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Maailmanlaajuinen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2050 vaatii nykyisen sähkön-

tuotantomuotojen muutoksen kohti uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviksi. Muutos tuo 

haasteita sähköverkon stabiiliudelle ja luotettavuudelle, johon täytyy löytää ratkaisu. Yhteis-

kunnan muutoksen lisäksi teollisuudessa vaaditaan ratkaisuita, jotka pystyvät kompensoi-

maan teollisuusprosessin loistehon nopeasti ja portaattomasti. Yhtenä teknologisena ratkai-

suna edellä esitettyihin haasteisiin on FACTS-järjestelmät, joiden avulla pystytään paranta-

maan sähköverkon luotettavuutta sekä stabiiliutta jatkuvassa- tai muutostilanteissa sekä te-

ollisuusympäristössä säätämään loistehoa millisekuntitasolla portaattomasti.  

 

Tutkimuksessa käsitellään FACTS-järjestelmien elinkaaren aikaisia kustannuksia ja vertail-

laan kustannuksia eri järjestelmien välillä. Tietoa FACTS-järjestelmien käytön aikaisista 

huoltotoimenpiteistä, kokemuksista ja kustannuksista kerättiin haastatteluin järjestelmätoi-

mittajalta ja loppukäyttäjiltä. Saatuja tietoja yhdistettiin kirjallisuuslähteistä saatuun tietoon 

ja niiden pohjalta muodostettiin yhtenäinen kuva eri FACTS-järjestelmien elinkaaren aikai-

sista vaiheista ja kustannuksista. 
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A worldwide target has been set to reach carbon neutrality by the year 2050. This increases 

the pressure to change towards renewable energy sources. This change will bring challenges 

for the stability and reliability of utility grids. Thus, a solution must be found to minimize 

the impact. In the industry sector there are demands to find solutions to compensate reactive 

power of the industry process quickly and steplessly. One solution to the aforementioned 

challenges could be FACTS-equipment which can increase the stability and reliability in 

continuous or dynamic situations and compensate reactive power with ease within millise-

conds. 

 

In this master’s theses, FACTS-equipment lifecycle costs were studied and comparison bet-

ween the expenses of different equipment was conducted. Information and data for this study 

about the lifecycle costs, maintenance tasks and experiences of FACTS-equipment were col-

lected via interview from the system provider and end users. With all the collected informa-

tion, combined with that found in literature, it was possible to form a complete picture of 

different FACTS-equipment lifecycle stages and expenses. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

Lyhenteet 

aFRR  Automaattinen taajuudenhallintareservi 

FACTS  Joustava sähkönsiirtojärjestelmä 

FAT   Factory Acceptance test 

FFR  Nopea taajuusreservi 

IGBT  Insulated-Gate Bipolar Transistor 

IGCT  Insulated-Gate Commutated Thyristor 

MMC  Modular multilevel converter 

MOV  Metal oxide varistor 

SCS  Synkronikompensaattori 

STATCOM  Staattinen synkronikompensaattori 

SVC  Staattinen loistehon kompensaattori 

TCR  Tyristoriohjattu kondensaattori 

TCSC  Tyristoriohjattu sarjakompensaattori  

THD  Total Harmonic distortion 

TSC  Tyristorikytketty kondensaattori 

VSC  Jännitelähdesuuntaaja 

 

Muuttujat 

B  Suskeptanssi 

C  Kapasitanssi 

c  Kapasitanssi pituusyksikköä kohti 

CSCV  SVC järjestelmän kapasitanssi 

E  Lähdejännite 

f  Taajuus 

f0  Perustaajuus 

G  Konduktanssi 

g  Konduktanssi pituusyksikköä kohti 

H  Häviökustannus 

I  Virta 

Ik  Oikosulkuvirta 
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Ik’  Muutostilan oikosulkuvirta 

Ik”  Alkuoikosulkuvirta 

is  Sysäysoikosulkuvirta 

k  Diskonttauskorkokanta 

L  Induktanssi 

l  Loistehon antoraja laitoksen pätötehon ollessa pieni 

lL  Induktanssi pituusyksikköä kohden 

LSCV  SVC-järjestelmän induktanssi 

NA  Nykyarvo 

P  Pätöteho 

Pl  Luonnollinen teho 

PLT  Pitkäaikainen häiritsevyysindeksi 

Pmin  Voimalaitoksen pienin teho ilman aikarajaa 

Pnetto  Voimalaitoksien yhteenlaskettu teho 

PST  Lyhytaikainen häiritsevyysindeksi 

Q  Loisteho 

QC  Kapasitiivinen loisteho 

QD  Kulutuksen loistehon ottoraja 

QD1  Kulutuksen loistehon antoraja 

QG  Tuotannon loistehon ottoraja 

QG1  Tuotannon loistehon antoraja 

QL  Induktiivinen loisteho 

QSTATCOM  STATCOM järjestelmän loisteho 

R  Resistanssi 

r  Resistanssi pituusyksikköä kohti 

S  Näennäisteho 

s  Johtimen pituus 

t  Aika 

tk  Huipunkäyttöaika 

U  Jännite 

�̂�  Jännitteen huippuarvo 

U1  Alkupään jännite 

U2  Loppupään jännite 
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Uh  Jännitehäviö 

Un  Nimellisjännite 

Uv  Vaihejännite 

Wotto  Vuotuinen energia 

X  Reaktanssi 

x  Reaktanssi pituusyksikköä kohti 

X’  Muutostilan reaktanssi 

X”  Alkureaktanssi 

XC  Tyristoriohjatun sarjakompensaattorin reaktanssi 

Y  Admittanssi 

y  Admittanssi pituusyksikköä kohden 

Z  Impedanssi 

z  Impedanssi pituusyksikköä kohden 

Z0  Ominaisimpedanssi 

Zf  Vikaimpedanssi 

Zv  Verkon impedanssi 

φ  Tehokulma 

ω  Kulmanopeus 

Φ  Vaihekulma 

δ  Kulmaero 

ϒ  Etenemisvakio 
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1 JOHDANTO 

Nyky-yhteiskunnassa sähköstä on tullut entistä enemmän elinehto kuin hyödyke ja yhteis-

kunta pyörii sen ympärillä tavalla tai toisella. Murros energiantuotannossa on meneillään, 

koska Euroopan Unioni on päättänyt vuonna 2021 saavuttaa hiilineutraalin tason vuonna 

2050. Muutos kiihdyttää ja lisää uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien teknologioiden 

määrää. Uusiutuvat energiamuodot tuovat haasteita verkon stabiiliudelle ja luotettavuudelle, 

esimerkiksi kasvaneiden siirtomatkojen, tuotannon vaihteluiden ja sähkönlaadullisten ongel-

mien takia. Niinpä siirtoverkoissa onkin tarvetta pyrkiä minimoimaan edellä esitettyjä haas-

teiden vaikutus ja parantaa verkon stabiiliutta jatkuvissa- ja muutostilanteissa. Teollisuu-

dessa teollisuusprosessit, kuten valssaamot ja valokaariuunit, vaatimat erittäin nopeaa milli-

sekuntitason loistehon säätöä, jotta välkyntäilmiö ja jännitteenalenema saadaan pidettyä sal-

lituissa rajoissa. 

 

Kaikkiin edellä esiteltyihin tarpeisiin yhtenä teknologisena ratkaisuna on FACTS-järjestel-

mät (Flexible Alternating Current Transmission System). FACTS-järjestelmät käyttävät hy-

väksi tehoelektroniikkaa tai säädettävää tahtikonetta, minkä avulla ne voivat portaattomasti 

ja transienttivapaasti säätää omaa loistehoaan ja vaikuttaa verkossa tapahtuviin muutostilan-

teisiin.  

1.1 Työn taustat ja tavoitteet 

Parhaillaan tapahtuva muutos tuotantomuodoissa ja teollisuudessa olemassa olevien tarpei-

den takia, FACTS-järjestelmät ovat varteen otettava vaihtoehto, kun harkitaan investointia 

koskien sähköverkon stabiiliutta, luotettavuutta tai nopeaa loistehon kompensointia. Jotta eri 

teknologisia vaihtoehtoja tai edes eri FACTS-järjestelmiä on mahdollista vertailla keske-

nään, täytyy selvittää elinkaaren aikaiset kustannukset ja säästöt. Kustannuksien lisäksi mi-

hin sähköverkon ominaisuuksiin investoinnilla haetaan parannusta vaikuttaa keskeisesti sii-

hen, mikä on kohteeseen soveltuva FACTS-järjestelmä. 

Tutkielman tutkimuskysymyksinä ovat: 

• Mitkä ovat eri FACTS-järjestelmien säätötekniset ominaisuudet? 

• Mistä eri komponenteista FACTS-järjestelmät koostuvat? 

• Millainen on tyypillinen elinkaari FACTS-järjestelmälle? 

• Mistä FACTS-järjestelmän elinkaaren aikaiset kustannukset muodostuvat? 
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Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva eri FACTS-jär-

jestelmien ominaisuuksista ja elinkaaresta. Työssä käsitellään neljää eri sähköverkon stabii-

liuteen ja kompensointitarkoitukseen käytettyä FACTS-järjestelmää ja vertaillaan niiden 

ominaisuuksia. Kerätyn tiedon pohjalta on kasattu kokonaisvaltainen esitys tyypillisestä 

FACTS-järjestelmän elinkaaresta, aina sen tarvesuunnittelusta järjestelmän käytöstä pois-

toon. Järjestelmien elinkaaren aikaisten kustannuksien osalta työssä on määritetty sekä ver-

tailtu FACTS-järjestelmien kustannuksia eri elinkaarivaiheissa, mikä mahdollistaa elinkaa-

ren aikaisten kustannusten vertailun muihin teknologisiin vaihtoehtoihin investointipäätök-

siä tehtäessä.  

1.2 Käytetyt menetelmät ja rajaukset 

Tässä työssä on kerätty tietoja FACTS-järjestelmistä haastatteluin järjestelmätoimittajalta ja 

neljältä eri järjestelmän loppukäyttäjältä. Haastattelujen ja kirjallisuudesta kerätyn tiedon 

pohjalta on muodostettu kokonaisvaltainen kuva eri järjestelmien ominaisuuksista ja elin-

kaaresta. Haastatteluiden avulla on pystytty tuomaan myös kokemuksia todellisista kohteista 

teollisuusympäristöstä ja pystytään esittelemään, kuinka järjestelmien kunnossapitoa on to-

teutettu.  

 

Työssä ei paneuduta FACTS-järjestelmien säätö- tai ohjaustekniikkaan vaan tarkastellaan 

järjestelmiä kokonaisuuksina. Elinkaaren eri vaiheita on kuvattu myös kokonaisuuksina 

paitsi määritetyt kustannukset on järjestelmäkohtaiset. Tarkastelussa keskitytään teollisuus-

verkkoihin ja sähkönsiirtoverkkoihin 110–400 kV jännitetasoilla.  

1.3 Hitachi Energy 

Hitachi Energy on kansainvälinen yhtiö, joka toimii yli 90 maassa ja yhtiössä on töissä yli 

38000 henkilöä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja yhtiön toimitusjohtajana toimii 

Claudio Facchin. Suomessa yhtiöllä on noin 550 työntekijää ja kotipaikkana toimii Vaasa, 

missä työskentelee noin 450 yhtiön työntekijää. Hitachi Energy on aiemmin toiminut nimellä 

ABB Power Grids, mutta vuonna 2020 yrityskaupan myötä sen siirtyi osaksi Hitachia. Hi-

tachi Energy muodostuu neljästä eri liiketoimintayksiköstä, jotka ovat Grid Automation, 

Grid Integration, Tranformers ja High Voltage Products. Yhtiö palvelee energia- ja sähkö-
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yhtiöitä, teollisuusasiakkaita, liikenne- ja infrastruktuurikohteita ja tarjoaa kokonaisvaltai-

sesti palveluita läpi sähköjärjestelmien elinkaaren, aina suunnittelusta järjestelmän poistoon 

tai päivitykseen. (Hitachi Energy 2022A) 
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2 LOISTEHO, YLIAALLOT JA SÄHKÖN LAATU 

Sähkönlaatu käsitteenä tarkoittaa sähkön teknistä laatua, toimitusvarmuutta ja sähkön toi-

mittamiseen liittyvien palveluiden laatua (Energiateollisuus 2014). Suomen sähkömarkkina-

lakiin on määritetty sähkön laadun olevan virheellistä, jos se ei vastaa Suomessa käytettyjä 

standardeja (Finlex 2021; Energiateollisuus 2014). Suomessa käytetty sähkön laatustandardi 

on Euroopassa yleisesti käytössä oleva SFS-EN 50160. Standardissa määritetään muun mu-

assa taajuudelle, jännitteelle ja yliaalloille raja-arvot, joiden sisällä toimitetun sähkön laadun 

tulee säilyä eri jännitetasoilla.  

2.1 Loisteho 

Loisteholla tarkoitetaan sähköverkon tai järjestelmän reaktansseissa syntyvää tai kuluvaa te-

hoa. Kokonaistehosta puhuttaessa käytetään termiä näennäisteho S. Näennäisteho koostuu 

pätötehosta P ja loistehosta Q. Näennäisteho voidaan laskea pätötehon ja loistehon avulla 

yhtälöllä 2.1. 

 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2   (2.1) 

Pätötehoa luonnehditaan yleisesti työtä tekeväksi tehoksi, jonka avulla esimerkiksi moottorit 

tekevät työtä. Loisteho taas on pakollinen osa kuormia, esimerkiksi oikosulkumoottori tar-

vitsee loistehoa ylläpitääkseen pyörimisliikkeen edellyttävää magneettikenttää. Mikäli 

kuorma olisi täysin resistiivinen, kuluttaisi se ainoastaan pätötehoa. Näennäisteho voidaan 

esittää myös kompleksilukuna, jossa pätöteho P on reaaliosa ja loisteho Q on imaginaariosa. 

 

𝑆 = 𝑃 + 𝒋𝑄    (2.2) 

Vastaavalla tavalla voidaan myös esittää verkon jännite tai kuormitusvirta. (Konsti 2016) 

 

Loistehoa syntyy verkkoon kapasitansseissa ja vastaavasti kuluu verkon induktansseissa. 

Niinpä puhuttaessa kapasitiivisesta loistehosta, käytetään etumerkkinä plusmerkkiä ja kun 

taas induktiivisesta loistehosta, käytetään etumerkkinä miinusta. Täysin kapasitiivisessa ver-

kossa virta on 90̊ jännitettä edellä, kun taas täysin induktiivisessa verkossa virta on 90̊ jän-

nitettä jäljessä. Niinpä induktanssi ja kapasitanssi ovat 180̊ toisiaan vasten ja näin ne voivat 

kumota toisensa. Kuvassa 2.1 on esitetty, kuinka kapasitiivinen loisteho kompensoi induk-

tiivista loistehoa ja tehokerroin lähestyy arvoa yksi. 
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Kuva 2.1 Kuvassa on esitetty pätöteho P, loisteho Q ja niiden aikaansaama näennäisteho S. 

Kapasitiivinen loisteho QC kompensoi induktiivista loistehoa QL, jonka seurauk-

sena kokonaisloisteho on Q’. Näin kokonaispätöteho S pienenee arvoon S’ ja teho-

kerroin φ lähestyy arvoa 1 ollen φ’ (Kauria 2019). 

 

Mikäli loistehon kompensointi QC olisi yhtä suuri kuin loistehon kulutus QL, kompensoisivat 

ne toisensa täysin ja kuormitus näyttäytyisi muuhun verkkoon päin täysin resistiivisenä. 

(Kauria 2019)  

 

Tehokertoimella tarkoitetaan pätötehon ja näennäistehon suhdetta. Tyypillisesti laitteiden, 

jotka kuluttavat loistehoa, teknisissä tiedoissa on esitetty kyseisen laitteen tehokerroin muo-

dossa cos(φ) ja se on esitetty kuvassa 2.1 merkillä φ (fii). Tehokertoimen ollessa cos(φ) = 1 

kuorma on täysin resistiivinen, eikä se kuluta tai tuota loistehoa. Kun taas tehokerroin on 

cos(φ) = 0.95ind kuluttaa kuormitus loistehoa ja vastaavasti cos(φ) = 0.95kap tuottaa loistehoa. 

Tehokerroin ei matemaattisesti ota kantaa tapahtuuko kuormassa loistehon kulutusta tai tuot-

toa ja tästä syystä on suotavaa ilmoittaa siitä tekstinä tehokertoimen perässä. 

2.2 Loistehomaksut 

Loisteho on paikallinen suure ja se voidaan tuottaa siellä, missä sitä kulutetaan. Niinpä ei 

ole järkevää siirtää tarvittavaa loistehoa sähköverkkoa pitkin, koska silloin se kasvattaisi 
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kuormitusvirtoja ja häviöitä. Pahimmassa tapauksessa kasvanut kuormitusvirta loistehon ta-

kia vaatisi sähköverkon komponenttien ylimitoitusta, mikä ei ole teknis-taloudellisesti jär-

kevää. Tämä seurauksena kantaverkkoyhtiö Fingrid on asettanut kaikille kantaverkkoon liit-

tyville asiakkaille loistehoikkunan, jonka sisällä heidän tulee pysyä. Muutoin loistehon siir-

rosta peritään maksu perustuen siirretyn loistehon suuruuteen (MVAr) ja loisenergiaan 

(MVArh). Vastaavasti jakeluverkkoyhtiöt voivat myös periä loistehomaksuja asiakkailtaan. 

Fingrid määrittämän loistehoikkuna on esitetty kuvassa 2.2. (Fingrid 2020A) 

 

Kuva 2.2 Kulutus- ja tuotantolaitoksen loistehoikkuna. (Fingrid 2020A) 

 

Loistehoikkunan rajat lasketaan eri tavalla, riippuen siitä, onko asiakkaalla pätötehon kulu-

tusta vai tuotantoa. Pätötehon kulutuksen puolella olevien laitoksien loistehoikkunan rajojen 

määrittämiseen tarvitaan vuodessa verkosta otettu energia Wotto, vuoden huipunkäyttöaika tk 

ja kulutuspisteen takaisten nettosähkötehojen summan Pnetto. Fingrid määrittää prosessiteol-

lisuudelle 7000 h ja muulle kulutukselle 5000 h. Näiden tietojen avulla voidaan laskea lois-

tehon ottoraja yhtälöllä 2.3 ja antoraja yhtälöllä 2.4. (Fingrid 2020A) 

 

𝑄𝐷 = 0.16 ∗
𝑊𝑜𝑡𝑡𝑜

𝑡𝑘
+ 0.1 ∗

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

0.9
  (2.3) 

𝑄𝐷1 = −0.25 ∗ 𝑄𝐷   (2.4) 
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Loistehoikkunan ottoraja on joko yhtälön 2.3 mukaan määritetty tai 16 % kantaverkosta ote-

tusta pätötehosta. Vastaavasti antoraja on yhtälön 2.4 mukaan määritetty tai 4 % kantaver-

kosta otetusta pätötehosta. Tämän seurauksena suuret kulutuspisteet saavat ottaa ja antaa 

loistehoa suuremman määrä verkkoon, kuten edellä esitetystä kuvasta havaitaan.  

 

Tuotantolaitoksille laskettaessa loistehoikkunaa täytyy tietää tuotantolaitoksien yhteenlas-

kettu nimellinen pätöteho Pnetto. Tuotantolaitoksen ottoraja lasketaan yhtälöllä 2.5 ja antoraja 

yhtälöllä 2.6. (Fingrid 2020A) 

 

𝑄𝐺 = 0.1 ∗
𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

0.9
   (2.5) 

𝑄𝐺1 = −𝑄𝐺    (2.6) 

Tuotantolaitoksien loistehon otto- ja antorajoilla on myös poikkeuksia. Voimalaitoksen 

koosta riippumatta loistehon otto- ja antorajat ovat enimmillään 50 MVAr. Myös hyvin pie-

nillä pätötehoilla ei sallita yhtälön 2.6 mukaista antorajaa vaan antoraja määritetään yhtälön 

2.7 mukaan tässä tapauksessa (Fingrid 2020A). 

 

𝑙 = 𝑄𝐷1 + 𝑃 ∗
𝑄𝐺1−𝑄𝐷1

𝑃𝑚𝑖𝑛
   (2.7) 

Yhtälössä QD1 on loistehon antoraja kuluttaessa pätötehoa, P on kantaverkkoon tuotetut 

pätötehon keskiteho ja Pmin määritetään yhtälöllä 2.8. (Fingrid 2020A) 

 

𝑃min = −0.1 + 𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜   (2.8) 

Mikäli loistehoikkunan määrittämissä rajoissa ei pysytä, joutuu ylimenevästä osasta maksa-

maan loistehomaksuja. Loistehomaksuja ei tarvitse kuitenkaan maksaa, jos tuotantolaitos 

säätää verkon jännitettä Fingridin määrittämän loistehostatiikan mukaan tai asiakkaan verk-

koon kytkemä, kooltaan vähintään 0.5 MVAr suuruinen, kompensointilaite tai sitä syöttävä 

verkko-osuus vikaantuu. Tällöin asiakkaalla on enintään yksi kuukausi aikaa korjata verkko 

tai kompensointilaite. (Fingrid 2020A; Konsti 2016) 

 

Loistehoikkunalla ja maksuilla pyritään ohjaamaan asiakkaita kompensoimaan itse loiste-

honsa, koska ei ole teknis-taloudellisesti kannattavaa siirtää loistehoa siirtoverkkoa pitkin. 

Loppukäyttäjät voivat käyttää esimerkiksi kondensaattoriparistoja, jotka säätävät omaa lois-

tehon tuottoa loistehon kulutuksen mukaisesti, pysyäkseen määritetyssä loistehoikkunassa. 
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2.3 Jännite 

Standardissa SFS-EN 50160 määritetään jakelujännitteelle muun muassa ylä- ja alarajat, väl-

kynnän häiritsevyyden maksimiarvo ja jännitekuoppien suuruus. Lisäksi standardissa kerro-

taan, kuinka edellä mainittuja arvoja tulisi mitata. Standardissa on määritetty eri raja-arvot 

pienjännite-, keskijännite- ja suurjänniteverkolle. Tässä luvussa tarkastellaan keskijännite- 

ja suurjänniteverkkoa koskevia jännitteen laatuvaatimuksia. 

 

Jännitteen tulisi säilyä aina välillä 0.9–Un–1.1, missä Un on jakelusopimukseen kirjattu ja-

kelujännite eli nimellisjännite. Suurjänniteverkoissa ei vastaavaa rajaa yleisesti ole käytössä 

vaan siellä rajoista sovitaan yleensä tapauskohtaisten toimitussopimuksien yhteydessä. Jän-

nitteen välkynnällä tarkoitetaan useita peräkkäisiä nopeita jännitteen muutoksia, jotka ovat 

silmällä aistittavissa. Jännitteen välkyntää aiheuttaa kuormituksen tai kytkentätilanteiden 

nopea vaihtelu esimerkiksi hitsauslaitteet, valokaariuunit tai kompressorit. Välkynnän vai-

kutusta kuvataan lyhyellä häiritsevyysindeksillä PST ja pitkällä häiritsevyysindeksillä PLT. 

Tarkemmin häiritsevyysindeksin mittauksesta on kerrottu UIE-IEC mittausmenetelmässä. 

Standardissa SFS-EN 50160 on mainittu, että pitkän häiritsevyysindeksin tulee 95 % ajasta 

olla alle yksi. (SFS-EN 50160 2021) 

 

Jännitekuopilla tarkoitetaan tilannetta, jolloin jakelujännite putoaa alle sallitun 90 % nimel-

lisjännitteestä Un. Jännitekuopat jaetaan niiden jännitteen minimiarvon mukaan kategorioi-

hin väliltä 1–90 % Un. Toinen kategorisointi jännitekuopille tehdään niiden kestoajan mu-

kaan. Kestoajalla tarkoitetaan aikaa, milloin jännite putoaa alle 90 % ja kun jännite palaa 

takaisin yli 90 %, välistä aikaa. Kestoaika on jaettu kategorioittain 10–60000 ms välillä. Itse 

standardi SFS-EN 50160 ei anna varsinaisia raja-arvoja jännitekuopalle, vaan jännitekuop-

pien arviointi tulee tehdä EN 61000-4-30 mukaan. Häiriökeskeytykseksi luetaan tilanne, 

jossa jakelujännite on alle 5 % nimellisjännitteestä eikä keskeytys ole suunniteltu, esimer-

kiksi kunnossapitotöiden takia. Häiriökeskeytykset jaetaan myös lyhyisiin alle 3 minuuttia 

kestäviin ja pitkiin yli 3 minuuttia kestäviin keskeytyksiin. (SFS-EN 50160 2021) 

 

Ylijännitteeksi luokitellaan tilanne, jossa jännite nousee yli sallitun 110 % nimellisjännit-

teestä Un. Tällöin ylijännite jaetaan sen suuruuden mukaan joko 110–120 % tai yli 120 % 

nimellisjännitteestä. Vastaavasti ylijännitteen jaetaan kolmeen kategoriaan sen kestoajan 
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mukaan väliltä 10–60000 ms. Lisäksi standardissa mainitaan transienttiylijännitteet, ver-

kossa esiintyvät epäsymmetriat vaihejännitteiden välillä ja erilaiset signaalijännitteet. Tran-

sienttiylijännitteitä syntyy verkossa yleensä erilaisista kytkentätilanteista tai salamanis-

kuista. Epäsymmetria eri vaihejännitteiden välillä syntyy epätasaisesta kuormituksesta eri 

vaiheiden välillä. Signaalijännitteillä tarkoitetaan taas kaikkia korkeataajuisia aaltoja ver-

kossa, jotka käyttävät sähköverkkoa tiedonsiirtoyhteytenä. (SFS-EN 50160 2021; Energia-

teollisuus 2014)  

2.4 Yliaallot 

Standardissa SFS-EN 50160 käsitellään myös verkossa esiintyvien yliaaltojen määrä. Säh-

köverkon jännite voidaan aikatasossa ilmoittaa yhtälön 2.9 mukaan. (Orrberg 2018) 

 

𝑢(𝑡) = �̂� ∗ sin(𝜔 ∗ 𝑡 + 𝛷)  (2.9) 

Yhtälössä 2.9 �̂� on jännitteen huippuarvo eli amplitudi, t on aika sekunneissa, Φ on vaihe-

kulma ja ω on kulmanopeus. Kulmanopeus lasketaan yhtälöllä 2.10. (Orrberg 2018) 

 

𝜔 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛 ∗ 𝑓0   (2.10) 

Yhtälössä 2.10 f0 on verkon perustaajuus ja n on taajuuden kerroin.  

 

Yliaaltoja on olemassa harmonisia ja epäharmonisia. Harmoniset yliaallot ovat perustaajuu-

den, mikä Suomessa on 50 Hz, kerrannaisia. Eli toisin sanoen yhtälössä 2.10 kerroin n saa 

ainoastaan kokonaislukuja ja harmonisten yliaaltojen taajuudet ovat 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz 

ja niin edelleen. Epäharmonisilla yliaalloilla tarkoitetaan yliaaltoja, jotka eivät ole perustaa-

juuden kerrannaisia eli yhtälössä 2.10 kerroin n voi olla muu kuin kokonaisluku. Kuormat, 

jotka eivät ole lineaarisia, ottavat verkosta sähkövirtaa perustaajuisesta siniaallosta poiketen. 

Tämä johtaa verkon impedansseissa jännitteen alenemaan poikkeavan käyrämuodon mukai-

sesti ja perustaajuisen jännitteen käyrämuoto säröytyy jännitteen aleneman mukaisesti. Ku-

vassa 2.3 on esitetty kuinka verkossa esiintyvä yliaallot muokkaavat perustaajuista jännitettä 

tai virtaa.  
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Kuva 2.3 Yliaallot muokkaavat perustaajuista virtaa tai jännitettä. Vihreällä ja numerolla 1. on 

kuvattu perustaajuinen aalto, sinisellä ja numerolla 2. verkossa esiintyvä yliaalto ja 

punaisella ja numerolla 3. näiden summa-aalto. Mustalla on kuvattu kanttiaalto, jota 

punainen summa-aalto muistuttaa. (ABB 2020) 

 

Yliaaltojen raja-arvot esitetään standardissa SFS-EN 50160 suhdelukuna perustaajuuteen 

verrattuna. Yliaaltojen määrä ilmaistaan yleensä THD-lukuna (Total Harmonic Distortion), 

jossa yliaaltolukujen neliöllinen summa jaetaan perustaajuudella yhtälön 2.11 mukaisesti. 

