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If insurance company has been surveying the electric fire risks of its corporate customers since 

2013. Based on the findings of the surveys, the aim of this thesis, was to study in more detail 

the impact of compensation units and network disturbances on fire safety and network 

reliability. 

This thesis introduces low voltage compensation units and electrical network disturbances. The 

failure and fire risk of the compensation units were investigated based on the findings made in 

the electrical fire risk surveys and previous studies on the subject. In the work, power quality 

measurements were performed for five companies, three of which were sawmills and two were 

commercial gardens. From both sectors, one customer was selected for more detailed analysis 

of the measurement data. Based on the measurement data and interviews of company persons, 

the aim was to find out the impact of maintenance on fire safety and the reactive power and 

harmonic levels of the electrical network. 

Based on the findings of electric fire risk surveys and previous studies, there is an increased 

risk of electric fire in compensation units. Compensation unit sizing, the suitability for use and 

maintenance are of great importance to mitigate this risk. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 
 

A Virta 

C Kapasitanssi 

Cosφ Tehokerroin 

D Säröteho 

DPF Displacement Power Factor (perusaallon tehokerroin) 

E  Sähkökentän voimakkuus 

EMC Electromagnetic compatibility (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 

EMI Electromagnetic interference (sähkömagneettiset häiriöt) 

F Faradi 

H Henry 

Hz Hertsi 

I Virta 

Iref Referenssivirta 

kVar kilovari 

L Induktanssi 

P Pätöteho 

PF Power Factor (kokonaistehokerroin) 

PWM Pulse-Width Modulation (Pulssinleveysmodulaatio) 

Plt Pitkäaikainen häiritsevyysindeksi 

Pm Pätöteho mitattu 

Pst Lyhytaikainen häiritsevyysindeksi 

P1 Perustaajuinen pätöteho 

Q  Sähkövaraus 

Q Loisteho 

Q1 Perustaajuinen loisteho 

Qc Kompensointiteho 

QD Loissähkön otto kantaverkosta 

QD1 Loissähkön anto kantaverkkoon 
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QG Loissähkön antoraja tuotettaessa pätötehoa 

Qm Loisteho mitattu 

S Näennäisteho 

S1 Perustaajuinen näennäisteho 

Sinφ Loistehokerroin 

SVC Static Var Compensator (Staattinen kompensaattori) 

THD Kokonaissärökerroin 

THD(U) Total harmonic distortion (jännite) 

TSC Thyristor-Switched Capacitor (Tyristorikytketty kondensaattoriparisto) 

U Jännite 

UN Nimellisjännite 

VA Volttiampeeri 

Φ Magneettivuo  
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1. JOHDANTO 

Sähköpalo on yleisin syy, joka pysäyttää tai pahimmassa tapauksessa lopettaa yrityksen tai 

teollisuuslaitoksen toiminnan. Ifin tilastojen mukaan joka kolmas tulipalo aiheutuu viallisesta 

tai ylikuormittuneesta sähkölaitteesta tai -kytkennästä. (If 2021) Pelastustoimen Pronto-

rekisterin mukaan vuonna 2020 rakennuspaloihin ja rakennuspalovaaroihin liittyviä tehtäviä oli 

4860, joista rakennuspaloja oli 1848. Pronto-rekisteristä selviää myös, että sähköpaloja syttyy 

vuosittain noin 2000. Taulukossa 1.1 on esitetty Tukesin tekemä tutkimus vuoden 2017 aikana 

sattuneista sähköpaloista (Hatakka & Huurinainen 2019).  

Taulukko 1.1 Sähköstä aiheutuneet palohälytystehtävät vuonna 2017. (Hatakka & Huurinainen 2019) 

 

 

Huolimaton sähkölaitteiden käyttö aiheuttaa yli puolet (54,2%) sähköpaloista, jos sähköliedestä, 

-uunista ja -kiukaista aiheutuneet palot luetaan ihmisen toiminnasta johtuviksi. Sähkölaitteiston 

ja -laitteiden vikaantumisesta aiheutuu hieman alle puolet sähköpaloista (45,8%). Tukesin 

tekemän tutkimuksen mukaan valaisimet ja sähkökeskukset ovat yleisimmät sähkölaitteistoista 

ja -laitteista aiheutuneet sähköpalot.  

Finanssialan keräämä tilasto vahingonkorvausmääristä eri vahinkolajien mukaan on esitetty 

kuvassa 1.1. Kuvasta nähdään maksetut korvaukset aika välillä 1988 – 2018. 
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Kuva 1.1 Vakuutusyhtiöiden maksamat vahinkokorvaukset eri vahinkolajien mukaan 1988-2018. (Finanssiala) 

 

Palovahingoista on maksettu vahingonkorvauksia vuodesta 2010 lähtien noin 200 miljoonaa 

euroa vuodessa, joista sähköpalojen aiheuttama kustannus on noin 66 miljoonaa euroa. 

Finanssialan tilastoihin kirjataan vain niin sanotut suurvahingot, joiden korvausmäärä on yli 

200 tuhatta euroa. Pienemmät sähköstä tai muusta syystä aiheutuneet palovahingot eivät päädy 

tähän tilastoon. 

Sähköpalo yleensä oireilee ennen syttymistään; esimerkiksi sulakkeen palaminen, lämpöreleen 

toimiminen tai tietyn komponentin rikkoontuminen taajaan on oire jostakin suuremmasta viasta. 

Jos tähän oireiluun puututaan vain komponenttia vaihtamalla, todennäköisyys sähköpaloon 

kasvaa. 

If perusti vuonna 2013 Turva-akatemian selvittämään sähkölaitteiston nykytilaa Suomessa ja 

ehkäistäkseen sähköpaloja sekä niistä aiheutuvia vahinkoja. Turva-akatemia on vuodesta 2013 

lähtien tehnyt yritysasiakkailleen sähköpalorikien kartoitusta. Kartoitukseen on tehty 

yhdenmukainen toimintamalli, jonka mukaan kaikki kartoittajat tekevät kartoituksen, jotta 

saadut tulokset olisivat yhdenmukaisia, ja saatuja tuloksia voitaisiin käyttää tilastointiin. 

Kartoituksessa sähkökeskukset tarkastetaan silmämääräisesti sekä lämpökameraa apuna 

käyttäen. Kartoituksissa on 2013 – 2020 välisenä aikana tarkastettu 40665 sähkökeskusta yli 

2000 yritysasiakkaan toimitiloissa. 
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Tämän työn idea sai alkunsa kartoituksissa tehdyistä havainnoista kompensointilaitteistoista. 

Kompensointilaitteistoista tehdyt havainnot nousivat esiin usein Turva-akatemian 

työntekijöiden välisissä keskusteluissa. Havainnot olivat usein myös hyvin kriittisiä, vaatien 

välitöntä korjausta. Samalla heräsi myös kysymys, onko tiimillä tarpeeksi ymmärrystä näistä 

laitteistoista. Tästä syystä heräsi mielenkiinto tutkia tarkemmin kartoituksissa tehtyjä 

havaintoja kompensointilaitteistoista, sekä perehtyä itse laitteistojen toimintaa. Kartoituksista 

kertynyttä dataa ei ole aikaisemmin käyty läpi kompensointilaitteistoihin liittyen. Yli 40 000 

sähkökeskuksen dataa hyödyntämällä, voidaan myös selvittää, pitääkö kuvaajien tuntuma 

kompensointilaitteistojen vikojen määrästä ja kriittisyydestä paikkaansa. 

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Diplomityön tavoitteena on selvittää kompensointilaitteistojen ja sähköverkon häiriöiden 

vaikutus paloturvallisuuteen ja sähköverkon toimintavarmuuteen. Kirjallisuuslähteistä 

selvitetään loistehon ja yliaaltojen sallitut raja-arvot sähköverkolle. Millaisia kompensointi 

tapoja on käytössä ja mitä mitoituksessa tulee ottaa huomioon? Miten kompensointilaitteistojen 

komponentit vikaantuvat ja mitkä syyt niihin vaikuttavat? Ifin sähköpaloriskien kartoituksista 

kertynyttä dataa hyödynnetään tutkittaessa kompensointilaitteistojen vaikutusta 

paloturvallisuuteen ja verkon toimintavarmuuteen. Mitkä syyt aiheuttavat 

kompensointilaitteiden kondensaattoreiden ja estokelojen vikaantumisen? Aiheuttavatko 

kompensointilaitteistot ja sähköverkon häiriöt palovaaraa? Työssä keskitytään pienjännitteellä 

toimiviin kompensointilaitteistoihin. 

Diplomityössä tehdään sähkönlaadun mittaukset kauppapuutarha- ja sahateollisuustoimialoille. 

Yritysten toimialat on valittu Ifin kannalta riskisimmistä sekä sähkönkäytön kannalta 

haastavista toimialoista. Mittauskohteissa mitataan yhden muuntajapiirin loisteho ja yliaallot 

verkkoanalysointimittarilla. Saatuja mittaustuloksia verrataan nykyiseen laitteistoon sekä 

tarkastellaan, riittääkö nykyinen teho ja onko sillä vaikutusta paloturvallisuuteen. Mittausten 

yhteydessä kartoitetaan myös asiakkaiden kompensointilaitteistojen huolto-ohjelma: onko 

laitteistoissa ollut aikaisemmin ongelmia ja onko laskutettu loistehomaksua? Vakuutusyhtiölain 

30 luvun 1 § salassapitovelvollisuuden vuoksi mittaukseen osallistuneiden yritysten ja niiden 

avainhenkilöiden nimiä ei julkaista tämän diplomityön yhteydessä. 
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1.2 If Vahinkovakuutus Oyj 

Ruotsalainen Skandia ja norjalainen Storebrand perustivat If-vakuutusyhtiön vuonna 1999. 

Sampo tuli osakkaaksi pohjoismaiseen If-vahinkovakuutusyhtiöön 2002 ja vuonna 2004 Sampo 

nousi yhtiön ainoaksi omistajaksi. (Sampo Oyj, 2020a)  

If on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja, asiakkaita yhtiöllä on yli 3,8 miljoonaa 

Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ifin liiketoiminta jakautuu neljään alueeseen: henkilöasiakkaisiin, 

yritysasiakkaisiin, suurasiakkaisiin ja Baltiaan. Henkilöasiakkaita If:llä on Pohjoismaisesti yli 

kolme miljoonaa. Yritysasiakkaat-liiketoiminta tarjoaa vahinkovakuuttamista julkisyhteisöille 

ja alle 500 henkilöä työllistäville yrityksille. Yritysasiakkaita on noin 340 000. Suurasiakkaat- 

liiketoiminta vakuuttaa yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja työllistävät yli 

500 työntekijää. Asiakkaita on noin 1500 ja ne ovat kansainvälisiä pohjoismaisia yrityksiä. 

Baltia-liiketoiminta-alue tarjoaa henkilö- ja yritysasiakkaiden vahinkovakuutuksia Baltiassa, 

asiakkaita tällä toimialueella on noin 280 000. (Sampo Oyj, 2020b) Vuonna 2019 If:ssä 

työskenteli 6865 työntekijää, joista 1762 Suomessa (If 2019, 49.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2. SÄHKÖTEHO 

Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa, kuten vesi-, ydin- ja tuulivoimaloissa. Voimalaitosten 

generaattorit muuttavat mekaanisen energian sähkötehoksi. Voimakoneina on perinteisesti 

käytetty vesi-, höyry- ja  kaasuturbiineja. Tuotettu sähköteho siirretään sähköverkon 

välityksellä kulutuskohteisiin. (Aura & Tonteri 2000, 345) 

Pätö- ja loisteholla on vaikutus myös sähköjärjestelmän toimintaan. Järjestelmän toiminnan 

kannalta taajuuden ja jännitteen tulee pysyä lähellä nimellisarvojaan. Pätötehoa käytetään 

taajuuden ja loistehoa jännitteen säätöön. Verkossa tulee olla tasapaino tuotetun ja kulutetun 

tehon välillä, niin pätö- kuin loistehonkin osalta. Verkossa pyritään siirtämään pääasiassa 

pätötehoa ja loisteho tuotetaan paikallisesti siellä, missä sitä tarvitaan. (Elovaara & Haarla 

2011a, 347 - 350) Uusiutuvan energiantuotannon lisääntyminen kasvattaa sähköjärjestelmän 

kulutuksen ja tuotannon tasapainon säilyttämisen haasteita. Perinteisiin 

sähköntuotantomuotoihin nähden esimerkiksi tuulivoimantuotanto ei ole niin ennustettavaa, 

vaan tuotanto riippuu tuuliolosuhteista. Tällä voi olla vaikutusta sähkönlaatuun, jos 

kulutuksessa ja tuotannossa tapahtuu äkillisiä muutoksia. 

 

2.1 Näennäisteho 

Näennäisteho S sisältää sekä pätötehon P, että loistehon Q. Näennäisteho voidaan laskea kuvan 

2.1 mukaisen tehokolmion perusteella yhtälöllä 2.1. Kuorman ollessa täysin resistiivinen, se ei 

sisällä loistehoa, jolloin pätö- ja näennäisteho ovat samat 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2    (2.1) 

missä P on pätöteho ja Q on loisteho. 
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Näennäistehon komponenteista pätöteho siirtyy sähkölähteestä kulutuskohteeseen ja muuttuu 

työksi. Loisteho värähtelee edestakaisin sähkölähteen ja kulutuskohteen välillä, eikä osallistu 

varsinaiseen työntekoon. Näennäistehon yksikkönä käytetään volttiampeeria (VA). (Aura & 

Tonteri 2000, 198, 202) 

 

2.2 Pätöteho ja tehokerroin 

Pätöteho kuvaa vaihtosähkön keskimääräistä tehoa, ja on myös se osa vaihtosähkötehoa, mikä 

saadaan sähkölaitteistossa kulutettua hyödyksi. Pätöteho P saadaan laskettua yhtälöllä 

𝑃 = √3𝑈𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑    (2.2) 

missä U on jännitteen tehollisarvo, I on virran tehollisarvo ja cosφ on tehokerroin. 

Yhtälössä (2.2) kulma φ on virran ja jännitteen välinen vaihesiirtokulma. Pätöteholla 

tehokerroin on cosφ eli kosini kulmasta φ.  Tehokertoimen ollessa 1 vaihesiirtokulma φ on 0 ja 

kaikki kulutettu teho on pätötehoa. Pätötehon yksikkönä käytetään wattia (W). (Aura & Tonteri 

2000, 197 - 202) 

Tehokerroin kuvaa pätö- ja näennäistehon suhdetta. DPF (Displacement Power Factor) kuvaa 

perustaajuisen pätö- ja näennäistehon suhdetta, tätä käytetään kun sähköverkossa ei esiinny 

suuria määriä yliaaltoja. Yliaaltopitoisessa verkossa tehokertoimena käytetään PF (Power 

Factor) joka on kokonaispätötehon ja -näennäistehon suhde.  Perusaallon tehokerroin saadaan 

laskettua yhtälöllä 2.3. Paljon yliaaltoja sisältävälle järjestelmälle tehokerroin lasketaan 

yhtälöllä 2.4. 

Kuva 2.1 Tehokolmio havainnollistaa näennäistehon (S), pätötehon (P) ja loistehon (Q) riippuvuuden toisiinsa. 

Kulma φ kertoo virran ja jännitteen välisen vaihe-eron. 
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𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃1

𝑆1
= DPF    (2.3) 

 

PF =
𝑃

𝑆
     (2.4) 

missä cosφ on DPF on perusaallon tehokerroin, P1 on perustaajuinen pätöteho, S1 on 

perustaajuinen näennäisteho, PF on kokonaistehokerroin, P on kokonaispätöteho ja S on 

kokonaisnäennäisteho. (Eronen et. al. 2018, 16-18) 

 

2.3 Loisteho ja säröteho 

Loistehoa kutsutaan myös reaktiiviseksi tehoksi ja se voi olla induktiivista tai kapasitiivista. 

Induktiivisen loistehon vaihesiirtokulma φ on positiivinen ja kapasitiivisen loistehon 

negatiivinen. Loisteho saadaan laskettua seuraavalla yhtälöllä 2.5 

𝑄 = √3𝑈𝐼𝑠𝑖𝑛𝜑    (2.5) 

missä sinφ on loistehokerroin. 

Samoin kuin pätöteholla kulma φ on virran ja jännitteen välinen vaihesiirtokulma. Loisteholla 

loistehokerroin on sinφ eli sini kulmasta φ. Loistehon yksikkönä käytetään varia (Var). (Aura 

& Tonteri 2000, 198 - 202) 

Useat sähköverkkoon kytketyt laitteet tarvitsevat pätötehon lisäksi myös loistehoa. Tällaisia 

laitteita ovat esimerkiksi sähkömoottorit ja muuntajat, jotka tarvitsevat loistehoa 

magneettikenttänsä ylläpitämiseen. Mikäli loistehoa ei tuoteta paikallisesti, ottavat laitteet 

tarvitsemansa loistehon suoraan verkosta, mikä lisää verkon kuormitusta. (Korpinen 2008) 

Taloudellisinta onkin tuottaa loisteho mahdollisimman lähellä sitä tarvitsevia laitteita, jolloin 

vältytään ylimitoitukselta ja loistehomaksuilta. Lisäksi häviöt pienenevät, mikä osaltaan 

vaikuttaa komponenttien lämpötiloihin ja sitä kautta käyttöikään. 

Säröteho. Säröteho D voidaan määrittää usealla eri tavalla lähteestä riippuen. Yhtälön 2.6 

määrittelemällä tavalla, säröteho on eritaajuisten yliaaltovirtojen ja -jännitteiden aiheuttamaa 

yliaaltoloistehoa, jolloin se ei sisällä yliaaltopätötehoa. 
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 𝐷 = √𝑆2 − 𝑃2 − 𝑄1
2    (2.6) 

missä D on säröteho ja Q1 on perustaajuinen loisteho. 

Säröteho aiheuttaa kokonaiskuormituksen kasvua. Näennäisteho voidaan laskea yhtälöllä 2.7 

paljon särötehoa sisältävässä verkossa. 

 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄1
2 + 𝐷2    (2.7) 

missä P on pätöteho, Q1 on perustaajuinen loisteho ja D on säröteho. 

(Eronen et. al. 2018, 16-18) 

Paljon yliaaltosäröä sisältävissä sähköverkoissa yliaallot tulisi kompensoida, jotta vältytään 

kuormituksen ja energian kulutuksen kasvulta. Kuormituksen kasvun aiheuttama 

komponenttien lämpeneminen voi myös johtaa komponenttien vikaantumistiheyden kasvuun 

ja pahimmassa tapauksessa sähköpaloon. 

