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Tässä diplomityössä tarkasteltiin loistehon jakautumista Helen Sähköverkko Oy:n 

jakelualueella vuoden 2017 energiankulutuksen minimi- ja maksimiajankohtina, tutkittiin 

yleissiirtoasiakkaiden loistehoa kolmen tapauskohtaisen kerrostalomittauksen avulla ja 

esiteltiin loistehomarkkina mahdollisena loistehon hallinnan keinona tulevaisuudessa. 
 

Loistehon jakautumisen selvitys osoitti, että energiankulutuksen minimiajankohtana 

loistehon tuotannon ja kulutuksen välinen ero on suuri. Ero aiheutuu siitä, että asiakkaat ja 

verkon päämuuntajat kuluttavat loistehoa huomattavasti vähemmän matalan kulutuksen 

aikana, mutta 110 kV verkko ja kj-kaapelit yhteenlaskettuna tuottavat loistehoa matalan 

kuormituksen aikana hieman enemmän.  Lisäksi vertailu vuosien 2000 ja 2017 

maksimiajankohtien loistehojen välillä vahvisti, että asiakkaiden loistehon kulutus on 

merkittävästi pienentynyt 2000-luvun aikana. Loistehon tuotannon määrän kasvu ja 

toisaalta pienentynyt kulutus aiheuttavat jakeluverkkoyhtiöille tarvetta kompensoida 

verkon kapasitiivista loistehoa. 
 

Kerrostalomittausten tuloksena saatiin, että kahden uuden kerrostalon asunnot olivat 

jatkuvasti loistehon tuotannon eli kapasitiivisen kuorman puolella ja vanhan kerrostalon 

asunnot kulutuksen eli induktiivisen kuorman puolella. Kerrostalomittausten ja 

kapasitiivisen kuorman puolella olleiden muuntamoautomaatiokohteiden karttapohja-

tarkastelun perusteella erityisesti uudet rakennukset ja sitä kautta uudet laitteet syöttävät 

verkkoon loistehoa. Kuitenkin yli puolet muuntamoautomaatiokohteista on yhä jatkuvasti 

induktiivisen loistehon puolella. 
 

Diplomityössä tarkasteltiin loistehon kaupallista hallintaa ja arvioitiin loistehon markkinaa 

SWOT-analyysillä. Kahdenvälinen sopimus on mahdollinen kaupallisen hallinnan keino, 

mutta nykytilanteessa loistehomarkkina ei ole jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta 

kannattava, vaikka se olisi teknisesti mahdollinen. Loistehomarkkina on vahvasti 

tulevaisuuteen suuntautuva konsepti, jota tarkastellaan osana EU-SysFlex:n Suomen 

tutkimusprojektia. Markkinan kehitykseen liittyvät tekniset ja taloudelliset haasteet tulisi 

ratkaista ja lisäksi nykyisten joustomarkkinoiden ja regulaatiomallin tulisi yleisesti kehittyä, 

jotta markkina voisi olla tulevaisuudessa varteenotettava vaihtoehto loistehon hallinnassa. 
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In this Master’s thesis, the reactive power division in the distribution area of Helen 

Electricity Network was studied in the maximum and minimum electricity consumption 

times of 2017. As a case study, three apartment building measurements were conducted to 

examine the reactive power of general distribution tariff customers. In addition, an ancillary 

reactive power market was introduced as a possible future commercial mechanism to 

control reactive power in the distribution network. 
 

During the minimum electricity consumption, the difference between reactive power 

production and consumption in the network is high. The reason is that, during low 

consumption, customers and HV/MV transformers are consuming significantly less reactive 

power but the production of 110 kV and MV cables in total is a bit higher. In addition, a 

comparison between maximum electricity consumption times of 2000 and 2017 confirmed 

that the reactive power consumption of customers has significantly decreased. The overall 

increase in reactive power production and decrease in reactive power consumption have 

caused need to compensate capacitive reactive power in the distribution network. 
 

As a result of apartment building measurements, it was observed that the apartments in two 
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reactive power. According to the three measurements and the measurements of secondary 
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1 Johdanto 

Jakeluverkkoyhtiöiden tulee hallita sähköverkkoa tasapainoisen tilan ja sähkön laadun 

säilyttämisen takia. Vaihtosähköjärjestelmissä on sekä lois- että pätötehoa. Pätöteho on 

kulutettu sähkötehon määrä, joka tekee todellista työtä. Loisteho puolestaan liikkuu verkossa 

edestakaisin tuotanto- ja kulutuspisteiden välillä eikä tee työtä, mutta varaa kuitenkin verkon 

siirtokapasiteettia. Loisteho jakautuu kapasitiiviseen ja induktiiviseen: kapasitiivisella 

loisteholla tarkoitetaan loistehon syöttöä verkkoon päin ja induktiivisella loistehon kulutusta. 

Koska loistehoa ei ole kannattavaa siirtää verkossa pitkiä matkoja, loisteho on luonteeltaan 

paikallinen suure. Loistehon siirto lisää verkon häviöitä, kuormittaa siirtojohtoja ja vaikuttaa 

jännitteeseen. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia loistehon profiilin muutosta ja 

loistehon jakautumista Helen Sähköverkko Oy:n jakelualueella Helsingissä, tutkia 

yleissiirron asiakkaiden loistehoa kolmen tapauskohtaisen kerrostalomittauksen avulla sekä 

suunnata ajatuksia tulevaisuuteen ja tarkastella loistehon hallintaa kaupallisesta 

näkökulmasta. Diplomityö on tehty Helen Sähköverkko Oy:lle, ja se on osa EU-SysFlex-

tutkimusprojektin Suomen projektia. 

Loistehon profiilin muutos induktiivisesta kohti kapasitiivista, kasvanut verkon 

maakaapelointi sekä kasvussa olevat maksut jakeluverkkoyhtiön ja kantaverkkoyhtiön 

välisen loissähköikkunan ylityksistä aiheuttavat haasteita jakeluverkkoyhtiöille Suomessa. 

Jakeluverkkoyhtiö maksaa kantaverkkoyhtiö Fingridille loissähköikkunan ilmaisosuuden 

ylittävältä osalta. Maksujen kiristyminen aiheuttaa jakeluverkkoyhtiöille tarvetta hoitaa 

loistehon kompensointi jakelualueella syöttämättä loistehoa kantaverkkoon tai ottamatta sitä 

kantaverkosta ilmaisosuuksia ylittäviä määriä.   

Asiakkaiden laitteissa ja valaistuksessa tapahtuneiden muutosten takia loistehon kulutus on 

pienentynyt verkossa, ja toisaalta osa asiakkaista syöttää loistehoa verkkoon. 

Samanaikaisesti jakeluverkkoyhtiöt ovat tehneet toimitusvarmuuden parantamiseksi verkon 

maakaapelointia, joka kasvattaa loistehon tuotantoa. Loistehon kompensointitarve keskittyy 

erityisesti matalan energiankulutuksen aikaan, jolloin loistehon tuotanto verkossa on 

suurempaa kuin sen kulutus. Jakeluverkkoyhtiöiden loistehon kompensointikapasiteetit ovat 

jäämässä riittämättömiksi, joten loistehon hallintaa on parannettava. 

Kasvava hajautettu energiantuotanto aiheuttaa tulevaisuudessa lisää haasteita 

sähköverkkojen jännitetason ja luotettavan toiminnan säilyttämiselle. Jännitteen ylläpito 

sallituissa rajoissa aiheuttaa ongelmia erityisesti verkoissa, joissa hajautetun tuotannon määrä 

on korkea, siirtomatkat ovat pitkiä ja siirtoyhteyksien kapasiteetti on riittämätön. Haasteita 

aiheuttaa myös loistehon vaikutus jännitteeseen: loistehon tuotannon vähentäminen aiheuttaa 

jännitteen alenemista ja loistehon tuotannon kasvu jännitteen nousua. Loistehon 

kompensoinnilla voidaan vaikuttaa jännitteeseen. Toistaiseksi loisteho ei ole kuitenkaan 

aiheuttanut jännitteen laatuun liittyviä ongelmia Helen Sähköverkko Oy:n alueella, koska 

verkko on vahvaa, ja toisaalta hajautetun tuotannon määrä jakeluverkossa on vielä vähäinen. 

Helsingin tilanteessa loistehon kompensointitarpeen määrittää kantaverkon loissähkö-
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ikkunassa pysyminen. Loistehon vaikutukset ja jännitteen laadun ylläpitoon liittyvät haasteet 

ovat kuitenkin havaittavissa esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa.  

Diplomityön ensimmäisenä tavoitteena on tutkia loistehon jakautumista verkossa Helen 

Sähköverkko Oy:n vuoden 2017 energiankulutuksen maksimi- ja minimiajankohtina sekä 

vertailla maksimitilannetta vuoden 2000 kulutushuipun tilanteeseen. Tavoitteena on 

selvittää, miten loistehon tuotanto ja kulutus ovat muuttuneet. Työn toisena tavoitteena on 

tutkia pienjänniteverkon loistehotilannetta muuntamoautomaatiomittausten ja kolmen 

tapauskohtaisen kerrostalomittauksen avulla. Kerrostalomittaukset tuottavat uutta tietoa 

yleissiirtoasiakkaiden loistehosta. Perinteisesti yleissiirron asiakkaiden loistehon profiilia ei 

tunneta, koska kyseisten asiakkaiden loistehoa ei ole käytetty laskutuksessa. Näin ollen 

yleissiirron asiakkaiden loistehomittauksia ei tallennu jakeluverkkoyhtiön mittaustieto-

kantaan. Kerrostalomittauksiin on valittu kaksi uutta ja yksi vanha kohde. Tavoitteena on 

saada käsitystä kerrostalojen loistehoista, selvittää onko kohteiden välillä eroja ja esittää 

tulosten mahdollisia syitä. 

Mittausdataan perustuvien loistehotarkasteluiden jälkeen diplomityössä johdatellaan 

sähkömarkkinoihin, tulevaisuuden kehitysnäkymiin sekä mahdollisiin jakeluverkkoyhtiön 

markkinapaikkoihin. Huomioitavaa on, että nykytilanteessa jakeluverkkoyhtiöillä ei ole 

markkinoita, joten tässä diplomityössä esiteltävä loistehon markkinapaikka on tulevaisuuteen 

suuntautuva konsepti. Diplomityön kolmantena tavoitteena on tarkastella loistehon 

kaupallista hallintaa, esitellä loistehomarkkinan perusperiaate ja tutkia siihen liittyviä 

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Markkinakonseptia tarkastellaan kahden 

resurssin ja yhden aggregaattorin avulla osana EU-SysFlex:n Suomen projektia. Työn 

näkökulmana on loistehon kaupallinen hallinta, joten loistehon kompensointilaitteiden 

tekniikka ja verkkoon sijoittaminen on rajattu työn ulkopuolelle. Tämän työn tavoitteena ei 

ole myöskään käsitellä loistehomarkkinan teknistä toteutusta ja testausta. 

Diplomityö alkaa Helen Sähköverkko Oy:n ja EU-SysFlex-tutkimusprojektin esittelyillä, 

joiden jälkeen käsitellään loistehon perusteita ja kompensointia, loistehon tuotantoa ja 

kulutusta, kantaverkkoyhtiö Fingridin loissähkömaksuja sekä loistehon profiilin muutosta. 

Viides luku esittelee sähkön laskutusta ja loistehon hinnoittelua. Kuudes luku keskittyy 

loistehon jakautumiseen Helen Sähköverkko Oy:n verkossa ja käsittelee lisäksi loistehon 

muuntamoautomaatiomittauksia. Seitsemännessä luvussa analysoidaan kolmen kerrostalo-

mittauksen tuloksia. Kahdeksas luku esittelee nykyisiä sähkömarkkinoita, markkinoiden 

tulevaisuuden näkymiä ja johdattelee jakeluverkkoyhtiön mahdollisiin markkinapaikkoihin. 

Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään loistehon kompensointia kaupallisesta näkökulmasta 

olemassa olevan tariffirakenteen, kahdenvälisten sopimusten ja markkinapaikan kautta. Työn 

viimeinen luku tekee yhteenvetoa ja johtopäätöksiä tärkeimmistä tuloksista.  
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2 Helen Sähköverkko 

Helen Sähköverkko Oy (HSV) toimii lähes koko Helsingin alueen jakeluverkonhaltijana. 

Yritys vastaa alueen sähkön siirrosta, jakelusta ja verkkopalveluista. Helen Sähköverkko Oy 

on asiakasmäärältään Suomen kolmanneksi suurin jakeluverkkoyhtiö ja osa Helsingin 

kaupungin omistamaa Helen-konsernia. Yrityksellä oli vuonna 2017 asiakkaita noin 383 000, 

liittymiä noin 35 000 ja sähköverkkoa yhteensä noin 6300 km. Sähköverkko koostuu 110 

kV:n suurjännitejohdoista, keskusta-alueen 10 kV:n ja muun alueen 20 kV:n 

keskijännitejohdoista sekä 0,4 kV:n pienjännitejohdoista. Keskijänniteverkko on 

rengasrakenteinen ja sen käyttötapa on säteittäinen. Pienjänniteverkon rakenne ja käyttötapa 

ovat säteittäisiä. HSV:n omia jakelumuuntajia oli vuoden 2017 lopussa 1989, ja ne ovat 

nimellistehoiltaan pääasiassa 630, 800 tai 1000 kVA. Muuntamoiden verkostoautomaatio-

aste oli vuoden 2017 lopussa noin 28 % [1]. Vuonna 2017 yrityksen liikevaihto oli 114 

miljoonaa ja liikevoitto 23 % [1]. Yrityksen tekniset avainluvut on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1: Helen Sähköverkko Oy:n tekniset avainluvut vuoden 2017 lopussa. [1] 

 

Helsingin alueella asiakkaiden sähkönkulutus voidaan jakaa palveluihin, asumiseen, 

teollisuuteen, katuvalaistukseen ja sähköiseen raideliikenteeseen. Kuvassa 1 on esitetty 

HSV:n alueen sähkönkulutuksen prosentuaalinen jakautuminen sektoreittain. Palvelusektori 

kattaa kaupunkiverkkoyhtiölle tyypillisesti huomattavan suuren osan sähkönkulutuksesta. 

Palvelusektorin osuus on 55 prosenttia, ja toiseksi suurin sektori on asuminen 32 prosentin 

osuudella. 

 
Kuva 1: Sähkönkulutus Helsingissä sektoreittain. [1] 
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Uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotantomuodot ja pientuotanto ovat yleistymässä 

jakeluverkoissa. Helen Sähköverkon vuoden 2017 ympäristöraportin [2] mukaan Helsingissä 

oli vuonna 2017 noin 200 pientuottajaa ja asennettua aurinkosähköä yhteensä 3250 kWp. 

Pientuotantolaitosten määrä lähes tuplaantui vuonna 2017 [3]. Pientuotantolaitosten 

verkkoon syötettämän energian osuus niiden tuottamasta energiasta oli noin 15 %, joten 

suurin osa energiasta hyödynnetään suoraan kohteessa [3]. Pientuotannon energian 

syöttäminen HSV:n verkkoon on asiakkaalle maksutonta.  Helsingin alueella pientuotanto 

koostuu lähinnä aurinkoenergiasta [3]. Helen Sähköverkon alueella on tällä hetkellä kaksi 

teollisen kokoluokan aurinkovoimalaa, Kivikkossa (850 kWp) ja Suvilahdessa (340 kWp). 

Uusien tuotantomuotojen voimakkaampi yleistyminen edellyttää tulevaisuudessa 

sähkönkulutuksen joustojen ja sähkön varastoinnin lisäämistä sekä asiakasrajapintaan asti 

vietyä verkon hallintaa. Helen Sähköverkko Oy on viime vuosina osallistunut esimerkiksi 

sähkön varastointia ja sen mahdollisuuksia tarkastelevaan tutkimusprojektiin, jossa 

tutkimuskohteena on Helen Oy:n omistama Suvilahden sähkövarasto. [2] Helen 

Sähköverkko Oy on myös mukana marraskuussa 2017 käynnistyneessä nelivuotisessa EU-

SysFlex-tutkimushankkeessa, jota esitellään seuraavassa luvussa. 
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3 EU-SysFlex-tutkimusprojekti 

Tämä diplomityö on osa EU-SysFlex-tutkimusprojektia. EU-SysFlex-projektissa Pan-

European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a 

large share of Renewable Energy Sources [4] tutkitaan, miten merkittävästi uusiutuvan 

tuotannon osuuden vastapainoksi saataisiin tehokasta ja koordinoitua joustojen käyttöä. 

Nelivuotinen projekti alkoi marraskuussa 2017. Projektissa on mukana 34 toimijaa 14 

Euroopan maasta, ja koordinaattorina toimii irlantilainen kantaverkkoyhtiö EirGrid [5]. 

SysFlex:ssä joustoja kerätään hajautetuista resursseista eri jännitetasoilta: Saksan projektissa 

suurjännitteeltä, Italian projektissa keskijännitteeltä ja Helsingin projektissa pienjännitteeltä. 

EU-SysFlex saa rahoitusta EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta Horizon 2020 [6]. 

EU-SysFlex-projektin tavoitteena on tunnistaa ongelmia ja ratkaisuja, jotka liittyvät suuren 

mittakaavan uusiutuvan energian liittämiseen verkkoon, tuoda käytännön tukea Euroopan 

sähköverkkoyhtiöille ja saavuttaa pitkän aikavälin suunnitelma, joka helpottaa uusiutuvan 

energian liittämistä sähköverkkoihin Euroopassa.  [6] Suomen tehtävänä EU-projektissa on 

kehittää ja testata jakeluverkkoon liittyneiden joustavien resurssien viemistä kanta-

verkkoyhtiön markkinoille ja jakeluverkkoyhtiön tarpeisiin. EU-SysFlex keskittyy Suomen 

osalta erityisesti kokoluokaltaan pienjännitteelle soveltuviin resursseihin. Suomen osuuden 

päätavoitteet on esitetty SysFlex-projektin verkkosivuilla [7] ja niihin kuuluvat: 

 jakeluverkkoyhtiön markkinapaikkojen ja tiedonvälityksen kehitys, jotka tukevat 

joustavien resurssien liittymistä verkkoon 

 kysyntäjouston arvoketjun testaaminen seuraavien resurssien avulla: 

o sähkövaraston moniasteinen käyttäminen ja palvelujen tuottaminen 

jakeluverkon ja kantaverkkoyhtiön tarpeisiin 

o aurinkovoimalan palvelujen toimittaminen jakeluverkkoyhtiön tarpeisiin 

o AMR-lämmityskuormien kontrollointi jakeluverkkoyhtiön mahdollistaman 

palvelun kautta 

o älykkäiden lämmityskuormien aggregointi ja palvelun toimittaminen 

kantaverkkoyhtiön tarpeisiin 

 uusien markkina- ja businessmallien arviointi projektin pohjalta 

Suomesta projektin varsinaiset osallistujat ovat VTT, Helen ja Helenin ns. kolmantena 

osapuolena Helen Sähköverkko. Lisäksi Fingridillä on projektissa ns. advisor-rooli. Suomen 

osuudessa tutkitaan pienjänniteverkon aggregoitujen joustojen koordinointia. Suomen 

projektin resurssit ovat tällä hetkellä: 

 aurinkovoima (Kivikko 850 kWp) 

 sähkövarasto (1,2 MW / 0,6 MWh) 

 asuinrakennusten lämmityskuormat jakeluverkkoyhtiön AMR-mittareiden kautta  

 asuinrakennusten älykkäät lämmityskuormat Optiwatin kautta  

 julkiset sähköautojen latauspisteet  
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 asiakkaiden akkuvarastot  

EU-SysFlex:n Suomen projektin tarkoituksena on testata hajautetun energiatuotannon, 

sähkövaraston ja kuormien viemistä erilaisille kantaverkkoyhtiön markkinoille ja 

jakeluverkkoyhtiön tarpeisiin. Jakeluverkkoyhtiön loistehon markkinapaikan tarkastelussa 

mukana olevat resurssit ovat Kivikon aurinkovoimala ja Suvilahden sähkövarasto, joita 

käsitellään tarkemmin luvussa 4.2.6 Kivikon aurinkovoimala ja Suvilahden sähkövarasto. 

Suvilahden sähkövarasto ja Kivikon aurinkovoimala ovat HSV:n verkossa todellisuudessa 

kytkettyinä keskijänniteverkkoon, mutta ne ovat kapasiteetiltaan riittävän pieniä, joten ne 

ovat soveltuvia projektille, jossa tutkitaan pienjänniteverkon joustoja. Suvilahden 

sähkövaraston loistehon kompensointipotentiaali on 0,9 Mvar ja Kivikon aurinkovoimalan 

noin 0,8 Mvar eli yhteensä loistehon kompensointia olisi mahdollista saada jakeluverkko-

yhtiön tarpeisiin maksimissaan noin 1,7 Mvar. EU-SysFlexin Suomen projektin loistehon 

markkinan osuuden tarkoituksena on tehdä soveltuvuusselvitystä. 
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4 Loisteho 

Luvussa käsitellään lyhyesti pätö- ja loistehon tekniset perusteet keskittyen 

vaihtovirtajärjestelmän loistehoon. Luvussa 4.2 esitellään loistehoa tuottavia ja kuluttavia 

sähköverkon komponentteja sekä kotitalouksien laitteita ja valaistusta. Luvussa 4.2.4 

esitellään lyhyesti perinteiset loistehon kompensointilaitteet eli reaktorit ja kondensaattorit. 

Uudempina loistehon kompensoinnin tapoina käsitellään hajautettu tuotanto ja 

sähkövarastot. Luvussa 4.3 käsitellään Fingridin loissähköikkunan pääperiaate ja luvussa 4.4 

esitellään loistehon kompensoinnin toteutusta Helen Sähköverkossa. Lopuksi käsitellään 

loistehon profiilissa havaittuja muutoksia yleisesti Euroopassa ja Helen Sähköverkossa. 

4.1 Perusteet 

Vaihtovirtajärjestelmä sisältää pätötehon lisäksi loistehoa, jonka aiheuttaa virran ja jännitteen 

välinen vaihe-ero. Pätöteho tekee todellista työtä, kun taas loisteho liikkuu verkossa 

edestakaisin tuotantopisteen ja kulutuspisteen välillä eikä tee työtä. Tästä johtuen loistehoa 

ei voi eikä ole kannattavaa siirtää pitkiä matkoja verkossa. Loistehon siirto lisää verkon 

häviöitä ja kuormittaa siirtojohtoja, joten sen siirtäminen ei tämänkään takia ole kannattavaa. 

Verkossa olevilla kompensointilaitteilla voidaan tarvittaessa tuottaa tai kuluttaa loistehoa. 

Kompensointi on kannattavampaa tehdä paikallisesti. [8, s. 247] 

Loisteho vaikuttaa myös jännitteen profiiliin. Jännitettä on säädeltävä ja vaihteluita 

vältettävä, jotta järjestelmän käyttövarmuus saadaan ylläpidettyä. Heikko jännitteen laatu 

häiritsee verkkoon kytkettyjen laitteiden toimintaa. Loistehon tuotannon vähentyminen 

aiheuttaa jännitteen alenemista ja vastaavasti liiallinen tuotanto aiheuttaa jännitetason 

nousemista [9, s. 162]. Jännitteen säädön tarkoituksena on ylläpitää tarkoituksenmukaista 

jännitetasoa ja taata verkkoon liittyneille kuluttajille mahdollisimman tasainen jännite [8, s. 

373]. Siirtoverkoissa jännitettä voidaan kontrolloida pitämällä verkon loistehotasapaino 

kunnossa eli joko syöttämällä loistehoa verkkoon tai kuluttamalla sitä tarpeen mukaisesti [9, 

s.163]. Jakeluverkossa jännitteen kontrollointi loistehon kautta ei ole yhtä tehokas tapa, 

koska jakeluverkon korkeampien resistanssien takia loistehon vaikutus jännitteeseen on 

pienempi. Loisteho aiheuttaa kuitenkin pätötehohäviöiden kasvua verkossa. Vaikka loisteho 

ei tee todellista työtä, se aiheuttaa virran arvon nousua, jonka seurauksena pätötehohäviöt 

kasvavat. [9, s. 170]  

Näennäis-, pätö- ja loistehon sekä tehokertoimen yhtälöt voidaan määritellä sinimuotoiselle 

aallolle tehokolmion avulla [10, s. 2–6] [11, s. 10–11]. Tehokolmio induktiiviselle kuormalle 

on esitetty kuvassa 2. Kapasitiivisella kuormalla termi Q olisi negatiivinen ja nuoli osoittaisi 

alaspäin. Kulma 𝜑 kuvastaa virran ja jännitteen välistä vaihe-eroa. Loisteho on induktiivista 

ja etumerkiltään positiivista, jos vaihekulma on 0 ja +180 asteen välillä [12, s. 5–6]. Tällöin 

jännite on virtaa edellä ja loistehoa kuluu reaktansseissa [12, s. 5–6]. Vastaavasti loisteho on 
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kapasitiivista ja etumerkiltään negatiivista, jos vaihekulma on 0 ja -180 asteen välillä [12, s. 

5–6]. Tällöin kapasitanssi syöttää loistehoa verkkoon ja virta on jännitettä jäljessä [12, s. 5–

6]. Pätötehon yksikkö on W (watti), loistehon var (vari) ja näennäistehon VA (volttiampeeri). 

 
Kuva 2: Tehokolmio sinimuotoisilla jännitteillä ja virroilla induktiiviselle kuormalle  

lähteiden [10, s. 2–6] ja [11, s. 10–11] esitystapoja mukaillen. 

Koska kolmivaihejärjestelmässä jännitteen ja virran välillä on vaihe-ero, näennäisteho on 

suurempi kuin kulutettu pätöteho. Näennäisteho S koostuu perustaajuisella sinimuotoisella 

aallolla pätötehosta P ja loistehosta Q, ja se voidaan määrittää esimerkiksi tehokolmiosta 

trigonometrian avulla. Näennäistehon yhtälö on muotoa 

|S| =  √P2 + Q2     (1) 

Sinimuotoisella aallolla virran ja jännitteen välisen kulman tan𝜑 saadaan laskettua loistehon 

ja pätötehon suhteena. Vaihekulma 𝜑 vaikuttaa tehokertoimen suuruuteen. Perustaajuisilla 

virroilla ja jännitteillä cos𝜑 on tehokerroin. [13, s. 16] Tällöin tehokerroin on yhtä suuri 

perustaajuisen särötehokertoimen cos𝜑1 kanssa [12, s. 6]. Yleisesti cos𝜑 tarkoittaa siis 

perustaajuisen aallon mukaisesti määriteltyä arvoa, joka ei sisällä särötehoja. Tehokolmiosta 

saadaan trigonometrian perusteella laskettua cos𝜑 kaavalla 

cosφ =
P

|S|
      (2) 

Systeemin cos𝜑 kuvastaa, kuinka tehokkaasti pätötehoa siirtyy kuormaan suhteessa 

siirrettävään näennäistehoon. Toisaalta cos𝜑 kuvastaa myös sitä, kuinka paljon laite käyttää 

tai tuottaa loistehoa suhteessa pätötehoon. Pätötehon osuus on suurin cos𝜑:n ollessa arvossa 

1 (𝜑 = 90˚), joka vastaa tilannetta, jossa loistehon arvo on nolla. Tehokertoimen ollessa yksi 

pätötehoa siirretään virran minimiarvolla, joka vähentää siirrosta aiheutuvia häviöitä [10, 2–

8]. Todellisessa tilanteessa loistehoa on siirrettävä verkossa, koska esimerkiksi 110 kV:n ja 

keskijännitteen kaapelit tuottavat loistehoa nettona, osa kuluttajien laitteista vaatii 

toimiakseen loistehoa, ja jännitetasoa voidaan säädellä ja ylläpitää loistehon kautta.  

Kuormien tehokertoimet ja cos𝜑:t jakautuvat induktiiviseen ja kapasitiiviseen kertoimeen 

jännitteen ja virran vaihe-eron mukaisesti eli loistehon etumerkin perusteella [10, s. 2–8]. 

Induktiivinen kuorma kuluttaa loistehoa, ja tällöin cos𝜑 on positiivinen. Vastaavasti 

kapasitiivinen kuorma tuottaa loistehoa, ja tällöin cos𝜑 on negatiivinen.  

Sähköverkossa aallot eivät ole sinimuotoisia, koska harmoniset ja ei-harmoniset yliaallot 

aiheuttavat aallon käyrämuodon säröytymistä. Harmoniset aallot ovat perustaajuuden 50 Hz 

monikertoja. Sähköverkossa on tavallisesti eniten kolmatta (150 Hz), viidettä (250 Hz) ja 

seitsemättä (350 Hz) yliaaltoa [8, s. 450]. Esimerkiksi epälineaariset yksivaiheiset kuormat, 
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kuten televisiot, tietokoneet, yksivaiheiset tasasuuntaajat, loisteputket ja 

energiansäästölamput, tuottavat eniten kolmatta yliaaltoa, mutta samalla myös muita 

yliaaltoja. Epälineaaristen kuormien virta ei ole sinimuotoista, jolloin verkkoon aiheutuu 

särötehoa. [8, s. 450–451] Kuvassa 3 on esitetty säröytyneen jännitteen käyrämuoto 

verrattuna sinimuotoiseen aaltoon. 

 
Kuva 3: Säröytyneen jännitteen käyrämuoto. Säröytymisen on aiheuttanut viides yliaaltojännite. [13, s. 29] 

Harmoniset ja ei-harmoniset aallot aiheuttavat sinimuotoiselle aaltomuodolle häiriöitä ja 

säröjä, ja sitä kautta heikentävät tehokertoimen arvoa [12, s. 8, 13]. Toisin kuin perus-

taajuisen aallon cos𝜑, tehokerroin (PF, power factor) huomioi särötehon vaikutuksen. 

Tehokerroin on yleisesti määritelty kaavalla 

PF =  
P1

√(P1
2+Q1

2+D2)

      (3) 

jossa 

P1 = perustaajuisen jännitteen ja virran pätöteho (W) 

Q1 = perustaajuisen jännitteen ja virran loisteho (var) 

D = säröteho (VA) [12, s. 8, 13][14] 

Eurooppalainen standardi SFS-EN 50160 [15] määrittelee jännitteen pääominaisuudet 

verkon käyttäjän liittymiskohdassa yleisiin pien-, keski- ja suurjännitteisiin vaihtosähkö-

jakeluverkkoihin. Standardi määrittelee raja-arvot, joiden sisällä kuluttaja voi olettaa 

liittymiskohdan jännitteen ominaisuuksien pysyvän. [15, s. 6] Standardi määrittelee sallitut 

raja-arvot jokaiselle harmoniselle yliaallolle järjestyslukuun 25 asti. Raja-arvo tarkoittaa 10 

minuutin keskiarvoisia tehollisarvoja. Jännitteen tulee täyttää raja-arvon ehto 95 prosenttia 

mittausjakson ajasta. Mittausjakson pituus on yksi viikko. Raja-arvot ovat erilaisia 

parittomille kolmella jaottomille yliaalloille, parittomille kolmella jaollisille yliaalloille sekä 

parillisille yliaalloille. Yksittäisten rajojen lisäksi standardi määrittelee 

kokonaissärökertoimen (THD, total harmonic distortion), jonka tulee pien- ja 

keskijännitteellä olla pienempi tai yhtä suuri kuin 8 %. THD:n arvoon on laskettu kaikki 

harmoniset yliaallot järjestyslukuun 40 asti. Standardissa todetaan myös, että epäharmonisten 

yliaaltojännitteiden taso verkossa on kasvamassa taajuusmuuttajien ja muiden vastaavien 

säätölaitteiden määrän kasvun takia. [15, s. 22]  

Kirjassa Yliaallot ja kompensointi [13] on käsitelty yliaaltojen aiheuttamia haittoja, joista 

tärkeimpiä ovat häviöiden kasvu sähköverkossa ja sähkönkäyttäjien laitteissa sekä eri 

laitteiden kuormitettavuuden heikentyminen. Yliaallot aiheuttavat myös mittareiden 
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virhenäyttämiä ja automaatiolaitteiden ja suojareleiden virheellisiä toimintoja. Laitteiden 

toimintahäiriöt johtuvat usein sähkönkäyttäjien omien laitteiden synnyttämistä 

yliaaltovirroista ja muista häiriöistä. Yliaaltovirtojen aiheuttamat magneettikentät voivat 

myös aiheuttaa esimerkiksi monitorien ja televisioiden välkyntää. [13, s. 30–31] 

Yliaaltopitoisessa verkossa tehokerrointa ja loistehoa mitattaessa tulee ottaa huomioon 

mittalaitteen kyky erotella perustaajuinen teho kokonaistehosta [13, s. 36].  

Kirjassa Reactive Power Compensation: A Practical Guide [12] on esitetty haittoja, joita 

alhainen tehokertoimen tai cos𝜑:n arvo aiheuttavaa sähköverkolle. Haittoihin kuuluvat 

johtojen pätöteho- ja jännitehäviöiden kasvu, korkeammat energian ja laitteiden asennusten 

kustannukset, saatavilla olevan pätötehon vähäisempi siirto, pienempi pätötehon siirto 

muuntajan läpi, suuremmat jännitehäviöt muuntajan toisiopuolella ja muuntajan suuremmat 

tehohäviöt [12, s. 53]. Haittoja voidaan pienentää loistehon kompensoinnilla ja yliaaltojen 

rajoittamisella, jotka molemmat parantavat tehokertoimen arvoa. 

4.2 Loistehon tuotanto ja kulutus 

Sähköverkossa olevat komponentit aiheuttavat pätötehohäviöitä ja komponentista riippuen 

myös induktiivista tai kapasitiivista loistehoa. Tässä luvussa tarkastellaan loistehoa 

kuluttavia ja tuottavia komponentteja sähköverkossa. Lisäksi esitellään kodin laitteiden ja 

loistehon profiilin jakaumaa ja valaistuksessa tapahtuneita muutoksia. Lopuksi tarkastellaan 

sähkövarastoja ja aurinkopaneeleita, joiden avulla on perinteisten kompensointilaitteiden 

lisäksi mahdollista hallita loistehoa paikallisesti.  

4.2.1 Kaapelit ja avojohdot 

Kaapelit ja avojohdot aiheuttavat pätötehohäviöitä, ja ne sekä tuottavat että kuluttavat 

loistehoa. Kolmivaiheisen johdon pätötehohäviöt Ph (W) saadaan laskettua johdolla siirretyn 

pätötehon perusteella kaavalla 

Ph = 3RI2      (4) 

jossa 

R = johdon resistanssi 

I = johdon virta [8, s. 248] 

Loistehon siirto verkossa vaatii jännite-eroa kaapelin päiden välillä. Johdon kuluttama 

loisteho on kummastakin päästä johdolle menevän loistehon summa. [8, s. 247–248] Johdon 

kuluttaman loistehon suuruus riippuu johdon pitkittäisreaktanssista ja johdolla siirretystä 

pätötehosta [16, s. 34]. Suurjännitekaapeleilla reaktanssi on johdon resistanssia suurempi, 

joten loistehon siirtoon liittyvät häviöt ovat suurempia kuin pätötehon siirtoon liittyvät häviöt 
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[8, s. 351]. Loistehon siirtäminen lisää häviöitä, mutta jos jännite säädetään korkeaksi, sekä 

pätö- että loistehoon liittyvät häviöt pienentyvät [8, s. 351]. Kolmivaiheisen johdon 

reaktanssien aiheuttamat loistehohäviöt Qh saadaan laskettua kaavalla 

Qh = 3XI2      (5) 

jossa 

X = johdon reaktanssi 

I = johdon virta [8, s. 248] 

Johdon poikittaiskapasitanssit puolestaan tuottavat loistehoa [16, s. 34]. Tuotetun loistehon 

suuruus riippuu johdon jännitteestä, kapasitanssista ja kulmataajuudesta eli tuotettu loisteho 

ei ole riippuvainen virrasta eikä näin ollen myöskään kuormituksesta. Kapasitiivista loistehoa 

käsitellään usein negatiivisena. Johdon kapasitanssien tuottama loisteho Qt lasketaan 

kaavalla 

Qt = ωCU2      (6) 

jossa 

ω = kulmataajuus (2πf) 

C = kapasitanssi 

U = johdon pääjännite [16, s. 34] 

Johdon loistehotase tarkoittaa nettoloistehoa eli johdon reaktanssien kuluttamasta loistehosta 

on vähennetty kapasitanssien tuottama loisteho. Loistehotaseen arvo kertoo muusta verkosta 

otetun tai verkkoon annetun loistehon määrän. Johdon induktiivisissa reaktansseissa 

kuluttaman loistehon etumerkki on positiivinen ja kapasitanssien tuottaman loistehon 

etumerkki negatiivinen. Loistehotase on positiivinen, jos johto ottaa loistehoa verkosta ja 

negatiivinen, jos johto tuottaa loistehoa verkkoon. Johdon ollessa tyhjäkäynnissä tai pienellä 

kuormalla, se toimii kapasitanssin tavoin ja nostaa verkon jännitettä. [8, s. 366] Loistehotase 

voidaan laskea vähentämällä kaavan 5 mukaisesta kulutetusta loistehosta kaavan 6 mukainen 

tuotettu loisteho. Johdon loistehotaseen kaava on siis muotoa 

𝑄𝑙𝑡 = 𝑄𝑘 − 𝑄𝑡 = 3𝑋𝐼2 − 𝜔𝐶𝑈2    (7) 

jossa 

Qlt = loistehotase 

Qk = loistehon kulutus 

Qt = loistehon tuotanto  

ω = kulmataajuus  

C = johdon kapasitanssi 

X = johdon reaktanssi 

U = pääjännite 

I = johdon kuormitusvirta  

Kaapelit tuottavat loistehoa huomattavasti avojohtoja enemmän. Kaapeleiden ja avojohtojen 

välinen ero loistehon tuotannossa johtuu hyvin pitkälti siitä, että kaapeleilla on korkea 
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rinnakkaiskapasitanssi [9, s. 164]. Kun avojohtoja kuormitetaan lähellä niiden mitoitettua 

kuormitusta, ne kuluttavat loistehoa. Jos kuormitus on pientä, pidempien johtojen 

rinnakkaisreaktansseista voi tulla dominoivampia, ja tällöin suurjännitteen avojohdoista tulee 

loistehon tuottajia. [9, s. 163–164] 

Luonnollisella teholla tarkoitetaan pätötehon arvoa, jolloin johdon tuottama ja kuluttama 

loisteho ovat yhtä suuret [8, s. 366]. Toisin sanoen luonnollisella teholla käyvällä johdolla 

induktanssin ja kapasitanssin aiheuttamat loistehot ovat yhtä suuret, jolloin ne kumoavat 

toisensa eli johto kompensoi itse itsensä. Luonnollinen teho määräytyy johdon jännitteen ja 

aaltoimpedanssin perusteella, joista jännitteen merkitys on suurempi aaltoimpedanssin 

suuruuden vaihdellessa vain vähän. Johto kuluttaa loistehoa toimiessaan yliluonnollisella 

teholla ja tuottaa sitä toimiessaan aliluonnollisella teholla. Koska kaapeleiden kapasitanssi 

on huomattavasti avojohtoja suurempi, niiden luonnollinen teho on merkittävästi suurempi. 

Avojohdoilla luonnollinen teho ei ole lähellä termistä kuormitettavuutta, joten niiden 

taloudellinen käyttö tarkoittaisi, että johdot käyvät yliluonnollisella teholla eli kuluttavat 

loistehoa enemmän kuin tuottavat. [8, s. 94–95]  Jakeluverkkoyhtiöissä 110 kV:n 

maakaapelit saavuttavat harvoin luonnollista tehoa, joten kaapelit tuottavat loistehoa 

verkkoon. Samoin keskijännitekaapelit tuottavat loistehoa verkkoon. Esimerkiksi Helen 

Sähköverkko Oy:llä on kj-kaapeleita sekä 10 kV:n että 20 kV:n jännitteillä, joista 20 kV:n 

alueen kaapelit tuottavat enemmän loistehoa johtuen korkeammasta jännitteestä. 

Pienjännitekaapeleiden tuottama loisteho on hyvin alhainen, johtuen erityisesti siitä, että ne 

toimivat huomattavasti matalammalla jännitteellä (0,4 kV). 

4.2.2 Muuntajat 

Vaihtosähköjärjestelmässä muuntaja on laite, joka muuntaa ja usein lisäksi säätää jännitteitä 

ja virtoja kahden tai useamman käämityksen välillä. Muuntajan toiminta perustuu 

sähkömagneettiseen induktioon. [17, s. 141] Tässä luvussa keskitytään muuntajan 

pätötehohäviöiden ja loistehon kulutukseen vaikuttaviin tekijöihin ja niiden laskentaan 

sähköverkossa. Muuntajan häviöt voidaan jakaa sekä pätötehon että loistehon osalta 

kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviöihin. Muuntajan tyhjäkäyntihäviöt eivät ole riippuvaisia 

kuormituksesta, joten niiden suuruuden voidaan olettaa pysyvän tietyllä jännitteellä vakiona. 

Muuntajan pätötehon kuormitushäviöiden määrityksen lähtökohtina ovat kilpiarvoissa 

esitetyt nimellinen kuormitushäviö PkN ja pätötehon tyhjäkäyntihäviö P0. Magneettivuon 

vaihtelu muuntajan rautasydämessä saa aikaan pyörrevirta- ja hystereesihäviöitä eli 

muuntajan tyhjäkäyntihäviöitä P0 [16, s. 34]. Nimellinen kuormitushäviöteho, nimellinen 

teho ja pätötehon tyhjäkäyntihäviöt ovat muuntajakohtaisia arvoja. Muuntajan kilpiarvon 

tiedot vastaavat nimellisjännitteellä mitattuja arvoja [16, s. 34]. Muuntajan pätötehohäviöt 

saadaan laskettua summaamalla kuormitus- ja tyhjäkäyntihäviöt kaavalla 
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𝑃ℎ = (
𝑆

𝑆𝑁
)

2
𝑃𝑘𝑁 + 𝑃0        (8) 

jossa 

Ph = muuntajan pätötehohäviö 

S = muuntajan kuormituksen näennäisteho 

SN = muuntajan nimellisteho 

PkN = muuntajan nimellinen kuormitushäviöteho 

P0 = muuntajan tyhjäkäyntihäviöt [16, s. 34] 

Pätötehohäviöiden lisäksi jakelumuuntajat kuluttavat aina loistehoa sekä tyhjäkäynnissä että 

kuormitettuina. Tyhjäkäyntivirran I0 suuruudella on huomattavan suuri merkitys muuntajan 

tyhjäkäyntiloistehon arvoon. Tyhjäkäyntivirrassa on kaksi osaa, rautahäviöitä aiheuttava 

rautahäviövirta ja magnetoimisvirta [17, s. 155]. Rautahäviö- ja magnetoimisvirta ovat 90 

asteen vaihesiirrossa toisiinsa nähden, ja komponenteista suurempi on magnetoimisvirta. 

Muuntajan tyhjäkäynnissä kuluttama loisteho eli magnetoimishäviöt saadaan laskettua joko 

tyhjäkäyntivirran tai tyhjäkäyntinäennäistehon avulla kaavalla 

𝑄0 =  √(
𝐼0

𝐼𝑁
𝑆𝑁)2 − 𝑃0

2 =  √(𝑖0,%𝑆𝑁)2 − 𝑃0
2 = √𝑆0

2 − 𝑃0
2    (9) 

jossa 

Q0 = muuntajan tyhjäkäyntiloisteho  

I0/IN = tyhjäkäyntivirran ja nimellisvirran suhde 

SN = muuntajan nimellisteho 

P0 = muuntajan pätötehon tyhjäkäyntihäviöt  

i0,% = tyhjäkäyntivirran arvo prosentteina nimellisvirrasta IN, 𝑖0,% =
𝐼𝑜

𝐼𝑁
  

S0 = muuntajan tyhjäkäyntinäennäisteho [18, s. 12, 36] 

Tyhjäkäyntiloistehohäviöiden lisäksi muuntajan kuormitus aiheuttaa loistehohäviöitä. 

Muuntajan kuormituksen aiheuttama loistehon kulutus saadaan kaavalla 

𝑄𝑘 = 𝑋
𝑆2

𝑈2 ≈ 𝑥𝑘 (
𝑆

𝑆𝑁
)

2
𝑆𝑁         (10) 

jossa 

Qk = kuormituksen aiheuttama loistehon kulutus 

X = oikosulkureaktanssi 

xk = suhteellinen oikosulkureaktanssi 

S = muuntajan näennäisteho 

SN = muuntajan nimellisteho [18, s. 12][19, s. 9] 

Muuntajan loistehon kokonaiskulutus on siis riippuvaista tyhjäkäyntiloistehosta ja 

kuormituksen aiheuttamasta loistehon kulutuksesta. Muuntajan loistehon kokonaiskulutus 

Qh saadaan laskemalla yhteen muuntajan kuormituksen ja tyhjäkäynnin aiheuttamat  
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loistehon kulutukset Qk ja Q0 kaavalla 

𝑄ℎ = 𝑄𝑘 + 𝑄0       (11) 

4.2.3 Laitteet ja valaistus 

Monet kotitalouden laitteet joko tuottavat tai kuluttavat loistehoa. Julkaisussa Impact of 

Household Electric Energy Usage Trends on Electrical Power Supply Net Power Factor [20] 

on esitetty kotitalouden laitteiden jakautuminen kolmen kategorian mukaisesti. Laitteet on 

jaettu pelkästään pätötehoa kuluttaviin laitteisiin (R), pätötehoa ja loistehoa kuluttaviin 

laitteisiin (L) ja pätötehoa kuluttaviin ja loistehoa tuottaviin (C) laitteisiin. Julkaisu on 

vuodelta 2015, joten laitetiedot ovat lähellä nykyaikaa.  Liitteen A taulukossa A1 on esitetty 

julkaisussa [20] tarkasteltujen kotitalouden laitteiden jakautuminen kolmeen kategoriaan 

sekä tyypilliset tehokertoimien arvot. Kapasitiivista loistehoa tuottavia laitteita ovat 

esimerkiksi led-televisio, kannettava tietokone, Wifi-reititin, led-lamppu ja matkapuhelimen 

laturi. Loistehoa kuluttavia laitteita ovat esimerkiksi kuvaputkitelevisio, pesukone, radio, 

jääkaappi, pakastin, mikroaaltouuni ja hehkulamppu [20]. 

