6.2 6.0 5.5 3.3 

 

Rahallisten säästöjen laskeminen syntyneistä loistehohäviöistä ja loistehon kulutuksesta tai 

tuotannosta on haasteellista, sillä nykyisen säädön haasteista riippumatta integraatti on 

toistaiseksi onnistunut välttämään loistehoikkunan ylityksistä aiheutuvat rahalliset 

seuraamukset kesäkuuta 2019 lukuun ottamatta. Loistehon tuotantokapasiteettia on myöskin 

nykyiseen loistehonkulutukseen nähden riittävästi. Integraatin osalta myöskään muuntajien 

tai kaapelointien siirtokapasiteetti ei tule vastaan, vaikka loistehoa siirrettäisiin 

suurempiakin määriä. 

 

Konkreettisena uhkana nykyisessä loistehohallinnassa on ollut seisokit. Integraatin 

pysähtyessä esimerkiksi 12 vuorokauden vuosihuoltoseisokkiin on todellinen riski 

loistehomaksuista olemassa. Mikäli integraatti olisi pysähtynyt seisokkiin esimerkiksi 

heinäkuussa 2019, olisi sen loistehokulutus ollut keskimäärin 67,1 MVAr. Kiinteitä 
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kompensointeja oli kytkettynä 40,1 MVAr.  Integraattiseisokissa loistehokulutuksen 

pudoten noin 8 MVAr jäisi integraatti 32,1 MVAr loistehotuotannolle, mikäli 

operointitoimenpiteitä ei tehtäisi, niin kuin kesäkuussa 2019 tapahtui. Tässä tapauksessa 

integraatin loistehoikkunan ylitys olisi noin 24,3 MVAr. Mikäli kuukaudella ei olisi 

aikaisempia loistehoikkunan ylityksiä esimerkiksi TG10 jännitteensäätäjän 

epätoiminnallisuuksista johtuen, tulisi seisokin ajalta laskutettavia loistehonikkunan 

ylitystunteja 238. Loistehomaksun ollessa 5 € / MVArh loisenergiasta ja 1000 € / MVAr 

kuukauden suurimmasta ylitysloistehosta aiheuttaisi tämä 25490 € suuruisen 

loistehomaksun 12 vuorokauden seisokista. 

 

8.1 Ajomalli A 

Ajomallissa A generaattoreille luodaan yhteinen ylemmän tason laitosloistehosäädin, mikä 

jakaa generaattoreilta tarvittavan loistehontuotannon suhteessa generaattorimuuntajien 

nimellistehon ja kuormituksen kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että normaalisti 

pienemmillä kuormilla ja suuremman muuntajan omaava Kauvon generaattori tekee 

enemmän loistehoa, kuin normaalisti n. 80 % kuormalla käyvä TG9 ja sen blokkimuuntaja. 

Sama ylemmän tason laitosloistehosäädin toimii myös, mikäli vain toinen generaattoreista 

on verkkoon kytkeytyneenä. Näin generaattoreilla tuotettu loisteho tehdään tehokkaimmalla 

mahdollisella tavalla. 

 

Laitosloistehon tavoitearvo määritellään molemmille generaattoreille yhteisen säätäjän 

puolesta samaksi. Arvo määritetään niin, että integraatin prosessien normaalitehon vaihtelun 

puitteissa kestetään generaattoreiden säätöalueella, mikä pidetään edelleen kapasitiivisella, 

eli loistehoa tuottavalla puolella. Generaattoreiden tulee pysyä säädöllä myös paperitehtaan 

seisahtuessa, mikä on tässä tapauksessa mitoittava kriteeri paperitehtaan ollessa sellutehtaan 

lisäksi integraatin merkittävin loistehon tuottaja ja kuluttaja. Paperitehtaan ja sellutehtaan 

pysähdykset tapahtuvat myös integraattiseisokkia lukuun ottamatta eri aikoihin, joten 

sellutehtaan käydessä on paperitehtaan seisokki todennäköisin loistehon kulutukseen & 

tuotantoon merkittävästi vaikuttava tekijä.  

 

Ajomallin A säätöfilosofiana on näyttäytyä mahdollisimman stabiilina verkkoon päin. 

Tavoitteena on myös pitää säätö mahdollisimman automaattisena. Tilaajan toiveena on, että 



73 
 

kiinteiden kompensointien kytkennät tapahtuvat aina operaattoreiden toimesta. 