 

2.4 Loistehon raja-arvot 

Kantaverkkoon liittyneille asiakkaille, esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöille, loistehon 

kantaverkkoon anto- ja ottorajat on esitetty kuvassa 2.2. Kuvassa 2.2 Pm on mitatun pätötehon 

tuntiteho ja Qm mitatun loistehon tuntiteho. Näiden rajojen ylityksen perusteella määräytyy 

laskutettava loistehomaksu. (Fingrid 2021a, 8) 
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Kuva 2.2 Laskutettavan loistehon määräytyminen. Kuvassa Pm on mitattu pätöteho, Qm on mitattu loisteho, QD on verkosta 

otettu loisteho ja QD1 on verkkoon annettu loisteho. Loistehoa laskutetaan ikkunan rajojen ylityksestä. Tuotettaessa pätötehoa 

verkkoon loissähkön otto verkosta saa olla QG suuruinen.(Fingrid 2021a, 8) 

 

Loistehon annon ja oton laskutuksella pyritään verkon siirtokyvyn ja  käytön kannalta järkevään 

toimintatapaan. Käyttäjää ei laskuteta viidestäkymmenestä suurimmasta loistehoikkunan 

ylityksestä. (Fingrid 2021b) 

Fingridin loistehon laskutuksen johdosta, täytyy jakeluverkkoyhtiöiden operoida omaa 

verkkoaan mahdollisimman tehokkaasti loistehotasapainon ylläpitämiseksi, ja välttääkseen 

kustannusten nousun. Tästä johtuen myös jakeluverkkoyhtiöt laskuttavat verkkoonsa liittyviltä 

pien- ja keskijänniteasiakkailtaan loistehomaksua. Loistehon laskutuksessa on alueellisia eroja 

verkkoyhtiöiden välillä. Alla muutamia esimerkkejä verkkoyhtiöiden käytännöistä. 

Helen sähköverkko Oy:n pienjänniteverkon  tehotariffiasiakkaat saavat käyttää ilmaiseksi 

kuukausittain induktiivista loistehoa 0,4 kertaa kuukauden mitatun pätötehon 

huipputuntilukeman verran tai alle 50 kVar:n mitattua induktiivista loistehoa. Induktiivisen 

loistehon käytöstä ei peritä maksua keskijänniteverkkoon liittyneiltä tehotariffiasiakkailta. 

Pien- ja keskijänniteverkon tehotariffiasiakkaat saavat tuottaa kapasitiivista loistehoa enintään 

0,1 kertaa kuukauden mitatun pätötehon huipputuntilukeman verran. Ylittäviltä osilta peritään 

loistehomaksua. Pienjännite yleissiirtoasiakastakin voidaan laskuttaa, jos asiakkaan loisteho 

ylittää huomattavasti määritellyt rajat ja pääsulake on yli 200 A. (Helen Sähköverkko 2020) 



18 

 

Kajave Oy:n tehotariffiasiakkaiden loisteho määräytyy kuukauden yhden tunnin suurimmasta 

mitatusta loistehohuipusta. Tästä vähennetään loistehon ilmaisosuus ja ylimenevä osa 

laskutetaan asiakkaalta. Ilmaisosuus on 4% kapasitiivisesta ja 20% induktiivisesta loistehosta, 

joka lasketaan pätötehohuipusta. Laskennassa pätötehohuippuna käytetään edellisen 12 

kuukauden kahden suurimman tuntitehon keskiarvoa. Loistehoa voidaan laskuttaa myös 

liittymän koon ollessa yli 80A.  (Kajave Oy 2020) Taulukossa 2.1 on esitetty viiden 

sähköjakeluverkkoyhtiön loistehon anto- ja ottohinnoittelu. Taulukosta huomataan, että 

loistehon laskuttamisen perusteet ja hinnat vaihtelevat paljon eri verkkoyhtiöiden välillä. Oulun 

Energia Siirto ja Jakelu Oy, Elenia ja Caruna eivät esimerkiksi laskuta loistehon antoa 

pienjännitetehosiirron asiakkailtaan. 

 

Taulukko 2.1 Eri verkkoyhtiöiden laskutusperusteet loistehon annolle ja otolle. Loistehon otto on induktiivista ja anto 

kapasitiivista loistehoa. (Kajave Oy 2020) (Helen Sähköverkko 2021) (Elenia 2021) (Caruna 2019) (Oulun Energia 2021) 

Verkkoyhtiö 

Ilmaisosuus 

pätötehosta 

loistehon otto (%) 

Ilmaisosuus 

pätötehosta 

loistehon anto (%) 

Hinta 

loistehon 

otto 

(€/kVar/kk) 

Hinta 

loistehon 

anto 

(€/kVar/kk) 

Helen Sähköverkko 40 10 2,29 2,29 

Kajave Oy 20 4 4,2 4,2 

Oulun Energia Siirto 

ja Jakelu Oy 
16 _ 1,75 _ 

Elenia 16 _ 6,3 _ 

Caruna 20 _ 6,89 _ 

 

Asiakkaan on syytä perehtyä oman alueensa verkkoyhtiön loistehon laskutusperusteisiin, jotta 

vältytään turhilta kustannuksilta. Loistehon kompensointilaitteistot on hyvä suunnitella ja 

mitoittaa yhdessä verkkoyhtiön kanssa, jotta saadaan aikaiseksi kaikkien osapuolten kannalta 

taloudellisin ja optimaalisin ratkaisu. 

 

2.5 Resonanssipiirit 

Resonanssipiiri syntyy, kun jännite ja virta ovat samanvaiheiset. Resonanssipiirejä voi olla 

sarja- ja rinnakkaisresonansseja. Sarjaresonanssissa induktanssi ja kapasitanssi ovat sarjassa ja 

rinnakkaisresonanssissa rinnan. (Lehmusvuori & El Mahoub 2007, 119-120)  
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Sarjaresonanssi eli jänniteresonanssi syntyy, kun induktiivinen ja kapasitiivinen reaktanssi 

ovat yhtä suuret, jolloin ne kumoavat toisensa. Tällöin piirin impedanssi on yhtä kuin piirin 

resistanssi. Jos piirin resistanssi on pieni, tällöin piirissä kulkeva virta on suuri. 

Resonanssitaajuus voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä 2.8 

 𝑓r =
1

2𝜋√𝐿𝐶
      (2.8) 

missä fr on resonanssitaajuus (Hz), L on induktanssi (H) ja C on kapasitanssi (F).  

(Lehmusvuori & El Mahoub 2007, 119) 

 

Rinnakkaisresonanssi eli virtaresonanssi syntyy, kun induktanssi ja kapasitanssi ovat rinnan 

ja piirin impedanssi on suurimmillaan. Induktanssin ja kapasitanssin virrat ovat yhtä suuret, 

mutta vastakkaisvaiheiset. Piirin sisäinen virta voi olla hyvin suuri. (Lehmusvuori & El Mahoub 

2007, 121) Resonanssitaajuus rinnakkaisresonanssille voidaan laskea yhtälöllä (2.8). 

Kompensointilaitteiden liittäminen sähköverkkoon, aiheuttaa sarja- ja 

rinnakkaisresonanssipiirejä. Nämä resonanssipiirit voivat vahvistaa yliaaltovirtoja 

pienjänniteverkosssa 1 – 5 ja keskijänniteverkoissa 10 – 20 kertaisiksi. Sekä kasvattaa 

jännitteen säröytymistä (THD) 2 - 3 kertaiseksi. Kondensaattoripariston ja verkon välinen 

resonanssitaajuus voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä, kun jätetään verkon resistanssi ja 

kapasitanssi huomioimatta. 

𝑓r = √
𝑆k

𝑄𝑐
𝑓n     (2.9) 

missä Sk on verkon oikosulkuteho (kVA), Qc on kompensointiteho (kVar) ja fn on verkon 

nimellistaajuus (Hz). 

Automatiikkaparisto muuttaa kompensointitehoa Qc verkon tarpeen mukaan, mikä johtaa myös 

resonanssitaajuuksien muuttumiseen. (Eronen et al. 2018, 64-65) Resonanssipiirejä käytetään 

myös kompensointilaitteistoissa, joilla saadaan suodatettua yliaaltoja verkosta. 
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3. KOMPENSOINTILAITTEISTOT 

Kompensointilaitteistoja käytetään yleisesti pienjännitteellä tehokertoimen parantamiseen. 

Tällöin vältetään jakeluverkkoyhtiöiden perimät loistehomaksut ja saadaan pienennettyä 

sähkölaitteiston mitoitusvirtaa. Suur- ja keskijännitteellä kompensointia käytetään 

siirtokapasiteetin kasvattamiseen ja loistehotasapainon ylläpitämiseen. 

Sähköverkkojen kompensointiin on useita eri ratkaisuvaihtoehtoja, yleisimmät käytössä olevat 

laitteistot ovat estokelaparisto ja automatiikkaparisto. Vanhemmissa teollisuus- ja 

liikekiinteistöissä on käytössä vielä paljon myös ryhmäkohtaisia 

kompensointikondensaattoreita. Käytettävän vaihtoehdon valintaan vaikuttavat 

kompensoitavat laitteet sekä verkon yliaaltopitoisuus. Laitteistot voidaan jakaa ryhmiin niiden 

käyttötarkoituksen mukaisesti: 

• Laite-, ryhmä- tai keskitettykompensointi 

• Pien-, keski- tai suurjännite kompensointi 

• Induktiivisen tai kapasitiivisen loistehon kompensointi 

• Verkossa esiintyvän loistehon tai loistehon ja yliaaltojen kompensointi 

• Kompensointi ja yliaaltojen suodatus 

• Sarja- tai rinnankytkettävät paristot 

• Aktiiviset tai passiiviset laitteet  (Eronen et al. 2018, 47) (Uusimäki 2016) 

Kuvassa 3.1 on esitetty esimerkkinä kompensointilaitteistoista estokelaparisto ja sen 

komponentit. 
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Kuva 3.1 Estokelaparisto missä numeroidut kohdat on 1. loistehon säädin 2. sulakkeet 3. Kontaktorit 4. estokelat ja 5. 

kondensaattorit. (ABB 2012) 

 

Seuraavissa luvuissa käydään läpi kompensointilaitteiston mitoitus, ja pienjänniteverkkoon 

soveltuvat kompensointi ratkaisut. Keski- ja suurjännitteen kompensointia ei käydä läpi tässä 

työssä. 

 

3.1 Kompensointilaitteiston mitoitus 

Kompensointilaitteiston suunnittelussa ja mitoituksessa tulee toimia yhteistyössä 

jakeluverkkoyhtiön kanssa. Verkkoyhtiöltä saadaan mitoitusta varten tärkeitä tietoja 

sähköverkon eri jännitetasoilta, joka mahdollistaa optimaalisen laitteiston mitoituksen. 

Mitoitukseen tarvittavia tietoja ovat verkkotiedot, verkon nimellis- ja käyttöjännite, 

sähköverkossa tarvittava perustaajuinen loisteho (Q/kvar) sekä verkon olemassa oleva 

kompensointilaitekanta. Sähköverkon yliaalloista täytyy tietää jännitesärö ja THD(U). Näiden 

avulla voidaan määrittää tarvitaanko estokelaparistoa vai yliaaltosuodatinta. (Eronen et al. 2018, 

91) 
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Estokelapariston ja yliaaltosuodattimen mitoitukseen tarvitaan myös tiedot keskuksen syötön 

yliaaltovirroista täydellä ja tavanomaisella kuormituksella ilman kompensointilaitteistoa, tai 

yliaaltoja tuottavan kuorman tiedot, esimerkiksi suuntaajien pulssiluku ja teho, mahdolliset 

suodatusvaatimukset jännitesärölle ja yliaaltovirroille sekä jakeluverkon oikosulkuteho. 

(Eronen et al. 2018, 92) 

Kompensointilaitteiston valintaan vaikuttavat myös suurin sallittu yksikkökoko, suurin sallittu 

kytkentäporras ja pienin vaadittu kytkentäporras jonka määrittää säätötarkkuusvaatimus 

esimerkiksi 12,5 kVar porras. Pienintä porrasta tulee olla vähintään kaksi kappaletta kulumisen 

hidastamiseksi. Kompensointitason vaatimus esimerkiksi cosφ 0,98, vaatimuksessa huomioon 

on otettava kaikki kompensointilaitteistot. (Eronen et al. 2018, 92) 

Kompensointikondensaattoreiden on kestettävä 1,3-kertainen mitoitusvirta lämpenemättä 

liikaa, yliaaltovirroista johtuen. Paristojen kapasitanssin toleranssin ±10% takia 

kytkinlaitteiden ja virtamuuntajien mitoitusvirta on valittava 43% suuremmaksi, kuin mitä 

pariston mitoitusteho edellyttää. Sulakkeet mitoitetaan 1,7-kertaiselle mitoitusvirralle, 

sysäysvirran takia. Sysäysvirta syntyy aina kun kompensointi kondensaattori kytketään 

sähköverkkoon. (Elovaara & Haarla 2011b, 230 – 232) 

Mitoituksen ja käyttöönoton tärkeyttä kuvastaa Ifin asiakkaalle sattunut vahinko, jossa 

kompensointilaitteistoa syöttävä kytkinvaroke ja sen sulakkeet olivat mitoitettu liian pieniksi. 

Kompensointilaitteistoja syöttävä sulake oli 250A, kun kolmen kompensointilaitteiston 

yhteenlaskettu nimellisvirta oli noin 700A ja yksittäisen kompensointilaitteiston nimellisvirta 

vaihteli 300 – 350A. Kompensointilaitteistojen porrastus ei ollut myöskään toiminut, vaan 

kaikki rasitus oli ollut vain yhdellä kompensointilaitteistolla. Tästä seurasi kytkinvarokkeessa 

oikosulku, joka tuhosi keskuksesta kaksi kennoriviä ja aiheutti teollisuuslaitokselle kahden 

päivän tuotantokatkoksen. 

 

3.2 Rinnakkaiskondensaattoriparisto 

Rinnakkaiskondensaattoriparistot ovat nimensä mukaisesti kuorman kanssa rinnan kytkettyjä 

paristoja, jotka voidaan jakaa kahteen ryhmään, kiinteisiin ja säädettäviin paristoihin. Kiinteissä 

paristoissa ei ole säätöä, jolloin kondensaattoriteho on kytketty suoraan sähköverkkoon. 

Säädettävissä paristoissa (automatiikkaparisto) verkkoon kytkettyä kondensaattoritehoa 

pystytään säätämään portaittain. Automatiikkaparistojen ohjaus on toteutettu 
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loistehonsäätäjällä, johon asetellaan induktiiviselle ja kapasitiiviselle loisteholle halutut 

havahtumisrajat. Tieto portaiden päälle- tai poiskytkennästä saadaan mittaamalla lähdön 

kuormitusten loistehon tarve virtamuuntajan avulla. Rinnakkaiskondensaattoriparistot 

soveltuvat käyttöön kohteissa, joissa sähköverkossa ei esiinny merkittäviä määriä yliaaltoja. 

(Eronen et al. 2018, 48-49) Kuvassa 3.2 on esitetty automatiikka- ja 

rinnakkaiskondensaattoripariston toimintaperiaate. 

 

Kuva 3.2 Automatiikka- ja rinnakkaiskondensaattoripariston toimintaperiaate. Rinnakkaiskondensaattorit kytketään 

kompensoitavan kuorman rinnalle. Automatiikkaparistot yleensä kompensoitavan keskuksen läheisyyteen. (Eronen et al. 2018, 

49) 

 

Kiinteitä paristoja käytetään keskitettyyn kompensointiin pää- ja ryhmäkeskustasolla, sekä  

laitekohtaiseen kompensointiin esimerkiksi moottoreille ja valaistukselle. Automatiikkaparistot 

asennetaan pää- ja ryhmäkeskustasolle keskitettyyn kompensointiin. 

Rinnakkaiskondensaattori- ja automatiikkaparistojen heikkoutena on mahdollisten 

resonanssipiirien syntyminen. 

 

3.3 Estokelaparisto 

Estokelaparistoja käytetään sähköverkoissa, joissa yliaaltopitoisuuden takia 

rinnakkaiskondensaattoriparisto ei ole soveltuva vaihtoehto. Estokelaparistoilla pystytään 
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välttämään haitallisten resonanssien syntyminen kondensaattorin kapasitanssin ja syöttävän 

sähköverkon induktanssin välille. Kondensaattorin kapasitanssi ja verkon induktanssit voivat 

synnyttää rinnakkaisresonanssipiirin, jos viritystaajuus osuu jollekin olemassa olevan 

yliaaltotaajuuden kohdalle. Tämän taajuuden virrat voivat nousta jopa 20-kertaisiksi. 

Resonanssi aiheuttaa virta- ja jännitesärön nousun, mikä estää rinnakkaiskondensaattoripariston 

käytön yliaaltopitoisessa verkossa. (Eronen et al. 2018, 51) (Uusimäki 2014) 

Estokelaparistossa portaan kondensaattori ja kuristin kytketään sarjaan, joka muodostaa 

sarjaresonanssipiirin. Tämä sarjaresonanssipiiri viritetään eri taajuudelle, kuin verkossa 

esiintyvät muut yliaaltotaajuudet. Viritystaajuuden alapuolella estokelaparisto tuottaa loistehoa 

eli on kapasitiivinen ja viritystaajuuden yläpuolella induktiivinen, jolloin se ei vahvista 

yliaaltoja. Yleisesti käytetty viritystaajuus on 189 Hz, joka on kolmannen (150 Hz) ja viidennen 

(250 Hz) yliaallon välissä, eikä tällä tavalla synny resonanssia. Aikaisemmin estokelapariston 

mitoitukseen on vaikuttanut jakeluverkkoyhtiöiden käyttämä verkkokäskytaajuus, joka on 

vaikuttanut viritystaajuuden valintaan. Nykyään tätä rajoitusta ei enää ole ja 189 Hz 

viritystaajuutta voidaan käyttää kaikkialla. (Eronen et al. 2018, 51)  

Estokelapariston viritystaajuuden valinta vaikuttaa sen yliaaltoja suodattavaan vaikutukseen, 

189 Hz taajuudella suodattava vaikutus on 10 – 30 % viidennen yliaaltovirran määrästä. 

Yliaaltojen suodatusvaikutus riippuu kompensoinnin tehosta ja viritystaajuudesta. Suodatuksen 

vaikutus heikkenee, jos viritystaajuus poikkeaa verkossa enemmän esiintyvistä 

yliaaltotaajuuksista. Estokeloja suositellaan käytettäväksi verkoissa, joissa jännitteen 

kokonaissärö (THD) on alle 5%. (Eronen et al. 2018, 52) (Uusimäki 2014) Kuvassa 3.3 on 

esitetty estokelapariston toimintaperiaate ja suodattava vaikutus yliaalloille, viritystaajuutena 

käytetty 189 Hz. 