(Orrberg 2018) 

 

𝑇𝐻𝐷 = 
√∑ (𝑥𝑛)2

ℎ
𝑛

𝑥1
   (2.11) 

Yhtälössä 2.11 n tarkoittaa yliaallon järjestyslukua, xn tarkoittaa n järjestyslukua vastaavan 

yliaallon suuruus ja h viimeistä laskettavaa yliaaltoa ja x1 perustaajuista virtaa tai jännitettä. 

On mahdollista laskea jännitteelle ja virralle erikseen niiden THD-luku, mutta standardissa 

SFS-EN 50160 tarkastellaan ainoastaan jännitettä. Muissa maissa ja standardeissa tästä voi-

daan poiketa. Yleensä tarkastelu tehdään ensimmäiselle 50 yliaallolle, koska sen jälkeen 

esiintyvien yliaaltojen vaikutus kokonaisuuteen on hyvin vähäinen. Standardissa SFS-EN 

50160 on määritetty sallituksi jännitteen kokonaisyliaaltomääräksi 8 %. Lisäksi tietyn yksit-

täisen harmonisen yliaallon suuruus ei saa ylittää standardissa esitettyä raja-arvoa. Raja-ar-

vot on esitetty taulukossa 2.1. (SFS-EN 50160 2021) 
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Taulukko 2.1. Standardissa SFS-EN 50160 esitetyt jännitteen harmonisten yliaaltojen sallitut arvot. 

Parilliset yliaallot 

Yliaalto Suhdeluku perustaajuiseen jännitteeseen 

2. 2.0 % 

4. 1.0 % 

6.–24. 0.5 % 

Parittomat yliaallot 

Kolmella jaottomat  

Yliaalto Suhdeluku perustaajuiseen jännitteeseen 

5. 6.0 % 

7. 5.0 % 

11. 3.5 % 

13. 3.0 % 

17. 2.0 % 

19. 1.5 % 

23. 1.5 % 

25. 1.5 % 

Kolmella jaolliset 

Yliaalto Suhdeluku perustaajuiseen jännitteeseen 

3. 5.0 % 

9. 1.5 % 

15. 0.5 % 

21. 0.5 % 

 

Yliaaltojen määrä sähköverkossa on kasvanut ja syynä tähän on elektroniikan ja hakkurite-

holähteiden kasvanut määrä. Yliaallon aiheuttajina verkossa toimii muun muassa taajuus-

muuttajat, energiansäästölamput ja led-valaisimet, kodin ja toimistojen elektroniikkalaitteet, 

tasa- ja vaihtosuuntaajakäytöt, hitsauslaitteet, valokaariuunit sekä tyristorisäätimet. Epäline-

aaristen kuormien vaikutus jännitteen säröytymiseen riippuu sähköverkosta ja sen impedans-

sista, koska perustaajuudesta poikkeava virta aiheuttaa verkon impedanssissa jännitteen ale-

neman. Verkossa esiintyvät resonanssit ja niiden seurauksena kasvaneet virrat lisäävät jän-

nitteen säröytymistä tyypillisesti kaksi − kolme kertaiseksi (Orrberg 2018). Yliaaltojen seu-

rauksena kasvanut kuormitusvirta aiheuttaa sähköverkossa häviöitä ja ne voivat aiheuttaa 

häiriöitä herkille laitteille, kuten laboratoriolaitteille. Kasvanut yliaaltotaso voi pahimmassa 
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tapauksessa aiheuttaa sähkölaitteiden ylikuormittumisen ja lämpenemisen sekä ennenaikai-

sen hajoamisen. Kondensaattorit ovat erityisen alttiita yliaalloille, koska kondensaattorin 

reaktanssi on pienempi korkeammilla taajuuksilla verrattuna nimellistaajuuteen. Tämän seu-

rauksena yliaaltovirrat valitsevat verkosta pienempi impedanssiset reitit, kuten kondensaat-

torit. (Orrberg 2018) 

 

Yliaaltoja voidaan vähentää poistamalla niiden aiheuttaja verkosta tai vaihtamalla yliaaltoja 

tuottava laite vähemmän yliaaltoa tuottavaan laitteeseen. Yliaaltoja kuitenkin on mahdollista 

suodattaa pois verkosta, jolloin yliaaltojen vaikutus rajataan vain pienelle alueelle ja ne eivät 

johdu muuhun verkkoon. Suodattimina käytetään joko passiivisia yliaaltosuodattimia tai ak-

tiivisuodattimia. Passiivinen yliaaltosuodatin koostuu kondensaattorin ja reaktorin eli kelan 

sarjaan kytkennästä. Kondensaattori ja reaktori mitoitetaan niin, että niiden yhdessä muo-

dostama impedanssi on mahdollisimman pieni halutulla taajuudella. Näin yliaalto kulkeutuu 

pienempi-impedanssista reittiä pitkin ja suodattuu pois verkosta. Passiivisen yliaaltosuodat-

timen heikkoutena on sen riski joutua ylikuormitetuksi kasvaneiden yliaaltomäärien joh-

dosta. Tätä ongelmaa taas aktiivisuotimilla ei ole. Aktiivisuodatin perustuu tehoelektronii-

kalla, kuten tyristoreilla tai transistoreilla ohjattuun kondensaattoriin ja kelaan. Laitteisto 

mittaa sähköjärjestelmän virtaa ja siinä vallitsevan yliaaltomäärän. Mittauksen perusteella 

laitteisto syöttää verkkoon päin virtaa, mikä on 180̊ vaihesiirrossa verkossa esiintyvään yli-

aaltoon nähden. Näiden summavirta näyttäytyy muuhun sähköverkkoon täysin siniaallon 

muotoiselta. Laitteisto ei pysty ylikuormittumaan, vaan sen suodatuskapasiteetti perustuu 

laitteiston nimelliskokoon ja mikäli yliaaltojen yhteisvaikutus on yli tämän, laitteisto suo-

dattaa niin paljon yliaaltoja kuin pystyy. (Orrberg 2018; Hitachi ABB 2021B) 
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3 SÄHKÖN SIIRTOTEKNIIKKA 

Suomessa siirretään sähkötehoa suuria määriä kantaverkkoa pitkin käyttäen suurjännitettä. 

Suomen kantaverkossa käytetyt jännitetasot ovat 110 kV, 220 kV ja 400 kV. Lisäksi suuret 

sähkönkuluttajat, kuten teollisuuslaitokset tai kaupungit, ovat suoraan kytkeytyneenä suur-

jännitteeseen, joko kantaverkon tai alueverkon kautta. Ongelmat, joihin FACTS-järjestelmät 

tuovat ratkaisuja, liittyvät vahvasti siirtotekniikkaan. Tässä luvussa käsitellään sähkönsiirto-

tekniikkaa. 

3.1 Sähköverkot Suomessa 

Suomessa lähes kaikki sähkölaitteet ovat kytkeytyneenä pohjoismaiseen sähkövoimajärjes-

telmään. Pohjoismaiseen sähkövoimajärjestelmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja 

ja Itä-Tanska. Suomesta on tasasähköyhteyksiä Ruotsiin Fenno-skan 1 ja Fenno-skan 2 sekä 

Manner Suomesta Naantalista Ahvenanmaalle Ål-link. Lisäksi Suomesta on tasasähköyh-

teydet Venäjälle ja Viroon, joiden avulla sähköenergiaa voidaan siirtää toisesta asynkroni-

sesta verkosta toiseen. Suomessa kantaverkolla käsitetään kaikki 400 kV, 220 kV ja tärkeim-

mät 110 kV voimajohdot. Sen lisäksi niin sanottuihin alueverkkoihin kuuluu loput 110 kV 

voimajohdot, joiden yhteenlaskettu pituus on 7500 km. Kantaverkon yhteenlaskettu pituus 

taas on 14000 km ja siihen kuuluu yli sata sähköasemaa. Kuvassa 3.1 on esitetty Suomen 

kartalla koko kantaverkko. Jakeluverkkoihin lukeutuu Suomen keskijännitejohdot, joiden 

yhteenlaskettu pituus on 140 000 km, ja pienjännitejohdot, joiden yhteenlaskettu pituus on 

220000 km. (STUK 2021) Vertailuesimerkkinä Suomen valtion maanteiden yhteenlaskettu 

pituus on 78000 km (Väylävirasto 2021). 
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Kuva 3.1 Suomen sähkönsiirtoverkko (Fingrid 2021) 

 

Suomessa Fingrid Oyj toimii kantaverkon omistajana ja hallinnoijana. Fingrid Oyj:n omistaa 

Suomen valtio ja suomalaiset eläkeyhtiöt (Fingrid 2021B). Lisäksi Energiavirasto on nimen-

nyt Fingrid Oy:n suomen sähkövoimajärjestelmän järjestelmävastaavaksi. Järjestelmävas-

taavan tehtäviin kuuluu sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpitäminen sovitulla tasolla, 

sähköntuotannon ja kulutuksen pitämistä tasapainossa sekä häiriötilanteista selviämistä 

(Fingrid 2021C). Jotta kantaverkossa esiintyvät vikatilanteet eivät vaikuttaisi sähköntoimi-

tukseen, kantaverkkoa käytetään silmukoidusti. Näin yhden syöttösuunnan vikaantuessa toi-

nen on edelleen käytössä. Suomessa kulutettiin vuonna 2020 81 TWh sähköä, josta noin 77 

% kulkeutui kantaverkon kautta. Kyseisenä vuonna keskiteho oli 8916 MW ja suurin hetkel-

linen 12388 MW (Energiateollisuus 2021; Fingrid 2021D).  
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Sähköstä on tullut keskeinen osa nyky-yhteiskuntaa. Sähkö mielletään elinehtona, koska lä-

hes kaikki ympärillämme olevat koneet ja laitteet käyttävät sitä. Sähkön merkitys yhteiskun-

nassa ei tule vähenemään tulevaisuudessa ja hiilineutraalin tason saavuttamiseksi sen tärkeys 

korostuu. Siispä nyt ja tulevaisuudessa sähkövoimajärjestelmän luotettavuus ja sähkön käyt-

tövarmuus tulee säilyä korkealla tasolla. On arveltu, että tunnin mittaisen sähkökatkon arvo 

Suomen yhteiskunnalle olisi noin 100 miljoonaa euroa (Vattovaara 2016).  

3.2 Vikatilanteet 

Oli kyse mistä tahansa sähkölaitteesta, -verkosta tai -järjestelmästä, vikavirtojen määrittämi-

nen on aina keskeinen osa sähköteknistä tarkastelua. Vikatilanteet johtuvat esimerkiksi kom-

ponenttien vikaantumisesta, salamaniskujen aiheuttamasta ylijännitteestä tai kytkentävir-

heistä. Vikavirtalaskennan avulla määritetään verkossa esiintyvät suurimmat ja pienimmät 

vikavirrat. Kaikkien verkon komponenttien kuten johtimien, kojeistojen ja katkaisijoiden tu-

lee kestää verkossa esiintyvät vikavirrat. Vikavirrat tulee kyetä erottamaan normaalista kuor-

mitusvirrasta, mikä ei siirtoverkoissa ole haasteellista, johtuen silmukoidusta verkosta, jossa 

vikavirrat ovat suuria kuormitusvirtaan verrattuna. Edellä esitetty haaste voi tulla vastaan 

jakeluverkossa keski- tai pienjännitteellä, jos siirtomatka on pitkä tai sähköverkko vikapai-

kassa heikko. Siirtoverkoissa vikavirtojen tarkastelu on tärkeää releasetteluiden määrittämi-

sen kannalta, jotta vikatilanteet pystytään havaitsemaan ja erottamaan verkosta selektiivi-

sesti sekä nopeasti. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

 

Erityyppiset vikatilanteet voivat olla symmetrisiä tai epäsymmetrisiä. Symmetrisillä vikati-

lanteilla tarkoitetaan vikaa, joka vaikuttaa kaikkiin vaiheisiin yhtä suuresti, esimerkiksi kol-

mivaiheinen oikosulku. Epäsymmetrisiksi vikatilanteiksi taas kutsutaan vikatilannetta, jossa 

vikatilanteen aikainen vaikutus eroaa eri vaiheiden välillä. Tällaisia vikatilanteita ovat esi-

merkiksi maasulku, kaksivaiheinen oikosulku, johtimen katkeaminen tai sulakkeen epänor-

maali toiminta. Lisäksi edellä esitetyistä vikatilanteista samanaikaisesti voi esiintyä useita, 

esimerkiksi johdinkatkos, jonka yhteydessä syntyy maasulku. Tällaisia vikatilanteita kutsu-

taan yhdistelmäviaksi. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

3.2.1 Kolmivaiheinen oikosulku 

Kolmivaiheinen oikosulku on symmetrinen vikatilanne, jonka avulla saadaan määritettyä 

suurin verkossa esiintyvä vikavirta. Tyypillisesti siirtoverkoissa oikosulkuvirta on noin  
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10–40 kertainen kuormitusvirtaan verrattuna (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011). Kolmi-

vaiheinen oikosulku voidaan laskea yhtälöllä 3.1. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

 

𝐼𝑘 =
𝑈𝑣

𝑍𝑓+𝑍𝑣
    (3.1) 

, missä Uv on vaihejännite vikapaikassa ennen vikaa, Zf on vikaimpedanssi ja Zv on verkon 

impedanssi. Jännitteenä tulee käyttää vaihekohtaista jännitettä, joka saadaan suomalaisessa 

järjestelmässä jakamalla pääjännite √3:lla. Johtuen siirtoverkon sähköteknisistä ominai-

suuksista, vikavirta on lähes kokonaan induktiivinen johtuen verkon pitkittäisestä reaktans-

sista. Tämän seurauksena vikavirrassa esiintyy vaihtovirtakomponentin lisäksi tasavirta-

komponentti, mikä vaimenee ajan kuluessa nollaan. Toisaalta vaihtovirtakomponentti ei 

myöskään ole vakio vaan muuttuu vikatilanteen edetessä. Syy vaihtovirtakomponentin muu-

tokselle on erityisesti verkkoon kytketyt tahtigeneraattorit, joiden tahtireaktanssi on vian al-

kuhetkellä pieni johtuen tahtigeneraattorin magneettivuon kyvyttömyydestä tunkeutua kää-

mityksiin. Tästä tahtigeneraattoreiden tahtireaktanssin muutoksesta johtuen, niille ilmoite-

taan kolme reaktanssia, Alkureaktanssi X”, muutostilan reaktanssi X´ ja jatkuvan tilan reak-

tanssi X. Kuvassa 3.2 on esitetty, kuinka oikosulkuvirta muuttuu ajan kuluessa siirtover-

kossa. Lopulta oikosulkuvirta saavuttaa jatkuvan tilan, jolloin tasavirtakomponentti on hä-

vinnyt ja tahtigeneraattoreiden tahtireaktanssi on palannut jatkuvan tilan reaktanssiksi. Säh-

könsiirtoverkoissa vikatilanne havaitaan ja erotetaan verkosta ennen kuin vikavirta ehtii saa-

vuttaa jatkuvan tilan. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011; Partanen 2019) 

 

Kuva 3.2 Oikosulkuvirran luonne siirtoverkossa (Partanen 2019) 

 

Kuten edellä mainittiin, tahtigeneraattoreiden reaktanssi muuttuu vikatilanteen edetessä. Vi-

kavirta jaetaan myös alkuoikosulkuvirtaan Ik”, muutostilanoikosulkuvirtaan Ik` ja jatkuvan 
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tilan oikosulkuvirtaan Ik. Muutostilanteet vaimenevat lopulta jatkuvaksi tilaksi niiden aika-

vakion mukaan, joka alkutilanteelle on noin 0.1 s, muutostilanteelle noin 3–6 s (Partanen 

2019) 

 

Oikosulkutilanteen alkuhetkellä havaitaan vikatilanteen suurin vikavirta, jota kutsutaan sy-

säysoikosulkuvirraksi. Kyseisen virran arviointiin on esitetty standardissa IEC 60909 seu-

raava yhtälö 

 

𝑖𝑠 = 𝑘 ∗ √2 ∗ 𝐼𝑘"   (3.2) 

, missä Ik” on alkutilan oikosulkuvirta ja k lasketaan yhtälöllä 

 

𝑘 = 1.02 + 0.98 ∗ 𝑒−3∗
𝑅

𝑋   (3.3) 

, missä R on vikatilanteen resistanssi ja X reaktanssi. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011; 

Partanen 2019) 

3.2.2 Epäsymmetriset vikatilanteet 

Epäsymmetrisiä vikoja ei voida tarkastella yhtä suoraviivaisesti kuin kolmivaiheista oiko-

sulkua. Epäsymmetrisiä vikoja ovat esimerkiksi maasulku tai kaksivaiheinen oikosulku. Ky-

seisten tilanteiden laskenta voidaan suorittaa kuitenkin symmetrisiä komponentteja hyödyn-

täen, joilla voidaan esittää vikatilanteen epäsymmetriset jännitteet ja virrat. Symmetriset 

komponentit ovat myötäjärjestelmä, vastajärjestelmä ja nollajärjestelmä. Kuvassa 3.3 on esi-

tetty kyseiset komponentit jännitteille. (Partanen 2019; Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

 

Kuva 3.3 Myötä-, vasta- ja nollajärjestelmän jännitteet (Partanen 2019). 

 

Kuvassa 3.3 ensimmäisenä vasemmalta on kuvattu myötäjärjestelmän jännitteet, jossa vai-

hejärjestys ja pituus on sama kuin normaalissa symmetrisessä tilanteessa. Keskimmäisenä 

kuvassa 3.3 on kuvattu vastajärjestelmän jännitteet, joiden vaihejärjestys on päinvastainen 
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kuin myötäjärjestelmässä ja viimeisenä kuvassa 3.3. on oikeanpuoleisena kuvattu nollajär-

jestelmä, jossa kaikki vaiheet ajatellaan olevan yhdensuuntaiset. Kun kuvan 3.3. symmetriset 

komponentit yhdistetään, saadaan epäsymmetrisen vian vaihejännitteet kuvan 3.4 mukai-

sesti, jossa vianaikaiset jännitteet ovat UR, US, UT. (Partanen 2019; Jarmo Elovaara ja Liisa 

Haarla 2011)  

 

Kuva 3.4 Epäsymmetrisen vian aikaiset vaihejännitteet kuvattuna symmetrisillä komponen-

teilla (Partanen 2019). 

 

Symmetristen komponenttien avulla voidaan esittää myös epäsymmetrisen vian aikaiset vir-

rat tai tehot. Symmetriset komponentit toimivat ja kuvaavat hyvin tilannetta, kun verkossa 

esiintyy vain yksi vika. Jos sähköverkossa esiintyy saman aikaisesti kaksi tai useampi epä-

symmetristä vikatilannetta, ei laskentaa voida suorittaa symmetrisillä komponenteilla. Kun 

eri epäsymmetrisiä vikatilanteita tarkastellaan, täytyy muodostaa kolme eri verkkoa, jotka 

ovat myötä-, vasta- ja nollaverkko. Sähköverkossa esiintyville komponenteille, kuten gene-

raattoreille, muuntajille ja johdoille, on määritetty sähkötekniset arvot kyseisissä verkoissa. 

Myötä- ja vastaverkon arvot ovat yleisesti hyvin lähellä toisiaan ja eroavat vain vähän. Nol-

laverkko kuvaa maadoituksien kautta yhdistyvää virtapiiriä. Sähkötekniset arvot sekä verk-

kotopologia vaihtelevat merkittävästi muuntajien ja generaattoreiden kytkennän mukaan. 

(Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011; Partanen 2019) 

3.3 Pätö- ja loisteho 

Noin 77 % Suomessa siirretystä sähköenergiasta kulkeutuu kantaverkon kautta ja suurim-

millaan hetkellinen teho voi olla yli 12000 MW. Suuria sähkötehoja varteen täytyy jännit-
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teitä nostaa, jotta kuormitusvirta ja häviöt eivät kasvaisi tarpeettoman suureksi. Kun sähkö-

verkon jännite kasvaa 110 kV tai siitä suuremmaksi, nousee pitkittäisreaktanssien ja maata 

vasten olevien kapasitanssien merkitys. Samaan aikaan taas vaihejohtimien resistanssi pie-

nenee poikkipinnan kasvaessa. Tästä johtuen 110 kV voimalinjan reaktanssin arvo on noin 

neljä kertaa suurempi resistanssiin arvoon verrattuna, kun taas 400 kV voimalinjalla reak-

tanssin arvo on jo kymmenkertainen resistanssiin arvoon verrattuna (Jarmo Elovaara ja Liisa 

Haarla 2011)  

 

Sähkövirran syntyyn vaaditaan kahden pisteen välille potentiaaliero. Tällöin jännitehäviö 

voidaan laskea virran avulla yhtälön 3.4 mukaisesti. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

 

𝑈ℎ = 𝑈1 − 𝑈2 = 𝑍´𝐼´ = (𝑅 + 𝒋𝑋)𝐼´  (3.4) 

Toisaalta jännitteen alenema voidaan laskea myös likiarvokaavalla, kun tiedetään tehokulma 

φ yhtälön 3.5. mukaan. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

 

𝑈ℎ ≈ 𝐼𝑅𝑐𝑜𝑠(φ) + IXsin(φ)  (3.5) 

Jos yhtälö 3.5 ilmaistaan pätötehon, loistehon ja jännitteiden avulla saadaan seuraava yhtälö. 

 

  𝑈ℎ =
𝑅𝑃

𝑈2
+

𝑋𝑄

𝑈2
   (3.6) 

Siirtoverkoissa reaktanssi X on suurempi kuin resistanssi R. Yhtälöstä 3.6 voidaan siis ha-

vaita, että pätötehon virtaama ei tuota jännitteen alenemaa läheskään niin suurta määrää kuin 

loisteho. Sähkönsiirtoverkossa pätötehoa ei pystytä siirtämään suuria määriä potentiaalieron 

turvin, koska verkko on pääasiassa reaktiivinen. Jotta pätötehon siirtokapasiteettia voidaan 

kasvattaa, täytyy alku ja loppupään jännitteiden välille muodostaa kulmaeroa. Pätötehon 

siirto voidaan laskea kulmaeron avulla yhtälön 3.7 mukaisesti. (Jarmo Elovaara ja Liisa 

Haarla 2011)  

 

𝑃 =
𝑈1𝑈2

𝑋
sin(δ)   (3.7) 

Kun pätötehon siirtoa kasvatetaan, kasvaa myös johdon kuormitusvirta. Kuormitusvirta taas 

aikaansaa johdon pitkittäisissä reaktansseissa induktiivisen loistehon kulutuksen ja kasvanut 
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loistehon kulutus lisää jännitteen alenemaa verkossa yhtälön 3.6 mukaisesti. Loistehon ku-

lutus voidaan laskea siirtojohdolle yhtälön 3.8 mukaisesti. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 

2011)  

 

𝑄𝐿 =
𝑈1
2

𝑋
+

𝑈2
2

𝑋
− 2

𝑈1𝑈2

𝑋
cos(𝛿)  (3.8) 

Yhtälössä 3.8 on loistehon kulutus jaettu alku- ja loppupäälle erikseen. Siirtojohto kuitenkin 

tuottaa itsessään kapasitiivista loistehoa maakapasitansseissa. Johdon tuottama loisteho voi-

daan laskea yhtälöllä 3.9. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

 

𝑄𝐶 =
𝑌

2
(𝑈1

2 + 𝑈2
2)   (3.9) 

Edellä esitetyt yhtälöt 3.8 ja 3.9 muodostavat siirtojohdolle sen loistehotaseen, mikä muuttuu 

pätötehon siirron funktiona. Siirtoverkossa tavoitteena on pitää jännitteiden itseisarvot mah-

dollisimman tasaisina ja lähellä nimellistä. Kun oletetaan, että vierekkäisten solmujen jän-

nitteet ovat samat eli U1=U2=U voidaan yhtälöiden 3.8 ja 3.9 yhdistämällä laskea johdon 

loistehotase yhtälön 3.10 mukaisesti. 

 

𝑄 = 2
𝑈2

𝑋
(1 − cos 𝛿) − 𝑌𝑈2  (3.10) 

Siirtojohdolla loistehotaseen pitäminen mahdollisimman lähellä nollaa on tärkeää jännitteen 

säädön kannalta, koska yhtälön 3.6 mukaan loistehon siirto aiheuttaa häviöitä ja jännitteen 

alenemia siirtojohdoissa merkittävästi enemmän kuin pätötehon siirto. Kuormittamaton siir-

tojohdin ei kuluta loistehoa yhtään yhtälön 3.8 mukaisesti, mutta tuottaa sitä silti yhtälön 3.9 

mukaisesti. Tämän loistehon tuoton seurauksena johdolla ei tapahdu jännitteen alenemaa 

vaan siirtojohdon loppupään jännite kasvaa yhtälön 3.6 mukaisesti. Tämä takia on tärkeää 

erityisesti pitkillä siirtoyhteyksillä kompensoida myös loistehon tuotto pois, jottei loppupään 

jännite pääse ylittämään komponenttien jännitelujuutta ja aikaansaamaan niiden vikaantu-

mista. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011; Partanen 2019; CIGRE 2020) 

3.4 Siirtojohtojen mallit 

Siirtojohtoja voidaan kuvata ja mallintaa hiukan eri tavalla riippuen niiden pituudesta. Mal-

lin tarkoituksena on yksinkertaistaa laskentaa ja antaa riittävän tarkka lopputulos tilanteesta. 

Väärän yksinkertaistuksen käyttäminen kasvattaa virhemarginaalia ja malli ei enää kuvaa 
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todellisuutta riittävän tarkasti. Siirtojohdot voidaan jakaa pituuden mukaan kolmeen eri ka-

tegoriaan. Ne ovat pitkät siirtojohdot, jotka ovat yli 200 km pitkiä johto-osuuksia, keskipit-

kiä, jotka ovat 100–200 km pitkiä ja lyhyet, joiden pituus on alle 100 km. Pitkillä siirtojoh-

doilla käytetään niin kutsuttua voimansiirron perusyhtälöä. Voimansiirron perusyhtälön 

avulla voidaan verkon jännite ja virta laskea yhtälön 3.11 mukaisesti. (Jarmo Elovaara ja 

Liisa Haarla 2011)  

 

{
𝑈(𝑥) = 𝑈1´ cosh(ϒ𝑥) − 𝑍0𝐼1´sinh(ϒ𝑥)

𝐼(𝑥) = −
𝑈1´

𝑍0
sinh(ϒ𝑥) + 𝐼1´𝑐𝑜𝑠ℎ(ϒ𝑥)

}  (3.11) 

Yhtälössä ϒ on etenemisvakio ja se lasketaan yhtälöllä 3.12 

 

 ϒ = √𝑧𝑦 = √(𝑟 + 𝒋𝜔𝑙𝐿)(𝑔 + 𝒋𝜔𝑐)   (3.12) 

ja Z0 on ominaisimpedanssi ja se lasketaan yhtälöllä 3.13 (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 

2011)  

 

𝑍0 = √
𝑧

𝑦
= √

(𝑟+𝒋𝜔𝑙𝐿)

(𝑔+𝒋𝜔𝑐)
    (3.13) 

Pitkien siirtojohtojen tapauksessa sähkövirran etenemistä kuvataan etenevänä aaltoja, jonka 

aallonpituus on 6000 km. Aallolle ominaiset vaikutukset alkavat näkyä jo 200 km jälkeen, 

minkä seurauksena tarkastelu on tehtävä voimansiirron perusyhtälöillä (Jarmo Elovaara ja 

Liisa Haarla 2011)  

 

Keskipitkillä johdoilla ei vielä edellä esitetty aaltovaikutus ehdi näkyä merkittävästi ja tämän 

takia niitä voidaan kuvata niin kutsutuilla T- ja π-sijaiskytkennöillä. Molemmat kytkennät 

on esitetty kuvassa 3.5. 