Julkaisussa Power signatures of Home Appliances based on Non-Intrusive Appliance Load 

Monitoring (NIALM) method [21] vuodelta 2012 on esitetty tietokoneiden ja televisioiden 

tuottamia loistehojen määriä. Julkaisussa esitettyjen tulosten mukaan pöytäkoneen pätöteho 

voi vaihdella 50 W ja 200 W välillä riippuen koneen kapasiteetista. Pöytäkoneen loisteho on 

kapasitiivista vaihdellen -10 var:n ja -40 var:n välillä. Televisioiden pätötehon kulutus 

vaihtelee runsaasti TV:n koosta ja mallista riippuen ollen usein kuitenkin 50 W:n ja 400 W:n 

välillä. Nykyaikainen TV tuottaa kapasitiivista loistehoa -10 var:n ja -20 var:n väliltä. [21] 

Kotitalouden laitteet voidaan jakaa särötehon perusteella myös lineaarisiin ja epälineaarisiin 

laitteisiin. Lineaariset laitteet eivät aiheuta harmonisia särötehoja tai ne aiheuttavat niitä 

erittäin vähäisen määrän. Tällaiset laitteet ovat perinteisiä laitteita kuten esimerkiksi 

lämmityslaitteita, tuulettimia ja moottoreita. Epälineaariset laitteet ovat melko uusia laitteita 

ja niiden toiminta perustuu tehoelektroniikkaan, joka aiheuttaa epälineaarista virtaa, joka 

puolestaan sisältää runsaasti harmonisia särötehoja. [22] Yleisesti ottaen paljon 

tehoelektroniikkaa ja erityisesti inverttereitä sisältävät laitteet joko tuottavat tai kuluttavat 

loistehoa. 

Väitöskirjassa Estimation of Standby Power and Energy Losses in South African Homes [23] 

vuodelta 2009 on todettu, että tehon kulutuksessa on huomattavia laitekohtaisia eroja, vaikka 

laitteiden käyttötarkoitus ja kapasiteetti olisivat samat. Tutkimuksessa havaittiin heikkoja 

tehokertoimen arvoja sekä laitteiden ollessa päällä että valmiustilassa kaikille muille laitteille 

paitsi LCD- ja plasmatelevisioille niiden ollessa päällä. Heikot tehokertoimet aiheuttavat 

suurempaa näennäistehoa ja samalla suurempaa loistehoa. Suurempi näennäisteho kasvattaa 

sähkön toimittajan häviöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että esimerkiksi LCD ja 
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plasmatelevisioilla on hyvin heikkoja tehokertoimien arvoja valmiustilassa. Tällöin 

pätötehon kulutus on lähellä nollaa, mutta näennäistehon ja loistehon komponentit ovat 

suhteessa pätötehoon suuria. [23, s. 139–142] Pienille sähkönkäyttäjille, joilla ei ole 

laskutuksessa loistehokomponenttia, ei aiheudu juurikaan kustannuksia laitteen pitämisestä 

valmiustilassa, jos laitteiden kuluttama pätöteho on vähäistä, mutta jakeluverkkoyhtiölle 

laitteen pätötehoon nähden korkea näennäisteho valmiustilassa aiheuttaa loistehon siirtoa 

verkossa ja kustannusten kasvua. Julkaisussa [23, s. 141] esitetty yhteenveto kotitalouden eri 

laitteiden tehoarvoista valmiustilassa ja käytössä on esitetty liitteen A taulukossa A2. 

Väitöskirja on julkaistu vuonna 2009, joten laitetiedot ovat lähes 10 vuotta vanhoja, joten ne 

eivät täysin vastaa nykytilannetta. Esimerkiksi yleisesti loistehoa tuottavat led-lamput ja  

-televisiot eivät ole tarkastelussa mukana eikä väitöskirjassa ole keskitytty kapasitiiviseen 

loistehoon. Myös julkaisussa An Analysis of Standby Power Consumption in Republika 

Srpska [24] vuodelta 2012 on käsitelty laitteiden kuluttamaa tehoa valmiustilassa. Julkaisun 

mukaan valmiustilassa laitteiden näennäisteho on paljon suurempi kuin laitteen kuluttama 

pätöteho, jonka seurauksena valmiustilan loisteho on korkea. Julkaisussa todettiin kuitenkin 

myös, että valmiustilan loisteho oli tarkastelluilla laitteilla suurimmaksi osaksi induktiivista. 

[24] 

Valaistuksessa yleistyvät led-lamput aiheuttavat kapasitiivista loistehoa ja mahdollisesti 

heikkoja tehokertoimen arvoja. Ledit ovat energiatehokkaampia ja kuluttavat vähemmän 

pätöenergiaa kuin perinteiset hehkulamput, mutta toisin kuin hehkulamppu, led-lamppu 

pääsääntöisesti tuottaa loistehoa. Lamppujen tuottama loisteho vaikuttaa tehokertoimen 

arvoon, joka puolestaan on hyvin vaihteleva eri valmistajien ja erityyppisten ledien välillä. 

Pääsääntöisesti ledit tuottavat loistehoa, mutta lampputekniikoita on useita, jolloin 

tehokertoimissa on huomattavaa lamppujen välistä vaihtelua. Ledien tehokertoimien arvoja 

on esitetty valmistajien lamppukatalogeissa. Esimerkiksi Helvarin vuoden 2017 led-

lamppukatalogin [25] perusteella ledin tehokerroin voi olla lähellä arvoa yksi, mutta 

katalogissa on myös lampputyyppejä, joiden tehokerroin on 0,5 (kap.).  

Myös Helen Sähköverkko Oy:n sisäisissä tutkimuksissa on tarkasteltu muutaman eri 

valmistajan ja lampputyypin tehokertoimien ja cos𝜑:n arvoja mittaamalla. Tulokset 

osoittivat, että led-lamppujen cos𝜑-arvoissa, tehokertoimissa ja loistehon tuotannossa on 

huomattavan suuria vaihteluita eri lamppujen välillä. Heikoin mitattu cos𝜑:n arvo oli 0,57 

(kap.) ja tehokertoimen arvo 0,50 (kap.). Parhaimman mitatun lampun cos𝜑 oli 1 (ei 

loistehon tuotantoa) ja tehokerroin 0,9 (kap.). [26] Jotta ledit eivät aiheuta tulevaisuudessa 

lisää kapasitiivista loistehoa verkkoon, ledien tehokertoimien arvoille tulisi asettaa 

vähimmäisvaatimuksia säännösten avulla. 

4.2.4 Kompensointilaitteet 

Vaihtovirralla johtojen loistehon kulutus on riippuvaista johdon läpi kulkevasta pätötehosta. 

Loisteholla on vaikutusta johdon jännitteeseen: loistehoa tuottavat laitteet nostavat ja 
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loistehoa kuluttavat laitteet laskevat jännitettä. Liian pieni jännite pienentää johtojen 

siirtokapasiteettia, ja liian suuri jännite aiheuttaa ongelmia verkon mitoituksen kanssa. 

Jännite, kuten myös loisteho, on paikallinen suure, joten sitä tulee säätää paikallisesti. 

Jännitteen säädön tavoitteita ovat yli- ja alijännitteen välttäminen, käyttövarmuuden ylläpito, 

hyvä sähkön laatu ja siirrosta aiheutuvien häviöiden minimointi. Jännitettä säädetään 

Suomessa sarja- ja rinnakkaiskondensaattoreilla, tahtigeneraattoreilla, rinnakkaisreaktoreilla 

ja muuntajien käämikytkimillä. Lisäksi säädössä voidaan käyttää staattisia loistehon 

kompensaattoreita ja jännitelähdesuuntaajalla varustetuttuja tasasähköyhteyksiä. [8, s. 374] 

Sähkötutkimuspoolin raportissa [27] todetaan, että loistehon kompensoinnin ja 

jännitteensäätöön vaikuttavien laitteiden vuorovaikutusta tulisi koordinoida jatkossa 

enemmän, koska nykytilanteessa voi syntyä ristiriitaa loistehon kompensoinnin tarpeen ja 

generaattoreiden jännitteensäädön välillä. 

Loistehoa tuottavia laitteita ovat ylimagnetoidut tahtikoneet, rinnakkais- ja 

sarjakondensaattorit, staattiset loistehon kompensaattorit ja aliluonnollisella teholla käyvät 

johdot. Loistehoa kuluttavat alimagnetoidut tahtigeneraattorit, rinnakkaisreaktorit, staattiset 

loistehon kompensaattorit, muuntajat, epätahtikoneet, tyristosillat verkkokommutoivilla 

tasasähköyhteyksillä, valokaariuunit, ja johdot, jotka toimivat yliluonnollisella teholla. [8, s. 

374]  

Siirtojohdon suorituskykyä on mahdollista parantaa loistehon kompensoinnilla joko sarjaan 

tai rinnan kytkettynä. [11, s. 218]. Siirtojohdon rinnakkaiskompensointi tarkoittaa, että 

johdon ja maan välille kytketään rinnakkaiskondensaattori, rinnakkaisreaktori tai staattinen 

loistehon kompensaattori. Kondensaattorilla ja reaktorilla on mahdollista säätää jännitettä 

portaittaisesti. Automaattiparistoissa kompensointilaite on jaettu rinnakkaisiin osiin, joka 

mahdollistaa hienojakoisemman, mutta kuitenkin yhä portaittaisen säädön. 

Yksinkertaisimmillaan säätö on päälle- ja poiskytkentää. Aseman jännitteeseen 

pohjautuvassa ohjauksessa kondensaattori kytketään verkkoon, kun jännite alenee ja 

vastaavasti reaktori kytketään verkkoon, kun jännite nousee. [8, s. 368–370] Induktiivista 

loistehoa kompensoidessa verkkoon kytketään kondensaattori ja kapasitiivista loistehoa 

kompensoidessa reaktori. Nykytilanteessa esimerkiksi Helen Sähköverkolla on kaksi 

kondensaattoria ja yksi reaktori kytkettynä 110 kV:n verkkoon. Loistehon profiilin 

muutoksen myötä kompensointitarve kohdistuu tällä hetkellä kapasitiivisen loistehon 

kompensointiin eli loistehon kuluttamiseen reaktorilla. Loistehon säätö HSV:n 

kompensointilaitteilla on automaattista, ja se seuraa kantaverkkoyhtiö Fingridin 

loissähköikkunan rajoja. Helen Sähköverkko Oy:n loistehon kompensointia käsitellään 

tarkemmin luvussa 4.4 Loistehon kompensointi Helen Sähköverkossa. 

Siirtojohdon sarjakompensoinnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa induktiivista reaktanssia 

pienennetään kytkemällä kondensaattori johdon kanssa sarjaan. Johdon sarjakompensointi 

lisää johdon siirtokapasiteettia silloin, kun rajoittavana tekijänä on jännite- tai 

kulmastabiilisuus. Johdon läpi kulkevan virran kasvaessa myös sarjakondensaattorin 

tuottama loisteho kasvaa. Suomessa on sarjakompensoitu useita 400 kV:n johtoja. [8, s. 368–

370] 
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Staattisessa loistehon kompensaattorissa (SVC) on rinnakkain sekä kondensaattori että 

reaktori. Staattinen loistehon kompensaattori voi joko antaa loistehoa verkkoon tai ottaa 

loistehoa, ja samalla on mahdollista säätää verkon jännitettä haluttuun suuntaan. Staattinen 

loistehon kompensaattori voi olla kytkettynä siirtojohtoon tai asemalle. [8, s. 337–339] 

Staattista loistehon kompensaattoria on mahdollista parantaa jännitelähdesuuntaajilla. 

Tällöin saadaan säädettävä rinnakkaiskompensointi, jonka toiminta-alue ei ole riippuvainen 

verkkojännitteestä. Tällaisista staattista kompensaattoria edistyksellisemmistä 

kompensointilaitteesta käytetään termejä static var generator tai STATCOM (static 

synchronous compensator). STATCOM voidaan kytkeä esimerkiksi johdon keskelle. [8, s. 

339–341] 

Myös verkkoon liittyneillä asiakkailla on omia kompensointilaitteita, joilla asiakkaat 

kompensoivat kuluttamaansa tai tuottamaansa loistehoa. Esimerkiksi erityisesti 

vanhemmissa kerrostaloissa kiinteistösähkölle saattaa olla kytkettynä kondensaattori 

kompensoimaan kiinteistösähkön kuluttamaa loistehoa. Helen Sähköverkossa 

tehotariffiasiakkailla on laskutuksessa loistehokomponentti sekä loistehon annolle että otolle 

ja loistehomaksuja syntyy ilmaisosuuden ylittävältä osalta. Tällöin on tärkeää, että asiakas 

on asettanut kompensointilaitteistonsa säädön tarpeensa mukaisesti, jotta kompensointi ei 

aiheuta liiallista loistehon ottoa verkosta tai antoa verkkoon ja sitä kautta maksuja asiakkaalle 

ja toisaalta kasvanutta loistehon kompensointitarvetta jakeluverkkoyhtiölle. 

Loistehon kompensoinnin yleisimmät tavat ovat laitekohtainen, ryhmäkohtainen ja keskitetty 

kompensointi [13, s. 48]. Yksittäisissä tehoelektroniikkalaitteissa voidaan käyttää 

kompensointilaitteita, kuten kondensaattoreita, joilla pyritään parantamaan laitteen 

tehokertoimen arvoa. Koska loistehoa ei ole järkevää siirtää verkossa, kompensointi olisi 

kannattavaa tehdä laitekohtaisesti estäen heikot cos𝜑:n ja tehokertoimen arvot tai keskitetysti 

esimerkiksi liittymispistekohtaisesti asiakkaan kompensointilaitteella. Monet laitteet 

sisältävät tehokertoimia korjaavaa tekniikkaa, mutta kuten edellisessä luvussa esitettyjen 

julkaisuiden tutkimukset osoittavat, useilla laitteilla on kuitenkin hyvin heikkoja 

tehokertoimen arvoja. Tehokerrointa on mahdollista parantaa myös kotitalouksien tasolla. 

Esimerkiksi julkaisussa Power Factor Regulation for Household Usage [28] on käsitelty 

tehokertoimen kontrollointia kotitalouksissa ja esitetty tapoja laitteiden aiheuttamien 

särötehojen kompensointiin. 

4.2.5 Hajautettu tuotanto ja sähkövarastot 

Edellisessä luvussa esiteltiin perinteisempiä tapoja säätää loistehoa ja jännitetasapainoa 

sähköverkossa. Jakeluverkkoyhtiö voi hankkia loistehon kompensointia varten 

kondensaattorin ja/tai reaktorin, joka on kapasiteetiltaan riittävä hoitamaan verkon 

kompensointia ja estämään loistehon liiallista ottoa kantaverkosta tai antoa kantaverkkoon. 

Koska loisteho on paikallinen suure, loistehon kompensointia on järkevää hoitaa myös 

paikallisesti mahdollisimman lähellä tarvetta. 
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Asiakkailla on kytkettynä verkkoon myös muita kuin varsinaisia kompensointilaitteita, jotka 

kykenevät joko tuottamaan tai kuluttamaan loistehoa. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi 

aurinkopaneelit, tuulivoimalat ja sähkövarastot. Loistehoa on mahdollista tuottaa tai kuluttaa 

laitteiden inverttereillä. Pääkäyttötarkoituksen, energian tuotannon tai varastoinnin, lisäksi 

laitteita on mahdollista käyttää liittymän loistehon hallinnan lisäksi alueen loistehon 

hallintaan. Asiakkaan laitteen käyttö jakeluverkkoyhtiön tarpeeseen vaatisi kuitenkin 

esimerkiksi kahdenvälisen sopimuksen tai markkinapaikan jakeluverkkoyhtiön ja asiakkaan 

välille. Nykytilanteessa loistehon markkinapaikkaa ei kuitenkaan ole. Kahdenvälisiä 

sopimuksia ja markkinaa käsitellään myöhemmin luvussa 9. Markkinapaikka tai sopimus 

jakeluverkkoyhtiön kanssa perustuisi siihen, että laitetta käytettäisiin alueen loistehotilanteen 

kompensointiin jakeluverkkoyhtiön tarpeen mukaisesti korvausta vastaan. 

Liittymisvaatimuksilla ja tehokertoimen arvon vaatimuksilla voidaan puolestaan estää 

kyseisen hajautetun tuotantolaitteiston loistehon liiallista tuotantoa ja kulutusta ja ongelmia 

jännitetasapainon kanssa. Tässä luvussa esitellään hajautetun tuotannon aiheuttamia 

ongelmia jännitteen ja loistehon näkökulmasta sekä käsitellään lyhyesti erilaisissa 

julkaisuissa esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja. 

Väitöskirjassa Voltage and Reactive Power Regulation by Photovoltaics in Distribution 

Systems [29] on tarkasteltu katoille asennettavien aurinkopaneeleiden inverttereiden käyttöä 

alueelliseen loistehon kompensointiin. Moderneilla aurinkopaneeleiden inverttereillä on 

kyky joko tuottaa tai kuluttaa loistehoa näennäistehon määrittelemissä rajoissa periaatteessa 

ilman ylimääräisiä kustannuksia. Tutkimuksessa on testattu aurinkopaneeleiden toimivuutta 

paikallisina loistehon kompensaattoreina. Inverttereiden loistehon tuotantoa säädettäisiin 

väitöskirjassa kuvaillussa mallissa dynaamisesti pohjautuen paikallisiin mittauksiin. 

Tutkimustuloksina todettiin, että loistehon paikallisella säädöllä voidaan vähentää 

syöttöjohdon pätötehohäviöitä ja loistehon tarvetta asemalla. [29, s. 59–75] 

Konferenssijulkaisussa [30] on käsitelty hajautetun tuotannon tuomia haasteita jännitteelle ja 

loisteholle ja niiden säätämiselle Ranskan suurimmassa jakeluverkkoyhtiössä Enedis’ssä. 

Julkaisussa on käsitelty kahta ratkaisuvaihtoehtoa: itseoppivaa loistehon säätöä ja hajautetun 

tuotannon syöttämän pätötehon rajoittamista tilanteen vaatiessa. Itseoppivaa loistehon säätöä 

voidaan käyttää keskijänniteverkossa lähdöille, joilla on sekä tuotantoa että kulutusta, mutta 

ei suorille hajautetun tuotannon keskijännitelähdöille. Itseoppivassa kompensoinnissa 

loistehon tuottaminen tai kuluttaminen perustuu jännitteeseen, jota mitataan 

liittymispisteessä sekä paikalliseen säätöön, joka sisältää kuolleen alueen. [30] Kuollut alue 

tarkoittaa aluetta, jossa säätö ei tarkoituksellisesti reagoi. Itseoppivaa kompensointia on 

julkaisussa [30] verrattu kiinteään tan𝜑-pohjaiseen säätöön, jossa loistehon ja pätötehon 

suhde pidetään määrätyssä arvossa. Itseoppiva ratkaisu voi tan𝜑-säätöön verrattuna vähentää 

hajautetun tuotannon verkkoliitännästä aiheutuvia maksuja tuotantolaitokselle. Myös 

kompensoinnissa käytettävä kuollut alue mahdollistaa suuremman kompensointikapasiteetin 

verkon häviöitä kasvattamatta. Julkaisussa toisena jännitteen hallinnan tapana on esitetty 

hajautetun tuotannon syöttämän pätötehon rajoittamista tarpeen vaatiessa, joka sekin 

mahdollisesti vähentäisi tuotannon verkkoliitännästä aiheutuvia maksuja resurssille. 



19 
 
 

Itseoppiva loistehon säätö on lisätty Enedis-jakeluverkkoyhtiön teknisiin dokumentteihin, ja 

uusi hajautetun tuotannon resurssi voi vaatia sitä liitynnälleen. [30] 

Myös saksalaisessa Cired-konferenssijulkaisussa [31] on käsitelty loistehon hallintaa 

uusiutuvan energian määrän yhä kasvaessa verkossa. Suurjännitetason hajautettua tuotantoa 

voidaan käyttää kompensoimaan loistehoa alemmilta jännitetasoilta, ja samalla on 

mahdollista parantaa sähkönsiirtojärjestelmän tasapainoa. Hajautetun tuotannon käyttö 

kompensointiin vaatii kuitenkin optimointia ja paikallisen jännitteen seurantaa, jotta se pysyy 

haluttujen rajojen sisällä. Yleisesti tehon siirtäminen suurista tuuli- ja aurinkovoimaloista 

maantieteellisesti suuriin jakeluverkkoihin voi aiheuttaa paikallista tai alueiden välistä 

jännitteen nousua. Toisaalta jos tuotantoa ei ole, myös vähäisessä kuormassa olevien johtojen 

kapasitanssit aiheuttavat jännitteen nousua. Julkaisussa todettiin, että jänniteongelmiin on 

mahdollista saada ratkaisua, jos loistehoa kompensoidaan hajautetussa tuotantolaitoksessa 

verkon vaatimusten mukaisesti. Julkaisussa todettiin myös, että tulevaisuudessa loistehon ja 

jännitteen hallinta kaikilla jännitetasoilla mukaan lukien pienjännitteellä tulee vaatimaan 

lisää mittauksia ja tietoliikennettä, joiden avulla saadaan parempi käsitys koko verkon tilasta. 

[31] 

Toisessa ranskalaisessa konferenssijulkaisussa [32] käsitellään hajautetun tuotannon 

resurssien käyttämistä loistehon kompensointiin tulevaisuudessa tuoden esille myös 

kompensointiin liittyviä ongelmia. Julkaisussa todetaan, että hajautetun tuotannon käyttö 

loistehon kompensointiin toisi haasteita, koska kapasiteetti ja tarve ovat riippuvaisia verkon 

tilasta ja toiminnasta. Verkon tilan tulisi olla sellainen, että hajautetun tuotannon 

kompensointia voidaan käyttää aiheuttamatta esimerkiksi jakeluverkon jännitteen muutoksia 

tai häviöiden kasvua. Hajautetulla tuotannolla ei myöskään välttämättä ole kapasiteettia 

kompensoida loistehoa kaikkina aikoina. Lisäksi julkaisussa todetaan, että alhaisen 

pätötehon tuotannon aikana loistehon tuotanto tai kulutus hajautetun tuotannon resurssilla ei 

usein ole teknisesti kannattavaa. [32] Nämä syyt voivat aiheuttaa haasteita hajautetun 

tuotannon loistehon kompensointipotentiaalin hyödyntämiselle. 

4.2.6 Kivikon aurinkovoimala ja Suvilahden sähkövarasto 

EU-SysFlex -projektissa mukana olevia loistehon kompensoinnin resursseja ovat Suvilahden 

sähkövarasto ja Kivikon aurinkovoimala Helsingissä. Tässä luvussa esitellään resurssit, 

niiden kompensointipotentiaalit ja resursseilla tähän mennessä tehtyjä loistehon 

kompensointiin liittyviä testejä.  

Kivikon aurinkovoimalan paneelit sijaitsevat talviurheilukeskus Ylläs-hallin katolla 

Helsingissä. Sekä aurinkovoimala että talviurheilukeskus ovat Helsingin kaupungin 

omistuksessa. Aurinkopaneeleiden nimellinen kapasiteetti on 850 kWp, inverttereiden koko 

yhteensä 1 MW (2 x 500 kW) ja malli ABB PVS800-MWS. Aurinkovoimala on kytketty 

keskijännitteelle 20 kV muuntamoon 1000 kVA:n muuntajan kautta. Kivikon 
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aurinkovoimalan tuottamaa tehoa käytetään kattamaan osa talviurheiluhallin kulutuksesta. 

Talviurheiluhallissa on sisätiloissa noin kilometrin hiihtorata sekä luistelukenttä, joten hallin 

jäähdytystarve on suuri. Jäähdytyslaitteet kuluttavat loistehoa, josta paikallinen jakeluverkon 

haltija eli Helen Sähköverkko laskuttaa tehotariffiasiakkaita. [33]  

EU-projektissa mySMARTLife, jossa Helen oli mukana, testattiin Kivikon 

aurinkopaneeleiden inverttereiden loistehon kompensointikykyä. Projektin raportin 

tuloksissa todettiin, että aurinkovoimalalla pystytään kompensoimaan loistehoa ja 

kompensointikykyä voidaan käyttää aurinkovoimalan tehokertoimen parantamiseen. Tällöin 

paneelien omistaja säästäisi loistehomaksuissa. Vaihtoehtoisesti aurinkopaneeli voisi toimia 

loistehon markkinapaikalla, ja saada jakeluverkkoyhtiöltä korvausta kompensoinnista. [33] 

Tällaista markkinapaikkaa ei kuitenkaan nykytilanteessa ole.  

Kivikon aurinkovoimalan todettiin EU-projektin raportissa toimivan luotettavasti ja 

keskeytyksettömästi [33]. Loistehon kulutusta testattiin projektissa myös yöaikana, jolloin 

laite ei kykene tuottamaan pätötehoa. Aurinkopaneelit asetettiin kuluttamaan 100 kvar 

loistehoa auringon laskemisen jälkeen, ja ne kykenivät kuluttamaan loistehoa halutun verran. 

[33, s. 20] Tulosten perusteella aurinkopaneeleiden inverttereillä voidaan kompensoida 

loistehoa aikana, jolloin se tuottaa pätötehoa, mutta myös aikana, jolloin pätötehon tuotantoa 

ei ole [33]. Loisteho ei aiheuta paikallista ongelmaa Kivikossa, joten sen puolesta loistehon 

kompensointi inverttereillä kyseisellä alueella ei ole tarpeellista [33]. Lisäksi loppuraportissa 

on todettu, että loistehon kompensointi kasvattaa aurinkovoimalan häviöitä ja saattaa 

lyhentää invertterin käyttöikää [34]. Kivikon aurinkovoimalan inverttereiden loistehon 

maksimikompensointipotentiaali on noin +/- 800 kvar. 

Suvilahden sähkövarasto, nimellisteholtaan 1,2 MW ja energiakapasiteetiltaan 600 kWh, on 

kytketty Helen Sähköverkoko Oy:n keskijänniteverkkoon Helsingin Suvilahdessa [35]. 

Sähkövarasto koostuu noin 15 000 litium-ioni-akkukennosta, joihin voidaan varastoida 

hetkellisesti Suvilahden (340 kWp) ja Kivikon (850 kWp) aurinkovoimaloiden tuottama 

energia [36]. Sähkövarasto on asennettu vuonna 2016, ja ensimmäiset kolme vuotta se on 

tutkimuskäytössä. Tutkimusprojektissa ovat mukana Helen, Helen Sähköverkko ja Fingrid. 

Sähkövaraston ensimmäiset testit tehtiin syksyllä 2016, ja tutkimuskäyttö on sen jälkeen 

keskittynyt taajuuden, loistehon ja jännitteen säätöön kantaverkkoyhtiön ja 

jakeluverkkoyhtiön pyyntöjen mukaisesti. Jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta sähkövaraston 

hyödyllisiä ominaisuuksia ovat loistehon ja jännitteen säätö, kysyntäjousto ja 

huipunleikkaus. [35] 

Suvilahden sähkövarastoa voidaan käyttää sekä loistehon tuottamiseen että kuluttamiseen. 

Yhtenä testauksen kohteena on ollut loistehon kuluttaminen sähkövarastolla yöaikana koko 

varaston loistehon kompensointikapasiteetilla. Sähkövaraston loistehon kompensointi-

kapasiteetti on suurimmillaan +/- 900 kvar, ja pätöteho voi vaihdella tällöin näennäistehon 

asettamissa rajoissa.  Sähkövaraston toiminta on PQ-käyrän mukaista, jossa näennäistehon 

maksimi on 1,8 MVA. Maksimaalista tehoa voidaan tuottaa tai kuluttaa 30 sekunnin ajan, 

jonka jälkeen sähkövarasto palautuu 1,2 MVA:n normaaliin toimintatilaan. 
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Keskijänniteverkon jännitetasoa säädetään normaalisti automaattisesti kontrolloimalla 

110/10 kV tai 110/20 kV päämuuntajien kytkimiä. Sähkövarastolla on mahdollista säätää 

jännitetasoa syöttämällä varastolle haluttu jännite-loisteho-säätökäyrä. [35] 

Julkaisussa [35] on esitetty malli, jossa Suvilahden sähkövarastolla voidaan ajaa loistehon 

kompensointiohjelmaa yöaikana, jännitteensäätöä VQ-käyrän mukaisesti päivällä ja tehdä 

samanaikaisesti jatkuvaa taajuuden säätöä. Säätömahdollisuuksia rajoittaa kuitenkin 

sähkövaraston kapasiteetti, koska varaustila voi laskee liian alhaiseksi tai akku ei ehdi 

latautua riittävästi. Testikäytön aikana on aiheutunut tilanteita, joissa sähkövarasto ei 

rajallisen kapasiteettinsa takia ole pystynyt aina suorittamaan haluttua taajuudensäätöä, joka 

puolestaan alentaisi Fingridin säätösähkömarkkinoilta saatavaa korvausta. Mikäli 

sähkövarastolla tehtävät muut ajo-ohjelmat, kuten taajuussäätö, eivät aiheuta vaihtelua niin 

paljon, että pätötehon määrä alkaisi rajoittaa loistehoa, sähkövarasto kykenee 

kompensoimaan maksimimäärän 900 kvar luotettavasti. Säätöominaisuuksille voidaan 

asettaa priorisointia, esimerkiksi taajuussäätöä voidaan priorisoida jännitteensäädön edelle, 

jos käytettävissä oleva kapasiteetin määrä aiheuttaa rajoitteita. [35] 

Sähkövarastojen yleistymistä hankaloittaa tällä hetkellä sähkövaraston verotuskäytäntö, 

koska sähköveroa maksetaan kaksinkertaisesti sekä ladattaessa varastoa että syötettäessä 

sähköä verkkoon uudelleen. [37, s. 52] Verotuskäytäntöä tullaan kuitenkin muuttamaan 

Suomessa tulevaisuudessa ainakin suurien akkujen osalta [38]. Valtiovarainministeriön 

tiedotteen [38] mukaan sähkön verotusta kehitetään siten, että kaksinkertaisesta verotuksesta 

luovutaan ensivaiheessa suurten akkujen osalta. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus 

tarkastella mahdollisuutta luopua kaksinkertaisesta verotuksesta myös pienten akkujen osalta 

esimerkiksi tilanteessa, jossa sähköautojen akkuja käytetään välivarastoina. Sähkön 

varastoinnin kaksinkertainen verotus tullaan Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan 

poistamaan suurien akkujen osalta vuoden 2019 alusta. [38] 

Aurinkovoimalan tai sähkövaraston invertterien potentiaalia ei ensisijaisesti käytetä 

loistehon kompensointiin, koska laitteiden päätehtävänä ei ole loistehon hallinta. 

Aurinkovoimalan ensisijainen hankintaperuste on siitä saatava pätöenergia asiakkaan 

käyttöön. Sähkövarasto puolestaan mahdollistaa sähkön kulutuksen ja tuotannon parempaa 

tasapainottamista ja samalla vakauttaa sähköverkon toimintaa. Laitteet voisivat tämän lisäksi 

toimia esimerkiksi kantaverkkoyhtiön markkinapaikoilla tai loistehon markkinapaikalla, jos 

sellainen kehitetään tulevaisuudessa. Sähkövarasto tai aurinkopaneeli voi olla 

tulevaisuudessa samanaikaisesti mukana useammalla markkinapaikalla, mutta potentiaalin 

rajallisuuden vuoksi erilaiset säädöt voivat rajoittaa toisiaan, jolloin esimerkiksi loistehon tai 

taajuuden kompensointiin halutulla tasolla ei ole enää riittävästi kapasiteettia. 



22 
 
 

4.3 Fingridin loissähkömaksut 

Tässä luvussa käsitellään kantaverkkoyhtiö Fingridin loissähköikkunan pääperiaate ja 

hinnoittelu. Fingridin [39] mukaan loistehon määrän ja siitä aiheutuvan jännitteen kasvun 

takia kantaverkon ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat nousseet viime vuosina. Tähän 

on osaltaan vaikuttanut maakaapeloinnin yleistyminen [39]. Loistehon määrän muutos 

kantaverkossa on aiheuttanut vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden loissähkön 

hinnoittelurakenteen, jota käsitellään luvussa 4.3.2. 

4.3.1 Loissähköikkunan pääperiaate 

Fingrid seuraa liittymispistekohtaisesti loistehon kulutusta ja tuotantoa ja laskuttaa 

loistehosta, jos ilmaisosuuden rajat ylittyvät. Kantaverkosta saa ottaa loistehoa ja sinne saa 

antaa loistehoa ilman maksua kantaverkkoyhtiölle loistehoikkunan määrittelemien raja-

arvojen verran. Loissähköikkuna on määritelty liittymäkohtaisesti, ja sitä tarkastellaan 

tunneittain. Laskutettaessa ei oteta huomioon 50 suurinta loissähköikkunan ylitystuntia 

kuukaudessa. Lisäksi Fingrid on määritellyt että, jos asiakkaan verkkoon liittynyttä yli 10 

MW voimalaitosta ei käytetä loistehon paikalliseen kompensointiin, sen vaikutus voidaan 

vähentää liittymispisteen mittauksesta. [40][41] Helen Sähköverkon alueella voimalaitosten 

vaikutus on huhtikuusta 2017 alkaen erotettu loissähkön seurannasta. Lisäksi HSV:ssä 

loissähköikkunan määrittäviä rajapistemittauksia tarkastellaan netotettuna. Kuvassa 4 on 

esitetty Fingridin loissähköikkunan pääperiaate. Loissähköikkunalla määritetään 

liittymispistekohtaisesti kantaverkosta ilman erillistä korvausta toimitetun ja vastaanotetun 

loissähkön määrä [41]. 

 
Kuva 4: Fingridin loissähköikkuna. [41] 

Liittymispisteen loissähkön otto- ja antorajat on määritelty normaalissa käyttötilanteessa 

liittymispisteen kautta siirretyn pätötehon vuosiottoenergian ja liittymispisteen takana 

olevien voimalaitosten yhteenlasketun nettosähkön avulla. Liittymispisteen loisotto ja  

-antorajat määräytyvät sen perusteella, tuotetaanko vai kulutetaanko pätötehoa kantaverkon 

liittymispisteessä. Tilanteessa, jossa kulutetaan pätötehoa, käytetään liittymispisteen 
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loissähkön ottorajaa QD ja antorajaa QD1. Tilanteessa, jossa puolestaan tuotetaan pätötehoa, 

loissähkörajat määräytyvät liittymispisteen loissähkön ottorajan QG ja antorajan QG1 

perusteella. [41, s.2-3]. Loissähkön otto- ja antorajojen tarkemmat laskentaperusteet- ja 

kaavat on julkaistu Fingrid Oyj:n sovellusohjeessa Loissähkön toimitus ja loistehoreservin 

ylläpito [41].  

Sähkötutkimuspoolin raportissa Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva [27] 

on tehty havaintoja nykyisestä loissähköikkunasta. Raportissa todetaan, että loistehomaksuja 

syntyy yleisesti yllättävän usein pätötehon annolla ja loistehon kulutuksella. Raportissa 

ehdotetaan, että loistehoikkunoiden kokoa ja muotoa voisi tarkastella tarkemmin 

näkökulmasta, joka huomioisi ylitysten haitallisuuden kantaverkolle. Tämän tavoitteena olisi 

saada paremmin soveltuva ikkuna erityisesti tuotantoa sisältäviin jakeluverkkoihin. [27] 

Loistehoikkunan määrittelyä voidaan myös kritisoida siitä, että ikkuna rajautuu tiukaksi 

jakeluverkkoyhtiöille, joissa pätötehon kulutus on suurta.  

Sähkötutkimuspoolin raportissa [27] todetaan myös, että nykyinen liittymispistekohtainen 

loistehoikkuna voi aiheuttaa epäedullisen tilanteen. Raportin mukaan netotussopimusten 

tulisi olla ensisijainen ratkaisu loistehotaseen hoitamiseksi silloin, kun se on kaikkien 

osapuolten kannalta teknisesti ja taloudellisesti kannattavinta. Netotusta voidaan käyttää, jos 

asiakkaalla on useita liittymispisteitä kytkinlaitoksen samassa kiskossa. [27] Tällöin 

seurannan perusteena oleva energiamäärä ja loissähkörajat muodostetaan liittymispisteiden 

tuntikohtaisten loisteho- ja loisenergiamäärien nettosummana. Netotuksesta on sovittava 

erikseen sopimuksella Fingridin kanssa. [41] Kauempana toisistaan olevat liityntäpisteet 

eivät voi tehdä loistehon netotusta keskenään, koska tästä aiheutuisi ongelmia rajanvedon ja 

tasapuolisen kohtelun kanssa [27].  

Esimerkiksi Helen Sähköverkossa anto- ja ottorajat tarkastellaan HSV:n ja 

kantaverkkoyhtiön välisten rajapistemittausten nettosummana. Kantaverkkoyhtiön 

määrittämät loistehorajat ovat Helen Sähköverkko Oy:ssä QD=50 Mvar ja QD1= -20,5 Mvar. 

HSV:n antoraja sisältää ratasyöttöasemien suodattimien hyvityksen 8 Mvar. Lisäksi Fingrid 

on määritellyt, että loissähkön toimituksen katsotaan tapahtuvan loissähköikkunan 

mukaisesti silloin kun loissähkön otto kantaverkosta on enintään arvon QD suuruinen tai 16 

% kantaverkosta otetusta pätötehosta ja anto kantaverkkoon on enintään arvon QD1 suuruinen 

tai 4 % kantaverkosta otetusta pätötehosta [41, s. 4]. Voimalaitokset on erotettu HSV:n 

ikkunan seurannasta huhtikuussa 2017 eli anto- ja ottorajat määräytyvät laskennallisen 

HSV:n alueen pätötehon kulutuksen sarjan mukaisesti. 

4.3.2 Loissähkömaksut 

Loissähköikkunan rajojen ylittyessä loissähkön käytöstä laskutetaan ylityksen osalta 

liittymispisteen haltijaa. Laskutuksessa ei huomioida viittäkymmentä itseisarvoltaan suurinta 

tunnin pituista loissähköikkunan ylitystä kuukaudessa eikä ylityksistä laskuteta, jos ne ovat 
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aiheutuneet kantaverkon viasta ja häiriöstä. [41, s. 7] Loissähkön laskutuksessa otetaan 

huomioon myös mahdolliset lievennykset, jotka on esitetty tarkemmin Fingridin 

loistehoikkunan sovellusohjeessa [41, s. 7]. Jos asiakkaan teholtaan yli 10 MW verkkoon 

liittynyttä voimalaitosta ei käytetä paikalliseen loistehon kompensointiin, sen vaikutus 

voidaan vähentää liittymispisteen mittauksesta [40]. 

Loissähkön hinnoittelu koostuu kahdesta komponentista, tehomaksusta ja energiamaksusta 

[42]. Laskutus perustuu loistehomaksun osalta kuukauden suurimman loissähköikkunan 

anto- ja ottorajan ylitykseen ja sen suuruus määräytyy keskituntitehona. Loisenergiamaksu 

pohjautuu loissähköikkunan ylitysenergiaan. Se määräytyy kunkin kuukauden 

loissähköikkunan ylitysenergian mukaisesti kerrottuna voimassa olevalla yksikköhinnalla. 

[41, s. 7] Kuten jo aiemmin todettiin, kuukauden viittäkymmentä itseisarvoltaan suurinta 

ikkunan ylitystä ei huomioida loistehomaksun eikä -energiamaksun kuukausittaisissa 

laskutuksissa. 

Kuvassa 5 on esitetty laskutettavan loissähkön määräytyminen. Fingridin sovellusohjeessa 

[41] on määritelty, että Pm tarkoittaa mitattua pätötehon tuntitehoa ja Qm mitattua loissähkön 

tuntitehoa [41, s. 8], jotka muodostavat kuvaan merkityn pisteen. Koska esimerkin tilanteessa 

on kyse pätötehon otosta ja loistehon otosta eli kulutuksesta, pistettä (Pm, Qm) verrataan 

loissähkön ottorajaan QD. Laskutettava loistehoylitys määräytyy kuvan 5 mukaisesti pisteen 

(Pm, Qm) ja QD:n arvon erotuksena. Kuvan käyrä QD1 kuvastaa loistehon annon rajaa. 

 
Kuva 5: Esimerkki laskutettavan loistehon määräytymisestä Fingridin sovellusohjeesta. [41, s. 8] 

Kantaverkkoyhtiön laskutus noudattaa portaittaista hinnoittelua. Vuonna 2017 loistehorajat 

ylittävästä tehosta peritään kolmannes ja vuonna 2018 kaksi kolmannesta loistehon vuoden 

2019 yksikköhinnasta. Vuonna 2019 loistehomaksu astuu voimaan täysimääräisenä (1000 

€/Mvar). Tämän lisäksi loisenergiamaksu on vuodesta 2017 alkaen 5 €/Mvarh sekä otolle 

että annolle. [42] Fingridin loissähköhinnoittelu vuosille 2017–2019 on esitetty taulukossa 2. 

Viittäkymmentä itseisarvoltaan suurinta ikkunan ylitystä kuukaudessa ei huomioida 

loistehomaksun eikä -energiamaksun laskutuksissa [42]. 
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Taulukko 2: Loissähkön hinnoittelu Fingridin taulukkoa [40] mukaillen. 

 

Sähkötutkimuspoolin raportissa Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva [27] 

on tutkittu jännitteensäädön ja loistehon hallinnan osaratkaisuiden toimivuutta ja 

taloudellisuutta kokonaisuutena. Tutkimuksessa todettiin, että kantaverkon asettamat 

loistehotariffit ohjaavat tilannetta koko järjestelmän kannalta sekä teknisesti että 

taloudellisesti oikeaan suuntaan. Loistehon kompensointi on kannattavinta hoitaa 

jännitetasolla, jossa sitä kulutetaan tai tuotetaan. Liiallinen loistehon anto voi ääritapauksena 

vaarantaa kantaverkon käyttövarmuuden ja aiheuttaa ylijänniteongelmia. 

Sähkötutkimuspoolin raportin mukaan on odotettavissa, että loistehon anto kantaverkon 

suuntaan tulee entisestään korostumaan. [27] Kantaverkkoyhtiön loissähkön hinnoittelu 

kehottaa jakeluverkkoyhtiöitä hoitamaan loistehon kompensoinnin jakelualueensa sisällä, 

jolloin jakeluverkkoyhtiöt välttyvät suurilta loissähköikkunan ylityksistä ja niiden 

aiheuttamilta maksuilta ja samalla loistehon siirto kantaverkkoon tai otto kantaverkosta 

pienentyy. 

4.4 Loistehon kompensointi Helen Sähköverkossa 

Loistehon säätö on järkevää toteuttaa paikallisesti, koska loistehon siirto verkossa aiheuttaa 

häviöitä. Kompensoinnissa olennaista on, ettei aiheudu tilannetta, jossa säätö ns. kilpailee 

keskenään eli yhdessä kohdassa kulutetaan loistehoa ja toisessa kohtaa lähellä ensimmäistä 

tuotetaan loistehoa verkkoon. Loistehon säädöllä on vaikutusta jännitteeseen ja sen 

tasapainon ylläpitoon. Fingridin muuttuneet maksuperusteet [40] aiheuttavat kustannuksia 

jakeluverkkoyhtiöille, joten muutos ohjaa verkkoyhtiötä kompensoimaan loistehotasettaan 

itse. 

Helen Sähköverkko Oy:llä oli aikaisemmin loistehotaseen hallinnasta sopimus paikallisen 

tuottajan, Helenin, kanssa. Tällöin loistehon tasapainoa säädettiin tuottamalla tai 

kuluttamalla loistehoa Helenin voimalaitoksilla Helsingissä. Tilanne muuttui vuonna 2013, 

jolloin Helen ilmoitti, ettei se voi enää taata, että kesäaikana olisi vähintään yksi voimalaitos 

käynnissä. Helenin kanssa tehty sopimus irtisanottiin vuoden 2016 alusta, koska taetta 

kompensoinnista ei enää ollut. Lisäksi HSV:llä oli vuokrasopimuksella 30 Mvar:n osuus 

Fingridin Tammiston kondensaattorista, mutta sopimus irtisanottiin vuonna 2016. Tämän 

jälkeen loistehon säätöä on toteutettu ensisijaisesti Helen Sähköverkko Oy:n omilla 

kompensointilaitteilla. Kuten aiemmissa luvuissa todettiin, loisteholla on merkittäviä 

vaikutuksia jännitteeseen. Helen Sähköverkon alueella verkko on kuitenkin vahvaa ja 

Loissähkön hinnoittelu 2017 2018 2019

5 5

Loistehomaksu €/Mvar, kk 

(anto tai otto)

Loisenergiamaksu €/Mvar 

(anto)

Loisenergiamaksu €/Mvar 

(otto)

333 666 1000

5 5 5

5
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toisaalta hajautetun tuotannon määrä on vielä vähäinen, joten loisteho ei ole aiheuttanut 

merkittäviä ongelmia verkon jännitteen laadulle. Kustannuksia aiheuttaa kuitenkin loistehon 

syöttö kohti kantaverkkoa ja kiristymässä olevat Fingridin loissähkömaksut. 