Automaattisen säädön kannalta tämä tarkoittaa sitä, että se on toteutettava 

magnetointilaitteiden avulla. Säädettävää loistehon tuotantoa voisivat olla käytännössä 

paperitehtaan tahtikoneet sekä integraatin generaattorit TG9 sekä TG10.  

 

Edellisien reunaehtojen sanelemana ja taulukkoon 5.1 viitaten, on integraatin alueella 

säädettävää loistehokapasiteettia molempien geenraattoreiden ollessa verkossa 73.6 MVAr, 

vain TG9 ollessa verkossa 32,4 MVAr ja TG10 ollessa verkossa 51,2 MVAr. Tutkimuksen 

kannalta ei ole mielekästä mallintaa kaikkia mahdollisia skenaarioita, vaan keskittyä 

todennäköisimpään N-1 –tilanteeseen, mikä integraatin tapauksessa on se, että toinen 

generaattoreista seisoo.  

 

Käytettäessä esimerkkikuukautena heinäkuuta 2019, oli integraatin kompensoimaton 

loisteho keskimäärin 67,1 MVAr ind. loistehon tuntikeskiarvon vaihdellessa 54,0 – 74,5 

MVAr ind. välillä ja  keskihajonnan ollessa 4,16 MVAr. (UPM, 2019) Määritettäessä 

sopivaa laitosloistehotasetta, käytetään portaattomasti säädettävän kapasiteetin määränä 

32,4 MVAr. Tämä tilanne vastaisi sitä, että TG9 on verkossa paperitehtaan tahtikoneiden 

kanssa.  

 

Kiinteitä kompensointeja kytketään yhteensä 46,5 MVAr, mikä tarkoittaa käytännössä 

kaikkia sellutehtaan A1-kojeiston perässä olevia kompensointiyksiköitä sekä paperitehtaan 

muuntajan T12 takana olevaa 8,1 MVAr sekä sahan 6,4 MVAr kompensointiyksikköä. 

Laitosloistehotase määritetään 7,5 MVAr loisteho-oton puolelle. Näin myös loistehon 

minimikuormalla ollaan generaattoreiden säätöalueella. Turbiinigeneraattori suorittaa lopun 

säätämisen portaattomasti kapasiteettinsa puitteissa. Kun säätökapasiteetti ylittyy, siirtyy 

säätäminen paperitehtaan tahtikoneille. Loistehon kulutuksen pienentyessä säätö palautuu 

vastaavassa järjestyksessä takaisin generaattorisäädölle. Normaalitilanteessa generaattori 

pystyy huolehtimaan koko säädöstä, sillä loistehon vaihteluväli on vain 20,5 MVAr ja 

generaattorin laitosloistehosäädössä käytettävä kapasiteetti 22,4 MVAr. 

 

Laitosloistehotaseen asettaminen myös keskemmälle loisikkunaa, kun ollaan pätöteho-otolla 

on viisasta pienentyneiden häviöiden kannalta. Se antaa myös loisteholle enemmän 

liikkumavaraa, sillä laitosloistehon säädön viiveeksi tulee asettaa vähintään 15 minuuttia. 
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Tämän ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, sillä päämuuntajakohtaisia loistehon kulutuslukemia 15 

minuutin resoluutiolla katsottuna, on keskihajonta 0,6 MVAr sekä esimerkiksi heinäkuussa 

2019 tapahtunut suurin varttikohtainen poikkeama loistehon kulutuksessa 7,3 MVAr. (UPM, 

2019.) Edes näin suuri hetkellinen vaihtelu ei ajaisi integraattia loistehoikkunan ylitykseen 

em. säätötavalla. 

 

Säätötavalla ei juurikaan saavuteta säästöjä pienentyneistä muuntajien loistehohäviöistä. 

Mikäli heinäkuussa 2019 olisi käytetty ko. säätötapaa, olisi TG9:n blokkimuuntajan 

loistehohäviö ollut 1,3 MVAr pienempi. Tämän säätötavan edut konkretisoituvat 

käytännössä loistehoikkuna-ylitysten riskin minimoimisena sekä integraatin näkyen 

stabiilina loistehon kuluttajana verkkoon päin. Säätö on myös täysin automaattinen, joten 

operaattoreiden tekemiä ohjaustoimenpiteitä tarvitaan vain normaalista poikkeavissa 

tilanteissa. 