 

Kuva 3.5 T- ja π-sijaiskytkennät keskipitkille siirtojohdoille. 
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T- ja π-sijaiskytkennässä Z tarkoittaa johdon pitkittäistä impedanssia, joka lasketaan yhtä-

löllä 3.14  

 

𝑍 = (𝑟 + 𝒋𝜔𝑙𝐿)𝑠   (3.14) 

ja Y on johdon poikittainen admittanssi ja se lasketaan yhtälöllä 3.15. (Jarmo Elovaara ja 

Liisa Haarla 2011)  

 

𝑌 = (𝑔 + 𝒋𝜔𝑐)𝑠   (3.15) 

Kuten kuvasta 3.5 havaitaan, riippuen sijaiskytkennästä, joko johdon pitkittäinen impedanssi 

tai poikittainen admittanssi jaetaan johdon alku- ja loppupäähän kahteen osaan. Jos siirto-

johto kuvataan häviöttömänä johtona, jää yhtälöistä pois pitkittäinen resistanssi r ja poikit-

tainen konduktanssi g (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

 

Viimeisenä siirtojohdon mallina voidaan käyttää lyhyttä siirtojohtoa alle 100 km pitkille 

johdoille, jossa mallinnetaan ainoastaan johdon pitkittäiset suureet eli resistanssi ja induktii-

vinen reaktanssi. Tämä yksinkertaistaa tarkastelua paljon, mutta ei anna luotettavaa loppu-

tulosta siirtojohdon pituuden kasvaessa yli 100 km:iin. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011; 

Partanen 2019) 

3.4.1 Siirtojohdon luonnollinen teho 

Siirtojohto tuottaa loistehoa pienillä kuormituksilla ja vastaavasti kuluttaa suurilla. Tästä 

johtuen on olemassa pätöteho, jolloin siirtojohto kuluttaa yhtä paljon loistehoa kuin tuottaa, 

eli sen loistehotase on nolla. Tätä tehoa kutsutaan luonnolliseksi tehoksi. Luonnollinen teho 

voidaan laskea siirtojohtimelle yhtälöllä 3.16 avulla. (Partanen 2019) 

 

𝑃𝑙 =
𝑈2

√
𝑋

𝑌

=
𝑈2

√
𝑙𝐿
𝑐

   (3.16) 

Luonnollinen teho on sama riippumatta siirtojohdon pituudesta. Taulukossa 3.1 on esitetty 

eri siirtojohtojen sähköteknisiä arvoja ja luonnollisia tehoja. (Partanen 2019; Jarmo Elovaara 

ja Liisa Haarla 2011)  
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Taulukko 3.1  Sähkönsiirtojohtojen sähköteknisiä arvoja. 2x merkintä tarkoittaa, että johdin on ni-

putettu kahdesta johtimesta. 

Tyyppi Resistanssi 

r (Ω/km) 

Reak-

tanssi x 

(Ω/km) 

Konduk-

tanssi g 

(μS/km) 

Kapasi-

tanssi c 

(nF/km) 

Luonnolli-

nen teho 

(MW) 

Suursavo (110 kV) 0.268 0.412 0 8.945 31.6 

Duck (110 kV) 0.096 0.409 0 8.938 31.7 

Duck 2x (110 kV) 0.048 0.300 0 12.058 43.0 

Finch 2x (400 kV) 0.026 0.330 0.023 11.364 526 

 

3.5 Sähköverkon luotettavuus ja stabiilius 

Kantaverkon ja siirtojärjestelmän luotettavuus on oltava korkealla tasolla, koska se toimii 

Suomen sähkövoimajärjestelmän perustana. Mikäli jonkin vian tai ilmiön seurauksena kan-

taverkko kaatuisi, tarkoittaisi se lähes koko Suomen sähköttömyyttä. Tunnin sähkötön aika 

maksaisi Suomen yhteiskunnalle noin 100 miljoonaa euroa (Vattovaara 2016). Jotta sähkön 

toimitusvarmuus ja luotettavuus saadaan pidettyä korkealla tasolla, kantaverkossa vallitsee 

niin kutsuttu N-1 periaate. N-1 periaatteen mukaan jokaisesta verkossa tapahtuvasta viasta, 

ilmiöstä tai tilanteesta tulee kyetä selviytymään. Verkko tulee kyetä palauttamaan vikaa 

edeltävään tilanteeseen, jotta se on taas valmiina selviytymään uudesta vikatilanteesta (Fing-

rid 2021D). Esimerkiksi Olkiluoto 3 ydinvoimala tuo 1600 MW tuotantoyksikön, jonka vi-

kaantumiseen ja äkilliseen verkosta irtoamiseen Fingrid on varautunut järjestelmäsuojalla, 

joka kytkee 300 MW kuormitusta irti sähköverkosta samanaikaisesti Olkiluoto 3 kanssa, 

jolloin kokonaisvaikutus putoaa 1300 MW:iin (Fingrid 2021F). ”Virallisena käsitteenä säh-

kövoimajärjestelmän stabiilius tarkoittaa, että järjestelmä pystyy saavuttamaan siihen koh-

distuneen vian jälkeen tasapainotilan ja säilyy enimmäkseen ehjänä” (IEEE/CIGRE 2004). 

Suomen sähkönsiirtoverkon luotettavuus on kuitenkin pysynyt vuodesta toiseen hyvällä ta-

solla ja siitä osoituksena vuosi 2020, jolloin Suomen kantaverkon siirtovarmuusprosentti oli 

99.99995 % ja toimittamatta jääneen energian määrä oli 37 MWh, jonka laskennallinen kan-

santaloudellinen haitta oli 3.2 miljoonaa euroa (Fingrid 2020E). 

 

Stabiilius voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan, jotka ovat staattinen- ja transienttistabii-

lius. Staattisena stabiiliutena ilmaistaan jatkuvan tilan stabiiliutta ja sillä tarkoitetaan, ettei 
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järjestelmää saa ajaa tilaan, jossa se kaatuisi. Transienttistabiiliudella taas tarkoitetaan muu-

tostilanteita, esimerkiksi sähköverkossa kytkentä- tai vikatilanteet. Jotta tilanne on stabiili, 

täytyy ilmiön jälkeinen värähtely vaimentua pois järjestelmästä ja saavuttaa muutostilanteen 

jälkeen uusi tasapainotila. Kun puhutaan sähkönsiirtoverkon stabiiliudesta, tavataan puhua 

kolmesta eri stabiiliudesta, jotka ovat jännitestabiilius, kulmastabiilius ja taajuusstabiilius. 

3.5.1 Jännitestabiilius 

Jännitestabiiliudella tarkoitetaan järjestelmän kykyä ylläpitää tasaista jännitettä jatkuvassa 

tilanteessa sekä muutostilanteiden jälkeen. Siirtoverkossa loisteho ja jännite ovat vahvasti 

yhteydessä toisiinsa. Jännitestabiilius voi olla uhattuna esimerkiksi tilanteessa, jossa suuren 

kuormituskeskuksen läheltä irtoaa verkosta vian seurauksena tuotantoyksikkö. Tämän seu-

rauksena tarvittava pätöteho täytyy siirtää muualta kulutuspisteeseen, joka kasvattaa siirto-

johtojen kuormitusta. Kasvanut kuormitus edelleen kasvattaa loistehon kulutusta siirtojoh-

dolla ja mikäli loistehon kulutusta ei pystytä kompensoimaan pois, johtaa tämä loppupään 

jännitteen putoamiseen. Jos kuormien dynamiikka, esimerkiksi muuntajien käämikytkimet, 

pyrkii säilyttämään kulutuspuolen jännitteen vakiona, johtaa tämä vielä lisääntyneeseen 

kuormitukseen. Lisääntyneestä kuormituksesta seuraa lopulta väistämättä jännitteen romah-

taminen. (Partanen 2019; Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011; CIGRE 2020) 

3.5.2 Kulmastabiilius 

Kulmastabiiliudella tarkoitetaan yleisesti tuotantolaitosten ja pyörivien koneiden kykyä säi-

lyä sähköverkossa vian jälkeen. Pätötehon siirto reaktiivisessa siirtojohdossa vaatii jännit-

teiden välistä kulmaeroa. Kuvassa 3.6. on esitetty, kuinka pätötehon siirto muuttuu kulma-

eron funktiona. 
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Kuva 3.6 Pätötehon siirto siirtojohdon päiden kulmaeron funktiona (CIGRE 2020). 

 

Suurin pätötehon siirto saavutetaan teoreettisesti siis 90̊ kulmaerolla kuvan 3.6 mukaan. Ku-

vitellaan tilanne, jossa siirtojohdon toisessa päässä on verkkoon kytketty generaattori ja toi-

sessa päässä siirtojärjestelmän solmupiste. Generaattori tuottaa pätötehoa tehokulmayhtälön 

mukaisesti kulmaeron avulla. Mikäli generaattorin pätötehon tuotto kasvatetaan niin suu-

reksi, että se ylittää 90̊ rajan, sen pätötehon tuotto ei enää kasva vaan alkaa laskea. Generaat-

torin ja verkon välinen kulmaeroa alkaa kasvaa ja lopulta saavuttaa 180̊. Tällöin generaattori 

ei enää säily tahtikäynnissä, eli verkon taajuuden mukaisessa pyörimisnopeudessa, ja se jou-

dutaan irrottamaan verkosta. Tätä kutsutaan tahtikäytön menettämiseksi ja samalla on me-

netetty kulmastabiilius. Kulmaerot, jotka ovat alle 90̊ ovat stabiileita ja kulmaerot yli 90̊ ovat 

epästabiileja jatkuvassa tilassa. Vikatilanteiden aikana, kun generaattori syöttää vikavirtaa 

verkkoon, voi kulmaero käydä hetkellisesti yli 90̊ ja palata sieltä stabiiliin tilaan. Tahtikäyn-

nin säilyttämiseksi on tärkeää pystyä nopeasti ja selektiivisesti erottamaan viat verkosta, 

jotta vian aikana generaattorin pyörimisliike ja sen kulmaero eivät pääse kasvamaan liian 

suuriksi. Vaikka sähköjärjestelmässä vian seurauksena jokin tuotantolaitos ja generaattori 

putoaisi verkosta pois kulmastabiiliuden menetettyä, voi järjestelmä silti säilyä stabiilina. 
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Tällöin voi vastaan tulla edellä esitelty jännitestabiilius ja verkon kyky syöttää kuormitus-

pisteeseen pätötehoa siirtojohtoja pitkin. 

3.5.3 Taajuusstabiilius 

Kolmantena stabiiliustekijänä sähköverkoissa on taajuusstabiilius. Suomessa ja pohjoismai-

sessa sähköverkossa kaikkialla vallitsee 50 Hz taajuus. Jotta verkossa säilyy 50 Hz taajuus, 

täytyy kulutuksen ja tuotannon olla yhtä suuret koko järjestelmässä. Mikäli tuotanto on ku-

lutusta pienempi, tarvittava energia otetaan pyörivien koneiden pyörimisliikkeeseen varas-

toituneesta energiasta. Tämän seurauksena koneiden pyörimisliike hidastuu, joka havaitaan 

verkon taajuuden putoamisena. Tilanne on päinvastainen, jos tuotanto on kulutusta suu-

rempi. Kun puhutaan verkkoon kytketyistä pyörivistä koneista kyvystä vastustaa taajuuden 

muutosta, puhutaan inertiasta. Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä pyörivien koneiden yh-

teen laskettu inertia vaihtelee 120–280 GW/Hz välillä (Fingrid 2021G). Verkkoon kytkettyjä 

tuotantolaitoksia, joissa on varaa nostaa tuotantoaan, kutsutaan pyöriviksi reserveiksi ja taa-

juuden poiketessa normaalista muuttavat pätötehon tuotantoaan niille asetetun säätöstatiikan 

mukaisesti. Säätöstatiikan yksikkö on MW/Hz, eli tietyn taajuuden muutoksen seurauksena 

pätötehon tuotantoa muutetaan sen mukaisesti. Tällöin vallitseva tehotasapainoero häviää ja 

taajuuden muutos pysähtyy. Pyörivien reservein lisäksi Suomessa on käytössä markkinaeh-

toisesti toimiva nopea taajuusreservi (FFR), jonka kautta hankitaan taajuusohjattuja voima-

laitoksia tukemaan sähköverkkoa pienen inertian tilanteissa. Kun taajuuden muutos on saatu 

pysäytettyä pyörivien reservien tai nopean taajuusreservin avulla, nostetaan verkon taajuus 

takaisin 50 Hz automaattisten taajuudenhallintareservien (aFRR) avulla. Tällöin pyörivät re-

servit ja nopeat taajuusreservit vapautuvat tai palaavat edeltäneeseen tilaan, jolloin ovat val-

miina vastaamaan seuraavaan taajuuden muutokseen. (Partanen 2019; Jarmo Elovaara ja 

Liisa Haarla 2011; Fingrid 2022) 

3.5.4 Sähköverkon luotettavuuden ja stabiiliuden haasteet nykytilanteessa ja tule-

vaisuudessa 

Euroopan unionin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius 2050. Hiilineutraaliuden saavut-

tamiseksi muun muassa liikenne sähköistyy, sähkön tuotantomuodot muuttuvat uusiutuvian 

energiamuotoja hyödyntäviksi ja sähkön kulutus lisääntyy teollisuudessa sekä lämmitys-

muodoissa. Edellä mainituista syistä sähkön merkitys yhteiskunnassa ei tule vähenemään 
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vaan päinvastoin lisääntymään. Liikenteen sähköistymisellä tarkoitetaan muun muassa ta-

vallisten polttomoottoriautojen korvaamista sähköautoilla. Viimeisen neljän vuoden aikana 

sähköautojen määrä on kymmenkertaistunut ja hallituksen ennusteessa Suomessa olisi säh-

köautoja arviolta 700000 kappaletta vuonna 2030 (Yle 2021). Tämä tarkoittaisi sähkönku-

lutuksen kasvavan noin 0.5–2.0 TWh, mikä tarkoittaisi suurimmillaan noin 2.5 % sähkön-

kulutuksen kasvua vuoden 2020 kulutukseen verrattuna (Fingrid 2021I). Sähkön tuotannossa 

taas murros fossiilisista polttoaineista uusiutuvia energianlähteitä käyttäviin tuotantolaitok-

siin on meneillään. Suurimpana potentiaalina on tuulivoima, josta on nykytilanteessa tullut 

täysin markkinaehtoista alentuneiden tuotantokustannusten johdosta. Vuonna 2020 asennet-

tua tuulivoimakapasiteettia Suomessa oli 2586 MW ja tuulivoimalla tuotettiin yhteensä 7.8 

TWh sähköä, mikä vastaa noin 10 % suomen sähkönkulutuksesta (Fingrid 2021I). Suomessa 

on tällä hetkellä uusia tuulivoimahankkeita 21300 MW edestä (STY 2021). Kuitenkaan 

kaikki hankeselvitysvaiheessa olevat tuulivoimalahankkeet eivät toteudu. 2020-luvun aikana 

on arvioitu tuulivoimakapasiteetin kasvavan noin 10000 MW:a, mikä tarkoittaisi 33–35 

TWh sähköntuotantoa vuodessa (Fingrid 2021I). 

 

Edellä esitettyjen seikkojen pohjalta voidaan todeta, että sähköenergiajärjestelmä on mur-

roksessa hiilineutraaliutta kohti, jonka vaikutukset tulevat näkymään merkittävästi sähkö-

voimajärjestelmässä 2020-luvun aikana. Sähkön kulutuksen kasvu on verrattain pientä ja 

sähkön kulutuksen on arvioitu olevan vuonna 2030 noin 99 TWh. Vastaavasti taas sähkön-

tuotanto muuttuu voimakkaasti uusiutuvia energialähteitä hyödyntäväksi. Tuulivoiman kas-

vava määrä tuo haasteita sähkövoimajärjestelmän tehotasapainon ylläpitämiseen, johtuen 

tuotannon riippuvuudesta tuulisuuteen. Tarkastelussa on otettava huomioon myös tilanteet, 

jolloin koko Suomessa vallitsee tyyni keli. Yleensä tuuli- tai ydinvoimalat sijaitsevat kau-

kana asutuskeskuksista ja kulutuksesta. Tämän seurauksena siirtomatkat ja määrät kasvavat, 

mikä aiheuttaa haasteita loistehotaseissa ja jännitteissä. Lisäksi nykyiset tuulivoimalat ovat 

tehoelektroniikalla verkkoon kytkettyjä ja sen seurauksena tuulivoimalan suurta inertiaa ei 

kyetä hyödyntämään verkon tehotasapainon ylläpitämisessä. Samalla tavallisten tahtikonei-

den määrän vähentyminen näkyy verkon kokonaisinertian pienenemisenä. Ratkaisuina vas-

taan tuleviin stabiiliusongelmiin on uusien siirtoyhteyksien rakentamisen lisäksi FACTS-

järjestelmien integrointi olemassa olevaan verkkoon. Niiden avulla voidaan parantaa muun 

muassa verkon stabiiliutta, siirtokapasiteettia ja viansietokykyä, mistä kerrotaan enemmän 

seuraavassa luvussa. 
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4 FACTS JÄRJESTELMIEN SOVELTUVUUSTARKATELU 

FACTS-lyhenne muodostuu englanninkielisistä sanoista Flexible Alternating Current Trans-

mission System. Vapaasti Suomennettuna FACTS-lyhenne tarkoittaa joustavaa sähkönsiir-

tojärjestelmää. FACTS-järjestelmillä saatuja hyötyjä ovat muun muassa loistehon säätö por-

taattomasti, jännitteen säätö, siirtokapasiteetin kasvattaminen, transienttistabiiliuden paran-

taminen, heilahteluiden vaimentaminen ja sähkön laadun parantaminen. Joissain tapauksissa 

myös katkaisijaohjattuja rinnakkaiskompensointi- tai sarjakompensointilaitteita on pidetty 

FACTS-järjestelmänä, mutta varsinaisesti ne eivät sellaisia ole (Jarmo Elovaara ja Liisa 

Haarla 2011). Tässä luvussa esitellään neljä tyypillistä FACTS-järjestelmää. 

4.1 FACTS-järjestelmät 

Tässä luvussa käsittelemme neljää eri FACTS-järjestelmää, jotka ovat Staattinen loistehon 

kompensaattori SVC, Staattinen synkronikompensaattori STATCOM, Synkronikompen-

saattori SCS ja staattinen sarjakondensaattori TCSC. Edellä luetelluista järjestelmistä esitel-

lään tyypilliset pääkaaviot, hyödynnetty tekniikka ja eri säätömahdollisuudet. (Hitachi ABB 

2021) 

4.1.1 Staattinen loistehon kompensaattori SVC 

Staattinen loistehon kompensaattori SVC pääkäyttötarkoituksia on tuottaa ja kuluttaa loiste-

hoa ja tukea verkon jännitettä. SVC-järjestelmä voi koostua tyristorikytketystä kondensaat-

torista, tyristoriohjatusta reaktorista, tyristorikytketystä reaktorista, passiivista yliaalto-

suodattimista ja katkaisijaohjatuista kondensaattorista tai reaktorista. Kuvassa 4.1 on esitetty 

SVC-järjestelmän pääkaavio. 
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Kuva 4.1 SVC-järjestelmän pääkaavio. Pääkaavio Kangasalalla Suomessa sijaitsevasta SVC-

järjestelmästä (CIGRE 2020) 

 

Kuten kuvasta 4.1 huomataan, tyristoriohjatut reaktorit tai tyristorikytketyt kondensaattorit 

ovat kytketty kolmioon. Kytkentä suojaa tyristoreita oikosuluilta ja salamaniskuilta (CIGRE 

2020). SVC-järjestelmän tyristorit on kytketty vastakkaissuuntaisesti toisiaan nähden, joka 

havaitaan kuvasta 4.2. Tämä mahdollistaa sähkövirran kulun molemmilla aallonpuoliskoilla. 

Kuvassa 4.2 punaista (Th1) tyristoria käytetään positiivisella aallonpuoliskolla ja sinistä 

(Th2) negatiivisella. 

 

Kuva 4.2 SVC-järjestelmän tyristorit kytketty toisiinsa nähden vastakkaissuuntaisesti. Yh-

dessä tyristoriohjaimessa on kytketty tyristoreita sarjaan ja niiden lukumäärään vai-

kuttaa jännite. (Hitachi ABB 2020) 

 

Loistehon tuottoa ja kultusta säädetään ohjaamalla tyristori päälle halutulla ajan hetkellä ja 

tyristori palaa ei-johtava-tilaan virran nollakohdassa. Tyristoriohjattujen reaktorien tapauk-

sessa loistehon kulutusta säädetään ohjaamalla tyristori johtavaan tilaan halutulla kulmalla 
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jännitteeseen nähden. Englannin kielessä tämä kulman nimitys on ”Firing angle”. Kirjalli-

suudessa kulma, jolloin tyristori ohjataan johtavaan tilaan, määritetään jännitteen tai virran 

nollakohdasta. Tässä työssä kulmalla 0̊ tarkoitetaan jännitteen huippuarvoa ja virran nolla-

kohtaa. Koska reaktorissa virta on 90̊ jäljessä jännitteeseen nähden, maksimaalinen loistehon 

kulutus ja virta saavutetaan kulmalla 0̊. Tällöin reaktori on kytkettynä verkkoon kokonaisen 

puolijaksoajan ja se käyttäytyy kuin katkaisijaohjattu reaktori ja laitetta voidaan kutsua ty-

ristorikytketyksi reaktoriksi. Jos taas reaktori kytkettäisiin verkkoon 90̊ kulmalla, olisi jän-

nite nolla, eikä reaktorin läpi kulkisi virtaa. Tämä seurauksena tyristori palaisi ei- johtavati-

laan ja loistehon kulutus olisi nolla. Kaikilla kulmilla 0–90̊ välillä voidaan loistehon kulu-

tusta säätää maksimista minimiin. Tällöin laitetta kutsutaan tyristoriohjatuksi reaktoriksi. 

Haittapuolena tästä aiheutuu harmonisia yliaaltoja, joiden suodattamiseen käytetään passii-

visia yliaaltosuodattimia. Kuvassa 4.3 on esitetty tyristoriohjatun reaktorin virta, kun kela 

kytketään verkkoon tietyllä kulmalla. (Narain 2000; Hitachi ABB 2020)  

 

Kuva 4.3 Tyristoriohjatun reaktorin läpi kulkeva virta eri kulmilla, jolloin tyristori saatetaan 

johtavaan tilaan (CIGRE 2020). 

 

Tyristorikytketyssä kondensaattorissa on sarjaan kytketty reaktori ja kondensaattori. Reak-

torin tarkoituksena on suojata kondensaattoria alkusysäysvirralta, harmonisilta yliaalloilta ja 

vähentää kytkentätilanteen transientteja. Tyristorikytketty kondensaattori pyritään kytke-

mään verkkoon jännitteen nollakohdassa ja se voidaan erottaa verkosta missä tahansa virran 

nollakohdassa. Koska kondensaattorissa läpi kulkeva virta on 90̊ jännitettä edellä, virran 

nollakohdassa erotettu kondensaattorin jännite on verkon maksimijännite. Tämän seurauk-

sena transienttivapaan kytkennän mahdollistamiseksi kondensaattori tulee kytkeä verkkoon 
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uudelleen jännitteen huippuarvossa. Jos kondensaattori on osittain varautunut, täytyy se kyt-

keä verkkoon hetkellä, jolloin verkon jännite on sama kondensaattorin jännitteen kanssa. 

Edellä mainituista syistä viive kondensaattorin kytkennälle voi olla kokonainen jaksonaika 

20 ms. Mainittakoon vielä tilanne, jossa kondensaattori on erotettu verkosta ylijännitteen 

seurauksena, voi viive olla vielä suurempi, jos joudutaan odottamaan kondensaattorin jän-

nitteen palautumista verkon jännitteen tasolle. Kuvassa 4.4 on esitetty varautuneen konden-

saattorin kytkeminen verkkoon ja irti kytkeminen verkosta. (Narain 2000; CIGRE 2020) 

 

Kuva 4.4 Tyristorikytketyn kondensaattorin kytkeminen verkkoon jännitteen huippuarvossa 

ja irti kytkeminen verkosta (Narain 2000). V kuvaa verkon jännitettä, VC kuvaa 

kondensaattorin jännitettä ja i kondensaattorin läpi kulkevaa virtaa. 

 

SVC-järjestelmään edellä esiteltyjen laitteiden lisäksi voi kuulua katkaisijaohjattuja konden-

saattoreita tai reaktoreita, joilla voidaan tuottaa suuria määriä loistehoa ja hienosäätöä tehdä 

tyristoriohjatuilla ja kytketyillä osilla. Jos SVC-järjestelmä on kytkeytyneenä suurjännittee-

seen, kuuluu järjestelmään myös kytkentämuuntaja. 

 

SVC-järjestelmä kykenee tuottamaan tai kuluttamaan loistehoa oman kapasiteettinsa mu-

kaan, jolloin se säätää omaa suskeptanssiaan B. Suskeptanssi B voidaan määrittää yhtälön 

4.1 avulla. (Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

 

𝐵𝑆𝑉𝐶 = 𝜔𝐶𝑆𝑉𝐶 −
1

𝜔𝐿𝑆𝑉𝐶
   (4.1) 

Tästä saadaan määritettyä SVC-järjestelmälle sen toiminta-alue. Toiminta-alue on kuvattu 

kuvassa 4.5.  
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Kuva 4.5 SVC-järjestelmän V-I diagrammi. 

 

Kuten kuvasta 4.5 havaitaan, SVC-järjestelmän säätöalue jännitteen ja virran funktiona on 

kolmiomainen, jonka kärki on origossa. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän läpi kulkema 

virta on suoraan verrannollinen jännitteeseen. Koska tuotettu ja kulutettu loisteho voidaan 

laskea jännitteen ja virran tulona, laskee loisteho neliöllisesti jännitteeseen verrattuna. Tä-

män seurauksena on kriittistä saada pidettyä verkossa vallitseva jännite mahdollisimman lä-

hellä nimellistä mahdollisimman laajan säätöalueen aikaansaamiseksi. Kuvassa 4.5 V0 piste 

esittää nimellistä jännitettä ja mikäli järjestelmää käytetään jännitteen säätöön, pisteessä V0 

järjestelmä ei tuota eikä kuluta loistehoa. Kun jännite alkaa laskea, siirrytään V0 käyrällä 

vasemmalle päin ja jännite-eron perusteella SVC-järjestelmä lisää kapasitiivista loistehon 

tuottoa ja näin ylläpitää jännitettä. Taas V0 käyrällä siirryttäessä oikealle, vähennetään kapa-

sitiivista loistehon tuottoa. Kuvassa 4.5 pisteen V0 kautta kulkevaa suoraa kutsutaan myös 

SVC-järjestelmän säätökäyräksi, jonka perusteella se säätää loistehoaan. (CIGRE 2020; 

Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

 

Pätötehon siirron kasvattaminen siirtojohdolla kasvattaa myös loistehon kulutusta. SVC-jär-

jestelmä kykenee tuottamaan johdon tarvitseman loistehon tekniseen rajaan asti, jonka seu-

rauksena johdolla voidaan siirtää enemmän pätötehoa. Lisäksi SVC-järjestelmä kykenee pa-

rantamaan transienttistabiiliutta siirtojärjestelmässä, koska vikatilanteen aikana se kykenee 

syöttämään loistehoa verkkoon, mikä ylläpitää jännitettä. Lisäksi vikatilanteiden jälkeisessä 
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tilanteessa järjestelmä kykenee tuottamaan tarvittavaa loistehoa mahdollisesti kasvaneeseen 

loistehon tarpeeseen. Kolmantena merkittävänä ominaisuutena SVC-järjestelmällä on vä-

rähtelyiden vaimentaminen, jota se kykenee tekemään nopealla loistehon säädöllä. Värähte-

lyihin voi kuulua jatkuvan tilan pätötehovärähtelyt tai vikatilanteiden jälkeiset transienttiti-

lanteet. Kuitenkin kyky värähtelyiden vaimentamiseen riippuu hyvin paljon järjestelmän si-

jainnista. (Nazha 2018; CIGRE 2020; Jarmo Elovaara ja Liisa Haarla 2011)  

4.1.2 Staattinen synkronikompensaattori STATCOM 

Staattisella synkronikompensaattorilla on identtiset säätöominaisuudet sähköteknisesti kuin 

pyörivällä moottorilla, mutta ilman inertiaa (CIGRE 2020). Sana staattinen kuvaa sitä, ettei 

järjestelmässä ole pyörivää konetta vaan säätö toteutetaan tehoelektroniikalla. STATCOM-

järjestelmä koostuu muuntajasta, jolla se on kytketty verkkoon, kelasta, jonka tarkoituksena 

on rajoittaa vikavirtoja ja jännitelähdesuuntaajasta (Voltage-source converter VSC). Tämän 

lisäksi järjestelmään kuuluu oleellisesti automaatiota-, ohjaus- ja jäähdytysjärjestelmät te-

hoelektroniikalle. Maailmalla on myös olemassa järjestelmiä, jotka käyttävät virtalähde-

suuntaajia (Current-source converter CSC), mutta nämä eivät ole yhtä yleisiä kuin jännite-

lähdesuuntaajat (CIGRE 2020). STATCOM-järjestelmä voidaan kuvitella olevan jännite-

lähde reaktanssin takana, joka kykenee säätämään omaa jännitettään verkon jännitteestä riip-

pumatta. Tämän johdosta STATCOM jännitelähdesuuntaajaa kutsutaan itsesäätyväksi (Self-

commutated). Kuvassa 4.6 on esitetty STATCOM-järjestelmän pääkaavio, jossa näkyvät sen 

pääkomponentit. 
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Kuva 4.6 STATCOM-järjestelmän pääkaavio ja sen pääkomponentit. 