Loissähkömaksuja aiheutuu Helen Sähköverkolle erityisesti matalan energiankulutuksen 

aikana. Yleisesti ottaen loistehon kompensointi on järkevää hoitaa paikallisesti eikä sitä 

kannata siirtää turhaan verkossa. 

Tällä hetkellä Helen Sähköverkko Oy:llä on kaksi 30 Mvar kondensaattoria ja yksi 30 Mvar 

reaktori Viikinmäessä. Reaktorin tarve on ollut nykytilanteessa tyypillisesti öisin ja 

viikonloppuisin. Kondensaattoreiden käyttötarve on viime vuosina ollut huomattavasti 

vähäisempää kuin reaktorin. Helen Sähköverkon sisäisten skenaariotarkastelujen mukaan 

lähitulevaisuudessa on tarve uudelle reaktorikapasiteetille. Helen Sähköverkolla on tällä 

hetkellä käynnissä projekti uuden 50 Mvar reaktorin hankinnasta, joka toisi ratkaisua 

loistehon profiilin muutoksen aiheuttamiin ongelmiin. 

HSV:llä on kantaverkkopisteitä Fingridin kanssa Leppävaarassa, Tammistossa, 

Mellunkylässä ja Vaaralassa, joissa sekä pätö- että loistehoa annetaan kantaverkkoon tai 

otetaan kantaverkosta. Helen Sähköverkon 110 kV verkkoon kytkettyjen Helenin 

voimalaitosten loistehoja ei oteta mukaan laskettaessa HSV:n loistehotasetta rajapisteessä. 

HSV:n reaktorin ja kondensaattoreiden säätö perustuu rajapistemittauksiin ja niihin 

pohjautuvaan ennusteeseen. HSV:n ja Fingridin välisten rajajohtojen ja voimalaitosten 

liittymispisteiden pätö- ja loistehomittauksista lasketaan summat, jolloin tuloksena saadaan 

pätö- ja loistehon kulutuksen summat HSV:n verkon alueella. Kompensointilaitteen 

ohjauslogiikka perustuu automaattiseen seurantaan ja sen perusperiaatteena on laskea 

keskiarvo kuluneiden minuuttien ajalta, joista muodostetaan ennuste koko tunnin loistehosta. 

Ennuste perustuu kuluneen tunnin keskiarvoon ja hetkellisarvoihin. Loistehoikkunan 

laskenta ja valvonta tapahtuu minuutin välein, ja ikkunanylityksen ja tulevan ohjauksen 

indikointi viiden minuutin välein. Mikäli ennuste ylittää määritellyt loistehoikkunan rajat, 

kondensaattorin tai reaktorin katkaisijalle menee kytkentäkäsky. Esimerkiksi jos ennuste 

ylittää antorajan, kytketään pois kondensaattori tai kytketään päälle reaktori. Jos ennuste 

ylittää ottorajan, reaktori kytketään pois tai kondensaattori kytketään päälle. 

Jakeluverkkoyhtiön loistehotaseeseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös muilla keinoilla 

kuin kondensaattoreilla ja reaktoreilla. Loistehoa tuottavat pien- ja keskijännitteen 

tehosiirtoasiakkaat saadaan selville mittaustietojen ja laskutuksen perusteella. Asiakkaiden 

kompensointilaitteiden mahdollisesti virheelliseen ja taloudellisesti kannattamattomaan 

käyttötapaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan yhteydenotoilla. Asiakkaiden on mahdollista 

saavuttaa loistehon kompensointilaitteiston säädön muutoksilla selkeää säästöä 

loistehomaksuissa, ja samalla loistehon anto tai otto jakeluverkon suuntaan pienenee, joka 

puolestaan parantaa verkkoyhtiön tilannetta. Asiakkaiden kannattaa asettaa loistehon 

kompensointilaitteiston säätö siten, että loistehon tarve on hieman induktiivisella eli 

kulutuksen puolella. Mikäli asiakkaan laskulla näkyy laskutettavaa loistehon antoa eli tuottoa 

verkkoon päin, on todennäköistä, että asiakkaalle on kannattavaa muuttaa 

kompensointilaitteiston toimintatapaa. Tehosiirtoasiakkaat eivät välttämättä ole tietoisia 
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siitä, että he pystyisivät välttämään sähkönsiirron loistehomaksuja muuttamalla omaa 

kompensointiaan vastaamaan paremmin nykytilannetta. Helen Sähköverkko on ottanut 

yhteyttä suurimpiin loistehon antoa aiheuttaviin asiakkaisiin. 

Asiakasrajapintaan vaikuttamisen lisäksi jakeluverkkoyhtiössä voidaan pyrkiä vähentämään 

110 kV maakaapeleista aiheutuvaa loistehon tuotantoa kytkemällä kaapeleita 

jännitteettömiksi verkon käyttötilanteen salliessa vaarantamatta toimitusvarmuutta. 

Kaapelikytkentöjen muutosten avulla on mahdollista hieman pitkittää 

lisäreaktorikapasiteetin hankintaa, mutta ne eivät tuo pysyvää ratkaisua muuttuneeseen 

loistehotilanteeseen. Kaapelikytkentämuutoksista saatava hyöty on rajoittunut kaapeleihin, 

jotka eivät heikennä käyttövarmuutta, joten kytkentämuutoksista saatava 

kompensointipotentiaali on hyvin rajallinen. Kytkentätoimenpiteillä ja asiakasrajapinnan 

toimilla on mahdollista pääosin välttää korkeita kantaverkkoyhtiön loistehoikkunan 

ylitysmaksuja lähivuosina, mutta nämä keinot eivät poista suurempaa reaktorikapasiteetin 

tarvetta lähitulevaisuudessa. Helen Sähköverkko Oy:n vuonna 2017 tekemät kaapeli-

kytkentämuutokset on käsitelty tarkemmin luvussa 4.5.3 Muutokset Helen Sähköverkossa.  

Kaapelikytkentöjen lisäksi Helen Sähköverkko Oy teki keväällä 2017 kahdenvälisen 

sopimuksen loistehon kompensoinnista erään suuren asiakkaan kanssa. Asiakas kuluttaa 

loistehoa 6 Mvar ennalta sovitun aikaikkunan mukaisesti. Loistehon kulutus kohdistuu 

yöaikaan. Lisäksi tällä hetkellä tutkimuskäytössä olevalla Suvilahden sähkövarastolla 

voidaan kuluttaa loistehoa 0,9 Mvar. Loistehoa on kulutettu myös sähkövarastolla usein 

yöaikana. 

Asiakasyhteydenotoilla ja kaapelikytkennöillä ei saavuteta pysyvää ratkaisua, koska niistä 

saatava loistehon kompensoinnin määrä on rajallinen, ja toisaalta asiakasyhteydenotoista 

saatava vaikutus on riippuvaista asiakkaan halukkuudesta tehdä muutoksia 

kompensointilaitteistonsa asetteluihin. Loistehon kehitysennusteilla ja skenaariolla on 

merkittävä vaikutus siihen, milloin esimerkiksi uusi reaktori on kannattavaa hankkia. 

Toisaalta on hyvin epävarmaa, kuinka pitkään ja miten voimakkaana nykyinen tilanne eli 

loistehon profiilin siirtyminen kantaverkon rajapisteissä erityisesti pienemmän kulutuksen 

aikana kapasitiiviselle puolelle jatkuu ja milloin tilanne alkaa tasoittua. Mikäli nykyinen 

trendi jatkuu, loistehon anto asiakkaiden suunnalta verkkoon päin ja toisaalta jakeluverkosta 

kohti kantaverkkoa tulee kasvamaan tulevaisuudessa, jolloin verkkoon vaaditaan lisää 

kompensointikapasiteettia. 

4.5 Loistehon profiilin muutos 

Tässä luvussa käsitellään havaittuja muutoksia loistehon profiilissa Suomessa ja Euroopassa 

sekä kotitalouden sähkölaitteissa. Lopuksi käsitellään Helen Sähköverkon loistehon profiilin 

muutosta, joka on linjassa muualla Euroopassa havaittujen muutosten kanssa. Tutkimustietoa 
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ja julkaisuja loistehon profiilin muutoksesta on maailmanlaajuisesti kuitenkin vielä vähäinen 

määrä. 

4.5.1 Yleisesti Euroopassa 

Sähkötutkimuspoolin raportissa [27] on tarkasteltu loistehon muutokseen vaikuttaneita 

tekijöitä. Raportissa todetaan, että aliluonnollisella tehoalueella toimivien johtojen ja 

kaapeleiden tuottaman loistehon takia loistehon anto alemmasta jännitetasosta 

kantaverkkoon päin on kasvanut. Kaapeloinnit erityisesti keskijänniteverkossa ja 

kaupunkialueilla 110 kV verkossa ovat vaikuttaneet loistehon annon kasvuun. Lisäksi 

loistehon syöttäminen ylemmälle jännitetasolle vaatii osan muuntajan kapasiteetista 

aiheuttaen samalla lisää häviöitä. [27] 

Toisena loistehon profiilin muutokseen vaikuttavana tekijänä on Sähkötutkimuspoolin 

raportin [27] mukaan asiakkaiden tehokertoimen muuttuminen. Asiakkaat kuluttavat entistä 

vähemmän induktiivista loistehoa, ja toisaalta osa asiakkaista syöttää kapasitiivista loistehoa 

kohti verkkoa. Muutos johtuu kuluttajien laitteiden tekniikassa tapahtuneista muutoksista. 

Esimerkiksi moottorikäytöt ovat korvautuneet taajuusmuuttajakäyttöisillä vaihtoehdoilla, 

jotka tuottavat loistehoa, ja valaistuksessa ollaan siirtymässä led-lamppuihin. 

Asiakasrajapinnassa tapahtuneet muutokset korostavat entisestään maakaapeloinnin 

aiheuttamaa loistehon antoon liittyvää ongelmaa. Raportissa todetaan, että 

tehotariffiasiakkaiden teknisesti tarpeettomat kondensaattorit tulisi saada verkosta irti 

muuttamalla hinnoittelua, jotta asiakkaiden suunnalta aiheutuva kapasitiivinen loisteho 

pienentyisi verkossa. Raportissa on todettu myös, että kulutuslaitteiden liityntälaitteiden 

standardeihin tulisi vaikuttaa niin, ettei laitteisto syöttäisi loistehoa verkkoon. [27] 

Sähkötutkimuspoolin raportin [27] mukaan on odotettavissa, että loistehon anto kantaverkon 

suuntaan tulee entisestään korostumaan. Raportissa esitetyt keskeisimmät syyt ovat 

jakeluverkkojen kaapelointiasteen kasvu, tehosiirtojen keventyminen hajautetun tuotannon 

ja energiansäästön takia sekä loppuasiakkaiden tehokertoimien muutokset. Jakeluverkossa 

olevat tuotantoyksiköt ainakin ajoittain vaikuttavat jakeluverkon tehonsiirtoon pienentävästi, 

jolloin jakeluverkon loistehotase on useammin ja enemmän aliluonnollisella tehoalueella. 

Myös energiansäästötoimenpiteet pienentävät tehonsiirtoja ja lisäävät loistehon antoa 

verkkoon päin. Raportin mukaan tulevaisuudessa kuitenkin esimerkiksi sähköautot lisäävät 

tehonsiirtotarvetta, joka taas mahdollisesti pienentäisi loistehon antoa verkkoon. [27] 

Loistehon profiilin muutosta on havaittu myös muualla maailmassa. Esimerkiksi 

ranskalaisessa konferenssijulkaisussa Determination and Origins of Reactive Power Flows 

in HV/MV Substations [32] on tutkittu loistehon muutosta jakeluverkkoyhtiön ja 

kantaverkkoyhtiön rajapinnassa. Julkaisussa kasvaneen loistehon annon syiksi on todettu 

useampia vaikuttavia tekijöitä, joihin kuuluvat: keskijänniteverkon avojohtojen korvaaminen 

maakaapeleilla, hajautetun tuotannon kasvu ja verkkoon kytkettyjen kuormien loistehon 
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muuttuminen. Tämän seurauksena on havaittu, että loistehoa virtaa jakeluverkosta kohti 

siirtoverkkoa, ja kyseinen ilmiö on havaittavissa useilla suurjännitteen ja keskijännitteen 

välisillä sähköasemilla. Loistehon profiilin muutos voi johtaa korkeampiin jännitteisiin sekä 

suur- että keskijänniteverkossa, ja saattaa sitä kautta aiheuttaa ongelmia. [32] 

Myös Iso-Britanniassa [43] [44] on havaittu loistehon profiilin muutosta ja loistehon tarpeen 

pienentymistä erityisesti matalan kuormituksen aikana kantaverkon ja jakeluverkkojen 

välillä. Muutos on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Perinteisesti jakeluverkko 

on ottanut loistehoa siirtoverkosta, mutta nyt monissa tapauksissa loistehoa syötetään kohti 

siirtoverkkoa. Tilanteesta aiheutuu haasteita sekä kantaverkolle että jakeluverkolle. [44] 

Julkaisussa Assessing the Future Trends of Reactive Power Demand of Distribution 

Networks [43] on esitetty päivittäinen Q/P-suhde Iso-Britannian kymmenessä tärkeässä 

jakeluverkkojen syöttöpisteessä toukokuusta kesäkuuhun vuosina 2009–2013 ja suhteen 

havaittiin olevan laskusuunnassa. Tämän lisäksi kapasitiivista loistehon antoa 

minimikuormituksen aikana on havaittu kaikille jakeluverkkojen operaattoreille Iso-

Britanniassa vuosien 2012 ja 2013 aikana. [43]  

Toisessa ranskalaisessa konferenssijulkaisussa [45] käsitellään myös DSO:n ja TSO:n välistä 

loistehon koordinointia suurjänniteverkossa (HV, tässä 63 tai 90 kV). Tarkoituksena on pitää 

suurjänniteverkon jännite tasaisena samalla, kun rajoitettaan EHV-verkon (extra high 

voltage, tässä 225 kV) ja suurjännitteen verkon välistä loistehosiirtoa [45]. Julkaisussa [45] 

todettiin että, jos useampi alueelliseen suurjänniteverkkoon kytketty keskijänniteverkko (20 

kV) syöttää loistehoa suurjänniteverkkoon, loisteteho voi olla merkittävä EHV/HV -verkon 

rajapinnassa. Loistehoa koskevat tulokset olivat hyvin samankaltaisia kuin Suomessa ja Iso-

Britanniassa saadut tulokset. 

Cired-konferenssijulkaisussa Long-term Forecasting of Reactive Power Demand in 

Distribution Networks [44] on tutkittu tulevaisuuden loistehon profiilia skenaarioiden avulla 

Iso-Britanniassa. Tulosten mukaan on odotettavissa, että kapasitiivisen loistehon määrä tulee 

yhä kasvamaan. Toisaalta ennustaminen on haasteellista. Kuten konferenssijulkaisussa [44] 

todetaan, pätötehon tarpeesta on tehty pitkäaikaisia ennusteita, mutta loistehoa käsitteleviä 

tutkimuksia on huomattavasti vähemmän.  

4.5.2 Muutokset kotitalouslaitteissa ja valaistuksessa 

Edellisessä luvussa esitetyissä julkaisuissa on tarkasteltu loistehon muutosta 

kantaverkkoyhtiöiden ja jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta jännitetasojen rajapisteissä 

keskittyen enemmän keski- ja suurjännitteeseen. Tässä luvussa tarkastellaan pienjännitetasoa 

ja asiakkaiden laitteissa tapahtuneita muutoksia. Julkaisussa Impact of Household Electric 

Energy Usage Trends on Electrical Power Supply Net Power Factor [20] vuodelta 2015 on 

tarkasteltu kotitalouksien sähkönkulutuksen vaikutuksia tehokertoimelle. Latviassa tehty 
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tutkimus on aihepiirissään ensimmäisten joukossa, koska kotitalouslaitteiden tehokertoimien 

muutosta on tutkittu kokonaisuutena hyvin vähän [20]. 

Julkaisussa [20] on todettu, että kotitalouksien elektronisten laitteiden määrä on kasvanut 

huomattavasti viimeisen 20–30 vuoden aikana, mutta tämän lisäksi laitteissa on tapahtunut 

merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi led-lamput ovat korvanneet hehkulamppuja, television 

ja tietokoneen tehonsyötöissä on inverttereitä ja laitteissa on mikrokontrollereita ja 

automaatiota. Samalla vaatimukset energiatehokkuudesta ovat kasvaneet eli vaikka laitteiden 

määrä on kasvussa, tekniikan muutosten myötä yhden laitteen kuluttama energia on 

pienempi. Lisäksi elektroniikkalaitteita vaihdetaan uudempiin entistä tiheämmin uusien 

ominaisuuksien takia. Laitteissa tapahtuneilla muutoksilla on vaikutuksia sähkön laatuun 

verkossa ja erityisesti tehokertoimen arvoon. Julkaisussa esitettyjen tulosten nojalla 

vähäisestä induktiivisesta ja korkeammasta tehokertoimen arvosta on siirrytty 2000-luvun 

puolivälin jälkeen kohti kapasitiivista ja alhaisempaa tehokertoimen arvoa, joka heikentää 

samalla sähkön laatua. [20] 

Kotitaloudet käyttävät laitteita samanaikaisesti ja erikseen, joten tehokerroin muuttuu 

jatkuvasti. Heikoimmat arvot syntyvät silloin, kun ihmiset käyttävät samanaikaisesti useita 

kapasitiivista loistehoa aiheuttavia laitteita. Latvialaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin kodin 

laitteiden pätöteho- ja tehokerrointietoja vuosien 1950 ja 2013 väliltä. [20] Kuvassa 6 on 

esitetty julkaisun tutkimuksessa saatu tulos. Tehokertoimet on muodostettu kyseisen vuoden 

laitteiden tehokertoimia simuloimalla [20]. Kotitalouden laitteiden tehokertoimen arvo on 

ollut laskusuunnassa 1990-luvulta lähtien, mutta suurin muutos on tapahtunut 2000-luvun 

puolesta välistä alkaen, jolloin arvo on muuttunut kapasitiiviselle puolelle ja samalla jatkanut 

heikentymistä [20]. Tekniikan muutoksen, erityisesti led-teknologian ja inverttereiden 

myötä, kotitalouksien kapasitiivinen loistehon tuotanto on kasvanut, loistehon kulutus 

pienentynyt ja samanaikaisesti tehokertoimen arvo on heikentynyt [20].  

 
Kuva 6: Tehokertoimen laskennan tulokset Latviassa käytetyille kotitalouden sähkölaitteille. [20] 

(average power factor = keskimääräinen tehokerroin, RL=induktiivinen kuorma, RC = kapasitiivinen kuorma) 

Myös esimerkiksi Helen Sähköverkko Oy on havaittu induktiivisen loistehon pienentymistä 

ja siirtymistä kohti kapasitiivista loistehoa samoihin aikoihin kuin kotitalouslaitteiden 

muutokset ovat tapahtuneet. Aikaisemmin asiakkaiden laitteet kuluttivat loistehoa, mutta 
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nykyään monet laitteet tuottavat sitä. Lisäksi tehokertoimen arvoa heikentävät laitteiden 

aiheuttamat särötehot.  Loistehon profiilin muutos induktiivisesta kohti kapasitiivista on 

alkanut HSV:n sisäisten tarkasteluiden perusteella 2000-luvun puolen välin tienoilla. 

Muutokselle on useampia syitä, joita tarkastellaan tarkemmin seuraavassa luvussa. Yhtenä 

syynä ovat asiakkaiden laitteissa tapahtuneet muutokset 2000-luvulla ja erityisesti viimeisten 

muutamien vuosien aikana. Latvialaisen julkaisun [20] ja luvussa 4.5.1. esitettyjen 

julkaisuiden [27, 32, 43, 44, 45] tulokset ovat hyvin samansuuntaisia Helen Sähköverkon 

havaitsemien muutosten kanssa. 

4.5.3 Muutokset Helen Sähköverkossa 

Helen Sähköverkko Oy:n tarkastelujen mukaan loistehon kulutus on pienentynyt HSV:n 

verkossa joka vuosi 2000-luvun alkupuolelta alkaen, ja loisteho on alkanut siirtyä erityisesti 

pienen energiankulutuksen aikana kapasitiiviselle, tuotannon puolelle. Helen Sähköverkossa 

tehtyjen yrityksen sisäisten tarkastelujen perusteella muutokselle ei ole havaittavissa 

yksittäistä syytä, mutta loistehon tuotannon kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin 110 

kV maakaapeleiden rakentaminen, asiakkaiden kompensointilaitteet, valaistuksessa 

tapahtuneet muutokset ja verkkoon kytkettyjen elektronisten laitteiden määrän kasvu. 

Kotitalouslaitteiden loistehon profiilin muutos ja tehokertoimen heikentyminen ovat 

tapahtuneet edellisessä luvussa käsitellyn julkaisun [20] perusteella samanaikaisesti eli 2000-

luvun puolesta välistä alkaen. Mahdolliset 110 kV avojohtojen kaapeloinnit tulevaisuudessa, 

mahdollisten uusien 110 kV asiakkaiden ja uusien sähköasemien liittymiskaapelit, 

asiakkaiden loistehon kulutuksen pienentyminen ja samalla loistehon tuotannon kasvaminen 

sekä loistehon tuotannon kasvu jakeluverkon laajentumisen takia kuuluvat tekijöihin, jotka 

lisäisivät kapasitiivista loistehoa ja sen antoa verkkoon päin entisestään tulevaisuudessa.  

Jos Helsingin nykytilannetta verrataan noin kahdenkymmenen vuoden takaiseen, loistehon 

profiilin muutos on erittäin selkeästi havaittavissa. Tuomo Kuosmasen diplomityössä 

Helsingin sähköverkon loistehon hallinta [19] vuodelta 1996 on tarkasteltu loistehotilannetta 

Helsingissä vuodelle 2000 tehdyn sähkönkäytön ennusteen perusteella. Tällöin ongelmana 

oli, että generaattoreiden loistehon tuotantokyky jäisi joissakin tilanteissa 30–40 Mvar 

pienemmäksi kuin loistehon tarve [19]. Toisin sanoen loistehon tuotantoa ei ollut riittävästi 

verkossa. Tarkastelun kohteena oli loistehoa tuottavan kompensoinnin lisääminen, ja sen 

toteutustapa jakeluverkkoyhtiössä [19]. 

Vuoden 1996 loistehotilanne oli hyvin erilainen kuin nykytilanne Helsingissä. 

Nykytilanteessa ongelmana on loistehon liiallinen tuotanto ja tästä aiheutuvat 

loistehoikkunan ylitykset ja maksut kantaverkkoyhtiölle. Tämän seurauksena Helen 

Sähköverkolla on tarve hankkia uusi reaktori, jolla kompensoida loistehon liiallista tuotantoa, 

kun taas aiemmin on ollut kyse uuden kondensaattorin tarpeesta. Vuoden 1996 diplomityölle 

ja tälle työlle yhteistä on, että loistehon hallinta tuottaa yhä ongelmia ja vaatii investointeja 

verkkoyhtiöissä. Kompensointitarve on kuitenkin muuttunut loistehon profiilin muutoksen 
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myötä tuotannosta kulutukseen. Loistehon jakautumista verkossa verrataan Kuosmasen 

diplomityössä esitettyyn vuoden 2000 tilanteeseen myöhemmin luvussa 6.2.8 Pätö- ja 

loistehon jakautuminen verkossa. 

Loistehon seuranta perustuu Fingridin ja Helen Sähköverkon rajapisteiden välisiin 

mittauksiin, jotka muodostavat yhteenlaskettuna rajapisteen. Helen Sähköverkon 

loissähköikkunan seurannasta on erotettu voimalaitosten vaikutus 1.4.2017 alkaen, minkä 

takia loissähkön seurannassa käytettävä laskennallinen HSV:n alueen kulutuksen 

pätötehosarja on 1.4.2017 alkaen aina kantaverkosta oton puolella. Tällöin 

loissähköikkunassa käytetään rajoja, jotka pätevät, kun pätötehoa otetaan kantaverkosta. 

Helen Sähköverkon ottoraja QD on 50 Mvar ja antoraja QD1 -20,5 Mvar. Lisäksi Fingrid on 

määritellyt, että loissähkön toimituksen katsotaan tapahtuvan loissähköikkunan mukaisesti 

silloin kun loissähkön otto kantaverkosta on enintään arvon QD suuruinen tai 16 % 

kantaverkosta otetusta pätötehosta ja anto kantaverkkoon on enintään arvon QD1 suuruinen 

tai 4 % kantaverkosta otetusta pätötehosta [41, s. 4]. Voimalaitokset olivat mukana vuonna 

2017 loissähköikkunan seurannassa 1.1.2017–31.3.2017 ja tällöin käytössä oli erilaiset 

loistehon rajat syötettäessä loistehoa kantaverkkoon päin. Helen Sähköverkolle ei aiheutunut 

laskutettavia loistehoikkunan ylityksiä tältä ajalta. Loistehon tuntikeskiarvon 

rajapistemittaukset ja laskennallinen kantaverkon loistehon antoraja huhtikuun alusta 

joulukuun loppuun 2017 on määritetty kuvassa 7. Tammi-, helmi- ja maaliskuu on jätetty 

pois kuvaajasta, koska loissähköikkunan rajat olivat tällöin voimalaitosten takia erilaiset kuin 

nykytilanteessa.  

 
Kuva 7: Lois- ja pätötehon tuntikeskiarvot rajapistemittauksista 1.4.2017–31.12.2017 ja kantaverkkoyhtiön 

loissähköikkunan antoraja tuntikohtaisesti määriteltynä HSV:n mittauksista. Mustan rajan vasemmalla puolella  

olevat pisteet kuvastavat loissähköikkunan ylityksiä. Kuukausien 50 suurinta ylitystä ei ole vähennetty. 

Antorajan ylitykset ovat tapahtuneet Helen Sähköverkossa useimmiten matalan pätötehon 

kulutuksen aikana, jolloin loisteho on ollut enemmän kapasitiivisella puolella. Vuonna 2017 

huhtikuun ja joulukuun välisenä aikana loistehon antorajan ylityksiä oli HSV:n mittausten 

perusteella yhteensä 1511 kpl. Loistehoikkunan ylitykset olisivat olleet vuonna 2017 

suuremmat ilman yrityksen tekemiä toimenpiteitä niiden rajoittamiseksi.  



33 
 
 

Olemassa olevalla 30 Mvar:n reaktorilla voidaan kuluttaa loistehoa. Reaktorin kompensointi 

on ollut tuntikeskiarvosarjan perusteella päällä huhtikuun ja joulukuun 2017 välisenä aikana 

4317 tuntina 6601 tunnista eli noin 65 % ajasta. Reaktorista saatu suurin kompensointimäärä 

on ollut mittaustietojen mukaan 30,7 Mvar. Reaktoria on käytetty tuntikeskiarvosarjan 

perusteella 30–30,7 Mvar:n teholla 3140 tuntia, joka vastaa noin 48 % ajasta. Reaktorin tarve 

sijoittuu erityisesti yö- ja kesäaikaan, jolloin HSV:n alueen pätötehon kulutus on pienempää. 

Kondensaattoreiden käyttö on ollut hyvin vähäistä vuonna 2017. 

Uusi Suvilahti-Viikinmäki kaksoiskaapeli otettiin käyttöön 10.1.2017 ja koko 

kaapeliyhteyden tuottama loisteho olisi noin 16 Mvar. Kapasitiivisen loistehon rajoittamisen 

vuoksi tämä kaapeliyhteys kytkettiin pois käytöstä huhtikuun lopussa 2017, ja yhteys on ollut 

sen jälkeen suurimmaksi osaksi pois päältä. Myös muilla 110 kV:n kaapelikytkennöillä 

vähennettiin loistehon tuotantoa noin 4,68 Mvar. Tehdyt kaapelikytkentämuutokset eivät 

vaaranna verkon käyttövarmuutta. Jos edellä kuvattuja toimenpiteitä ei olisi tehty, Fingridille 

maksetut loissähkömaksut olisivat olleet merkittävästi korkeampia. Lisäksi Suvilahden 

sähkövarasto on tällä hetkellä tutkimusprojektin käytössä, ja varaston yksi testatuista ajo-

ohjelmista kuluttaa loistehoa ennalta määrätyn aikataulun mukaisina ajankohtina (yöaikaan) 

0,9 Mvar. Kesään 2018 mennessä tehdyissä testeissä sähkövaraston muun käytön vaikutus 

loistehon kompensointikapasiteettiin on ollut vähäistä. 

Kaupallisen hallinnan keinoja ovat nykytilanteessa tariffit ja kahdenväliset sopimukset, joista 

saatava vaikutus on esimerkiksi 50 Mvar reaktoriin nähden vähäistä. Tariffien vaikutus on 

riippuvaista asiakkaiden käyttäytymisestä, jolloin ohjausvaikutus voi jäädä heikoksi. Tällä 

hetkellä loistehon kompensoinnin kahdenvälisiä sopimuksia on HSV:llä yksi, joka on tehty 

suuren asiakkaan kanssa kesäkuussa 2017. Asiakas kuluttaa sopimuksessa määriteltyinä 

ajankohtina myöhäisestä illasta aamuun 6 Mvar loistehoa kuukausittaista korvausta vastaan. 

Loistehoikkunan ylitykset aiheutuvat tilanteista, joissa olemassa oleva kompensointikyky 

loppuu. Jotta korkeat maksut kantaverkkoyhtiölle vältetään tulevaisuudessa, loistehoikkunan 

ylitykset tulisi minimoida. Kapasitiivisen loistehon hallintaa voidaan parantaa hankkimalla 

uusi reaktori 110 kV:n verkkoon tai useampi pienempi reaktori keskijänniteverkkoon tai 

pyrkimällä hoitamaan loistehon kompensointia muulla tavoin kuten kahdenvälisillä 

sopimuksilla. Helen Sähköverkon sisäisissä selvityksissä reaktorin sijoittamisen 110 kV:n 

verkkoon on todettu olevan Helsingin tilanteessa kannattavampaa kuin reaktoreiden 

sijoittaminen keskijänniteverkkoon. Syynä on erityisesti 110 kV kaapeleiden korkea 

loistehon tuotanto. Helen Sähköverkko on tehnyt vuonna 2018 päätöksen uuden 50 Mvar 

reaktorin hankinnasta.  

Fingrid on kiristämässä loissähkömaksuja voimakkaasti vuosien 2017, 2018 ja 2019 aikana, 

joten ylityksistä aiheutuvat maksut suurenevat merkittävästi vuoden 2017 tilanteesta. 

Taulukossa 3 on esitetty Helen Sähköverkko Oy:n loissähköikkunan ylityksistä aiheutuneet 

maksut vuodelta 2017 ilman arvonlisäveroa. Maksut ovat aiheutuneet loistehon annosta 

kantaverkkoon. Taulukosta 3 nähdään suurimman 51. ylityksen tapahtuneen huhtikuussa, 

jolloin voimalaitokset olivat ensimmäisen kerran erotettuja seurannasta ja toisaalta edellä 
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mainitut toimenpiteet loistehon annon rajoittamiseksi tehtiin vasta huhtikuun lopulla. Tämän 

jälkeen suurimmat ylitykset ovat olleet pienempiä. Taulukosta nähdään selkeästi suurimpien 

loissähkömaksujen sijoittuminen keväästä alkusyksyyn. 

Taulukko 3: Vuoden 2017 loissähköikkunan ylityksistä aiheutuneet maksut Fingridille ja kuukausien 51. suurimmat 

ylitykset ja ylitysenergiat. Voimalaitosten vaikutus on erotettu seurannasta huhtikuusta 2017 alkaen. 

 

Vuodelta 2018 oli saatavilla toteutuneet loissähkömaksut tammikuusta elokuuhun, ja ne on 

esitetty taulukossa 4. Suurimmat loissähkömaksut sijoittuvat odotetusti myös vuonna 2018 

kevääseen ja alkukesään. Edellä kuvatuilla toimenpiteillä on onnistuttu pienentämään 

suurinta ylitystä vuoden 2017 huhtikuun tilanteeseen verrattuna, jolloin 

kaapelikytkentämuutokset, kaksoiskaapelin ottaminen pois käytöstä, kahdenvälinen sopimus 

ja yhteydenotot asiakkaisiin, joille on aiheutunut suurimpia loissähkömaksuja, eivät vielä 

vaikuttaneet. Kesästä 2018 loistehomaksuja on pienentänyt myös se, että erään suuren 

asiakkaan suodatinparisto on ollut pois käytöstä kesällä 2018, ja tämän jälkeen asiakas on 

vaihtanut osan suodatinparistoistaan vähemmän loistehoa tuottaviin. Asiakkaan tekemillä 

muutoksilla on pienentävä vaikutus HSV:n loppuvuoden loissähköikkunan ylitysmaksujen 

ennusteisiin. Lisäksi kesä 2018 oli Suomessa poikkeuksellisen lämmin, mikä on saattanut 

kasvattaa asiakkaiden loistehon kulutusta.  HSV:n arvion mukaan loppuvuoden 2018 

loissähkömaksut Fingridille tulevat olemaan matalia. Loistehomaksujen asteittaisen 

kiristymisen myötä pienempi ikkunan ylitys aiheuttaa kuitenkin suuremman maksun kuin 

sama ylitys olisi aiheuttanut vuonna 2017. 

Taulukko 4: Saatavilla olevat toteutuneet maksut loissähköikkunan ylityksistä Fingridille ja kuukausien 51. suurimmat 

ylitykset ja ylitysenergiat vuonna 2018. HSV:n arvion mukaan loppuvuoden 2018 maksut tulevat olemaan matalia.  

  

Loissähkömaksut 

Fingridille

51. suurin ylitys 

(Mvar)

Ylitysenergia pl. 50 

suurinta tuntia 

(Mvarh)

Tehomaksu 

(ALV 0 %)

Energiamaksu 

(ALV 0 %)

Maksu yhteensä 

(ALV 0 %)

tammikuu 2017 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

helmikuu 2017 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

maaliskuu 2017 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

huhtikuu 2017 23,21 3433,54 7 729,26 € 17 167,71 € 24 896,97 €

toukokuu 2017 16,49 1466,42 5 490,17 € 7 332,08 € 12 822,25 €

kesäkuu 2017 16,31 1178,11 5 430,56 € 5 890,56 € 11 321,12 €

heinäkuu 2017 14,23 825,83 4 737,26 € 4 129,15 € 8 866,41 €

elokuu 2017 6,63 351,73 2 206,46 € 1 758,67 € 3 965,13 €

syyskuu 2017 6,92 425,83 2 303,03 € 2 129,17 € 4 432,20 €

lokakuu 2017 5,28 168,39 1 757,91 € 841,95 € 2 599,86 €

marraskuu 2017 2,04 28,04 677,99 € 140,21 € 818,20 €

joulukuu 2017 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Yhteensä 30332,64 39389,5 69722,14

Loissähkömaksut 

Fingridille

51. suurin ylitys 

(Mvar)

Ylitysenergia pl. 50 

suurinta tuntia 

(Mvarh)

Tehomaksu 

(ALV 0 %)

Energiamaksu 

(ALV 0 %)

Maksu yhteensä 

(ALV 0 %)

tammikuu 2018 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

helmikuu 2018 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

maaliskuu 2018 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

huhtikuu 2018 8,66 645,16 5 768,23 € 3 225,79 € 8 994,02 €

toukokuu 2018 12,24 696,18 8 149,84 € 3 480,89 € 11 630,73 €

kesäkuu 2018 11,11 611,10 7 398,59 € 3 055,50 € 10 454,09 €

heinäkuu 2018 10,5 405,13 6 994,34 € 2 025,65 € 9 019,99 €

elokuu 2018 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

syyskuu 2018 9,14 404,43 6 088,57 € 2 022,15 € 8 110,72 €
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5 Sähkön laskutus ja loistehon hinnoittelu 

Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti asiakkaan sähkön laskutuksen rakenne eli energia, siirto 

ja sähkövero. Toisessa kappaleessa keskitytään loistehon hinnoitteluun jakeluverkko-

yhtiöissä ja tarkastellaan eri jakeluverkkoyhtiöiden loistehokomponenttia. Loissähköstä 

laskutetaan tehotariffiasiakkailta, mutta jakeluverkkoyhtiökohtaista on, laskutetaanko 

loistehon otosta ja annosta vai pelkästään otosta. 

5.1 Sähkön laskutuksen rakenne 

Sähkön kuluttaja voi markkinoiden vapautumisen myötä ostaa sähkönsä pitkäaikaisemmalla 

sopimuksella tai pörssistä, joka määrittelee osto- ja myyntitarjousten perusteella sähkön 

markkinahinnan esimerkiksi seuraavalle vuorokaudelle [8, s. 48]. Asiakkaan sähkölasku 

muodostuu sähköenergian, siirron ja sähköveron osuudesta. Sähköenergian voi kilpailuttaa 

ja sen toimittaja valitaan itse. Sähkön siirto ostetaan alueen verkonhaltijalta, jonka verkkoon 

asiakas liittyy eikä sitä voi kilpailuttaa. Jakeluverkkoyhtiö on alueellaan luonnollisessa 

monopoliasemassa. Sähköverkkoyhtiöiden toiminta on säänneltyä ja sitä valvoo 

Energiavirasto ylihinnoittelun ja ylisuurten tuottojen keräämisen estämiseksi. Vuonna 2016 

Suomessa oli 77 jakeluverkkoyhtiöitä, joista siirretyn sähköenergian määrän ja 

käyttöpaikkojen lukumäärän perusteella suurimmat kolme olivat Caruna Oy, Elenia Oy ja 

Helen Sähköverkko Oy [46].  

Yleensä energian hinta koostuu hankinnasta ja myyntityöstä aiheutuneista kuluista 

sähkönmyyjälle. Se koostuu yleensä kuukausittaisesta kiinteästä perusmaksusta ja sähkön 

käytön määrästä riippuvasta kulutusmaksusta. Käytössä voi myös olla erilaisia kuluttajille 

suunnattuja tariffeja, jotka perustuvat ajankohdasta riippuvaan kulutusmaksuun. Erilaisia 

tariffeja ovat mm. yleissähkö, tuntihinnoitteluun perustuva sähkö, kaksiaikasähkö (yö ja 

päivä) ja kausiaikasähkö. [47] 

Energiaviraston mukaan siirtopalvelun hinta koostuu siirrosta, sähkön kulutuksen 

mittauksesta ja taseselvityksestä. Siirtomaksuilla katetaan verkon investoinnit, ylläpito ja 

käyttökustannukset. Taseselvitys tarkoittaa eri sähkönmyyjien myymän sähköenergian 

määrän selvittämistä. Yleisesti siirtohinta muodostuu kiinteästä kuukausittaisesta 

perusmaksusta ja käytetystä sähkön määrästä. Käytössä on samankaltaisia erilaisia 

tariffivaihtoehtoja kuin energian myynnissä. [47] 

Viranomainen määrittää sallitun liikevaihdon ja katon sähkön siirtohinnoittelulle, ja 

mahdollinen ylijäämä on palautettava seuraavalla valvontajaksolla [48]. Vuoden 2013 

sähkömarkkinalaki [49] vaatii jakeluverkolta parempaa toimitusvarmuutta 

lähitulevaisuudessa, mikä on johtanut useissa jakeluverkkoyhtiöissä esimerkiksi avojohtojen 

maakaapelointeihin, joka taas aiheuttaa investointeihin kuluvien kustannusten kasvua. 
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Energiateollisuuden [48] mukaan sekä pj- että kj-kaapeleiden kaapelointiaste on kasvussa ja 

valtaosa siirtohinnasta kuluu investointeihin ja kunnossapitoon ylijäämän ollessa 

valmistautumista investointeihin. 

Sähkön siirtoa ja siirtotuotteiden hinnoittelua sääntelevät regulaatio ja myyntihintojen ja  

-ehtojen tasavertaisuus jakeluverkkoyhtiön asiakkaille. Sähkömarkkinalain 588/2013 [49] 

pykälässä 21 määritellään, että verkonhaltijan on myytävä siirto- ja jakelupalveluita 

kohtuullista korvausta vastaan niitä tarvitseville sähköverkkonsa siirtokyvyn rajoissa. 

Sähkön siirrosta vastaava yhtiö järjestää sähköntoimituksen mittauksen, jota on määritelty 

pykälässä 22. Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkkotoiminnalta tasapuolista 

palveluperiaatetta. Pykälässä 18 on määritelty, että verkonhaltijan on tarjottava 

sähköverkkonsa palveluita sähkömarkkinoiden osapuolille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 

Palveluluiden tarjonnassa ei saa olla perusteettomia tai sähkökaupan kilpailua ilmeisesti 

rajoittavia ehtoja. Pykälässä 24 käsitellään verkkopalvelujen myyntiehtoja ja hinnoittelua ja 

määritellään tasavertaisuutta; verkkopalveluiden myyntihintojen ja – ehtojen sekä niiden 

perusteiden tulee olla tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille. […] 

Verkkopalveluiden hinnoittelun on oltava kokonaisuutena arvioiden kohtuullista. 

Sekä sähkönsiirrosta että sähköenergiasta maksetaan arvonlisäveroa. Tämän lisäksi kuluttaja 

maksaa sähköveron, joka on valmistevero. [47] Sähkön verotusta on käsitelty esimerkiksi 

Valtiovarainministeriön [50] ja Verohallinnon [51] verkkosivuilla. Keskeisimmät 

sähköveroa maksavat ovat sähköntuottajat ja verkonhaltijat, joiden on rekisteröidyttävä 

Verohallinnolle [51]. Sähkön ostajat, myyjät tai maahantuojat eivät yleensä ole 

verovelvollisia, elleivät ole samalla myös sähköntuottajia tai verkonhaltijoita [51]. 

Verohallinnon [51] mukaan verotonta sähköä on sähkö, joka siirretään sähköverkkojen 

välillä, jonka sähköntuottaja/-maahantuoja siirtää sähköverkkoon, joka toimitetaan 

Suomesta muualle kulutettavaksi, joka käytetään sähköisen raideliikenteen välittömässä 

käytössä, joka käytetään voimalaitoksen sähkön- tai yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantoon 

omakäyttölaitteissa ja joka luovutetaan sähköntuottajalle. Pienimmät sähköntuottajat eli 

nimellisteholtaan enintään 100 kVA:n suuruisilla pienillä voimalaitoksilla sähköä tuottavat 

on vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista [51]. 

Sähkön verotus koostuu energiaverosta [50] eli sähkövero kohdistuu pätötehoon. Sähköstä 

kannetaan verotuksessa myös huoltovarmuusmaksua [50]. Verotus on porrastettu kahteen 

veroluokkaan seuraavasti:  

 Veroluokka 1 (2,253 c/kWh): kotitaloudet, julkinen sektori, rakentaminen, 

palvelutoiminnot 

 Veroluokka 2 (0,703 c/kWh): teollisuus, kaivostoiminta, ammattimainen 

kasvihuoneviljely ja konesalit ja lisäksi maataloudessa käytetyn sähkön vero 

alennetaan veroluokan 2 tasolle veronpalautuksella [50] 

Sähkön hinnan muodostuminen on esitetty kuvassa 8. Asiakkaan sähkölasku koostuu 

energian laskutuksesta, sähkön siirron laskutuksesta ja sähköverosta. Asiakkaan lasku on 

jakautunut myyntilaskuun ja siirtolaskuun. Sähkönsiirtolaskulla veloitetaan siirron 
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yhteydessä sähkövero, jonka sähkönsiirtoyritykset tilittävät suoraan valtiolle. 

Energiateollisuuden [48] mukaan sähkön verotus on kasvanut 20 vuodessa merkittävästi. 

 
Kuva 8: Helen Sähköverkko Oy:n kuva asiakkaan sähkön hinnan muodostumisesta. [52] 

5.2 Jakeluverkkoyhtiöiden loistehon hinnoittelurakenne 

Loistehon laskutuksen perustana on pyrkimys siihen, että asiakkaat kompensoisivat oman 

loistehonsa kulutuskohteessa, jolloin loistehon siirtotarve pienentyisi sähköverkossa. Tällöin 

asiakkaalle aiheutuva loistehon oton ja/tai annon maksut pienentyisivät, ja toisaalta 

jakeluverkkoyhtiön loistehon kompensointitarve ja maksut kantaverkkoyhtiölle 

loissähköikkunan ylityksistä vähenisivät. Yleisesti pienasiakkailla eli yleis-, aika- ja 

vuosisiirron asiakkailla laskutuksessa ei ole käytössä loistehokomponenttia eikä näiden 

asiakasryhmien loistehosta välity myöskään mittaustietoa jakeluverkkoyhtiölle.  

Jakeluverkkoyhtiöiden loistehon laskutus keskittyy tehosiirron asiakkaisiin, jotka ovat 

suurimpia sähkönkäyttäjiä. Tehosiirron asiakkaat voidaan jakaa pienjännitteen, 

keskijännitteen ja 110 kV:n asiakkaisiin. Jakeluverkkoyhtiökohtaista on, laskutetaanko 

loistehon osalta sekä otosta verkosta että annosta verkkoon vai vain loistehon otosta. 

Perinteisesti laskutus on kohdistunut vain loistehon ottoon verkosta, mutta viime vuosina osa 

jakeluverkkoyhtiöistä on alkanut laskuttaa loistehon annosta verkkoon. Loistehon laskutus 

tapahtuu mitatun määrän ja voimassa olevan sähkönsiirtohinnaston mukaisesti, ja 

loistehomaksu (€/kvar) on kuukausittainen. Jakeluverkkoyhtiökohtaisia ovat tehomaksun ja 

ilmaisosuuden hinnoittelut sekä ilmaisosuuden määritysperusteet. Ilmaisosuus ilmoitetaan 

yleensä prosentteina pätötehosta ja lisäksi osuudelle on voitu asettaa vähimmäismäärä (kvar). 