 



25 

 

 

Kuva 3.3 Estokelapariston toimintaperiaate ja yliaaltoja suodattava vaikutus. Yliaalloista saadaan suodatettua 10 – 30%, 

kuvassa näkyy 3., 5. ja 7. yliaallon suodatusvaikutus, kun viritystaajuutena on käytetty 189 Hz. (Eronen et al. 2018, 52) 

 

Estokelaparistot ovat yleisimpiä käytössä olevia kompensointilaitteistoja. Niiden etu 

automatiikkaparistoon nähden on pieni yliaaltoja suodattava vaikutus ja resonanssivaaran 

poistuminen. Niiden yliaaltoja suodattava vaikutus on pieni, jolloin ne eivät sovellu paljon 

yliaaltoja sisältävän sähköverkon kompensointiin. Jos verkossa esiintyy korkeita yksittäisiä 

yliaaltoja esimerkiksi 3., 5. tai 7. olisi tällaiset verkot parempi kompensoida 

yliaaltosuodattimilla. Yliaallot lyhentävät kondensaattorien käyttöikää, jolloin 

huoltokustannukset voivat nousta suuriksi. 

 

3.4 Yliaaltosuodatin 

Verkoissa joissa yliaaltopitoisuus on suuri, käytetään yliaaltosuodattimia. Yliaaltosuodatin 

tuottaa verkossa tarvittavan loistehon ja poistaa yliaaltovirtoja. Yliaaltovirtojen poisto parantaa 

sähkönlaatua pienentämällä jännitesäröä. Yliaaltosuodattimet koostuvat sarjaan kytketyistä 

kondensaattoreista ja kuristimista. Haluttu kompensointiaste mitoitetaan kondensaattoreilla ja 

kuristimet valitaan siten, että niiden induktanssi muodostaa kondensaattoreiden kanssa 

yliaaltotaajuudella pieni-impedanssisen sarjaresonanssipiirin, joka suodattaa suurimman osan 

syntyvistä yliaalloista. Yleisimmin yliaaltosuodatin koostuu kolmesta sarjaresonanssipiiristä, 

jotka on viritetty yleisimmille yliaaltotaajuuksille viides (250Hz), seitsemäs (350 Hz) ja 

yhdestoista (550 Hz) harmoninen yliaalto, esitetty kuvassa 3.4. Yliaaltosuodattimia käytetään 

keskitettyyn kompensointiin. (Eronen et al. 2018, 53) 
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Kuva 3.4 Yliaaltosuodattimen toimintaperiaate. Verkon yliaalloista saadaan suodatettua 80 – 90%. Suodatin voidaan virittää 

usealle eri taajuudelle, kuvan suodatin on viritetty 5., 7. ja 11. yliaallolle. (Eronen et al. 2018, 54) 

 

Samoin kuin estokelaparisto, yliaaltosuodatin viritystaajuuden alapuolella tuottaa loistehoa eli 

on kapasitiivinen ja viritystaajuuden yläpuolella induktiivinen jolloin se ei vahvista yliaaltoja. 

Verkoissa, joissa on paljon yliaaltoja tuottavaa kuormaa yliaaltosuodatin olisi estokelaparistoa 

parempi ratkaisu, kuitenkin estokelaparisto on yleisin käytössä oleva kompensointilaitteisto 

teollisuudessa. Pienempi jännite- ja virtasärö sähköverkossa pienentää komponenttien 

lämpenemistä ja energian kulutusta. 

 

Kolmannen yliaallon suodatus 

Kolmivaihejärjestelmässä symmetrisellä kuormituksella syntyy vaihevirtojen kolmella jaollisia 

parittomia yliaaltoja (kolmas, yhdeksäs, jne.), jotka ovat yhtä suuria ja samanvaiheisia. Nämä 

kolmannen yliaallon virrat summautuvat tähtipisteessä nollajohtimeen, joka aiheuttaa 

kolminkertaisen yliaaltovirran nollajohtimessa vaiheiden yliaaltovirtaan nähden. Kolmatta 

yliaaltoa ja sen kerrannaisvirtoja tuottavat yksivaiheiset epälineaariset kuormitukset kytkettynä 

vaiheen ja nollan väliin, kolmatta yliaaltovirtaa tuottavat pääasiassa yksivaiheiset 

tasasuuntaajat ja elektronisella liitäntälaitteella varustetut purkausvalaisimet. Esimerkkinä 

purkausvalaisin tuottaa noin 1 A/kW ja toimisto-PC noin 4 A/kW 150 Hz virtaa. (Eronen et al. 

2018, 55) 

Nollajohtimeen (N tai PEN) summautuvat yliaaltovirrat aiheuttavat nollajohtimen 

ylikuormitusvaaran ja TN-C-S järjestelmässä 150 Hz magneettikentän johtimen ympärille. 

Nollajohtimet on perinteisesti mitoitettu poikkipinta-alaltaan puoleen vaihejohtimesta, joka on 

joissain tapauksissa johtanut nollajohtimen poikkipalamiseen. (Eronen et al. 2018, 55-56)  
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Nollajohtimen mitoitus. Nollajohdin mitoitetaan vaihejohtimien kanssa samaan poikkipinta-

alaan kaikissa kaksijohtimisissa yksivaihepiireissä. Monivaihepiireissä, joissa vaihejohtimien 

poikkipinta-alat ovat enintään 16 mm2 kuparia tai 25 mm2 alumiinia, nollajohdin mitoitetaan 

samaan poikkipintaan. Vaihejohtimien poikkipinta-alan kasvaessa mainittuja suuremmiksi, saa 

nollajohdin olla poikkipinta-alaltaan pienempi, tällöin tulee vaatimukset yliaaltojen osuudesta 

täyttyä. Mikäli kolmella jaollisten yliaaltojen osuus on yli 15% kokonaisvirran tehollisarvosta, 

tulee nollajohdin mitoittaa vaihejohtimien kanssa samalla poikkipinta-alalla. Käyttökohteissa, 

joissa nollavirta on vaihevirtoja suurempi, suositellaan kaapelit mitoitettavan nollavirran 

mukaan. (SFS 6000, 15-18, 64) 

Kolmannen yliaallon suodatukseen on useita eri ratkaisuvaihtoehtoja. Yliaallon määrään 

voidaan vaikuttaa asentamalla nollajohtimeen rinnakkaisresonanssipiiri (estopiiri) 

yksivaiheisilla nollan ja vaiheen väliin kytketyillä sarjaresonanssipiireillä (suodatin ns. imupiiri) 

sekä aktiivisuodattimilla. Estopiiri muodostaa suuren impedanssin 150 Hz:n taajuudelle ja estää 

kolmannen harmonisen yliaallon kulun nollajohtimessa. Suodatin muodostaa 150 Hz:n 

taajuuden kanssa sarjaresonanssipiirin, jonka kautta yliaaltovirta kulkee. Suodatin tuottaa myös 

halutun loistehon ja pienentää jännitesäröä. (Eronen et al. 2018, 56) 

Nollajohtimen ylikuormittumisen vaara on etenkin vanhoissa asennuksissa, joissa nollajohdin 

on poikkipinnaltaan pienempi kuin vaihejohtimet, eikä sähköverkon käytön muutoksen 

yhteydessä ole tehty tarvittavia muutoksia laitteistoon. Toinen ylikuormittumisen vaara on 

kauppapuutarhoilla (kasvihuone), joissa käytetään 230V purkausvalaisimia, joista  syntyy 

kolmatta yliaaltoa. Kauppapuutarhoilla tätä ongelmaa on ratkottu käyttämällä 400V valaisimia, 

jolloin kolmatta yliaaltoa ei synny. 

 

3.5 Tyristorikytketty kondensaattoriparisto (TSC) 

Verkoissa, joissa kompensointitehon ohjausta ei voida tehdä mekaanisilla kytkinlaitteilla, 

esimerkiksi kontaktoreilla, nopeiden kuormitus muutosten takia, käytetään tyristorikytkettyjä 

kondensaattoriparistoja. Tällaisia kohteita ovat muun muassa sahat, hissit, nosturit ja 

valokaariuunit. Tyristorikytkimen etuna on mekaaninen kulumattomuus, nopea toiminta ja 

lähes transienttivapaa kytkentä. Paristoa voidaan ohjata suoraan kuormalta tuotavalla 

ohjaussignaalilla, mikä mahdollistaa lähes viiveettömän loistehon kompensoinnin. Pariston 

portaat saadaan kytkettyä säätöyksikön avulla päälle minimissään yhden verkkojakson aikana. 
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Tyristorikytkettyä kondensaattoriparistoa voidaan käyttää symmetristen ja epäsymmetristen 

laitteiden kompensointiin. (Eronen et al., 2018 58-59) 

Tyristorikytketyt kondensaattoriparistot soveltuisivat estokelaparistoja paremmin esimerkiksi 

sahojen loistehon kompensointiin. Sahojen prosessissa virtojen vaihtelut ovat suuria lyhyen 

ajan sisällä, jolloin mekaanisesti päälle ja pois ohjautuva kontaktori ei ehdi kytkeä portaita 

päälle ja pois tarvittavalla nopeudella. Kontaktoreiden päälle ja pois kytkeytymisestä aiheutuu 

myös virtapiikki, joka voi vaurioittaa kontaktoreita ja kondensaattoreita.  

Staattinen kompensaattori (SVC) 

Nopeasti tapahtuvien jännitteen ja loistehon muutosten kompensointiin käytetään staattista 

kompensaattoria. Teollisuudessa käyttökohteita ovat esimerkiksi valokaariuunit, senkkauunit 

ja kaivoshissit. Staattisella kompensaattorilla saadaan tuotettua tarvittava kompensointiteho, 

suodatettua halutut yliaallot ja stabiloitua jännite, joka vaihtelee verkon kuormituksen 

muuttuessa. (Eronen et al. 2018, 59) 

 

3.5 Aktiivisuodatin 

Aktiivisuodattimet perustuvat puolijohdetekniikkaan, jolloin ne voivat reagoida 

yliaaltotilanteen muutokseen verkossa, toisin kuin passiivisilla komponenteilla toteutetut 

yliaaltosuodattimet. Aktiivisuodatin mittaa virran yliaaltokomponentit ja tuottaa vastakkaisen 

virran, joka on 180 asteen vaihesiirrossa yliaaltovirtaan nähden. Vastakkaiset virtakomponentit 

kumoavat toisensa, virta tuotetaan invertterillä PWM-modulaatiota (Pulse-Width Modulation) 

hyödyntäen. Suodatin suodattaa vain kapasiteettinsa verran yliaaltoja, jolloin se ei voi 

ylikuormittua, tällöin kapasiteetin ylittävä osa yliaalloista jää kompensoimatta. 

Aktiivisuodattimissa on paljon etuja passiivisiin suodattimiin nähden, muun muassa 

rinnakkaisresonanssivaaran poistuminen, useamman suodatettavan taajuuden valinta, suodatus 

ilman loistehon tuotantoa ja mahdollisuus suodattaa kolmella jaolliset parittomat yliaallot. 

Yleistymisen esteenä on ollut suodattimien korkea hinta. (Eronen et al. 2018, 60) (Uusimäki 

2014) Kuvassa 3.5 on esitetty aktiivisuodattimen toiminta. 
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Kuva 3.5 Aktiivisuodattimen toimintaperiaate, suodatin mittaa verkon yliaaltovirrat ja syöttää vastakkaissuuntaisen virran 

PWM-modulaatiota hyödyntäen. (Eronen et al. 2018, 61) 

 

Valmistajista GE:n esitteessä  kerrotaan aktiivisuodattimen soveltuvan useisiin käyttökohteisiin, 

toimistorakennuksista, teollisuuteen, tuulivoimaloihin ja nopeasti muuttuviin kuormituksiin 

(GE 2017). Verkoissa, joissa on paljon yliaaltoja usealla eri taajuudella, aktiivisuodatin olisi 

paras vaihtoehto kompensointiin. Kaikki yliaallot saataisiin suodatettua yhdellä suodattimella. 

Yleistymisen esteenä korkea hinnan lisäksi voi olla tietämättömyys sähköverkon tilasta ja 

soveltuvista vaihtoehdoista. Korkeampi hinta voi maksaa itsensä takaisin, jos laitteiston ja 

komponenttien vikaantumistaajuus pienenee. Toisaalta aktiivisuodattimen huolto voi olla 

kalliimpaa kuin yleisimmin käytössä olevien kompensointilaitteistojen. Pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin tehdyissä sähköpaloriskien kartoituksissa aktiivisuodattimia on ollut käytössä vain 

muutamissa kohteissa. 

 

3.6 Huolto 

Useissa Ifin sähköpaloriskien kartoituksen kohteissa on tullut ilmi, että kompensointilaitteistoja 

ei ole huollettu koskaan tai edellisestä huollosta on kulunut jo useampi vuosi. Kartoitusten 

havaintojen perusteella huoltamattomat kompensointilaitteistot aiheuttavat palovaaran. 

Loisteho aiheuttaa komponenteissa lämpenemistä, mikä voi aiheuttaa vikaantumisia ja 

palovaaraa myös muissa sähköverkon komponenteissa, keskuksissa ja muuntajissa, jos 

loistehoa ei saada kompensoitua mitoitettua määrää. Lisäksi haittana ovat kustannusten nousu, 

energian kulutuksen ja loistehomaksuosuuden kasvu sähkölaskussa. 



30 

 

Eri valmistajien antamien käyttöohjeiden mukaan, kompensointilaitteistot tulisi huoltaa kahden 

– kolmen kuukauden jälkeen käyttöönotosta ja sen jälkeen vuoden välein. Laitteistojen huolto-

ohjelmien mukaan vuosittaisessa huollossa pitäisi tehdä seuraavat asiat: 

• Johdinliitosten tarkistus 

• sulakkeiden tarkistus 

• suodattimen puhdistus tai vaihto 

• tuulettimen toiminnan tarkistus 

• vapaan ilmankierron tarkistus 

• säätimen toiminnan tarkistus 

• kontaktoreiden tarkistus 

• termostaatin asetteluarvo ja toiminta 

• kondensaattoreiden kunto. 

Kondensaattoreiden kunto saadaan selvitettyä mittaamalla jännitteisestä kompensoinnista 

kondensaattoriportaan virta-arvot tai jännitteettömästä portaan kapasitanssiarvot. Arvoja 

verrataan nimellisarvoihin. Jos arvot ovat laskeneet yli 10%, suositellaan kompensointiportaan 

kaikkien kondensaattoreiden vaihtamista. Yksittäisen kondensaattorin kunto saadaan 

selvitettyä kapasitanssin mittauksella. Jos kapasitanssi arvo on laskenut yli 10%, on 

kondensaattori vaihdettava. (Tampereen Kondensaattoritehdas 2019, 16) (NORELCO) 

Sähköpaloriskien kartoituksissa tehtyjen havaintojen perusteella, kompensointilaitteistojen 

huoltovälin tarve vaihtelee käyttöympäristön mukaan. Teollisuudessa, jossa kuormitusvirta 

vaihtelee suuresti ja ympäristö on muutenkin haasteellinen laitteistojen kannalta, esimerkiksi 

pölyisyys ja korkeat ympäristön lämpötilat, tulisi kompensointilaitteistot huoltaa ja tarkastaa 

useammin kuin kerran vuodessa. 
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4. SÄHKÖVERKON HÄIRIÖT 

Standardissa SFS-EN 50160 määritellään jännitteen ominaisuudet kuluttajan liityntäpisteessä 

pien-, keski- ja suurjännitteellä normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kuluttaja voi olettaa, että 

jännitteen ominaisuudet pysyvät standardin määräämien rajojen ja arvojen sisällä hänen 

liittymispisteessään. Epänormaaleissa käyttöolosuhteissa standardia ei sovelleta. Näitä ovat 

muun muassa poikkeukselliset sääolosuhteet, tilapäiset syöttöjärjestelyt ja tilanne, jossa verkon 

käyttäjän omat asennukset tai laitteet eivät täytä standardeja tai verkkoyhtiön vaatimuksia.  

(SFS-EN 50160, 6) Tässä työssä käsitellään vain standardissa pienjännitteelle annetut rajat ja 

arvot. 

Taajuus jakeluverkossa tulee olla 50 Hz. Yhteiskäyttöverkoissa 10 sekunnin aikavälillä 

mitattuna, taajuuden keskiarvon tulee pysyä 50 Hz ±1% (49,5 Hz – 50,5 Hz) 99,5% vuodesta 

ja 50 Hz +4% / -6% (47 Hz – 52 Hz) 100% vuodesta. Erillisverkoissa vastaavat arvot 50 Hz 

±2% (49 Hz – 51 Hz) 95% viikosta ja 50 Hz ±15% (42,5 Hz – 57,5 Hz) 100% vuodesta. (SFS-

EN 50160, 14) 

Jännitetason vaihtelun tulisi pysyä ±10% nimellisjännitteestä Un. Viikon mittausjakson 

aikana, jännitteen tehollisarvojen 10 minuutin jaksojen keskiarvon tulee pysyä 95% tällä 

vaihteluvälillä. Kaikkien tehollisarvojen 10 minuutin keskiarvojen tulee pysyä välillä +10% / -

15%.  (SFS-EN 50160, 15) Suomessa pienjännitteellä 400V ±10% vaihteluväli (440V – 360V) 

ja 230V ±10% vaihteluväli (253V – 207V). 