 

STATCOM-järjestelmän käyttö perustuu siihen, että se kykenee tuottamaan tai ottamaan 

loistehoa verkosta säätämällä omaa lähdejännitettään E. Loistehon säätö voidaan kuvata yh-

tälön 4.2 avulla 

 

𝑄𝑆𝑇𝐴𝑇𝐶𝑂𝑀 =
(1−

𝐸

𝑉
)

𝑋
𝑉2   (4.2) 

, missä E on STATCO-järjestelmän jännitelähdesuuntaajan jännite, V on verkon jännite ja X 

on jännitelähdesuuntaajan ja verkon välinen reaktanssi, joka koostuu muuntajasta ja kelasta 

(CIGRE 2020). Kun jännitelähdesuuntaajan jännite on verkon jännitettä alhaisempi, virta 

suuntautuu verkosta STATCOM-järjestelmään ja näin ottaa loistehoa verkosta, eli toimii in-

duktiivisella puolella (CIGRE 2020). Jos taas jännite E on verkon jännitettä V suurempi, 

virta on päinvastainen ja loisteho kulkeutuu verkkoon päin eli järjestelmä toimii kapasitiivi-

sella puolella. Kuvassa 4.7 on esitetty osoitinpiirroksella, kuinka loistehovirtaama vaihtuu 

lähdejännitteen E mukaan. 
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Kuva 4.7 Osoitinpiirros STATCOM-järjestelmän loistehon tuotosta ja kulutuksesta lähdejän-

nitteen E mukaan. 

 

STATCOM-järjestelmän käytettävyyteen ei vaikuta verkossa vallitseva jännite, vaan se ky-

kenee tuottamaan maksimaalisen virran eri jännitteillä. Kuvassa 4.8 on esitetty STATCOM-

järjestelmän V-I käyrä. 

 

 

Kuva 4.8 STATCOM-järjestelmän V-I käyrä 

 

Koska jännitelähdesuuntaajan aikaansaama virta I pysyy vakiona jännitteestä riippuen, pu-

toaa järjestelmän loistehon tuotto ja kulutus lineaarisesti jännitteen funktiona. Täten järjes-

telmä kykenee tukemaan verkon loistehotasetta hyvin myös vika- ja alijännitetilanteissa. 
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Jännitelähdesuuntaaja voidaan STATCOM-järjestelmässä toteuttaa eri tavoin. Yleisimpinä 

toteutuksina on käyttää tavallisia kuusipulssisiltoja tai kokoaaltotasasuuntaussiltoja. Ku-

vassa 4.9 on esitetty tavallinen kuusipulssisiltarakenne. 

 

Kuva 4.9 Kuusipulssitasasuuntaajasilta. (CIGRE 2020) 

 

Kuusipulssitasasuuntaajasiltoja on yleensä kytketty sarjaan neljä kappaletta, jolloin saadaan 

toteutettua 24-pulssisilta. Samalla yhdistetään rakenteeseen kytkentämuuntaja, jonka kautta 

kuusipulssitasasuuntaajat kytketään verkkoon, joko tähti-tähti tai tähti-kolmio kytkennällä. 

Tämä toteutuksen ja topologian ansiosta järjestelmä ei tuota merkittävää määrää yliaaltoja, 

jonka seurauksena erillistä suodatusta ei tarvita. Kuusipulssitasasuuntaajasiltoja hyödynnet-

tiin aiemmin STATCOM-järjestelmissä, mutta nykyään järjestelmissä hyödynnetään sarjaan 

kytkettyjä kokoaaltotasasuuntaussiltoja (CIGRE 2020). Kuvassa 4.10 on esitetty kokoaalto-

tasasuuntaajasilta. 

 

Kuva 4.10 Kokoaaltotasasuuntaaja. (Hitachi ABB 2020A) 
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Kokoaaltotasasuuntaaja koostuu neljästä transistorista ja välipiiriin kytketyistä kondensaat-

toreista. Transistoreita kytkemällä yhdessä kokoaaltotasasuuntaajassa voidaan saada aikaan 

kolme eri jännitetasoa, +V, 0 ja -V. Transistoreina voi toimia IGCT- tai IGBT-puolijohde, 

riippuen järjestelmän tehosta ja toteutuksesta. STATCOM-järjestelmät, jotka hyödyntävät 

MMC-tekniikkaa (Modular multilevel converter), koostuvat sarjaan kytketyistä kokoaalto-

tasasuuntaajista. Yhtä kokoaaltotasasuuntaajaa voidaan kutsua moduuliksi ja englanniksi 

niitä kutsutaan nimellä Cell. Niinpä kokonaisuus näyttää kuvan 4.11 mukaiselta. (CIGRE 

2020) 

 

Kuva 4.11 STATCOM-järjestelmän kokonaisrakenne käyttäen kokoaaltotasasuuntaajia sar-

jassa. (Hitachi ABB 2020A) 

 

Sarjaan kytkettyjen moduulien lukumäärää kasvattamalla saadaan pienennettyä järjestelmän 

tuottamia yliaaltoja ja lisättyä säätötarkkuutta. Järjestelmän loistehon tuotto perustuu jokai-

sessa moduulissa olevaan kondensaattoriin eikä yhteen keskitettyyn kondensaattoripankkiin. 

Tämän ansiosta vikatilanteissa voidaan tyristoreilla tai erillisellä ohitussuojalla ohittaa vi-

kaantunut moduuli. Tämän seurauksena STATCOM ei irtoa verkosta vaan jää toimintaan 

hiukan alentuneella kapasiteetilla. Sarjaan kytkettyjen moduulien ansiosta voidaan aikaan-

saada yhtälön 4.3 mukainen lukumäärä eri jännitteitä. (CIGRE 2020) 

 

𝑈𝑙𝑘𝑚 = 2𝑛 + 1   (4.3) 
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Yhtälössä 4.3 n tarkoittaa moduulien lukumäärää. Kytkemällä transistoreita saadaan muo-

dostettua lähes siniaallon mukainen aaltomuoto, joka on esitetty kuvassa 4.12. 

 

Kuva 4.12 10 moduulin sarjaan kytkennällä aikaan saatava aaltomuoto (SVC PLUS 2011) 

 

Kun aaltomuoto muistuttaa lähes siniaaltoa ei STATCOM tuota harmonisia yliaaltoja lähes 

yhtään verkkoon, minkä ansiosta joissain tapauksissa voidaan passiivinen yliaaltosuodatin 

jättää kokonaan pois. MMC-tekniikka ja modulaarinen rakenne mahdollistaa myös matalan 

kytkentätaajuuden, mikä on tyypillisesti 200 Hz, jonka ansiosta häviöt saadaan pidettyä ma-

talina (SVC PLUS 2011). Järjestelmällä saavutetaan modulaarisen rakenteen ansiosta siis 

paljon hyviä puolia, mutta se vaatii tarkan ohjausjärjestelmän, joka kykenee ohjaamaan puo-

lijohteita halutulla tavalla eri ohjaustavoilla ja vikatilanteissa. Käytössä on olemassa myös 

puolitasasuuntaajasiltoja, mutta ne eivät ole yhtä kustannustehokas ratkaisu verrattuna ko-

koaaltotasasuuntaajaan. (CIGRE 2020) 

 

STATCOM-järjestelmällä saavutetaan vastaavat säätöominaisuudet kuin SVC-järjestel-

mällä. Keskeisinä säätöominaisuuksina on verkon jännitteen säätö, säätämällä loistehon 

tuottoa tai kulutusta oman säätökäyrän mukaisesti, loistehon säätö ja tehokertoimen pitämi-

nen halutussa tasossa sekä värähtelyiden vaimentaminen. Lisäksi STATCOM:lla voidaan 

tasata kuormitusta eri vaiheiden välillä myös eri vikatilanteissa ja voidaan suodattaa ver-

kossa esiintyviä yliaaltoja. Lisäksi STATCOM-järjestelmän säätöaika on pienempi verrat-

tuna SVC-järjestelmään. Säätöaika voi parhaillaan olla yhdestä kahteen millisekuntia 
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(CIGRE 2020). Lisäksi maailmalla on olemassa hybriditoteutuksia STATCOM-järjestel-

mästä, jossa järjestelmään on liitettynä akkuenergiavarasto, synkronikompensaattori, tyris-

toriohjattu reaktori tai tyristorikytketty kondensaattori. 

4.1.3 Synkronikompensaattori SCS 

Synkronikompensaattoreita on käytetty verkon stabiiliuden parantamiseen jo yli 30 vuotta 

ennen kuin tehoelektroniikalla varustetut staattiset ratkaisut syrjäyttivät sen (Hitachi ABB 

2020A). Edellä esitelty staattinen synkronikompensaattori käyttäytyy säätöominaisuuksil-

taan vastaavalla tavalla kuin tavallinen synkronikompensaattori, mutta ilman inertiaa.  

 

Synkronikompensaattori on verkkoon kytketty tahtikone, jonka akselille ei ole kytketty 

kuormaa tai tuotantoa. Niinpä synkronikompensaattori ei tuota pätötehoa eikä kuluta pätö-

tehoa merkittäviä määriä, ainoastaan häviöiden vaatiman määrän. Yksinkertaisuudessaan 

synkronikompensaattori koostuu tahtikoneesta, johon on mahdollisesti yhdistettynä vauhti-

pyörään inertian kasvattamiseksi. Lisäksi järjestelmään kuuluu muun muassa jäähdytysjär-

jestelmä, voitelujärjestelmä, automaatio- ja ohjausjärjestelmä sekä starttimoottori. Kuvassa 

4.13 on esitetty Hitachi Energy synkronikompensaattorikoneisto. 

 

Kuva 4.13 Synkronikompensaattori (Hitachi ABB 2020A) 

 

Tyypillisesti synkronikompensaattorikoneen koko on 10–300 MVAr. Parhaan käytettävyy-

den aikaansaamiseksi järjestelmä voidaan rakentaa useasta koneesta, joka mahdollistaa 

redundanttisuuden ja koneiden huollon joustavasti. Kuvassa 4.14 on esitetty useasta synkro-

nikompensaattorikoneesta koostuvan järjestelmän pääkaavio. 
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Kuva 4.14 Useasta synkronikompensaattorikoneesta koostuva järjestelmä (Hitachi ABB 

2020A) 

 

Synkronikompensaattori pyörii verkon taajuuden tahdissa, kun se on kytkeytyneenä verk-

koon. Järjestelmä kykenee vaikuttamaan verkon jännitteeseen ja loistehotaseeseen säätä-

mällä kuluttamaa tai tuottamaa loistehoa oman säätöstatiikan mukaan. Keskeisenä säätöta-

pana onkin siis tehokertoimen säätö ja sen pitäminen mahdollisimman lähellä haluttua arvoa 

(IEEE 2008). Loistehon säätö tapahtuu säätämällä magnetointia, jonka seurauksena synkro-

nikompensaattorin napojen jännitteen itseisarvo on verkon jännitettä suurempi tai pienempi. 

Niinpä loistehon kulutus tai tuotto tapahtuu täysin vastaavasti kuin edellä esitellyllä staatti-

sella synkronikompensaattorilla. Sen takia tavallista synkronikompensaattoria voidaan myös 

kuvata jännitelähteeksi reaktanssin takana. (Hitachi ABB 2020A) 

 

Fysikaalisten ominaisuuksiensa takia synkronikompensaattori ei kykene reagoimaan ver-

kossa tapahtuviin muutoksiin yhtä nopeasti kuin staattiset FACTS-järjestelmät, vaan nopeu-

teen vaikuttaa sen aikavakio. Rakenteensa ansiosta se kykenee kuitenkin sietämään ylijän-

nitteitä staattisia järjestelmiä paremmin ja näin säätämään loistehoa laajemmalla alueella. 

Merkittävänä ominaisuutena synkronikompensaattori kykenevät tuottamaan oikosulkuvirtaa 

verkkoon sekä kasvattamaan verkon inertiaa. Molemmat edellä esitellyt seikat ovat ominai-

suuksia heikolle ja paljon tehoelektroniikalla verkkoon kytkettyjä tuotantolaitoksia omaa-

valle verkolle. Synkronikompensaattorit voivat tuoda ratkaisun esiintyviin stabiilius ongel-

miin staattisia järjestelmiä paremmin. Esimerkiksi Tanskassa suuren tuulivoimakapasiteetin 



 

 

44 

 

takia on tutkittu synkronikompensaattoreiden mahdollisuutta tukea verkon tehotasapainoa ja 

auttaa verkkoa vikatilanteissa (IEEE 2016). Tutkimuksen mukaan järjestelmät ovat varteen 

otettava vaihtoehto sähkövoimajärjestelmän stabiiliuden parantamiseksi. (IEEE 2016) 

4.1.4 Tyristoriohjattu sarjakompensaattori TCSC 

Viimeisenä FACTS-järjestelmiin kuuluvana kokonaisuutena esitellään sarjakompensointiin 

käytetty tyristoriohjattu sarjakompensaattori. Edellä esitellyt staattinen loistehon kompen-

saattori, staattinen synkronikompensaattori ja synkronikompensaattori eroavat tyristoriohja-

tusta sarjakompensaattorista, koska ne ovat rinnakkaiskompensointiin käytettyjä järjestel-

miä. Tyristoriohjattua sarjakompensaattoria käytetään säätämään siirtojohdon pitkittäisreak-

tanssia, minkä avulla voidaan parantaa verkon stabiiliutta jatkuvassa tilassa ja muutostilan-

teissa. Lisäksi tällä säädöllä voidaan kasvattaa tehonsiirtokapasiteettia ja minimoida verkon 

häviöitä. 

 

Tyristoriohjattu sarjakompensaattori on kytkettynä siirtojohdon kanssa sarjaan kuvan 4.15 

esittämällä tavalla. 

 

Kuva 4.15 Tyristoriohjattu sarjakompensaattori verkon kanssa sarjaan kytkettynä. 

 

Lähes kaikki asennetut tyristoriohjatut sarjakompensaattorit koostuvat kiinteästä konden-

saattorista, jonka rinnalla on MOV-suoja (metal oxide vartistor) ja tyristoreilla ohjattu reak-

tori (CIGRE 2020). Kuvassa 4.16 on esitetty pääkaavio tyristoriohjatusta sarjakompensaat-

torista.  
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Kuva 4.16 Tyristoriohjatun sarjakompensaattorin pääkaavio. (CIGRE 2020) 

 

Tyristoriohjatun sarjakompensaattori säätää omaa reaktanssiaan induktiiviselta puolelta ka-

pasitiiviselle ohjaamalla tyristoreilla kelaa. Tyristoreilla ohjatun kelan säätö toimii vastaa-

vasti kuin SVC-järjestelmässä. Jos tyristorit pidetään johtavassa tilassa koko puolijakson 

ajan, kokonaisimpedanssi on hiukan induktiivisella puolella. Jos taas tyristorit pidetään avoi-

mena koko ajan, on verkon kanssa sarjaan kytkettynä ainoastaan kondensaattorit ja kokonai-

simpedanssi on kondensaattorien kapasitiivinen impedanssi. Tällöin järjestelmä käyttäytyy 

kuin kiinteä verkon kanssa sarjaan kytketty kondensaattori. Järjestelmä pystyy portaatto-

masti säätämään impedanssiaan tyristoreita kytkemällä kapasitiiviselta puolelta induktiivi-

selle. Koska järjestelmässä on rinnan kytketty kela ja kondensaattori, esiintyy sen säätöalu-

eella resonanssipiste, joka tulee mitoituksen yhteydessä määrittää. Tätä tiettyä pistettä oh-

jauksessa tulee välttää, koska muutoin se aiheuttaisi vaurioita järjestelmälle ja sen kom-

ponenteille (CIGRE 2020). 

 

Suojalaitteina tyristoriohjatussa sarjakompensaattorissa toimii kuvassa 4.16 esitetty MOV-

suoja, jonka tarkoituksena on suojata järjestelmää ja erityisesti kondensaattoreita suurilta 

virroilta. Joissain tapauksissa järjestelmää voidaan hyödyntää oikosulkuvirtojen rajoittami-

seen. Tällaisissa tapauksissa komponentit tulee mitoittaa kestämään oikosulkuvirrat, mikä 

kasvattaa järjestelmän kokonaiskustannusta. Järjestelmään voi kuulua myös ylijännitesuoja, 

jonka tarkoituksena on suojella järjestelmän komponentteja ylijännitteeltä. Suoja perustuu 
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ilmaväliin, jossa syntyy valokaari, kun päiden välinen potentiaaliero kasvaa riittävän suu-

reksi. Tällaisen ylijännitesuojan haittapuolena on se, ettei järjestelmää voida vian jälkeen 

ottaa välittömästi uudelleen käyttöön ilman ionisoitumisen takia ja järjestelmän jälleenkyt-

kentään voi kulua aikaa 400–500 ms (ABB 2016). Näiden lisäksi järjestelmään kuuluu suo-

jalaitteisto, mikä koostuu kennoterminaaleista, releistä ja katkaisijoista, joilla järjestelmä 

pystytään erottamaan verkosta ja tarvittaessa ohittamaan vikaantumisen takia tai huollon 

ajaksi. (ABB 2016; CIGRE 2020) 

 

Tyristoriohjatulla sarjakompensoinnilla voidaan saavuttaa seuraavia etuja sähköverkossa: 

• Kasvattaa siirtojohdon siirtokapasiteettia parantamalla jännite- ja kulmastabiiliutta. 

• Jakaa ja optimoida rinnakkaisten siirtojohtojen kuormitusta 

• Vikavirran rajoittaminen 

• Vaimentaa pätötehovärähtelyitä ja alisynkronisia värähtelyitä 

 

Tyristoriohjattu sarjakompensaattori on kytkettynä verkon kanssa sarjaan ja järjestelmä ky-

kenee säätämään omaa reaktanssiaan induktiiviselta puolelta kapasitiiviseksi. Pätötehonsiir-

toyhtälö sarjakompensoinnin kanssa voidaan täten esittää seuraavasti. 

 

𝑃 =
𝑈1𝑈2

𝑋−𝑋𝐶
sin(𝛿)   (4.4) 

Yhtälössä 4.4 XC kuvaa sarjakompensaattorin reaktanssia (CIGRE 2020). Kun reaktanssi 

tyristoriohjatulla sarjakompensaattorilla asetetaan mahdollisimman kapasitiiviseksi vähen-

tää se siirtojohdon pitkittäisreaktanssia. Tämän seurauksena saman pätötehon siirron aikaan-

saamiseksi ei vaadita enää yhtä suurta tehokulmaeroa päiden välisien jännitteiden välille. 

Tällä tavalla voidaan siis parantaa siirtojärjestelmän kulmastabiiliutta. (CIGRE 2020)  

 

Kasvaneen kuormituksen seurauksena loistehon kulutus siirtojohdolla kasvaa, mikä voi 

tuoda eteen haasteita jännitestabiiliudessa. Koska tyristoriohjatun sarjakompensaattorijärjes-

telmän kondensaattori on kytkettynä siirtojohdon kanssa sarjaan, käyttäytyy kondensaattori 

kuin itsesäätyvänä, koska siirtojohdon kuormitusvirta kulkeutuu sen kautta ja näin loistehon 

tuotto muuttuu kuormitusvirran funktiona. Sarjakondensaattoreilla näin ollen voidaan kas-

vattaa siirtojohdon siirtokapasiteettia kustannustehokkaasti verrattuna uuden siirtojohdon ra-

kentamiseen. (ABB 2016)  
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Suomessa sarjakondensaattoreita on käytössä muun muassa Fingrid:n 400 kV Metsälinja -

sähkönsiirtoyhteydellä, jossa sarjakondensaattorien ansiosta saavutetaan 500 MW siirtoky-

vyn lisäys (Fingrid 2020H). Lisäksi tyristoriohjatuilla sarjakompensaattoreilla voidaan opti-

moida verkon käyttöä jakamalla kuormitusta rinnakkaisten siirtojohtojen välillä. Tällä voi-

daan myös kasvattaa siirtojohtojen siirtokapasiteettia. Esimerkkinä tilanne, jossa rinnakkain 

kytkettynä on 110 kV ja 400 kV siirtojohdot. Kuormitusvirta jakaantuu vierekkäisille joh-

doille niiden impedanssien mukaan. Kun 110 kV kuormitettavuus saavutetaan ei siirtokapa-

siteettia enää voida kasvattaa, vaikka 400 kV siirtojohdolla olisi vielä kapasiteettia. Ratkai-

suna tähän voidaan 400 kV siirtojohdon impedanssia vähentää sarjakompensoinnilla, jolloin 

110 kV siirtojohdolta kuormitus siirtyy viereiselle 400 kV siirtojohdolle. Samalla saadaan 

häviöitä pienennettyä, koska tehonsiirto voidaan tehdä 400 kV siirtojohdolla. (ABB 2016; 

Fingrid 2020H) 

4.2 FACTS-järjestelmien ominaisuudet ja käyttökohteet 

Edellisessä luvussa esiteltiin neljä eri FACTS-järjestelmää. Järjestelmien avulla voidaan pa-

rantaa verkon stabiiliutta ja luotettavuutta sekä kasvattaa siirtojohdon siirtokapasiteettia. Jär-

jestelmän valintaan ja mitoitukseen vaikuttaa keskeisesti käyttötarkoitus. Kuvassa 4.17 on 

pyritty havainnollistamaan eri järjestelmien ominaisuuksia. Liitteessä 1 on esitetty kuvaan 

4.17 perustuva yhteenveto eri FACTS-järjestelmistä. Liite 1 ja kuva 4.17 edustavat tekijän 

näkemystä eri järjestelmien välisistä eroista. 
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Kuva 4.17 Eri FACTS-järjestelmien ominaisuuksien vertailu. Kuva kuvaa työn tekijän näke-

mystä eri järjestelmien ominaisuuksista vertailtuna keskenään. Kuvassa 0 tarkoittaa 

heikointa ja 5 parasta. 

 

Kuvassa 4.17 esitetyt pääkohdat tarkoittavat: 

• Säätönopeus: Järjestelmän nopeutta vastata verkossa tapahtuviin muutoksiin 

• Alijännitesäädettävyys: Kuinka hyvin järjestelmän säätöominaisuudet toimivat ver-

kon alijännitetilanteessa 

• Ylijännitesäädettävyys: Kuinka hyvin järjestelmän säätöominaisuudet toimivat yli-

jännitetilanteissa 

• Säätöominaisuudet: Säätömahdollisuuksien lukumäärä ja niiden käytettävyys 

• Ylijännitekesto: Järjestelmän kykyä sietää ja toimia verkon ylijännitetilanteessa. 

• Oikosulkukestoisuus: Järjestelmän kykyä sietää ja toimia verkon oikosulku-tilan-

teissa 

• Yliaaltojen tuotto: Kuinka paljon järjestelmä tuottaa yliaaltoja verkkoon käytön ai-

kana 

Kuten liitteessä 1 ja kuvasta 4.17 havaitaan, eri FACTS-järjestelmät kykenevät säätämään 

ja vaikuttamaan verkossa eri tilanteisiin. Kuvasta 4.17 pystytään havaitsemaan, että staattiset 

FACTS-järjestelmät ja niihin kuuluvat laitteet pystyvät säätämään haluttuja suureita parem-
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min, mutta synkronikompensaattori kykenee sietämään vikatilanteita ja ylijännitteitä parem-

min. Maailmalla on myös olemassa FACTS-järjestelmiä, jotka ovat edellä esitettyjen järjes-

telmien yhdistelmiä. Esimerkkinä tällaisesta on STATCOM-järjestelmä, jossa jännitelähde-

suuntaajan kanssa rinnan on kytkettynä synkronikompensaattori, SVC-järjestelmän tyristo-

riohjattu reaktori, SVC-järjestelmän tyristorikytketty kondensaattori tai akkuenergiavarasto. 

Tällaisilla hybridijärjestelmillä voidaan saavuttaa parempi säädettävyys jännitestabiiliudelle 

tai värähtelyiden vaimentamiselle (Zheng 2016). 
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5 ELINKAARENAIKAISET KUSTANNUKSET 

Elinkaarenaikaisten kustannusten tarkastelussa keskitytään kolmeen eri rinnakkaiskompen-

sointiin käytettävään FACTS-järjestelmään, jotka ovat staattinen loistehon kompensaattori 

SVC, staattinen synkronikompensaattori STATCOM ja synkronikompensaattori. Järjestel-

mien koko elinkaarenaikaiset kustannukset on tärkeää kyetä määrittämään, jotta voidaan va-

rautua koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin ja verrata järjestelmiä muihin vaihtoehtoisiin 

ratkaisuihin. Tarkastelussa tuodaan esille laitetoimituksen kustannukseen vaikuttavia osa-

alueita, kuten loppukäyttäjän vaikutus, vaatimukset, standardit ja verkon suureet. Tässä lu-

vussa tarkastellaan järjestelmien käytön aikana syntyviä kustannuksia, kuten häviö- ja kun-

nossapitokustannuksia. Lisäksi järjestelmien elinkaaren lopussa vaihtoehtoina on järjestel-

män uusinta tai poisto, joihin myös paneudutaan tässä luvussa. Kuvassa 5.1 on esitetty 

FACTS-järjestelmän elinkaari, järjestelmien tarveselvityksestä aina elinkaaren lopussa ta-

pahtuvaan järjestelmän uusintaan tai poistoon. 

 

Kuva 5.1 FACTS-järjestelmän elinkaaren vaiheet tarveselvityksestä aina elinkaaren loppuun 

asti. 

 

Elinkaaren vaiheiden tarkastelussa paneudutaan teollisuuskohteisiin. Eri järjestelmien kus-

tannuksien vertailun yksinkertaistamiseksi, SVC-, STATCOM- ja synkronikompensaattori-

järjestelmät oletetaan olevan kytkettynä 20 kV jännitteeseen ja järjestelmältä vaadittava lois-
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teho on 70 MVAr. Järjestelmät sijoitetaan ulkoilmaan tavalliselle sähköasemapihalle ja oh-

jainjärjestelmät sekä puolijohteet sijoitetaan erikseen valmistettuun rakennukseen. Järjestel-

mien käyttöikä on määritetty olevan 30 vuotta. 

5.1 Järjestelmän suunnittelu, määrittely ja rakennus 

Tässä luvussa käydään läpi eri järjestelmien kustannuksiin vaikuttavia osatekijöitä, järjestel-

män tarveselvityksestä aina käyttöönottoon saakka. Kuvassa 5.2 on esitetty tavallisen 

FACTS-järjestelmän toimituksen pääosa-alueet.  

 

Kuva 5.2 FACTS-järjestelmän hankintavaiheeseen kuuluu järjestelmän tarveselvitys, lähtö-

tietojen kerääminen ja suunnittelu, komponenttien hankinta ja rakentaminen sekä 

asennus ja käyttöönotto. 