Yleisesti osa jakeluverkkoyhtiöistä hinnoittelee loistehon ilmaisosuuden saman kuukauden 

suurimman mitatun pätötehon perusteella ja osa laskutettavan pätötehon määrän perusteella.  

Esimerkiksi Helen Sähköverkko Oy:ssä tehosiirron asiakkailta laskutetaan sekä loistehon 

otosta että annosta verkkoon. HSV:ssä loistehon oton laskutusteho on pj- ja kj-

tehoasiakkailla kuukauden suurin mitattu loistehon ottoteho, josta on vähennetty 40 % saman 

kuukauden suurimmasta mitatusta pätötehosta tai vähintään 50 kvar. Loistehon annon 

laskutusteho on kuukauden suurin mitattu loistehon antoteho, josta on vähennetty 10 % 
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saman kuukauden suurimmasta mitatusta pätötehosta. [53] Pj- ja kj-tehoasiakkaiden 

loistehon annosta verkkoon on laskutettu HSV:n alueella vuoden 2017 alusta alkaen [54]. 

Helen Sähköverkko Oy:ssä laskutetaan 110 kV:n asiakkailta loissähköstä kuukausittain sekä 

loisenergia että loistehomaksu. Laskutuksessa ei oteta huomioon 50 suurinta ilmaisosuuden 

ylitystä kuukaudessa. Loisenergian velotus perustuu sekä antoon että ottoon ja molemmista 

laskutetaan laskutusperusteen ylittävän osan perusteella. HSV:ssä loistehon ottoveloitus 

lasketaan siten, että mitatusta loistehon oton tuntiarvosta vähennetään 16 % saman tunnin 

aikana mitatusta pätötehosta. Antoveloitus määritetään kuukauden suurimmasta loistehon 

annosta, joka saadaan vähentämällä mitatusta loistehon annon tuntiarvota 4 % saman tunnin 

aikana mitatusta pätötehosta. Sekä otto- että antoveloituksessa sovitaan asiakaskohtaisesti 

kiinteä ilmaisosuuden vähimmäismäärä. [55] 

Jakeluverkkoyhtiöiden pj- ja kj-tehotariffiasiakkaiden loistehokomponenteista on esitetty 

yhteenveto liitteessä B. Tarkasteluun on valittu mukaan 20 jakeluverkkoyhtiöitä, ja 

jakeluverkkoyhtiöiden ilmoittamat hinnat on käsitelty ilman arvonlisäveroa. Liitteen B 

taulukosta B1 nähdään, että sekä loistehomaksujen määrissä että ilmaisosuuden 

määrittelyissä on eroja. Suurin ero jakeluverkkoyhtiöiden välillä on kuitenkin, että osa 

verkkoyhtiöistä laskuttaa loistehon annosta ja otosta ja osa pelkästään otosta. Joillakin 

verkkoyhtiöillä ei ole laskutuksessa ilmaisosuutta loistehon otolle ja/tai annolle verkosta ja 

ilmaisosuuksien määrät voivat olla eroavia loistehon annon ja oton välillä. Loistehon annon 

laskutuksen ilmaisosuudet voivat olla selkeästi pienempiä kuin oton. Tällöin loistehon 

tariffirakenteella on pyritty pienentämään erityisesti tehotariffiasiakkaiden loistehon siirtoa 

verkkoon päin. Osa jakeluverkkoyhtiöistä ei laskuta loistehon annosta verkkoon, mutta toteaa 

siirtohinnastossaan, ettei loistehon anto verkkoon päin ole sallittua. Käytännössä tämän 

toteutumisen valvonta on kuitenkin hyvin hankalaa. Joillakin verkkoyhtiöillä on myös 

määritelty erikseen ajanjakso, jolloin loistehon otosta verkosta ei laskuteta. Esimerkiksi tällä 

hetkellä Rauman Energia Sähköverkko Oy ei laskuta loistehon otosta verkosta kesällä 1.6.–

31.8. välisenä aikana [56]. Rovaniemen Verkko Oy oli tarkastelluista jakeluverkkoyhtiöistä 

ainoa, joka laskuttaa loistehosta myös yleis-, yö- ja vuosisähkönsiirron asiakkaita, jos näiden 

asiakasryhmien mittasulakkeet ovat 100 A tai 160 A (liite B). 

Ilmaisosuus pätötehosta/pätötehohuipusta on monilla verkkoyhtiöillä 20 %, mutta myös 

vaihtelu on suurta. Tarkastelluista jakeluverkkoyhtiöistä kahdeksan on eritellyt loistehon 

laskutuksen antoon ja ottoon eli nämä yhtiöt laskuttavat molemmista. Tarkastelluilla 20 

jakeluverkkoyhtiöllä loistehon oton keskimääräinen hinta oli 3,55 €/kvar (kk) ja loistehon 

annon 4,94 €/kvar (kk) (ALV 0 %). Hinnoittelussa on kuitenkin jakeluverkkoyhtiökohtaisia 

vaihteluita (ks. liite B). Keskimääräisistä hinnoista nähdään, että loistehon anto verkkoon on 

usein hinnoiteltu kalliimmaksi, koska se aiheuttaa tällä hetkellä haasteita 

jakeluverkkoyhtiöiden loistehon hallinnassa. Yleisesti tehosiirron asiakkaiden laskutuksen 

loistehokomponentin tarkoituksena on ohjata asiakkaiden loistehon ottoa ja antoa verkosta 

siten, että asiakkaat kompensoisivat loistehonsa kulutuskohteessa, jolloin sen siirtotarve 

jakeluverkossa pienentyisi. 
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6 Loistehon jakautuminen Helen Sähköverkon verkossa 

Tässä luvussa on tehty selvitys loistehon tuotannon ja kulutuksen jakautumisesta Helen 

Sähköverkko Oy:ssä vuoden 2017 energiankulutuksen minimi- ja maksimiajankohtina. 

Vuoden 2017 maksimitilannetta on myös vertailtu vuoden 2000 loistehotilanteeseen. Lisäksi 

luvussa käsitellään pienjänniteverkon loistehotilannetta muuntamoautomaatiomittausten 

avulla ja tarkastellaan kapasitiivisella puolella olleiden muuntajien sijainteja verkossa. 

6.1 Mittaustiedot ja järjestelmät 

Helen Sähköverkolla on useita järjestelmiä sähköverkon mittaustietojen tarkasteluun ja 

käsittelyyn. Tässä luvussa esitetään lyhyesti diplomityön kannalta olennaiset järjestelmät ja 

sovellukset, joita on käytetty verkon mittausdataan pohjautuvissa tarkasteluissa. 

Diplomityössä on tehty myös kolme kerrostalomittausta kerrostalojen loistehon profiilien ja 

tasojen tarkastelemiseksi. Mittalaitteena on käytetty Fluke-laatuanalysaattoria, joka 

esitellään tarkemmin luvussa 7.2 Mittalaite ja järjestelyt. 

Asiakkaiden kulutuksen tarkasteleminen perustuu Suomessa AMR-mittauksiin (automatic 

meter reading) eli etäluettavien energiamittareiden automaattiseen kaukoluentaan. AMR-

mittausten pätöenergiatiedot välittyvät jakeluverkkoyhtiön käyttämään järjestelmään, kuten 

Generikseen, kaikilta verkon asiakkailta käyttöpaikkakohtaisesti. Loisenergiatiedot 

välittyvät jakeluverkkoyhtiölle vain tehotariffiasiakkailta, koska muiden sähkönkäyttäjien 

loistehosta ei laskuteta. 

TAP (tuntimittaustiedon avoin palvelualusta) on Jatiko Oy:n toimittama tuntimittaustiedon 

analysointisovellus, jossa voi mm. tarkastella ja summata käyttöpaikkojen AMR-

mittausdataa. TAP käyttää käyttöpaikkojen tuntisarjoja, jotka välittyvät Generiksestä ja 

verkon topologiatietoa verkkotietojärjestelmästä (Trimble NIS), ja summaa näiden tietojen 

perusteella käyttöpaikkojen tuntisarjoja ylöspäin esimerkiksi liittymän, muuntajan tai kj-

lähdön summasarjoiksi. Diplomityön kannalta TAP:n tärkeimpiä ominaisuuksia olivat 

käyttöpaikkojen AMR-datan summaus sekä kj- ja pj-tehotariffiasiakkaiden pätö- ja loistehon 

summasarjat. 

Edellä mainittuun Generis-järjestelmään välittyy Helen Sähköverkko Oy:ssä mm. 

päämuuntajien mittaussarjat ja asiakkaiden AMR-tuntisarjat. AMR-tuntisarjat siirtyvät 

Generiksestä Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän ja TAP-sovelluksen käytettäviksi. 

Diplomityön kannalta Generiksen hyödyllisintä mittausdataa olivat päämuuntajien 

tuntisarjat, HSV:n ja Fingridin rajapisteiden mittaussarjat sekä asiakkaiden AMR-sarjat.  

Trimble NIS -verkkotietojärjestelmällä mallinnetaan sähköverkkoa ja ohjelmaa käytetään 

esimerkiksi jakeluverkon suunnittelussa ja verkostolaskennassa. Verkkotietojärjestelmässä 

on verkkomalli ja siihen yhdistettyjä paikkatietotoiminnallisuuksia [57]. Trimble NIS on 
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tarkoitettu sähköyhtiöiden liiketoimintaan ja se koostuu toimialasovelluksista, joita ovat 

verkostolaskenta, verkon suunnittelu ja rakennuttaminen, omaisuudenhallinta, verkko-

investointien hallinta ja kunnossapito [57]. Diplomityön kannalta verkkotietojärjestelmän 

tärkeimpiä ominaisuuksia olivat järjestelmän sisältämät jakelumuuntajien tiedot, 

kaapelityyppien tekniset tiedot sekä tehonjakolaskenta. Trimble toimittaa Helen 

Sähköverkolle myös järjestelmän Trimble DMS, joka on tarkoitettu sähkönjakeluverkon 

kytkentätilanteen hallintaan, mutta sitä ei ole käytetty tässä diplomityössä. 

Verkostoautomaatio mahdollistaa muuntajatason mittaukset. Vuonna 2017 

muuntamoautomaation piirissä oli noin 28 % HSV:n muuntajista. Mittausdataa tarkastellaan 

PQNet-sovelluksen avulla, joka on PowerQ Oy:n toimittama selainpohjainen sovellus 

muuntamoautomaatiomittausten tarkasteluun. Tiedot välittyvät PQNet:iin öisin kerran 

vuorokaudessa 10 minuutin keskiarvosarjoina. PQNet:ssä voi tarkastella mittausdataa 

muuntajakohtaisesti mm. muuntajan pätö-, lois- ja näennäistehosta, tehokertoimesta, 

jännitteistä ja virroista, muuntajan lämpötilasta, kuormitusasteesta ja kokonaissäröstä. PQNet 

sisältää lisäksi jakaumatyökalun, jonka avulla voidaan hakea muuntajat, jotka ovat olleet 

käyttäjän asettaman rajan ylä- tai alapuolella asetetun aikavälin aikana. Diplomityössä 

jakaumatyökalua on käytetty esimerkiksi loistehon ja kuormitusasteiden tarkasteluissa. 

Mittausdatan tarkastelun lisäksi muuntamoautomaatio mahdollistaa kaukokäytön, sähkön 

laadun valvontaa, oikosulkujen paikannusta ja SF6-kaasun paineen ja muuntajan lämpötilan 

seurantaa sensoreiden avulla. Muuntamoautomaation hälytystyyppiset tiedot välittyvät 

käytönvalvontajärjestelmään ja muut mittaustiedot tietokantaan. 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -käytönvalvontajärjestelmää ei ole 

sellaisenaan käytetty diplomityössä, mutta järjestelmä toimii olennaisena osana verkon 

käyttöä. Käytönvalvontajärjestelmää on perinteisesti käytetty 110 kV:n verkon ja asemien, 

päämuuntajien sekä 10 ja 20 kV muuntamoiden tarkasteluun. AMR-mittausten ja 

muuntamoautomaation myötä myös keski- ja pienjänniteverkon seuranta on parantunut. 

Esimerkiksi AMR-mittareista SCADA:an välittyy hälytys, jos kaikki tai yksi mittauksen 

vaiheista puuttuu, jännite on epäsymmetristä, jännitetasot ovat liian korkeita tai matalia tai 

on aiheutunut nollavika. 

Diplomityössä on lisäksi käytetty PI-järjestelmää, joka on OSIsoft LLC:n toimittama 

mittaustiedon tallennukseen ja analysointiin tarkoitettu tuote. Järjestelmään tallennetaan 

edellä esitellyn käytönvalvontajärjestelmän (SCADA) mittaustiedot ja osittain verkon 

tilatietoja. Diplomityössä PI-järjestelmää on käytetty vain Excel-käyttöliittymän (PI 

DataLink) kautta, joka mahdollistaa valittujen kohteiden tuntisarjojen tarkastelun. 

Esimerkiksi 110 kV:n kaapeleiden ja avojohtojen virtamittaustiedot on haettu PI DataLink -

käyttöliittymän avulla jokaiselle johtoyhteydelle. 
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6.2 Loistehon tuotanto ja kulutus ja pätötehohäviöt 

Kuvassa 9 on esitetty yksinkertaistettuna sähköverkon rakenteen periaatekuva, jonka 

mukaisesti loistehon ja pätötehon jakautumista tarkastellaan tässä diplomityössä. 110 kV:n 

verkosta, sähköasemista ja päämuuntajista on saatavilla mittausdataa ja teknisiä tietoa 

huomattavasti tarkemmin ja pidemmältä ajalta kuin keski- ja pienjänniteverkosta. Verkon 

kulutus tunnetaan AMR-mittareiden myötä pätötehon osalta tarkasti kaikkien asiakkaiden 

osalta. Loistehoa mitataan ja laskutetaan vain asiakkailta, joiden siirtotuote sisältää 

loissähkömaksuja. Tällaisia asiakkaita ovat 110 kV:n asiakkaat ja keski- ja pienjännitteen 

tehotariffiasiakkaat. Yleis- ja aikasiirron asiakkaiden loistehon profiileista ei ole 

jakeluverkkoyhtiöllä mittaustietoa. Jotkin AMR-mittarit, kuten Landis+Gyr 350, mittaavat 

ja tallentavat paikallisesti yleis- ja aikasiirron asiakkaiden loistehotietoja, mutta tiedot eivät 

välity jakeluverkkoyhtiölle. 

 
Kuva 9: Yksinkertaistettu sähköverkon periaatekuva. 

Yleisesti verkon häviöitä voidaan laskea ja arvioida Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän 

kuormituslaskennalla tai selvittämällä verkon komponenttien mittaustiedot ja tekniset 

ominaisuudet ja laskemalla häviöt näiden tietojen perusteella. Pien- ja keskijänniteverkosta 

ei ole saatavilla mittaustietoa tai teknisiä tietoja yhtä tarkasti kuin 110 kV:n verkosta ja 

päämuuntajista, joten tässä työssä esitetyt kj- ja pj-verkon laskennat ovat likimääräisempiä.  

Tässä diplomityössä tehon jakautumisen tarkastelu perustuu käytönvalvontajärjestelmästä 

saatuihin mittaustietoihin, käyttöpaikkojen AMR-dataan, jota on tarkasteltu TAP-

sovelluksella, komponenttien teknisiin ominaisuuksiin ja laskennallisiin arvoihin, 

jakelumuuntajien osalta muuntamoautomaatiomittauksiin ja keskiarvoihin sekä pj- ja kj-

verkon osalta verkostolaskentaan ja keskiarvoihin perustuviin menetelmiin. Erityisesti 

Trimble NIS:n massalaskennan toimimattomuus tämän diplomityön aikana hankaloitti kj- ja 

pj-verkon häviöiden laskentaa, joten työssä oli käytettävä likimääräisempiä 

arviointimenetelmiä. Jakelumuuntajien kohdalla sekä tyhjäkäyntivirran että tyhjäkäynti-

loistehon muuntajakohtaisten arvojen puuttuminen aiheutti sen, että myös loistehon 

tyhjäkäyntihäviöiden laskennassa jouduttiin käyttämään karkeampia keskiarvoihin 

perustuvia menetelmiä. 

Loistehon jakautumisen tarkastelu aloitettiin tutkimalla vuoden 2017 loistehon ja pätötehon 

kulutuksen jakautumista, jolloin saatiin kokonaiskuva vuoden 2017 tilanteesta. Kuvassa 10 

on esitetty Helen Sähköverkon alueen pätö- ja loistehon kulutuksen tuntisarjat vuodelle 2017. 

Kuvassa 10 negatiivinen loisteho tarkoittaa kapasitiivista ja positiivinen induktiivista 

loistehoa. 
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Kuva 10: Helen Sähköverkon alueen pätö- ja loistehon kulutuksen tuntisarjat HSV:n rajapistemittauksista vuodelta 2017.  

Loisteho on kapasitiivisella puolella erityisesti matalamman pätötehon kulutuksen aikana. 

Pätö- ja loistehon jakautumisen tarkasteluun on valittu vuoden 2017 pätötehon kulutuksen 

tuntisarjan minimin ja maksimin ajankohdat. HSV:n pätötehon kulutuksen maksimi-

ajankohta oli mittaustietojen tuntisarjan mukaisesti 5.1.2017 klo 16:00 alkavana tuntina ja 

minimin ajankohta 11.6.2017 klo 04:00 alkavana tuntina. Tarkastelu aloitettiin tutkimalla 

Helen Sähköverkossa jo tehtyjä selvityksiä. Näistä selvityksistä saatiin päämuuntajien pätö- 

ja loistehomittaussarjat sekä kuvassa 10 esitetyt rajapisteistä lasketut pätö- ja loistehon 

kulutustiedot vuodelle 2017. Rajapisteitä ovat rajajohdot ja voimalaitosten liitynnät Helen 

Sähköverkon verkkoon. Kuvassa 10 esitetyissä rajapistemittauksissa voimalaitosten ja 

kantaverkon vaikutus on erotettu, jolloin tuloksena on HSV:n alueen kulutus. Tehon 

jakautumisen selvityksessä pääpaino kohdistui pätötehohäviöiden ja loistehon tuotannon ja 

kulutuksen osuuksien määrityksiin verkon eri komponenteissa.  

6.2.1 110 kV:n kaapelit ja avojohdot 

110 kV kaapeleiden ja avojohtojen pätötehon kuormitushäviöt ja loistehon tuotanto ja 

kulutus on laskettu kaapeleiden virtamittausten ja kaapelikohtaisten teknisten 

verkkoparametrien perusteella. Virtamittaustiedot tarkasteltaville ajankohdille on haettu 

kaapelikohtaisesti tietokannasta PI DataLink Excel -käyttöliittymän avulla. Laskennassa on 

käytetty kaapeleiden tiedossa olevia sähköteknisiä tietoja, joista osa on mitattuja arvoja, osa 

johtojen ominaisuuksien perusteella määritettyjä ja osa arvioituja arvoja. Laskennassa 

käytettyjä tietoja olivat 110 kV:n avojohtojen ja kaapeleiden pituudet, resistanssit ja 

reaktanssit. Jännitteen oletettiin yksinkertaistuksena olevan kaikilla kaapeleilla maksimin 

aikana 117,5 kV ja minimin ajankohtana 119 kV, koska minimitilanteessa HSV:n verkon 

jännitteet ovat yleensä hieman korkeammalla. 

Joillekin avojohto- ja kaapeliyhteyksille oli saatavilla vaihekohtaiset virtamittaustiedot ja 

osalle vain kaapeliyhteyden keskimääräinen kokonaisvirta. Koska kaikille yhteyksille ei ollut 

saatavilla vaihekohtaisia tuloksia, vaihekohtaisista virtamittaustiedoista muodostettiin 
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keskiarvo ja saatua arvoa käytettiin laskennassa. Pätötehohäviö laskettiin jokaiselle kaapeli- 

ja avojohtoyhteydelle erikseen kaavalla 4 ja saadut tulokset summattiin. Johtoyhteyden 

loistehotase määritettiin laskemalla johdon kuluttaman ja tuottaman loistehon erotus kaavan 

7 mukaisesti. Tulokset on esitetty taulukossa 5.  

Taulukko 5: 110 kV:n avojohtojen ja kaapeleiden loisteho vuoden 2017 tuntisarjan maksimi- ja minimiajankohtina.  

 

Molempina ajankohtina kaapeleiden tuottama loisteho oli odotetusti huomattavasti 

suurempaa kuin avojohtojen. Ero aiheutuu avojohtojen ja kaapeleiden välisistä teknisistä 

eroista, jotka on käsitelty luvussa 4.2.1 Kaapelit ja avojohdot. 110 kV:n verkko on merkittävä 

tekijä koko HSV:n verkon loistehon tuotannossa. 110 kV:n verkon yhteyksien määrät ja 

pituudet perustuvat Helen Sähköverkko Oy:n verkkoparametritietoihin. Avojohtoyhteyksiä 

oli verkkoparametritiedoissa 26 kpl ja yhteyksien pituus oli 127,7 km. Maakaapeliyhteyksiä 

oli kaapeleiden teknisissä tiedoissa 57 kpl ja niiden kokonaispituus oli 83,6 km uusi 

Viikinmäen kaksoiskaapeli mukaan lukien. Eräitä kaapeliyhteyksiä oli molempina tai toisena 

tarkasteluajankohtana kytkettynä pois päältä. Yhteensä viittä kaapeliyhteyttä on hyödynnetty 

loistehon tuotannon vähentämisessä ottamalla ne suurimmaksi osaksi ajasta pois käytöstä 

vaarantamatta kuitenkaan käyttövarmuutta. Kaapelikytkentämuutoksia on tehty keväällä 

2017, joten ne eivät vaikuta 5.1.2017 tuloksiin. Uusi Suvilahti-Viikinmäki kaksoiskaapeli 

otettiin käyttöön 10.1.2017, mutta se on ollut loistehon kompensoinnin takia pois käytöstä 

myös toisena tarkasteluajankohtana 11.6.2017 klo 4. Ilman kaapelikytkentöjen muutoksia 

kaapeleiden tuottama loisteho olisi ollut suurempi HSV:n alueen minimikulutuksen 

ajankohtana. 

Kaapeliyhteyksistä 17 kpl ja 6,75 km oli päämuuntajien kaapeleita; mukana olivat vain ne 

päämuuntajien kaapeliyhteydet, joille oli saatavilla sekä kaapeli- että mittaustietoja. 

Laskennasta pois jääneet päämuuntajien yhteydet ovat lyhyitä, joten niiden vaikutus 

kokonaistulokseen on hyvin vähäinen. Yleisesti ottaen verkkoparametreihin oli kirjattu vain 

pisimpien ja sitä kautta merkityksellisempien päämuuntajakaapeleiden sähköisiä tietoja ja 

pituuksia. Huomioitavaa on, että muutama selkeästi pidempi päämuuntajan kaapeli aiheuttaa 

suurimman osan näiden kaapeleiden häviöistä ja loistehosta. Mukana olleiden päämuuntajien 

kaapeleiden osuus kokonaisloistehotaseesta oli maksimiajankohtana noin -4,4 Mvar ja 

minimiajankohtana noin -4,5 Mvar tuotannon puolella, ja ne aiheuttivat pätötehohäviöitä 

maksimiajankohtana 11,7 kW ja minimiajankohtana 1,6 kW eli hyvin pieniä osuuksia 

kokonaishäviöistä.  

Kuvassa 11 on esitetty avojohtojen loistehotase johtoyhteyksittäin eli avojohdon 

reaktansseissa kuluvasta loistehosta on vähennetty johdon kapasitanssien tuottama loisteho. 

Tuotanto on merkitty negatiivisena ja kulutus positiivisena. Kuvasta havaitaan, että osa 

avojohdoista on tuottanut ja osa kuluttanut loistehoa Helsingin pätötehon kulutushuipun 

Avojohdot Kaapelit Yhteensä Avojohdot Kaapelit Yhteensä

Pätötehohäviöt (MW) 1,55 0,27 1,8 0,15 0,07 0,2

Reaktanssien kuluttama loisteho (Mvar) 12,6 0,6 13,2 1,0 0,2 1,1

Kapasitanssien tuottama loisteho (Mvar) -9,3 -59,1 -68,4 -9,5 -59,1 -68,6

Loistehotase (Mvar) 3,4 -58,5 -55,2 -8,5 -59,0 -67,5

110 kV avojohdot ja kaapelit
5.1.2017 klo 16:00 11.06.2017 4:00
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aikana. Helsingin pätötehon minimikulutuksen aikana kaikki avojohdot ovat tuottaneet 

loistehoa. Avojohdot tuottavat loistehoa nettona erityisesti pienen kulutuksen aikana, jolloin 

johdoissa kulkeva pätöteho on pienempi ja johto toimii aliluonnollisella teholla. Laskennassa 

käytetyt virtamittaustiedot tai parametrit voivat sisältää pieniä virheitä, jotka saattavat 

vaikuttaa yksittäisten kaapeleiden ja avojohtojen tuloksiin, mutta yksittäisten 

mittausvirheiden vaikutus kokonaissummaan on vähäinen. 

 
Kuva 11: 110 kV avojohtojen loistehotase (kulutus-tuotanto) johtoyhteyksittäin Helsingin 

energiankulutuksen maksimin ja minimin ajankohtina vuonna 2017. 

Osa HSV:n verkon avojohdoista ei ole vuoden 2017 maksimikulutuksen ajankohtana 

potentiaaliinsa nähden kovinkaan suuressa kuormassa, koska osa johdoista tuottaa yhä 

loistehoa nettona ja toimii aliluonnollisella teholla. Osa avojohdoista on kuitenkin Helsingin 

pätötehon maksimikulutuksen aikaan loistehon kulutuksen puolella eli ne toimivat 

yliluonnollisella teholla johtuen suuremmasta pätötehon siirrosta. 

Kuvassa 12 on esitetty 110 kV maakaapeleiden loistehotase kaapeliyhteyksittäin. Suurin ero 

avojohtoihin nähden on, että kaapeleiden loistehotase on ollut minimin ja maksimin 

ajankohtina lähes yhtä suuri. Kaapeleiden tuottaman loistehon suuruus riippuu jännitteestä, 

kapasitanssista ja kulmataajuudesta eikä ole riippuvainen virrasta toisin kuin kaapelin 

reaktansseissa kuluva loisteho. Kuten kuvasta 12 nähdään, loistehotaseet ovat olleet sekä 

minimi- että maksimiajankohtana hyvin lähellä toisiaan, koska kaapeleiden reaktansseissa 

kuluva loisteho on ollut kumpanakin ajankohtana hyvin pieni suhteessa kaapelin tuottamaan 

loistehoon. Osa kaapeleista on ollut molempina tai toisena ajankohtana pois käytöstä. 
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Kuva 12: 110 kV maakaapeleiden loistehotase Helsingin pätötehon kulutuksen maksimin ja minimin ajankohtina  

vuonna 2017. Osa kaapeleista on ollut molempina tai toisena ajankohta pois käytöstä.  

Maakaapeleiden tuottamasta loistehosta aiheutuu ongelmia erityisesti kesällä ja yöaikaan, 

jolloin loistehon kulutus on pienempää esimerkiksi päämuuntajissa, jakelumuuntajissa ja 

asiakkaiden laitteissa johtuen pienemmästä pätötehon siirrosta ja tarpeesta verkossa. Tällöin 

verkossa on ns. ylimääräistä kapasitiivista loistehoa, jota tulee kompensoida. Kompensointi 

on loistehon siirron aiheuttamien häviöiden takia kannattavaa tehdä lähellä tarvetta. Helen 

Sähköverkon alueella loistehon tuotanto aiheuttaa ongelmia erityisesti yö- ja kesäaikana. 110 

kV:n maakaapelit tuottavat loistehoa nettona lähes yhtä paljon minimin ja maksimin aikana. 

Minimin ajankohtana loistehon kulutus verkossa on kuitenkin huomattavasti pienempää, 

jolloin maakaapeleiden tuottamaa loistehoa täytyy kuluttaa esimerkiksi kompensointi-

laitteilla, jotta korkeat loissähköikkunan ylityksistä aiheutuvat maksut kantaverkkoyhtiölle 

vältetään. Maakaapelit tuovat osavaikutusta siihen, miksi loistehon ongelmat ja Fingridin 

ikkunan suurimmat ylitykset sijoittuvat enemmän kesä- ja yöaikaan. 

6.2.2 110 kV:n asiakkaat 

110 kV:n asiakkaiden mittaustiedot on haettu tuntisarjana Generiksestä jokaiselle 110 kV:n 

asiakkaalle ja tulokset on summattu yhteen. 110 kV:n asiakkaiden määrä oli molempina 

ajankohtina sama, ja niiden kuluttama pätötehon määrä oli mittaussarjojen perusteella 

yhteensä 60,8 MW Helsingin pätötehon kulutuksen tuntisarjan maksimiajankohtana 5.1.2017 

klo 16. 110 kV:n asiakkaat ovat tuottaneet kyseisenä ajankohtana loistehoa -9,4 Mvar 

verkkoon päin ja ottaneet verkosta 3,7 Mvar. Loistehotase on näin ollen ollut -5,7 Mvar 

kapasitiivisella puolella. Helsingin kulutuksen minimiaikana 11.6.2017 klo 4 asiakkaat ovat 

kuluttaneet pätötehoa 25,5 MW, antaneet loistehoa verkkoon -14 Mvar ja ottaneet verkosta 

2 Mvar. Loistehotase on tällöin ollut -12 Mvar kapasitiivista.  

110 kV:n asiakkaiden pätötehon kulutus on siis ollut 35,3 MW suurempaa Helsingin 

kulutuksen maksimiajankohtana. Tuloksista havaitaan, että 110 kV:n asiakkaiden loistehon 
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anto verkkoon päin on ollut suurempaa matalamman pätötehon kulutuksen ajankohtana, ja 

asiakkaat ovat toisaalta ottaneet loistehoa verkosta Helsingin kulutuksen minimiajankohtana 

hieman vähemmän. Loistehotase on ollut minimiajankohtana 6,3 Mvar enemmän 

kapasitiivisella puolella kuin maksimin aikana. 110 kV:n asiakkaiden siirtotuote on 110 kV 

tehosiirto, joten asiakkaat maksavat jakeluverkkoyhtiölle sekä loistehon annosta että otosta 

ilmaisosuuden ylittävältä osalta. Myös 110 kV:n asiakkaiden voidaan vuoden 2017 

mittaustulosten nojalla todeta tuovan vaikutusta siihen, miksi kantaverkkoyhtiön 

loistehoikkunan ylitykset sijoittuvat pienemmän energian kulutuksen ajankohtiin, koska 110 

kV:n asiakkaat ovat syöttäneet loistehoa nettona verkkoon enemmän matalan pätötehon 

kulutuksen aikana. 

6.2.3 Päämuuntajat 

Päämuuntajien häviöiden laskenta perustuu päämuuntajan pätö- ja loistehon mittausten 

tuntisarjoihin sekä muuntajakohtaisiin teknisiin parametreihin. Helen Sähköverkko Oy:n 

päämuuntajien mittaustiedot ovat olleet vuonna 2017 ajoittain epäluotettavia ja näyttäneet 

joidenkin muuntajien kohdalla virheellisiä tuloksia, joten pätö- ja loistehon ja häviöiden 

laskennassa on käytetty saatavilla olleita korjattuja vuoden 2017 päämuuntajien pätö- ja 

loistehomittaussarjoja. Korjattujen sarjojen laadinnassa oli yhdistelty mittaustietoa 

manuaalisesti eri lähteistä, joten ne voivat yhä sisältää pieniä virheitä. Pätötehon kulutuksen 

maksimiajankohtana 5.1.2017 klo 16 tuntisarjan päämuuntajasummat olivat pätötehon osalta 

703 MW ja loistehon osalta 53,2 Mvar induktiivista. Minimiajankohtana 11.6.2017 klo 4 

päämuuntajien tuntisarjan pätötehon summa oli 269,5 MW ja loistehon summa -10,1 Mvar 

kapasitiivista loistehoa. Päämuuntajien pätö- ja loistehomittaukset mittaavat arvoja 

päämuuntajan alajännitepuolelta. Summiin eivät siis vaikuta 110 kV:n asiakkaat, 110 kV:n 

kaapelit ja avojohdot, päämuuntajissa tapahtuvat häviöt eivätkä 110 kV:n 

kompensointilaitteet. 

Päämuuntajien alajännitepuolen pätö- ja loistehojen mittaustulokset Helsingin kulutuksen 

maksimi- ja minimitunteina vuonna 2017 on esitetty kuvassa 13. Päämuuntajia oli 

tarkasteltavina ajanhetkinä yhteensä 49. Kalasataman uusi sähköasema ei ollut vielä käytössä 

eli sähköasemia oli 24. Päämuuntaja Ta M3 on ollut tyhjäkäynnillä molempina ajankohtina 

ja päämuuntaja Lt M1 on ollut mittaussarjan mukaan tyhjäkäynnillä 5.1.2017 klo 16. Osa 

kuvassa 13 esitetyistä mittaussarjoista saattaa sisältää pieniä virheitä, koska joidenkin 

muuntajien kohdalla pätö- ja loistehosarjat on muodostettu yrityksessä osittain virheellisistä 

mittaussarjoista manuaalisesti korjaamalla. Päämuuntajakohtaisesti tarkasteltuna havaitaan 

suuria alueellisia eroja sekä pätötehon että loistehon osalta. Merkittävin muutos loistehon 

osalta kuitenkin on, että pätötehon kulutuksen minimiajankohtana suuri osa päämuuntajista 

on loistehon annon puolella ja maksimituntina valtaosa on ollut loistehon oton puolella. 

Mittaussarjojen mukaan viiden päämuuntajan loisteho on ollut kapasitiivisella puolella sekä 

maksimi- että minimitunteina. Päämuuntajien summissa näkyy myös 
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keskijännitekaapeleiden tuottaman loistehon vaikutus erityisesti 20 kV alueella, koska 

valtaosa minimin aikana kapasitiivisella puolella olleista päämuuntajista syöttää 20 kV 

alueen verkkoa. Keskijänniteverkko tuottaa suunnilleen saman määrän loistehoa minimin ja 

maksimin aikana, mutta asiakkaiden ja jakelumuuntajien loistehon kulutus on pienempää 

minimin aikana. 

 
Kuva 13: Päämuuntajien pätö- ja loistehot Helsingin kulutuksen maksimi- ja minimitunteina vuonna 2017.  

Päämuuntajat on järjestetty sähköaseman päämuuntajien pätötehosumman mukaiseen järjestykseen  

suurimmasta summasta pienimpään 5.1.2017 klo 16 tuntisarjan perusteella. 

Päämuuntajien pätötehohäviöiden ja loistehon kulutuksen laskennassa on käytetty 

päämuuntajakohtaisia verkkoparametreja. Tiedossa olevista näennäis- ja pätötehon 

tyhjäkäyntiarvoista muodostettiin tyhjäkäyntiloisteho eli päämuuntajien magnetoimishäviöt 

kaavan 9 viimeisen muodon mukaisesti. Päämuuntajien tyhjäkäyntihäviöt olivat pätötehon 

osalta P0=0,926 MW ja loistehon osalta Q0=2,14 Mvar. Päämuuntajien pätötehohäviöiden 

laskennassa käytettiin muuntajien nimellisiä kuormitushäviötehoja PkN sekä nimellistehoja 

Sn ja kuormituksen näennäistehoja S. Pätötehohäviöt on laskettu päämuuntajien pätö- ja 

loistehon mittaussarjoista muodostetun näennäistehon avulla kaavalla 8.  Loistehon 

kulutuksen laskennassa käytettiin lisäksi päämuuntajien oikosulkureaktansseja xk. 

Kuormituksen aiheuttama loistehon kulutus on laskettu kaavalla 10. Päämuuntajien 

kuormituksen ja tyhjäkäynnin aiheuttamat loistehokulutukset on summattu kaavan 11 

mukaisesti. 

HSV:n päämuuntajien pätötehohäviöiden ja loistehon kulutuksen tulokset on esitetty 

taulukossa 6. Pätötehon syöttö keski- ja pienjänniteverkkoon on ollut minimituntina 61,6 % 

pienempi kuin maksimituntina. Päämuuntajien pätötehohäviöt ovat molemmissa tilanteissa 

melko pieniä, mutta loistehon kulutuksessa on odotetusti merkittävä ero maksimin ja 
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minimin välillä. Loistehon kulutus on huomattavasti suurempaa maksimin ajankohtana, 

koska myös muuntajan läpi kulkeva pätöteho ja sitä kautta kuormitusaste ja muuntajan 

toimintaan vaadittava loisteho ovat suurempia. 

Taulukko 6: Päämuuntajien pätö- ja loistehot ja pätötehohäviöt ja loistehon kulutus Helsingin kulutuksen maksimi- ja 

minimiajankohtina vuonna 2017. Päämuuntajien loisteho on positiivisena induktiivista ja negatiivisena kapasitiivista. 

 

Jos tarkastellaan 110 kV kaapeleiden ja avojohtojen tuottamaa ja päämuuntajien kuluttamaa 

loistehoa, 110 kV kaapelit ja avojohdot tuottivat maksimituntina -55,2 Mvar loistehoa 

nettona ja päämuuntajat kuluttivat sitä 43,8 Mvar. Minimituntina 110 kV kaapelit ja 

avojohdot tuottivat loistehoa nettona -67,5 Mvar ja päämuuntajat kuluttivat vain 8,3 Mvar. 

Ero 110 kV:n verkossa tuotetun ja päämuuntajissa kulutetun loistehon välillä erityisesti 

matalan pätötehon kulutuksen aikana aiheuttaa verkon loistehon kompensointitarvetta, jotta 

loistehoa ei syötettäisi kantaverkkoon ilmaisosuuksia ylittäviä määriä. 

6.2.4 Keskijännitekaapelit 

Keskijännitekaapeleiden pätötehohäviöt arvioitiin Trimble NIS-verkkotietojärjestelmän 

verkostolaskennalla käynnistämällä laskennat manuaalisesti 226 keskijännitelähdölle, koska 

ohjelman massalaskenta ei toiminut tämän diplomityön aikana. 226 lähtöä vastaa noin 36 % 

koko verkon kj-lähdöistä. Yhdeltä sähköasemalta laskettiin 6–12 lähtöä riippuen lähtöjen 

kokonaismäärästä asemalla. AMR-mittaustietoja ei enää ollut saatavilla 

verkkotietojärjestelmän käyttämässä tietokannassa ajankohdalle 5.1.2017 klo 16, joten 

laskenta tehtiin tälle ajankohdalle vuoden 2018 arvoilla. HSV:n alueen kokonaiskulutus oli 

kyseisenä ajankohtana vuonna 2018 noin 80 MW eli noin 10 % pienempi kuin vuonna 2017, 

joten lopuksi saatuun lähtöjen keskiarvoon lisättiin 20 % eli noin 0,6 kW, koska 

kuormitushäviö on verrannollinen virran neliöön. Laskentahetkellä tietokannassa oli yhä 

saatavilla minimiajankohdan 11.6.2017 klo 4 kulutustiedot. Arvio keskijänniteverkon 

häviöistä muodostettiin laskemalla keskiarvo 226 lähdön kaapeleiden pätötehohäviöistä ja 

kertomalla saatu luku keskijännitelähtöjen vuoden 2017 kokonaismäärällä 632. Kj-

kaapeleiden pätötehohäviöksi saatiin 5.1.2017 klo 16 noin 2,4 MW ja 11.6.2017 klo 4 noin 

0,2 MW. Saadut tulokset ovat keskimääräisiin arvoihin perustuvan menetelmän takia 

likimääräisempiä kuin edellä esitetyt 110 kV:n ja päämuuntajien laskennat. 

Kaapelin loistehon kulutus voidaan arvioida kertomalla pätötehohäviöt kaapelin reaktanssin 

ja resistanssin suhteella [19, s. 19]. Laskentaa varten laadittiin arvio HSV:n kj-kaapeleiden 

keskimääräisestä reaktanssin ja resistanssin suhteesta. Suurin osa keskijännitekaapeleista on 

PEX-eristeistä alumiinikaapelia AXW240. Lisäksi merkittävä määrä on paperieristeisiä 

5.1.2017 16:00 703 53,2 2,3 43,8

11.6.2017 4:00 269,5 -10,1 1,1 8,3

Erotus 433,5 63,3 1,2 35,5

Ajankohta

Päämuuntajat

Pätöteho (MW) Loisteho (Mvar)
Pätötehohäviöt 

(MW)

Loistehon kulutus 

(Mvar)
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APY240- ja APY185-alumiinikaapeleita. 10 kV:n verkossa on myös hieman vajaa 10 km 

AXW300-alumiinikaapelia. Verkossa on lisäksi pienempiä määriä vaihtelevia muita 

kaapelilajeja. Yksinkertaistuksena oletettiin poikkipinta-alaltaan 240 mm2 kaapeleiden (noin 

1144 km) olevan 904 km osalta tyyppiä AXW240 ja jäljelle jäävä osuus tarkasteltiin 

APY240-kaapelina. Poikkipinta-ala 185 mm2 käsiteltiin kokonaan APY185-kaapelina, koska 

muiden kaapeleiden osuudet tässä poikkipinta-alassa olivat vähäisiä. Liitteessä D on esitetty 

laskennassa käytettyjen kaapelityyppien reaktanssit ja resistanssit. Arviossa käytetyt 

kilometritiedot ovat vuoden 2016 lopusta, ja ne kattavat HSV:n kj-kaapelit. Neljän edellä 

mainitun kaapelityypin reaktanssin ja resistanssin suhteista laskettiin aritmeettinen keskiarvo 

painottamalla kaapelityypit kilometrimäärän mukaisesti. Keskimääräiseksi reaktanssin ja 

resistanssin suhteeksi saatiin 0,75. Suhdeluvulla kerrottiin kj-kaapeleiden pätötehohäviöt, 

jolloin saatiin arvio kaapeleiden kuluttamasta loistehosta. Kulutettu loisteho oli 5.1.2017 klo 

16 noin 1,8 Mvar ja 11.6.2017 klo 4 noin 0,1 Mvar. 226 lähdön laskennan perusteella 

keskijännitekaapeleiden kuormitusaste oli maksimin ajankohtana noin 25 % ja minimin 

aikana noin 6 %. 

Arvio kj-kaapeleiden tuottamasta loistehosta perustuu yrityksessä vuosien 2017 ja 2014 

kuormitusennustetta varten tehtyihin laskelmiin. Laskelmissa keskijännitekaapeleiden 

tuottama loisteho oli arvioitu käyttämällä kaapeleiden maasulkuvirtojen arvoja NIS-

verkkotietojärjestelmästä ajankohdille 3.6.2014, 10.10.2016 ja 21.10.2016. Kaapeleiden 

parametrien perusteella on määritetty vakiot, joiden avulla loistehon tuotanto voidaan laskea 

maasulkuvirran perusteella. Käytetyt arvot ovat olleet molempien vuosien laskennoissa 10,2 

kV:lla 0,006 Mvar/A ja 20,4 kV:lla 0,012 Mvar/A. Vuoden 2014 arviossa 10 kV kaapeleiden 

loistehon tuotanto oli -6,9 Mvar ja 20 kV kaapeleiden -46,6 eli yhteensä -53,5 Mvar. Vuoden 

2016 arviossa 10 kV kaapeleiden tuotanto oli -6,8 Mvar ja 20 kV kaapeleiden -46,3 Mvar eli 

yhteensä -53,1 Mvar.  

Keskijännitekaapeleiden tuottama kokonaisloisteho on likimain saman suuruinen 

ajanhetkestä riippumatta lukuun ottamatta esimerkiksi harvinaisia samanaikaisia 

keskijänniteverkon keskeytystilanteita, joita ei ole ollut tässä työssä tarkasteltavina 

ajanhetkinä. Arvioiden pohjalta oletetaan, että keskijänniteverkon kaapelit ovat tuottaneet 

loistehoa sekä 5.1.2017 klo 16 että 11.6.2017 klo 4 noin -53,3 Mvar, josta 10 kV kaapeleiden 

osuus on -6,8 Mvar ja 20 kV kaapeleiden -46,5 Mvar. Kj-kaapeleiden pätötehohäviöt ja 

loistehotase on esitetty taulukossa 7. Ilmajohdot jätettiin laskennassa huomioimatta, koska 

niiden osuus HSV:n kj-verkossa on erittäin pieni. 

Taulukko 7: Arvio keskijännitekaapeleiden pätötehohäviöistä ja loistehotaseesta  

vuoden 2017 kulutuksen maksimi- ja minimitunteina. 

  

Pätötehohäviöt 2,4 0,2

Loistehon kulutus 1,8 0,1

Loistehon tuotanto -53,3 -53,3

Loistehotase -51,5 -53,2

Keskijännitekaapelit 

(10 ja 20 kV)

05.01.2017  16:00 

(MW tai Mvar)

11.06.2017  4:00 

(MW tai Mvar)
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6.2.5 Jakelumuuntajat ja pienjännitekaapelit 

Jakelumuuntajien ja pienjännitekaapeleiden pätötehohäviöiden ja loistehon laskenta on 

likimääräistä, koska saatavilla ei ole koko verkon kattavaa mittaustietoa tai teknisiä tietoja 

kuten oli 110 kV:n johdoille ja päämuuntajille. Lisäksi pj-verkon laskentaa hankaloitti 

Trimble NIS:n massalaskennan toimimattomuus tämän diplomityön aikana, joten häviöiden 

arvioinnissa on käytetty vaihtoehtoisia keskimääräisiin arvoihin perustuvia menetelmiä.  