Jännitehäiriöt jaetaan standardin mukaan käyttökeskeytyksiin, jännitekuoppiin, 

ylijännitteisiin ja transienttiylijännitteisiin. Käyttökeskeytykset aiheutuvat verkossa esiintyvistä 

vioista, joiden kesto riippuu vian korjausajasta. Lyhyet, enintään yhden minuutin 

käyttökeskeytykset saadaan korjattua verkon ohjaustoimenpiteillä, esimerkiksi pika- ja 

aikajälleenkytkennällä. Pitkät keskeytykset ovat kestoltaan yli kolme minuuttia. Näitä 

aiheuttavat esimerkiksi myrskyt ja lumikuormat. Jännitekuopat ja ylijännitteet johtuvat 

jakeluverkossa tai käyttäjän omassa verkossa tapahtuvista vioista tai kuormien päälle ja pois 

kytkeytymisestä. Jännitekuoppa määritellään kun jännite on  alle 90%  ja ylijännite, kun jännite 

on yli 110% nimellisjännitteestä. Transienttiylijännitteet ovat hyvin lyhyitä mikro- tai 

millisekunteja kestävä jännitepiikki. Transientteja aiheuttavat muun muassa salamointi ja 

kompensointikondensaattorin kytkeytyminen. (SFS-EN 50160, 17, 19, 36) 
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Jännitteen epäsymmetria aiheutuu kolmivaihejärjestelmässä vaiheiden välisestä epätasaisesta 

kuormituksesta. Tämä vaiheiden välinen vinokuormitus aiheuttaa jännitteen laadun 

huonontumisen. Epäsymmetria näkyy myös kolmivaihemoottorien ylimääräisenä 

lämpenemisenä. (Elovaara & Haarla 2011a, 442) Epäsymmetria kuvaa jännitteen 

perustaajuisen vastakomponentin suhdetta perustaajuiseen myötäkomponenttiin. 

Epäsymmetria saa olla enintään 2%, vaihteluväli (0…2%). Mittausmenetelmä on sama kuin 

jännitevaihteluissa. (SFS-EN 50160, 16) 

Välkyntä kuvaa valojen kirkkauden vaihtelua, joka johtuu jännitetason vaihtelusta. Välkyntä 

muuttuu ihmisiä ärsyttäväksi, kun se ylittää näköaistin havaitsemistason. Välkynnän 

häiritsevyysindeksiä voidaan mitata lyhytaikaisella Pst ja pitkäaikaisella Plt indeksillä, joka 

lasketaan seuraavasti  

 𝑃lt = √∑
𝑃sti

3

12
12
𝑖=1

3

    (4.1) 

Lyhytaikainen häiritsevyysindeksi mitataan kymmenen minuutin jaksona ja pitkäaikainen 

häiritsevyysindeksi lasketaan kahdestatoista kahdentunnin mittausjaksolla saadusta 

lyhytaikaisesta Pst arvosta. Häiritsevyysindeksi tulee olla Plt ≤ 1, 95% ajasta viikon 

mittausjakson aikana. (SFS-EN 50160, 11, 15) 

EMC (electromagnetic compatibility) eli sähkömagneettinen yhteensopivuus. Laitteet tulee 

suunnitella siten, että ne eivät aiheuta kohtuutonta sähkömagneettista häiriötä muille laitteille, 

ja laitteen on itse siedettävä kohtuullisesti ympäristöstä tulleita häiriöitä. Käyttämällä 

sähkömagneettisesti yhteensopivia laitteita, varmistetaan häiriötön toiminta. Häiriöt voivat 

levitä laitteista säteilemällä tai johtumalla johdinten välityksellä. Häiriöt voivat aiheuttaa 

esimerkiksi radion rätinää ja tietokoneiden virhetoimintoja. (Elovaara & Haarla 2011a, 437) 

EMC-direktiivin (2014/30/EU) mukaan laitteistot on asennettava hyvien käytäntöjen mukaan, 

ja niiden on täytettävä vaatimukset häiriön päästöstä ja siedosta. Laitteet, jotka täyttävät EMC-

direktiivin tulee CE-merkitä. (Direktiivi 2014/30/EU, 97-98) Sähkömagneettista 

yhteensopivuutta tarkastellaan 61000-sarjan standardeissa ja EMC-direktiivissä. 

Edellä mainittujen sähkönlaadun ominaisuuksista Suomen jakeluverkoissa taajuus ja jännite 

ovat hyvin stabiileja, ja niissä on hyvin harvoin standardista poikkeamia. Jännitetason 

vaihteluilla voi olla vaikutus laitteistojen ja komponenttien vikaantumiseen, jos jännite laskee 

liian alhaiseksi tai nousee liian korkeaksi. Transienttiylijännitteet voivat vaurioittaa 
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komponentteja ja pahimmillaan aiheuttaa myös tulipalon. Välkyntä vaikuttaa lähinnä ihmisten 

työviihtyvyyteen ja työtehokkuuteen. Jos laitteistoista tulee paljon EMC-häiriötä, voi sillä olla 

vaikutus laitteistojen toimintavarmuuteen, ja yliaaltovirran tapauksessa myös komponenttien 

vikaantumiseen sekä mahdollisesti myös sähköpaloihin. 

 

4.1 Harmoniset ja epäharmoniset yliaallot 

Yliaallot aiheuttavat sinimuotoisen vaihtojännitteen ja -virran käyrämuodon säröytymisen. 

Yliaaltoja aiheuttavat epälineaariset yksi- ja kolmivaiheiset kuormitukset, kuten tietokoneet, 

hitsauslaitteet, yksivaiheiset tasasuuntaajat, loisteputkivalaisimet ja hakkuriteholähteet. 

Yliaalloille voidaan laskea harmoninen kokonaissärö (THD) seuraavilla yhtälöillä, 

THDF =
√∑ 𝑈h

240
ℎ=2

𝑈1
 (4.2) THDR =

√∑ 𝑈h
240

ℎ=2

𝑈
 (4.3) 

missä U1 on perustaajuisen jännitteen tehollisarvo, Uh on kyseessä olevan yliaaltojännitteen 

tehollisarvo ja U on koko jännitteen tehollisarvo. THDF kuvaa harmonisten yliaaltojen määrää 

verrattuna perustaajuiseen komponenttiin ja THDR jännitteen tehollisarvoon. Yliaaltovirroille 

voidaan käyttää samoja yhtälöitä, muutetaan vain jännitteet virroiksi. (Elovaara & Haarla 2011a, 

450 - 451) (Eronen et al. 2018, 26 - 30) 

Harmoninen yliaalto on perustaajuuden kokonaislukukerrannainen. Perustaajuus Suomessa on 

50 Hz, jolloin kolmasyliaalto on 150 Hz. Kolmella jaolliset yliaallot summautuvat 

nollajohtimeen ja vastaavat täten taajuuden nollakomponenttia. Kolmella jaolliset yliaallot ovat 

järjestysluvultaan 3k + 3 (k = 0, 1, 2, 3…). Yliaallot, jotka ovat järjestysluvultaan 3k + 1 (k = 

1, 2, 3…) vastaavat positiivista komponenttia. Yliaallot, jotka ovat järjestysluvultaan 3k + 2 (k 

= 0, 1, 2, 3…) vastaavat negatiivista komponenttia. (Elovaara & Haarla 2011a, 448 - 449) 

Yliaaltojen jakautuminen eri komponentteihin yhdeksänteen yliaaltoon asti on esitetty 

taulukossa 4.1. 

Taulukko 4.1 Harmonisten yliaaltojen komponentit symmetrisellä kuormalla. (Eronen et al. 2018, 35 muokattu) 

Järjestysluku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Taajuus (Hz) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Komponentti + - 0 + - 0 + - 0 
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Nollajohtimeen summautuvat yliaallot kuormittavat sitä ja voivat aiheuttaa ongelmia johtimen 

ylikuormittuessa. Positiivisen komponentin sisältävät yliaallot aiheuttavat laiteissa ylimääräistä 

lämpenemistä. Negatiivisen komponentin sisältävät yliaallot aiheuttavat laitteiden ylimääräisen 

lämpenemisen lisäksi moottoreihin jarruttavan voiman ja näin aiheuttavat lisähäviöitä. 

(Elovaara & Haarla 2011a, 448 - 449) (Eronen et al. 2018, 35) 

 

4.2 Harmonisten yliaaltojännitteiden ja -virtojen raja-arvot 

Standardi SFS-EN 50160 määrittelee harmonisten yliaaltojännitteiden tasot asiakkaan 

liittymispisteessä.  Taulukossa 4.1 on esitetty harmonisten yliaaltojännitteiden suurimmat 

sallitut raja-arvot parittomille ja parillisille harmonisille yliaaltojännitteille. Jännitteet 

ilmoitetaan prosentteina perustaajuisesta jännitteestä. Harmoniset yliaaltojännitteet mitataan 

viikon pituisina mittausjaksoina, jotka jaetaan 10 minuutin tehollisarvoihin. Mittausjakson 

aikana harmonisten yliaaltojänniteiden tulee pysyä taulukon määräämissä arvoissa 95% tästä 

ajasta. Resonanssit voivat nostaa yksittäisen harmonisen yliaallon jännitettä. (SFS-EN 50160, 

16) 

Taulukko 4.2 Harmonisten yliaaltojännitteiden sallitut arvot asiakkaan liittymispisteessä. (SFS-EN 50160, 16) 

 

Jakelujännitteen kokonaissärökerroin THD saa olla korkeintaan 8%. Kokonaissärökertoimeen 

otetaan mukaan kaikki harmoniset yliaallot järjestysluvultaan 40:een saakka. Epäharmonisille 

yliaaltojännitteille ei ole määritelty raja-arvoja, mutta standardin mukaan ne ovat kasvussa 

taajuusmuuttajien ja muiden säätölaitteiden määrän lisääntyessä. Standardi SFS-EN-50160 

määrittää jakeluverkkoyhtiön vastuun liittymispisteen sähkön laadusta, mutta ei ota kantaa 

sähkönkäyttäjän omaan sähköverkkoon aiheutetuista yliaalloista ja niiden haitoista. Standardin 
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määrittelemiä arvoja, voidaan kuitenkin käyttää myös sähkönkäyttäjän oman verkon tilan 

arvioimiseen. (Eronen et. al. 2018, 42) (SFS-EN 50160, 16) 

Yliaaltovirrat vaikuttavat jakeluverkon jännitteen säröytymiseen. Jännitteen standardi toimii 

virtasuositusten raja-arvojen perustana. Yliaaltolähteen omistajan liittämiskohdassa, jännitteen 

käyrämuoto voi pysyä hyväksyttävänä, mutta voi aiheuttaa muiden käyttäjien yliaaltojen kanssa 

jännitteen säröytymisen muualla jakeluverkossa. (Eronen et. al. 2018, 42-43) 

Yliaaltovirtojen sietokyky jaetaan liittymien kokojen suhteessa, referenssivirtana toimii 

liittymän pääsulakkeen nimellisvirta. Tehopohjaisessa liittymässä referenssivirta lasketaan 

kaavalla: 

 

𝐼ref =
𝑃

√3∗𝑈N
     (4.4) 

missä Iref on referenssivirta, P on liittymissopimuksen pätöteho (tilausteho) ja UN on verkon 

nimellisjännite. 

Sähkönkäyttäjälle sallitaan liittymispisteessään enintään taulukoiden 4.3 ja 4.4 mukaiset 

yliaaltovirrat. Jos raja-arvot ylittyvät, täytyy sähkönkäyttäjän pienentää yliaaltovirtoja tai 

suurentaa liittymää. Kompensointilaitteistoja hankittaessa tulee virtarajoihin kiinnittää erityistä 

huomiota, etteivät mahdolliset resonanssipiirit vahvistaisi yliaaltoja. (Eronen et. al. 2018, 43-

45) 

Taulukko 4.3 Pienjänniteverkkoon liittyneen käyttäjän suurimmat sallitut yliaaltovirrat (Eronen et al. 2018, 44 muokattu) 

Referenssivirta Suositeltava raja 

≤ 25A Saa käyttää laitestandardien mukaisia laitteita. 

> 25A - 200A Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 10% 

referenssivirrasta. 

> 200A Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 8% 

referenssivirrasta, mutta kuitenkin vähintään 20A 

sallitaan. Lisäksi yksittäisten yliaaltojen osalta: 

Järjestysluku n Sallittu arvo referenssivirrasta 

<11 7 % 

11-16 3,5 % 

17-22 2,5 % 

23-34 1,0 % 

>34 0,5 % 
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Taulukko 4.4 Keskijänniteverkkoon liittyneen käyttäjän suurimmat sallitut yliaaltovirrat (Eronen et. al. 2018, 44 muokattu) 

Referenssivirta Suositeltava raja 

Kaikki Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 8% 

referenssivirrasta. Lisäksi yksittäisten yliaaltojen osalta: 

Järjestysluku n Sallittu arvo referenssivirrasta 

<11 7 % 

11-16 3,5 % 

17-22 2,5 % 

23-34 1,0 % 

>34 0,5 % 

 

 

Yliaallot aiheuttavat sähköverkossa, sähkölaitteissa ja komponenteissa useita erilaisia haitta- 

ja häiriötekijöitä. Kolmasyliaalto summautuu nollajohtimeen ja voi aiheuttaa sen 

ylikuormittumisen, johtimen poikkipalamisen tai pahimmassa tapauksessa tulipalon. 

Nollajohtimen poikkipalamisen riski on suuri etenkin vanhemmissa teollisuuslaitoksissa ja 

kiinteistöissä, joissa nollajohdin on mitoitettu puoleen vaihejohtimen pinta-alasta. Yliaallot 

aiheuttavat myös ylimääräistä lämpenemää komponenteissa ja laitteissa, kuten 

kondensaattoreissa, kytkinvarokkeissa, muuntajissa ja moottoreissa. Tämä lämmönnousu 

lyhentää komponenttien ja laitteiden suunniteltua käyttöikää. Yliaaltojen aiheuttamat jännitteen 

ja virran aaltomuotojen säröytyminen aiheuttaa myös särötehon ja kokonaiskuormituksen 

kasvun. Lisäksi yliaaltojen seurauksena voi olla suojalaitteiden virheellinen toiminta, ja ne 

voivat aiheuttaa elektronistenlaitteiden rikkoontumisia. Tuotantolaitoksissa yliaallot voivat 

vaikuttaa tuotteiden tasalaatuisuuteen ja tuotantokustannusten kasvuun komponenttien 

enneaikaisen rikkoontumisen seurauksena. 
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5. KOMPENSOINTILAITTEISTOJEN VIKAANTUMINEN JA 

PALOTURVALLISUUS 

Teollisuudessa kompensointilaitteistot toimivat hyvin vaihtelevissa olosuhteissa, joita ovat 

esimerkiksi korkeat asennusympäristön lämpötilat, pölyisyys ja kosteus. Laitteistojen huolto on 

myös hyvin vaihtelevaa, joka vaihtelee vuosittain tehtävästä huollosta aina täysin 

huoltamattomiin laitteistoihin. Tässä kappaleessa käydään tarkemmin läpi kondensaattoreiden 

ja kompensointilaitteistojen vikaantumiseen johtavia syitä ja niiden seurauksia, sekä Ifin 

sähköpaloriskien kartoituksissa tehtyjä havaintoja kompensointilaitteistoista. 

Kondensaattori on passiivinen komponentti, jota käytetään muun muassa 

kompensointilaitteistoissa loistehon kompensointiin. Kondensaattori varastoi energiaa kahden 

johdelevyn väliseen sähkökenttään. Sähkökenttä syntyy, kun johteiden välille kytketään jännite, 

sähkökentän voimakkuutta kuvaa E (V/m). Sähkökenttään varastoituvan sähkövarauksen Q (As) 

ja jännitteen U (V) välistä suhdetta kutsutaan kapasitanssiksi C, jonka yksikkö on faradi (F). 

Kondensaattorin kapasitanssiin vaikuttaa levyjen pinta-ala, levyjen etäisyys toisistaan ja 

eristeaineena käytetyn materiaalin permittiivisyys. (Aura & Tonteri 2000, 24 - 28) (Tarkka & 

Hietalahti 2006, 24 - 25) Kuvassa 5.1 on esitetty kompensointilaitteistoissa käytetyt 

kondensaattorityypit. Kondensaattorielementit kierretään rullalle tai kerrostetaan ennen niiden 

asentamista muovisiin tai metallisiin koteloihin. 

 

  

 

 

 

 

 

Kompensointilaitteistoissa yleisimmin käytettävät kondensaattorit valmistetaan metalloidusta 

polypropyleenikalvosta. Muita käytettäviä materiaaleja ovat polyesteri ja erityissovelluksissa, 

Kuva 5.1 Kompensointilaitteistoissa käytettävät kondensaattorit. Vasemmalla sylinterikondensaattori ja oikealla koteloitu IP54 

luokan kondensaattori. (Tampereen Kondensaattoritehdas) 
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joissa tarvitaan korkeaa lämpötilankestoa, polyeteeni naftaliini sekä polyfenyleenisulfidi. 

Aikaisemmin on käytetty myös paperia sekä paperin ja propyleenin sekoitusta. 

Kondensaattorielementit kyllästetään kasviöljyllä tai kaasulla (SF6 tai N2). Kondensaattorit ovat 

itsekorjaantuvia, mikä tarkoittaa, että läpilyönti kondensaattorin elementissä aiheuttaa 

metallointikerroksen höyrystymisen. Samanaikaisesti vikaantunut kohta eristyy ja 

kondensaattori pystyy jatkamaan toimintaansa. Itsekorjaantumisen aikana kondensaattorissa 

tapahtuu energiapurkaus, jossa esiintyy paikallisesti korkea lämpötila. Itsekorjaantumisen 

seurauksena kondensaattorin kapasitanssi laskee. Kondensaattorielementit varustetaan 

sisäisellä suojalla ylivirtaa, ylilämpöä ja ylipainetta vastaan. (Eronen et. al. 2018, 47) (Picci & 

Rabuffi 2002) (Gallay 2015) 

Polypropyleeni on yleisin polymeeri, jota käytetään kondensaattoreissa. Polypropyleenin 

käytössä on monia etuja muihin materiaaleihin verrattuna. Polypropyleenikondensaattorilla on 

pienemmät valmistuskustannukset ja sen ekvivalenttinen sarjaresistanssi on pienempi kuin 

muilla materiaaleilla. Polymeerien välillä on myös eroja. Polymeerit, joiden kemiallinen 

rakenne sisältää paljon happea, sopivat itseparantuviin kondensaattoreihin paremmin kuin 

hapettomat rakenteet. Hapettomassa rakenteessa oikosulku aiheuttaa polymeerin hajoamisen, 

josta muodostuu  grafiittia itsekorjaantumisalueelle. Tästä syntyy jatkuva oikosulku, joka voi 

johtaa tuhoisaan vikaan, esimerkiksi kondensaattori räjähtämiseen. Polypropyleenissä tätä 

grafitoitumista tapahtuu hyvin vähän, ja oikosulun sattuessa vikakohta eristyy nopeasti muusta 

rakenteesta, mikä johtaa pienempiin vikoihin. (Picci & Rabuffi 2002) Taulukossa 5.1 on esitetty 

eri polymeerimuovikalvojen ominaisuuksia kondensaattoreiden eristemateriaalina. 