5.1.1 Järjestelmän tarveselvitys ja suunnittelu 

Eri FACTS-järjestelmillä voidaan käyttää hyvin monessa eri käyttötarkoituksessa, kuten 

loistehon tuottamisessa, jännitteen säädössä ja oikosulkutehon kasvattamisessa. Teollisuu-

dessa SVC- tai STATCOM-järjestelmiä käytetään kompensoimaan nopeaa loistehon vaih-

telua. Tällaisia sovelluskohteita ovat esimerkiksi terästeollisuudessa valokaariuuni tai vals-

saamo kohteissa. Erityisesti valokaariuunien kohdalla, jossa kuormitus vaihtelee nopeasti 

sulatusprosessin aikana, vaaditaan nopeaa loistehon säätöä. Välkyntä on yksi merkittävä 

haitta valokaariuunien kanssa ja tyypillisesti SVC-järjestelmä kykenee vähentämään sitä 

1.5–2 kertaisesti ja STATCOM-järjestelmä 4–5 kertaisesti (Haastattelu 2021A). Synkroni-

kompensaattori taas ei sovellu vastaaviin kohteisiin ja tarkoituksiin, vaan niitä käytetään 

heikoissa verkoissa oikosulkutehon kasvattamiseen ja inertian lisäämiseen. Teollisuudessa 
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tällaisia kohteita ovat kaivosteollisuus, jossa kaivoskohteet ja kuormitus voivat olla pitkän 

matkan päässä kantaverkosta (Haastattelu 2021B). 

 

Loppukäyttäjälle järjestelmä hankinta uuden valssaamon tai valokaariuunin yhteydessä voi 

olla itsestäänselvyys. On kuitenkin tilanteita, joissa tarve on ilmaantunut yllättäen esille. Esi-

merkiksi noin 20–30 vuotta sitten eri maissa ei ole ollut verkko- tai kantaverkkoyhtiön puo-

lelta rajoitteita loisteholle tai välkynnälle, minkä seurauksena loppukäyttäjät eivät ole inves-

toineet kompensointiin (Haastattelu 2021A). Kuitenkin myöhemmin vaatimukset ovat tiu-

kentuneet tai ehtoja on lisätty, minkä seurauksena järjestelmän tarve on tullut esille. 

5.1.2 Tarvittavien lähtötietojen selvitys 

Jotta järjestelmä pystytään määrittämään sovelluskohteeseen, täytyy lähtötiedot selvittää. 

SVC-, STATCOM- ja synkronikompensaattorijärjestelmiä varten järjestelmätoimittajalla on 

olemassa kyselylomakkeet selvitettävistä tiedoista. Selvitettäviä tietoja järjestelmän määrit-

tämiseksi ovat järjestelmän käyttötarkoitus ja vaatimukset esimerkiksi välkynnän, oikosul-

kutehon tai inertian osalta. Selvittää verkossa esiintyvät kuormitustilanteet, oikosulkutehot 

ja yliaallot sekä muut sähkötekniset arvot, kuten nimellisjännite. Lisäksi on selvitettävä tai 

loppukäyttäjältä saatava tietää kohteessa käytettävät standardit esimerkiksi jännitteen vaih-

telun tai yliaaltojen osalta. Kun vaadittavat lähtötiedot on saatu selvitettyä, voidaan niiden 

pohjalta määrittää kohteeseen soveltuva järjestelmä. Lähtötiedot on mahdollista selvittää 

sähkönlaatumittauksin, jossa mitataan verkossa esiintyvät virrat, jännitteet, pätö- ja loistehot 

sekä yliaallot normaalin käytön aikana. Näin saadaan varmistettua tarvittavat lähtötiedot ja 

nykyinen kuormitustilanne suunnittelua varten, jos ne eivät ole ennalta tiedossa tai määritet-

tävissä. 

 

Kun tarvittavat lähtötiedot on saatu selville, SVC-, STATCOM- tai synkronikompensaatto-

rijärjestelmän suunnittelu on tavallisesti järjestelmätoimittajalle nopea prosessi. Nopea vaste 

johtuu pitkälle standardoiduista komponenteista ja työtavoista, joita voidaan käyttää hyväksi 

lähes jokaisessa kohteessa. Ensimmäisiin luonnoksiin toteutuksesta ja siihen soveltuvasta 

järjestelmästä voidaan päästä 1–2 viikon kuluessa. Kuitenkin lopullisen järjestelmätoteutuk-

sen määrittäminen ja laskeminen vie aikaa useita kuukausia. Erityisesti tavoitetasot sekä 

käytetyt standardit vaikuttavat suunnittelun laajuuteen ja työmäärään. Tarkemmassa tarkas-
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telussa tyypillisesti selvitetään vikavirrat, oikosulkukestävyys, ylikuormitettavuudet, jännit-

teen vaihtelu, häviöt ja järjestelmän loistehon mitoitus. Lisäksi SVC- ja STATCOM-järjes-

telmien kohdalla tulee määrittää ja tarkastella yliaallot ja synkronikompensaattorin tapauk-

sessa sen tuottamat äänihaitat. Lähtötietojen pohjalta tehdään koko järjestelmän mitoitus. 

Virhe lähtötiedoissa voi aiheuttaa merkittäviä virhemitoituksia. Lähtötiedot tulee varmentaa 

mahdollisimman hyvin ennen lopullista määritystä, esimerkiksi mittauksin tai mallinnuksin. 

Työmäärällisesti SVC- ja STATCOM-järjestelmän suunnittelu vaatii muutaman sähkötek-

niikan osaajan panoksen noin kuukauden ajan, mutta synkronikompensaattorin tapauksessa 

vaaditaan usean eri ammattilaisen yhteistyötä, kun sähkötekniikkaa, mekaniikkaa, koneistoa 

ja ohjausjärjestelmää sovitetaan yhteen. Tämän monimutkaisuuden johdosta suunnittelu 

sekä määritys voi viedä aikaa esimerkiksi 1000–1500 työtuntia. 

5.1.3 Rakentaminen, asennus ja käyttöönotto 

Kun suunnitteluvaiheessa on saatu määritettyä kohteeseen soveltuva järjestelmä, siirrytään 

rakentamisvaiheseen. Vielä ennen järjestelmän rakentamista ja toimitusta käydään loppu-

käyttäjän ja järjestelmätoimittajan välillä tarvittavat kaupalliset neuvottelut, jossa määrite-

tään esimerkiksi toimitusrajapinnat. Liitteessä 1 on esitetty SVC-, STATCOM- ja synkroni-

kompensaattorijärjestelmien pääkomponentit. Määrät ovat arvioituja keskiarvoja tavallisista 

toimituksista ja antavat kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mistä eri komponenteista järjestelmät 

koostuvat. Todellisuudessa komponenttien lukumääriin tai tyyppiin vaikuttaa vaatimukset, 

standardit, verkon parametrit. Tämän takia tiettyä kokonaisuutta ei voida hyödyntää kaikissa 

kohteissa vaan jokainen järjestelmä on suunniteltava ja määritettävä erikseen. 

 

Valtaosa SVC-, STATCOM- tai synkronikompensaattorijärjestelmissä käytetyistä kom-

ponenteista ovat samanlaisia. Keskeisin järjestelmien erona on tyristorit, H-sillat tai synkro-

nikompensaattorikone ja siihen kuuluva voitelujärjestelmä. Komponenttien valmistuksessa, 

testaamisessa ja kuljetuksessa kestää aikaa merkittäviä määriä. Tyypillisesti komponenttien 

toimitusaika on 8–10 kuukautta. Toteutusvaiheessa järjestelmän lopullisen suunnitteluun, 

määritykseen ja dokumentaatioon voi kulua jopa 10000–15000 työtuntia. Toteutusvaihee-

seen kuuluu piirikaavioiden teko, yksityiskohtaiset piirustukset komponenteista ja kokonai-

suudesta, pääkaaviot, perustuksien piirustukset ja layout-kuvat, järjestelmän ohjaus-, säätö- 

ja suojausjärjestelmän ohjelmointi ja valmistus sekä tehtaalla suoritettava testaus eli FAT 

(Factory Acceptance test).  
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Järjestelmän asennuspaikalla valmistelevat työt voidaan aloittaa heti tarvittavien valmistus-

kuvien valmistuttua. Asennusvaiheeseen ja sen laajuuteen vaikuttaa hyvin suuresti järjestel-

män sijoituspaikka. Joissain kohteissa järjestelmä on sijoitettu loppukäyttäjän teollisuuslai-

toksen sisälle kojeiston läheisyyteen tai sähköasemakohteissa laajennetaan sähköaseman ko-

koa ja järjestelmä sijoitetaan olemassa olevan sähköaseman viereen. Kuitenkin molemmissa 

tapauksissa järjestelmän asennus on työmäärällisesti hyvin samankaltainen. Järjestelmätoi-

mittajan ja loppukäyttäjän välisesti on tarjousvaiheessa sovittu toimitusrajapinnat. Tyypilli-

sesti järjestelmätoimittaja toimittaa kaikki pääkomponentit, dokumentaation, asennusval-

vonnan ja käyttöönoton. Loppukäyttäjän vastuulle kuuluu mahdollisten erillisten rakennuk-

sien toimittaminen ja pohjatöiden teko. Asennusosuus vaihtelee vahvasti, riippuen siitä 

kuinka neuvotteluvaiheessa on sovittu. Tyypillisesti järjestelmän asennusvaihe ei vaadi säh-

köverkolle tai prosessille keskeytystä, koska asennustyöt ja kaapeloinnit voidaan tehdä val-

miiksi ennen järjestelmän kytkemistä verkkoon. 

 

Kun järjestelmä on lopullisesti asennettu ja kaikki kaapeloinnit tehty, siirrytään järjestelmän 

käyttöönottovaiheeseen. Käyttöönoton suorittaa järjestelmätoimittaja itse, koska näin var-

mistutaan järjestelmän oikealta asennukselta ja käyttöönotto suoritetaan asianmukaisella ta-

valla. Järjestelmätoimittaja yleensä aloittaa käyttöönottotarkastukset asennusvaiheen aikana 

tarkastamalla asennukset. Asennustöiden edetessä pystytään sähköistämään osakokonai-

suuksia, kuten pienjännitejakelu, tasasähköjärjestelmä sekä ohjaus-, säätö- ja suojausjärjes-

telmät. Osakokonaisuuksiin voidaan näin ollen tehdä tiettyjä käyttöönottotarkastuksia, mit-

tauksia ja testauksia ennen lopullista sähköistystä. Lopullinen järjestelmän testaus voidaan 

kuitenkin suorittaa vasta lopullisen sähköistyksen jälkeen. Kun kaikki asennustyöt on saatu 

valmiiksi ja tarvittavat mittaukset sekä testaukset suoritettu järjestelmän osille, voidaan jär-

jestelmä kytkeä sähköverkkoon. Yleensä lopullinen sähköistys suoritetaan sähköverkon kat-

kon tai prosessin huoltoseisokin yhteydessä, jolloin minimoidaan riskit yllättävälle keskey-

tykselle. Yllättävän keskeytyksen sähköverkolle tai prosessille voisi aiheuttaa virheellinen 

syöttökaapelin kytkentä tai muu vastaava asennusvirhe, mitä käyttöönottotarkastuksissa ei 

ole huomattu. Järjestelmän lopullisessa käyttöönotossa tarkastetaan järjestelmän kaikki osat, 

suoritetaan kaikki tarvittavat mittaukset, varmistetaan osakokonaisuuksien toiminta ja kom-

munikaatio. Järjestelmän hankintavaiheessa loppukäyttäjä on määrittänyt tietyt tavoitetasot 

mihin järjestelmän on kyettävä. Nämä tavoitetasot on kirjattu yleensä toimitusehtoihin ja 
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mikäli järjestelmätoimittajan järjestelmä ei kykene täyttämään näitä vaatimuksia, joutuu toi-

mittaja suorittamaan korjaavia toimenpiteitä tai korvaamaan suorituskykypuutteet loppu-

käyttäjälle. Vaatimustasoihin pääsy selvitetään suorituskykykokein. Suorituskykykokeissa 

testataan koko järjestelmän vaste askelvastekokeilla ja lopulta toiminta sähköverkon osana 

sille tarkoitetussa ympäristössä. Suorituskykykokeiden tulos varmistetaan suorittamalla mit-

taukset ja analysoimalla niiden pohjalta tilanne järjestelmän lisäyksen jälkeen. Järjestelmä-

toimittajan suorittamien käyttöönottotarkastuksien, mittauksien ja suorituskykykokeiden jäl-

keen, mikäli puutteita ei ole havaittu, hyväksyy loppukäyttäjä toimituksen.  

 

Toimituksen laajuuteen kuuluvat lähes poikkeuksetta koulutukset loppukäyttäjän henkilös-

tölle ja tarvittavien ohjeiden laadinta. Koulutuksien laajuus riippuu loppukäyttäjän henkilös-

tön aiemmasta osaamisesta ja siitä kuinka yksityiskohtaista operointia tai käyttöä loppukäyt-

täjän henkilöstölle tulee järjestelmästä kouluttaa. Koulutuksen laajuuteen vaikuttaa myös se, 

kuinka laajaa tukea loppukäyttäjä aikoo hankkia järjestelmätoimittajalta. Taulukossa 5.1 on 

esitetty eri henkilöstöryhmille suoritettavia koulutuksia. 
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Taulukko 5.1 Eri henkilöstöryhmille suoritettavien koulutuksien laajuus ja sisältö (CIGRE 2020) 

Henkilöstöryhmä Koulutuksen sisältö 

Operaattorit ja valvomohen-

kilöstö 

-Yleistietämys FACTS-järjestelmästä 

-Ymmärrys eri ohjausmoodeista ja kuinka vaikuttaa verkkoon tai 

prosessiin (jos valittavana useita) 

-Osaa kytkeä järjestelmän pois käytöstä ja takaisin käyttöön 

-Ymmärtää järjestelmästä valvomoon tulevat hälytykset sekä il-

moitukset ja tietää niiden tarkoituksen 

Asema operaattori/järjestel-

män operaattorit 

Samat kuin yllä ja lisäksi 

-Ymmärtää järjestelmän osakokonaisuuksien funktion ja tarkoituk-

sen systeemissä 

-Osaa vaihtaa järjestelmän parametreja ja ymmärtää niiden vaiku-

tuksen 

-Ymmärtää vikojen selvityksen perusteet 

Huoltohenkilöstä -Laaja tietämys FACTS-järjestelmästä ja sen ohjauksesta 

-Kattava tietämys järjestelmän osakokonaisuuksista 

-Osaa muuttaa parametrejä ja ohjausmoodeja sekä ymmärtää niiden 

vaikutuksen verkkoon tai prosessiin 

-Ymmärtää kaikki hälytykset ja ilmoitukset  

-Laaja ja kattava osaaminen vikojen selvittämiseen sekä korjaami-

seen. 

-Tietämys ja kyky suorittaa FACTS-järjestelmän huoltotoimenpi-

teet 

Huoltoinsinööri Kaikki yllä esitetyt asiat ja lisäksi 

-Tietämys järjestelmän historiasta 

-Tarvittavat yhteystiedot järjestelmätoimittajan suuntaan. 

 

Todellisuudessa koulutus ja sen laajuus voi vaihdella paljon. Mainittakoon esimerkkinä ti-

lanne, jossa vanha FACTS-järjestelmä on päivitetty. Tällöin käyttöön liittyviä eroavaisuuk-

sia uuden ja vanhan järjestelmän välillä ei juurikaan ole. Ainoastaan järjestelmätoimittajan 

ohjeet ovat saattaneet päivittyä tai vaihtua, jolloin huoltohenkilöstölle suoritettavat koulu-

tukset olisi suotava pitää. Vaihtoehtoisesti loppukäyttäjä voi tukeutua hyvin voimakkaasti 

järjestelmätoimittajan tukeen järjestelmän elinkaaren aikana, jolloin vianselvitys ja huolto-

osaaminen voidaan jättää hyvin vähäiseksi. Huolto-organisaatio voi jakautua myös moneen 



 

 

57 

 

eri portaaseen, jolloin esimerkiksi yleinen järjestelmää koskeva koulutus on pidettävä kai-

kille, kuten vuorotyössä toimiville huoltohenkilöille. Syvällinen osaaminen ja kyky vikojen 

selvitykseen ja korjaamiseen on kuitenkin ainoastaan järjestelmään erikoistuneella henki-

löillä. 

5.2 Järjestelmien kokonaiskustannuksiin vaikuttavat tekijät 

Tässä luvussa esitellään tyypillisen järjestelmätoimituksen kokonaiskustannukseen vaikut-

tavia tekijöitä ja vertaillaan eri tekniikoiden järjestelmätoimituksien kokonaishintoja. Ku-

vassa 5.3 on esitelty SVC-, STATCOM- ja synkronikompensaattorijärjestelmien koko-

naishankintakustannus, pois lukien asennuskustannukset ja käytön aikaiset kustannukset. 

Tarkempi esittely siitä, mistä eri järjestelmien kustannukset ja erot syntyvät on esitetty tässä 

luvussa myöhemmin. 

 

Kuva 5.3 Eri FACTS-järjestelmien kustannukset. SVC-järjestelmän kustannus on oletettu ole-

van perustaso 100 % ja STATCOM- ja SCS-järjestelmän kustannukset on suhteu-

tettu tähän. (Haastattelu 2021A; Haastattelu 2021B) 

 

Kuvasta 5.3 havaitaan, että SVC-järjestelmä on eri järjestelmätoimituksista edullisin järjes-

telmätoimituksen kustannuksen osalta. STATCOM-järjestelmä kustannus voi olla jopa lähes 
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kaksinkertainen SVC-järjestelmään verrattuna ja synkronikompensaattorijärjestelmä lähes 

nelinkertainen. Seuraavaksi käsitellään järjestelmien välisiä kustannuseroja ja niiden syitä.  

 

Järjestelmän rakenteeseen ja komponenttien teknisiin reunaehtoihin vaikuttaa merkittävästi 

sähköverkon sähkötekniset arvot, johon järjestelmä on tarkoitus kytkeä. Nimellisjännitteellä 

on suuri merkitys STATCOM- ja SVC-järjestelmän kokonaishintaan, koska jännitteen kas-

vaessa täytyy H-siltoja ja tyristoreita kytkeä useampi sarjaan yhteen vaiheväliin. Jos poten-

tiaaliero yhden puolijohteen yli kasvaa liian suureksi, rikkoutuu puolijohde. Puolijohteiden 

jännite ja virtakestoisuus vaihtelee valmistajittain, mutta tyristoreilla voidaan päästä jopa 9 

kV kestoisuuteen ja IGBT:llä jopa 6.5 kV kestoisuuteen (CIGRE 2020). Suurin vaikutus 

kaikista kolmesta FACTS-järjestelmästä jännitteellä on STATCOM:n kokonaishintaan, 

koska IGBT- tai IGCT-puolijohteet ovat selvästi kalleimpia yksittäisiä komponentteja ja jo 

yhden H-sillan lisäämisestä yhteen vaiheväliin kasvattaa puolijohteiden lukumäärää 12 kap-

paleella. Synkronikompensaattorilla taas jännitteellä ei ole juurikaan merkitystä. Synkroni-

kompensaattorikoneen nimellinen napajännite vaihtelee 11 kV ja 19 kV välillä koneesta riip-

puen ja tästä johtuen lähes poikkeuksetta vaaditaan aina tehomuuntaja, jolla järjestelmä kyt-

ketään sähköverkkoon. (Haastattelu 2021A; Haastattelu 2021B) 

 

Järjestelmän loistehokapasiteetti määräytyy sen mukaan, kuinka paljon loistehoa järjestel-

män täytyy kyetä tuottamaan tai vastaavasti kuluttamaan. Teollisuudessa tähän vaikuttaa 

kuormituksen tyyppi, jota järjestelmällä kompensoidaan ja taas siirtoverkoissa ympäröivä 

verkko ja sen kuormitustilanne. Lisäksi mitoitettavaan kokoon ja loistehoon vaikuttavat jär-

jestelmältä vaadittavat lisäominaisuudet, SVC- ja STATCOM-järjestelmien tapauksessa yli-

aaltojen suodatus tai transienttien vaimentaminen. Teollisuudessa, jossa valokaariuunit ovat 

kompensoitavana kuormana, vaaditaan kompensointiin kapasitiivista loistehoa. Koska 

STATCOM-järjestelmä kykenee tuottamaan loistehoa symmetrisesti kapasitiiviselle ja in-

duktiiviselle puolelle, voidaan järjestelmän kokonaisloistehoa kasvattaa lisäämällä verkkoon 

yliaaltosuodattimia tai kiinteitä kondensaattoriportaita. Kun jännitelähdesuuntaaja ei tuota 

tai kuluta loistehoa, on järjestelmän kokonaisloisteho jo kapasitiivisella puolella ja jännite-

lähdesuuntaajan induktiivisella puolella voidaan kompensoida loisteho verkosta pois. Esi-

merkiksi 20 kV jännitteeseen kytketty STATCOM-järjestelmä, jonka jännitelähdesuuntaaja 

kykenee kasvattamaan ulostulojännitteen 21 kV ja vaihekelojen reaktanssi on 0.3 Ω. Jänni-
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telähdesuuntaaja kykenee tuottamaan ja kuluttamaan loistehoa 66.7 MVAr yhtälön 4.2 mu-

kaisesti. Kun jännitelähdesuuntaajan rinnalle kytketään yliaaltosuodattimia tai kiinteitä kon-

densaattoriparistoja saman 66.7 MVAr verran, saadaan kapasitiiviseksi kompensointitehoksi 

yhteensä 133.3 MVAr. (Haastattelu 2021A; Haastattelu 2021B) 

 

Staattisen loistehon kompensaattorin tapauksessa järjestelmän yhteyteen vaaditaan aina suo-

dattimet kompensoimaan tyristoriohjatun reaktorin kuluttama loisteho. Mikäli loistehokapa-

siteettia halutaan kasvattaa, täytyy yliaaltosuodattimien tai kiinteiden kondensaattoriparisto-

jen lisäyksen lisäksi tyristoriohjattua reaktoria muuttaa, jotta se kykenee kompensoimaan 

kasvaneen loistehontuoton verkosta pois. Loistehon kasvattaminen voi täten olla noin kaksi 

kertaa kalliimpaa suhteessa STATCOM-järjestelmän loistehon kasvattamiseen. Toki tietyn 

pisteen jälkeen voidaan joutua järjestelmään lisäämään toinen tyristoriohjattu reaktori, jos 

puolijohteiden kestoisuus tulee rajoittavaksi tekijäksi. Synkronikompensaattorin tapauk-

sessa taas loistehokapasiteetin kasvattaminen ei pienissä määrissä vaikuta hintaan merkittä-

västi. Jos loistehon nimellisarvoa halutaan kasvattaa vain noin 20–25 %, voidaan selvitä ver-

rattain pienillä kustannuksilla, kun koneiden lukumäärä säilyy edelleen samana ja ainoastaan 

synkronikompensaattorikontta täytyy muokata. Kustannukset kasvavat merkittävästi taas, 

jos järjestelmältä vaadittava loistehokapasiteetti kasvaa niin suureksi, että vaaditaan useita 

koneita. Tällöin lisäkustannusta tuo itse koneen lisäys ja siihen liittyvät oheislaitteet, kuten 

jäähdytysjärjestelmä, voitelujärjestelmä, ohjausjärjestelmä ja kojeistot. Jos synkronikom-

pensaattorilla halutaan lisätä sähköverkon inertiaa voi järjestelmään lisätä vauhtipyörän, 

mikä kasvattaa myös kustannuksia. Lisäksi kaikkien järjestelmien loistehokapasiteetin kas-

vattaminen lisää kuormitusvirtoja, mikä voi vaatia komponenttien vaihtamisen kestäväm-

miksi. Tämä entisestään lisää kustannuksia järjestelmälle. (Haastattelu 2021A; Haastattelu 

2021B) 

 

Yliaallot ja niihin liittyvät standardit vaikuttavat myös järjestelmien vaatimuksiin sekä mi-

toitukseen. STATCOM-järjestelmä tuottaa normaalissa loistehon tai jännitteen säädössä ver-

rattain vähän yliaaltoja verkkoon. Tästä johtuen yliaaltosuodattimia riittää kytkettäväksi ta-

vallisesti vain yksi kappale jännitesuuntaajan rinnalle. Tällä yliaaltosuodattimella suodate-

taan jännitelähdesuuntaajan ulostulojännitteessä esiintyvät korkeammat yliaallot pois. Vaa-

timusten ollessa tiukat, voidaan H-siltojen lukumäärää kasvattaa vaihevälissä, jolloin järjes-
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telmän ulostulojännite vastaa enemmän siniaaltoa ja näin yliaaltoja syntyy vähemmän. Täl-

löin järjestelmän kustannukset kasvavat johtuen lisääntyneiden puolijohteiden määrästä. 

Synkronikompensaattori taas ei itse tuota yliaaltoja sähköverkkoon ja yliaaltoihin liittyvät 

vaatimukset eivät vaikuta sen mitoitukseen tai kustannuksiin. Yliaallot ja niihin kohdistuvat 

vaatimukset tulee ottaa erityisesti huomioon SVC-järjestelmässä, koska se tuottaa yliaaltoja 

käytön aikana. Toisaalta SVC-järjestelmä vaatii aina kapasitiivista loistehon tuottoa pysty-

äkseen kompensoimaan induktiivisen loistehon tai tyristoriohjatun reaktorin loistehon kulu-

tuksen. Niinpä yliaaltojen suodatus voidaan yhdistää loistehon tuottoon ja asentaa yliaalto-

suodattimia kiinteästi tyristoriohjatun reaktorin rinnalle, jolloin yliaaltosuodattimet suodat-

tavat tyristoriohjatun reaktorin tuottamat yliaallot ja tarvittaessa kompensoivat loistehon tuo-

ton. Tyypillisesti järjestelmään asennetaan toisen, kolmannen, neljännen ja viidennen yliaal-

lon suodattimet tuottamaan kapasitiivista loistehoa ja suodattamaan tyristoriohjatun reakto-

rin tai verkon yliaaltoja (Haastattelu 2021A). SVC-järjestelmällä kompensoitava kuorma voi 

itsessään tuottaa yliaaltoja verkkoon, jolloin yliaaltosuodattimia voidaan käyttää myös ver-

kossa jo ennestään esiintyvien yliaaltojen suodatukseen. Tästä syystä yliaaltosuodattimien 

kustannuksia voidaan pitää epäsuorina FACTS-järjestelmään nähden, koska yliaallot esiin-

tyisivät verkossa ilman järjestelmän yliaaltosuodattimia. Suomessa noudatetaan SFS-EN 

50160 standardia, jossa seurataan jännitteen yliaaltoja. Taas joissain kohteissa tai maissa 

käytetään standardia, jossa seurataan virran yliaaltoja. Näissä tapauksissa joudutaan suorit-

tamaan tarkempi yliaaltotarkastelu ja yleensä lisäämään yliaaltosuodattimien määrää tai nii-

den koko, jotta saavutetaan halutut vaatimustasot. (Haastattelu 2021A; Haastattelu 2021B) 

 

Muita kokonaiskustannuksiin vaikuttavia osa-alueita ovat muun muassa suunnittelu ja asen-

nus. Eri järjestelmien suunnittelu- ja määritys prosessi on hyvin pitkälle ennalta standardoitu 

ja vakioitu, jossa vallitsevasta verkosta selvitetään tarvittavat lähtötiedot ja mallinnetaan 

verkko. Suunnittelun laajuuteen ja kustannuksiin eniten vaikuttaa käytettävät standardit ja 

loppukäyttäjän määrittämät vaatimukset. On olemassa myös tapauksia, jossa vaatimustaso 

on ollut niin tiukka, ettei teknistaloudellisesti ole ollut järkevää niihin pyrkiä. Tällaisissa 

tapauksissa järjestelmätoimittaja esittää tasot, joihin järjestelmällä on mahdollista päästä ja 

yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja loppukäyttäjän keskustelevat vaatimustasoista. 

 

Liitteessä 3 on kerätty eri järjestelmien kokonaiskustannukseen vaikuttavat osatekijät ja se, 

kuinka suuri vaikutus järjestelmän kokonaiskustannukseen niillä on. Pienellä vaikutuksella 
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tarkoitetaan 0–5 % vaikutusta, kohtalaisella tarkoitetaan 5–10 % vaikutusta ja suurella tar-

koitetaan yli 10 % vaikutusta kokonaishintaan. Verkon jännitteellä tai järjestelmältä vaadit-

tava loistehon tuottokapasiteetti voivat vaikuttaa järjestelmän kokonaishintaan merkittävästi 

enemmän, jos ero vertailutason ja halutun tason välillä on suuri. 