HSV:n jakelumuuntajien häviöiden laskennassa hyödynnettiin muuntajia, jotka ovat 

muuntamoautomaatiokohteita. Tammikuussa 2017 verkostoautomaation piirissä olevia 

muuntajia oli 10 kV alueella 251 ja 20 kV alueella 256 eli mittaustietoa oli yhteensä 507 

muuntajalta. PQNet-sovelluksen jakaumatyökalulla saatiin prosentteina ajasta kaikki 

muuntajat, joiden kuormitusaste on ollut tarkasteltavana vuorokautena alle 100 % eli kaikki 

verkostoautomaatiokohteet saatiin listalle 10 ja 20 kV:n alueiden mukaisesti jaoteltuina. 

Molemmista listoista valittiin tarkasteluun joka viides muuntaja eli 10 kV alueelta 50 ja 20 

kV alueelta 52 muuntajaa. Valitsemalla joka viides pyrittiin siihen, että tarkastelussa on eri 

kuormitusasteisia muuntajia siten, että niiden keskiarvo olisi mahdollisimman lähellä verkon 

keskimääräistä kuormitusastetta. Valittujen kohteiden kuormitusaste- ja 

näennäistehomittaustiedot haettiin PQNet:stä ajankohdille 5.1.2017 ja 11.6.2017. PQNet 

antaa mittaustiedot 10 minuutin keskiarvosarjana, josta muodostettiin Excelissä tuntisarjat 

ajankohdille 5.1.2017 klo 16 ja 11.6.2017 klo 4. Trimble NIS -verkkotietojärjestelmästä 

haettiin tekniset tiedot kyseisille muuntajille, ja samalla tehtiin verkostolaskenta jokaisen 

valitun jakelumuuntajan syöttämälle verkolle kyseisinä tunteina. Verkostolaskennalla saatiin 

jakelumuuntajan syöttämän pienjänniteverkon pätötehohäviöt.  

Jakelumuuntajia oli vuoden 2016 lopussa 10 kV alueella 616 kpl ja 20 kV alueella 1366 kpl. 

Vuoden 2017 lopussa määrä oli 10 kV:n alueella 623 kpl ja 20 kV:n alueella sama. Vuoden 

2016 lopun lukumääriä käytettiin 5.1.2017 klo 16 häviöiden laskennassa ja 11.6.2017 

muuntajia oletettiin olevan 10 kV alueella kolme lisää eli 619 kpl. Edellä mainittujen 50 ja 

52 jakelumuuntajan pätötehohäviöt laskettiin muuntamoautomaatiomittauksiin perustuvan 

näennäistehon ja muuntajan teknisten tietojen perusteella kaavan 8 mukaisesti. 

Pätötehohäviöt sisältävät sekä tyhjäkäynnin että kuormituksen aiheuttamat häviöt.  

Tuloksista muodostettiin keskiarvot 10 ja 20 kV:n muuntajille, ja ne kerrottiin HSV:n 

jakelumuuntajien kokonaismäärillä. Tulokset on esitetty koottuna pj-verkolle ja 

jakelumuuntajille seuraavan sivun taulukossa 8. 

Pätötehon tyhjäkäyntihäviöt olivat muuntajakohtaisesti tiedossa verkkotietojärjestelmässä, 

mutta loistehon tyhjäkäyntiarvoja ei ollut saatavilla. Tyhjäkäyntiloistehoa tai -näennäistehoa 

ei yleensä ole ilmoitettu jakelumuuntajien teknisiä tietoja käsittelevissä dokumenteissa. 

Muuntajan tyhjäkäynnissä kuluttama loisteho saadaan laskettua kaavalla 9, mikäli muuntajan 

tyhjäkäyntivirta on tiedossa. Myöskään tyhjäkäyntivirran arvoja ei ollut muuntajakohtaisesti 

saatavilla ja kyseiset arvot ovat hyvin vaihtelevia lähteestä ja muuntajan tyypistä riippuen 

vaihdellen usein 0,3 % ja 2 % välillä. Lisäksi tyhjäkäyntivirran arvolla on huomattava 
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vaikutus jakelumuuntajan kuluttamaan loistehoon. Tässä diplomityössä laskettu 

jakelumuuntajien loistehon kulutus tyhjäkäynnissä perustuu arvioon keskimääräisestä 

tyhjäkäyntivirrasta huomioiden verkon muuntajien keskimääräinen ikä ja yleisin valmistaja. 

HSV:n jakelumuuntajat ovat keskimäärin 21 vuotta vanhoja ja hieman yli puolet muuntajista 

on valmistajalta Strömberg, ASEA tai ABB, joten arvioinnin pohjaksi valittiin ABB:n 

vuoden 2000 TTT-käsikirjassa [58] ilmoitetut luvut öljyeristeisten jakelumuuntajien 

tyhjäkäyntivirroista. ABB:n TTT-käsikirjassa [58] jakelumuuntajan tyhjäkäyntivirraksi on 

ilmoitettu 500 kVA:n ja 630 kVA:n muuntajille 0,7 % ja 800 ja 1000 kVA:n muuntajille 0,5 

% nimellisvirrasta.  Muuntajien kuluttama loisteho tyhjäkäynnissä on laskettu kaavan 9 

mukaisesti tarkastelluille 50 ja 52 muuntajalle. Laskennassa eroteltiin 630 kVA:n tai tätä 

pienemmät muuntajat, 800 kVA:n muuntajat ja 1000 kVA:n muuntajat. Alle 500 kVA:n 

muuntajia on hyvin vähäinen määrä (26 kpl) verkossa, joten nämä muuntajat käsiteltiin 500 

ja 630 kVA:n kategoriassa. Koon mukaisesti erotelluista tuloksista otettiin keskiarvo, joka 

kerrottiin kyseisen muuntajakoon kokonaismäärällä verkossa. HSV:n jakelumuuntajien 

tyhjäkäyntiloistehon arvioksi saatiin 8,5 Mvar. 

Jakelumuuntajien kuormituksen aiheuttama loistehohäviö on puolestaan laskettu 

jakelumuuntajien nimellistehon, oikosulkureaktanssin ja mittauksiin perustuvan 

näennäistehon avulla kaavalla 10 jokaiselle tarkastellulle muuntajalle. Saadusta tuloksesta on 

muodostettu keskiarvo, joka on kerrottu muuntajien kokonaismäärällä verkossa. 

Kuormituksen aiheuttama loistehon kulutus oli 10 kV:n verkossa maksimiajankohtana 3,2 

Mvar ja minimiajankohtana 0,7 Mvar. Vastaavat luvut olivat 20 kV:n verkossa 7,2 Mvar ja 

0,7 Mvar. Kokonaisuutena tarkasteltuna jakelumuuntajien kuormituksen ja 

tyhjäkäyntiloistehon aiheuttama loistehon kulutus oli maksimiajankohtana 18,9 Mvar ja 

minimiajankohtana 9,9 Mvar. Jakelumuuntajien ja pienjänniteverkon arvioidut häviöt on 

esitetty koottuna taulukossa 8.  

Taulukko 8: Arvio jakelumuuntajien ja pienjänniteverkon pätö- ja loistehohäviöistä. 

 

Taulukon 8 pienjänniteverkon pätötehohäviöt perustuvat verkkotietojärjestelmän (Trimble 

NIS) laskennan antamiin tuloksiin edellä mainittujen 50 (10 kV) ja 52 (20 kV) muuntajan 

muuntopiireille. Muuntopiirien pienjännitekaapeleiden pätötehohäviöistä muodostettiin 

keskiarvotulos, joka kerrottiin muuntajien lukumäärillä 10 ja 20 kV:n alueilla. Koska 

Trimble NIS kykenee laskemaan enintään noin vuoden vanhoilla kulutustietojen 

tuntisarjoilla, verkkotietojärjestelmä laski pienjänniteverkon häviöt 5.1. klo 16 vuoden 2018 

05.01.2017 16:00 11.06.2017 4:00

Yhteensä (MW tai Mvar) Yhteensä  (MW tai Mvar)

Jakelumuuntajien pätötehohäviöt 3,4 1,8

Jakelumuuntajien tyhjäkäyntiloisteho 8,5 8,5

Jakelumuuntajien loistehon kuormitushäviöt 10,4 1,4

Jakelumuuntajien loistehon kulutus 18,9 9,9

Pj-kaapeleiden pätötehohäviöt 7,8 2,1

Pj-kaapeleiden kuluttama loisteho 2,8 0,7

Pj-kaapeleiden tuottama loisteho -0,06 -0,06

Pj-kaapeleiden loistehotase 2,7 0,7

Jakelumuuntajien ja pienjännitekaapeleiden häviöt
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tilanteen mukaisesti. Kuten kj-kaapeleiden laskennassa, pj-kaapeleiden häviöihin lisättiin 20 

%, koska Helsingin pätötehon kulutus oli vuonna 2017 noin 10 % suurempi kuin vuonna 

2018 ja häviöt ovat verrannollisia virran neliöön. Kesäkuun ajankohdalle oli laskentahetkellä 

saatavilla vuoden 2017 kulutustiedot. Saadut arvot perustuvat keskiarvoihin, joten ne ovat 

likimääräisiä. HSV:n pienjänniteverkossa ilmajohtojen määrä on erittäin vähäinen, joten 

niiden vaikutus on jätetty tarkastelusta pois.  

Pj-kaapeleiden loistehon kulutus arvioitiin samalla tapaa kuin kj-kaapeleiden eli pj-

kaapeleiden loistehon kulutuksen laskennassa käytettiin kaapeleiden oikosulkureaktanssiin 

ja -resistanssiin ja pätötehohäviöihin perustuvaa arviota, jota on käytetty myös vuoden 1996 

diplomityössä Helsingin Sähköverkon loistehon hallinta [19, s. 19–20]. Pienjänniteverkossa 

on hyvin paljon erilaisia johtolajeja. Nykyisin verkkoon asennettavat kaapelit ovat 

muovieristeisiä AXMK-alumiinikaapeleita. Suuri osa pienjännitekaapeleista on poikkipinta-

alaltaan 185 mm2, joita käytetään runkokaapeleina sekä 200 A ja sitä suurempien liittymien 

liittymiskaapeleina. 1990-luvulta lähtien runkokaapeleina on käytetty AXMK 4x185-

alumiinikaapeleita, joiden oikosulkureaktanssin ja -resistanssin suhde on verkkotieto-

järjestelmään syötettyjen arvojen perusteella 0,49. Pj-kaapeleiden reaktanssien ja 

resistanssien suhteet ovat kuitenkin hyvin vaihtelevia ja riippuvaisia poikkipinta-alasta ja 

kaapelityypistä.  

Pj-kaapeleiden loistehohäviöt arvioitiin olettamalla kaapelit AXMK-tyyppisiksi ja 

laskemalla näiden kaapeleiden oikosulkureaktanssien ja -resistanssien suhteet poikkipintojen 

25 mm2 ja 240 mm2 väliltä muutamilla poikkeuksilla. Poikkipinnalle 150 mm2 käytettiin AP-

kaapelin arvoa ja lisäksi AP185- ja AM185-kaapelit otettiin mukaan arvioimalla näiden 

kaapelityyppien pituudet verkkotietojärjestelmässä asennusvuosien perusteella. Kaapeleiden 

reaktanssien ja resistanssien arvot ovat Trimble NIS -verkkotietojärjestelmästä, ja käytetyt 

arvot on esitetty liitteessä D. Vuoden 2016 lopussa HSV:n omia pj-kaapeleita oli yhteensä 

noin 4400 km ja tämän lisäksi verkossa oli asiakkaiden tonttiosuuksien kaapeleita (noin 215 

km). Verkostolaskenta huomioi koko verkon kaapelit mukaan lukien asiakkaiden 

tonttiosuudet. 

Tarkasteltujen kaapeleiden reaktanssien ja resistanssien suhteista muodostettiin aritmeettinen 

keskiarvo painottamalla suhdeluku jokaisen kaapelipoikkipinta-alan pituudella 

verkkotietojärjestelmän vuoden 2016 lopun tilanteen mukaisesti huomioiden sekä HSV:n 

että asiakkaiden tonttikaapelit. Keskimääräiseksi suhdeluvuksi saatiin noin 0,35. Pj-

kaapeleiden pätötehohäviöt kerrottiin suhdeluvulla ja loistehon kulutukseksi saatiin 

maksimin ajankohtana noin 2,7 Mvar ja minimin ajankohtana 0,7 Mvar. 

Pienjännitekaapeleiden tuottama loisteho on hyvin vähäistä johtuen erityisesti huomattavasti 

alhaisemmasta jännitteestä (0,4 kV) verrattuna esimerkiksi 20 kV:n kaapeleihin. Pj-

kaapeleiden tuottama loisteho arvioitiin kuitenkin AXMK-kaapeleiden käyttökapasitanssien 

perusteella, jotka on esitetty liitteessä D. Yksinkertaistuksena kaikki pj-kaapelit käsiteltiin 

AXMK-tyyppisinä. Käyttökapasitanssit kerrottiin kaapelipoikkipinta-alan pituudella 

verkossa huomioiden HSV:n ja asiakkaiden kaapelit. Pj-kaapeleiden tuottama loisteho 
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laskettiin kaavalla 6. Tulokseksi saatiin noin 64 kvar, jota voidaan käyttää molemmille 

ajankohdille, koska tuotettu loisteho ei ole riippuvainen kaapelin kuormitusvirrasta. Pj-

kaapeleiden tuottama loisteho oli odotetusti erittäin pieni. Pj-kaapeleiden loistehotase 

laskettiin vähentämällä kulutetusta loistehosta tuotettu loisteho ja tulokseksi saatiin 

maksimiajankohtana 2,7 Mvar ja minimiajankohtana 0,7 Mvar. 

6.2.6 Pien- ja keskijännitetehosiirron asiakkaat 

Pien- ja keskijännitetehosiirron asiakkaiden kaikki mitatut pätö- ja loistehon AMR-sarjat 

välittyvät TAP-sovellukseen, jossa niistä voidaan muodostaa summia esimerkiksi 

käyttöpaikkojen numeroiden perusteella. Pien- ja keskijännitteen tehosiirtoasiakkaiden pätö- 

ja loistehot selvitettiin TAP-sovelluksella asettamalla hakuehdoiksi ensin 

keskijännitetehosiirron käyttöpaikat ja tämän jälkeen pienjännitetehosiirron käyttöpaikat. 

Tammikuussa 2017 kj-tehosiirron käyttöpaikkoja oli 703 ja pj-tehosiirron 8403. Kesäkuussa 

2017 vastaavat määrät olivat 697 ja 8537. Tiedot haettiin summana koko päivälle, ja 

tuntisarjoista valittiin tarkasteltava tunti. Tulokset on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9: Pien- ja keskijännitetehosiirron asiakkaiden pätöteho ja loisteho HSV:n alueen pätötehon  

kulutuksen maksimi- ja minimitunteina vuonna 2017 TAP-sovelluksen summasarjoista. 

 

Taulukon 9 loistehon oton sarakkeesta nähdään, että tehosiirtoasiakkaiden loistehon otto 

verkosta on pienempää alhaisemman pätötehon kulutuksen aikana. Loistehon anto on 

puolestaan ollut samaa suuruusluokkaa molempina tunteina, hieman suurempaa pätötehon 

kulutuksen minimituntina. Loistehon otto verkosta on odotetusti ollut huomattavasti 

suurempaa Helsingin pätötehon kulutuksen maksimin aikana. TAP-sovellus ei ole 

kuitenkaan onnistuneesti välittänyt kaikkien tarkasteltujen käyttöpaikkojen tuntisarjoja 

kyseisille ajankohdille, koska sovellus antaa liian matalan pien- ja keskijänniteverkon 

asiakkaiden kokonaiskulutuksen arvon.  On hyvin todennäköistä, että tuloksista puuttuu 

myös yksittäisten pj- ja kj-tehotariffiasiakkaiden käyttöpaikkojen tietoja. Välittymättömät 

tiedot on tällöin huomioitu osana muuta sähkön käyttöä, joka on ns. jäljelle jäänyt kulutuksen 

osa, jota käsitellään seuraavassa luvussa. 

Keskijännite 241,8 32,3 5,8 26,5

Pienjännite 184,9 31,4 4,1 27,4

Yhteensä 426,7 63,8 9,9 53,9

Keskijännite 116,8 18,1 7,5 10,6

Pienjännite 75,8 19,6 4,4 15,2

Yhteensä 192,6 37,7 12,0 25,8

Loistehotase 

(Mvar)

5.1.2017 16:00

11.6.2017 4:00

Ajankohta Tehosiirto
Pätötehon otto 

(MW)

Loistehon otto 

(Mvar)

Loistehon anto 

(Mvar)
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6.2.7 Muu sähkökäyttö 

Muu sähkönkäyttö sisältää kaiken muun paitsi luvuissa 6.2.1.–6.2.5. käsitellyt verkon 

kulutukset ja häviöt eli pääasiassa muu sähkönkäyttö koostuu yleis-, aika- ja 

vuosisiirtoasiakkaista, joihin kuuluu myös esimerkiksi ulkovalaistus. Yleis- ja aikasiirron 

asiakkaiden pätöenergian kulutusta mitataan AMR-mittareilla, mutta asiakkaiden loistehon 

profiilia ei tunneta, koska loistehon kulutuksesta tai tuotannosta ei välity mittaustietoa 

jakeluverkkoyhtiölle eikä loistehosta laskuteta. Muun sähkönkäytön loistehotase on 

mahdollista arvioida kokonaisuutena nettoarvona, mutta loistehon mittausdatan puuttuessa 

tuloksesta ei ole mahdollista erotella, minkä verran muu sähkönkäyttö tuottaa ja kuluttaa 

loistehoa. Loistehon jakautumisen perusteellinen selvittäminen vaatisi yleis- ja 

aikasiirtoasiakkaiden loistehon mittausta ja tiedon välittymistä jakeluverkkoyhtiön 

järjestelmiin. Lisäksi asiakkaiden tarkan pätötehon kulutuksen määrän selvittämistä 

hankaloitti tämän diplomityön aikana joidenkin mittaustietojen puuttuminen TAP-

sovelluksesta, jolloin sovelluksen muodostama kokonaissummasarja antaa todellista 

kulutusta pienemmän tuloksen, joten TAP-sovelluksen pätötehon summasarjaa ei voitu 

käyttää muun sähkönkäytön pätötehon kulutuksen selvittämisessä. 

Arvio muun sähkönkäytön osuudesta voidaan kuitenkin selvittää vähentämällä HSV:n alueen 

kokonaiskulutuksesta 110 kV:n kaapeleiden ja avojohtojen, päämuuntajien, 

jakelumuuntajien ja keski- ja pienjännitekaapeleiden häviöt sekä 110 kV:n asiakkaiden ja pj- 

ja kj-tehotariffiasiakkaiden kulutukset. Muun sähkönkäytön osuudeksi saadaan 5.1.2017 klo 

16 alkavana tuntina 274,1 MW ja 11.6.2017 klo 4 alkavana tuntina 70,1 MW. Muun 

sähkönkäytön loistehon osuus nettona voidaan selvittää koko verkossa tuotetun ja kulutetun 

loistehon perusteella siten, että loistehon kulutuksen ja tuotannon erotus on HSV:n alueen 

rajapisteen arvon suuruinen. Muun sähkönkäytön loistehon kulutuksen osuudeksi jää tällöin 

nettona 41,3 Mvar 5.1.2017 klo 16 ja 12,7 Mvar 11.6.2017 klo 4. 

6.2.8 Pätö- ja loistehojen jakautuminen verkossa 

Luvussa on esitetty kaavioina pätö- ja loistehon jakautuminen verkossa vuoden 2017 

tuntisarjan minimi- ja maksimiajankohtina sekä vertailtu vuoden 2017 maksimikulutuksen 

tilannetta vuoden 2000 kulutushuipun tilanteeseen. Kaaviot pohjautuvat luvuissa 6.2.1.–

6.2.7. esitettyihin laskelmiin. Loistehon jakautumisen kaaviot tarkastelluille ajanhetkille on 

esitetty kuvassa 14 ja pätötehon jakautumisen kaaviot kuvassa 15. Lisäksi pätötehon ja 

loistehon jakautuminen nettona on esitetty liitteen E taulukoissa E1–E4. Saadut arvot ovat 

kj- ja pj-verkon osalta likimääräisempiä, koska mittausdataa ja teknisiä tietoja ei ole 

saatavilla samaan tapaan kuin 110 kV:n verkosta ja päämuuntajista. Myöskään 

verkkotietojärjestelmä Trimble NIS:n pien- ja keskijänniteverkon massalaskentaa ei voitu 

käyttää tämän diplomityön aikana massalaskennan toimimattomuuden takia.  
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110 kV:n avojohtojen ja kaapeleiden, päämuuntajien, kj- ja pj-kaapeleiden sekä 

jakelumuuntajien laskennalliset häviöt ovat olleet kuvan 15 perusteella maksimin aikana noin 

17,8 MW ja minimin aikana noin 5,7 MW. HSV:n häviötehosarjan lukemat ovat olleet 

vastaavina ajankohtina noin 23,7 MW ja 6 MW. Häviötehosarja muodostetaan vähentämällä 

verkon kaikkien rajapisteiden (kantaverkko ja voimalaitokset) nettosummasta kaikki jollekin 

myyjälle kirjattu energia, jolloin jäljelle jäänyt määrä on alueen avoin toimitus eli häviö. 

Häviöteho sisältää verkon aiheuttamien häviöiden lisäksi myös mahdollisen mittaamattoman 

sähkön käytön. Vertailu HSV:n häviötehosarjaan osoittaa, että saadut häviöt ovat maksimin 

aikana noin 6 MW ja minimin aikana 0,6 MW pienempiä.  On todennäköistä, että kj- ja pj-

kaapeleiden todelliset pätötehohäviöt ovat olleet maksimin aikana muutaman megawatin 

korkeampia, kuin saadut keskiarvoihin pohjautuvat laskennalliset arvot. Tällöin myös kj- ja 

pj-kaapeleiden kuluttama loisteho olisi maksimin aikana hieman (noin pari megavaria) 

suurempi. Koska myös 110 kV:n ja päämuuntajien mittausdatassa on ollut vuonna 2017 

virheellisiä arvoja, joita on manuaalisesti korjattu, on mahdollista, että sarjojen välinen ero 

aiheutuu osittain myös 110 kV:n verkon ja päämuuntajien häviöistä, jotka voivat olla 

maksimin ajankohtana hieman korkeampia. 

 
Kuva 14: Loistehon jakautuminen verkossa HSV:n alueen pätötehon kulutuksen maksimiajankohtana  

5.1.2017 klo 16 (ylempi kaavio) ja minimiajankohtana 11.6.2018 klo 4 (alempi kaavio). 
 

 
Kuva 15: Pätötehon jakautuminen verkossa HSV:n alueen pätötehon kulutuksen maksimiajankohtana  

5.1.2017 klo 16 (ylempi kaavio) ja minimiajankohtana 11.6.2017 klo 4 (alempi kaavio). 
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Vertailun vuoksi liitteen F kuvassa F1 on vuonna Kuosmasen diplomityössä Helsingin 

sähköverkon loistehon hallinta (1996) [19] esitetty kaavio pätötehon ja loistehon 

jakautumisesta verkossa nettona vuoden 2000 arvioidussa kulutushuipun tilanteessa. Vuonna 

2000 pätötehon maksimikulutus on liitteen F kuvan F1 arvion mukaan ollut HSV:n 

omistaman verkon alueella noin 763 MW (ilman omakäyttösähköä, nostomuuntajien häviöitä 

ja kantaverkkoon syötettyä pätötehoa). Vuoden 2017 maksimiajankohtana pätötehon kulutus 

oli 779 MW eli kokonaiskulutukset ovat olleet hyvin lähellä toisiaan. Pj-

tehotariffiasiakkaiden pätötehon kulutus ja samalla asiakkaiden määrä on kasvanut 

merkittävästi vuoden 2000 arvioidusta lukemasta. Muun sähkönkäytön osuus on toisaalta 

pienentynyt noin 100 MW. Verkon komponenttien pätötehohäviöissä ei ole havaittavissa 

suuria muutoksia.  

Merkittävin muutos on tapahtunut loistehon jakautumisessa verkossa. Vuosien 2000 ja 2017 

tilanteista on esitetty vertailutaulukot liitteen F taulukoissa F1 ja F2. Vertailussa kaikkia 

loistehon arvoja on käsitelty nettoina eli kulutetusta loistehosta on vähennetty tuotettu 

loisteho. Vuoden 2000 arvioidun huipun mukaan voimalaitosten tuotanto on ollut 349 Mvar 

[19, s.18]. Vähentämällä voimalaitosten tuotannosta liitteen F kuvaan F1 merkityt 

nostomuuntajien häviöt, omakäyttösähkö ja kantaverkkoon syötetty osuus saadaan loistehon 

tuotannoksi noin -217 Mvar. Lisäämällä tähän Kuosmasen diplomityön kaaviossa (ks. liite 

F) ilmoitetut kj-verkon ja siirtoverkon tuotannot saadaan loistehon kokonaistuotannoksi 

vuoden 2000 tehohuipun aikana noin -283 Mvar. Nettoarvoina tarkasteltuna loistehon 

tuotanto oli verkossa kondensaattorit mukaan lukien vuoden 2017 maksimin aikana -162,9 

Mvar (ks. liitteen E taulukko E1) eli vuonna 2017 tuotetun loistehon määrä oli noin 121 Mvar 

pienempi kuin vuonna 2000.   

Loistehon tuotanto on koostunut vuonna 2000 suurilta osin alueen voimalaitosten tuottamasta 

loistehosta. Vuoden 2017 maksimin aikana loistehon tuotanto on puolestaan koostunut 

pääasiassa kondensaattoreista ja 110 kV:n ja keskijänniteverkon maakaapeleista. Myös 

loistehon kulutus verkossa on ollut merkittävästi suurempaa vuonna 2000: loistehon kulutus 

nettoarvoina tarkasteltuina on ollut vuoden 2000 maksimin aikana noin 123 Mvar suurempi 

kuin vuonna 2017. Vertailun perusteella sekä loistehon tuotannossa että kulutuksessa on 

tapahtunut huomattavan suuri muutos 17 vuoden aikana.  

110 kV:n verkon tuottama loisteho on kasvanut vuodesta 2000 noin 33,4 Mvar. Suurimpana 

muutostekijänä on 110 kV:n verkon kaapeliyhteyksien määrän kasvu. 110 kV:n verkkoa on 

Kuosmasen diplomityössä [19, s. 5] esitettyyn vuoden 1994 lukemaan (156,5 km) nähden 

nykyään noin 60 km enemmän. Päämuuntajien loistehon kulutus on puolestaan pienentynyt 

noin 20 Mvar. Päämuuntajien kuormitusaste on hyvin todennäköisesti ollut pienempi vuonna 

2017, ja toisaalta uudemmat muuntajat saattavat myös kuluttaa vähemmän loistehoa. 110 

kV:n verkon merkittävästi kasvaneesta tuotannosta ja päämuuntajien pienemmistä häviöistä 

on aiheutunut maksimin aikana yhteensä hieman yli 50 Mvar enemmän tuotantoa verkkoon 

kuin vuonna 2000. 
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Asiakkaiden ja kj- ja pj-kaapeleiden määrät ovat kasvaneet, mutta maksimiajankohdan 

energiankulutuksessa ei ole merkittävästi eroa vuosien 2000 ja 2017 välillä. 

Keskijänniteverkon loistehon tuotanto on kasvanut noin 7 Mvar, ja todennäköisenä syynä on 

kj-kaapeleiden määrän kasvu. Jakelumuuntamoiden määrä on noussut Kuosmasen 

diplomityössä [19, s. 5] ilmoitettuun vuoden 1994 määrään verrattuna 278 muuntamolla, ja 

samoin jakelumuuntajien kuluttama loisteho on kasvanut noin 8,3 Mvar. Pj-verkon 

kaapeleiden kuluttama loisteho on kokonaisuuden kannalta hyvin vähäistä, ja sen arvo on 

pysynyt suunnilleen samana.  

Vuoden 2017 kulutuksen maksimitilanteen ja Kuosmasen diplomityön vuoden 2000 

arvoidun tehohuipun vertailu osoittaa, että asiakkaiden loistehon kulutuksessa on tapahtunut 

merkittävä muutos. Pj-verkon asiakkaiden (muu sähkönkäyttö ja pj-tehotariffiasiakkaat) 

loistehon kulutus on pienentynyt nettona tarkasteltuna hieman yli 60 Mvar vuoden 2000 

lukemasta ja samanaikaisesti pj-verkon asiakkaiden pätötehon kulutus on kasvanut 23 MW. 

Kaikki asiakkaat yhteenlaskettuna (muu sähkökäyttö, pj- ja kj-tehoasiakkaat, 110 kV:n 

asiakkaat) loistehon kulutus on ollut vuonna 2017 yli puolet pienempi kuin vuonna 2000.  

Taulukossa 10 on esitetty nettoarvoista lasketut loistehon tuotannon ja kulutuksen suhteet 

pätötehon kulutukseen sekä asiakkaiden nettoloistehojen suhteet kulutettuun pätötehoon. 

Lisäksi liitteen F taulukoissa F1 ja F2 on esitetty muutokset vuoden 2000 ja 2017 arvojen 

välillä. Kaikki asiakkaat yhteenlaskettuna nettoloistehon ja pätötehon suhde on pienentynyt 

noin 16 prosenttiyksikköä vuodesta 2000. Asiakkaiden kuluttama loisteho on siis 

merkittävästi pienentynyt 17 vuoden aikana, ja toisaalta nykytilanteessa osa asiakkaista 

tuottaa loistehoa verkkoon. Asiakkaiden loistehon profiilin muutoksen merkittävimpiä syitä 

ovat elektroniikkalaitteissa ja valaistuksessa tapahtuneet muutokset 2000-luvun aikana, joita 

käsiteltiin luvussa 4.5.2 Muutokset kotitalouslaitteissa ja valaistuksessa. Vertailun 

perusteella asiakkaiden loistehon kulutuksen pienentymisellä on huomattavan suuri vaikutus 

siihen, miksi verkon loistehotilanne on muuttunut ja loistehon kulutus pienentynyt 2000-

luvun aikana. 

Taulukko 10: Nettoloistehon ja pätötehon suhteet vuosina 2000 ja 2017. Vuoden 2000 luvut on laskettu Kuosmasen 

diplomityön kaavion (ks. liite F) perusteella. Tuotanto on merkitty negatiivisena ja kulutus positiivisena. 

 

Vertailua voidaan tehdä myös vuoden 2017 maksimi- ja minimiajankohtien välillä. HSV:n 

alueen sähkönkulutus on ollut maksimin aikana noin 486 MW suurempi kuin minimin 

aikana. Loistehon tuotanto on nettona tarkasteltuna ollut noin 30 Mvar suurempi ja kulutettu 

Nettoloistehon ja pätötehon suhde (Q/P) 2000 2017 Muutos (%-yksikköinä)

Tuotanto (pl. omakäyttösähkö, nostomuuntajien häviöt, kantaverkko) -35,1 % -16,4 % 18,8 %

Kulutus 37,2 % 20,6 % -16,6 %

110 kV:n asiakkaat -9,4 %

Kj-/Sj-tehotariffiasiakkaat 23,7 % 11,0 % -12,8 %

Pj-tehotariffiasiakkaat 33,5 % 14,8 % -18,7 %

Muu sähkönkäyttö 30,1 % 15,1 % -15,1 %

Pj-verkon asiakkaat (muu sähkönkäyttö + pj-tehotariffi) 30,6 % 15,0 % -15,6 %

Kaikki asiakkaat (muu sähkökäyttö + tehoasiakkaat) 27,7 % 11,7 % -16,0 %
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loisteho noin 73 Mvar suurempi kuin minimin ajankohtana (luvut sisältävät loistehon 

kompensointilaitteet). Asiakkaiden loistehon kulutus nettona on ollut maksimiajankohtana 

noin 89 Mvar ja minimin ajankohtana noin 26 Mvar. Vastaavasti asiakkaiden pätötehon 

kulutus maksimin aikana on ollut 761,6 MW ja minimin aikana 288,2 MW. Asiakkaiden 

nettoloistehon suhde kulutettuun pätötehoon on ollut maksimin aikana noin 11,7 % ja 

minimin aikana noin 9,2 %, joten pätötehoon suhteutettuna loistehon kulutus on hieman 

pienempää alhaisen pätötehon kulutuksen aikana, mutta merkittävän suurta eroa ei ole 

havaittavissa. 

Vuoden 2017 maksimi- ja minimiajankohtien välillä suurimmat erot aiheutuvat 110 kV:n 

johdoista ja päämuuntajien ja jakelumuuntajien loistehon kulutuksesta. 110 kV:n johdot ovat 

tuottaneet loistehoa 12,3 Mvar enemmän minimin aikana, johtuen erityisesti avojohtojen 

pienemmästä kuormituksesta. Päämuuntajat ovat kuluttaneet minimin aikana loistehoa 35,5 

Mvar vähemmän ja jakelumuuntajat 9 Mvar vähemmän johtuen pienemmästä 

kuormituksesta. Ero 110 kV:n verkon tuottamassa loistehossa ja muuntajien kuluttamassa 

loistehossa on yksi merkittävä syy siihen, että HSV:lle aiheutuu loissähköikkunan ylityksiä 

erityisesti pienen kulutuksen aikana, jolloin toisaalta myös asiakkaiden pätö- ja loistehon 

kulutus on merkittävästi pienempää. 

Tarkastelun lopuksi tutkittiin Fingridin loissähköikkunan ylityksiä pätötehon kulutuksen 

minimi- ja maksimivuorokausina vuonna 2017. Loisteho oli Fingridin loissähköikkunan 

sisällä 5.1.2017 koko vuorokauden ajan. Pätötehon kulutuksen minimitunnin vuorokautena 

11.6.2017 tapahtui loissähköikkunan antorajan ylityksiä 13 tuntina. Antorajan ylitykset on 

esitetty kuvassa 16.  

 
Kuva 16: Loissähköikkunan antorajan ylitykset HSV:n rajapistemittausten tuntisarjoista määriteltynä 11.6.2017.  

Tarkasteltavana tuntina 11.6.2017 klo 4 loistehon antorajan ylitys oli HSV:n mittausten 

perusteella 24,78 Mvar. Kuvasta 16 nähdään selkeästi suurimpien ylitysten sijoittuneen 

yöaikaan, jolloin pätötehon kulutus on alhaista. Reaktorista saatu kompensointikapasiteetti 

(30 Mvar) on ollut riittämätöntä yöllä ja aamuyöllä. 
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6.3 Loistehon seuranta muuntamoautomaatiomittausten avulla 

Luvussa tarkastellaan muuntamoautomaation loistehomittauksia kokonaisuutena pien-

jänniteverkossa muuntopiiritasolla. Tarkasteluun valittiin tammikuun ja kesäkuun 2018 

mittaustulokset, ja niitä tutkittiin PQNet:n jakaumatyökalun avulla. Jakaumatyökalu 

ilmoittaa prosentteina ajasta, kuinka paljon loisteho on ollut yli tai alle käyttäjän asettaman 

rajan. Jakaumatyökalulla tehtiin haku, jossa loisteholle asetettiin ehdoksi pienempi kuin 0, 

jolloin tietokannasta saatiin prosentteina ajasta muuntajat, jotka ovat olleet kapasitiivisella 

puolella käyttäjän asettaman aikavälin aikana. Haku tehtiin erikseen 10 ja 20 kV:n alueiden 

kohteille. Mittaustuloksia oli tammikuussa 10 kV:n alueella 268 ja 20 kV:n alueella 272 

muuntajalta. Kesäkuussa mittaustuloksia oli 10 kV:n alueella 287 muuntajalta ja 20 kV:n 

alueella 276 muuntajalta. Kesäkuun luvut vastaavat 10 kV:n alueen jakelumuuntajista noin 

46 % ja 20 kV:n alueen muuntajista noin 21 %. Muuntamoautomaatiokohteita on suhteessa 

huomattavasti enemmän 10 kV:n alueella kuin 20 kV:n alueella, koska automaatiosta 

saatavat hyödyt ovat suurempia keskusta-alueella. 

Taulukossa 11 on esitetty tammikuun 2018 tulosten jakautuminen. Yhteensä 20 muuntajaa 

on ollut kapasitiivisen loistehon puolella koko kuukauden ajan, ja muuntajista 18 on sijainnut 

10 kV:n alueella. 10 kV:n alueella 16,8 % mittauskohteista on ollut yli 50 % ajasta 

kapasitiivisella puolella. 20 kV:n alueella vastaava luku on 5,2 %. Tuloksista havaitaan, että 

10 kV:n alueen mittauskohteissa on ollut enemmän kapasitiivisella puolella olevia muuntajia. 

Taulukko 11: Kapasitiivisen loistehon puolella käyneet jakelumuuntajat prosentteina ajasta tammikuussa 2018. 

Ensimmäinen rivi (0 %) kuvastaa koko ajan induktiivisella puolella olleita muuntajia. 

 

Vertailun vuoksi taulukossa 12 on esitetty kesäkuun 2018 tulokset. Yhteensä 20 muuntajaa 

on ollut kapasitiivisen loistehon puolella koko kuukauden, joten määrä on pysynyt samana. 

Yli 50 % ajasta kapasitiivisella puolella olleita muuntajia on 10 kV:n alueella 16,7 % alueen 

mittauskohteista ja 20 kV:n alueella vastaava luku on 8,3 %.  Kesäkuun tulokset ovat hyvin 

samankaltaisia kuin tammikuun 2018 tulokset. 20 kV:n alueella muuntajia on käynyt 

kapasitiivisella puolella hieman enemmän kesäkuussa kuin tammikuussa 2018. 

Huomioitavaa on kuitenkin, että suurin osa tammikuun ja kesäkuun välisestä erosta aiheutuu 

kategoriasta 0,01–9,99 % eli merkittäviä muutoksia ei ole havaittavissa. 

% ajasta kapasitiivista 10 kV  10 kV, % alueen kohteista 20 kV 20 kV, % alueen kohteista Yhteensä % kaikista mittauskohteista

0 % 166 61,9 % 205 75,4 % 371 68,7 %

0,01-9,99 % 35 13,1 % 33 12,1 % 68 12,6 %

10-19,99 % 8 3,0 % 7 2,6 % 15 2,8 %

20-29,99 % 5 1,9 % 5 1,8 % 10 1,9 %

30-39,99 % 4 1,5 % 2 0,7 % 6 1,1 %

40-49,99 % 5 1,9 % 6 2,2 % 11 2,0 %

50-59,99 % 3 1,1 % 1 0,4 % 4 0,7 %

60-69,99 % 11 4,1 % 1 0,4 % 12 2,2 %

70-79,99 % 3 1,1 % 3 1,1 % 6 1,1 %

80-89,99 % 1 0,4 % 6 2,2 % 7 1,3 %

90-99,99 % 9 3,4 % 1 0,4 % 10 1,9 %

100 % 18 6,7 % 2 0,7 % 20 3,7 %
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Taulukko 12: Kapasitiivisen loistehon puolella käyneet muuntajat prosentteina ajasta kesäkuussa 2018.  

Ensimmäinen rivi (0 %) kuvastaa koko ajan induktiivisella puolella olleita muuntajia. 

 

Edellä esitettyjen taulukoiden 11 ja 12 ensimmäiset rivit sisältävät muuntajat, jotka ovat 

olleet 0 % ajasta kapasitiivisen loistehon puolella eli toisin sanoen loisteho on ollut näissä 

muuntajissa koko kuukauden ajan induktiivista. Tällaisia muuntajia oli kesäkuussa 2018 

yhteensä 332 eli 59 % kaikista mittauskohteista. Suuri osa muuntajista on ollut sekä 

tammikuussa että kesäkuussa 2018 koko ajan induktiivisella puolella. Kuitenkin, koska 

loistehon ongelmat liittyvät nykytilanteessa loistehon antoon kantaverkkoon päin ja rajojen 

ylityksistä aiheutuviin loissähkömaksuihin, muuntamoautomaatiotulosten tarkastelussa on 

keskitytty kapasitiivisella puolella käyneisiin muuntajiin huolimatta siitä, että yli puolet 

mittauskohteista on yhä ollut jatkuvasti induktiivisen loistehon puolella. Molempien 

kuukausien tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että 10 kV:n alueella olisi enemmän 

muuntajia, jotka ovat suurempia prosenttimääriä ajasta kapasitiivisen loistehon puolella. 

Toisaalta myös mittauskohteita on muuntajien lukumäärään suhteutettuna huomattavasti 

enemmän 10 kV:n kuin 20 kV:n alueella.  

Karttapohjatarkastelulla saadaan selvitettyä kapasitiivisella puolella olleiden muuntajien 

sijainnit verkkokartalla, jolloin pystytään tarkastelemaan, ovatko muuntajat mahdollisesti 

keskittyneet tietyille alueille, kuten uusille rakennusalueille. Kesäkuussa 2018 

kapasitiivisella puolella 10–100 % ajasta olleet muuntajat on esitetty karttapohjalla kuvassa 

17. Karttapohjaesityksestä on selkeästi havaittavissa kaksi kapasitiivisen loistehon 

keskittymää, Jätkäsaari ja Kalasatama, jotka on ympyröity kuvassa 17, ja jotka ovat 

molemmat uusia rakennusalueita. Alueiden valmiit rakennukset ovat valmistuneet hiljattain 

noin viiden vuoden sisällä ja molemmilla alueilla on yhä rakentaminen käynnissä. 

% ajasta kapasitiivista 10 kV  10 kV, % alueen kohteista 20 kV 20 kV, % alueen kohteista Yhteensä % kaikista mittauskohteista

0 % 168 58,5 % 164 59,4 % 332 59,0 %

0,01-9,99 % 42 14,6 % 57 20,7 % 99 17,6 %

10-19,99 % 9 3,1 % 8 2,9 % 17 3,0 %

20-29,99 % 12 4,2 % 11 4,0 % 23 4,1 %

30-39,99 % 3 1,0 % 7 2,5 % 10 1,8 %

40-49,99 % 5 1,7 % 6 2,2 % 11 2,0 %

50-59,99 % 6 2,1 % 1 0,4 % 7 1,2 %

60-69,99 % 5 1,7 % 5 1,8 % 10 1,8 %

70-79,99 % 7 2,4 % 3 1,1 % 10 1,8 %

80-89,99 % 3 1,0 % 5 1,8 % 8 1,4 %

90-99,99 % 9 3,1 % 7 2,5 % 16 2,8 %

100 % 18 6,3 % 2 0,7 % 20 3,6 %
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Kuva 17: Muuntajat, joiden loistehomittaus on ollut kapasitiivisella puolella 10–100 % ajasta kesäkuussa 2018. 

Yksittäisissä mustalla ympyröidyissä muuntamoissa on ollut kaksi kapasitiivisella puolella käynyttä 

 muuntajaa, väri on merkitty suuremman prosenttimäärän muuntajan mukaisesti.  

Helsingin Jätkäsaaressa on ollut yhdeksän muuntajaa yli 90 % ajasta kapasitiivisella puolella 

ja yhteensä 14 muuntajaa yli 20 % ajasta kapasitiivisella loisteholla. Toinen merkittävä 

keskittymä on Kalasatamassa, jossa viisi muuntajaa on ollut yli 70 % ja kuusi yli 10 % ajasta 

kapasitiivisen loistehon puolella. Kalasatamassa kolme mittauskohdetta on ollut jatkuvasti 

kapasitiivisella puolella. Myös monet muut merkittävästi kapasitiivisella puolella olleista 

muuntajista syöttävät alueita, joihin on rakennettu lisää noin viimeisen 10 vuoden aikana. 

Tällainen alue on esimerkiksi Arabia (kartalla 4 muuntajaa). Osa kapasitiivisella puolella 

käyneistä muuntajista syöttää myös selkeästi vanhempia, 2000-luvun vaihteessa tai paljon 

aiemmin, rakennettuja alueita. Muuntamoautomaatiomittausten tulokset antavat viitteitä 

siitä, että asiakkaiden sähkölaitteissa on tapahtunut muutoksia, joiden seurauksena 

asiakkaiden loistehon kulutus on pienentynyt ja tuotanto kasvanut. Huomioitavaa on 

kuitenkin, että kesäkuussa 2018 hieman vajaa 60 % mittauskohteiden muuntajista on ollut 

yhä jatkuvasti induktiivisen loistehon puolella. 

Muuntajien alajännitepuolen loistehosta saadaan käsitystä tarkastelemalla muuntajien 

keksimääräisiä loistehoarvoja. PQNet:n jakaumatyökalu antaa jokaiselle muuntajalle 

kuukauden keskimääräisen loistehon arvon ja maksimi- ja miniminarvot. Tammikuussa 2018 

kokonaan kapasitiivisella puolella olleiden muuntajien (20 kpl) loisteho oli muuntajien 

kuukauden keskiarvoista määriteltynä keskimäärin -20,7 kvar. Muuntajien minimiarvojen 

keskiarvo oli -31,0 kvar ja maksimiarvojen -7,6 kvar. Vastaavasti kesäkuussa 2018 kokonaan 



62 
 
 

kapasitiivisella puolella olleiden muuntajien (20 kpl) loisteho oli keskimäärin -22,4 kvar. 

Minimiarvojen keskiarvo oli -36,3 kvar ja maksimiarvojen -10,4 kvar. Vertailun vuoksi 100 

% induktiivisella puolella olleiden muuntajien loisteho oli tammikuussa 2018 keskimäärin 

34,9 kvar ja kesäkuussa 2018 keskimäärin 31,9 kvar. Yksittäisen muuntajan alajännitepuolen 

loisteho ei siis ole kovinkaan suuri. 