 

8.2 Ajomalli B 

Ajomallin B ajatusmalli poikkeaa ajomallista A huomattavasti. Ajatus yhdestä pisteestä, 

johon laitosloisteho tulisi säätää ja missä se tulisi pitää tulee unohtaa. Ajomallissa B pyritään 

minimoimaan generaattoreilla tai tahtikoneilla tehtävä loistehon säätö ja vastaavasti kiinteitä 

kompensointeja pyritään hyödyntämään niin paljon, kuin mahdollista. Loistehon annetaan 

seilata loistehoikkunan sallimissa puitteissa. Säätöfilosofiana on se ettei säädetä. 

Loistehoikkunan määrittelemää liikkumavaraa pätötehokulutuksella on 30,70 MVAr ja 

vastaavasti pätötehon tuotannolla 35,78 MVAr. (UPM, 2015) 

 

Myös tässä säätötavassa generaattoreille luodaan yhteinen ylemmän tason säädin. Säädin 

viritetään niin, että generaattorit tuottavat loistehoa vasta integraatin mennessä < 2 MVAr 

loistehoikkunan otto-reunaan ja kaikki kiinteät kompensoinnit ovat verkossa. Säätöön 

tehdään 2 MVAr kokoinen hystereesi. Generaattorit tuottavat loistehoa juuri sen verran, kuin 

loistehoikkunassa pysymiseen on tarvis. Ohje pysyy samana niin kauan, kunnes integraatin 

loistehon kulutus putoaa hystereesin verran tai vaihtoehtoisesti loistehon kulutus vieläkin 

kasvaa, eikä integraatti meinaa pysyä ikkunassa.  
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Vastaavasti loistehoikkunan ylityksen puolella, kun ollaan < 1 MVAr loistehoikkunan 

reunasta, luodaan kriittinen hälytys, joka kehottaa operaattoria kytkemään kiinteän 

kompensoinnin pois. Riippuen pois kytketyn portaan koosta ja siitä, onko integraatti 

induktiivisella vai kapasitiivisella puolella, kehottaa DCS kytkemään kompensoinnin 

takaisin verkkoon, kun loisteho-ottoa on kompensoinnin kapasiteetti + 10 %.  

 

Tässä säätötavassa pyritään optimoimaan kytkettävien kompensointien määrä niin, että 

normaalin loistehon kulutuksen heiluessa pysyttäisi mahdollisimman paljon induktiivisella 

puolella. Tämä parantaa säätötavan tehokkuutta entisestään, vaikkakin suurimmat edut 

saadaan sillä, ettei generaattoreilla tuoteta enää loistehoa normaalikäytössä juuri ollenkaan. 

Pienikuormaisten kulutuspuolen päämuuntajien yli tapahtuva loistehosiirto on häviöiden 

osalta vain murto-osa siitä, mitä generaattoreiden blokkimuuntajissa tapahtuvat häviöt ovat.  

 

Heinäkuussa 2019 integraatin loistehon kulutuksen keskiarvo oli 67,1 MVAr ind. kulutuksen 

heiluessa 54,0 – 74,5 MVAr ind. välillä. Kytkettäessä kaikki kompensoinnit muuntajien T13, 

T12, T11 ja T10 sekä 10,7 MVAr 5. yliaallon suodatin T7 takaa saadaan kiinteiden 

kompensointiparistojen kompensointikapasiteetiksi 57,2 MVAr. (Liite 1.) Näin worst case –

scenariossa loistehokulutuksen ollessa käynninaikaisessa minimissään 54,0 MVAr ind. olisi 

integraatti 3,2 MVAr loistehotuotannolla valtakunnan verkkoon päin. Siis reilusti 

loistehoikkunan puitteissa. Myös integraatin ollessa maksimi loistehon kulutuksella, olisi se 

vain 17,3 MVAr loisteho-otolla. Siis selvästi loistehoikkunan rajojen sisäpuolella integraatin 

ollessa pätöteho-otolla. Kuvassa 8.1 havainnollistetaan loistehoikkunan riittävyyttä ko. 

säätötavalla.  
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Kuva 8.1 Integraatin loistehoikkunan käyttö säätötavalla B. (UPM, 2019) 
 

Kuten kuvasta 8.1 huomaa, tulisi ylityksiä integraatin ollessa pätötehotuotannolla mikäli 

generaattorikompensointia ei sallittaisi ollenkaan. Integraatin ollessa pätötehotuotannolla 

käytännössä vain talvikuukausina, ei tämä aiheuta haasteita teknistaloudellisessakaan 

mielessä. Tämä loisteho-ikkunassa pysymiseen tarvittava 0,41 MVAr loistehon tuotanto on 

loistehohäviö -kustannuksena merkityksetön.  Yhtenä vaihtoehtona olisi myös kytkeä 7. 