5.3 Käytön aikaiset kustannukset 

FACTS-järjestelmän toimituksen jälkeen alkaa niiden käytönaikainen ylläpito. Käytönaikai-

sia kustannuksia järjestelmillä ovat häviöt, kunnossapitokustannukset, huoltokustannukset 

ja mahdolliset keskeytyskustannukset. Tyypillisesti elinkaaren aikaiset vuotuiset käyttö- ja 

kunnossapitokustannukset ovat 1–5 % järjestelmän hankintahinnasta (CIGRE 2020).  

 

Kuva 5.4 FACTS-järjestelmän käytön aikaiset kustannukset koostuvat kunnossapito- ja huol-

tokustannuksista, häviökustannuksista ja keskeytyskustannuksista. 

 

Tässä luvussa käsitellään käytönaikaisiin kustannuksiin kuuluvat osa-alueet, mutta tarkem-

min työssä paneudutaan häviökustannuksiin ja ennakoivan kunnossapidon kustannuksiin.  

5.3.1 Häviökustannukset 

Kuten kaikki sähköjärjestelmään liitetyt laitteet, myös FACTS-järjestelmät aiheuttavat pätö-

tehohäviöitä. Järjestelmätoimituksen kannalta oleellista on myös kyetä määrittämään ja esit-

tämään järjestelmän häviöt, koska ne ovat merkittävä osa elinkaaren aikaisia kustannuksia 

ja niitä ei tulisi unohtaa. 
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FACTS-järjestelmissä häviöitä aiheuttavat osakokonaisuudet 

FACTS-järjestelmistä ensimmäisenä SVC-järjestelmässä häviöitä tapahtuu tyristoriohja-

tussa reaktorissa (TCR), yliaaltosuodattimissa, jäähdytysjärjestelmässä, ohjainjärjestel-

mässä ja muissa oheislaitteissa, kuten omakäyttömuuntajassa, tasasähköjärjestelmässä, läm-

mityksessä, ilmanvaihdossa ja valaistuksessa. Tyristoriohjatun reaktorin kohdalla kokonais-

häviöt voidaan jakaa neljään pääkategoriaan, jotka ovat tyristorin kuormitushäviö, tyristorin 

kytkentähäviöt, tyristorin jatkuvat häviöt ja reaktorin häviöt. Tyristorin kuormitushäviöihin 

kuuluu myös sen kytkentäsuojapiirin (eng. Subber circuit) häviöt, jotka johtuvat siinä olevan 

kondensaattorin purkautumisesta ja varautumisesta. Lisäksi reaktorihäviöiden laskennassa 

tulee ottaa huomioon yliaallot ja niiden vaikutus, koska reaktorin lävitse ei kulkeudu vain 

nimellistaajuinen virtakomponentti. (CIGRE 2020) 

 

SVC-järjestelmän yliaaltosuodattimet koostuvat yleensä reaktoreista, kondensaattoreista ja 

mahdollisesti vastuksista. Häviöt saadaan laskettua kertomalla suodattimen kokonaisresis-

tanssi kuormitusvirran neliöllä. Yliaaltosuodattimien impedanssi vaihtelee eri yliaaltokom-

ponenteilla, koska sen reaktanssi muuttuu taajuuden funktiona. Niinpä kokonaishäviöitä las-

kettaessa tulee ottaa huomioon eri yliaaltokomponenttien aikaansaamat häviöt. (CIGRE 

2020) 

 

Jäähdytysjärjestelmän häviöt koostuvat lähinnä pumppujen ja tuulettimien kuormitushävi-

öistä. Kokonaishäviö on yleensä suoraan verrannollinen TCR-loistehon kulutukseen. Muut 

häviöt kuten ohjain- ja suojauslaitteistot, omakäyttömuuntaja, tasasähköjärjestelmä, ilman-

vaihto, valaistus ja lämmitys voidaan pitää ei-kuormituksesta-riippuvaisina häviöinä. Niiden 

osuus kokonaisuudesta on vähäinen, mutta niitä ei tule kuitenkaan unohtaa tarkasteluista. 

Kirjallisuudessa on arvioitu tyypillisen ohjain- ja suojauslaitteiston häviötehon olevan 3.5 

kW (CIGRE 2020). (CIGRE 2020) 

 

STATCOM-järjestelmässä häviöitä syntyy pääasiassa jännitelähdesuuntaajassa ja sen reak-

toreissa. Verrattuna SVC-järjestelmään, STATCOM-järjestelmään ei kuulu yliaaltosuodat-

timia yhtä paljoa ja sen takia säästytään niiden aiheuttamilta häviöiltä. STATCOM-järjestel-

män jännitelähdesuuntaajan puolijohteissa tapahtuvat häviöt voidaan jakaa kuormitushävi-

öihin ja kytkentähäviöihin. Kuormitushäviöistä osa koostuu tavallisista resistiivisistä kuor-
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mitushäviöistä, mutta myös puolijohteissa tapahtuvasta jännitteenalenemasta. Jännitteenale-

nema on tyypillisesti 2–3 V ja niinpä häviöt voidaan suoraan laskea jännitteenaleneman ja 

kuormitusvirran kautta (CIGRE 2020). Aina puolijohteen kytkentätilanteissa ja palautuessa 

ei-johtavaan tilaan tapahtuu häviöitä. Muuten reaktorissa, yliaaltosuodattimissa, ohjaus- ja 

säätöjärjestelmässä tai muissa oheislaitteissa tapahtuvat häviöt lasketaan ja määritetään vas-

taavasti kuin SVC-järjestelmässä. (CIGRE 2020) 

 

Kolmas FACTS-järjestelmä eli synkronikompensaattori eroaa kahdesta edellä esitellystä si-

ten, ettei se hyödynnä tehoelektroniikkaa. Tämän takia vastaavat kytkentähäviöt eivät koske 

synkronikompensaattoria. Synkronikompensaattorijärjestelmä hyödyntää synkronikompen-

saattoria eli tahtikonetta, jolla tuotetaan tai kulutetaan loistehoa. Tahtikoneesta johtuen jär-

jestelmä vaatii voitelulaitteiston tahtikoneelle ja kytkentämuuntajan, joissa tapahtuu hävi-

öitä. Muutoin ohjaus- ja suojauslaitteisto, omakäyttömuuntajat, tasasähköjärjestelmät, läm-

mitys, ilmanvaihto ja valaistus ovat vastaavia kuin yllä esitellyissä SVC- ja STATCOM-

järjestelmissä. 

 

Kytkentämuuntajassa tapahtuvia häviöitä ovat tyhjäkäyntihäviöt ja kuormitushäviöt. Tyhjä-

käyntihäviöt muodostuvat pyörrevirtahäviöistä, jotka johtuvat magneettivuon vaihtelusta 

rautasydämessä. Tyhjäkäyntihäviöt riippuvat jännitteestä, jonka johdosta ne voidaan oletta-

van pysyvän muuttumattomana kuormitustilanteesta riippumatta. Kuormitushäviöt taas 

koostuvat pääosin lämpöhäviöistä, joita tapahtuu käämityksissä kuormitusvirran seurauk-

sena. Kuormitushäviöt ovat neliöllisesti verrannollisia kuormitustilanteeseen ja näin ollen 

vaihtelevat hyvin paljon synkronikompensaattorin kuormitustilanteen johdosta. Mainitta-

koon SVC- tai STATCOM-järjestelmän tapauksessa, jos käytettäisiin kytkentämuuntajaa, 

tulisi huomioon ottaa myös yliaaltokomponenttien vaikutus kuormitushäviöihin. Tahtiko-

neen kuormitusvirran määrää koneen resistanssi ja tahtireaktanssi. Niinpä tahtikoneessa ta-

pahtuvia häviöitä ovat sen resistanssissa tapahtuvat lämpöhäviöt, jotka voidaan laskea ko-

neen resistanssin ja kuormitusvirran neliön tulona. (Korpinen) 

 

FACTS-järjestelmien häviöiden määrittäminen 

Eri FACTS-järjestelmillä häviöt riippuvat suoraan järjestelmän kuormitustilanteesta, koska 

monet kuormitushäviöt ovat verrannollisia kuormitusvirtaan. Todellista kuormitustilannetta 

on monesti lähes mahdotonta määrittää tarkasti. Kuitenkin vastaaviin jo olemassa oleviin 
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kohteisiin verrattuna arvio kuormituksen käyttäytymisestä voidaan tehdä. Tämän lisäksi 

kuormitustyyppi ja vaihtelu ovat erilaisia eri FACTS-järjestelmillä johtuen niiden sovellus-

kohteista. Tässä häviöenergian ja häviökustannuksien arvioinnissa on käytetty kuitenkin sa-

maa kuormitusta kaikilla eri FACTS-järjestelmillä. Järjestelmien häviöitä määritettäessä on 

SVC-järjestelmälle ja Synkronikompensaattorijärjestelmälle käytetty järjestelmätoimittajan 

kokemusperäisiä arvioita häviötehon käyttäytymisestä kuormituksen funktiona. Tämän takia 

muiden järjestelmätoimittajien tai lähteiden häviötehot voivat erota tässä työssä esitetystä. 

 

Järjestelmätoimittaja käyttää arvioidessaan synkronikompensaattori järjestelmän häviöitä 

kokemusperäisiä arvoja. Todellisessa tilanteessa häviöt määritetään kaikille synkronikom-

pensaattorijärjestelmille erikseen, koska todellinen häviöteho riippuu keskeisesti tahtiko-

neesta. Synkronikompensaattorijärjestelmän, jonka koko on 70 MVAr, häviöt voidaan olet-

taa käyttäytyvän kuvan 5.5 mukaisesti kuormituksen funktiona. 

 

Kuva 5.5 Synkronikompensaattorin häviöteho kuormituksen funktiona kapasitiivisella puo-

lella. Häviöiden laskennassa käytetty järjestelmätoimittajan kokemusperäistä arviota 

järjestelmän kokonaishäviöistä. (Haastattelu 2021B) 

 

Kuvasta 5.5 havaitaan, että synkronikompensaattorijärjestelmän häviöt 0 % kuormituksella 

olisivat noin 700 kW ja nimellisellä kuormituksella 1400 kW. (Haastattelu 2021B)  
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STATCOM-järjestelmä muistuttaa häviöiltään synkronikompensaattoria, jonka häviöteho 

kasvaa kuormituksen kasvaessa. Tämän lisäksi jatkuvasti häviöitä syntyy STATCOM-jär-

jestelmään kytketyssä 1.0 MVAr yliaaltosuodattimessa. Kuvassa 5.6 on esitetty STATCOM-

järjestelmän häviöteho kuormituksen funktiona. 

 

Kuva 5.6 STATCOM-järjestelmän jännitelähdesuuntaaja ja yliaaltosuodattimen yhteen las-

kettu häviöteho kuormituksen funktiona. (Haastattelu 2021A; IEEE 2021) 

 

Häviötehoihin vaikuttaa keskeisesti minkä tyyppinen STATCOM-järjestelmän jänniteläh-

desuuntaaja on. MMC-tyyppisen STATCOM-järjestelmän häviöt laitetoimittaja ja kirjalli-

suuden tietojen pohjalta, voidaan olettaa käyttäytyvän kuvan 5.6 mukaisesti (Haastattelu 

2021A; IEEE 2021). Yliaaltosuodattimen häviötehoksi on määritetty olemassa olevien jär-

jestelmätoimittajan mittaustuloksien pohjalta keskimääräinen häviöteho (W/kVAr). Tilanne, 

jossa järjestelmän loistehon tuotto halutaan olevan nolla, tulee jännitelähdesuuntaajan toimia 

induktiivisella puolella kompensoidakseen yliaaltosuodattimen tuottaman kapasitiivisen 

loistehon. Kuvasta 5.6 voidaan havaita, että ilman kuormitusta STATCOM-järjestelmä ai-

heuttaa noin 50 kW häviötä ja täydellä kuormituksella noin 620 kW.  

 

Kolmantena FACTS-järjestelmänä on SVC-järjestelmä ja sen häviöteho loistehon tuoton 

funktiona on esitetty kuvassa 5.7.  
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Kuva 5.7 SVC-järjestelmän häviöt loistehon tuoton funktiona. Häviötehon laskennassa käy-

tetty järjestelmätoimittajan kokemusperäistä arviota häviötehoista. (Haastattelu 

2021A) 

 

Kuten kuvasta 5.7 havaitaan SVC-järjestelmän häviöt käyttäytyvät päinvastaisesti verrattuna 

synkronikompensaattori tai STATCOM-järjestelmiin. Kun järjestelmän tuottama loisteho 

halutaan olevan nolla, täytyy SVC-järjestelmän tyristoriohjatun reaktorin kompensoida yli-

aaltosuodattimien kapasitiivinen loisteho. Tällöin häviöt koostuvat yliaaltosuodattimien 

lämpöhäviöistä ja tyristoriohjatun reaktorin kuormitushäviöistä. Kun loistehon tuottoa halu-

taan kasvattaa, kytketään TCR-reaktori myöhemmin puolijaksossa verkkoon kiinni, jolloin 

kuormitusaika vähenee ja kokonaishäviöt pienenevät. Yliaaltosuodattimien lämpöhäviölas-

kennassa on käytetty samaa mittauksiin perustuvaa arvoa kuin STATCOM-järjestelmän yli-

aaltosuodattimessa.  

 

Järjestelmän tuottaman loistehon ollessa nolla on kuvan 5.7 mukaan häviöteho on yhteensä 

noin 1330 kW ja kun loistehon tuotto on suurimmillaan häviöt ovat yliaaltosuodattimien 

lämpöhäviöiden suuruinen eli noin 700 kW. (Haastattelu 2021A) 

 

Taulukossa 5.2 on esitetty eri FACTS-järjestelmien häviötehot. 
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Taulukko 5.2 Eri FACTS-järjestelmien häviötehot. Laskennassa käytetty SVC-järjestelmän ja synk-

ronikompensaattorijärjestelmän osalta järjestelmätoimittajan kokemusperäisiä arvi-

oita häviötehoista kuormituksen funktiona. 

Synkronikompensaattorijärjestelmä 

Yliaaltosuodattimet - 

Tahtikone Häviöt tyhjäkäynnillä (0 MVAr): 700 kW 

Häviöt nimellisteholla (70 MVAr): 1400 kW 

STATCOM-järjestelmä 

Yliaaltosuodattimet Yhteensä: 1.0 MVAr 

Lämpöhäviö yksikköä kohden: 10 W/kVAr 

Kokonaishäviöteho: 10 kW 

Jännitelähdesuuntaaja Häviöt tyhjäkäynnillä (0 MVAr): 35 kW 

Häviöt nimellisteholla (70 MVAr): 630 kW 

SVC-järjestelmä 

Yliaaltosuodattimet Yhteensä: 70 MVAr 

Lämpöhäviö yksikköä kohden: 10 W/kVAr 

Kokonaishäviöteho: 700 kW 

Tyristoriohjattu reaktori (TCR) Häviöt tyhjäkäynnillä (0 MVAr: 0 kW 

Häviöt nimellisteholla (70 MVAr): 630 kW 

 

FACTS-järjestelmien häviökustannukset 

Järjestelmän häviöenergiaan vaikuttaa olennaisesti järjestelmän kuormitus. Esimerkiksi siir-

toverkoissa järjestelmän kuormitustilanne voi vaihdella vuorokauden aikana induktiiviselta 

puolelta kapasitiiviselle puolelle, riippuen verkon kuormitustilanteesta ja loistehotarpeesta. 

Kuitenkin teollisuudessa järjestelmiä käytetään tyypillisesti valokaariuunien tai valssaamoi-

den kompensointiin. Kuormitussykli teollisuudessa toistaa itseään, koska prosessin kuormi-

tus toistaa itseään. Kuormituksen kesto sekä taso vaihtelevat taas eri kohteiden välillä ja se 

tulee määrittää aina erikseen, jotta häviökustannukset voidaan määrittää. Järjestelmätoimit-

tajalla on olemassa kuitenkin kokemusperäinen kuormituskäyrä teollisuudesta, jonka avulla 

kuormitusta sekä häviöitä voidaan arvioida. Kuvassa 5.8 on esitetty havainnollistava kuva 

tyypillisen teollisuusprosessin kuormituksen käyttäytymisestä (Hitachi Energy 2022). 
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Kuva 5.8 Tyypillisen teollisuusprosessin kuormituksen käyttäytyminen. (Hitachi Energy 

2022) 

 

Kuvasta 5.8 voidaan havaita, kuinka prosessin edetessä pätötehon kulutus ja samalla loiste-

hon tarve vaihtelee sen eri vaiheissa merkittävästi. Taulukossa 5.3 on esitetty järjestelmätoi-

mittajan arvio FACTS-järjestelmän kuormituksesta prosessin aikana. 

 

Taulukko 5.3 Järjestelmätoimittajan arvio FACTS-järjestelmän kuormituksesta käytön aikana. (Hi-

tachi Energy 2022) 

Kuormituksen taso [%] Ajasta [%] 

0 27 

40 58 

80 11 

100 4 

 

Taulukosta 5.3 huomataan, että järjestelmän kuormitus käytön aikana pysyy pääasiassa ma-

talalla tasolla, eli alle 50 % nimellisestä loistehokapasiteetista. Niinpä merkittäväksi osaksi 

järjestelmien elinkaaren aikaisia häviöitä nousee se, kuinka paljon häviöitä eri järjestelmät 

aiheuttavat pienillä kuormilla. Täydellä loistehon tuotolla järjestelmiä käytetään vain noin 4 

% sen käyttöajasta.  

 

Eri FACTS-järjestelmien käyttöaika vuodessa ei ole 8760 tuntia, vaan sekä teollisuuslaittei-

siin että FACTS-järjestelmiin suoritetaan vuosittain huoltotoimenpiteitä. Näinä hetkinä jär-

jestelmä on pois käytöstä ja erotettuna verkosta eikä näin aiheuta häviökustannuksia. Hä-

viökustannuksien laskennassa on oletettu järjestelmän olevan käytössä 8500 tuntia vuodessa 



 

 

69 

 

ja lopun ajasta erotettuna verkosta (Haastattelu 2021C). Taulukon 5.6 kuormituskäyttäyty-

misen ja vuotuisen käyttöajan perusteella voidaan laskea häviöenergia vuodessa eri järjes-

telmille. Häviöenergiaa muutettaessa kustannuksiksi, tulee sähköenergialle antaa arvostus 

tai hinta. Todellisessa tilanteessa sähkönhinta voi vaihdella merkittävästi ollessa sidottuna 

pörssisähköön. Laskennan yksinkertaistamisen vuoksi sähkön hinta on oletettu olevan kiin-

teä 50 €/MWh. Kuvassa 5.9 on esitetty vuotuinen häviöenergia ja häviökustannukset eri 

FACTS-järjestelmille. 

 

Kuva 5.9 Eri FACTS-järjestelmien häviöenergiat ja häviökustannukset vuodessa. Sähkön 

hinnaksi on oletettu olevan 50 €/MWh. 

 

Kuvasta 5.9 havaitaan, että STATCOM-järjestelmän häviöenergia vuodessa on selvästi pie-

nin verrattuna SVC- tai synkronikompensaattorijärjestelmään. Synkronikompensaattorijär-

jestelmässä tapahtuu vähemmän häviöitä verrattuna SVC-järjestelmään. Tämä johtuu kuor-

mituksesta ja siitä, että pienellä kuormituksella SVC-järjestelmä aiheuttaa enemmän hävi-

öitä. 

 

Järjestelmien oletetun käyttöiän ollessa 30 vuotta, voidaan häviökustannukset laskea koko 

elinkaaren ajalle yhtälön 5.1 avulla 
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𝑁𝐴 = ∑
𝐻𝑛

(1−𝑘)𝑛
30
𝑛=1    (5.1) 

, missä NA on nykyarvo, Hn on häviökustannus vuonna n ja k on diskonttauskorkokanta. 

 

Eri järjestelmien elinkaaren aikaisten häviökustannuksien nettonykyarvo on esitetty kuvassa 

5.10. Diskonttauskorkokantana on käytetty 5 %. 

 

Kuva 5.10 Eri FACTS-järjestelmien elinkaaren aikaisten häviökustannuksien nettonykyarvo. 

Korkokantana käytetty 5 %. 

 

Kuvasta 5.10 havaitaan vastaava lopputulos kuin kuvasta 5.9, että STATCOM-järjestelmä 

on elinkaaren aikaisten häviökustannuksien kannalta edullisin vaihtoehto. Synkronikompen-

saattorijärjestelmä on taas edullisempi vaihtoehto verrattuna SVC-järjestelmään.  

 

Kuormituksen käytöksellä on suuri merkitys eri järjestelmien häviökustannuksiin, koska eri 

järjestelmien häviöteho käyttäytyy eritavoin kuormituksen funktiona. Tavallisesti järjestel-

mät toimivat alle 50 % teholla valtaosan ajasta teollisuuskohteissa, mutta FACTS-järjestel-

mien tulee kuitenkin kyetä tuottamaan kuormituksen hetkellisten loistehopiikkien loisteho. 

Suoraa johtopäätöstä eri järjestelmien välisestä erosta häviökustannuksien osalta ei tämän 

työn arvion pohjalta kuitenkaan tulisi tehdä, koska eri järjestelmien käyttötarkoitukset eroa-

vat merkittävästi toisistaan todellisuudessa. Kuitenkin voidaan todeta, että työssä esitetyn 
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kuormituksen loistehon kompensointijärjestelmänä STATCOM-järjestelmä olisi paras vaih-

toehto elinkaaren aikaisten häviökustannuksien osalta ja SVC-järjestelmä huonoin. 

5.3.2 Käytön aikaiset ennakoivat huoltokustannukset 

Ennakoivalla kunnossapidolla tarkoitetaan ennalta suunniteltuja käyttökeskeytyksiä, jossa 

tietyille komponenteille ja osa-alueille suoritetaan ennalta määritetyt huoltotoimenpiteet ku-

ten tarkastukset ja mittaukset (CIGRE 2020). FACTS-järjestelmien vuotuinen huoltotarve 

on arviolta 150–250 työtuntia, riippuen järjestelmän koosta ja kunnosta (CIGRE 2020). Ta-

vallisesti järjestelmien elinkaaren aikaisissa kannattavuuslaskelmissa FACTS-järjestelmän 

käyttö- ja kunnossapitokustannukset on arvioitu olevan noin 1 % järjestelmän hankintahin-

nasta vuodessa (CIGRE 2020). Ennakoivan kunnossapidon tarkoituksena on havaita poik-

keamat ja muutokset järjestelmässä ennen kuin ne voisivat aiheuttaa yllättäviä keskeytyksiä 

järjestelmälle. Näin järjestelmän luotettavuus ja käytettävyys saadaan pidettyä korkealla ta-

solla. 

 

Ennakoivat huoltotoimenpiteet 

Eri FACTS-järjestelmille on niiden elinkaaren aikana suoritettava määrävälein huoltotoi-

menpiteitä, jotta järjestelmän luotettavuus ja käytettävyys säilyy korkealla tasolla. Järjestel-

mätoimituksen yhteydessä järjestelmille määritellään tavallisesti huolto-ohjelma, jossa on 

määritetty eri järjestelmän komponenteille ja osakokonaisuuksille muun muassa: 

• Visuaaliset tarkastukset 

• Mittaukset 

• Keskeytykset ja huoltotoimenpiteet 

Visuaalisilla tarkastuksilla käsitetään järjestelmän yleiskunnon tarkastusta, jossa käydään 

läpi esimerkiksi pölyyntyminen, likaantuminen, korroosio ja kuluminen. Visuaalisen tarkas-

tuksen yhteydessä käydään tyypillisesti läpi myös järjestelmän tapahtuma- ja vikatallenteet 

operointipaneelilta. Samalla tarkastuksella operointipaneelista käydään läpi eri mittatiedot, 

kuten jäähdytysjärjestelmän veden pinta ja paine, FACTS-järjestelmän kuormitusvirrat ja 

jännitteet tai yliaaltosuodattimien epäbalanssivirtamittaus. Kuitenkaan aivan jokaista järjes-

telmän mittatietoja ei ole järkevää käydä läpi, vaan ainoastaan kaikista keskeisimmät ja kriit-

tisimmät. Jokaiselta tarkastuskäynniltä on pidettävä kirjaa eri arvoista ja huomioista, jotta 

edellisen tarkastuskäynnin jälkeen mahdollisesti tapahtuneet muutokset voidaan havaita ja 
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todentaa. Lisäksi visuaalisen tarkastuskäynnin yhteydessä aistinvarainen havainnointi jär-

jestelmästä voi tuoda esille mahdollisen vikaantumisen. Järjestelmien käytön aikana esimer-

kiksi tyristoreiden tai IGBT-puolijohteiden luokse on kielletty mennä sähköiskun vaaran 

johdosta. Täten visuaalinen ja aistillinen tarkastus epänormaalin toiminnan tai vuotojen va-

ralta tulee tehdä turvallisen etäisyyden päästä. Visuaalisten tarkastusten väli vaihtelee koh-

teittain, mutta yleensä niitä suoritetaan kuukausittain (Haastattelu 2021C; Haastattelu 

2022A; Haastattelu 2022C). Käytön aikana visuaaliset tarkastukset ovat ainoat huoltotoi-

menpiteet, mitä järjestelmälle pystytään tekemään. Lisäksi käytön aikana, normaalin kuor-

mituksen vallitessa, lämpökuvauksia on suositeltava tehdä muutama kerta vuodessa. Läm-

pökuvauksilla pystytään havaitsemaan löysät liitokset tai komponenttien epänormaali läm-

peneminen. Lämpökuvauksia on suositeltava tehdä erityisesti vuosihuoltoseisokin jälkeen, 

jotta havaitaan mahdolliset löysät liitokset huoltotoimenpiteiden jäljiltä. 

 

Kattavammat ja kokonaisvaltaisemmat huoltotoimenpiteet suoritetaan kerran vuodessa 

huoltoseisokin yhteydessä. Huoltoseisokissa on mahdollisuus päästä käsiksi eri järjestelmän 

osiin, kuten liitoksiin ja puolijohteisiin. Vuosihuollon yhteydessä tarkastetaankin esimer-

kiksi reaktorien, vastuksien, virtamuuntajien, ylijännitesuojien ja kondensaattorien koko-

naisvaltainen kunto, liitokset, mahdolliset sulakkeet ja sähkötekniset arvot. Sähköteknisiä 

arvoja verrataan edellisen vuoden raporttiin tai tehdasraporttiin ja sen pohjalta pystytään 

määrittämään komponenttien kunto. Kuitenkaan esimerkiksi SVC-järjestelmän yliaalto-

suodattimien kaikkia kondensaattoreita ei ole kannattavaa resurssien johdosta mitata, vaan 

mittauspäätös tuleekin tehdä ennen huoltoseisokkia epäbalanssivirtamittauksen perusteella. 