Karttapohjatarkastelu ja muuntamoautomaatiokohteiden tulokset viittaavat siihen, että 

loistehon anto asiakkaiden suunnalta verkkoon päin olisi keskittynyt erityisesti uusien 

rakennusalueiden yhteyteen. Suuri osa kesäkuun 2018 aikana jatkuvasti kapasitiivisella 

puolella olleista muuntajista syöttää alueita, joissa on useampia liittymiä käyttöönotettu alle 

viiden tai kymmenen vuoden aikana. Toisaalta myös muuntamoautomaatio on osittain 

keskittynyt uudempiin kohteisiin, koska uusiin muuntamoihin asennetaan vähintään valmius 

verkostoautomaatiosta ja toisaalta kaikki vanhat muuntamot eivät välttämättä sovellu 

teknisesti muuntamoautomaatiokohteiksi. 
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7 Kerrostalojen loistehomittaukset 

Luku 7 on työn kokeellinen osio, ja se käsittelee kolmen Helsingissä sijaitsevan kerrostalon 

laatumittauksia. Laatumittausten tarkoituksena on tutkia kerrostalon asuntojen aiheuttaman 

loistehon profiilia ja tasoja, ja tutkia onko uuden ja vanhan kerrostalon välillä havaittavissa 

eroja. Kerrostalomittausten tavoitteena on tehdä tapauskohtaista tarkastelua, eikä pelkästään 

kolmen kerrostalon perusteella ole mahdollista tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. 

7.1 Kohteiden valinta 

Mittauksia tehtiin yhteensä kolmessa kerrostalossa, jotka sijaitsivat eri puolilla Helsinkiä. 

Tarkoituksena oli valita mittauskohteiksi sekä uusi että vanha kerrostalorakennus 

Helsingistä. Kerrostaloliittymän kaksi ensimmäistä mittauskohdetta, mittauskohteet A ja B, 

valittiin satunnaisesti TAP-järjestelmän ja Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän avulla. 

Kohteen etsiminen aloitettiin valitsemalla satunnaisesti kerrostalokiinteistöjä TAP:n pj-

tehoasiakkaiden käyttöpaikkojen listauksesta. Vaatimuksena oli, että kerrostalon 

kiinteistösähkö on pj-tehotariffiasiakas, jotta kiinteistösähkön loistehon AMR-mittaus on 

saatavilla. Tarkasteluun valittiin mieluummin keskisuuria tai suurempia kerrostaloja, ja 

valitussa kohteessa ei saanut olla kiinteistösähkön lisäksi muita käyttöpaikkoja kuin asuntoja 

yleissiirrolla. Lisäksi valintaan vaikuttivat kerrostalon rakennusvuosi ja pääkeskuksen 

soveltuvuus mittaukselle. 

Ensimmäisenä mitattu kerrostalo A on valmistunut vuonna 2013, jolloin myös esimerkiksi 

asuntojen kiinteiden laitteiden ja valaisimien voidaan olettaa olevan uusia. Toisena mitatun 

vanhemman kerrostalon B rakennusvuosi on 1969, mutta asukkaiden kodinkoneiden ja 

muiden laitteiden iästä tai mahdollisista asuntokohtaisista uudistamisista ei ole mahdollista 

saada tarkempaa tietoa. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että suurimmassa osassa 

kerrostalon B asunnoista on huomattavasti vanhempia kodinkoneita kuin uusissa 

kerrostaloissa. 

Viimeisenä mitatun kerrostalon C osalta valintamenettely oli poikkeava, koska kerrostalo on 

valittu muuntamoautomaatiomittausten tulosten perusteella. PQNet:n jakaumatyökalulla 

haettiin kaikki muuntajat, jotka olivat olleet loistehon annon puolella huhtikuussa 2018. 

Kohteet, joissa oli ollut loistehon antoa yli 90 % ajasta, vietiin verkkotietojärjestelmään ja 

niitä tarkasteltiin karttapohjalla. Karttapohjaesityksestä havaittiin, että suuri osa muuntajista 

syöttää rakennuksia, jotka on rakennettu viimeisen kymmenen vuoden aikana ja valtaosa 

viimeisen viiden vuoden sisällä. Muuntamoautomaatio ei kuitenkaan kerro tietoa siitä, mikä 

muuntopiirin alueella aiheuttaa kyseisille muuntajille kapasitiivista loistehoa. Tarkoituksena 

oli selvittää, miltä jonkin näiden muuntajien syöttämän kerrostalon loistehoprofiili näyttäisi, 

ja syöttäisikö kerrostaloliittymä loistehoa verkkoon. Toisin sanoen kerrostalon C 

valintavaiheessa hypoteesina oli, että kerrostalon liittymä syöttäisi loistehoa jakeluverkkoon. 
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Muuntamoautomaation perusteella valittuja muuntopiirejä tarkasteltiin verkkokartalta ja 

muuntajan syöttämiä kerrostaloja TAP-järjestelmästä. Valintakriteerit olivat kolmanteen 

kohteeseen samat kuin aiemmin eli kerrostalon kiinteistösähkön on oltava 

pienjännitetehotariffin asiakas, ja muutoin rakennuksessa on pelkästään asuntoja 

yleissähköllä. Valittu kerrostalo C on rakennettu vuonna 2017. Kyseistä kerrostaloa syöttävä 

muuntaja oli 93 % ajasta kapasitiivisen loistehon puolella huhtikuussa 2018. Toukokuussa 

2018 muuntajalla oli kapasitiivista loistehoa 72 % ajasta ja kesäkuussa 53 % ajasta. 

7.2 Mittalaite ja järjestelyt 

Mittauksissa käytettiin Fluke 1744 laatuanalysaattoria, ja ne suoritettiin kolmelle vaiheelle. 

Kerrostaloissa A ja C mittaukset tehtiin liittymisjohdoista, joten mittauksissa on mukana 

kaikki liittymän käyttöpaikat eli kerrostalon kaikki asunnot ja kiinteistösähkö. Liittymän 

mittauksesta on vähennetty kiinteistösähkön etäluettavan AMR-mittauksen osuus sekä 

loistehon että pätötehon osalta, jolloin jäljelle jäävät muut käyttöpaikat eli asunnot. 

Kerrostalojen A ja C pääkeskukset olivat uusia, joten ne olivat selkeämpiä ja helpommin 

soveltuvia paikkoja mittalaitteen asennukselle. Kerrostalossa A asuntoja oli 90 ja 

kerrostalossa C 48. Mittaukset sisälsivät siis kiinteistösähkön ja kaikki asunnot. 

Kerrostalo B koostui neljästä rakennuksesta, joita syötti yksi liittymä. Käyttöpaikkoja oli 

koko liittymällä 116. Kohteen pääkeskuksella oli kolmen muun talon sähkönsyötöt otettu 

ennen pääkytkintä pelkillä kahvasulakkeilla suojattuna ilman kytkinlaitteita. Pääkytkimen 

edessä oli sulakkeet myös kyseisen talon pääkeskusosuudelle. Pääkeskuksen yhteydessä 

oleva kiinteistökeskus oli kuitenkin tehty perinteisesti eli neljän talon kiinteistösähkö oli 

syötetty ja mitattu yhdellä mittauksella pääkeskuksen kiinteistökeskuksen kautta. Koko 

liittymän mittaus kohteessa olisi ollut haasteellista ja vaatinut esimerkiksi virran mittauksen 

paljaista kiskoista. Ratkaisuna oli, että neljän kerrostalon muodostamasta liittymästä mitattiin 

vain yhden talon osuus ja koko liittymän eli neljän talon kiinteistösähkö. Yhden talon 

osuudella tarkoitetaan kerrostalorakennusta, jossa pääkeskus sijaitsee. Koko kiinteistösähkön 

mittauksella ei ole asuntojen osuuden erotuksen kannalta merkitystä, koska kiinteistösähköä 

mitataan etäluettavalla AMR-mittarilla ja sen aiheuttama osuus poistetaan saaduista 

mittaustuloksista kokonaan tulosten analysoinnin yhteydessä. Tällöin jäljelle jäävät vain 

mitatut asunnot. Kerrostalon B mittauspiste koostuu siis yhden talon 50 asunnosta ja koko 

liittymän eli neljän talon kiinteistösähköstä. Kun kiinteistösähkön AMR-mittauksen osuus 

vähennetään pois, jäljelle jäävät liittymän yhden kerrostalon 50 käyttöpaikkaa. 

Fluke-laatuanalysaattori kykenee erottelemaan perustaajuisen aallon särötehoa sisältävästä 

aallosta. Mittaustuloksia voidaan tarkastella PQLog-ohjelmalla tai ne voidaan siirtää 

taulukkomuotoisina Exceliin. Tässä luvussa ja liitteissä G–I esitetyissä kuvaajissa on käytetty 

PQLog:n antamia P total average ja Q total average -minuuttisarjojen arvoja, jotka 

laatuanalysaattori on muodostanut jännite- ja virtamittausten vaiheittaisista sarjoista. 

Näennäisteho on muodostettu laskennallisesti PQLog:n P total average ja Q total average  
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-sarjoista kaavalla 1 ja laskennallinen cos𝜑 on muodostettu samoista mittaussarjoista 

kaavalla 2. Käytettyjä sarjoja vertailtiin kaikissa mittauksissa PQLog:n määrittämiin 

perustaajuisiin sarjoihin P h1 ja Q h1. Erot olivat jokaisessa mittauksessa hyvin pieniä, joten 

tuntisarjojen tarkastelun kannalta ei ollut merkitystä kumpaa sarjaa käytti. P total average ja 

Q total average -sarjat olivat kuitenkin luotettavampia kuin P h1 ja Q h1 sarjat, koska Q h1  

-sarja sisälsi muutaman selkeästi virheellisen minuuttisarjan arvon. Käytetyt sarjat P ja Q 

total average ovat siis hyvin lähellä perustaajuista aaltoa eivätkä ne sarjojen vertailun 

perusteella sisällä särötehoja. Mittaustulosten luotettavuutta käsitellään tarkemmin luvussa 

7.3.4 Tulosten luotettavuus ja liitteessä H. 

Fluke-laatuanalysaattorin mittaamat minuuttisarjat saadaan PQLog:sta Exceliin jännitteiden, 

pätötehon, loistehon ja särötehojen osalta sadasosien tarkkuudella ja virran osalta 

kymmenesosien tarkkuudella. PQLog:n laskema cosphi-sarja (perustaajuisen aallon cos𝜑) ja 

PF total -sarja (tehokerroin) ovat tuhannesosien tarkkuudella. PQLog ilmoittaa jännitteelle, 

virralle, pätö- ja loisteholle sekä perustaajuisen aallon pätöteholle vaiheittaiset arvot ja 

keskimääräisen summasarjan. Tässä diplomityössä esitetyt kuvaajat pohjautuvat PQLog:n 

muodostamiin keskimääräisiin summasarjoihin, koska kiinteistösähkölle tai asuntojen 

osuuksille ei ole mahdollista saada vaiheittaisia tietoja. 

Kiinteistösähkön osuus perustuu etäluettavan sähkömittarin mittaamaan arvoon, joka 

tallentuu HSV:n järjestelmiin tuntikeskiarvona 10 watin ja 10 varin tarkkuudella. Yksittäistä 

käyttöpaikkaa voidaan tarkastella Generiksessä tai TAP-sovelluksessa. TAP-sovelluksessa 

halutuille käyttöpaikoille on mahdollista muodostaa summasarja, jonka tarkkuutena on myös 

10 wattia tai varia. 

7.3 Kerrostalomittausten tulokset 

Mittaustulokset analysoitiin Excelissä muodostamalla PQLog:n minuuttisarjoista 

tuntikeskiarvosarjat. Asuntojen loistehon tuntisarja on muodostettu kaikissa mittauksissa 

vähentämällä mittauspisteen tuntisarjasta AMR-mittareiden mittaama kiinteistösähkön 

tuntisarja. Mittaustuloksissa tarkastellaan kolmea sarjaa eli mittauspistettä, kiinteistösähköä 

ja asuntoja. 

7.3.1 Kerrostalo A 

Ensimmäinen mittauskohde oli vuonna 2013 rakennettu kerrostalo Helsingissä, jossa 

asuntoja on yhteensä 90. Kiinteistön lämmitysmuoto on kaukolämpö, ja kerrostalossa on 

talosauna, talopesula, kerhohuone ja hissi. Asunnoissa ei ole omia saunoja. Talotietojen 

perusteella asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä viiden huoneen asuntoihin. Laatumittauksia 

tehtiin kohteessa kaksi. Ensimmäinen mittaus suoritettiin aikavälillä 23.4.–2.5.2018 ja toinen 
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3.5.–12.5.2018. Ensimmäisen mittauksen aikana oli vappuaatto 31.4. ja vappupäivä 1.5. 

Toisen mittausjakson aikana oli helatorstai 10.5. Kahden sarjan mittaustulokset olivat hyvin 

samankaltaisia, joten tässä luvussa on esitetty vain toisen mittauksen tärkeimmät kuvaajat. 

Kerrostalon A loistehon tuntisarja liittymälle, kiinteistösähkölle ja asunnoille on esitetty 

kuvassa 18. Koko liittymän loisteho on ollut keskimäärin noin -2,19 kvar ja kolmea piikkiä 

lukuun ottamatta se on ollut jatkuvasti kapasitiivisella puolella. Kolme induktiivisella 

puolella käynyttä piikkiä aiheutuvat hetkellisistä kiinteistösähkön suuremmista loistehon 

kulutuksista. Kiinteistösähkö on ollut pääasiassa loistehon oton puolella ollen keskimäärin 

0,61 kvar. Asuntojen loisteho on ollut jatkuvasti loistehon annon puolella, ja se on ollut 

keskimäärin -2,80 kvar. 

 
Kuva 18: Kerrostalon A loistehon tuntisarjat to 3.5.2018 13:00 – la 12.5.2018 01:00. 

Asuntojen loisteho aiheuttaa suurimman osan liittymän kapasitiivisesta loistehosta. Kuvassa 

19 on esitetty asuntojen pätöteho ja loisteho. Asuntojen pätötehon kulutus on ollut 

keskimäärin 17,9 kW vaihteluvälin ollessa 6,9–36,7 kW. Loisteho on ollut tuntisarjassa 

eniten kapasitiivisella puolella usein klo 22 aikaan illalla, jolloin esimerkiksi valaistus ja 

mahdolliset led-lamput ja -televisiot saattavat kasvattaa loistehon antoa verkkoon päin. 

Asuntojen loisteho on ollut öisin noin -3 kvar eli pätötehon kulutuksen laskusta huolimatta 

kapasitiivisen loistehon anto verkkoon päin ei ole merkittävästi pienentynyt. Asuntojen 

loisteho ei seuraa pätötehon kulkua kovinkaan vahvasti, koska loistehon määrä vaihtelee 

esimerkiksi suurimpien pätötehon kulutuskohtien aikana merkittävästi. Loistehon tuotanto 

tai kulutus on riippuvaista käytettävistä sähkölaitteista ja niiden loistehon profiileista sekä 

siitä, mitä laitteita on käytössä, pois päältä ja valmiustilassa samanaikaisesti. 
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Kuva 19: Kerrostalon A asuntojen pätö- ja loistehon tuntisarjat to 3.5.2018 13:00 – la 12.5.2018 01:00. 

Kapasitiivinen loisteho on yöllä suhteessa pätötehon kulutukseen suurempaa kuin päivisin. 

Tämä näkyy öisin laskuna cos𝜑:n ja tehokertoimen arvoissa, jotka on esitetty kuvassa 20. 

Asuntojen cos𝜑:n lasku öisin näkyy myös koko liittymän tehokertoimen laskuna. Liittymän 

cos𝜑 on ollut keskimäärin 0,996 ja PQLog:n laskema tehokerroin 0,981. Asuntojen cos𝜑 on 

ollut keskimäärin 0,978 ja minimiarvoltaan 0,922. Asuntojen cos𝜑 on ollut jatkuvasti 

kapasitiivista, kiinteistösähkön cos𝜑 on vaihdellut kapasitiivisen ja induktiivisen välillä ollen 

suurimmaksi osaksi kapasitiivista, ja koko liittymän cos𝜑 ja tehokerroin ovat olleet 

muutamaa tuntia lukuun ottamatta kapasitiivisia. 

 
Kuva 20: Kerrostalon A laskennalliset cos𝜑-arvot ja liittymän tehokerroin (tuntisarjat). 

Liitteessä G on esitetty lisää kuvaajia kerrostalon A mittauksista. Liitteen kuvaajassa G1 on 

tarkasteltu liittymän pätö-, lois- särö- ja näennäistehoja. PQLogin määrittämä liittymän 

säröteho on ollut keskimäärin 3,6 kVA. Kuvaajasta nähdään myös pätötehon ja 

näennäistehon erojen olevan suurimmillaan öisin. Liitteen kuvassa G4 on esitetty kerrostalon 

A asuntojen loisteho, pätöteho, laskennallinen näennäisteho ja cos𝜑 (kap.). Kuvaajasta on 
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selkeästi havaittavissa cos𝜑:n lasku öisin huomattavasti heikompaan arvoon kuin päivisin ja 

toisaalta havaittavissa on myös loistehon säilyminen jatkuvasti melko tasaisesti 

kapasitiivisella puolella pätötehosta riippumatta. Pätö- ja loistehon välistä yhteyttä on yritetty 

etsiä jokaisessa mittauksessa tekemällä pistekuvaajia mittauspisteelle, kiinteistösähkölle ja 

asunnoille. Kuvaajat on esitetty liitteessä I, ja niitä tarkastellaan tarkemmin kerrostalojen 

vertailua käsittelevässä luvussa 7.4 Vertailu ja päätelmät. 

7.3.2 Kerrostalo B 

Toinen mittauskohde oli vuonna 1969 rakennettu kerrostalo Helsingissä, jonka liittymä 

koostuu neljästä erillisestä talosta. Kiinteistön lämmitysmuoto on kaukolämpö, ja 

kerrostalossa on kiinteistösähköllä talosauna ja ainakin osassa rakennuksista on hissi. 

Asuntojen laitteistosta, valaistuksesta tai mahdollisista uudistamisista ei ole saatavilla tietoja. 

Asuntoja on koko liittymällä yhteensä 116 ja niiden koot ovat vaihtelevia. Pääkeskuksen 

kytkentöjen vuoksi mittauksia ei ollut mahdollista toteuttaa siten, että kaikki 116 asuntoa 

olisivat olleet mukana. Mittaus tehtiin yhden talon 50 asunnolle ja koko liittymän eli neljän 

talon kiinteistösähkölle. Laatumittauksia suoritettiin kohteessa kaksi: ensimmäinen mittaus 

toteutettiin aikavälillä 14.5.–22.5.2018 ja toinen 22.5.–30.5.2018. Kiinteistösähkön ja 

mittauspisteen tulosten kannalta huomioitavaa on, että kerrostalon B kiinteistösähkölle on 

kytketty 20 kvar kondensaattori, joka tuottaa loistehoa. 

Kerrostalon B toisen mittauksen loistehon tuntisarja mittauspisteelle, koko liittymän 

kiinteistösähkölle ja 50 asunnolle on esitetty kuvassa 21. Mittauspisteen loisteho on ollut 

keskimäärin -3,73 kvar ja kiinteistösähkön keskimäärin -4,79 kvar molempien ollessa 

jatkuvasti kapasitiivisella puolella. 50 asunnon loistehon kulutus on ollut keskimäärin 1,06 

kvar. Jos kaikki kerrostalon asunnot käyttäytyisivät loistehon osalta samoin kuin mitatut 50, 

koko liittymän loisteho olisi mittauspisteeseen verrattuna vähemmän kapasitiivisella puolella 

ja luultavasti vaihtelisi induktiivisen ja kapasitiivisen välillä. Liitteen G kuvissa G8 ja G9 on 

esitetty laskennallinen koko liittymän loisteho ja koko liittymän AMR-mittauksiin perustuva 

pätöteho. Puolestaan ilman kiinteistösähkön 20 kvar kondensaattoria, kiinteistösähkö ja koko 

liittymä olisivat loistehon oton puolella olettaen, että 20 kvar kondensaattori on ollut 

mittausten ajan jatkuvasti päällä (liitteen G kuva G7). 
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Kuva 21: Kerrostalon B loistehon tuntisarjat ti 22.5.2018 10:00 – ke 30.5.2018 22:00. 

Asuntojen loistehon tuntisarja on ollut jatkuvasti induktiivisella puolella ja mittauspisteen 

kapasitiivinen loisteho on aiheutunut kiinteistösähköstä. Kuvassa 22 on esitetty asuntojen 

pätö- ja loistehon mittaussarjat. 50 asunnon pätöteho on ollut keskimäärin 7,96 kW ja 

vaihdellut välillä 3,66–15,662 kW. Kuvaajasta on havaittavissa yhteys pätö- ja loistehon 

välillä: pätötehon kulutuksen kasvaessa loistehon kulutus kasvaa ja vastaavasti pätötehon 

kulutuksen pienentyessä loistehon kulutus pienentyy. Öisin loisteho on ollut alle 0,5 kvar 

induktiivista. Mittaustulosten perusteella asunnoissa on selvästi käytössä enemmän 

laitteistoa, joka kuluttaa loistehoa. 

 
Kuva 22: Kerrostalon B 50 asunnon pätö- ja loistehon tuntisarjat. 

Kuvassa 23 on esitetty mittauspisteen, kiinteistösähkön ja asuntojen cos𝜑-arvot sekä 

PQLog:n määrittämä mittauspisteen tehokerroin. Kiinteistösähkön cos𝜑:n arvo on heikoin ja 

laskee matalimpaan arvoonsa aamuyöllä.  Kiinteistösähkön cos𝜑 on ollut keskimäärin 0,936 

ja vaihdellut välillä 0,815–0,997. Mitattujen asuntojen cos𝜑 on kiinteistösähköön verrattuna 

huomattavasti parempi: 50 asunnon cos𝜑 on ollut keskimäärin 0,989, minimiarvoltaan 0,942 
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ja maksimiarvoltaan 0,999 eli asuntojen keskimääräinen cos𝜑 on ollut hyvä. 

Kiinteistösähkön heikompi cos𝜑-arvo heikentää kuitenkin mittauspisteen arvoa.  

Mittauspisteen cos𝜑 on ollut keskimäärin 0,982 ja tehokerroin 0,959. Asuntojen cos𝜑 on ollut 

jatkuvasti induktiivinen ja kiinteistösähkön ja mittauspisteen kapasitiivinen.  

 
Kuva 23: Kerrostalon B laskennalliset cos𝜑-arvot ja mittauspisteen tehokerroin (tuntisarjat). 

Liitteessä G on esitetty lisää kuvaajia kerrostalon B mittauksista. Liitteen kuvaajassa G2 on 

tarkasteltu liittymän pätö-, lois-, särö- ja näennäistehoja. PQLog:n määrittämä mittauspisteen 

säröteho on ollut keskimäärin 2,37 kVA. Kuvaajasta G2 nähdään pätötehon ja näennäistehon 

erojen olleen suurimmillaan arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Liitteen kuvassa G5 on esitetty 

50 asunnon loisteho, pätöteho, laskennallinen näennäisteho ja cos𝜑 (ind.). Mitattujen 

asuntojen cos𝜑 saavuttaa matalimmat arvonsa usein keskipäivän aikoihin, mutta esimerkiksi 

kerrostaloon A verrattuna asuntojen cos𝜑-arvot ovat huomattavasti parempia. Myös 

asuntojen pätötehon ja näennäistehon välinen ero on pienempi kuin kerrostalossa A johtuen 

asuntojen matalammasta loistehon arvosta. 

7.3.3 Kerrostalo C 

Mittaukset suoritettiin viimeisenä kerrostalossa C, joka on valittu 

muuntamoautomaatiomittausten perusteella. Kerrostalo on mittauskohteista uusin, 

rakennettu vuonna 2017 ja asuntojen lukumäärä on 48. Kiinteistön lämmitysmuoto on 

kaukolämpö, kerrostalossa on hissi ja 20 asunnossa oma sauna. Talotietojen perusteella 

asuntojen koot vaihtelevat noin 34 m2 ja 144 m2 välillä. Kohteessa tehtiin kolme mittausta, 

koska yhtenä mittausviikkona oli juhannus. Mittausten aikavälit olivat 8.6.–17.6.2018, 18.6.–

27.6.2018 ja 27.6.–5.7.2018. Toisen mittauksen aikana oli juhannusaatto 22.6. ja 

juhannuspäivä 23.6. Kaikkien mittaussarjojen tulokset ovat hyvin samankaltaisia, joten tässä 

luvussa on esitetty vain ensimmäisen mittauksen tärkeimmät kuvaajat. 
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Kerrostalon C loistehon tuntisarja liittymälle, kiinteistösähkölle ja asunnoille on esitetty 

kuvassa 24. Liittymän loisteho on ollut kapasitiivisella puolella koko mittausjakson ajan ja 

vaihtelut aiheutuvat erityisesti kiinteistösähkön loistehon muutoksista. Koko liittymän 

loisteho on ollut keskimäärin -3,06 kvar, kiinteistösähkön keskimäärin -0,182 kvar ja 

asuntojen keskimäärin -2,88 kvar. 

 
Kuva 24: Kerrostalon C loistehon tuntisarjat pe 8.6.2018 17:00 – su 17.6.2018 3:00. 

Kuten kerrostalossa A, asuntojen loisteho aiheuttaa suurimman osan kerrostalon C 

kapasitiivisesta loistehosta. Kuvassa 25 on esitetty asuntojen pätö- ja loisteho. Asuntojen 

pätötehon kulutus on ollut keskimäärin 11,6 kW ja vaihdellut 5,23 kW:n ja 26,1 kW:n välillä. 

Loisteho on usein öisin noin -3 kvar eli samalla tasolla kuin kerrostalossa A. Pätötehon 

laskusta huolimatta loistehon määrä ei juurikaan laske öisin. Selkeää yhteyttä pätö- ja 

loistehon välillä ei ole havaittavissa: loisteho voi joko siirtyä lähemmäs nollaa tai suurempiin 

negatiivisiin lukemiin pätötehon määrän kasvaessa ja vaihdellessa. Kuten kerrostalon A 

kohdalla todettiin, loisteho on riippuvaista käytettävistä sähkölaitteista ja niiden tuottamasta 

tai kuluttamasta loistehosta sekä siitä, mitä laitteita on käytössä, pois päältä ja valmiustilassa 

samanaikaisesti. Mittauksen perusteella kerrostalon C sähkölaitteissa on huomattavasti 

enemmän loistehoa tuottavaa laitteistoa kuin sitä kuluttavaa. 
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Kuva 25: Kerrostalon C asuntojen pätö- ja loistehon tuntisarjat. 

Loistehon anto verkkoon päin suhteessa pätötehon kulutukseen on yöllä suurempaa kuin 

päivisin. Tämä on havaittavissa myös asuntojen cos𝜑:n ja liittymän tehokertoimen arvoissa, 

jotka on esitetty kuvassa 26. Asuntojen cos𝜑 laskee matalimpaan arvoonsa öisin, ja 

vaikutukset näkyvät koko liittymän cos𝜑:n ja tehokertoimen laskuina. Asuntojen cos𝜑 on 

ollut keskimäärin 0,957. Liittymän cos𝜑 on ollut keskimäärin 0,985 ja PQLog:n laskema 

tehokerroin 0,947. Asuntojen cos𝜑 on ollut jatkuvasti kapasitiivisella, kiinteistösähkön cos𝜑 

on vaihdellut kapasitiivisen ja induktiivisen välillä ja koko liittymän cos𝜑 ja tehokerroin ovat 

olleet koko mittausjakson ajan kapasitiivisia. 

 
Kuva 26: Kerrostalon C laskennalliset cos𝜑:t ja liittymän tehokerroin (tuntisarjat). 

Liitteessä G on esitetty lisää kuvaajia kerrostalon C mittauksista. Liitteen kuvaajassa G3 on 

tarkasteltu liittymän pätö-, lois-, särö-, ja näennäistehoja. PQLog:n määrittämä liittymän 

säröteho on ollut keskimäärin 4,23 kVA eli mitatuista kohteista suurin. Liitteen toisessa 

kuvassa G6 on esitetty kerrostalon C asuntojen loisteho, pätöteho, laskennallinen 

näennäisteho ja cos𝜑 (kap.). Kuten kerrostalolla A, kuvaajasta on selkeästi havaittavissa 
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cos𝜑:n lasku öisin huomattavasti heikompaan arvoon kuin päivisin ja toisaalta havaittavissa 

on myös loistehon säilyminen jatkuvasti melko tasaisesti kapasitiivisella puolella pätötehon 

suuruudesta riippumatta. 

7.3.4 Tulosten luotettavuus 

Mittaustulosten luotettavuutta voidaan tarkastella tutkimalla Fluke-laatumittausten ja AMR-

mittausten välistä eroa pätötehon osalta. Tässä luvussa laatumittauksia on verrattu TAP-

sarjoihin, jotka koostuvat mitattujen asuntojen ja kiinteistösähkön AMR-sarjoista. Vastaavaa 

tarkastelua ei ole mahdollista tehdä loisteholle, koska vain tehotariffiasiakkaiden eli tässä 

tapauksessa pelkästään kerrostalojen kiinteistösähkön loistehot mitataan. Fluke-

laatuanalysaattori kykenee erottelemaan perustaajuisen aallon särötehoja sisältävästä 

aallosta, ja mittari määrittää säröteholle erillisen arvon. 

Liitteen H taulukossa H1 on esitetty koottuna kerrostalomittausten pätötehosarjojen vertailut 

sekä kuvaajina kerrostalon A toisen, kerrostalon B toisen ja kerrostalon C ensimmäisen 

mittauksen ja AMR-sarjojen pätötehojen vertailut (kuvat H1–H3). Sarjojen erotuksen 

laskennassa on vähennetty mittausten tuntisarjasta TAP-sarja eli etäluettavien mittareiden 

tuntisarjat. Prosenttivertailussa erotusta on verrattu ensin koko mittauspisteen TAP-sarjaan 

ja sen jälkeen asuntojen osuutta on verrattu asuntojen TAP-sarjaan. Erotuksen vertailu 

mittauspisteen sarjaan tuo prosentuaaliseksi eroksi hieman pienemmän luvun asuntojen 

sarjaan verrattuna, koska mittauspisteen pätötehon sarja on kiinteistösähkön takia aina 

suurempi.  

Liitteen kuvaajasta H1 havaitaan, että kerrostalon A mittaus on näyttänyt jatkuvasti hieman 

enemmän kuin AMR-mittauksiin perustuva TAP-sarja. Kerrostalon A mittauksen ja 

etäluettavien mittareiden sarjojen väliset erot olivat kolmesta mitatusta kerrostalosta selkeästi 

suurimmat, mutta kuitenkin yhä melko pienet. Kerrostalossa A mitattiin eniten asuntoja (90 

kpl), jolloin myös AMR-mittareiden sarjat koostuvat suuremmasta määrästä asuntokohtaisia 

mittareita. Liitteen kuvaajan H2 perusteella kerrostalon B toinen mittaus on suurimmaksi 

osaksi näyttänyt hieman vähemmän kuin AMR-sarja (liitteen kuvaaja H2). Kerrostalossa B 

mittauksen ja etäluettavien mittareiden sarjojen väliset erot olivat kolmesta mitatusta 

kerrostalosta pienimmät. Kerrostalossa C ensimmäinen mittaus on näyttänyt suurimmaksi 

osaksi hieman enemmän kuin TAP-sarja (liitteen kuvaaja H3). Kaikki mittaukset on 

suoritettu samalla Fluke-laatuanalysaattorilla muuttamatta mittarin perusasetuksia. 

Kerrostalojen pätötehojen tuntisarjojen erot olivat kaikissa mittauksissa pieniä, joten 

pätötehosarjojen vertailun perusteella Fluke-laatuanalysaattori on suorittanut mittaukset 

luotettavasti ja riittävällä tarkkuudella. 
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7.4 Vertailu ja päätelmät 

Kaikki mittaustulokset mittauspisteelle on esitetty yhteenvetona taulukossa 13. Mittausten 

vertailun kannalta huomioitavaa on, ettei mittauksia ole suoritettu kerrostaloissa 

samanaikaisesti, koska kerrostalomittauksiin oli käytettävissä vain yksi mittalaite. 

Ensimmäisen ja viimeisen mittauksen alkamispäivän välillä on noin kaksi kuukautta. 

Kerrostalon A viimeisen ja kerrostalon C ensimmäisen mittauksen välillä on hieman yli 

kuukausi, joten tulosten välillä ei ole merkittäviä mittausajankohdan tuomia eroja. 

Kerrostalon C toisen mittauksen aikana oli juhannus, joten mittauksia on tehty kahden sijasta 

kolme.  

Taulukko 13: Kerrostalomittausten mittauspisteiden tuloksia. 

 

Kerrostalossa A mitattiin eniten asuntoja, ja myös sen kuluttama pätöteho oli suurin. 

Kerrostaloissa B ja C asuntoja oli suunnilleen sama määrä, mutta kerrostalon B 

kiinteistösähkö kattaa mitatun rakennuksen lisäksi liittymän kolmen muun rakennuksen 

kiinteistösähköt. Uusimman kerrostalon C mittauspisteellä oli keskimäärin heikoin 

tehokertoimen arvo. Myös kerrostalon C säröteho oli suurin, lähes kaksi kertaa suurempi 

kuin vanhan kerrostalon B. Keskimääräiset loistehot ovat olleet kaikissa mittauspisteissä 

kapasitiivisia. Huomioitavaa on kuitenkin, että jos kerrostalossa B olisi ollut mahdollista 

mitata koko liittymä eli 66 asuntoa lisää, mittauspisteen loisteho olisi ollut asuntojen 

induktiivisesta loistehosta johtuen arviolta hieman yli kilovarin vähemmän kapasitiivisella 

puolella. Laskennallinen arvio kerrostalon B koko liittymän loistehosta ja liittymän AMR-

mittauksiin perustuva pätötehon TAP-sarja on esitetty liitteen G kuvassa G9. 

Taulukossa 14 on esitetty tulokset pelkästään kiinteistösähkölle, ja ne perustuvat pätö- ja 

loistehon AMR-mittausten tuntisarjoihin, joista on muodostettu laskennallinen cos𝜑. 

Kerrostalon B kiinteistösähkölle oli kytketty 20 kvar kondensaattori, ja kiinteistösähkö on 

Mittauspisteen arvoja

Aloitus 23.04.2018 13:00 03.05.2018 13:00 14.05.2018 15:00 22.05.2018 10:00 08.06.2018 16:00 18.06.2018 15:00 27.06.2018 11:00

Lopetus 02.05.2018 1:00 12.05.2018 1:00 22.05.2018 8:00 30.05.2018 22:00 17.06.2018 3:00 27.06.2018 3:00 05.07.2018 23:00

Kesto (h) 205 205 186 205 204 205 205

Rakennusvuosi

Mitattujen asuntojen lukumäärä

Mittauspiste

Kondensaattori

Kiinteistösähkön mittarin valmistaja

Asuntojen mittareiden valmistaja

Mittauksen numero Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3

Keskimääräinen pätöteho (kW) 35,03 36,25 23,06 23,38 21,09 19,65 19,11

Pätötehon maksimi (kW) 68,80 76,72 54,08 54,66 39,17 40,07 36,11

Pätötehon minimi (kW) 17,45 17,14 13,42 13,70 12,35 7,74 10,45

Keskimääräinen loisteho (kvar) -2,25 -2,19 -3,65 -3,73 -3,06 -3,30 -3,42

Loistehon maksimi (kvar) 1,17 1,08 -0,37 -1,41 -0,33 -0,84 -1,32

Loistehon minimi (kvar) -3,83 -3,82 -5,81 -6,00 -4,45 -5,21 -4,50

Laskennallinen cosfii (ka, itseisarvoista) 0,996 0,996 0,982 0,982 0,985 0,981 0,980

Laskennallinen cosfii (max, itseisarvoista) 1,000 1,000 1,000 0,999 1,000 0,999 0,998

Laskennallinen cosfii (min, itseisarvoista) 0,984 0,984 0,925 0,917 0,956 0,893 0,948

Tehokerroin (ka, itseisarvoista) 0,980 0,981 0,959 0,959 0,947 0,939 0,937

Tehokerroin (max, itseisarvoista) 0,998 0,998 0,887 0,997 0,986 0,991 0,982

Tehokerroin (min, itseisarvoista) 0,955 0,951 0,996 0,879 0,899 0,795 0,873

Q/P (ka) -7,86 % -7,46 % -17,81 % -17,86 % -16,10 % -18,72 % -19,50 %

Q/P (max) 1,84 % 1,83 % -1,49 % -3,17 % -1,56 % -3,86 % -5,56 %

Q/P (min) -18,17 % -17,99 % -41,10 % -43,36 % -30,64 % -50,32 % -33,66 %

Ind./kap. pääasiassa kap. pääasiassa kap. kap. kap. kap. kap. kap.

Keskimääräinen säröteho (kVA) 3,71 3,61 2,37 2,36 4,23 4,15 3,81

Särötehon maksimi (kVA) 5,18 5,21 3,13 3,28 5,14 5,65 5,04

Särötehon minimi (kVA) 2,34 1,93 0,65 0,75 3,34 2,80 2,86

Aidon Oy Aidon Oy Landis+Gyr Oy

- -

Kerrrostalo C

2013 1969 2017

50 asuntoa + liittymän kiinteistösähköKoko liittymä Koko liittymä

20 kvar, kiinteistösähköllä

48

Kerrostalo A Kerrostalo B

90 50 (116 asunnosta)

Landis+Gyr Oy Landis+Gyr Oy Landis+Gyr Oy
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ollut jatkuvasti kapasitiivisen loistehon puolella. Kerrostaloissa A ja C kiinteistösähkön 

loisteho on vaihdellut induktiivisen ja kapasitiivisen välillä ollen kerrostalossa A enemmän 

induktiivisella ja kerrostalossa C enemmän kapasitiivisella puolella. Kiinteistösähkön 

kuluttama pätöteho oli selkeästi alhaisin pienimmässä kerrostalossa eli kerrostalossa C. 

Kiinteistösähkön cos𝜑 on ollut AMR-mittausten perusteella selkeästi heikoin vanhalla 

kerrostalolla B. Myös kerrostalon B loistehon keskiarvo oli itseisarvoltaan suurin. 

Kerrostalojen A ja C kiinteistösähköjen keskimääräiset cos𝜑-arvot ovat AMR-mittausten 

perusteella hyvällä tasolla. 

Taulukko 14: Kiinteistösähkön pätö- ja loistehon AMR-mittausten arvoja ja arvoista muodostettu laskennallinen cos𝜑. 

 

Kerrostalomittausten asuntojen osuuksien tulokset on esitetty taulukossa 15. Asuntojen 

mittaustulokset on saatu vähentämällä mittauspisteen tuntisarjasta kiinteistösähkön AMR-

sarja. Pätöteho oli suurin kerrostalossa A, jossa myös asuntojen määrä oli suurin. Kerrostalon 

C asuntojen kuluttama pätöteho oli kuitenkin vanhan kerrostalon B asuntoihin verrattuna 

suurempi. Osassa kerrostalon C asunnoista oli omat saunat, mikä nostaa asuntojen 

pätötehomaksimia ja keskimääräistä kulutusta. Lisäksi kerrostalon C asunnot saattavat 

keskimäärin olla suurempia, asukkaita saattaa olla enemmän ja sähköä kuluttavia laitteita voi 

olla enemmän.  

Merkittävin ero on kuitenkin, että vanhan kerrostalon asuntojen loistehon profiili eroaa täysin 

kahden uudemman kerrostalon profiileista. Kerrostalon B asuntojen loisteho on ollut 

molempien mittausten ajan induktiivista, mutta kerrostaloissa A ja C loisteho on ollut 

jatkuvasti kapasitiivista. Kerrostalojen A ja C asuntojen keskimääräiset loistehot ovat olleet 

samaa suuruusluokkaa siitä huolimatta, että kerrostalossa A on 42 asuntoa enemmän. 

Asuntojen määrän lisäksi loistehoon vaikuttavia tekijöitä ovat asuntojen pinta-alat, 

asukasmäärät ja sähkölaitteet. Uusimman kerrostalon C asuntojen laskennallinen cos𝜑 oli 

sekä keskiarvoltaan että minimiarvoltaan heikoin. Kuten taulukoista 13, 14 ja 15 nähdään, 

saman kerrostalon eri mittaussarjojen välillä ei ole havaittavissa suuria eroja.  

Kiinteistösähkön arvoja

Aloitus 23.04.2018 13:00 03.05.2018 13:00 14.05.2018 15:00 22.05.2018 10:00 08.06.2018 16:00 18.06.2018 15:00 27.06.2018 11:00

Lopetus 02.05.2018 1:00 12.05.2018 1:00 22.05.2018 8:00 30.05.2018 22:00 17.06.2018 3:00 27.06.2018 3:00 05.07.2018 23:00

Kesto (h) 205 205 186 205 204 205 205

Kondensaattori

Mittauksen numero Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3

Keskimääräinen pätöteho (kW) 17,55 18,30 15,09 15,46 9,51 8,60 7,68

Pätötehon maksimi (kW) 47,18 49,86 44,40 44,00 19,96 20,99 17,45

Pätötehon minimi (kW) 9,78 8,98 9,12 9,20 6,43 2,81 5,10

Keskimääräinen loisteho (kvar) 0,67 0,61 -4,77 -4,79 -0,18 -0,51 -0,59

Loistehon maksimi (kvar) 3,61 3,72 -2,48 -2,72 2,44 1,63 0,51

Loistehon minimi (kvar) -0,58 -0,56 -6,48 -6,40 -1,08 -1,42 -1,10

Laskennallinen cosfii (ka, itseisarvoista) 0,998 0,998 0,936 0,939 0,997 0,995 0,995

Laskennallinen cosfii (max, itseisarvoista) 1,000 1,000 0,997 0,997 1,000 1,000 1,000

Laskennallinen cosfii (min, itseisarvoista) 0,986 0,987 0,815 0,828 0,978 0,957 0,991

Q/P (ka) 4,03 % 3,53 % -36,04 % -35,19 % -2,63 % -7,12 % -8,42 %

Q/P (max) 16,61 % 16,23 % -7,98 % -7,94 % 21,12 % 19,24 % 7,22 %

Q/P (min) -4,93 % -4,66 % -71,05 % -67,83 % -12,85 % -30,25 % -13,61 %

Ind./kap. vaihtelee vaihtelee kap. kap. vaihtelee vaihtelee vaihtelee

Kerrostalo A Kerrostalo B

- 20 kvar, kiinteistösähköllä -

Kerrrostalo C
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Taulukko 15: Kerrostalomittausten asuntojen osuuksien arvoja. 

 

Kerrostalomittausten pätötehon ja loistehon väliltä on etsitty yhteyttä tarkastelemalla 

mittaustulosten pistekuvaajia ja asettamalla kuvaajille suuntaviivat. Aiemmin, kun 

kotitalouden laitteet pääasiassa kuluttivat loistehoa, pätötehon kasvaessa kulutetun loistehon 

määrä yleensä kasvoi. Nykytilanteessa osa laitteista kuluttaa loistehoa ja osa tuottaa sitä ja 

toisaalta osa laitteista ei vaadi toimiakseen loistehoa, mutta ne kasvattavat kuitenkin 

kulutetun pätötehon määrää. Pistekuvaajat on esitetty luvuissa 7.3.1.–7.3.4. käsitellyille 

mittauksille liitteessä I. 

Uusissa kerrostaloissa liittymän, asuntojen ja kiinteistösähkön pisteet hajaantuvat 

merkittävästi eikä selkeää yhteyttä pätötehon kulutukseen ole havaittavissa (ks. liitteen I 

kuvaajat). Vanhassa kerrostalossa B puolestaan on havaittavissa lineaarisen suuntaviivan 

mukaista riippuvuutta sekä asuntojen, kiinteistösähkön että mittauspisteen lois- ja 

pätötehoissa (liitteen I kuvaajat I2, I5 ja I8). Kerrostalossa B induktiivisen loistehon määrä 

on yleisesti ottaen kasvanut pätötehon kasvaessa. Kerrostalon B mitatut 50 asuntoa 

noudattavat kuvaajan I8 mukaan yleensä periaatetta pätötehon kulutuksen kasvaessa 

loistehon kulutus kasvaa. 

Liitteen I kuvaajista nähdään, että pisteet hajaantuvat varsinkin uudempien kerrostalojen A 

ja C kohdalla merkittävästi, jolloin suuntaviivan sovitus ei tuo lisää tietoa. Kaikissa 

kuvaajissa suuntaviivana olisi kuitenkin hieman nouseva suora. Varsinkin kerrostalon C 

asuntojen loisteho on merkittävästi hajaantunut, esimerkiksi loisteho voi olla sama vaikka 

pätötehossa olisi 20 kW:n ero (kuva I9). Toisaalta myös samalla pätötehon arvolla loisteho 

voi vaihdella yli 2 kvar verran. Liitteen I pistekuvaajien perusteella uudemmissa 

kerrostaloissa A ja C ei ole havaittavissa selkeitä yhteyksiä pätö- ja loistehon välillä. 

Vanhemmassa kerrostalossa B pisteet eivät hajaannu yhtä merkittävästi, jolloin suuntaviivan 

sovittaminen tuo esiin pätö- ja loistehon välisen yhteyden. 

Kerrostalomittausten loisteho on nettotulos, eikä siitä ole mahdollista erotella, minkä verran 

asunnoista tulee kapasitiivista ja minkä verran induktiivista loistehoa. Osa laitteista tuottaa 

loistehoa ja osa kuluttaa sitä, joten nettona tarkasteltuna loistehon yhteyttä pätötehoon voi 

olla vaikea havaita, sillä loistehoa kuluttavat ja tuottavat laitteet kumoavat osittain toistensa 

vaikutusta. Mittauksen antama tulos on jäljelle jäänyt verkkoon syötetty tai verkosta otettu 

loisteho.  