yliaallon 2,8 MVAr suodin päälle, mikä siirtäisi integraatin loistehonkulutuksen kaikissa 

tilanteissa loistehoikkunan sisään. Tällöin minimikulutuksella loistehoa syötettäisi 

valtakunnan verkkoon 6 MVAr, mikä on 0,41 MVAr generaattorikompensointia 

epäedullisempi tilanne. 
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9 YHTEENVETO 

 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää Kaukaan teollisuusintegraatin nykyinen loistehonhallinnan 

tila, nykyinen säätöfilosofia sekä loistehohallintaan liittyvät mahdolliset riskit. Tuloksena 

syntyi selkeä ja yksityiskohtainen kuvaus integraatin nykyisestä 

loistehonhallintafilosofiasta, siinä käytettävistä komponenteista sekä loistehohallinnan 

ongelmista ja ongelmien aiheuttamista uhkakuvista. Samalla luotiin myös kuvaus 

vaihtoehtoisista uusista optimaalisemmista tavoista hallita integraatin laitosloistehoa, millä 

myös minimoidaan riski loistehoikkunan ylityksistä ja siitä aiheutuvista kustannuksista.  

 

Nykyisellään integraatin laitosloistehonsäätö on toteutettu hyvin generaattoripainotteisesti 

sekä vastoin Fingridin asettamia ohjeistuksia. Näiden epäkohtien lisäksi myös 

generaattoreiden magnetoinnin säädössä havaittiin toimintaperiaatteellisia virheitä. 

Tunnistettuihin epäkohtiin on laadittu selkeät toimenpidesuositukset, millä havaitut virheet 

voidaan korjata ja saada näin integraatin laitosloistehonhallinnasta ja generaattoreiden 

jännitteensäädöstä vaatimustenmukainen sekä riskittömämpi.  

 

Loistehon kompensointikapasiteettia integraatti-tasolla on riittävästi, eikä se aiheuta 

uhkakuvia loistehonhallinnan näkökulmasta. Myöskään integraatin eri ajo- ja 

kuormitustilanteet eivät itsessään aiheuta riskiä loistehohallinnan kannalta. Suurimmat 

uhkakuvat esiintyivät laitosloistehonsäädössä käytetyssä säätöfilosofiassa, olemassa olevan 

ohjeistuksen puutteesta sekä ylemmän tason säätimelle asetelluissa säätöparametreissa. 

Edellä esitettyjen syiden yhteisvaikutuksesta on mahdollista ajautua tilanteeseen, missä 

loistehoikkuna ylitetään. Näin on myös integraatin kohdalla tapahtunut. Työssä on esitetty 

todennäköisimmän loistehoikkunan ylityksen aiheuttamat kustannukset integraattiseisokin 

ajalta. 

 

Integraatilla ei tule olemaan haasteita vastata esimerkiksi loistehoikkunan pienenemiseen tai 

loistehotaseen tasejakson kiristyessä tunnista viiteentoista minuuttiin. Toki tämä tulee 

vaatimaan pieniä muutoksia myös uuteen kehittyneempään tapaan hallita loistehoa, mutta 

tehdyn selvitystyön perusteella tarvittavat muutokset ovat kohtuullisen yksinkertaisia tehdä.  
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Tutkimuksen tausta-aineistona käytettiin merkittäviltä osin integraatin 

energianhallintajärjestelmässä olevaa loistehon tuntikeskiarvo –dataa päämuuntaja-, 

kytkinlaitos- sekä loistehontoimituspistekohtaisesti. Datan oikeellisuudessa ei havaittu 

merkittäviä virheitä vertailtaessa eri toimijoiden samasta pisteestä olevia laskutuksen 

perustana käytettäviä mittauksia. Myös peilatessa päämuuntajakohtaisia mittauksia edellä 

mainittuun loistehon toimituspisteessä olevaan mittadataan, ei virheitä datan 

todenmukaisuudessa havaittu. 
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LIITE 1 
 

INTEGRAATIN LOISTEHON KEHITTÄMISKAPASITEETTI, 10 KV  

 

T12 

Kiinteät kompensoinnit: 

Pariston tyyppi 30 PSLP 

Pariston kapasitanssi 244 µF 

Pariston induktanssi 1,66 mH 

Jännite 12,1 kV 

Virta 534 A 

Nimellistaajuus 50/250 Hz (5. yliaalto) 

Nimellisteho 8 MVAr 

 

Tahtikoneet: 

Tyyppi HSSOL 25/7011 

Jännite 10 kV 

Virta 224 A 

Taajuus 50 Hz 

Pyörimisnopeus  300 rpm 

Pätöteho 3 MW 

Loistehoalue 1 MVAr ind. – 1,5 MVAr kap. 