Jos virtamittauksessa havaitaan virtaa, indikoi se kondensaattoreiden vikaantumisesta tai su-

lakepalosta. Itse SVC-järjestelmän tyristoreille tai STATCOM-järjestelmän IGBT-puolijoh-

teille pystytään vuosihuollon aikana suorittamaan tarkemmat tarkastukset ja mittaukset nii-

den kunnosta. Tarkastuksissa käydään läpi tarkempi visuaalinen tarkastus kaikille osille, lii-

toksien kireys, puhdistus, tyristoripinojen jännitysvoima ja sen tasaisuus, vuodot, puolijoh-

teiden ohjauspiirien komponenttien mittaus sekä puolijohteiden ohjainjärjestelmän hälytyk-

set ja toimivuus. Esimerkiksi puolijohteissa olevien vastuksien resistanssin erotessa yli 5 % 

niiden nimellisestä, tulisi vastus vaihtaa (Hitachi 2022A; Hitachi 2022B) Muita vuosihuol-

lossa suoritettavia huoltotoimenpiteitä on kojeiston, erottimien, katkaisijoiden tasasähköjär-

jestelmän, jäähdytysjärjestelmän tai mittamuuntajien huoltoja ja tarkastuksia laitevalmista-

jien ohjeiden mukaisesti. 
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Komponenttien elinikä 

FACTS-järjestelmien odotettu elinikä voi vaihdella 20 vuoden ja 45 vuoden välillä (CIGRE 

2020). Kuitenkin järjestelmään kuuluvien osa kokonaisuuksien odotettu elinikä ei välttä-

mättä ole yhtä pitkä, minkä johdosta ne täytyy vaihtaa elinkaaren aikana. Tällaisia järjestel-

män osia ovat säätö-, ohjaus-, valvonta- ja suojausjärjestelmät, tasasähköjärjestelmän akus-

tot ja järjestelmän reaktorit. Säätö-, ohjaus-, valvonta- ja suojausjärjestelmien tietotekniikan 

elinikä on arvioitu olevan noin 15 vuotta (CIGRE 2020). Täten tarve niiden uusinnalle tulee 

vastaan tyypillisesti FACTS-järjestelmän elinkaaren puolivälissä. Kojeistoon kuuluvat suo-

jalaitteet, kuten suojareleet, sisältävät tietotekniikkaa ja niiden oletettu elinikä on noin 15–

20 vuotta. Reaktoreiden maalipinta ja eristyskyky huononevat elinkaaren aikana ympäristön 

aiheuttaman korroosion ja kulumisen seurauksena. Niinpä maalipinnan uusinta voidaan olet-

taa tehtäväksi 10 vuoden välein, riippuen kulumisesta (CIGRE 2020). Muita ennalta määri-

teltävissä olevia selkeitä vaihdettavia komponentteja on laitekaappien ilmansuodattimet ja 

tuulettimet, jäähdytysjärjestelmän suodattimet. Elinkaaren aikana vaihtotarpeita tavallisesti 

ilmenee esimerkiksi vastuksille, kondensaattoreille, puolijohteille tai ohjainkorteille. Edellä 

esitettyjen komponenttien vaihtotarpeita on haastava määrittää, mutta suuntaa antavia arvi-

oita niistä voidaan antaa vikaantumistiheyksien avulla. Lisäksi järjestelmän osakokonai-

suuksia voidaan joutua uusimaan tai päivittämään ennakoidusti varaosasaatavuuden tai osaa-

misen puutteen vuoksi. Osaamiseen ja varaosasaatavuuteen vaikuttaa myös se, missä elin-

kaarivaihetta järjestelmä on asennettu. Esimerkiksi tyristoreiden odotettu elinikä on 35 

vuotta, mutta vaihtotarve voi ilmetä ennen tätä varaosapuutteen vuoksi (CIGRE 2020). 

(CIGRE 2020, Haastattelu 2021A) 

 

Elinkaaren aikana syntyvät ennakoivan kunnossapidon kustannukset 

Eri FACTS-järjestelmien eri osakokonaisuuksille tulee elinkaaren aikana suorittaa enna-

koivia huoltotoimenpietiä. Taulukossa 5.4 on esitetty pääosa-alueet järjestelmistä, joille tar-

kastuksia ja huoltoja tulee suorittaa. 
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Taulukko 5.4 Eri FACTS-järjestelmien pääosa-alueet. Oheislaitteilla tarkoitetaan omakäyttömuun-

tajaa, pienjännitesähkönjakelua ja tasasähköjärjestelmää. 

Järjestelmä Pääosa-alue 

SVC -Tyristorit 

-Jäähdytysjärjestelmä 

-Ohjaus-, valvonta-, säätö- ja suojausjärjestel-

mät 

-Kojeisto 

-Katkaisijat 

-Erottimet 

-TCR-Kelat 

-Mittamuuntajat 

-Yliaaltosuodattimet 

-Rakennus, ulkokenttä ja oheislaitteet 

STATCOM -H-sillat (IGBT- tai IGCT-puolijohteet) 

-Jäähdytysjärjestelmä 

-Ohjaus-, valvonta-, säätö- ja suojausjärjestel-

mät 

-Kojeisto 

-Katkaisijat 

-Erottimet 

-Jännitelähdesuuntaajan kelat 

-Mittamuuntajat 

-Yliaaltosuodatin 

-Rakennus, ulkokenttä ja oheislaitteet 

Synkronikompensaattori -Tahtikone 

-Jäähdytysjärjestelmä 

-Voitelujärjestelmä 

-Ohjaus-, valvonta-, säätö- ja suojausjärjestel-

mät 

-Kojeisto 

-Katkaisijat 

-Erottimet 

-Tehomuuntaja 

-Jännitelähdesuuntaajan kelat 

-Mittamuuntajat 

-Yliaaltosuodatin 

-Rakennus, ulkokenttä ja oheislaitteet 

 

Eri FACTS-järjestelmille on määritetty järjestelmätoimittajan puolelta huoltotoimenpiteet ja 

tuntiarviot, joiden pohjalta voidaan määrittää koko elinkaaren aikana tapahtuvien huoltotoi-

menpiteiden kustannukset (Hitachi 2022A, Hitachi 2022B, ABB 2019). Tarkastelussa ei olla 
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otettu huomioon matkustuksesta, majoituksesta, töiden valmistelusta tai huoltotoimenpitei-

den resurssoinnista aiheutuvia kustannuksia. Kuvassa 5.11 on esitetty SVC-, STATCOM- ja 

Synkronikompensaattorijärjestelmän 30 vuoden ajalta syntyvät ennakoivat huoltokustan-

nukset. SVC-järjestelmän vuotuisia huoltokustannuksia on käytetty vertailupisteenä STAT-

COM- ja synkronikompensaattorijärjestelmille ja niiden vuotuiset huoltokustannukset on 

suhteutettu SVC-järjestelmän kustannuksiin. 

 

Kuva 5.11 SVC-, STATCOM-, Synkronikompensaattorijärjestelmien (SCS) vuotuiset enna-

koivien huoltotoimenpiteiden kustannukset 30 vuoden ajalta. Kustannukset perus-

tuvat järjestelmätoimittajan kokemuksiin ja arvioihin. (Haastattelu 2021B; Hitachi 

2022A; Hitachi 2022B) 

 

Kuvasta 5.11 voidaan nähdä, kuinka STATCOM- ja Synkronikompensaattorijärjestelmien 

vuotuiset huoltokustannukset käyttäytyvät suhteutettuna SVC-järjestelmään. Vuosina, jol-

loin mittavia huoltotoimenpiteitä ei tehdä, synkronikompensaattorijärjestelmän huoltokus-

tannukset ovat vähäisimmät. Kuuden vuoden välein synkronikompensaattorille suoritetaan 

mittavampi avaava huolto, jossa mitataan ja tarkistetaan tahtikoneen roottori sekä staattori. 

Kuvasta 5.11 havaitaan nämä huoltotoimenpiteet suurina huoltokustannuksina. SVC- ja 

STATCOM-järjestelmän kustannukset toisiinsa nähden pysyvät tasaisina läpi elinkaaren 

ajan ja selvästi erottuvia kustannuksia vuositasolla ei synny. Järjestelmien elinkaaren puoli-

välissä tavallisesti suoritetaan ohjausjärjestelmän uusinta ja tämän takia vuotuinen eroavai-
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suus on pientä eri järjestelmien välillä. Elinkaarikustannuksia tarkastellessa, tulee kustan-

nukset määrittää ja nykyarvottaa. Jos käytetään vuotuista korkoa 5 % ja lasketaan yhteen 

jokaisen vuoden huoltokustannuksien nykyarvo, saadaan kuvan 5.12 mukainen lopputulos. 

Kuvassa 5.12 STATCOM- ja synkronikompensaattorijärjestelmän kustannukset on suhteu-

tettu SVC-järjestelmän kustannuksiin. 

 

Kuva 5.12 Eri FACTS-järjestelmien elinkaaren aikaiset ennakoivat huoltokustannukset. 

 

Kuvasta 5.12 voidaan havaita, että elinkaaren aikaisilta ennakoivilta huoltokustannuksilta 

edullisin vaihtoehto on STATCOM-järjestelmä. Synkronikompensaattorin yksittäiset kor-

keat kustannuspiikit kuuden vuoden välein elinkaaren aikana kasvattavat sen elinkaaren ai-

kaisia ennakoivia huoltokustannuksia merkittävästi ja tämän johdosta kustannukset ovat 

suurimmat verrattuna muihin FACTS-järjestelmiin. 

5.3.3 Muut kustannukset 

SVC-, STATCOM- ja Synkronikompensaattorijärjestelmien käytön aikaisiin kustannuksiin 

voidaan myös lukea yllättävistä vikaantumisista aiheutuvat keskeytys- ja korjauskustannuk-

set. Eri järjestelmien luotettavuus ja vuotuinen käytettävyys on tavallisesti korkealla tasolla, 

jopa 99–99.5 % (CIGRE 2020). Käytettävyyslukuun vaikuttaa järjestelmän kokonainen 

käyttökeskeytysaika tai aika, jolloin järjestelmä toimii alennetulla kapasiteetilla. Vuodessa 

käyttötunteja järjestelmälle tulee arviolta 8500 tuntia, joten laskennallisesti järjestelmät ovat 

kokonaan keskeytyksessä noin 40–85 tuntia vuodessa. Keskeytysaikaan ja kustannukseen 
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vaikuttaa suuresti varaosien- ja korjausresurssien saatavuus. Erityisesti prosessiteollisuu-

dessa keskeytyskustannuksista suurin osa koostuu keskeytysajasta ja sen kautta muodostu-

neesta tuotantotappiosta. Varaosakustannukset ovat myös osa käytön aikaisia kustannuksia, 

koska vuosihuolloissa havaitut vaihtotarpeet ja yllättävissä käyttökeskeytyksissä vaihdetta-

vien varaosien tilalle täytyy hankkia korvaavat varaosat. 

5.4 Järjestelmän uusinta tai käytöstä poisto 

Järjestelmän elinkaaren lopussa tulee vastaan kaksi vaihtoehtoa. Joko järjestelmän päivitys 

ja kunnostus, jolla saadaan jatkettua järjestelmän käyttöikää tai järjestelmän käytöstä poisto 

ja purku. Tyypillisesti järjestelmän elinikä on loppukäyttäjällä tiedossa, joten ajankohta uu-

sinnalle tai poistolle ei tule yllätyksenä vaan siihen pystytään varautumaan. Tavallisesti syy 

järjestelmän uusinnalle on vanhan järjestelmän osaamisen puute ja huono varaosasaatavuus 

(T.J.Wemette 2003; Haastattelu 2021C; Haastattelu 2022B).  

 

Kuva 5.13 Järjestelmän elinkaaren on tehtävä päätös järjestelmän uusinnasta tai käytöstä pois-

tosta. 

 

Uusinta- ja päivitysprojektin alussa tiedetään jo, onko järjestelmälle tarvetta tulevaisuu-

dessa. Teollisuudessa prosessien alasajo ja lakkauttaminen tiedetään tyypillisesti kauan en-

nen sen toteutumista ja näin tarve FACTS-järjestelmälle sekä sen uusinnalle on tiedossa. 

Uusinta- ja päivitysvaihtoehtoina on joko vanhan järjestelmän kriittisten osa-alueiden uu-

sinta, kokonainen järjestelmän uusinta tai korvaaminen toisella teknologialla. Teollisuudessa 

FACTS-järjestelmän elinkaaren aikana 30 vuodessa on voinut tapahtua muutoksia teolli-

suusprosessissa, jonka seurauksena kompensointitarve on muuttunut. Niinpä nykyinen kom-
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pensointitarve ja vanhan järjestelmän riittävyys tulee määrittää esimerkiksi sähkönlaatumit-

tauksin. Lisäksi tulevaisuuden suunnitelmat tulee ottaa huomioon tässä vaiheessa, jos kom-

pensointitarve on muuttumassa lähitulevaisuudessa. Mahdollisia ulkoisia vaikuttajia päätök-

seen on esimerkiksi sähkönlaadullisten vaatimuksien tiukentuminen tai loistehoikkunan 

muutokset verkkoyhtiön suunnasta. Tällöin nykyinen teknologinen ratkaisu ei välttämättä 

kykene täyttämään vaatimuksia ja voidaan se joutua korvaamaan kokonaan. 

 

Päivitysprojektissa, voidaan uudistaa ohjain- ja säätöjärjestelmät, suojausjärjestelmät, jääh-

dytysjärjestelmä ja puolijohteet tai synkronikompensaattorikoneet. Näin pystytään vanhoja 

rakennuksia, kojeistoja sekä ulkokentän komponentteja hyödyntämään. Täten myös projek-

tin kokonaiskustannukset eivät kohoa yhtä suuriksi, kun kustannuksia vertaa uuden järjes-

telmän rakentamiskustannuksiin. SVC-järjestelmän päivityksen osalta kustannukset ovat ar-

violta noin 40–50 % uuden järjestelmän rakentamiskustannuksista (Haastattelu 2021A). Jos 

päädytään järjestelmän täydelliseen uusintaan tai vaihtamaan se toisella teknologialla, nou-

sevat kustannukset uuden järjestelmätoimituksen tasolle. Erityisenä haasteena uusinta- ja 

päivitysprojekteissa on vanhan ja uuden järjestelmän välisen keskeytysajan pitäminen mah-

dollisimman lyhyenä. Optimaalisessa tilanteessa uusinta saadaan yhdistettyä muun kunnos-

sapitoseisakin yhteyteen, jolloin siitä ei aiheudu tuotantotappioita tai haittoja prosessiin 

(T.J.Wemette 2003).  

 

Vanhan FACTS-järjestelmän purku ja käytöstä poistossa ei eroa normaalin sähköaseman 

käytöstä poistosta juurikaan (CIGRE 2020). Järjestelmän osat voidaan pääasiassa kierrättää 

metalli- tai elektroniikkaromuna. Kuitenkin SF6 kojeiston kaasut, öljytäytteisten muuntajien 

tai voitelujärjestelmän öljyt tai jäähdytysjärjestelmän glykolia sisältävä jäähdytysneste tulee 

kuitenkin kierrättää asianmukaisesti. (CIGRE 2020) 
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6 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET FACTS-JÄRJESTELMISTÄ 

Diplomityön laajuuteen kuului myös haastatteluin kerätyt käyttäjäkokemukset FACTS-jär-

jestelmistä. Tämä luku tarjoaa lukijalle kuvan siitä, kuinka eri järjestelmätoimitukset ovat 

edenneet, millaista huoltoa ja kunnossapitoa eri järjestelmät ovat vaatineet käytön aikana ja 

minkälaisia ongelmia järjestelmien kanssa on ollut. Haastattelujen loppukäyttäjien FACTS-

järjestelmät ovat hyvin monelta eri aikakaudelta, aina 60 vuotta vanhasta synkronikompen-

saattorijärjestelmästä vuoden toiminnassa olleeseen SVC-järjestelmään. 

6.1 Haastattelu 1 – SVC- ja synkronikompensaattorijärjestelmäkokemukset 

Loppukäyttäjällä on käytössään SVC- ja Synkronikompensaattorijärjestelmät, joiden käyt-

tötarkoituksena on tuottaa ja kompensoida prosessin vaatima loistehon tarve. Tarkoituksena 

on, että loppukäyttäjä pysyy sille määritellyssä loistehoikkunassa ja järjestelmät ylläpitävät 

jännitettä verkossa. Järjestelmät ovat kriittisiä loppukäyttäjän teollisuusprosessin kannalta, 

koska niiden toimimattomuuden seurauksena tuotantoa joudutaan vähentämään ja sen yllä-

pitämisessä on haasteita. (Haastattelu 2021C) 

6.1.1 Vanhan synkronikompensaattorin uusinta 

2000-luvun alkupuolella uusittiin vanha synkronikompensaattori tuotantomuutoksen takia, 

koska vanha järjestelmä ylikuormittui. Järjestelmä päädyttiin uusimaan SVC-järjestelmällä. 

Järjestelmäuusinnassa pääsuunnittelu hoidettiin loppukäyttäjän puolelta omalla henkilös-

töllä, mutta suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa apua oli hankittu suunnittelutoimistosta. Ko-

konaisuudessaan uusintaprojektiin kului usean vuoden verran aikaa, josta noin puolitoista 

vuotta järjestelmän määritystä, lähtötietojen selvitystä, toimittajien tarjouksen saanti ja pää-

töksenteko. Järjestelmän toimitusajanjakso oli arviolta noin vuosi tilauksesta järjestelmän 

käyttöönottoon. (Haastattelu 2021C) 

 

Määrittelyvaiheessa oli alussa esiselvitysvaihe, missä jo toimittajien kanssa yhteistyössä sel-

vitettiin ja kerättiin tarvittavat lähtötiedot, kuten sähkönjakelun pääkaavio, komponenttitie-

dot, sähkötekniset tiedot ja kuormituksen käyttäytyminen. Kuormituksen ja nykytilan selvit-

tämisessä käytettiin apuna sähkönlaatumittausta, jotta saatiin todellinen tilanne selville. Näi-

den mittauksien pohjalta voitiin määrittää vaatimustasot, johon järjestelmän tulee päästä. 

Vaatimustasot koostuivat loistehon tuotosta ja välkynnästä sekä käytettävistä standardeista. 

Vaihtoehtoisia teknologisia ratkaisuita ei ollut, koska STATCOM-järjestelmä tuohon aikaan 
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oli vielä uutta teknologiaa ja järjestelmätoimittajat eivät suositelleet sitä ja synkronikompen-

saattori oli vanhentunutta teknologiaa SVC-järjestelmään verrattuna. Lisäksi SVC-järjestel-

mällä päästiin parempiin hyötysuhteisiin ja säätönopeuksiin verrattuna synkronikompen-

saattoriin. (Haastattelu 2021C) 

 

Lopulta loppukäyttäjä oli pyytänyt kolmelta eri järjestelmätoimittajalta heidän SVC-järjes-

telmäratkaisustaan tarjouksen, joiden väliltä päätös tehtiin. Lopulliseen päätökseen vaikutti 

toimittajien jättämän järjestelmätarjouksen hinta, suhteet toimittajaan, tarjouskyselyvai-

heessa käyty kommunikaatio ja sen onnistuminen, kotimaisuus sekä tuen saaminen läheltä. 

(Haastattelu 2021C) 

 

Järjestelmätoimituksessa tilaaja toimitti kojeiston ja lähdön johon SVC-järjestelmä kytket-

tiin ja kaikki loput suunnittelu, dokumentaatio ja asennustekniset osat kuuluivat toimittajalle, 

johon kuului muun muassa keskijännitekaapelointi, SVC-järjestelmän vaatima kojeisto, 

komponentit kuten reaktorit, kondensaattorit ja ohjainlaitteet. Tätä kokonaispakettia voi-

daankin luonnehtia ”turnkey” eli avaimet käteen toimituksena. Erillisiä maan muokkaus ja 

pohjatöitä ei tarvittu, koska järjestelmä rakennettiin loppukäyttäjän teollisuuslaitoksen si-

sälle valmiiseen tilaan. Laadunvarmistusta projektin edetessä loppukäyttäjä suoritti FAT-

testeillä, jossa toimittajan tehtaalla seurattiin tulevan järjestelmän ohjauksen ja säädön toi-

mivuutta. Koko järjestelmää ei rakennettu tehtaalle FAT-tilaisuutta varten vaan ainoastaan 

ohjain- ja säätöjärjestelmä sekä puolijohteet. (Haastattelu 2021C) 

 

Järjestelmän vaatimat asennukset ja ne käyttöönottomittaukset, mitä pystyttiin suorittamaan 

ennen järjestelmän lopullista sähköistystä, suoritettiin normaalin tuotannon aikana. Lopulli-

nen sähköistys suoritettiin tavallisen tuotantoseisokin yhteydessä ja käyttöönottoa jatkettiin 

normaalin tuotannon rinnalla. Näin järjestelmän toimitus, asennus ja käyttöönotto eivät ai-

heuttaneet merkittävää haittaa tuotannolle. Käyttöönoton suoritti järjestelmätoimittajan oma 

henkilöstö ja käyttöönoton valmistuttua suoritettiin sähkönlaatumittaus, jolla varmistettiin 

tilausvaiheessa määritettyihin vaatimustasoihin pääseminen. Koko projektin läpiviennistä 

loppukäyttäjä oli hyvin tyytyväinen, koska järjestelmätoimitus ja käyttöönotto saatiin tehtyä 

ongelmitta ja toimituksen aikana yhteydenpito ja kommunikaatio oli helppoa järjestelmätoi-

mittajan kanssa. (Haastattelu 2021C) 
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6.1.2 Käytön aikaiset kokemukset 

SVC- ja synkronikompensaattorijärjestelmän kanssa noudatetaan järjestelmätoimittajan 

suosittelemia huolto-ohjelmia. Kerran vuodessa tehtaan huoltoseisokin yhteydessä suorite-

taan suurempi tarkastus, jossa käydään läpi muun muassa kaapelipäätteet, liitoksien kireys, 

kojeisto, katkaisijat, erottimet, reaktorit, kondensaattorit, ohjainlaitteisto ja kaapit, tyristorit 

ja jäähdytysjärjestelmä. Muutoin visuaalisia tarkastuskäyntejä suoritetaan säännöllisesti jär-

jestelmälle ja sen komponenteille sekä kaksi kertaa vuodessa lämpökuvaus. (Haastattelu 

2021C) 

 

Järjestelmän elinkaaren alkuvaiheessa toimittaja oli aktiivisesti mukana järjestelmän huol-

loissa ja päivittäisessä toiminnassa, mutta nykyään tuki on vähäistä. Lisäksi järjestelmätoi-

mittajan henkilöstö, joka on ollut rakentamassa vastaavia järjestelmiä, on vaihtanut pois toi-

mittajan palveluksesta, minkä seurauksena osaamista ei enää ole saatavilla. Normaalissa 

kunnossapito- ja huoltotoimenpiteissä sekä komponenttien vaihtotöissä loppukäyttäjä on 

hyödyntänyt omaa henkilöstöä, mutta vianselvityksessä ja ohjelmamuutoksissa täytyy osaa-

jia hakea kolmansilta osapuolilta järjestelmätoimittajan tuen ollessa puutteellista. (Haastat-

telu 2021C) 

 

SVC-järjestelmän luotettavuus on säilynyt korkealla tasolla läpi sen käyttöajan. Yllättäviä 

keskeytyksiä on tullut muutaman kerran tyristorien ohjainkorttivian seurauksena ja yliaalto-

suodattimen kondensaattorin yllättävän vikaantumisen seurauksena. Lisäksi kerran normaa-

lin tarkastuskäynnin yhteydessä aistittiin ohjaintilassa ja tyristorihuoneessa palaneen käryä, 

jonka seurauksena järjestelmä otettiin pois käytöstä ja suoritettu tarkastus komponenteille. 

Järjestelmän käytettävyyteen ongelmia on tuonut järjestelmässä oleva päämuuntajan käämi-

kytkinsäätö, joka ei ole toiminut halutulla tavalla. Syytä tähän ongelmaan ei ole saatu selville 

vaan se on otettu pois käytöstä. Edellä mainittuun ohjelmalliseen ongelmaan ja käytettävyy-

teen tuonut haasteita huono osaaminen ja tuki. (Haastattelu 2021C) 

6.1.3 Järjestelmien tulevaisuus 

Molemmat järjestelmät ovat uusintatarpeessa, koska SVC-järjestelmälle ei tahdo löytyä enää 

ohjelmistopuolen osaajaa ja synkronikompensaattorijärjestelmä on ollut käytössä lähes 60 

vuotta. SVC-järjestelmä on elinkaarensa puolessa välissä ja siihen on ajankohtaista ohjel-
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misto- ja säätöjärjestelmän, puolijohteiden sekä jäähdytysjärjestelmän uusinta. Näin järjes-

telmän varaosasaatavuutta ja ohjelmisto-osaamista saataisiin jatkettua. Loppukäyttäjän sa-

nojen mukaan: ”Synkronikompensaattori pyörii, ihme kyllä vielä.” Loppukäyttäjä on ai-

keissa uudistaa lähitulevaisuudessa vanhan järjestelmän uudella staattisella kompensointi-

järjestelmällä. 

6.2 Haastattelu 2 – Lähitulevaisuudessa uusittu SVC-järjestelmä 

Loppukäyttäjällä on ollut käytössä SVC-järjestelmä 90-luvulta asti ja alkuperäinen järjes-

telmä on uusittu lähivuosina. Vastaavasti kuten edellisellä loppukäyttäjällä, järjestelmän tar-

koituksena on tuottaa prosessin vaatima loisteho ja näin pitää loppuasiakas määritetyssä lois-

tehoikkunassa sekä ylläpitää verkon jännitettä. Järjestelmän loistehon tuottokapasiteettia on 

uusinnan yhteydessä kasvatettu prosessimuutoksen ja laajennuksen johdosta, jotta järjes-

telmä pystyy vastaamaan loistehotarpeeseen. (Haastattelu 2022A) 

6.2.1 Vanhan SVC-järjestelmän uusintaprojekti 

Loppukäyttäjän teollisuusprosessin päivitysprojektin yhteydessä päädyttiin uusimaan vanha 

SVC-järjestelmä. Uusinnan syinä olivat kasvanut loistehon kompensointitarve uusinnan seu-

rauksena ja vanhan järjestelmän huono varaosasaatavuus. Lisäksi vanhan järjestelmän sää-

töominaisuudet olivat alkaneet huonontua tietämättömästä syystä, mikä jatkuessaan olisi ol-

lut riski tuotannolle. (Haastattelu 2022A) 

 

Loppukäyttäjän puolelta uusintaprojektissa oli mukana ainoastaan omaa henkilöstöä. Pro-

jektissa oli mukana myös toiselta tuotantolaitokselta henkilö, jolla oli kokemusta vastaavasta 

uusintaprojektista. Määrittelyvaiheessa loppukäyttäjän henkilöstö teki selvitystyötä yhteis-

työssä laitetoimittajien kanssa ja näin pystyttiin selvittämään tulevan järjestelmän vaatimuk-

set. Muina teknologisina ratkaisuina oli alkuvaiheessa STATCOM-järjestelmä, mutta SVC-

järjestelmällä päästiin haluttuihin vaatimukset ja näin se oli kustannustehokkain vaihtoehto 

kohteeseen. Lopulliseen päätöksen vaikutti monta osa-aluetta, mutta valitun järjestelmätoi-

mittajan redundanttinen säätöjärjestelmä oli yksi merkittävistä syistä valintaan. (Haastattelu 

2022A) 

 

Vanha kompensointijärjestelmä koostui kiinteästä yliaaltosuodatinosasta ja SVC-järjestel-

mästä. Uusintaprojektissa vanha kiinteä järjestelmä purettiin ja osittain siirrettiin uuden 
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SVC-järjestelmän tieltä. Pohjatöiden ja perustuksien valmistelu kuului loppukäyttäjälle ja 

toimittajalle kuului loput, kuten suunnittelutyöt, dokumentointi ja asennustekniset työt. Toi-

mituksen aikana loppukäyttäjä varmisti laadullisen puolen käymällä toimittajan tehtaalla 

FAT-testauksessa, jossa ohjainjärjestelmä ja tyristorit oli kasattu. Samalla käynnillä pidettiin 

ensimmäiset koulutukset järjestelmään ja sen operointiin liittyen. (Haastattelu 2022A) 

 

Käyttöönottoajankohtaa viivästytti lakko, jonka seurauksena käyttöönottoa jouduttiin siirtä-

mään vuodella eteenpäin. Käyttöönotto suoritettiin tehtaan vuosihuoltoseisokin yhteydessä. 