Asuntojen arvoja

Aloitus 23.04.2018 13:00 03.05.2018 13:00 14.05.2018 15:00 22.05.2018 10:00 08.06.2018 16:00 18.06.2018 15:00 27.06.2018 11:00

Lopetus 02.05.2018 1:00 12.05.2018 1:00 22.05.2018 8:00 30.05.2018 22:00 17.06.2018 3:00 27.06.2018 3:00 05.07.2018 23:00

Kesto (h) 205 205 186 205 204 205 205

Mitattujen asuntojen lukumäärä

Mittauksen numero Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3

Keskimääräinen pätöteho (kW) 17,48 17,94 7,96 7,92 11,58 11,05 11,43

Pätötehon maksimi (kW) 33,56 36,75 15,66 14,54 26,06 24,74 25,15

Pätötehon minimi (kW) 6,66 6,92 3,66 3,96 5,23 4,93 5,19

Keskimääräinen loisteho (kvar) -2,92 -2,80 1,12 1,06 -2,88 -2,79 -2,83

Loistehon maksimi (kvar) -1,90 -1,47 2,67 2,35 -1,46 -1,66 -1,40

Loistehon minimi (kvar) -3,63 -3,79 0,25 0,11 -3,85 -3,79 -3,58

Laskennallinen cosfii kap. (ka, itseisarvo) 0,975 0,978 0,989 0,990 0,957 0,956 0,959

Laskennallinen cosfii kap. (max, itseisarvoista) 0,998 0,998 0,999 1,000 0,996 0,996 0,998

Laskennallinen cosfii kap. (min, itseisarvoista) 0,915 0,922 0,942 0,967 0,852 0,851 0,862

Q/P (ka) -20,82 % -19,32 % 14,27 % 13,26 % -28,70 % -29,15 % -28,07 %

Q/P (max) -6,43 % -5,69 % 35,78 % 26,23 % -8,74 % -8,87 % -6,70 %

Q/P (min) -44,07 % -41,95 % 4,58 % 2,75 % -61,44 % -61,77 % -58,90 %

Ind./kap. kap. kap. ind. ind. kap. kap. kap.

90 50 (116 asunnosta) 48

Kerrrostalo CKerrostalo A Kerrostalo B
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Paras keino selvittää kotitalouden loistehon profiili, cos𝜑:n ja tehokertoimien arvot, 

heikompien arvojen ajankohdat ja niihin vaikuttavat laitteet olisi tutkia kaikkien 

kotitalouslaitteiden käyttöajankohtia ja laitteiden vaikutuksia lois- ja pätötehoon, ja sen 

jälkeen tarkastella, mitä laitteita käytetään ja pidetään valmiustilassa samanaikaisesti. Tällöin 

saataisiin tietoa loistehoa tuottavista ja kuluttavista laitteista sekä selvitettyä ajankohdat, 

jolloin kapasitiivista loistehoa tuottavien laitteiden vaikutus on suurimmillaan. Tarkan 

käsityksen saaminen on kuitenkin haastavaa, koska kulutus on riippuvaista ihmisten 

omistamista laitteista ja niiden käytöstä, joissa molemmissa on asuntokohtaisia eroja.  

Asuntokohtaista vaihtelua havaittiin tarkastelemalla esimerkiksi kerrostalon A asuntojen 

AMR-mittareissa. Kerrostalojen A ja C asuntojen Landis+Gyr 350 -mittarit mittaavat sekä 

lois- että pätötehoa ja tallentavat paikallisesti loistehon kokonaisenergian (kvarh) mittauksen. 

Loistehon kokonaisenergiamittaus kerää erikseen sarjat induktiiviselle ja kapasitiiviselle 

loisteholle. Kokonaisenergiamittauksen keräys on alkanut asunnon mittarin 

käynnistyshetkestä eli asunnon rakennusvuoden perusteella vuonna 2013. Loistehotiedot 

eivät kuitenkaan välity sähköverkkoyhtiölle, koska jakeluverkkoyhtiö ei kerää mittausdataa 

eikä laskuta yleissiirron asiakkaiden loistehosta. Yksittäisen pienen yleissiirron asiakkaan 

käyttöpaikan loistehon anto/otto on pientä, eikä siitä siksi ole järkevää tai perusteltua 

laskuttaa. 

Kerrostalon A asuntojen mittareita tutkittiin pääkeskuksessa yksitoista. Pätöenergian 

kulutuksen osalta valittiin sekä pieniä että suuria asuntoja. Suurin osa mittareista oli 

odotetusti enemmän kapasitiivisen loistehon puolella, mutta muutamissa mittareissa 

kapasitiivista loistehoa ei ollut merkittävästi enempää kuin induktiivista. Kuitenkin vain yksi 

mittari näytti selkeästi enemmän induktiivista loistehoa. Kuten koko kerrostalon A liittymän 

mittaustulos antaa olettaa, useamman mittarin loistehon annon kokonaisenergia näytti 

huomattavasti suurempaa lukemaa loistehon ottoon verrattuna. Yhdestätoista tarkastellusta 

mittarista neljällä kapasitiivinen loisteho oli induktiivista loistehoa yli kaksi kertaa suurempi. 

Lisäksi Landis+Gyr E350 -mittarin näytön nuolet kertovat hetkellisen loistehon suunnan. 

Alaspäin osoittava nuoli kuvastaa kapasitiivista loistehoa ja ylöspäin osoittava induktiivista. 

Viimeisenä mitatun kerrostalon C pääkeskuksessa olleiden asuntojen mittareiden loistehon 

suuntaa kuvaavat nuolet näyttivät mittalaitteen vientihetkellä kaikki kapasitiiviselle, 

loistehon annon puolelle. 

Kerrostalon A eikä kerrostalon C pääkeskuksesta löytynyt merkintöjä kondensaattoreiden 

kytkennästä pääkeskukseen tai kiinteistökeskuksille. Myöskään kerrostalojen 

sähköjärjestelmiä käsittelevissä dokumenteissa ei ollut merkintöjä kondensaattoreista. 

Tämän perusteella voidaan todeta, ettei kerrostalojen A ja C mittaustuloksissa melko 

tasaiselta vaikuttanut kapasitiivinen loisteho aiheudu kerrostalojen omista erillisistä 

loistehon kompensointilaitteista. Loistehon tasaisuuden vuoksi myöskään lois- ja pätötehon 

kulutusten välillä ei ole selkeää yhteyttä kerrostalojen A ja C asuntojen osalta, kuten liitteessä 

I esitetyt pistekuvaajat osoittavat.  
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Kerrostaloissa A ja C loisteho oli kapasitiivisella puolella myös öisin. Voidaan olettaa, että 

suuri osa kodin laitteista jääkaappia, pakastinta, wifi-reititintä ja matkapuhelinten ja 

kannettavien tietokoneiden latausta lukuun ottamatta on yöllä pois päältä tai valmiustilassa. 

Laitteiden valmiustilojen loistehoa käsitteleviä tutkimuksia on julkaistu hyvin vähän. 

Tutkimuksissa on keskitytty pätöenergian kulutukseen, joka on laitteen käyttäjän kannalta 

olennaisin tieto. Etelä-Afrikassa tehdyssä tutkimuksessa [23] on havaittu, että joidenkin 

laitteiden, kuten LCD TV:n, loisteho valmiustilassa on laitteen kuluttamaa pätötehoa 

suurempi [23, s. 108]. Valmiustilassa esimerkiksi LCD TV:n tehokertoimen arvo voi olla 

merkittävästi heikompi verrattuna tilanteeseen, jossa TV on päällä [23]. Tutkimuksessa [23] 

kaikki loistehot on kuitenkin merkitty positiivisina, mikä viittaa induktiiviseen loistehoon 

eikä tutkimuksessa ole keskitytty tarkastelemaan kapasitiivista loistehoa. Lisäksi väitöskirjan 

[23] tutkimus on noin 10 vuotta vanha, joten kodin elektroniikkalaitteissa on tässäkin ajassa 

tapahtunut merkittäviä muutoksia (esim. led-lamput ja -televisiot). Yksittäisen kodin laitteen 

vaikutus kulutettuun tai tuotettuun loistehoon on vähäinen, mutta laitteiden aiheuttama 

kokonaisvaikutus voi muodostua merkittäväksi tarkasteltaessa koko kerrostaloa. 

Mittaustulosten perusteella kerrostalon B asuntojen laitekanta on induktiivisella ja 

kerrostalojen A ja C kapasitiivisella puolella. Pelkästään kerrostalon liittymän mittauksen 

perusteella on mahdotonta eritellä, mistä sähkölaitteista kerrostalon A ja C asuntojen jatkuva 

kapasitiivinen loisteho johtuu. Toisaalta ei myöskään voida tietää, mitkä asuntojen laitteet 

kuluttavat loistehoa varsinkin pätötehon kulutuksen kasvaessa kerrostalossa B. Tämä vaatisi 

laitekohtaisia mittauksia laitteiden ollessa päällä ja valmiustilassa. Koska loisteho ei laske 

uudempien kerrostalojen A ja C asunnoissa öisinkään lähemmäs arvoa nolla tai 

induktiiviselle puolelle, asunnoissa on oltava jatkuvasti laitteita, jotka syöttävät loistehoa 

verkkoon. Tällöin on syytä olettaa, että jotkin asuntojen sähköille kytketyistä päällä tai 

valmiustilassa olevista sähkölaitteista tuottavat verkkoon jatkuvasti loistehoa.  

Kotitalouden laitteista esimerkiksi led-televisiot, kannettavat tietokoneet, wifi-reitittimet ja 

matkapuhelimien laturit tuottavat loistehoa [20]. Tämän lisäksi esimerkiksi valaistuksessa 

yleistyvät led-lamput tuottavat usein loistehoa toisin kuin hehkulamput. Valaistus ei 

kuitenkaan voi selittää kapasitiivista loistehoa asunnoissa yöaikaan, koska lamppujen 

voidaan olettaa olevan suurimmaksi osaksi pois päältä. Myös vanhassa kerrostalossa osa 

kodin laitteista, kuten televisiot ja tietokoneet, ovat todennäköisesti melko uusia. Toisaalta 

vanhan kerrostalon asuntojen kiinteät laitteet saattavat olla huomattavasti vanhempia ja 

mahdollisesti kuluttaa enemmän loistehoa kuin vastaavat uudet laitteet. 

Kolmen tapauskohtaisen kerrostalomittauksen perusteella ei ole mahdollista tehdä 

yleistyksiä loistehon profiilin muutoksista tai eroista uusien ja vanhojen kerrostalojen välillä. 

Tulokset antavat kuitenkin vahvoja viitteitä siitä, että uudemmat kerrostaloasunnot, ja sitä 

kautta uudemmat laitteet, syöttävät nettosummana loistehoa verkkoon. Suurempien 

johtopäätösten tekeminen vaatisi kuitenkin useiden kohteiden tutkimuksia. Jos AMR-mittarit 

mittaisivat tulevaisuudessa jokaiselta käyttöpaikalta sekä kapasitiivisen että induktiivisen 

loistehon, saataisiin huomattavasti parempi käsitys loistehosta asiakasrajapinnassa. 

Jatkotutkimuskohteena voisi olla myös tarkastelu, jossa selvitettäisiin onko kerrostalojen 
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loistehoissa suuruseroja talven ja kesän välillä. Esimerkiksi valaistusta käytetään 

huomattavasti enemmän talvella, ja jos käytössä on runsaasti led-lamppuja, joiden 

tehokertoimet ovat heikkoja, loistehon syöttö verkkoon voi kasvaa. 

Kolmen mittauksen ja kapasitiivisten muuntamoautomaatiokohteiden jakautumisen (ks. 

kuva 17) perusteella voidaan todeta, että on hyvin todennäköistä, että erityisesti uudet 

rakennukset ja sitä kautta uudet elektroniikkalaitteet syöttävät verkkoon loistehoa ja 

heikentävät samalla särötehojen kanssa tehokertoimen arvoa. Myös luvussa 4.5.2 esitetty 

Latviassa tehty tutkimus [20] kodin laitteiden loistehon ja tehokertoimien muutoksista tukee 

vahvasti johtopäätöstä: asiakkaiden laitekannassa on tapahtunut muutoksia, joiden 

seurauksena loistehon syöttö verkkoon on kasvanut, ja toisaalta samanaikaisesti cos𝜑:n ja 

tehokertoimien arvot ovat heikentyneet. 
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8 Nykyiset sähkömarkkinat 

Suomen sähkömarkkinat muuttuivat merkittävästi vuoden 1995 sähkömarkkinalain myötä. 

Uudistuksen tavoitteena oli lisätä tehokkuutta ja liittää sähkömarkkinat osaksi pohjoismaisia 

sähkömarkkinoita. Lakimuutos avasi sähkökaupan kilpailulle ja purki mallin, jossa 

sähköenergian tuottaja vastaa sähkönsiirrosta ja mahdollisesti myös sähkönjakelusta ja 

myynnistä yksittäisille asiakkaille. Sähkömarkkinoiden vapautumisen myötä sähkön 

tuottaminen, hinnoittelu ja myynti ovat markkinoiden määriteltävissä. Paikallisiin 

jakeluverkkoihin liittyvät pienemmät sähkönkäyttäjät kuten kotitaloudet ostavat sähkönsä 

valitsemaltaan vähittäismyyjältä.  [8, s. 47] Tässä luvussa käsitellään markkina-alue Nord 

Poolia, Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin nykyisiä markkinoita ja lopuksi tulevaisuuden 

näkymiä sekä mahdollisia jakeluverkkoyhtiöiden markkinapaikkoja. 

8.1 Nord Pool 

Nord Pool on Euroopan johtava energiamarkkina-alue, johon sisältyy kaksi fyysisen sähkön 

markkinaa, edellispäivän Elspot-markkina ja toimituspäivän Elbas-markkina. Edellispäivän 

markkina Elspot on tällä hetkellä käytössä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, 

Virossa, Latviassa, Liettuassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. [59] Kesäkuussa 2018 Nord Pool 

lanseerasi XBID:n (eurooppalaisen rajat ylittävän toimituspäivän markkinan projektin), joka 

yhdisti toimituspäivän markkinoita Euroopassa [60].  Toimituspäivän Elbas-markkina on 

edellä mainitun Elspot-markkinan alueen lisäksi käytössä Ranskassa, Itävallassa, Belgiassa, 

Alankomaissa ja Luxembourgissa [59] [61]. Nord Poolin pyrkimyksenä on yhä laajentaa 

markkina-aluetta Euroopassa, ja tällä hetkellä laajennuksen kohteina ovat ainakin Irlanti ja 

Puola [59]. Suomi on ollut osa Nord Pool -energiamarkkinaa vuodesta 1998 [62]. 

Edellispäivän Elspot-markkina toimii päämarkkinana, ja toimituspäivän Elbas-markkina 

täydentää sitä ja auttaa ylläpitämään kysynnän ja tarjonnan välistä tasapainoa [59]. Elspot-

markkinan hinta muodostaa sähkön markkinahinnan seuraavan vuorokauden 

sähköntoimitukselle markkina-alueella. Eri tarjousalueilla voi olla eri hintoja ja alueella voi 

olla tasapainotila, sähkön vajaus tai ylimäärä. Sähköä siirretään alueilta, joissa tarjottu hinta 

on pienempi, alueille, joissa kysyntä ja hinta ovat korkeampia. Kaikille tuottajille maksetaan 

alueen hinnan mukaisesti, ja samoin kaikki markkinoilta ostavat osapuolet maksavat alueen 

hinnan. [63] Systeemihinta puolestaan tarkoittaa rajoittamatonta markkinan muodostus-

hintaa, joka toimii referenssinä. Hinta muodostetaan ilman siirtokapasiteetin rajoitteita, jotka 

aiheuttavat alueelliset hinnat. Kaikki tarjoukset Pohjoismaista ja Baltiasta lasketaan mukaan 

systeemihinnan määrittämiseen. [63] Elspotin systeemihinta muodostetaan tunneittain, ja se 

koostuu osto- ja myyntitarjousten hinnan funktiokäyrien leikkauspisteestä. Systeemihinta 

tarkoittaa siis pistettä, jossa koko markkina-alueen osto ja myynti ovat tasapainossa. [8, s. 

49] 
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Fyysisten sähkömarkkinoiden lisäksi Nord Poolissa on finanssimarkkinapaikka, jossa 

käydään kauppaa eripituisilla johdannaissopimuksilla. Finanssimarkkina mahdollistaa 

esimerkiksi termiinisopimusten oston ja myynnin. Termiinisopimusten avulla voi suojautua 

markkinasähkön hinnan vaihteluilta eli ostaa tai myydä sähköä kiinteään hintaan määrätyllä 

aikavälillä tulevaisuudessa. Finanssikauppa ei johda sähkön toimitukseen fyysisesti. [8, s. 

49] Johdannaismarkkinat tuovat ennustettavuutta markkinoiden toiminnalle. 

8.2 Kantaverkkoyhtiön markkinapaikat 

Tasapainotilassa verkon taajuus on Suomessa ja Pohjoismaissa 50 Hz [64]. Jotta taajuus 

saadaan pidettyä vakiona, tuotannon ja sähkövarastojen kapasiteetin on joka hetki vastattava 

verkon käyttäjien samanaikaista sähkön kokonaistarvetta. Tuotantokapasiteetti ja kuorma 

ovat molemmat kuitenkin taipuvaisia muuttumaan portaittain erityisesti tuotannon, siirron tai 

jakelujärjestelmien vikatilanteissa. Tällöin on olemassa riski, etteivät tuotanto, 

sähkövarastokapasiteetti ja kuorma vastaa toisiaan, jonka seurauksena taajuus joko kasvaa 

tai laskee. Riskiä voidaan alentaa liittämällä useita järjestelmiä suureksi 

yhteiskäyttöjärjestelmäksi, jossa tuotantokapasiteetti on suuri verrattuna tapahtuviin 

muutoksiin. [15, s. 52] Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on mukana pohjoismaisessa 

yhteiskäyttöjärjestelmässä, johon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska [65]. 

Kantaverkkoyhtiöillä on taajuudenhallinta- ja vakautusreservejä, joiden avulla verkon 

taajuuden tasapainoa ylläpidetään. Fingrid tasapainottaa poikkeamat käyttämällä 

automaattisia ja operaattorin aktivoimia reservejä. Taajuuden hallinta perustuu 

markkinapohjaiseen menetelmään eli Fingrid hankkii reservejä sähkömarkkinaosapuolilta. 

Fingridin vastuulla puolestaan ei ole sähkötehon riittävyys. [64]  

Reserveillä tarkoitetaan voimalaitoksia ja kulutuskohteita, jotka laskevat tai nostavat tehoaan 

tarpeen mukaan tuotannon ja kulutuksen ja sitä kautta taajuuden tasapainon ylläpitämiseksi 

[65]. Yhteisesti ylläpidettävä reservi jaetaan pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken 

maakohtaisin velvoittein maiden käyttämien vuosienergioiden suhteessa [65]. Periaatteena 

on, että kukin kantaverkkoyhtiö hankkii osuutensa parhaaksi näkemällään tavalla, ja 

velvollisuuden saavuttamiseksi on myös mahdollista käydä maidenvälistä kauppaa 

kantaverkkoyhtiöiden välillä. Reservejä on kuitenkin ylläpidettävä kansallisesti riittävästi, 

jotta taajuus saadaan ylläpidettyä myös saarekekäyttötilanteissa. Käytössä olevat reservilajit 

ja -tuotteet on esitetty koottuna kuvassa 27. 
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Kuva 27: Pohjoismaissa käytössä olevat reservit Fingridin julkaisua  

Reservituotteet ja reservien markkinapaikat [64] mukaillen. 

Fingridin julkaisussa Reservituotteet ja reservien markkinapaikat [64] on esitetty 

reservituotteiden toimintaperiaate. Taajuusohjattujen reservien (FCR-D ja FCR-N) 

markkinapaikat jakautuvat vuosimarkkinaan ja tuntimarkkinaan. Vuosimarkkinan 

tarjouskilpailu järjestetään syksyllä seuraavaksi vuodeksi eteenpäin ja tuntimarkkinoille 

osallistuminen on mahdollista mihin aikaan vuodesta tahansa. Vuosimarkkinoilla Fingrid 

ostaa suunnitelmansa mukaisen määrän täysmääräisenä kiinteällä hinnalla. Fingrid ostaa 

tuntimarkkinoilta tarvitsemansa määrän kullekin tunnille, jokaiselle tunnille ei ole ostoa. 

Tunneille määräytyy oma hintansa kalleimman käytetyn tarjouksen mukaan. [64] 

Taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D) säätää lähes lineaarisesti suuremmissa 

taajuuspoikkeamissa 5 tai 30 sekunnin sisällä. Periaatteena on paikalliseen 

taajuusmittaukseen perustuva automaattinen ohjaus, jonka tulee kyetä vain ylössäätöön 

tarkoittaen voimalaitoksilla tehonlisäystä ja kuormilla tehonpudotusta. Markkina on 

tuntikohtainen ja korvauksen saa ylläpidetystä kapasiteetista. Fingridin mukaan hintataso on 

noin 5 €/MW/h vuosimarkkinoilla ja kymmeniä euroja/MW/h tuntimarkkinoilla. 

Minimitarjouskoko on 1 MW. Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) puolestaan säätää 

jatkuvasti taajuuden mukaan parin minuutin viiveellä. Automaattinen ohjaus perustuu 

paikalliseen taajuusmittaukseen, ja säätö toimii symmetrisenä eli sen tulee pystyä sekä 

lisäämään että pudottamaan tehoa. Markkina toimii tuntikohtaisesti ja korvauksen saa 

ylläpidetystä kapasiteetista sekä nettoenergiasta. Hintataso on noin 13 €/MW/h 

vuosimarkkinoilla ja kymmeniä euroja MW/h tuntimarkkinoilla. Minimitarjouskokona on 

0,1 MW. [64] 

Taajuuden palautusreservit jakautuvat automaattiseen ja manuaaliseen tuotteeseen. 

Automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) säätää jatkuvasti voimalaitoksen ja 

kulutuskohteen ohjetehoa kantaverkkoyhtiön määrittämän tehonpyyntisignaalin mukaisesti 

parin minuutin viiveellä. Markkinalla on erikseen ylös- ja alassäätötarjoukset, ja vain toisen 

suuntaista säätöä voi tarjota. Aktivoinnit suoritetaan tarjouskokojen suhteessa. Nykyisellään 

tarjouksia hankitaan vain osalle vuorokauden tunneista. Tuntikorvauksen saa sekä tehosta 

että säädetystä energiasta. Fingridin mukaan kapasiteetin hinta on kymmeniä euroja/MWh ja 
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energiahinta määräytyy säätösähkömarkkinan hintojen mukaisesti. Minimitarjouskoko on 5 

MW. [64] 

Säätösähkömarkkinat, nopea häiriöreservi ja säätökapasiteettimarkkinat muodostavat 

kokonaisuuden mFRR. Fingrid ylläpitää säätösähkömarkkinoita yhdessä muiden 

pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa [66]. Säätösähkömarkkinoilla tarjouksia 

aktivoidaan hintajärjestyksessä tekniset reunaehdot huomioiden. Ylös- ja alassäädöille on 

erilliset tarjoukset, ja tarjouksia voi jättää ja päivittää 45 minuuttia ennen käyttötuntia [64]. 

Ylössäätötarjouksista käytetään halvin ensin ja vastaavasti alassäätötarjouksista kallein ensin 

[66]. Minimitarjouskoko on 10 MW tai 5 MW, mikäli käytössä on elektroninen tilaus. 

Manuaalinen aktivointi tulee tehdä 15 minuutissa. Korvaus säädöstä lasketaan tilatun 

energian ja kalleimman tunnin aikana käytetyn tarjouksen mukaan. Poikkeuksena ovat 

erikoissäädöt, jotka hinnoitellaan pay as bid -periaatteella. Fingridin mukaan hintataso on 

aina parempi kuin spot-hinta, ja joskus hinta nousee satoihin tai jopa tuhansiin euroihin. 

Fingrid kattaa säätösähkömarkkinoiden kustannukset tasesähkökaupalla. [64] 

Nopea häiriöreservi tarkoittaa 15 minuutin varmistettua ylössäätökapasiteettia. Kullakin 

pohjoismaisessa järjestelmässä mukana olevalla kantaverkkoyhtiöllä tulee olla nopeaa 

häiriöreserviä käytettävissä aina oman alueensa mitoittavan vian verran. Fingrid täyttää 

velvoitteensa omistamillaan varavoimalaitoksilla sekä pitkäaikaisilla 

käyttöoikeussopimuksilla hankituilla varavoimalaitoksilla. Nopeaa häiriöreserviä voi lisäksi 

hankkia naapurimaiden kantaverkkoyhtiöiltä. [64] 

Säätökapasiteettimarkkinoiden tarkoituksena on varmistaa, että ylössäätötarjouksia on 

säätösähkömarkkinoille käytettävissä seuraavana päivänä riittävästi. Säätökapasiteetti-

markkinoiden hankinta ja kilpailutus tapahtuu viikkotasolla. Kilpailutuksessa valituksi tullut 

reservin myyjä on sitoutunut jättämään ylössäätötarjouksia säätösähkömarkkinoilla 

edellispäivänä klo 13 mennessä eli myyjä on sitoutunut tekemään säätökapasiteetti-

tarjouksen, jotka käytetään säätösähkömarkkinoilla markkinaehtoisten säätötarjousten 

jälkeen. Reservin myyjä saa korvausta ylössäätötarjouksen jättämisestä. Myyjän saamaan 

korvaukseen vaikuttavat lisäksi säätökapasiteettitarjouksen mahdollisesta aktivoitumisesta 

saatavat korvaukset ja sen pysyvyys. [64]  

Korvaavat reservit (RR) on tarkoitettu häiriötilanteiden jälkeisiin mahdollisiin uusiin 

vikatilanteisiin valmistautumiseen. Niiden tarkoituksena on palauttaa aiemmin aktivoituneet 

taajuuden palautusreservit takaisin valmiuteen. Tällä hetkellä korvaavalle reserville ei ole 

määritetty reservituotteita, koska ne eivät ole käytössä pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. 

[65] 
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8.3 Tulevaisuuden näkymät ja haasteet 

Nord Pool tavoittelee yhden kilpailukykyisen ja tehokkaan eurooppalaisen energiamarkkinan 

luomista [60]. Tällä hetkellä laajentuminen kohdistuu erityisesti toimituspäivän markkinaan, 

ja tulevaisuudessa voisi olla yksi yhdistetty eurooppalainen päivänsisäinen markkina [67]. 

Yhdistetyn eurooppalaisen päivänsisäisen markkinan, XBID-projektin, tarkoituksena on 

edistää kilpailua ja hinnoittelua, kasvattaa maksuvalmiutta ja mahdollistaa 

energiantuotantoresurssien tehokkaampi hyödyntäminen Euroopassa. Uusiutuva energia ja 

saatavuuden vaihtelut tuovat sähköverkoille uusia haasteita, jolloin markkinatoimijoiden on 

hankalampaa olla tasapainotilassa edellispäivän markkinan sulkeutumisen jälkeen. 

Kiinnostus toimituspäivän markkinoita kohtaan on kasvussa. [68] 

Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen lähempänä toimitusaikaa on koko 

sähköjärjestelmän kannalta hyödyllistä [68]. Yhtenäinen eurooppalainen markkina vaatii 

kuitenkin myös toimiakseen kapasiteetiltaan riittäviä siirtoyhteyksiä maiden välillä. 

Pohjoismaissa sähkön hinta on perinteisesti ollut alhaisempi kuin Keski- ja Etelä-

Euroopassa. Markkinoiden yhdistäminen ilman siirtorajoituksia johtaisi sähkön hinnan 

nousuun myös Pohjoismaissa. Lisäksi esimerkiksi puutteellisesti laaditut markkinasäännöt 

tai puutteellinen markkinavalvonta, polttoaineiden hinnan kohoaminen, päästöoikeuksien 

hinnoittelu, sähköverotus ja riittämättömän tarjonnan aiheuttama kilpailun puute voivat 

nostaa sähkön hintaa [8, s. 48]. 

Yllä tarkasteltiin lyhyesti sähköverkkojen tulevaisuuden näkymiä markkinoiden 

laajentumisen ja yhdentymisen näkökulmasta Euroopassa. Hajautettu tuotanto tuo verkkoon 

lisää haasteita liittyen esimerkiksi loistehon ja jännitteen hallintaan. Hajautetun tuotannon 

määrä tulee kasvamaan verkossa, mutta samaan aikaan verkon tulee säilyttää tasapainoinen 

tila. Sähköverkkojen on muututtava kohti automatisoidumpaa ja optimaalisempaa 

toimintatapaa, älykkäitä sähköverkkoja. Monissa eurooppalaisissa tieteellisissä julkaisuissa 

[30, 31, 32, 43] käsitellään jännitetason ylläpitoon liittyviä ongelmia hajautetun tuotannon 

määrän kasvaessa verkossa. Hajautettuja tuotantolaitoksia, kuten aurinkovoimaloita, 

voitaisiin käyttää alueen jännitteen säätöön loistehon kompensoinnin kautta. Toisaalta 

esimerkiksi Helsingissä loistehon profiilin muutos tai hajautettu tuotanto eivät ole toistaiseksi 

aiheuttaneet ongelmia jännitteen laadulle. Helsingin jakeluverkko on vahvaa ja toisaalta 

hajautettua tuotantoa on verkossa vielä melko vähäinen määrä. Ongelmia ja kustannuksia 

Helen Sähköverkon alueella aiheuttaa kuitenkin loistehon syöttö erityisesti pienen pätötehon 

kulutuksen aikana kohti kantaverkkoa. 

Marraskuussa 2016 Euroopan komissio esitti uuden energiapaketin Clean Energy for All 

Europeans [69] (ns. talvipaketti), jonka tavoitteena on saavuttaa lainsäädännöllinen runko 

energiamuutoksen helpottamiseksi. EU:n tavoitteena on tehdä energiasektorista vankempi, 

kilpailukykyisempi ja kestävämpi. Paketilla on kolme päätavoitetta: asettaa 

energiatehokkuus etusijalle, edistää EU:n globaalia johtoasemaa uusiutuvan energian alalla 

ja mahdollistaa kohtuulliset sopimusehdot kuluttajille. [69] 
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EU-tasolla keskustelun aiheena on myös jakeluverkkojen ja kantaverkkoyhtiöiden välisen 

yhteistyön (DSO-TSO cooperation) kehittäminen, jotta verkko voidaan pitää tasapainossa ja 

toimitusvarmuuden taso säilyttää uusiutuvan energian ja hajautetun tuotannon määrän 

kasvaessa jakeluverkoissa ja kuluttajien tarpeen muuttuessa. TSO-DSO-yhteistyötä on 

käsitelty esimerkiksi Council of European Energy Regulators:n raportissa CEER Position 

Paper on the Future DSO and TSO Relationship [70] sekä vuoden 2018 Cigre-konferenssin 

julkaisussa System Operation Emphasizing DSO/TSO Interaction and Coordination [71].  

DSO-TSO-yhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi mittavampaa tiedon vaihtoa näiden 

osapuolien välillä, jotta verkon tilan ennustettavuus ja hallinta parantuisivat [70]. Yhteistyö 

tarkoittaa myös tilanteita, jolloin toinen osapuoli pystyy toiminnallaan tukemaan toisen 

osapuolen ja koko systeemin tarvetta [70].  

DSO-TSO-yhteistyön kehittämisen yhtenä osa-alueena on loistehon hallinnan ja jännitteen 

säädön parantaminen jakeluverkon ja kantaverkon välillä. Cigre-konferenssin raportissa  

[71, s. 20] on määritelty neljä pääsyytä, jotka vaikuttavat jännitteen ja loistehon hallintaan 

tulevaisuudessa: 

1. Perinteisten loistehon resurssien korvautuminen (uusiutuvan energian resurssit 

korvaavat perinteisiä tahtigeneraattoreita) 

2. Uusiutuvan energian tuotannon sijainti (suuri osa jakeluverkossa, jolloin 

kapasiteetin hyödyntäminen kantaverkon hyväksi on hankalampaa) 

3. Kuluttajien loistehon tarpeen muuttuminen (loistehon siirto kantaverkosta 

jakeluverkkoon on pienentynyt) 

4. Maakaapeleiden määrän kasvu (maakaapeleiden loistehon tuotanto ja vaikutus 

jännitteen hallintaan) 

TSO-DSO yhteistyön kehittäminen on loistehon ja sen jännitevaikutusten kannalta 

tarpeellista erityisesti verkoissa, joissa hajautetun tuotannon määrä on korkea. Suomen 

tilanteessa TSO (Fingrid Oyj) määrittelee jakeluverkkoyhtiölle loistehoikkunan ja 

ilmaisosuudet eli jakeluverkkoyhtiön loistehon hallinta ja kompensointi hyödyttävät 

kantaverkkoyhtiötä ja kantaverkon jännitetasapainoa. Suomen nykyinen loissähköikkuna 

perustuu kantaverkkoyhtiön asettamiin ns. sakkomaksuihin loissähköikkunan ylityksistä, 

joten olemassa oleva rakenne ei aktiivisesti kehitä DSO:n ja TSO:n yhteistyötä, vaikka 

loissähköikkunan pyrkimyksenä on parantaa loistehon ja jännitteen hallintaa kantaverkossa. 

Loistehon profiilin muutos ja sen syöttäminen kantaverkkoon ja toisaalta asiakkaiden 

kompensointiin kykenevät laitteet jakeluverkossa aiheuttavat sen, että kaupallisempi 

lähestymistapa loistehon hallintaan voisi olla tulevaisuudessa mahdollista. 

Jakeluverkkoyhtiö voisi lisätä kompensointikapasiteettia ja loistehon hallintaa muulla tavoin 

kuin hankkimalla verkkoon uusi reaktori, kondensaattori tai STATCOM. Kaupallisen 

hallinnan pääperiaate perustuisi siihen, että asiakasrajapinnasta saataisiin lisää säätöä 

esimerkiksi markkinaehtoisesti tai sopimuksilla. Asiakkaiden soveltuvat laitteet, kuten 

sähkövarastot ja aurinkopaneelit, voivat mahdollisesti toimia kantaverkkoyhtiö Fingridin 

pätötehoon liittyvillä reservi- ja säätösähkömarkkinoilla. Tulevaisuudessa hajautetun 
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tuotannon ja uusiutuvan energian määrän kasvaessa myös jakeluverkkoyhtiöllä voisi olla 

markkinapaikkoja, jotka toisaalta parantaisivat jakeluverkon hallintaa ja toisaalta sitä kautta 

vaikuttaisivat myös kantaverkon tilanteeseen.  

Jakeluverkkoyhtiöllä voisi olla kysyntäjoustoon liittyviä markkinoita liittyen esimerkiksi 

pätötehon huipunleikkaukseen tai jännitteen säätöön, jotka muodostaisivat DSO:lle 

pätötehoon liittyvät markkinat. Lisäksi jakeluverkkoyhtiöllä voisi olla markkinapaikka 

loisteholle. Tällöin asiakkaiden resursseja voitaisiin tarpeen vaatiessa hyödyntää joko 

loistehon kulutukseen tai tuotantoon korvausta vastaan. Nord Pool:n ja kantaverkkoyhtiön 

markkinat sekä jakeluverkkoyhtiöiden mahdolliset markkinapaikat sekä olemassa oleva 

tariffirakenne DSO:n ja tehoasiakkaiden välillä on esitetty kuvassa 28. DSO:n markkinoiden 

kehittyminen vaatisi nykyisten markkinamallien kehittymistä. 

 
Kuva 28: Nord Pool:n, kantaverkkoyhtiö Fingridin ja jakeluverkkoyhtiöiden mahdolliset markkinapaikat  

tulevaisuudessa. Sinisellä kuvatut ovat olemassa olevia rakenteita. Kuva on laadittu  

Helen Sähköverkko Oy:n sisäisten dokumenttien kaaviokuvia mukaillen. 

Jakeluverkkoyhtiön markkinapaikat toimisivat samojen aggregaattoreiden kautta, jotka 

vievät resursseja kantaverkkoyhtiön markkinapaikoille. Tällöin aggregaattorit veisivät 

resursseja sekä TSO:n että DSO:n markkinoille. Huomitoitavaa on, että kuvassa 28 

esitetyistä jakeluverkkoyhtiön kaupallisen hallinnan keinoista vain tehoasiakkaiden tariffin 

loistehokomponentti on olemassa oleva rakenne. 
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9 Loistehon kaupallinen hallinta 

Tämä diplomityö on osa EU-SysFlex-tutkimusprojektia. Osana EU-SysFlex:n Suomen 

projektia tarkastellaan ja arvioidaan loistehon markkinapaikkaa, joten tässä diplomityössä 

loistehon hallintaa käsitellään kaupallisesta näkökulmasta. Loistehon kaupallinen hallinta 

voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: tariffeihin, pidempiaikaisiin kahdenvälisiin sopimuksiin 

ja nopeampaan ja lyhytaikaisempaan säätöön tarkoitettuun markkinaan. Luku 9.1 esittelee 

olemassa olevan tariffirakenteen loistehokomponenttia ja luku 9.2 kahdenvälisiä sopimuksia, 

Helen Sähköverkko Oy:n olemassa olevaa sopimusta ja sopimusten kehittämistä. Loistehon 

markkinapaikkaa ei ole, joten luku 9.3 esittelee, miten markkinan pääperiaate voisi 

mahdollisesti toimia tulevaisuudessa. Luku 9.4 käsittelee markkinaan liittyviä vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia sekä vertailee niitä kompensointilaitteeseen. 

Jakeluverkkoyhtiön (DSO, distribution system operator) tehtäviin kuuluu ylläpitää loistehon 

tasapainoa jakelualueellansa. Kantaverkkoyhtiö (TSO, transmission system operator) 

säätelee TSO:n ja DSO:n välisiä rajapisteitä loissähköikkunoilla. Jakeluverkkoyhtiö maksaa 

loistehomaksua kantaverkkoyhtiölle rajojen ylityksistä. Jakeluverkkoyhtiö puolestaan 

velottaa tehotariffiasiakkaita loistehon otosta ja/tai annosta jakeluverkkoyhtiökohtaisen 

loistehokomponentin mukaisesti ilmaisosuuden ylittävältä osalta. Loistehoa ei kannata siirtää 

verkossa turhaan, joten on kannattavampaa, että kompensointi hoidetaan paikallisesti lähellä 

tarvetta. Nykyinen DSO:n tariffirakenne kannustaa tehotariffiasiakkaita kompensoimaan 

loistehoa itse syöttämättä loistehoa verkkoon tai ottamatta sitä verkosta ilmaisosuutta 

suurempia määriä. 

Loistehon tuotantoa ja kulutusta tulee kompensoida myös jännitteen laadun säilyttämiseksi. 

Jänniteongelmia aiheutuu erityisesti jakeluverkkoyhtiöissä, joissa on merkittävästi 

hajautettua tuotantoa. Helsingin verkossa jännitteen laadun säilyttäminen ei kuitenkaan 

yleensä aiheuta ongelmia, koska verkko on vahvaa ja toisaalta hajautetun tuotannon määrä 

on vähäinen. Kompensointitarpeen pääsyitä ovat sen sijaan loistehon profiilin muutos, 

kasvanut 110 kV:n verkon maakaapelointi ja kantaverkkoyhtiö Fingridin asettamat 

loissähköikkunan ylityksistä aiheutuvat korkeat maksut. Jakeluverkkoyhtiöiden nykyisten 

kompensointitapojen rinnalla voisi toimia lyhytaikaisempaan, paikalliseen ja 

loissähköikkunan seurannan hienosäätöön tarkoitettu markkinapaikka. Jakeluverkkoyhtiön 

toimintatavan tulee olla samanarvoista ja tasapuolista, joten jakeluverkkoyhtiön mahdollisen 

markkinatoiminnan tulisi tulevaisuudessa noudattaa näitä periaatteita. 

9.1 Tariffit 

Nykytilanteessa loistehon tariffirakenne on toisaalta kantaverkkoyhtiön ja 

jakeluverkkoyhtiön välillä ja toisaalta jakeluverkkoyhtiön ja tehotariffiasiakkaiden välillä. 

Kantaverkkoyhtiö laskuttaa jakeluverkkoyhtiöiltä ilmaisosuuden ylittävältä osalta luvussa 
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4.3 Fingridin loissähkömaksut esitetyn mukaisesti. Jakeluverkkoyhtiön loistehotariffit 

kohdistuvat 110 kV:n ja keskijännite- ja pienjännitetehotariffin asiakkaisiin, joilla on 

laskutuksen osana loistehokomponentti. Jakeluverkkoyhtiökohtaista on, laskutetaanko 

loistehosta sekä oton että annon osalta vai vain toisesta, joka perinteisesti tarkoittaa pelkkää 

loistehon oton laskutusta. Myös loistehon hinnoittelu ja ilmaisosuudet ovat jakeluverkko-

yhtiökohtaisia. Liitteessä A on esitetty taulukko 20 jakeluverkkoyhtiön loistehon 

hinnoittelusta, ilmaisosuuksista sekä loistehon laskutuksen määräytymisperusteista. 

Loistehon profiilin muutoksen myötä jotkin verkkoyhtiöt, kuten Helen Sähköverkko Oy, 

Caruna Espoo Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy, ovat alkaneet laskuttaa asiakasta 

loistehon annosta verkkoon päin. 

Kannattavinta olisi, ettei loistehoa siirretä verkossa kantaverkon ja jakeluverkkojen ja 

toisaalta jakeluverkon ja asiakkaiden välillä ilman tarvetta, koska loistehon siirto aiheuttaa 

kustannuksia. Loistehotariffin pyrkimyksenä on, että asiakas kompensoisi oman loistehonsa 

itse, jolloin saataisiin minimoitua loistehon siirto verkossa. Koska tehotariffiasiakkaita 

laskutetaan loistehon otosta ja mahdollisesti annosta verkkoon, asiakkaan on järkevää 

huomioida mahdollinen kompensointitarve jo rakennusvaiheessa välttäen loistehon 

ylikompensointia. Asiakkaan tulisi muuttaa kompensointilaitteiden asettelua, mikäli 

liittymän loistehon profiilissa tapahtuu muutoksia. Tällöin asiakas säästäisi 

loistehomaksuissa ja toisaalta jakeluverkkoyhtiölle ei aiheutuisi ongelmia loistehon 

liiallisesta tuotannosta ja siirrosta verkossa. 

Loistehotariffin ohjausvaikutus on kuitenkin riippuvaista asiakkaan toiminnasta eikä 

loistehokomponentilla usein saavuteta sitä, että asiakkaat seuraisivat aktiivisesti loistehon 

käyttöään ja muuttaisivat kompensointiasetteluaan vastaamaan nykyistä tilannetta. Asiakas 

maksaa verkkoyhtiölle kulutetusta ja/tai tuotetusta loistehosta turhaan, jos voisi 

kompensointiasetteluaan muuttamalla pienentää sähkölaskuaan. Tariffien ohjausvaikutus on 

siis riippuvaista asiakkaan käyttäytymisestä eikä hinnoittelun loistehokomponentti 

välttämättä tuo toivottua vaikutusta. Jakeluverkkoyhtiön ja tehoasiakkaiden välinen 

loistehotariffi vie pitkällä tähtäimellä loistehon käyttöä oikeaan suuntaan, mutta 

ohjausvaikutus on usein hidasta.  

Tariffirakenteen lisäksi jakeluverkkoyhtiöt voivat vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen 

liittymispiste-ehdoilla. Jakeluverkkoyhtiöt asettavat liittymispiste-ehtoja myös esimerkiksi 

verkkoon liittyvälle tuotantolaitteistolle. Tuotantolaitteiston tehokertoimelle voidaan asettaa 

ehdoissa vähimmäisvaatimus. Esimerkiksi Helen Sähköverkon Sähköntuotantolaitteistojen 

liittämisen ohjeissa on määritetty, että yli 100 kVA:n tuotantolaitoksen tehokertoimen arvon 

tulee rinnankäytön aikana olla suurempi kuin 0,95 (ind. tai kap.), ellei muuta ole sovittu. 

Tehokertoimen arvon vähimmäisvaatimuksella pyritään vähentämään tuotantolaitoksen 

aiheuttamaa loistehon ottoa ja antoa sekä särötehoja. 

Myös asiakkaiden laitteet, kuten led-lamput, taajuusmuuttajat ja osa kodin 

elektroniikkalaitteista, syöttävät loistehoa tai ottavat sitä verkosta. Esimerkiksi väitöskirjan 

[23] mukaan monilla kotitalouden laitteilla on käytössä ja/tai valmiustilassa heikkoja 



89 
 
 

tehokertoimen arvoja. Lisäksi tehokertoimien välillä on todettu olevan suuria eroja myös 

laitteilla, joiden käyttötarkoitus on sama [23] eli havaittavissa on valmistajakohtaisia eroja.  

Jos laitteille olisi asetettu tiukempia teknisiä vaatimuksia standardien avulla, jotka estäisivät 

heikot tehokertoimen arvot sekä laitteen ollessa käytössä että valmiustilassa, niiden 

aiheuttama kapasitiivinen tai induktiivinen loisteho pienentyisivät. Tällöin loistehon otto ja 

anto vähenisivät asiakkaiden ja jakeluverkkoyhtiön välillä.  

9.2 Kahdenväliset sopimukset 

Kahdenvälinen sopimus on tarkoitettu pitkäaikaiseen ja toistuvaan paikalliseen loistehon 

kompensointiin. Jakeluverkkoyhtiön kannalta kahdenvälinen sopimus on kannattavampaa 

tehdä isompien asiakkaiden kanssa, jolloin yhdestä sopimuksesta saatava 

kompensointipotentiaali on suurempi. Kahdenvälisen sopimuksen periaatteena on, että 

asiakas kompensoi alueen loistehoa laitteistollaan jakeluverkkoyhtiön tarpeen mukaisesti 

verkkoyhtiön ennalta määrittäminä aikoina. Jakeluverkkoyhtiö tekee sopimuksen asiakkaan 

kanssa loistehon kuluttamisesta tai tuottamisesta asiakkaan laitteistolla määrittämänsä 

aikataulun mukaisesti. Jakeluverkkoyhtiö maksaa korvauksen sopimuksen mukaisesti 

toteutuneesta verkon tarpeeseen toimitetusta kompensoinnista. Kahdenvälinen sopimus 

hyödyttää jakeluverkkoyhtiötä loistehon hallinnassa ja kantaverkkoyhtiön loissähköikkunan 

sisällä pysymisessä. Asiakas puolestaan saa korvauksen laitteensa käyttämisestä 

jakeluverkon loistehon kompensointiin. 