Taulukko 5.1 Muovikalvojen ominaisuudet kalvokondensaattorin eristemateriaalina. (Picci & Rabuffi 2002, muokattu) 

Eristemateriaali Suhteellinen 

permittiivisyys 

Maksimi 

käyttölämpötila 

(°C) 

Läpilyöntijännite 

(V/μm) 

Häviökerroin % 

1kHz 

taajuudella 

Energiatiheys 

(J/cm
3
) 

Polypropyleeni (PP) 2,2 105 640 0,02 1-1,2 

Polyesteri (PET) 3,3 125 570 0,5 1-1,5 

Polykarbonaatti 

(PC) 
2,8 125 528 0,15 0,5-1 

Polyvinyylidifluoridi 

(PVDF) 
12 125 590 1,8 2,4 

Polyeteeni naftaliini 

(PEN) 
3,2 125 550 0,15 1-1,5 

Polyfenyleenisulfidi 

(PPS) 
3 200 550 0,03 1-1,5 
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Polypropyleenillä on taulukon pienin permittiivisyys, mutta sen muut ominaisuudet tekevät 

siitä hyvän materiaalin kalvokondensaattoreiden eristemateriaaliksi. Polypropyleenillä on 

taulukon korkein jännitekestoisuus, mikä tekee siitä hyvän materiaalin korkeammille 

käyttöjännitteille. Myös pienin häviökerroin puoltaa polypropyleenin käyttöä. Polypropyleenin 

heikkoutena voidaan pitää sen maksimikäyttölämpötilaa (105 °C), joka on matalin taulukon 

eristemateriaaleista. 

 

5.1 Kondensaattorien vikaantuminen 

Suurin osa kalvokondensaattoreista vikaantuu, kun kapasitanssi putoaa alle vaaditun toleranssin. 

Normaalisti tämä tapahtuu valmistajan kondensaattorille antaman elinkaaren päätyttyä. 

Kapasitanssin laskusta seuraa kondensaattorin häviökertoimen kasvu. (Gallay 2015) 

Kondensaattorien vikaantumiseen vaikuttaa useampi osatekijä. Näitä ovat suunnittelu, 

valmistusprosessi sekä käyttöympäristö. Suunnittelusta aiheutuvat viat johtuvat liian ohuesta 

eristekalvosta, virheistä metallointikerroksen paksuudessa, liian pienistä eristeväleistä ja väärin 

mitoitetuista johtimista. Valmistusprosessista aiheutuvat viat johtuvat kuivausprosessissa 

kondensaattoriin jäävästä liiallisesta kosteudesta, koteloinnissa tapahtuvista virheistä ja 

kondensaattorin rullauksessa tapahtuvista vioista. Käyttöympäristöstä aiheutuvia vikoja ovat 

liian korkea käyttöjännite, transienttijännitteet, korkea ympäristön lämpötila ja kosteus sekä 

sähkömagneettiset häiriöt (electromagnetic interference, EMI). Kuvassa 5.2 on esitetty 

kondensaattorien vikaantumisen lohkokaavio. Kaaviossa käydään läpi kalvokondensaattorin 

vikaantumiseen vaikuttavat syyt, vikaantumisenlajit, vaikutukset ja seuraukset. (Gallay 2015) 

Kaavio ei kata kaikkia kalvokondensaattoreissa mahdollisesti aiheutuvia vikoja, mutta antaa 

hyvän kuvan vikaantumisen syistä ja seurauksista.  
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Kuva 5.2 Kalvokondensaattorien vikaantumisen aiheuttavat syyt ja niiden aiheuttamat vikaantumisenlajit. Vikaantumislajien 

vaikutukset kondensaattoreissa ja vikojen aiheuttamat seuraukset. (Gallay 2015, muokattu) 

Valmistuksen aikana huono lämpökäsittely (kondensaattoriin on jäänyt liikaa kosteutta) tai 

kondensaattorin eristekalvojen etäisyys ei ole tasainen (huono kondensaattorin rullaus), johtaa 

korona-ilmiöön. Korona tuhoaa metalloinnin, josta seuraa kapasitanssin nopea lasku ja  

kondensaattorin vikaantuminen. (Gallay 2015) (Qazi & Ikeda 2019) 

Elektrodin resistanssiarvon väärä mitoitus tai kalvonvalmistuksessa metalloinnin jakautuminen 

epätasaisesti johtaa hallitsemattomaan itsekorjaantumiseen.  Hallitsematon itsekorjaantuminen 

voi vahingoittaa eristekalvoa ja nostaa kondensaattorin sisäistä lämpötilaa paikallisesti. Tällä 

alueella eristeen läpilyöntilujuus heikkenee, joka voi johtaa läpilyöntiin kondensaattorissa. 

Läpilyönnissä syntyy eri kalvokerrosten läpi kanava, joka on johtava. Tämä aiheuttaa 

eristysresistanssin laskun ja vuotovirran, josta syntyvä lämpö aiheuttaa polypropeenin 

sulamisen ja paineen nousun kondensaattorissa.  Tätä ketjureaktiota kutsutaan ”savupiipuksi”. 
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Savupiippu-ilmiö voi aiheuttaa tulipalon tai kondensaattorin räjähtämisen. (Gallay 2015)  

Savupiippu-ilmiön seurauksena tuhoutunut kondensaattori ja sen vaurioittama estokela on 

esitetty kuvassa 5.3.  

Kuva 5.3 Läpilyönti aiheuttanut kondensaattorin tuhoutumisen, valokaari on vaurioittanut myös estokelan käämityksen eristeet. 

Kyseessä savupiippu-ilmiö. (Matti Happonen, If Turva-akatemia) 

 

Paineen nousua vastaan kondensaattori on varustettu erillisellä suojalla. Kuvassa 5.4 on 

kondensaattori, josta paineen nousun seurauksena suojakuoren kansi on ”pullahtanut” ulos. 

Kannen pullahtaminen on voinut tapahtua sisäisen suojauksen toiminnasta ylipainetta vastaan, 

tai vikaantuminen on aiheutunut hallitsemattomasti paineen noustessa. Kuvan 5.1 kaaviosta 

nähdään, että paineen nousu kondensaattorissa johtuu lämpötilan noususta. Lämpötilan 

nousuun vaikuttaa moni tekijä, johon käyttöympäristössä ei voi vaikuttaa. Käyttöympäristössä 

voidaan kuitenkin vaikuttaa ympäristön lämpötilaan ja kosteuteen, joilla vikaantumista voidaan 

estää. Paineen nousu voi aiheuttaa kondensaattorin vikaantumisen tai pahimmassa tapauksessa 

tulipalon. 
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Kondensaattoreiden vikaantumiseen vaikuttavat myös suuret kuormitusvirrat, joita esimerkiksi 

kompensointilaitteistoissa esiintyy. Korkea virta nostaa kondensaattorin toimintalämpötilaa, ja 

tästä seuraa läpilyöntikestoisuuden heikkeneminen. Tämän seurauksena läpilyöntien 

todennäköisyys kasvaa, ja pahimmillaan korkeat virrat voivat aiheuttaa kondensaattorin 

palamisen. Kondensaattoreiden virtakestoisuutta voidaan parantaa pitämällä virtatiet lyhyinä 

kondensaattorielmenttejä lyhentämällä ja rinnakkaisia kerroksia lisäämällä lämpenemisen 

pienentämiseksi. (Gallay 2015) (Qazi & Ikeda 2019) 

Kosteus aiheuttaa kondensaattoreissa kolmea erityyppistä vikaantumista. Liika kosteus voi 

jäädä kondensaattoriin valmistusvaiheessa, myös käyttöympäristön kosteus vaikuttaa 

kondensaattoriin. Yksi kosteuden aiheuttama vikaantumistyyppi aiheutuu metallointikalvon 

korroosiosta. Korroosio kasvattaa metallikalvon resistanssia, josta seuraa lämpötilan nousu ja 

häviökertoimen kasvu, ja lopulta kondensaattorin ennenaikainen vikaantuminen. (Gallay 2015) 

Metallointikalvon korroosio kosteuden seurauksena on esitetty kuvassa 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5.4 Paineen nousun seurauksena kondensaattorin suojakuoren kansi on pullahtanut ulos, merkitty punaisella nuolella. 

Kuva 5.5 Kosteuden aiheuttama korroosio kondensaattorin metallointikalvossa. (Gallay 2015) 
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Toinen kosteuden aiheuttama vikaantumistyyppi aiheutuu metallointikalvojen välissä 

tapahtuvasta koronasta eli pienistä läpilyönneistä kalvojen elektrodien välillä. 

Koronapurkaukset johtuvat eristeaineen (kaasu tai kasviöljy) läpilyöntilujuuden 

heikentymisestä. Metallointi höyrystyy läpilyönnin seurauksena, kondensaattorin kapasitanssi 

laskee ja aiheuttaa kondensaattorin ennenaikaisen vikaantumisen. (Gallay 2015) 

Koronapurkausten vaurioittama kondensaattorikalvo on esitetty kuvassa 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmas kosteuden aiheuttama vikaantumistyyppi on eristysvastuksen heikkeneminen.  

Eristysvastuksen heikkeneminen johtaa elektrodien välisen vuotovirran kasvuun. Tästä voi 

aiheutua ketjureaktio, jossa eristysvastus jatkaa laskuaan ja kondensaattorin lämpötila nousee 

vuotovirran kasvaessa (Gallay 2015.), johtaen lopulta savupiippu-ilmiöön tai eristeen 

sulamiseen, jotka voivat aiheuttaa pahimmassa tapauksessa tulipalon tai kondensaattorin 

räjähtämisen.  

 

5.2 Estokelan vikaantuminen 

Kela (Kuristin) on kondensaattorin ohella yksi yleisimmistä sähkötekniikassa käytettävistä 

passiivisista komponenteista. Kompensointilaitteistoissa kuristimia käytetään estokeloina. 

Laitteisto viritetään tietylle taajuudelle kelan ja kondensaattorin sarjakytkennällä, jolloin ne 

pystyvät suodattamaan osan verkossa esiintyvistä yliaalloista. 

Kela toimii energiaa varastoivana komponenttina. Energia varastoituu kelan synnyttämään 

magneettikenttään. Kela koostuu ferromagneettisesta sydämestä, jonka ympärille on kierretty 

tietty määrä johdinkierroksia. Johtimessa kulkeva virta synnyttää magneettikentän, jolloin 

kelan sydänmateriaaliin muodostuu magneettivuo (Φ). Kelan induktanssin (L) suuruuteen 

Kuva 5.6 Metallointikalvojen välisen korona läpilyöntien aiheuttama metalloinnin tuhoutuminen (Gallay 2015) 
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vaikuttavat kelan rakenne ja käytetyn sydänmateriaalin permeabiliteetti. Rakenteessa 

vaikuttavia asioita ovat sydämen poikkipinta-ala ja pituus, sekä johdin kierrosten lukumäärä. 

Induktanssi yksikkö on Henry (H). (Tarkka & Hietalahti 2006, 22 - 24) 

Pienjännite kompensointilaitteistoissa estokelat ovat yleensä rautasydämisiä, joiden ympärille 

on kierretty eristetty kupari- tai alumiinijohdin. Myös kelan sydän päällystetään 

eristemateriaalilla eristyksen parantamiseksi. Kuparijohtimien päitä käytetään 

kytkentäliittiminä, joilla estokelat saadaan kytkettyä sarjaan kondensaattoreiden kanssa. 

Estokelan ominaisuudet riippuvat magneettisydämen materiaalin permeabiliteetista, sydämen 

koosta ja johdinten kierroslukumäärästä. Suurivirtaisissa käytöissä johdinpoikkipinta-alaa 

kasvatetaan lisäämällä useampi johdin sydämen ympärille. (Qazi & Ikeda 2019) (Muuntosähkö 

Oy 2017) 

Estokelan vikaantumiseen vaikuttaa useampi osatekijä. Näitä ovat muun muassa 

käyttöympäristö, valmistusprosessi ja suunnittelu. Valmistuksessa käämitykseen kohdistuva 

mekaaninen rasitus voi aiheuttaa eristeiden vikaantumisen. Eristeiden vikaantuminen voi 

aiheuttaa estokelassa oikosulun. Mekaaninen rasitus voi myös aiheuttaa sydänmateriaalin 

vaurioitumisen, joka johtaa nimellisarvojen muutokseen, jolloin esimerkiksi induktanssin arvo 

on pienempi kuin suunniteltu. Käyttöympäristöstä aiheutuvat viat johtuvat mekaanisesta 

kuormituksesta (tärinä) ja korkeista lämpötiloista. Käyttöympäristön tärinä voi aiheuttaa 

eristeiden ja sydänmateriaalin vikaantumisen. Korkea ympäristön lämpötila nostaa 

komponenttien toimintalämpötiloja, mikä voi johtaa estokelan vikaantumiseen. Suunnittelusta 

aiheutuvat viat johtuvat laitteiston sopimattomuudesta käyttöympäristöön ja 

väärinmitoituksista. Ylikuormituksesta aiheutuva ylikuumentuminen voi johtaa 

eristemateriaalien ja sydänmateriaalin vikaantumiseen. Käytön lämpötilavaihtelut voivat johtaa 

nimellisarvojen muutokseen. Materiaalien magneettiset ominaisuudet ovat 

lämpötilariippuvaisia ja Curie-lämpötilan yläpuolella materiaali menettää magneettiset 

ominaisuutensa. (Qazi & Ikeda 2019) (Aura & Tonteri 2000, 106 – 107) Ferriiteillä Curie- 

lämpötila on 150 – 300°C välillä, kun raudalla se on  770°C. Yleensä magneettisten sydänten 

toimintalämpötila normaaleissa käyttöolosuhteissa on alle 100°C. (Kazimierczuk 2014, 91) 

Estokeloissa käytettävien rautasydänten Curie-lämpötila on niin korkea, että niitä ei 

normaaliolosuhteissa tulla saavuttamaan. Rajoittavampi tekijä on sydämen ja käämityksen 

johtimien eristeaineiden lämpötilakestoisuus, joka on välillä 150 – 180°C sekä 

kytkentäjohtimien eristeiden lämpötila 110°C (Muuntosähkö Oy 2017).  
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Sähköpaloriskien kartoituksissa estokeloista tehdyt havainnot liittyvät useimmiten epätasaiseen 

lämpenemiseen, keloista lähtevään kovaan ääneen, pölyisyyteen ja kytkentäjohtimien 

vaurioitumiseen. Kuvassa 5.7 on esitetty estokelan kytkentäliitoksen vaurioituminen 

ylikuumentumisen seurauksena. 

 

 

Estokeloissa käytettävien eristeiden korkeiden lämpötilakestoisuuksien vuoksi, laitteistojen 

puhtaanapitoon ja laitteiston tuuletukseen sekä käyttöympäristön lämpötilaan tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota. Korkeat lämpötilat aiheuttavat komponenttien ja eristeaineiden nopeampaa 

ikääntymistä, mikä lyhentää niiden käyttöikää. Lisäksi korkeat lämpötilat yhdistettynä 

pölyiseen ympäristöön lisäävät tulipaloriskiä. 

 

5.3 Sähköpaloriskien kartoituksissa tehdyt havainnot 

Tässä työssä on hyödynnetty vuoden 2018 sähköpaloriskien kartoituksissa sähkökeskuksista 

tehtyjä havaintoja. Raportointiteknisistä syistä johtuen tämän työn tarkastelun piiriin on otettu 

vain yksi vuosi. Kompensointilaitteistoihin liittyviä havaintoja ei saa eriteltyä tietokannasta, 

vaan ne pitää käsin poimia jokaisesta raportista erikseen. Tässä työssä käytettyjen 

sähköpaloriskien kartoituksissa tehtyjen havaintojen tilastot saa käyttöönsä pyytämällä Ifistä. 

Vuoden 2018 aikana sähköpaloriskien kartoituksissa on tarkastettu 5549 sähkökeskusta, joista 

213 on kompensointilaitteistoja ja 5336 muita sähkökeskuksia (pääkeskus, nousukeskus, 

ryhmäkeskus). Taulukossa 5.2 on esitetty keskuksista tehdyt havainnot niiden korjauksen 

kiireellisyyden mukaan. 

Kuva 5.7 Estokelaa syöttävä johdin vaurioitunut ylikuumentumisen seurauksena, vaurioituminen aiheutunut todennäköisesti 

löysästä liitoksesta. 
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Taulukko 5.2 Sähköpaloriskien kartoituksissa tehdyt havainnot korjauksen kiireellisyyden mukaan ja niiden esiintyvyys 

vuoden 2018 otannassa. 

Kompensointi 

keskukset 

Korjattava 

välittömästi 

Heti kun 

mahdollista 

Seuraavassa 

huollossa 
Yhteensä kpl/keskus 

213 39 100 91 230 1,08 

Esiintyvyys (%) 17,0 43,5 39,6 100,0 
  

Muut keskukset 
Korjattava 

välittömästi 

Heti kun 

mahdollista 

Seuraavassa 

huollossa 
Yhteensä kpl/keskus 

5336 391 1650 2611 4625 0,87 

Esiintyvyys (%) 8,4 35,5 56,1 100   

 

Taulukosta nähdään, että kompensointilaitteistoista löytyy 1,08 havaintoa keskusta kohti, kun 

muista sähkökeskuksista löytyy 0,87 havaintoa. Havaintojen korjauksen kiireellisyydessä on 

myös selvä ero kompensointilaitteistojen ja muiden sähkökeskusten välillä. ”Korjattava 

välittömästi” -havaintojen esiintyvyys kompensoinneissa kaikista tehdyistä havainnoista on 

17 %, kun se muissa keskuksissa on 8,4 %. Sama näkyy myös ”heti kun mahdollista” -

havainnoissa, kompensointi 43,5 % ja muut keskukset 35,5 %. Ainoastaan ”seuraavassa 

huollossa” -havainnot ovat suuremmassa osassa muissa keskuksissa 56,1 % kuin 

kompensointikeskuksissa 39,6 %. 