Käyttöönoton yhteydessä loppukäyttäjän henkilöstölle pidettiin vielä koulutukset järjestel-

män ominaisuuksista, kondensaattoreiden vaihdosta ja jäähdytysjärjestelmästä. Käyttöön-

oton jälkeen suoritettiin kahden viikon mittainen testijakso, jossa tarkasteltiin järjestelmän 

suorituskykyä vastata määriteltyihin vaatimuksiin, kuten loistehon tuottoon ja jännitteen 

vaihteluun kiskossa. (Haastattelu 2022A) 

6.2.2 Käyttäjäkokemukset vanhasta ja uudesta SVC-järjestelmästä 

Käytön aikana vanhassa ja uudessa järjestelmässä suoritetaan kerran kuukaudessa visuaali-

sia tarkastuksia loppukäyttäjän toimesta. Loppukäyttäjällä ei itsellään ole resursseja huoltaa 

SVC-järjestelmää laajemmin, joten joka vuosi järjestelmätoimittaja käy suorittamassa tar-

vittavat huoltotoimenpiteet. Loppukäyttäjä pitää järjestelmiä normaalista ja tavallisesta säh-

köjärjestelmästä poikkeavana. Omaa henkilöstöä ei olla koulutettu kuin päivittäisen kunnos-

sapidon pyörittämiseen ja on tukeutunut hyvin paljon järjestelmätoimittajan tukeen vikasel-

vityksissä ja huoltotoimenpiteissä. Luotettavuus järjestelmillä on ollut korkealla tasolla pois 

lukien muutamia vikaantumisia. Pääasiallisena syyllisenä käyttökeskeytyksiin ollut yliaal-

tosuodattimien kondensaattorit ja ohjainkorttiviat. Käyttöönoton viivästymisen johdosta uu-

den SVC-järjestelmän ja vanhan SVC-järjestelmän jäähdytysjärjestelmät olivat kytkettyinä 

toisiinsa. Viivästyksen aikana kuitenkin liitoskohta uuden ja vanhan järjestelmän välillä al-

koi vuotaa, minkä seurauksena jäähdytysnestettä vuoti merkittävä määrä tiloihin. Lisäksi 

viimeisen vuoden aikana SVC-järjestelmän virtamuuntaja hajosi ja useita ohjainkortteja vi-

kaantui. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että järjestelmän uusinta oli oikea päätös järjestel-

män luotettavan toiminnan takaamiseksi. (Haastattelu 2022A) 

 

Lähitulevaisuudessa järjestelmän kanssa ei tulla tekemään uusintoja, koska järjestelmä on 

vasta otettu käyttöön ja oletettu käyttöikä on noin 30 vuotta. 
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6.3 Haastattelu 3 – Usean FACTS-järjestelmän teollisuuskohde 

Loppukäyttäjällä on ollut käytössä usean eri toimittajan toimittamia sekä päivittämiä 

FACTS-järjestelmiä. Käytössä on tällä hetkellä STATCOM- ja SVC-järjestelmiä. Ensim-

mäinen järjestelmä on toimitettu loppukäyttäjälle jo 80-luvun loppupuolella ja uusimmat 

järjestelmäpäivitykset on tehty lähivuosina. Suuren järjestelmämäärän johdosta uusinta- tai 

päivitysprojekteja on loppukäyttäjällä menossa lähes vuosittain. Loppukäyttäjän prosessit 

käyttäytyvät hyvin eri tavalla loistehon kompensointitarpeen ja vaihtelunopeuden suhteen. 

Tämän takia käytössä on hyvin eri suuruisia ja eri teknologiaan perustuvia FACTS-järjestel-

miä, joiden avulla saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Järjestelmien tarkoituksena on 

prosessin loistehon kompensointi ja sen kautta jännitteen ylläpitäminen sekä välkynnän mi-

nimointi 

 

Uusia järjestelmiä on rakennettu prosessin laajennusprojektien yhteydessä, mutta yhtään jär-

jestelmää ei olla poistettu käytöstä pysyvästi vaan aina järjestelmien käyttöiän jatkamiseksi 

on tehty päivitysprojekteja tai uusintaprojekteja. Parhaimmillaan ensimmäisiin järjestelmiin 

on tehty ohjain- ja säätöjärjestelmän päivityksiä kaksi kertaa sen käyttöiän aikana. Lähes 

kaikissa päivitysprojekteissa pääsyyllisenä on ollut varaosien huono saatavuus tai järjestel-

mätoimittajan tuen loppuminen. Lisäksi teollisuusprosessien kapasiteettipäivityksien yhtey-

dessä on järjestelmien loistehon tuottoa kasvatettu tai jopa siirretty käyttökohteesta toiseen. 

6.3.1 FACTS-järjestelmien uusintaprojektit 

Loppukäyttäjällä on kokemusta FACTS-järjestelmistä jo yli 30 vuoden ajalta ja he ovat ol-

leet mukana useassa järjestelmäuusinnassa. Niinpä projektien hoito, lähtötietojen selvitys ja 

vaatimustasojen määrittäminen on toteutettu omalla henkilöstöllä, ilman ulkopuolisia kon-

sultteja. Tyypillisesti vaatimuksena järjestelmälle asetetaan loistehotavoite, välkynnän raja, 

jännitteen vaihtelun raja ja käytettävyys takuuaikana. Näin loppukäyttäjä varmistaa, että jär-

jestelmätoimittaja on sitoutunut järjestelmään myös takuuaikana. Jokaisen projektin yhtey-

dessä, jos vanhaa järjestelmää ollaan uusimassa tai vaihtamassa, suoritetaan sähkönlaatumit-

taukset. Mittauksilla varmistetaan nykyinen välkyntä, kuormitus, loistehot ja jännitteen vaih-

telut. Näitä mittaustuloksia käytetään hyväksi vaatimustasojen määrittämisessä. Lisäksi lop-

pukäyttäjä vaatii kaikilta toimittajilta omia mittauksia kohteesta, jolloin voidaan vakuuttaa, 

että lähtötiedot ovat olleet selvät. Elinkaaren aikaisten kustannusten osalta loppukäyttäjä 

vaatii toimittajia esittämään häviötehot järjestelmälle. Loppukäyttäjä muuttaa häviötehon 
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elinkaaren aikana tapahtuvaksi kustannukseksi ja hiilidioksidi päästöiksi, jotka otetaan huo-

mioon lopullisen päätöksen teossa. Tarjouskyselyt on pyritty määrittelemään mahdollisim-

man tarkasti, jotta eri toimittajien ehdotukset toteutuksesta on mahdollisimman helposti ver-

tailukelpoisia keskenään niin hinnan, teknologian, kuin häviökustannusten osalta. (Haastat-

telu 2022B) 

 

Kokonaisuudessaan tyypilliseen FACTS-järjestelmätoimitusprojektiin kuluu aikaa noin 

kaksi vuotta. Ensimmäinen vuosi kuluu lähtötietojen keräämiseen, vaatimuksien määrittä-

miseen ja järjestelmätoimituksien kilpailutukseen. Toinen vuosi on varattu tilauksen jälkei-

selle laitetoimitukselle, asennukselle ja käyttöönotolle. Tavallisesti toimituksissa loppukäyt-

täjän hoidettavaksi on jäänyt maan muokkaus ja pohjatyöt sekä tarvittavien rakennuksien 

rakentaminen. Loput osa-alueet, kuten suunnittelu ja dokumentointi, asennus, järjestelmän 

toimitus ja käyttöönotto on kuulunut toimittajan vastuulle. Kaikissa projekteissa laadunvar-

mistusta on tehty pitkin projektia pidetyillä tapaamisilla, joissa käyty läpi projektin etene-

mistä. Lisäksi laadunvarmistukseen kuuluu FAT-testit, joissa on testattu ohjainjärjestelmä 

sekä puolijohteet simuloidulla kuormalla toimittajan tehtaalla. Kaikki järjestelmät on pys-

tytty valmistelemaan ja asentamaan kohteeseen ilman prosessihäiriöitä. Järjestelmät on kyt-

ketty sähköverkkoon huoltoseisokkien yhteydessä. Järjestelmätoimittajan käyttöönoton jäl-

keen loppukäyttäjä on suorittanut aina sähkönlaatumittaukset, joilla on varmistettu järjestel-

män kyky päästä tilausvaiheessa määriteltyihin vaatimuksiin. Lisäksi käyttöönoton yhtey-

dessä suoritetaan loppukäyttäjän toimesta tarkastus toimitetuille osille, jotta kaikki tilausvai-

heessa määritellyt osakokonaisuudet ja ominaisuudet on toimitettu, jonka jälkeen tehdään 

lopullinen hyväksyntä. Loppukäyttäjä on aina hankkinut koulutukset järjestelmätoimitta-

jalta, jossa on tyypillisesti käsitelty puolijohteiden vaihtotyö, ohjainkorttien vaihtotyö, kon-

densaattoreiden vaihtotyö, säätöjärjestelmän operointi sekä käynnistys ja pysäytys tilan-

teissa huomioon otettavat seikat. Loppukäyttäjä on vaatinut toimittajaa tarjoamaan varaosat 

ensimmäisen kymmenen vuoden ajalle, joka käsittää muun muassa puolijohteita, ohjainkort-

teja, kondensaattoreita ja työkaluja. Kokemusperäisesti loppukäyttäjä vaatii aina järjestel-

män käyttöönoton yhteydessä myös varaosa ohjainkorttien käyttämisen järjestelmässä. Näin 

varmistutaan siltä, että ohjainkortit ovat soveltuvia ja toimivat halutulla tavalla järjestel-

mässä. (Haastattelu 2022B) 
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6.3.2 Käyttäjäkokemukset useista FACTS-järjestelmistä 

Riippumatta järjestelmätoimittajasta ja järjestelmän iästä, loppukäyttäjä suorittaa joka kuu-

kausi järjestelmille visuaalisen tarkastuksen, joka kolmen kuukauden välein lämpökuvauk-

sen ja kerran vuoteen järjestelmätoimittaja tulee suorittamaan järjestelmälle vuosihuollon. 

Järjestelmän toimittajan suorittamien vuosihuoltojen lisäksi loppukäyttäjä on tehnyt järjes-

telmäkohtaisia sopimuksia niiden ylläpidosta. Loppukäyttäjä ei pidä järjestelmiä tavallisina 

sähköjärjestelmän osina, vaan eri osa-alueet kuten jäähdytysjärjestelmä, ulkokentän kom-

ponentit, ohjain- ja säätöjärjestelmä sekä puolijohteet vaativat omaa erityisosaamista. (Haas-

tattelu 2022B) 

 

Yllättäviä käyttökeskeytyksiä ja ongelmia on vuosien varrella ilmennyt puolijohteissa, niin 

IGBT:ssä kuin tyristoreissa. Niiden lisäksi ohjainkorttivikoja, virtamuuntajien rikkoontumi-

sia, erottimien vikaantumisia ja reaktoreiden rikkoontumisia on esiintynyt. Vaihtotöissä on 

hyödynnetty omaa henkilöstöä järjestelmän kuntoon saattamiseksi ja palauttamiseksi verk-

koon. Vuositarkastuksissa on havaittu usein kondensaattoreiden heikentymisiä ja sulakepa-

loja tai kelojen pinnoitteiden huonontumisia, joihin on puututtu välittömästi, etteivät ne ai-

heuttaisi käytön aikana yllättävää keskeytystä. (Haastattelu 2022B) 

 

Kaikki loppukäyttäjän FACTS-järjestelmät ja niiden toiminta vaikuttaa suoraan tuotantoon, 

sillä järjestelmien vikaantumisen seurauksena jouduttaisiin tuotantoa rajoittamaan. Niinpä 

järjestelmien luotettavuus on elintärkeää ja sen varmistamiseksi loppukäyttäjällä on  

tarvittavat varaosat hankittuna itsellään, osaaminen ja koulutus komponenttien vaihdolle 

sekä takuuaikana edellytetty järjestelmätoimittajan järjestelmältä tiettyä käytettävyysarvoa. 

(Haastattelu 2022B) 

6.3.3 Järjestelmien elinkaaret 

Kokemusperäisesti loppukäyttäjän mukaan järjestelmän elinikä on noin 30 vuotta, jonka ai-

kana vaihdetaan tyypillisesti kerran jäähdytysjärjestelmä ja ohjainjärjestelmä. Komponent-

tivikaantumisia ja vuosihuolloissa havaittuja kulumisia elinkaaren aikana tapahtuu, minkä 

seurauksena esimerkiksi kondensaattoreita, puolijohteita, ohjainkortteja tai reaktoreita vaih-

detaan elinkaaren aikana. Erityisesti ohjain- ja säätöjärjestelmän uusinta voi kuitenkin ta-

pahtua hyvin laajalla aikavälillä, riippuen siitä missä vaiheessa järjestelmän elinkaarivaih-
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detta järjestelmä on rakennettu. Loppukäyttäjän FACTS-järjestelmiin on tehty ohjainjärjes-

telmäuusintoja viidestä vuodesta aina 17 vuotta järjestelmän käyttöönoton jälkeen. (Haastat-

telu 2022B) 

6.4 Haastattelu 4 – SVC-järjestelmän uusinta ajankohtaista 

Neljäntenä kohteena työssä on loppukäyttäjä, jolla on käytössä SVC-järjestelmä. Järjestelmä 

on elinkaarensa päässä ja sen uusinta on ajankohtainen. Vanhan järjestelmän päätarkoituk-

sena on kompensoida teollisuusprosessin loistehon tarve ja näin ylläpitää verkon jännitettä. 

Lisäksi järjestelmän tarkoituksena on kuormituksen nopean vaihtelun seurauksena tapahtu-

vat välkyntäilmiön minimointi. 

 

Nykyisen järjestelmän uusintaprojekti on parasta aikaa menossa loppukäyttäjällä. Syy tähän 

on vanhan järjestelmän kanssa ilmenneet ohjainkorttiongelmat, joihin laitetoimittaja ei osaa 

kertoa syytä. Puutteellisen osaamisen lisäksi varaosasaatavuus vanhassa järjestelmässä on 

huono. Näistä syistä loppukäyttäjä on päättänyt uusia järjestelmän. Projektiorganisaatiossa 

loppukäyttäjän puolelta toimii oma käyttöhenkilöstö, joka on ollut päivittäisessä työssä mu-

kana vanhan järjestelmän kanssa. Vaatimuksina uudelle järjestelmälle on kantaverkkoyhtiön 

asettama loistehoikkuna ja välkyntäraja. Jännitteen vaihteluväli tulisi säilyä vähintään van-

han järjestelmän tasolla. Lähtötilanteen selvittämiseksi loppukäyttäjä on suorittanut sähkön-

laatumittaukset nykyisestä järjestelmästä. Uusintaprojektissa on tarkoitus uudistaa vanhan 

järjestelmän puolijohteet, ohjain- ja säätöjärjestelmä sekä jäähdytysjärjestelmä. Vanhat ul-

kokentän komponentit olisi tarkoitus jättää käyttöön. Kuitenkin vanhan järjestelmän kanssa 

on ollut haasteita välkynnän kanssa, johtuen kuormituksen nopeasta vaihtelusta. Tämä joh-

dosta esille on nostettu myös vaihtoehto korvata nykyinen SVC-järjestelmä STATCOM-

järjestelmällä, mutta lopullista päätöstä siitä ei ole tehty. Loppuasiakas odottaa saatujen mit-

taustulosten ja asetettujen vaatimuksien pohjalta järjestelmätoimittajalta ehdotusta järjestel-

män uusinnasta ja käytettävästä teknologiasta. (Haastattelu 2022C) 

 

6.4.1 Käytön aikaiset käyttäjäkokemukset SVC-järjestelmästä 

Nykyinen SVC-järjestelmä on ollut käytössä 90-luvulta asti ilman päivitysprojekteja. Lop-

pukäyttäjän henkilöstö on viikoittain käynyt suorittamassa tarkastuskierroksen, jossa tehty 

visuaalinen tarkastus ja tarvittaessa lisätty jäähdytysnestettä jäähdytysjärjestelmään. Lisäksi 
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järjestelmätoimittaja on vuosittain käynyt suorittamassa vuosihuollon järjestelmälle, jossa 

on tarkastukset, huollot ja mittaukset tehty järjestelmän kaikille osille. Näillä toimilla järjes-

telmän luotettavuus on saatu ylläpidettyä toistaiseksi hyvänä. (Haastattelu 2022C) 

 

Vuosien aikana jäähdytysjärjestelmän kanssa ollut ongelmia, koska järjestelmässä on ha-

vaittu useita vuotoja. Korjaavina toimenpiteinä järjestelmän putkistoja ja osia on uusittu kah-

teen kertaan ja tällä hetkellä järjestelmässä olevat komponentit ovat kestäneet hyvin. Vi-

kaantumisia on elinkaaren aikana tapahtunut pääasiassa kondensaattoreissa, ohjainkorteissa 

ja puolijohteissa. Yhtenä erikoisempana keskeytyksenä oli katkaisijan yllättävä vikaantumi-

nen, minkä seurauksena järjestelmä jouduttiin poistamaan käytöstä. Loppukäyttäjä ei pidä 

järjestelmää tavallisena sähkölaitteena vaan järjestelmänä, joka koostuu monesta osa-alu-

eesta ja vaatii todella paljon osaamista. Laitetoimittajan tukeen on turvauduttu joissain vika-

tilanteissa ja tyristorien vaihdoissa. (Haastattelu 2022C) 

6.5 Yhteenveto käyttäjäkokemuksista 

Edellä esiteltiin neljä eri todellista FACTS-järjestelmän käyttökohdetta. Järjestelmiä käyte-

tään teollisuusalueella kohteissa, missä kuormitus vaihtelee nollasta nimelliseen useita ker-

toja päivässä ja vaihteluväli kuormituksen aikana on nopeaa. Käyttökohteissa FACTS-jär-

jestelmän tehtävänä on tuottaa kuormituksen tarvitsema loisteho riittävän nopeasti, jotta jän-

nite saadaan ylläpidettyä mahdollisimman lähellä haluttua ja välkyntäilmiö saadaan mini-

moitua. Tuotannon normaalin toiminnan kannalta, järjestelmien käytettävyys tulee pysyä 

korkealla tasolla, koska ilman järjestelmää joudutaan kohteissa tuotantoa rajoittamaan. Tällä 

on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, koska puolijohteiden toimitusaika voi olla yli puoli 

vuotta. Niinpä on myös elintärkeää, että vikaantumisiin on varauduttu varastoimalla kriittiset 

varaosat järjestelmän lähettyville.  

 

Loppukäyttäjien järjestelmien uusinta- ja rakennusprojektit muistuttavat samankaltaisilta. 

Hyvin suuressa määrässä kohteita on määrittelyvaiheessa suoritettu sähkönlaadun mittauk-

sia, jotta on kyetty määrittämään lähtötilanne kuormituksen osalta. Myös yhteistyö laitetoi-

mittajiin prosessin alkuvaiheesta asti on hyvin yleistä, koska näin järjestelmätoimittajat pys-

tyvät antamaan omat mielipiteensä ja kokemuksensa järjestelmään koskevista vaatimuksista 

ja suorituskyvystä. Erityyppiset uusinta- ja päivitysprojektit kestävät tyypillisesti kahdesta 
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kolmeen vuotta, missä ensimmäiset kaksi vuotta ovat määrittelyiden tekoa, sähkönlaatumit-

tauksia ja eri järjestelmätoimittajien ehdotuksien ja tarjouksen läpikäyntiä sekä neuvotte-

luita. Itse järjestelmätoimituksen, asennuksen ja käyttöönoton toimitusaika on tyypillisesti 

vuosi. Järjestelmätoimittajaa pyydetään suorittamaan tavallisesti järjestelmien vuosihuollot 

ja joissain vikatilanteissa selvittämään vikaa, kun työn suorittaminen tai selvittäminen lop-

pukäyttäjän omalla henkilöstöllä ei onnistu. Tyypillisiä vikaantumiskohteita järjestelmän 

elinkaaren aikana ovat ohjainkortit, puolijohteet ja kondensaattorit. Taulukossa 6.1 on esi-

tetty eri osa-alueiden yhteenveto käyttäjäkokemushaastatteluiden pohjalta. 
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Taulukko 6.1 Yhteenveto eri osa-alueista käyttäjäkokemushaastatteluiden pohjalta teollisuuskoh-

teissa. 

Käyttökohde Teollisuus 

FACTS-järjestelmän käyttötarkoitus - Kuormituksen loistehon kompensointi riittä-

vän nopeasti 

- Jännitteen ylläpitäminen 

- Välkyntä ilmiön minimointi 

Vaikutus tuotantoon Järjestelmän vikaantuessa ja poisjäännissä suorat vai-

kutukset tuotantokapasiteettiin. 

Vaatimukset - Loistehon tuotto (loisteho ikkunassa pysymi-

nen) 

- Jännitevaihtelu 

- Välkyntä rajat (PST ja PLT) 

FACTS-järjestelmän määritys Oma henkilöstö määrittää järjestelmätoimittajan 

kanssa yhteistyössä. Olemassa oleville järjestelmille 

tehdään sähkönlaatumittaukset. 

FACTS-järjestelmien toimitusrajapinnat Loppukäyttäjä 

- Pohjatyöt 

- Rakennukset 

Järjestelmätoimittaja 

- Suunnittelu 

- Dokumentaatio 

- Komponentit 

- Asennus ja käyttöönotto 

Käyttöönotto Suorituskykykokeet järjestelmälle, jotta se vastaa ha-

luttuja vaatimustasoja. Varmistus tehdään tavallisesti 

sähkönlaatumittauksilla. 

Käytön aikaiset huollot Laitetoimittajan suositteleman huolto-ohjelman mu-

kaisesti. 

Huoltovälit: 

- 1 viikon–1 kk välein visuaalinen tarkastus 

- 3 kk välein lämpökuvaus 

- 1 vuoden välein vuosihuolto ja tarkastus kai-

kille komponenteille 
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7 YHTEENVETO 

Parhaillaan meneillään olevan energiamuutoksen ja teollisuudessa jo olemassa olevien tar-

peiden takia, voidaan todeta FACTS-järjestelmillä olevan kysyntää ja tarvetta tulevaisuu-

dessa. Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää ja vertailla eri FACTS-järjestelmien 

ominaisuuksia ja sovelluskohteita, kerätä kirjallisuudesta ja haastatteluiden avulla tietoa, joi-

den pohjalta muodostaa kokonaisvaltainen kuva tyypillisestä järjestelmätoimituksesta ja 

määrittää FACTS-järjestelmien elinkaaren eri vaiheissa syntyviä kustannuksia. FACTS-jär-

jestelmät voidaan esittää vertailukelpoisessa muodossa muihin teknologisiin vaihtoehtoihin 

nähden, kun niiden elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset tiedetään. 

 

Järjestelmän valintaan vaikuttaa merkittävästi siltä haluttavat sähkötekniset ominaisuudet. 

Järjestelmien ominaisuuksien vertailun ja soveltuvuustarkastelun pohjalta pystyttiin muo-

dostamaan vertailu eri järjestelmien välille, mikä on esitetty liitteessä 1. Ominaisuuksiltaan 

SVC-järjestelmä soveltuu parahiten kohteisiin, missä halutaan kustannustehokkaasti säätää 

loistehoa ja jännitettä. Tällaisia sovelluskohteita ovat esimerkiksi valssaamot terästeollisuu-

dessa tai siirtoverkoissa jatkuvan tilan loistehon- ja jännitteensäätö. Mikäli kuitenkin sovel-

luskohteen ollessa haastava ja järjestelmältä vaaditaan erittäin nopeaa säätönopeutta, vali-

taan kohteeseen STATCOM-järjestelmä SVC-järjestelmän sijaan. Järjestelmän hankinta-

kustannus on suurempi, kun verrataan SVC-järjestelmään, mutta vaativissa kohteissa, kuten 

terästeollisuudessa valokaariuunit, SVC-järjestelmän säätönopeus ei välttämättä riitä, jolloin 

STATCOM-järjestelmällä saavutetaan parempi jännitteensäätö. Siirtoverkon sovelluskoh-

teissa STATCOM-järjestelmä sopii paremmin verkossa tapahtuvien värähtelyiden vaimen-

tamiseen, vaiheiden välisen epäsymmetrian tasoittamiseen, yliaaltojen suodatukseen ja ali-

jännitetilanteiden aikaiseen loistehonsäätöön. Kolmantena rinnakkaiskompensointiin käy-

tettävänä järjestelmänä tarkastelussa oli synkronikompensaattorijärjestelmä, mikä ei hyö-

dynnä puolijohdetekniikkaa vaan säätö toteutetaan tahtikoneella. Säätönopeus järjestelmässä 

on huono verrattuna staattisiin vaihtoehtoihin, mutta järjestelmän tärkein ominaisuus on li-

sätä verkossa olevaa inertiaa ja kasvattaa oikosulkuvirtoja. Ainoana työssä esiteltynä sarja-

kompensointiin käytettävänä FACTS-järjestelmänä oli tyristoriohjattu sarjakompensaattori. 

Sovelluskohteita kyseiselle järjestelmälle löytyy siirtoverkoista, jossa se kykenee paranta-

maan merkittävästi verkon stabiiliutta säätämällä verkon pitkittäisreaktanssia. Lisäksi järjes-
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telmä omaa hyvän ominaisuuden vaimentaa värähtelyitä, tuottaa tai kuluttaa loistehoa ja op-

timoida vierekkäisten johtimien tehovirtaamia. Kuitenkin jokainen sovelluskohde on yksilö 

ja järjestelmän soveltuvuus tuleekin määrittää jokaiseen kohteeseen erikseen, jotta saavute-

taan teknisesti paras mahdollinen ratkaisu. 

 

Järjestelmien toimitukset ovat tyypillisesti hyvin samanlaisia, joka havaitaan järjestelmätoi-

mittaja ja loppukäyttäjä haastatteluista. Järjestelmän määritys, suunnittelu ja toimitus vie ai-

kaa noin kahden vuoden verran normaaleissa olosuhteissa. Järjestelmän hankintahintaan vai-

kuttaa keskeisesti sähköverkon arvot, kuten jännite, vaatimukset, kuten käytetyt standardit 

ja suorituskykyvaatimukset, ja järjestelmän koko sekä siltä haluttavat ominaisuudet. 

 

Työssä määritettiin olemassa olevan kirjallisuuden ja järjestelmätoimittajan kokemuksien 

pohjalta eri FACTS-järjestelmien elinkaaren aikaiset kustannukset ja mistä eri osa-alueista 

kustannuksia syntyy elinkaaren aikana. Yksittäisenä kustannuksena järjestelmän hankinta-

hinta on suurin koko elinkaaren aikana, mutta järjestelmien elinkaaren ollessa jopa 30 vuotta, 

ei elinkaaren aikana tapahtuvia häviö-, kunnossapito- tai keskeytyskustannuksia tule unoh-

taa. Kustannuksien vertailussa havaittiinkin, kuinka suuria eroja kustannuksissa syntyy elin-

kaaren aikana muun muassa häviö- ja ennakoivissa huoltokustannuksissa. Tässä työssä tar-

kastelu ja vertailu on rajattu ennalta määritettyyn järjestelmäkokoon, sähköverkon jännittee-

seen ja kuormitukseen. Jokainen kohde on kuitenkin yksilö ja eri järjestelmien elinkaaren 

aikaisten kustannuksien laskenta tulee suorittaa jokaiseen kohteeseen erikseen. 

 

Eri järjestelmien käytön aikaisia kokemuksia kerättiin loppukäyttäjähaastatteluiden avulla 

useista eri kohteista. Kohteet rajoittuivat teollisuuteen, mutta kyseiset kohteet kuvaavat riit-

tävän laajasti eri järjestelmien käytön aikaisia haasteita. Järjestelmät ovat erikoislaitteita ja 

järjestelmätoimittajan tukeen turvaudutaan usein elinkaaren aikana muun muassa vikaselvi-

tyksissä, vuosihuolloissa ja päivityksissä. Järjestelmien uusinta ja päivitystarpeet ilmenevät 

monesti huonon varaosasaatavuuden ja osaamisen puutteen takia. Järjestelmien elinkaarivai-

hetta tuleekin seurata aktiivisesti yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa, jolloin riittävän 

ajoissa pystytään reagoimaan muutoksiin ja varautumaan päivityksiin- tai uusintaprojektei-

hin. 

 



 

 

93 

 

Työn aihepiiri on laaja ja pyrkii käsittelemään eri FACTS-järjestelmien ominaisuuksia ja 

elinkaaren aikaisia kustannuksia. Lisätutkimuksia järjestelmien soveltuvuuskohteista ja omi-

naisuuksista tai elinkaaren aikaisista kustannuksista tarjoaisi arvokasta lisätietoa. Esimer-

kiksi tarkentava tutkimus SVC- ja STATCOM-järjestelmän soveltuvuuskohteista terästeol-

lisuudessa antaisi arvokasta tietoa mahdollisista STATCOM-järjestelmän hyödyistä ja ky-

vystä kasvattaa tuotantokapasiteettia paremman ja nopeamman jännitteensäädön seurauk-

sena, mikä toimisi lisäargumenttina järjestelmän puolesta. Toinen työn aihepiiriin liittyvä 

lisätutkimus voisi käsitellä järjestelmien komponenttien vikaantumistiheyksiä ja vikaantu-

misen ennustamista. Teollisuuskohteissa järjestelmät mahdollistavat tuotannon paremman 

kapasiteetin, ja yhdenkin yllättävän vikakeskeytyksen ennalta havaitseminen ja korjaavien 

toimenpiteiden suorittaminen toisi kustannussäästöjä. 
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LIITE 1 Järjestelmien ominaisuuksien vertailu 
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LIITE 2 FACTS-Järjestelmien kustannukseen vaikuttavat osa-alueet 

Selitys Vaikutus kustannuksiin 

Pieni 0–5 % 

Kohtalainen 5–10 % 

Suuri > 10 % 
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