 

T6 

Tahtikoneet: 

Tyyppi HSSOL 32/9010 

Jännite 10 kV 

Virta 793 A 

Taajuus 50 Hz 

Pyörimisnopeus  300 rpm 

Pätöteho 12 MW 

Loistehoalue 2 MVAr ind. – 4 MVAr kap. 
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Tyyppi HSSOL 32/9010 D5 

Jännite 10 kV 

Virta 784 A 

Pätöteho 12 MW 

Loistehoalue 2 MVAr ind. – 4 MVAr kap. 

 

T7 

Tahtikoneet: 

Tyyppi HSSOL 32/9010 D5 

Jännite 10 kV 

Virta 660 A 

Taajuus 50 Hz 

Pyörimisnopeus 300 rpm 

Pätöteho 10 MW 

Loistehoalue 2 MVAr ind. – 4 MVAr kap. 

 

Kiinteät kompensoinnit: 

Pariston tyyppi 30 USNKP, 36 PSLP 

Pariston kapasitanssi 297 µF 

Pariston induktanssi 1,40 mH 

Jännite 14,0 kV 

Virta 680 A 

Nimellistaajuus 50/250 Hz (5. yliaalto) 

Nimellisteho 10,7 MVAr 

  

Pariston tyyppi 24 USNKP 

Pariston kapasitanssi 80 µF 

Pariston induktanssi 2,58 mH 

Jännite 8,0 kV 

Virta 200 A 

Nimellistaajuus 50/350 Hz (7. yliaalto) 

Nimellisteho 2,8 MVAr 
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Pariston tyyppi 27 USNKP 

Pariston kapasitanssi 159 µF 

Pariston induktanssi 4,47 mH 

Jännite 10 kV 

Virta 500 A 

Nimellistaajuus 50 Hz 

Nimellisteho 5,0 MVAr 

 

T10 

Kiinteät kompensoinnit: 

Pariston tyyppi 36 PSLP 

Pariston kapasitanssi 277 µF 

Pariston induktanssi 2,1 mH 

Jännite 12,1 kV 

Virta 632 A 

Nimellistaajuus 50/210 Hz  

Nimellisteho 10,2 MVAr 

  

Pariston tyyppi 33 PSLP 

Pariston kapasitanssi 248,6 µF 

Pariston induktanssi 6,03 mH 

Jännite 13,0 kV 

Virta 608 A 

Nimellistaajuus 50 Hz 

Nimellisteho 10,0 MVAr 
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T13 

Kiinteät kompensoinnit: 

Pariston tyyppi 39 PSLP 

Pariston kapasitanssi 293,8 µF 

Pariston induktanssi 5,1 mH 

Jännite 13,0 kV 

Virta 710 A 

Nimellistaajuus 50/130 Hz  

Nimellisteho 12,0 MVAr 

 

T11 

Kiinteät kompensoinnit: 

Pariston tyyppi 21 PSLP 

Pariston kapasitanssi 158 µF 

Pariston induktanssi 9,47 mH 

Jännite 13,0 kV 

Virta 408 A 

Nimellistaajuus 50/150 Hz (3. yliaalto) 

Nimellisteho 6,4 MVAr 

 

T9 

Tahtigeneraattori: 

Tyyppi WZ 180L-056 LLT 

Jännite 10,5 kV 

Virta 4674 A 

Näennäisteho 85 MVA 

Pätöteho 72,25 MW 

Tehokerroin cos phi 0,85 

Loistehoalue  2 MVAr ind. – 4 MVAr kap. 
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T14 

Tahtigeneraattori: 

Tyyppi SGEN5 –100A-2P100-36 

Jännite 15,75 kV 

Virta 5579 A 

Näennäisteho 152,2 MVA 

Pätöteho 129,4 MW 

Tehokerroin cos phi 0,85 

Loistehoalue  54,79 MVAr ind. – 82,44 MVAr kap. 

 