Kompensointilaitteistojen havaintojen suurempi ilmaantuvuus keskusta kohti ja jakautuminen 

suurimmaksi osaksi kiireellisimpiin korjausaikatauluihin, johtuu todennäköisesti useammasta 

syystä. Kompensointilaitteistot ovat käytössä yleisimmin suurimmissa teollisuuskiinteistöissä, 

julkisyhteisöjenkiinteistöissä (uimahallit, koulut ym.) ja liikekiinteistöissä (kauppakeskukset, 

toimistorakennukset ym.). Laitteistot mitoitetaan tarvittavan loistehon kompensoinnin mukaan, 

jolloin keskus on käytössä mitoitusvirrallaan suurimman osan ajasta. Muissa sähkökeskuksissa,  

komponentti- ja keskuskohtainen kuormitus on satunnaisempaa ja monissa keskuksissa on 

myös laajennusvaraa, jolloin kaikki keskuksen komponentit eivät ole edes käytössä. 

Sähkökeskuksissa on myös paljon kausittaista käyttöä, esimerkiksi talvella lämmitys ja kesällä 

jäähdytys. Kondensaattoreiden ennenaikainen vikaantuminen vaikuttaa myös 

kompensointilaitteistojen havaintomääriin. Kun yhden kompensointiportaan kondensaattorin 

teho alkaa laskea, näkyy se pienempänä vaihekohtaisena virtana. Tästä johtuen portaan 
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kahvasulakkeet lämpenevät epätasaisesti ja lämpötila vaikuttaa myös portaita päälle- ja 

poiskytkevän kontaktorin toimintaan. 

Kompensointilaitteistojen välillä on myös eroja riippuen siitä, sijaitseeko kompensointi 

tuotantoteollisuudessa vai muunlaisessa ympäristössä. Tuotantoteollisuudessa 

kompensointilaitteistojen vikaantumiseen vaikuttavat kontaktoreiden suuret päälle- ja 

poiskytkettävät virrat. Kytkentäkertoja voi kertyä myös prosessista riippuen useita kymmeniä, 

jopa satoja yhden tunnin aikana. Vertailukohtana esimerkiksi toimistokiinteistöissä 

kompensoinnin portaiden päälle- ja poiskytkeytyminen voi tapahtua vain kerran tai muutamia 

kertoja päivässä. 

Kompensointilaitteistot koostuvat pääasiassa ohjainlaitteesta, kompensointiportaita suojaavista 

sulakkeista, kompensointiportaita päälle ohjaavista kontaktoreista, 

kompensointikondensaattoreista sekä estokeloista, jos kyseessä on estokelaparisto. 

Sähköpaloriskien kartoituksissa tehdyt havainnot kompensointilaitteistoista komponenttitasolla 

on esitetty taulukossa 5.3. 

Taulukko 5.3 Sähköpaloriskien kartoituksissa tehdyt havainnot komponentin mukaan ja niiden esiintyvyys vuoden 2018 

otannassa. 

Komponentti 

Poikkeamia 

(kpl) 

Esiintyvyys 

(%) 

Pääkytkin 1 0,4 

Kontaktori 65 28,3 

Kahvasulake 20 8,7 

Muu 

komponentti 
75 32,6 

Muu 68 29,6 

Riviliitin 1 0,4 

Yhteensä 230 100,0 

 

Sähköpaloriskien kartoituksissa tehdyistä 230 havainnosta suurimpina yksittäisinä 

komponentteina esiin nousevat ”Kontaktori” 65 havaintoa (28,3 %), ”Muu komponentti” 75 

havaintoa (32,6 %)  ja ”Muu” 68 havaintoa (29,6 %). ”Muu komponentti” -havainnot sisältävät 
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kondensaattoreihin, estokeloihin, purkausvastuksiin ja ohjainlaitteiden hälytyksiin liittyvät 

havainnot. Tämä siitä syystä, että raportointipohjassa ei ole eritelty näitä komponentteja. ”Muu” 

-havainnot sisältävät keskusten pölyisyyteen, huoltoon, ohjainlaitteiden hälytyksiin, 

tehokertoimeen (cosφ) ja kompensointitarpeen mitoitukseen liittyvät havainnot. 

Kontaktoreiden esiin nouseminen havaintoja vertaillessa selittyy todennäköisesti niiden 

keskeisellä roolilla kompensointilaitteiston toiminnan kannalta. Kontaktorit ohjaavat 

kompensointiportaita päälle ja pois, sähkölaitteiston käytöstä riippuen kytkentäkertoja voi 

kertyä satoja päivässä. Kytkettävät virrat voivat olla myös suuria, mikä kuormittaa kontaktorin 

kärkiä ja kytkennästä tuleva tärinä voi löystyttää johdinliitoksia.  

”Muu komponentti” -havainnot jakautuvat useampaan komponenttiin. Kartoituksissa tehdyissä 

havainnoissa esiin nousevat purkausvastusten korkeat lämpötilat, 

kondensaattoreiden ”pullahtaneet” kannet sekä estokelojen epätasainen lämpeneminen ja 

resonointi. Purkausvastuksista tehty havainto on esitetty kuvassa 5.8. Purkausvastusten 170 

asteen lämpötila voi aiheuttaa tulipalon, jos vastusten päälle tai keskukseen pääsee kertymään 

pölyä. Pistemäinen korkea lämpötila voi myös vaurioittaa kondensaattoreita ja estokeloja. 

 

”Muu” -havainnot jakautuvat myös useampaan kartoituksen aikana tehtyyn havaintoon 

kompensointilaitteistosta tai teollisuuskiinteistön sähköverkkoon liittyen. Yleisimmät 

havainnot liittyvät keskusten pölyisyyteen, joka keskuksessa esiintyvien korkeiden 

lämpötilojen kanssa aiheuttaa paloriskin. Pöly komponenttien pinnalla heikentää myös niiden 

jäähtymistä, mikä voi aiheuttaa ennenaikaisia komponenttien vikaantumisia. 

Kuva 5.8 Estokelapariston purkausvastusten lämpötilat korkeat, yli 170 astetta. 
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Kompensointilaitteiston ohjainlaitteen hälytyksistä ja tehokertoimen (cosφ) tavoitetasoa 

alemmista arvoista on myös useampia havaintoja, mikä viittaisi huoltojen laiminlyömiseen. 

Sähköpaloriskien kartoituksissa tehdyt havainnot määritellään vikatyypeittäin, nämä on esitetty 

kompensointilaitteistojen osalta taulukossa 5.4. 

Taulukko 5.4 Havainnot kompensointilaitteistoista vikatyypeittäin ja niiden esiintyvyys vuoden 2018 otannassa. 

Havainto Määrä (kpl) Esiintyvyys (%) 

Löysä tai 

puutteellinen 

liitos 

47 20,4 

Vaurioitunut 

komponentti 
35 15,2 

Keskuksen 

sisällä pölyä 

31 13,5 

Keskukselle ei 

vapaata pääsyä 
4 1,7 

Sulake palanut 7 3,0 

Puutteita 

koteloinnissa 
1 0,4 

Muu 103 44,8 

Vinokuormaa 1 0,4 

Komponentti 

ylikuormalla 
1 0,4 

Yhteensä 230 100 

 

Vikatyyppinä selvästi yleisin vuoden 2018 aikana tehdyissä kartoituksissa on ollut ”Muu” 103 

havaintoa (44,8 %). Toiseksi yleisin vikatyyppi on ollut ”Löysä tai puutteellinen liitos” 47 

havaintoa (20,4 %).  ”Vaurioitunut komponentti” 35 havaintoa (15,2 %) ja ”Keskuksen sisällä 

pölyä” 31 havaintoa (13,5 %) ovat tasaisella jakaumalla kolmanneksi yleisin vikatyyppi. 

”Muu” -vikatyyppi sisältää useita havaintoja purkausvastuksista, estokelojen lämpenemisestä, 

komponenttien resonoinnista, kompensoinnin huollon puutteista, ohjainyksikön hälytyksistä ja 

tehokertoimen arvoista. ”Muu” -vikatyypin yleisyys todennäköisesti johtuu siitä, että muista 

raportin vikatyyppi vaihtoehdoista ei ole löytynyt sopivampaa. Kaikista komponenteista ei ole 

tiedossa toimintalämpötiloja tai suurimpia sallittuja lämpötiloja (estokelat ja purkausvastukset), 

mikä myös vaikuttaa ”Muu” -vikatyypin yleisyyteen. 
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Toiseksi yleisin vikatyyppi ”Löysä tai puutteellinen liitos” voi kehittyä komponentteihin 

useasta eri syystä. Liitosten löystyminen voi aiheutua mekaanisesta rasituksesta, 

lämpölaajenemisesta tai tärinästä. Kontaktoreissa päälle ja pois kytkeytyminen aiheuttaa 

mekaanista rasitusta ja tärinää, mikä voi löystyttää liitoksia. Kuormitusvirran vaihtelut 

aiheuttavat liitoksissa lämpötilanvaihteluja, jotka voivat ajan saatossa aiheuttaa liitosten 

löystymisen. Keskuksen käyttöympäristön tärinä, esimerkiksi tuotantolinjasta johtuen, voi 

myös aiheuttaa liitosten löystymisen. Yksi syy on myös asennusaikana kiristämättä jääneet 

liitokset. Esimerkkejä tästä vikatyypistä on esitetty kuvissa 5.9 ja 5.10. 

 

 

Kuvassa 5.9 on löysä liitos kompensointikeskuksen syöttävien johtimien ja kytkentäkiskojen 

välisessä liitoksessa. Korkea lämpötila on sulattanut johtimien muovieristeen ja hapettanut 

kuparikiskoa sekä johtimen kaapelikengät. Kuvaushetkellä lämpötila on ollut 120 astetta, 

lämpötila on ollut todennäköisesti käynyt paljon korkeammalla aiheutuneista vaurioista 

päätellen. 

Kuva 5.9 Löysä liitos kompensointikeskuksen syöttävien johtimien ja kytkentäkiskojen liitoksessa. 
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Kuvassa 5.10 on löysä liitos kontaktorin L2-vaiheella. Kuvaushetkellä lämpötila on ollut 154 

astetta, joka aiheuttaa korjaamattomana palovaaran. Liittimessä on käytetty useaa johdinta, 

mikä on voinut edesauttaa löysän liitoksen syntyä. 

Kolmanneksi yleisimpinä vikatyyppeinä tasaisella esiintyvyydellä vuoden 2018 otannassa 

ovat ”Keskuksen sisällä pölyä” ja ”Vaurioitunut komponentti”. Pölyä keskuksiin kertyy 

viallisista tai tiivistämättömistä läpivienneistä, sekä auki jätetyistä keskusten kansista tai 

keskustilan ovista. Voi myös olla, että kompensointilaitteistoissa suodattimet eivät ole 

paikallaan tai ne ovat vääränlaiset. Kuvassa 5.11 on esitetty vikatyypin ”Keskuksen sisällä 

pölyä” havainnekuva. 

 

Kuvassa 5.11 on estokelaparistojen ja purkausvastusten päälle kertynyt runsaasti pölyä. 

Purkausvastusten korkea lämpötila yhdistettynä pölyiseen ympäristöön on huomattava 

paloriski. Kompensointilaitteistojen toimintalämpötilat ovat korkeat jo normaaleissa 

Kuva 5.10 Löysä liitos kompensointiporrasta ohjaavan kontaktorin L2-vaiheen liitoksessa. 

Kuva 5.11 Havainnekuva keskuksen sisällä pöly havainnosta, jossa estokelojen ja purkausvastusten päälle kertynyt pölyä 
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toimintaolosuhteissa, pöly komponenttien pinnoilla estää jäähtymisen ja voi aiheuttaa 

palovaaran lisäksi komponenttien ennenaikaisia vikaantumisia. 

”Vaurioitunut komponentti” havainnoista yleisimpinä nousevat esiin kontaktoreiden ja 

estokelojen resonointi sekä sulaneet johtimet. Kondensaattoreista on myös useampi tämän 

kategorian havainto. Havainnot liittyvät epätasaisiin vaihevirtoihin ja ”pullahtaneihin” 

kondensaattoreihin. Epätasaiset vaihevirrat viittaavat kondensaattoreiden kapasitanssiarvojen 

laskuun, jolloin kompensointi ei pysty enää kompensoimaan mitoituksensa verran loistehoa. 

Kuvassa 5.11 on esitetty vikatyypin ”Vaurioitunut komponentti” havainnekuva. 

 

 

Kuva 5.12 Havainnekuva vaurioitunut komponentti havainnosta, jossa kompensointiportaita ohjaavien kontaktoreiden 

johtimet ovat sulaneet ylikuumenutumisen seurauksena. 

 

Kuvassa 5.12 kompensointiportaita ohjaavien kontaktoreiden johtimien eristeet ovat sulaneet 

usean senttimetrin matkalta. Johtimien eristeiden sulaminen ja vaurioituminen on aiheutunut 

todennäköisesti löysän liitoksen aiheuttaman ylikuumentumisen seurauksena. Johtimien 

lämpötilat ovat voineet olla paljon kuvaushetken lämpötiloja korkeammalla, sillä 

kuvaushetkellä lämpötilat olivat korkeimmillaan 80 asteessa. Vaurioituneet komponentit voivat 

aiheuttaa kompensointilaitteiston palo- ja vikaantumisvaaran, korkea lämpötila on voinut 

vaurioittaa myös kontaktoreita. 
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6. CASE STUDY PUUTEOLLISUUS 

Puuteollisuus-toimialalta työhön valittiin mitattavaksi kolme sahalaitosta, jotka ovat Ifin 

asiakaita. Sahateollisuuden sähkönkäyttö vaihtelee suuresti sahauksen tarpeen mukaan. 

Sähkölaitteistoille ja etenkin kompensointilaitteistoille suuret ja nopeat virtojen vaihtelut 

aiheuttavat lisääntynyttä rasitusta ja lisää huollon tarvetta. Riippuen sahan ajotavasta, 

tehdäänkö töitä kahdessa vai kolmessa vuorossa, on myös iso merkitys sähkölaitteistolle. 

Kolmivuorossa sähkölaitteisto on jatkuvassa käytössä, eivätkä laitteistot pääse välillä 

jäähtymään, mikä lisää huollon tarvetta. Kompensointilaitteistot tulisi myös valita suurien ja 

nopeiden virtojen vaihtelun mukaan, kontaktoreilla toteutetut laitteistot joutuvat kovalle 

rasitukselle, jatkuvassa päälle ja pois kytkennässä. Vakuutusyhtiön salassapitovelvollisuuden 

vuoksi yritykset käsitellään nimillä sahalaitos A, sahalaitos B ja sahalaitos C. Seuraavaksi 

käsitellään sahalaitos A:n mittaukset ja mittaustulokset. Sahojen välinen mittaustulosten 

vertailu tehdään kappaleessa 6.1. 

Sähkönlaadun analysointimittauksen aikataulu sovittiin asiakkaan kanssa, jolloin myös 

kartoitettiin mitattava muuntaja. Itse mittalaitteen asennuksen suoritti Insta Oyj:n asentaja. 

Mittalaite asennettiin muuntajan pienjännitepuolen pääkytkimelle. Jokaiselle vaiheelle ja 

nollalle asennettiin virtamittaus mittaussilmukalla ja jännitemittaus hauenleukaliittimillä. 

Mittalaite asennettuna muuntamon pienjännitepuolen pääkytkimelle on esitetty kuvassa 6.1. 

Mittausajaksi valittiin yksi viikko, jolloin mittauksesta saatiin mahdollisimman laaja erilaisine 

kuormitustilanteineen. Viikon mittausjakson jälkeen Insta Oyj:n asentaja kävi irti kytkemässä 

mittauksen. Mittaustulokset ja raportit on koostanut KMJ-Engineering Oy Antti Jokinen ja 

Kalle Vuorio. Mittauksessa käytettiin mittaria, jonka malli on Gossen Metrawatt Mavomatt 70 

Network Analyzer ja mittalaitteen omia mittapäitä. Mittaukset tehtiin standardin SFS-EN 

61000-2-4 mukaan. 
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Kuva 6.1 Sähkönlaadun analysaattori asennettuna muuntamon pienjännitepuolen pääkytkimelle. Virtamittaus asennettu 

katkasijaa syöttävin kiskojen ympärille virtalenkeillä. 

 

Mitatun muuntajan kompensointilaitteisto kartoitettiin mittauksen ohessa ja asiakkaalta 

kysyttiin seuraavat kysymykset laitteistoihin liittyen: Miten kompensointilaitteistoja huolletaan? 

Onko laitteistoissa ollut aikaisemmin ongelmia? Onko laskutettu loistehomaksua? 

Sahalaitos A:n mitatun muuntajan teho on 2000 kVA, muuntajan pääkuormana on kuivaamoja 

ja lämpölaitoksia. Muuntajalle asennetun kompensointilaitteiston teho on 900 kVar. Loisteho 

tuotetaan kahdella ABB:n estokelaparistolla, joiden tehot ovat 600 kVar ja 300 kVar, 

viritystaajuus 189 Hz. Estokelaparistoista suurempi tehoinen on asennettu ensimmäisenä ja 

pienempi on asennettu kompensointitehon lisäämiseksi. 

Kunnossapidosta vastaavan henkilön haastattelun mukaan kompensointilaitteistojen huolto-

ohjelmaa on juuri otettu käyttöön ja ensimmäinen kompensointilaitteistojen huoltokierros on 

tehty. Kompensointikondensaattoreiden saatavuudessa on ollut viivästyksiä, komponenttien 

toimitusajat ovat venyneet pitkiksi, osin koronaviruksen takia. Loistehosta on laskutettu pieniä 
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määriä kuukausittain, mikä voi johtua vikaantuneista kompensointiportaista, alimitoitetusta 

kompensoinnista tai kompensointiportaat ovat liian isoja kytkeytyäkseen päälle. 

Kompensointikondensaattoreiden saatavuusongelma myös pidentää vikaantuneiden 

kompensointiportaiden korjaamista, mikä voi johtaa loistehomaksuun sähkölaskussa. 

Viikon mittausjakson näennäis- ja loistehon vaihtelut on esitetty kuvassa 6.2. Mittausjaksolle 

osui pääsiäinen, joka näkyy kuvaajassa näennäis- ja loistehokulutuksen laskuna. 

 

Kuva 6.2 Näennäis- ja loistehon vaihtelut viikon mittausjakson aikana, pääsiäinen näkyy näennäis- ja loistehonkulutuksessa 

1.4 – 4.4. välisenä aikana. Sininen viiva on näennäisteho ja punainen viiva on loisteho. Näennäistehon arvot ovat kuvan 

vasemmassa laidassa (kVA) ja loistehon oikeassa laidassa (kVar). 

 

Mitatun muuntajan loisteho vaihtelee välillä -100 – 300 kVar, yksittäiset loisteho piikit 

nousevat -300 – 400 kVar. Suurimmat loistehopiikit johtuvat todennäköisesti 

kuormitustilanteiden muutoksista, jolloin kompensointi ei ole vielä kytkenyt 

kompensointiportaita päälle tai pois. Suurimman osan mittausajasta loisteho vaihtelee 0 – 100 

kVar välillä. 
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Sähkönlaadun mittauksessa mitattiin myös harmoniset yliaaltojännitteet aina 50. harmoniseen 

asti. Kuvassa 6.3 on esitetty L1-vaiheen harmoniset yliaaltovirrat. Koonti mittaustuloksista on 

esitetty liitteessä I, tarkemmat mittaustiedot saa pyytämällä Ifistä. 

 

Kuva 6.3 Muuntajan sähkönlaadun mittauksen harmoniset virtayliaallot 50. harmoniseen saakka. 

 

Mittauksessa esiin nousee viides harmoninen yliaaltovirta, jonka suuruus on noin 15%. Virran 

kokonaissärökerroin on 16,26%. Yliaaltovirran nousu on esitetty kuvassa 6.4, yliaaltovirran 

nousu ajoittuu 5.4. – 6.4. väliselle ajalle, jolloin myös muuntajan kuormitus on pienimmillään. 

SFS-EN-50160 standardin raja-arvo viidennelle harmoniselle yliaaltovirralle on 7% 

referenssivirrasta, joka ylittyy tämän muuntajan kohdalla kaksinkertaisesti.  
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Kuva 6.4 L1-vaiheen viidennen harmonisen yliaaltovirran vaihtelu mittausjakson aikana. 

 

Yliaaltovirran nousun syy matalamman kuormituksen aikana 5.4. – 6.4. tulisi selvittää. 

Mahdollisesti paljon yliaaltoja tuottava kuorma jää tällöin verkkoon, kun muun kuorman osuus 

tippuu, josta johtuu kokonaissärön nousu. Vanhat taajuusmuuttajat voivat olla yksi syy 

virtasärön takana. Myös kuvassa 6.2 näkyy piikki loistehossa samana aikana, kuin yliaaltovirrat 

kasvavat. Yksi ratkaisuvaihtoehto on asentaa muuntajalle 5. yliaallon suodatin. Yliaallot 

aiheuttavat muuntajan lämpenemistä ja voivat aiheuttaa muuntajan ylikuumenemisen, josta 

seuraa muuntajan vikaantuminen. Muuntaja ei ole sahalaitoksen päämuuntaja, jolloin 

yliaaltovirtojen kokonaissärö ei välttämättä ylitä standardin arvoa liittymispisteessä. Mitatun 

muuntajan jännitteen kokonaissärö 3,3% pysyy kuitenkin standardin SFS-EN-50160 vaatimissa 

rajoissa 8%.  Kuvassa 6.4 esimerkkinä on L1-vaihe, samanlainen yliaallon nousu tapahtuu myös 

L2- ja L3-vaiheilla. Jännitesärö pysyy kaikilla vaiheilla noin 3%. 
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6.1 Mittaustulosten vertailu 

Sähkönlaadun mittaukset tehtiin tässä työssä kolmella sahalaitoksella. Sahalaitoksella A 

mitattiin 2000kVA:n muuntajan ja sahalaitoksella B 1000kVA:n muuntajan pienjännitepuoli. 

Sahalaitoksella C työturvallisuuskäytännön vuoksi, mittalaitetta ei saatu asennettua muuntajan 

pienjännitepuolen pääkytkimelle, joten sieltä mitattiin sähkönlaatu valaistuskeskukselta. 

Valaistus on toteutettu LED-valaisimilla, mittaustulokset näyttävät mielenkiintoisilta ja 

liittyvät työn aihealueeseen, mutta rajataan pois tästä työstä. Sahalaitoksen C mittaustuloksia ei 

käsitellä tässä työssä. 

Mittaukset on tehty erilaisilla mittareilla, sahalaitos A mitattiin Gossen Metrawatt Mavowatt 

70 analysaattorilla ja sahalaitos B Janitza UMG511 analysaattorilla. Mittaukset on tehty 

standardin SFS-EN 61000-2-4  mukaisesti, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Koonti 

sahalaitos B:n mittaustuloksista on esitetty liitteessä II, tarkemmat mittaustiedot saa pyytämällä 

Ifistä. 

Molempien sahalaitosten A ja B mittaukset suoritettiin pääsiäisen aikaan, mikä näkyy 

mittaustuloksissa muuntajien kuormituksen putoamisena pyhien aikana. Muuntajien 

peruskuormitus on erilainen sahalaitosten välillä. Sahalaitos B:n kuormitus on suurimmaksi 

osaksi sahalinjoja, kun A:lla on lämpölaitokset ja kuivaamot, mikä vaikuttaa hieman 

mittaustulosten vertailuun. Molemmissa pääasiallinen kuormitus tulee kuitenkin 

taajuusmuuttajilla ohjatuista moottoreista. Muuntajien huippukuormitukset ovat sahalaitoksella 

A 94,4%  ja sahalaitoksella B 79,5%, normaalikäytössä A:lla 60% ja B:llä 45%. 

Sahalaitoksen B loisteho vaihtelee -30 – 50 kVar välillä, yksittäisiä loisteho piikkejä ei ole 

mitattu. Matalan kuormituksen aikana loisteho on noin 10 kVar kapasitiivista. Matalampi 

peruskuormitus ja pienempi muuntajan teho ovat selittäviä tekijöitä pienempään loistehon 

vaihteluun sahalaitosten välillä. Loistehon vaihteluun vaikuttaa myös kompensointilaitteistojen 

mitoitus ja kompensointiportaiden koko, isoilla kompensointiportailla 50 / 75 kVar on 

vaikeampi tehdä tarkkaa loistehon säätöä, kuin pienemmillä portailla 12,5 / 25 kVar. 

Sähkönlaadun mittauksessa sahalaitoksella B esiintyi 5. 7. ja 11. harmonista jänniteyliaaltoa, 

mitkä ovat yleisiä taajuusmuuttajakäyttöjen aiheuttamia yliaaltoja. Yliaaltojen mitatut 

maksimiarvot L1-vaiheelta ovat viidennelle 3,67%, seitsemännelle 1,84% ja yhdennelletoista 

1,53%. Yliaallot pysyvät standardin SFS-EN 61000-2-4 ja SFS-EN-50160 vaatimissa rajoissa. 

Samat harmoniset jänniteyliaallot esiintyvät myös sahalaitos A:n mittauksissa. Jännitteen 
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kokonaissärön (THD) mitattu keskiarvo on 3,3% sahalaitoksella A ja 2,8% sahalaitoksella B. 

Sahalaitokselta B ei ole virtasäröistä mittausdataa. Mittausdatan puuttuessa voidaan olettaa, että 

virtasäröt pysyvät standardien vaatimissa rajoissa, eikä niissä ole yksittäisiä piikkejä, joihin 

pitäisi kiinnittää huomiota. Sahalaitoksen A viidennen harmonisen yliaaltovirran nousun vuoksi, 

vertaileva mittausdata olisi ollut mielenkiintoinen. Yhtenä selittävänä tekijänä sahalaitoksen A 

korkealle viidennen yliaallon virtasärölle, voi olla vanhat taajuusmuuttajat, joissa 

häiriönsuojaus ei ole uusien taajuusmuuttajien tasolla. Lisäksi vanhemmissa taajuusmuuttajissa 

on käytetty 6-pulssi tasasuuntaajia, mikä tuottaa mitattuja yliaaltoja. Taajuusmuuttajan 

tasasuuntauksen pulssilukua suurentamalla saadaan pienennettyä virtayliaaltoja. 
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7. CASE STUDY KAUPPAPUUTARHA 

Kauppapuutarha toimialalta työhön valittiin mitattavaksi kaksi Ifin asiakasta. Kauppapuutarha 

on toimialana haasteellinen sähkönkäytön kannalta, koska kasvien viljelyyn talviaikaan 

tarvitaan valoa ja lämpöä, jotka kehitetään suurimmaksi osaksi suurpainenatriumlampuilla. 

Talven kasvatusaikaan sähkönkäyttö on huipussaan lähes ympäri vuorokauden. Lisäksi 

suurpainenatriumlaput kehittävät kolmatta yliaaltoa, jos lamput ovat asennettu nollan ja vaiheen 

väliin (230V). Lamppujen kuluttama loisteho on tärkeä kompensoida, jotta verkon 

siirtokapasiteetti säilyy, laitteistot eivät ylikuumene ja loistehomaksua ei synny. 

Vakuutusyhtiön salassapitovelvollisuuden vuoksi, yritykset käsitellään nimillä kauppapuutarha 

A ja kauppapuutarha B. Seuraavaksi käsitellään kauppapuutarha A:n mittaukset ja 

mittaustulokset. Puutarhojen välinen mittaustulosten vertailu tehdään kappaleessa 7.1. 

Sähkönlaadun analysointimittauksen aikataulu sovittiin asiakkaan kanssa, jolloin myös 

kartoitettiin mitattava muuntaja. Itse mittalaitteen asennuksen suoritti Insta Oyj:n asentaja. 

Mittalaite  asennettiin muuntajan pienjännitepuolen pääkytkimelle. Jokaiselle vaiheelle ja 

nollalle asennettiin virtamittaus mittaussilmukalla ja jännitemittaus hauenleukaliittimillä. 

Mittalaitteen asennus muuntamolle on esitetty kuvassa 7.1. Mittausajaksi valittiin yksi viikko, 

jolloin mittauksesta saatiin mahdollisimman laaja erilaisine kuormitustilanteineen. Viikon 

mittausjakson jälkeen Insta Oyj:n asentaja kävi irti kytkemässä mittauksen. Mittaustulokset ja 

raportit on koostanut KMJ-Engineering Oy Antti Jokinen ja Kalle Vuorio. Mittaukset tehtiin 

standardin SFS-EN 61000-2-4 mukaan. Mittauksessa käytetyt mittalaitteet: 

• mittarin malli Janitza UMG511 Power Quality Analyzer 

• Phoenix contact PACT RCP-4000A-1A-D190 mittamuunnin 

• Rogowski-kela.  
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Mitatun muuntajan kompensointilaitteisto kartoitettiin mittauksen ohessa ja asiakkaalta 

kysyttiin seuraavat kysymykset laitteistoihin liittyen: Miten kompensointilaitteistoja huolletaan? 

Onko laitteistoissa ollut aikaisemmin ongelmia? Onko laskutettu loistehomaksua? 

Kauppapuutarhassa A mitatun muuntajan teho on 1600 kVA, muuntajalle on asennettu 

kolmannen yliaallon suodatin ABB THF, jonka nimellisvirta In on 693A. Suodatin on ollut 

asennettuna puutarhan aloituksesta asti. Kompensointilaitteistona kaksi 100 kVar Nokian 

kondensaattorien valmistamaa automatiikkaparistoa ja valaisinkohtaiset 

kompensointikondensaattorit.  

Kuva 7.1 Sähkönlaadun analysaattori asennettuna muuntajan pienjännitepuolen pääkytkimelle. Virtamittaussilmukat on merkitty 

kuvaan punaisilla nuolilla, jännitteenmittaus hauenleukaliittimillä vaiheissa punaiset, nollassa sininen ja vihreä. 
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Yrityksen toimitusjohtajan ja sähkölaitteiston käytönjohtajan haastattelun mukaan 

kompensointilaitteistojen huolto tehdään kerran vuodessa muuntajien tarkistuksen yhteydessä. 

Huollossa tehdään silmämääräiset tarkistukset. Kasvihuoneiden valaisimien 

kompensointikondensaattoreita mitataan tietyin määrävälein ja kondensaattorit vaihdetaan 

huoneittain, kun niiden teho alkaa heikentyä tai rikkoontuneita kondensaattoreita on useampia. 

Valaisinkohtaisia kondensaattoreita oli vaihdettu juuri ennen mittauksen alkua noin 

kolmasosaan valaisimista. Kompensointilaitteiston ja valaisinkohtaisten 

kompensointikondensaattoreiden kuntoa seurataan myös sähkölaskun avulla, jos 

loistehomaksua aletaan periä, tehdään kasvihuoneisiin mittauksia, joilla selvitetään 

valaisinkondensaattoreiden kunto. 

Kompensointilaitteistoissa ongelmia on havaittu lähinnä valaisinkohtaisten 

kompensointikondensaattoreiden kestossa. Haastattelun perusteella ongelmaksi koetaan 

tilauserien laadunepätasaisuus, osa kondensaattoreista rikkoontuu hyvin nopeasti vaihdon 

jälkeen. Automatiikkapariston ohjainlaite oli vikaantunut juuri ennen mittauksen aloitusta ja se 

saatiin korjattua mittauksen aikana, mikä näkyy myös mittaustuloksissa. Ohjainlaitteen 

korjauksen yhteydessä vaihdettiin myös yksi vikaantunut kontaktori. Loistehomaksua ei ole 

peritty viime kuukausina ja se on tiukassa seurannassa kustannusten minimoimiseksi. Viikon 

mittausjakson näennäis- ja loisteho vaihtelut on esitetty kuvassa 7.2. 



63 

 

 

Kuva 7.2 Näennäis- ja loistehon vaihtelut viikon mittausjakson aikana. Sininen viiva on näennäisteho ja punainen viiva on 

loisteho. Näennäistehon arvot ovat kuvan vasemmassa laidassa (kVA) ja loistehon oikeassa laidassa (kVar). 

 

Loistehon kuvaajassa näkyy selvä nousu loistehon kulutuksessa 26.2.2021. Haastattelun 

perusteella nousu johtui loistehonsäätimen korjauksesta, jolloin kompensointilaitteistot ovat 

olleet pois päältä, kuvassa 7.3. on esitetty tarkempi kuvaaja tästä ajanjaksosta. 

Loistehonsäätimen vikaantuminen näkyy myös mittaustuloksissa loistehon heiluntana -100 

kVar ja 50 kVar välillä ennen korjausta. Säätimen korjauksen yhteydessä myös uusittiin 

vikaantunut kondensaattoriporras ja kontaktori. Säätimen ja kompensointiportaan korjauksen 

jälkeen loisteho on ollut hyvin pientä, joten kompensointilaitteisto toimii asiakkaalla hyvin ja 

mitoitus on riittävä. Mittaustulos kuitenkin kertoo, että pienikin vika kompensointilaitteistossa, 

voi saada aikaan suuren loistehon vaihtelun. Tästä aiheutuu laitteistojen kuormitettavuuden 

lasku ja loistehomaksu kasvu. 
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Loistehosäätimen korjaus ajoittui 26.2.2021 kello 11.00 – 13.00 väliselle ajalle. 

Kompensointilaitteistojen päältä poiskytkeminen nostaa loistehon 250 kVariin. Korjauksen 

jälkeen loisteho asettuu ja pysyy lähellä 0 kVaria. 

Sähkönlaadun mittauksessa mitattiin myös harmoniset yliaaltojännitteet aina 50. harmoniseen 

asti. Kuvassa 7.4 mittaustuloksesta on esitetty harmoniset yliaallot 13. yliaaltoon asti L1-

vaiheelta. Koonti kauppapuutarha A:n mittaustuloksista on esitetty liitteessä III, tarkemmat 

mittaustiedot saa pyytämällä Ifistä. 

Kuva 7.3 Loistehosäätimen korjauksen ajaksi pois päältä kytketty kompensointi näkyy loistehon nousuna kello 11.00 - 13.00 

välisenä aikana. Sininen viiva on näennäisteho ja keltainen viiva on loisteho. Näennäistehon arvot ovat kuvan vasemmassa 

laidassa (MVA) ja loistehon oikeassa laidassa (kVar). 
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Kuva 7.4 Sähkönlaadun mittauksen harmoniset yliaaltojännitteet 13. harmoniseen asti L1-vaiheelta. Harmoniset yliaallot ovat 

standardin SFS-EN 61000-2-4 mukaisissa rajoissa ja läpäisseet mittauksen.  

 

Mittaustuloksen perusteella kauppapuutarhalla A sähkönlaatu on erittäin hyvä  ja kaikki 

harmoniset yliaallot pysyvät standardin SFS-EN 61000-2-4 ja SFS-EN-50160 vaatimissa 

rajoissa. Esimerkiksi kolmannen yliaallon sallittu raja standardin SFS-EN 61000-2-4 mukaan 

on 5,0% ja mittauksen mukaan se on maksimissaan ollut 0,35% ja keskiarvolta 0,20%. 

Yrityksellä on asennettuna kolmannen yliaallon suodatin, joka mittaustulosten perusteella 

toimii hyvin ja on mitoitettu riittäväksi. Suurin mittauksessa esiintynyt harmoninen yliaalto on 

viides yliaalto, jonka suurin mitattu arvo on 1,32% ja keskiarvo 0,43%. Nämäkin arvot pysyvät 

selvästi standardien vaatimien raja-arvojen alapuolella. 
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7.1 Mittaustulosten vertailu 

Sähkönlaadun mittaukset tehtiin tässä työssä kahdelle kauppapuutarhalle. Kauppapuutarhalla 

A mitattiin 1600kVA:n muuntajan ja kauppapuutarhalla B 1600kVA:n muuntajan 

pienjännitepuoli. Kuormitusprofiili on hyvin samankaltainen, suurin osa kuormituksesta on 

valaistuskuormaa. Molempiin puutarhoihin on asennettu kolmannen yliaallon suodatin. 

Mittaukset tehtiin erilaisilla mittareilla, kauppapuutarha A mitattiin Janitza UMG511 

analysaattorilla ja kauppapuutarha B mitattiin Gossen Metrawatt Mavowatt 70 analysaattorilla. 

Mittaukset tehtiin standardin SFS-EN 61000-2-4 mukaisesti, jotta tulokset olisivat 

vertailukelpoisia. Koonti kauppapuutarha B:n mittaustuloksista on esitetty liitteessä IV, 

tarkemmat mittaustiedot saa pyytämällä Ifistä. 

Kauppapuutarhalla B loisteho vaihtelee kuormitustilanteen mukaan -150 – 250kVar välillä, 

myös tehokerroin vaihtelee paljon kuormituksen muuttuessa ollessa välillä 0,35 – 1. Loistehon 

vaihteluissa kauppapuutarhojen välillä on suuret erot, kun kauppapuutarhassa A 

loistehosäätimen korjauksen jälkeen loisteho asettui lähelle 0kVar. Vikatilassakaan loisteho ei 

noussut B:n mitatuille tasoille, kuten kuvasta 7.2 voidaan todeta. Muuntajien 

huippukuormitukset ovat kauppapuutarhalla A 96%  ja kauppapuutarhalla B 75%, 

normaalikäytössä A:lla 90% ja B:llä 62,5%. 

Sähkönlaadussa on myös eroa kauppapuutarhojen välillä, kun A:n sähkönlaatu oli erinomaisella 

tasolla, B:n harmoniset yliaaltojännitteet ja -virrat ylittävät hetkellisesti standardien raja-arvot. 

Kolmannen harmonisen yliaaltojännitteen mitattuarvo on hieman yli 5% kaikilla vaiheilla ja 

standardien SFS-EN 61000-2-4 ja SFS-EN-50160 sallima arvo on 5%. Viidennen harmonisen 

yliaaltovirtojen mitatut arvot vaihtelevat vaiheittain 24 – 27% välillä, kun SFS-EN 61000-2-4 

standardi sallii 10 – 15% ja SFS-EN-50160 standardi 7%. Näin korkeat yliaaltovirrat voivat 

aiheuttaa komponenttien vikaantumisia, ylikuumentumisia ja pahimmassa tapauksessa 

sähköpalon. 

Näin suuret erot mittaustuloksissa ovat yllättävät, koska mitattujen muuntajien kuormitus on 

suurimmaksi osaksi valaistusta, joka on toteutettu suurpainenatriumlampuilla. Molemmissa 

puutarhoissa käytetään kolmannen yliaallon suodatinta, ja kompensointi on 

automatiikkaparistolla toteutettu. Selittävänä tekijänä voivat olla eroavaisuudet laitteistojen 

huollossa. Kauppapuutarhalla A on myös verkkoyhtiön asentama jatkuva  sähkönlaadunmittaus 

muuntamolla. Näin sähköverkossa tapahtuviin muutoksiin on helppo reagoida. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sähköpalo on suurin yksittäinen tekijä, joka pysäyttää tai pahimmassa tapauksessa lopettaa 

yrityksen toiminnan. Tässä työssä tutkittiin kompensointilaitteistojen palovaaraa ja 

vikaantumisen syitä. Ifin Turva-akatemia on tehnyt yritysasiakkailleen sähköpaloriskien 

kartoituksia vuodesta 2013 lähtien, jonka aikana on kartoitettu yli 40 000 sähkökeskusta 

lämpökameraa apuna käyttäen. Tässä työssä hyödynnettiin tästä tietomäärästä vuoden 2018 

aikana tehtyjä havaintoja kompensointilaitteistoista. Havainnoissa ovat mukana kaikki 

toimialat. Jos pelkät teollisuustoimialat olisi otettu huomioon, havaintojen kriittisyys ja 

ilmaantuvuus olisi ollut vieläkin suurempi. 

Sähköpaloriskien kartoituksessa käytettävä raportointipohja ei sovellu täysin 

kompensointilaitteistojen kartoitukseen. Kompensointia ei löydy yksilöitynä keskusmallina, 

eikä kondensaattoria ja estokelaa komponenttiluetteloista. Tämä johtaa tässäkin työssä 

kappaleessa 5.3 taulukoissa esiintyviin ”muu komponentti” ja ”muu” -havaintoihin 

komponenttien osalta, jolloin esimerkiksi kondensaattoreiden vikaantumisten määrää ei saada 

selville ja keskusyksilöinnin puuttumisen vuoksi kompensointikeskukset pitää poimia tehdyistä 

raporteista käsin. Tältä osin raportointipohjaa tulisi muuttaa, mikä helpottaisi tilastointia 

kompensointien osalta. 

Kompensointilaitteistojen aiheuttamista paloista ei löydy suoraa tilastoa. Rakennuspalot ja -

palovaarat tilastoidaan pelastustoimen PRONTO-järjestelmään. Pelastushenkilöstön 

kirjauksien perusteella tilastoidaan palon tai palovaaran aiheuttajat. Sähköpalojen aiheuttajat 

tulisi tilastoida mahdollisimman tarkasti, jotta aiheuttajiin päästäisiin tarkemmin käsiksi. Tällä 

tavalla voitaisiin parantaa sähkölaitteistojen paloturvallisuutta entisestään. 

Sähköpaloriskien kartoituksissa tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että 

kompensointilaitteistoissa on sähkökeskuksia useammin välitöntä korjausta vaativia puutteita, 

mitkä korjaamattomina voivat johtaa sähköpaloon. Näin ollen myös sähköpalon riski on 

kohonnut kompensointilaitteistoissa. Vikaantunut kompensointilaitteisto aiheuttaa kohonneita 

loistehoja ja yliaaltovirtoja sekä -jännitteitä. Nämä aiheuttavat muissa sähköverkon 

komponenteissa lämpenemää, ja vikaantumisen riski kasvaa myös muissa komponenteissa. 

Kompensointilaitteiston aiheuttama sähköpalo ei välttämättä lähdekään itse laitteesta vaan 

esimerkiksi pääkeskuksen pääkytkimestä tai ylikuormittuneista kaapeleista. 

Kompensointilaitteistoista tehtyjen havaintojen kriittisyys ja niiden suuri ilmaantuvuus johtuu 

monesta eri tekijästä. Kartoituksissa käydyissä keskusteluissa, sähkölaitteistojen omistajien 
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(usein maallikko) ja sähköasentajien kanssa, on tullut ilmi, että kompensointilaitteistojen 

toiminnasta ja huollosta ei ole tarpeeksi tietoa. Tästä johtuen kompensointilaitteistojen huolto 

ja kunnossapito jää usein tekemättä. Sähköalalla olisi hyvä opettaa jo sähköasentajille perusteet 

kompensointilaitteistojen toiminnasta ja huollosta. Myös ammattikorkeakouluissa ja 

yliopistoissa, olisi hyvä panostaa tämän erityisalan opettamiseen.   Toinen tekijä on laitteiston 

mitoitus ja sopivuus käyttökohteeseen. Yleisimmät käytössä olevat kompensointilaitteistot ovat 

automatiikkaparistot ja estokelaparistot. Oikein mitoitettu ja laitteiston riittävä 

kompensointiportaiden määrä, jolloin samat portaat eivät ole kokoaikaa päällä, lisää laitteiston 

käyttöikää ja toimintavarmuutta. Kontaktoriohjauksella toteutetut kompensointilaitteistot eivät 

ole paras valinta kompensoimaan sähköverkkoja, joissa tapahtuu nopeita virran muutoksia, 

esimerkkinä sahat. Portaiden päälle- ja poiskytkentä on hidasta ja kontaktoreiden läpi kulkee 

suuri virta kytkentähetkellä, mikä lisää komponenttien vikaantumista. Päälle- ja 

poiskytkeytymisessä syntyy myös virtapiikki, mikä voi vaurioittaa kondensaattoreita, 

estokeloja ja kontaktoreita. Tyristoriohjatut kompensointilaitteistot olisivat parempi ratkaisu 

nopeita virran muutoksia sisältävän sähköverkon kompensointiin. Sähköverkon korkea 

yliaaltopitoisuus lyhentää kondensaattoreiden käyttöikää, tällaisten verkkojen kompensointiin 

olisi hyvä käyttää  yliaalto- tai aktiivisuodattimia. Automatiikka- ja estokelaparistojen 

yleisyyteen vaikuttaa niiden edullisuus muihin kompensointiratkaisuihin verrattuna. 

Suuremmat investointikustannukset voivat kuitenkin maksaa itsensä takaisin, jos perinteisiin 

ratkaisuihin verrattuna kalliimmat laitteistot eivät vikaannu niin useasti. Jokaisella 

komponentin vaihdolla on oma hintansa, mikä lisää laitteiston elinkaarikustannuksia. 

Yliaaltosuodattimella saavutettavan paremman sähkönlaadun, toimintavarmemman 

sähköverkon ja pienempien tehohäviöiden säästöjen vaikutus on vaikeampi kohdentaa 

kompensointilaitteistoon. 

Kompensointilaitteistojen huollon tärkeyttä ei voi olla korostamatta. Laitteistot ohjeistetaan 

valmistajien ohjeiden mukaan huoltamaan vuoden välein. Useissa kohteissa tämä vuoden välein 

tehtävä huolto on varmasti riittävä. Teollisuusverkoissa, joissa kuormituksessa on isot vaihtelut 

ja kompensointilaitteistot ovat jatkuvalla käytöllä, huolto olisi hyvä tehdä puolen vuoden välein, 

varsinkin, jos yrityksen toiminta muuttuu esimerkiksi kahdesta vuorosta kolmeen vuoroon. 

Tällöin kompensointilaitteistoon kohdistuva rasitus muuttuu moninkertaisesti, eikä laitteistoa 

ole välttämättä mitoitettu tähän käyttöön. Huollon tulisi olla myös systemaattista, jossa 

tarkistetaan suodattimet, puhaltimen toiminta, kondensaattoreiden virrat tai kapasitanssit 

mittaamalla ja silmämääräinen tarkistus komponenttien ja johtimien kunnosta. Huollot tulisi 
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kirjata ylös, jotta laitteiston kuntoa voitaisiin seurata aktiivisesti. Pitkiä aikoja suurella 

kuormituksella olevat kompensointilaitteistot lämpenevät, ja jos niiden huolto on laiminlyöty, 

sähköpaloriski ja laitteiston vikaantumisen riski kasvavat. Erittäin suureen arvoon 

kompensointilaitteistojen huollossa nousee laitteiston jäähdytyksen ylläpito. Suodattimet tulee 

vaihtaa  vuosittain ja tuulettimen puhallin tulee pitää toimintakunnossa, vapaa ilmankierto ja 

hyvä laitteiston jäähdytys pidentää kompensointilaitteistojen käyttöikää. Myös 

asennusympäristön lämpötilalla on vaikutus jäähdytykseen, normaalikäytössä 

kompensointilaitteistojen lämpötilat ovat korkeahkot, joten käyttöympäristön lämpötila olisi 

hyvä piettää mahdollisimman matalana noin 18 – 20 °C. Vapaan ilmankierron lisäksi, 

kompensointilaitteistot tulee puhdistaa pölystä säännöllisin väliajoin. Pöly ja epäpuhtaudet 

kondensaattoreiden ja estokelojen päällä estää komponenttien jäähtymistä, mikä edesauttaa 

komponenttien vikaantumista ja suunnitellun käyttöiän lyhenemistä. 

Työssä tehtiin sähkönlaadun analysointimittaukset sahateollisuuteen ja kauppapuutarhoille. 

Mitattavina kohteina oli kolme sahalaitosta ja kaksi kauppapuutarhaa. Mittausten tulokset 

täydentävät hyvin teoriaosuutta ja mielenkiintoisia havaintoja nousi esille. Kauppapuutarhoilla 

oletetusti oli 3. yliaaltoa johtuen purkauslampuista ja sahoilla 5., 7. ja 11. yliaaltoa johtuen 

taajuusmuuttajakäytöistä.  

Sahalaitosten sähkönlaatu jänniteyliaaltojen osalta oli hyvin samankaltainen. Sahalaitoksella A 

viidennen yliaaltovirran osuus ylitti standardin raja-arvon ollen noin 16%. Sahalaitokselta B ei 

ole yliaaltovirtojen mittausdataa, josta voidaan olettaa niiden olevan raja-arvon sisällä. 

Sahalaitoksella A on todennäköisesti käytössä vanhemmat taajuusmuuttajat, jotka aiheuttavat 

verkkoon enemmän 5., 7. ja 11. yliaaltoa. 

Kauppapuutarhojen mittaustulosten suuret erot sähkönlaadussa ja loistehonkulutuksessa tuli 

yllätyksenä, koska molemmissa puutarhoissa on saman tyyppinen kuormitus ja 

kompensointilaitteistot ovat hyvin samanlaiset. Molempiin on asennettu kolmannen yliaallon 

suodatus ja valaisinkohtaiset kompensoinnit sekä keskitetty kompensointilaitteisto. 

Laitteistojen huolloissa voi olla puutarhojen välillä eroja, mikä voi johtaa isoihin eroihin 

sähkönlaadussa. Kauppapuutarhan B kolmannen ja  viidennen yliaallon standardin raja-arvon 

ylitys voi johtua kompensointilaitteistojen vikaantumisesta. Kauppapuutarhalla B on myös 

suunnitteilla kompensointilaitteiston uusinta, joten tämä mittaus tehtiin otolliseen aikaan. 
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Kauppapuutarhoissa sähkölaitteiston vikaantuminen tai sähköpalo aiheuttaa lähinnä 

keskeytysriskin, suurta määrää palavaa materiaalia ei puutarhoissa ole. Näin ollen sähköpalon 

syttyessä vaurioituvat lähinnä sähkölaitteistot, joista aiheutuu käyttökeskeytys. Keskeytysriski 

onkin erittäin suuri  talviaikaan, jolloin kasvit tarvitsevat valoa ja lämpöä, tällöin myös 

sähkönkäyttö on huipussaan. Keskeytyksestä aiheutuva taloudellinen haitta voi olla mittava. 

Sahalaitoksissa sähkölaitteiston vikaantuminen tai sähköpalo voi aiheuttaa käyttökeskeytyksen 

tai pahimmassa tapauksessa koko sahan tuhoutumisen. Toimialalla tyypillisesti on paljon 

palavaa materiaalia, joten palon syttyessä sen leviäminen voi olla todella nopeaa. 

Keskeytyksestä aiheutuva taloudellinen haitta voi olla mittava. Totaalituhoon johtavaa tulipaloa 

ei voi rahallisesti korvata. 

Tehdyt sähkönlaadun mittaukset vahvistivat sitä, että kompensointilaitteistojen säännöllinen 

huolto ja kunnon tarkkailu pidentävät käyttöikää ja parantavat sähkön laatua teollisuusverkoissa. 

Kunnossa oleva kompensointilaitteisto vähentää energian kulutusta, takaa varmemman 

sähköverkon ja pienentää sähköpalon riskiä. Näin ollen laitteiston huoltoon investoitu euro 

maksaa kyllä itsensä takaisin. 

Työni perehtyi kompensointilaitteistojen ja verkonhäiriöiden vaikutukseen paloturvallisuuteen 

ja verkon käyttövarmuuteen. Työn teon aikana esiin nousi muutamia aiheita, joita olisi hyvä 

tutkia tarkemmin. LED-valaistuksen yleistymisen vaikutuksia kompensointilaitteistoihin tulisi 

tutkia tarkemmin. Käytössä on monenlaisia ratkaisuja, joissa LED-valaisimet ja 

loisteputkivalaisimet tai purkauslamput  ovat sekaisin asennettuna, miten tämä vaikuttaa 

loistehon kompensointiin ja yliaaltoihin? Valaistuksen muuttaminen perinteisestä 

valaistuksesta LED-valaistukseen, minkälainen muutos sähköverkossa tapahtuu ja miten se 

vaikuttaa kompensointilaitteistojen toimintaan? Yliaaltojen vaikutusta 

kompensointikondensaattoreiden vikaantumiseen ja käyttöiän lyhentymiseen sekä eri 

komponenttien lämpenemiseen olisi hyvä tutkia. 
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9. YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä tutkittiin kompensointilaitteistojen ja verkonhäiriöiden vaikutusta 

paloturvallisuuteen ja sähköverkon toimintavarmuuteen. Ifin Turva-akatemian tekemien 

sähköpaloriksien kartoitusten tilastojen, kirjallisuuden ja aikaisemmin tehtyjen tutkimusten 

perusteella voidaan todeta, että kompensointilaitteistoissa on kohonnut sähköpalon riski. 

Kompensointilaitteistojen vikaantuminen näkyy loistehon ja mahdollisten yliaaltovirtojen sekä 

-jännitteiden nousuna. Kohonneet loistehon sekä yliaaltojen tasot aiheuttavat lämpenemää 

myös muissa sähköverkon komponenteissa, jolloin koko sähköverkon paloturvallisuus ja 

käyttövarmuus heikkenee. 

Tätä paloriskiä voidaan pienentää huomattavasti oikeanlaisella kompensointilaitteiston 

mitoituksella ja huollolla. Laitteistot tulisi huoltaa vuoden välein, valmistajien antamien 

ohjeiden mukaisesti. Haastavissa käyttöympäristöissä, joissa kuormitusvirtojen vaihtelu on 

suurta ja nopeaa, huollot tulisi tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Myös 

asennusympäristöllä on vaikutus laitteistojen käyttöikään ja paloturvallisuuteen. 

Kompensointilaitteistojen normaalit käyttölämpötilat ovat korkeahkot, jolloin ympäristön 

lämpötilalla on suuri merkitys laitteistojen jäähtymiseen. Asennusympäristön puhtaus on myös 

tärkeää, korkeiden lämpötilojen takia. Ylimääräinen pöly komponenttien pinnalla lisää 

vikaantumisia ja paloriskiä. 

Sähkönlaadun analysointimittauksilla voidaan selvittää kompensointilaitteiston mitoitus ja 

soveltuvuus käyttökohteeseen. Tässä työssä mittaukset tehtiin muuntopiireittäin, mutta 

mittaukset voi tehdä myös pienemmissä osissa, esimerkiksi keskus kerrallaan.  Mittaustulosten 

perusteella voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä kompensointilaitteistoihin, mitoittaa 

kokonaan uudet laitteistot tai aloittaa yksityiskohtaisempi selvitys häiriöiden aiheuttajista. 

Mittaustulosten perusteella voidaan myös todeta, että laitteistojen kunnossapidolla on suuri 

vaikutus sähköverkossa esiintyvään loistehoon ja yliaaltoihin. 

Diplomityön tekeminen sujui suurimmalta osin ilman ongelmia ja tämän työn, oman työn ja 

vapaa-ajan sai aikataulutettua sopivasti. Mittaustulosten viivästyminen meinasi siirtää tämän 

työn ja omaa valmistumista syksyyn, mutta onneksi mittaustulokset ehtivät viime metreillä ja 

työ saatiin valmiiksi tavoiteaikataulussa. 
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