9.2.1 Hankinta- ja toimitusvaihe 

EU-SysFlex:n Suomen projektin business use case (BUC) -määrittelyissä loistehon BUC 

kattaa sekä kahdenväliset sopimukset että loistehon markkinapaikan. BUC:n määrityksen 

yhteydessä on hahmoteltu kahdenvälisten sopimusten ja mahdollisen markkinan hankinta-, 

tarjous- ja toimitusvaiheita. Kahdenvälinen sopimus jakautuu hankintavaiheeseen ja 

toimitusvaiheeseen ja sopimus tehdään suoraan asiakkaan (resurssin omistaja ja/tai 

operaattori) ja jakeluverkkoyhtiön (DSO) välille. Hankintavaihe voi alkaa joko resurssin 

operaattorin/omistajan suunnalta tai jakeluverkkoyhtiön suunnalta. Jotta hankintavaihe voisi 

alkaa resurssin operaattorilta/omistajalta, jakeluverkkoyhtiöllä tulisi olla käytännöt, siitä, että 

asiakas voi ottaa yhteyttä paikalliseen jakeluverkkoyhtiöön ja tarjota resurssia loistehon 

kompensointiin kahdenvälisen sopimuksen kautta. Jos kahdenvälisiä sopimuksia kehitetään 

tulevaisuudessa, asiakkaalla voisi olla mahdollisuus esimerkiksi liittymisvaiheessa tai 

yhteydenotolla tarjota resurssia jakeluverkon loistehon kompensointiin kahdenvälisellä 

sopimuksella. Jakeluverkkoyhtiön tehtävänä on kuitenkin päättää, tarvitseeko se resurssin 

tuomaa alueellista kompensointia ja onko laite teknisesti soveltuva. Koska 

jakeluverkkoyhtiöllä on tietoa asiakkaiden laitteista, sopimuksen hankintavaihe voi myös 
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alkaa verkkoyhtiön suunnalta. Jos molemmat osapuolet ovat halukkaita tekemään 

sopimuksen, laitteistolle tehdään suorituskykytesti. Jos laite kykenee kompensoimaan 

loistehoa luotettavasti, jakeluverkkoyhtiö päivittää resurssin hyväksytyksi ja kahdenvälinen 

sopimus voidaan allekirjoittaa. Hankintavaiheesta on esitetty kaavio kuvassa 29. 

 
Kuva 29: Kahdenvälisen sopimuksen hankintavaiheen periaatekuva. 

Toimitusvaihe alkaa jakeluverkkoyhtiön puolelta tulevan kompensointitarpeen 

kartoittamisella. Loistehon kompensoinnin ajo-ohjelma voi nykytilanteessa olla esimerkiksi 

kuukausittainen. Ajo-ohjelma voi olla kirjattu sopimukseen jokaiselle kuukaudelle etukäteen 

tai jakeluverkkoyhtiö voi määrittää kompensointiohjelman kuukausittain uudelleen 

vastaamaan paremmin tarvetta. Tällöin sopimukseen tulisi kirjata kompensoinnin määrälle 

rajat, joiden väliltä jakeluverkkoyhtiö voi valita tarvitsemansa määrän muodostaessaan 

tuntikohtaista ajo-ohjelmaa seuraavalle ajanjaksolle. Ajo-ohjelman tulee sisältää 

tuntikohtaisesti määritellyt kompensointimäärät viikonpäiville, viikonlopulle ja sunnuntaihin 

rinnastettaville vapaapäiville. Tässä diplomityössä kahdenvälistä sopimusta käsitellään 

kuukausittaisena ajo-ohjelmana perustuen Helen Sähköverkko Oy:n olemassa olevaan 

sopimukseen. Tulevaisuudessa ajo-ohjelma voisi toimia lyhemmällä aikavälillä, mikäli koko 

prosessi toimisi automatisoidummin ja laite esimerkiksi kykenisi seuraamaan tietoliikenteen 

avulla jakeluverkkoyhtiön ennustetta kompensointitarpeesta ja säätämään kompensointia 

automaattisesti ennusteen mukaisesti. Jakeluverkkoyhtiön alueellisen loistehon ennustetta-

vuuden tulisi kuitenkin myös parantua. 

Kahdenvälinen sopimus voi sisältää jakeluverkkoyhtiölle option olla käyttämättä 

kompensointia kuukauden aikana. Jakeluverkkoyhtiö tarkastelee verkon tilannetta, 

loissähköikkunan ylityksiä TSO:n ja DSO:n rajapisteessä ja kompensointitarpeen ennusteita 

ja tekee niiden perusteella päätöksen kompensoinnin aktivoinnista. DSO lähettää seuraavan 

kuukauden aikataulun resurssin operaattorille, jos kompensointia ei suoriteta joka kuukausi 

ennakkoon sopimusvaiheessa määriteltyinä ajankohtina. Resurssin operaattori päivittää 

käyttöasetukset ja on sitoutunut tuottamaan kompensointia sovitusti. Mikäli jakeluverkko-
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yhtiö on päättänyt olla käyttämättä kompensointia kuukauden aikana, toimitaan voimassa 

olevan sähkön siirtohinnaston mukaisesti eli jakeluverkkoyhtiö laskuttaa asiakasta loistehon 

tuotannosta tai kulutuksesta ilmaisosuuden ylittävältä osalta. Toimitusvaiheen kaavio on 

esitetty kuvassa 30. Kuvattu sopimus sisältää mahdollisuuden päivittää kompensointimääriä 

kuukausittain ja olla käyttämättä kompensointia. 

 

Kuva 30: Kahdenvälisen sopimuksen toimitusvaiheen periaatekuva. 

Jakeluverkkoyhtiö maksaa kuukausittain resurssin operaattorille, jos loistehon kompensointi 

jakeluverkon tarpeeseen on toteutunut sovitusti. Koska ajo-ohjelma perustuu tuntikohtaiseen 

aikatauluun, toteutuneet määrät tarkastellaan tuntikeskiarvojen mittaussarjasta. Jos sovittua 

tasoa ei ole saavutettu, jakeluverkkoyhtiö ei maksa resurssin operaattorille/omistajalle. Jos 

resurssi on epäonnistunut tuottamaan loistehon kompensointia sovitusti, on perusteltua, että 

jakeluverkkoyhtiö saisi tällöin resurssin operaattorilta/omistajalta korvauksen. 

Jakeluverkkoyhtiön tulee toiminnallaan kohdella asiakkaita tasapuolisesti, joten jos 

kahdenväliset sopimukset yleistyvät, niiden tulisi toimia yhtenäisillä periaatteilla ja olla 

korvaustasoltaan samanarvoisia. DSO ei voi laskuttaa asiakkaalta siirtohinnaston mukaisia 

loistehomaksuja aikoina, jolloin asiakas toimittaa loistehon kompensointia sopimuksen 

mukaisesti jakeluverkkoyhtiön tarpeeseen. Veloitusmenettely on voimassa olevan sähkön 

siirtohinnaston mukainen, jos loistehon kompensointia ei ole käytetty jakeluverkon 

tarpeeseen. 

9.2.2 Nykyinen sopimus 

Helen Sähköverkko Oy:llä on tällä hetkellä yksi kahdenvälinen sopimus erään ison asiakkaan 

kanssa loistehon kompensoinnista. Sopimus on tehty keväällä 2017, ja asiakkaan resurssin 

kompensointipotentiaali on 6 Mvar loistehon kulutusta. Sopimuksen liitteessä on määritelty 

tunneittain määrä ja ajankohdat, jolloin loistehon kompensointia käytetään. Tuntikohtaisessa 
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aikataulussa on eroja kesä- ja talvikuukausien välillä. Kompensointi kohdistuu erityisesti 

yöaikaan, ja kesällä sitä käytetään muutama tunti enemmän.  

Nykyinen sopimus sisältää kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa: asiakkaan laitteiston 

käyttämisen loistehon kompensointiin verkkoyhtiön tarpeen mukaisesti tai voimassa olevan 

siirtohinnaston mukaisen veloitusmenettelyn. Käytettävä menettelytapa on voimassa 

kalenterikuukausittain, ja Helen Sähköverkko voi vaihtaa sitä kuukauden alussa. 

Muutoksesta on ilmoitettava kaksi viikkoa etukäteen asiakkaalle. Käytännössä sopimuksen 

mukaista kompensointia on kuitenkin käytetty kuukausittain.  

Nykyinen sopimus perustuu kiinteään kuukausittaiseen maksuun, jonka jakeluverkkoyhtiö 

maksaa asiakkaalle, mikäli loistehon kompensointia on käytetty jakeluverkon tarpeeseen ja 

se on toteutunut sovitun mukaisesti. Sopimus ei sisällä korvausta resurssin saatavilla olosta. 

Malli, jossa DSO maksaisi korvauksen resurssin saatavuudesta ja tapahtuneesta 

kompensoinnista, voisi olla vaihtoehtoinen käytäntö, jos tulevaisuudessa kehitetään 

loistehon markkinapaikka ja markkinan kautta jakeluverkkoyhtiö maksaa korvausta resurssin 

saatavuudesta. Joka tapauksessa suurin osa DSO:n maksamasta korvauksesta kohdistuisi 

verkkoyhtiön tarpeen mukaisesti kompensoituun loistehoon. Loistehon pysyvyys 

sopimuksen mukaisella tasolla määritellään jälkikäteen mittaustiedoista. Jos kompensointi ei 

ole tapahtunut sovitun mukaisesti, Helen Sähköverkko ei maksa asiakkaalle hyvitystä. 

HSV:n nykyinen sopimus ei toisaalta myöskään sisällä ns. sakkomaksua, mikäli asiakas ei 

toteuta kompensointia sopimuksen mukaisesti. Sakkomaksu voisi olla mahdollinen 

kahdenvälisten sopimusten mallille jos ne yleistyvät tai jos tulevaisuudessa markkinapaikalla 

on käytössä korvauskäytäntö epäonnistuneesta toimituksesta.  

9.3 Markkinapaikka 

Loistehon markkinapaikkaa tarkastellaan ja arvioidaan osana EU-SysFlex:n Suomen 

projektia eikä nykytilanteessa ole loistehon markkinaa tai muita DSO:n markkinoita. 

Markkinapaikan pääperiaatteena on, että jakeluverkkoyhtiö ostaa asiakkailta loistehon 

kompensointia tarpeensa mukaisesti. Loistehon kompensoinnin tulisi reagoida dynaamisesti 

kulloiseenkin käyttötilanteeseen. Jakeluverkkoyhtiön kompensointitarpeen suuruus 

määräytyy pääasiassa kantaverkkoyhtiön loissähköikkunan ylitysten perusteella, mutta myös 

alueen paikallisella loistehotilanteella on kompensoinnin tarpeellisuuden kannalta 

merkitystä. Markkinapaikan tulee seurata jakeluverkkoyhtiön olemassa olevien 

kompensointilaitteiden toimintaa ja TSO:n ja DSO:n välisen loissähköikkunan rajoja. 

Asiakasta ei voida laskuttaa loistehotariffien mukaisesti loistehon otosta eikä annosta 

verkkoon ajankohtina, jolloin resurssi tuottaa kompensointia jakeluverkkoyhtiön tarpeeseen. 

Markkinan tavoitteena olisi tuoda tulevaisuudessa verkkoon lisää paikallista loistehon ja 

jännitteen kompensointipotentiaalia sekä mahdollistaa loissähköikkunan seurantaan 

hienosäätöä. Lisäksi markkinan tavoitteena on hyödyntää asiakkaiden jo olemassa olevia 

kompensointiin kykeneviä laitteita. Markkinalla ja kahdenvälisillä sopimuksilla voitaisiin 
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mahdollisesti välttää DSO:n uuden kompensointilaitteiston (nykytilanteessa reaktorin) 

hankinta, jos loistehon kompensointiin kykeneviä resursseja olisi jakeluverkon alueella 

tulevaisuudessa riittävän suuri määrä, ja jos asiakkaiden resurssien hyödyntäminen olisi 

kompensointilaitteen hankintaan nähden kannattavampaa. Yksittäisen resurssin 

kompensointikyky on vähäinen verrattuna esimerkiksi uuteen 50 Mvar:n reaktoriin. 

Vertailun vuoksi esimerkiksi Helenin Suvilahden akkuvarasto kykenee kompensoimaan 

loistehoa 0,9 Mvar. Markkinapaikan tulisi olla jakeluverkkoyhtiölle taloudellisesti 

kannattavaa toimintaa, jotta sen käyttöönotto olisi järkevää.  

Markkinapaikan käsite voi kattaa sekä kahdenväliset sopimukset että aggregaattoreiden 

kautta varsinaisella markkinalla toimivat resurssit. Tällöin kahdenvälisten sopimusten 

kompensointimäärien ja ajankohtien tulisi olla muutettavissa esimerkiksi kuukausittain ja 

myöhemmin lyhemmälläkin aikavälillä. Jakeluverkkoyhtiöllä olisi mahdollisuus hoitaa osa 

kompensoinnista omistamillaan kompensointilaitteilla, osa kahdenvälisten sopimusten 

kautta päivittämällä ajo-ohjelmia tarpeen mukaisesti sekä ostamalla osa kompensoinnista 

aggregaattoreiden kautta markkinalta. Järjestelmä vaatisi tiedonsiirtoa jakeluverkkoyhtiön 

käytönvalvontajärjestelmän, mahdollisten 110 kV:n tai keskijännitteen reaktoreiden ja 

kondensaattoreiden sekä markkinapaikan ja resurssien välillä. Järjestelmän tulisi myös 

jatkuvasti seurata TSO:n ja DSO:n välisen loissähköikkunan tilannetta. Parhaimmillaan 

DSO:n loistehon markkinapaikka hyödyttäisi sekä jakeluverkkoyhtiötä että 

kantaverkkoyhtiöitä. Loistehon siirto kantaverkkoon ja otto kantaverkosta vähenisivät, 

jakeluverkkoyhtiön maksut kantaverkkoyhtiölle loissähköikkunan ylityksistä pienentyisivät 

ja loistehon hallinta parantuisi kokonaisuutena.  

Seuraavissa luvussa esitellään markkinapaikan hankinta-, tarjous- ja toimitusvaiheiden 

pääperiaatteet sekä käsitellään markkinakehitykseen liittyviä haasteita ja esitetään 

mahdollisia tulevaisuuden kehityskohteita. Huomioitavaa on, että markkinapaikkaa ei 

nykytilanteessa ole. Tässä luvussa esitetyt vaiheet kuvastavat, miten markkinapaikka voisi 

mahdollisesti toimia ja mitä haasteita sen kehitykseen ja toimintaan liittyy. 

9.3.1 Hankintavaihe 

Loistehon markkinan toimijoihin kuuluvat resurssin operaattori/omistaja, aggregaattori, 

markkinaoperaattori ja jakeluverkkoyhtiö (DSO). Hankintavaihe alkaa resurssin operaattorin 

ja aggregaattorin suunnilta aggregaattorin tarjotessa resurssia soveltuville markkinapaikoille 

eli sekä jakeluverkkoyhtiön että kantaverkkoyhtiön (TSO) markkinoille. Kuvassa 31 on 

esitetty periaatekaavio loistehotarjousten hankinnasta aggregaattoreilta. 
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Kuva 31: Periaatekuva loistehotarjousten hankinnasta aggregaattoreilta. 

Aggregaattorin tehtävänä on kerätä ja yhdistää useiden eri asiakkaiden kulutusta, tuotantoa 

tai varastoja suuremmaksi kokonaisuudeksi pienistä kohteista ja käydä kauppaa resursseilla 

useilla eri markkinapaikoilla [72] [37]. Aggregaattorin rooli sisältää Fingridin määrittelyn 

mukaan pätötehopuolella neljä erilaista vaihtoehtoa: palveluntarjoajan, aggregaattori 

reservinmyyjän, toimitusketjun ulkopuolisen reservinmyyjän ja itsenäisen aggregaattorin. 

Palveluntarjoajan roolissa oleva aggregaattori ei ole itse reservinmyyjä vaan toimii 

palveluntarjoajana reservinmyyjälle. Aggregaattori reservinmyyjä puolestaan aggregoi 

resursseja omasta taseestaan tai omistamiaan resursseja. Toimitusketjun ulkopuolisella 

reservinmyyjällä tarkoitetaan reservinmyyjää, joka ei ole resurssin omistaja, sen 

sähkönmyyjä tai tasevastaava. Itsenäinen aggregaattori tarkoittaa toimitusketjun ulkopuolista 

reservinmyyjää, jolta ei kuitenkaan vaadita sopimussuhdetta resurssin tasevastaavaan eli 

tasevastaava ei voi kieltäytyä resurssin käytöstä. [72] 

Loistehon markkinapaikalla resurssin operaattori ja aggregaattori voivat olla sama toimija. 

Esimerkiksi EU-SysFlex:n Suomen projektissa molempien resurssien operaattorina ja 

aggregaattorina toimii Helen. Suvilahden sähkövaraston omistaa aggregaattori (Helen) ja 

Kivikon aurinkopaneeleiden omistajat ovat antaneet laitteiston säätöasetusten kontrolloinnin 

oikeuden aggregaattorille eli tässä tapauksessa Helenille. Yleisesti aggregaattori pääsee 

resurssien joustavuuteen käsiksi joko omistamalla ne itse tai sopimuksilla. 

Kaikkien loistehon markkinalle osallistuvien resurssien tulee rekisteröityä aggregaattorin 

kautta. Aggregaattorin tulee puolestaan rekisteröityä markkinaoperaattorille reservin 

toimittajana, ja sen tehtävänä on päättää, mille markkinoille resurssi on soveltuva. Yksi 

resurssi voi toimia samanaikaisesti useammalla markkinalla. Aggregaattori tuntee asiakkaita 

ja resurssien operaattoreita entuudestaan, koska vie nykytilanteessa resursseja 

kantaverkkoyhtiön markkinoille. Tulevaisuudessa, jossa DSO:lle kehittyy markkinoita, 

aggregaattori voisi tarjota resurssia sekä TSO:n että DSO:n markkinoille. Jos resurssi pyrkii 

markkinapaikalle, jossa jakeluverkkoyhtiö on palvelun ostajana, resurssin tulee läpäistä 

jakeluverkkoyhtiön vaatima suorituskykytesti ennen hyväksyntää. Loistehon markkinalla 
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jakeluverkkoyhtiö tarkastelee myös resurssin tuoman loistehon kompensoinnin alueellista 

tarvetta. Jos resurssin tuoma potentiaali on DSO:n näkökulmasta hyödyllinen, ja jos 

suorituskykytesti on hyväksytty, aggregaattori voi rekisteröidä resurssin markkinapaikalle. 

Jotta resurssin vieminen loistehon markkinapaikalle olisi kannattavaa, jakeluverkkoyhtiöllä 

tulisi olla paikallinen kompensointitarve ja resurssin kompensointikyvyn tulisi olla riittävän 

suuri. Markkinapaikan tarjouskoolle ja kahdenvälisen sopimuksen kompensaatiolle voidaan 

asettaa vähimmäismäärät siten, että kahdenvälisen sopimuksen vaatimus olisi suurempi, 

koska sopimuksella haetaan pitkäaikaisempaa kompensointia. Esimerkiksi Helen 

Sähköverkko Oy:n nykyisen kahdenvälisen sopimuksen kompensointikyky on 6 Mvar. 

Jakeluverkkoyhtiön kannalta on kannattavampaa vaatia kahdenvälisten sopimusten 

resursseilta suurempaa kompensointikykyä kuin markkinapaikan resursseilta, jotta yhdestä 

sopimuksesta saatava kompensointi on jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta merkityksellinen. 

Loistehon markkina olisi tarkoitettu kahdenvälisten sopimusten potentiaalia pienemmille 

resursseille sekä resursseille, jotka eivät halua tai kykene osallistumaan pitkäaikaiseen 

kompensointiin.  

Resurssin liian pieni potentiaali tekee kompensoinnista jakeluverkkoyhtiön kannalta 

merkityksettömän pientä, joten yksittäisiä pienasiakkaiden resursseja tuskin on järkevää 

viedä markkinalle, jos niiden tuoma kompensointi on hyvin alhainen. Puolestaan asiakkaan 

näkökulmasta korvaustason tulisi olla sellainen, että isompien resurssien on kannattavampaa 

tehdä kahdenvälinen sopimus suoraan jakeluverkkoyhtiön kanssa kuin osallistua 

aggregaattorin kautta markkinalle. Toisaalta myös markkinan kautta suoritetun 

kompensoinnin korvauksen tulisi olla riittävä, jotta resurssi on asiakkaan ja aggregaattorin 

näkökulmasta kannattavaa viedä markkinalle. 

9.3.2 Tarjous- ja toimitusvaihe 

Loistehon markkinapaikan tarjous- ja toimitusvaihe alkaa resurssin operaattorilta ja DSO:lta. 

Resurssin operaattori lähettää resurssin arvioidun saatavuuden aggregaattorille, joka 

muodostaa saatavuustiedoista tarjoukset markkinapaikalle. DSO puolestaan lähettää 

ennustetut kompensointitarpeensa markkinapaikalle. Loistehomarkkina sisältää sekä 

kahdenväliset sopimukset että aggregaattoreiden tarjoukset, joten jakeluverkkoyhtiö voi 

valita, minkä verran kompensointia hankitaan kahdenvälisten sopimusten kautta ja minkä 

verran ostetaan aggregaattoreilta markkinan kautta. 

Markkinan tulee sisältää erilliset tarjoukset loistehon kuluttamisesta ja tuottamisesta, ja 

samaa resurssia voidaan tarjota molempiin. Markkinan sulkeutumisen jälkeen tapahtuu 

markkinahinnan muodostus ja tarjousten hyväksyntä/hylkäys. Pääperiaatteena on, että 

tarjouksista ja kahdenvälisistä sopimuksista valitaan edullisin yhdistelmä, joka täyttää DSO:n 

tarpeen. Hinta voidaan muodostaa esimerkiksi pay as cleared tai pay as bid -periaatteilla tai 

jollakin muulla tavalla, joka huomioi paremmin sen, että tarjouksen hyväksynnän 



96 
 
 

kannattavuuteen voi vaikuttaa hinnan lisäksi paikallinen kompensointitarve. Pay as cleared -

periaatteessa kaikille hyväksytyille tarjouksille maksetaan kalleimman hyväksytyn 

tarjouksen määrittämä hinta, ja pay as bid -periaatteella hinta määräytyy kullekin 

hyväksytylle tarjoukselle kyseisen tarjouksen hinnan perusteella. Molempiin 

markkinahinnanmuodostuksen tapoihin liittyy ongelmia, mikäli tarjousten määrä jää 

vähäiseksi, koska yksittäinen tarjous voi saada liian suuren vaikutusvallan markkinalla.  

Tarjousten valinnassa on kannattavaa huomioida myös paikallinen tarve, jolloin 

saavutettaisiin kohdennetumpaa loistehon kompensointia. Nykytilanteessa pj- ja kj-verkon 

loistehotilanteista ei ole muuntamoautomaatiota lukuun ottamatta saatavilla mittaustietoa, 

joten paikallisuuden kattava huomiointi tarjousten hyväksynnässä on tulevaisuuden 

kehityskohde, joka edellyttää tarkempaa tietoa loistehon jakautumisesta pj- ja kj-verkossa. 

Jakeluverkkoyhtiön on kuitenkin nykytilanteessa kannattavaa tarkastella mahdollisuuksien 

mukaan alueen tarvetta hyväksyntävaiheessa, koska esimerkiksi pienjänniteverkon 

paikallista loistehotilannetta ei ole järkevää merkittävästi heikentää DSO:n ja TSO:n välisen 

loissähköikkunan ylitysten takia. 

Markkinaoperaattorin tehtävänä on tiedottaa hinnanmuodostuksen tulos DSO:lle ja 

aggregaattoreille. Aggregaattori vastaavasti tiedottaa tuloksen resurssien operaattoreille, ja 

lähettää kompensointitiedot (määrät ja ajankohdat) hyväksytyille resursseille. Resurssin 

operaattorin tehtävänä on hoitaa kompensointiasetusten päivitys. Resurssin tuottama 

kompensointi varmistetaan jälkikäteen tuntikeskiarvosarjan mittaustiedoista, ja jos toimitus 

on tapahtunut onnistuneesti, jakeluverkkoyhtiö maksaa resurssille markkinoilla muodostetun 

hinnan mukaisen korvauksen ja kahdenvälisten sopimusten resursseille sopimuksen 

mukaisen korvauksen. Jos toimitus on epäonnistunut, DSO saa korvauksen, joka voi olla 

esimerkiksi samansuuruinen kuin hinta, jonka DSO olisi maksanut aggregaattorille, jos 

resurssin kompensointi olisi tapahtunut onnistuneesti. Lyhyen aikavälin markkina, erityisesti 

tuntimarkkina, vaatisi resurssin pysymistä valmiustilassa, joten, jos resurssin tulee DSO:n 

loistehomarkkinan takia olla valmiustilassa, tällöin voisi olla perusteltua maksaa korvausta 

kaikille tarjouksen jättäneille myös resurssin saatavuudesta. Korvauksesta suurin osa 

koostuisi kuitenkin onnistuneesti toteutuneesta loistehon kompensoinnista.  Loistehon 

markkinapaikan tarjous- ja toimitusvaiheen periaatekaavio on esitetty kuvassa 32. 

Markkinaoperaattorille vietäisiin olemassa olevat kahdenväliset sopimukset ja 

aggregaattoreiden tarjoukset ennen markkinan sulkeutumista. 
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Kuva 32: Loistehon markkinapaikan tarjous- ja toimitusvaiheen periaatekuva. Markkinapaikalle on viety  

kahdenväliset sopimukset ja aggregaattoreiden tarjoukset. Toteutuneet kompensointimäärät  

varmistetaan mittausdatasta toimituksen jälkeen. 

Markkinapaikan toiminta-aikaväli voisi olla sen kehitysvaiheessa esimerkiksi 

kuukausittainen, koska tietoliikennettä, automaatiota, verkkoon kytkettyjä resursseja ja tietoa 

keski- tai pienjänniteverkon tilasta ei ole riittävästi. Myöhemmin markkinapaikka voisi 

kehittyä kohti viikko-, päivä- tai tuntimarkkinaa. Esimerkiksi päivämarkkinalle saataisiin 

paremmin mukaan resurssien operaattorin ja aggregaattorin kannalta tärkeä ennustustyökalu, 

joka huomioi myös sääennusteen, ja sitä kautta arvioi aurinkopaneeleiden tuottaman 

pätötehon ja käytössä olevat potentiaalit eri markkinoille. Lyhyellä aikavälillä toimiva 

markkina vaatisi kuitenkin myös automaattisen ohjauksen resurssin ja kompensointi-

komennon välille sekä jakeluverkkoyhtiöltä tarkempaa loistehon kompensointitarpeen 

ennustettavuutta. Kahdenväliset sopimukset voivat toimia tulevaisuudessa myös varsinaista 

markkinaa pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi kuukausittain, jos jakeluverkkoyhtiöllä on 

tarve saada toistuvan aikataulun mukaista loistehon kompensointia. 

Markkinaoperaattorin tehtävänä on ylläpitää markkinaa eli vastaanottaa tarjoukset 

aggregaattoreilta ja kysyntä jakeluverkkoyhtiöltä. Tämän lisäksi markkinaoperaattori 

käsittelee jakeluverkkoyhtiön kahdenvälisisten sopimusten tietoja. Markkinapaikalla 

tapahtuu laskenta sopimusten kautta hankittavasta kompensointimäärästä ja 

aggregaattoreiden kautta hankittavasta määrästä. Koska loistehon kompensoinnin 

markkinapaikka kehitetään jakeluverkkoyhtiön tarpeeseen, jakeluverkkoyhtiö toimisi itse 

markkinaoperaattorina ja samalla loistehon kompensoinnin ostajana. Tilanne olisi vastaava 

kuin kantaverkkoyhtiön markkinapaikoilla, joissa kantaverkkoyhtiö ylläpitää markkinaa 

tarvitsemansa säädön saavuttamiseksi. Markkinaoperaattorina toimiminen toisi tarvetta 

yhtenäisillä käytännöille jakeluverkkoyhtiöiden välillä, jotta DSO:n toimintaperiaatteen 

mukainen syrjimättömyys ja tasapuolinen kohtelu voidaan taata. 
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9.3.3 Haasteet ja visiot 

Loistehomarkkinan kehittäminen ilman olemassa olevan kysyntäjoustomarkkinan 

samanaikaista kehittymistä ei ole kannattavaa. Jakeluverkkoyhtiön loistehomarkkina voi 

syntyä olemassa olevien pätötehon kysyntäjoustomarkkinoiden rinnalle, jos markkinat 

kehittyvät ja kattavat tulevaisuudessa myös jakeluverkkoyhtiön markkinapaikkoja. 

Loistehomarkkinaan itsessään liittyy kuitenkin runsaasti haasteita riippumatta siitä, 

kehittyykö nykyinen markkinajärjestelmä kattamaan jakeluverkkoyhtiöiden markkinoita, 

jotka toisivat DSO:lle avustavaa säätömahdollisuutta asiakkaiden resurssien suunnalta. 

Loistehon paikallista markkinapaikkaa on käsitelty lyhyesti julkaisussa A Tariff for Reactive 

Power [73], ja markkinan esteeksi on esitetty kolme pääsyytä: 

 loistehoa ei kannata siirtää pitkiä matkoja verkossa (alueittainen huomiointi) 

 resurssien ja kilpailun puute  

 pienempi asiakas ei välttämättä ole kiinnostunut tai kyvykäs osallistumaan 

markkinoille 

Julkaisussa [73] esitetyt kaksi ensimmäistä syytä muodostavat suurimmat haasteet 

markkinapaikan toiminnalle. Alueellisuuden huomioiminen on hankalaa, koska mittausdataa 

pien- ja keskijänniteverkosta tai kaikkien asiakkaiden loistehon kulutuksesta ja tuotannosta 

ei ole. Helen Sähköverkon osalta muuntamoautomaatiomittauksista saadaan selville hieman 

yli 500 muuntopiirin loistehotilanne, mutta automaation ulkopuolisten muuntopiirien 

loistehotilanteita ei tunneta. Nykytilanteessa muuntamoautomaation tehomittaustiedot eivät 

myöskään välity käytönvalvontajärjestelmä SCADAan vaan erilliseen mittaustietokantaan 

kerran vuorokaudessa. Resurssin operaattorit ja aggregaattorit voivat kuitenkin edistää 

julkaisussa [73] viimeisenä esitetyn ongelman ratkaisua, jolloin aggregaattori hoitaisi 

asiakkaan laitteen markkinalle ja resurssin operaattori tekisi asettelumuutokset 

markkinatuloksen mukaisesti. Tällöin markkinatoiminta ei vaatisi toimenpiteitä yksittäisiltä 

asiakkailta. 

Nykytilanteessa markkinan lähtökohtana olisi pidemmän aikavälin toiminta. HSV:n 

olemassa oleva kahdenvälinen sopimus on tällä hetkellä periaatteessa määritelty 

kuukausittain, koska se sisältää option olla käyttämättä kompensointia jonkin kuukauden 

aikana. Kompensointimäärät ja aikataulu on kuitenkin kirjattu sopimukseen etukäteen. 

Markkinapaikalle voidaan viedä kahdenvälisten sopimusten tiedot ja aggregaattoreiden 

tarjoukset. Tulevaisuudessa kahdenvälistä sopimusta olisi mahdollista päivittää tarpeen 

mukaisesti, ja markkinapaikalla siirryttäisiin resurssien määrän kasvaessa ja markkinan 

kehittyessä kohti lyhemmän aikavälin toimintaan, esimerkiksi kohti vuorokausi- tai 

tuntimarkkinaa.  

Visiona voisi olla hyödyntää muuntamoautomaatiomittauksia loistehon paikallisen tarpeen 

tarkastelussa. Muuntamoautomaatiokohteet tuovat muuntopiirikohtaista pienjänniteverkon 

loistehomittaustietoa. Mittausdatan hyödyntämisen edellytyksenä on kuitenkin, että 
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tehotiedot välittyvät esimerkiksi SCADA:aan, josta markkinapaikka voisi hyödyntää niitä. 

Tulevaisuudessa muuntamoautomaatiokohteiden perusteella voisi olla mahdollista 

muodostaa muuntopiirikohtaisia loistehoikkunoita, jotka seuraisivat sekä paikallista tarvetta 

että kantaverkkoyhtiön loissähköikkunaa ja kompensointilaitteiden asettelua. Jakeluverkko-

yhtiö huomioisi resurssin sijainnin verkossa eli kompensoinnissa huomioitaisiin myös 

pienempien jännitetasojen tarve paikallisesti. Pienjänniteverkossa olevien resurssien, kuten 

sähkövarastojen ja aurinkovoimaloiden, määrän tulisi kuitenkin olla merkittävä, jotta 

muuntamoautomaatiomittauksia hyödyntävä markkina voisi toimia ja olla kilpailtua. Lisäksi 

jakeluverkkoyhtiöllä tulisi olla syy viedä aktiivinen loistehon kompensointi 

pienjännitetasolle. Tällä hetkellä Helsingissä ei ole tarvetta viedä aktiivista loistehon 

kompensointia markkinan kautta pienjänniteverkkoon, koska loistehon suurimmat tuottajat 

Helsingin verkossa ovat 110 kV:n ja keskijännitteen (erityisesti 20 kV alue) maakaapelit. 

Lisäksi yksittäisen muuntopiirin aiheuttama loisteho ei yleensä ole suuruusluokaltaan 

merkittävä, joten paikallinen kompensointitarve on tällä hetkellä vähäistä (ks. luku 6.3). 

Toisaalta verkossa ei myöskään ole vielä merkittäviä määriä hajautettua tuotantoa, joka voisi 

mahdollisesti heikentää loistehotilannetta ja jännitteen laatua. Muuntamoautomaatio-

mittausten hyödyntäminen loistehon hallinnassa olisi tulevaisuudessakin muuntajakohtaista, 

esimerkiksi tällä hetkellä automaation piirissä on hieman alle kolmasosa HSV:n 

jakelumuuntajista. 

Muuntamoautomaation hyödyntämiseen liittyy useita ongelmia ja kustannuksia. Vaadittava 

tiedonsiirto ja resurssien ohjaus aiheuttaisivat lisäkustannuksia, koska muuntamo-

automaatiomittauksiin perustuvan kompensoinnin tulisi seurata paikallista tarvetta, 

kantaverkon loissähköikkunaa ja samalla olemassa olevien reaktoreiden ja 

kondensaattoreiden ohjausta. Tämä vaatisi kaiken tarvittavan mittaustiedon välittymistä 

esimerkiksi SCADA:an ja markkinapaikan käyttöön. Lyhyen aikavälin loistehomarkkina 

vaatisi lisäksi reaaliaikaista mittaustiedon välittymistä, jatkuvaa laskentaa ja optimointia sekä 

resurssin automaattista ohjausta markkinapaikalta tulevan tarpeen mukaisesti. Tällaisen 

järjestelmän kehitys aiheuttaisi korkeita kustannuksia, ja se voisi olla kannattavaa vain, jos 

pienjänniteverkon loistehotilanne vaatisi aktiivisempaa loistehon kompensointia. Järkevintä 

olisi pyrkiä siihen, että loistehoa siirretään mahdollisimman vähän jakeluverkon ja 

pienjänniteverkon asiakkaiden välillä. 

Kuitenkin jos pienjänniteverkossa olisi paikallinen kompensointitarve ja asiakkaiden 

joustoresursseja, kuten sähkövarastoja tai aurinkovoimaloita pien- tai keskijännitteellä, 

resurssien inverttereitä voitaisiin hyödyntää alueelliseen loistehon kompensointiin ja samalla 

kompensointi voisi hieman parantaa jakeluverkkoyhtiön tilannetta kantaverkon rajapisteissä. 

Resurssit toimisivat joko kahdenvälisten sopimusten tai markkinan kautta. Yksittäisen 

kompensointiin kykenevän pienjänniteverkon resurssin merkitys DSO:n ja TSO:n 

rajapisteen tilanteelle on kuitenkin hyvin pieni, koska loissähköikkunan ylitykset voivat olla 

esimerkiksi 20 Mvar:n tasolla. 

Jos jakeluverkkoyhtiö havaitsisi paikallisen loistehon kompensointitarpeen, järkevintä olisi 

selvittää, mistä alueen loistehon otto tai anto johtuu ja pyrkiä vaikuttamaan sitä aiheuttaviin 
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asiakkaisiin, jolloin loistehotilannetta saataisiin korjattua asiakasyhteydenotoilla. Asiakkaan 

ilmaisosuudet ylittävän loistehon tuotannon/kulutuksen syynä voi olla esimerkiksi 

nykytilanteen kannalta väärin aseteltu kompensointilaitteisto. Toisaalta luvussa 7 esitetyt 

mittaustulokset osoittavat, että esimerkiksi kerrostalojen asuntojen syöttämä loisteho 

verkkoon päin voi olla kerrostalon kiinteistösähkön aiheuttamaa loistehoa suurempaa. 

Yksittäisen kerrostalon aiheuttama loisteho on kokonaisuuden kannalta kuitenkin hyvin 

pieni. Alueen loistehotilanteeseen vaikuttaa osaltaan myös pienten käyttöpaikkojen 

loistehojen summa.  Jos alueen loistehotilanne koostuu useista pienistä lähteistä, ja jos 

loistehon taso ja profiili ovat merkittäviä, tällöin markkinapaikka voisi tuoda ratkaisun. 

Toisaalta järkevää olisi, jos loistehon antoa ja ottoa verkosta hallittaisiin tarvittaessa 

liittymäkohtaisella keskitetyllä kompensoinnilla huomioiden sekä tehotariffiasiakkaiden että 

yleissiirron asiakkaiden aiheuttama loisteho. Tällöin asiakkaiden verkosta ottama ja 

verkkoon syöttämä loisteho pienentyisi. Lisäksi laitteiden teknisiä vaatimuksia kiristämällä 

voitaisiin hillitä elektroniikkalaitteiden syöttämän loistehon määrää verkkoon, mutta 

tällainen vaatisi taustalle standardeja, jotka asettaisivat laitteille ja esimerkiksi led-lampuille 

vähimmäisvaatimuksia tehokertoimien arvoista. 

Loistehon markkinapaikka tai kahdenväliset sopimukset eivät tule korvaamaan olemassa 

olevia jakeluverkkoyhtiöiden kompensointimenetelmiä. Markkinapaikka voisi kuitenkin 

toimia samanaikaisesti tehotariffiasiakkaiden loistehokomponentin, kahdenvälisten 

sopimusten ja olemassa olevien kompensointilaitteiden kanssa tuoden uuden keinon hallita 

loistehoa erityisesti hajautetun tuotannon resurssien määrän kasvaessa verkossa. 

Nykytilanteessa kahdenväliset sopimukset ovat jakeluverkkoyhtiön kannalta huomattavasti 

helpompia toteuttaa ja taloudellisesti kannattavampia kuin loistehomarkkinan kehitys ja 

kompensoinnin osto aggregaattoreiden kautta. Mikäli tulevaisuudessa halutaan kohdiste-

tumpaa loistehon kompensointia, ratkaisuna voisi olla markkinapaikan sijaan kehittää 

kahdenvälisten sopimusten mallia. Kompensointiohjelmaa ei määritettäisi ennalta 

sopimusvaiheessa, vaan ajo-ohjelmaa voitaisiin päivittää jakeluverkkoyhtiön tarpeiden 

mukaisesti esimerkiksi kuukausittain. Kahdenvälinen sopimus voisi soveltua tulevaisuudessa 

esimerkiksi teollisen kokoluokan sähkövarastojen loistehon kompensointipotentiaalin 

hyödyntämiseen, jos jakeluverkkoyhtiöllä on tarvetta hankkia loistehon kompensointia 

asiakkaiden suunnalta. 

Yhdistämällä erilaisia loistehon hallinnan tapoja saavutetaan nopeaa ja hidasta säätöä sekä 

potentiaaliltaan erisuuruisia mahdollisuuksia. Olemassa oleva tehotariffiasiakkaiden 

loistehokomponentti ohjaa asiakkaiden loistehoa hitaasti ja pitkällä aikavälillä. Helen 

Sähköverkko Oy:n 110 kV:n kompensointilaitteita rajoittavat niiden kapasiteetti, reaktorin 

portaittainen säätö ja kondensaattoreiden säätömahdollisuuksien puute.  Loistehon 

kompensoinnin taustalla vaikuttaa jatkuvasti DSO:n ja TSO:n välinen tariffi loistehon otosta 

ja annosta verkkoon. Yhdistämällä olemassa oleviin loistehon kompensointitapoihin 

kaupallista näkökulmaa, voitaisiin saavuttaa paikallista kompensointia. 
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9.4 Markkinapaikan ja kompensointilaitteiden SWOT- analyysien 

vertailu 

Markkinapaikan tuomia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia voidaan 

tarkastella SWOT-analyysillä. Loistehon markkinapaikan SWOT-analyysi on esitetty 

kuvassa 33. Vertailun vuoksi kuvassa 34 on esitetty SWOT-analyysi loistehon 

kompensointilaitteelle (reaktori tai kondensaattori). Markkinapaikka ja kompensointilaite 

eivät ole toisiaan poissulkevia eivätkä nykytilanteessa myöskään kilpailevia vaihtoehtoja, 

koska molempia menetelmiä on mahdollista käyttää samanaikaisesti ja toisaalta 

markkinapaikkaa ei ole.  

 
Kuva 33: Loistehon markkinapaikan SWOT-analyysi. Analyysissä markkinaa  

on tarkasteltu pääasiassa DSO:n näkökulmasta. 

Loistehomarkkinan suurimmat hyödyt kohdistuvat kattavampaan loistehon hallintaan, 

asiakkaiden jo olemassa olevien resurssien hyödyntämiseen ja DSO:n markkinapaikkojen ja 

koko markkinan kehitykseen. Kompensointilaitteen suurin etu on puolestaan laitteiden 

automaattinen ohjaus TSO:n ja DSO:n rajapistemittausten ja loissähköikkunan seurannan 

mukaisesti. Molemmille kompensointivaihtoehdoille yhteisiä vahvuuksia ovat loistehon 

hallinta TSO:n ja DSO:n rajapisteessä sekä loissähköikkunan ylitysmaksujen pienentyminen. 

Kuitenkin esimerkiksi 110 kV:n reaktori on suuren kapasiteettinsa takia nykytilanteessa 

huomattavasti yksittäisiä resursseja helpompi ja taloudellisesti kannattavampi tapa hallita 

rajapisteiden loistehoa. Molempien kompensointitapojen välillä on kuitenkin myös yhteisiä 
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uhkia. Loistehon profiilin muutos aiheuttaa epävarmuutta eikä loistehon pitkäaikaisia 

ennusteita ole. Riskit hankaloittavat molempien vaihtoehtojen kannattavuuden arviointia. 

Kompensointilaitteen hankinnassa alkuinvestointi ja sijoituspaikan rakenteet muodostavat 

huomattavan suuren kustannuserän laitteen ylläpitoon ja toimintaan nähden. 

Markkinapaikalla koko markkinan muodostaminen, sen vaatima tiedonsiirto, mittaukset, 

automaatio ja ohjelmistot aiheuttaisivat suurimman kustannuksen. Tämän jälkeen 

kustannuksia aiheutuisi markkinapaikan ylläpidosta, kehittämisestä sekä jatkuvista 

maksuista kompensointia toteuttaville resursseille. Päivä- tai tuntimarkkina toisi haasteita 

tietoliikenteelle ja vaatisi edistyksellisempää kommunikointia laitteiden ja järjestelmien 

välillä. Pienemmille jännitetasoille viety markkina vaatisi myös jakeluverkkoyhtiöltä 

reaaliaikaista tietoa loistehon jakautumisesta pien- ja keskijänniteverkossa, jota ei 

nykytilanteessa ole.  

 
Kuva 34: Loistehon kompensointilaitteen (reaktori tai kondensaattori) SWOT-analyysi.  

Tarkastelu on kohdistettu erityisesti 110 kV:n verkon reaktoreihin ja kondensaattoreihin. 

On hyvin hankalaa määrittää, olisiko markkinapaikka, jota ei ole kehitetty tai testattu, 

varteenotettava vaihtoehtoinen kompensointitapa tulevaisuudessa. Loistehomarkkinan ja 

kompensointilaitteen hankintaan ja kannattavuuteen vaikuttaa runsaasti eri tekijöitä, joita 

kaikkia ei ole mahdollista ennustaa pitkälle tulevaisuuteen. Nykytilanteessa reaktorilaite-

hankinta on kannattava, jotta suuret loissähköikkunan ylitykset voidaan välttää. Toisaalta 

kompensointilaitteen elinkaari verkossa on noin 40 vuotta, mutta loistehotarvetta on 

mahdotonta tarkasti ennustaa pitkälle aikavälille. Jakeluverkkoyhtiön olemassa olevia 

kompensointilaitteita olisi kannattavaa käyttää niiden koko elinkaaren ajan. Myöskään 

loistehotilannetta TSO:n ja DSO:n välisessä rajapisteessä tai loissähköikkunan ylityksistä 
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aiheutuvia maksuja ei voida ennustaa koko kompensointilaitteen elinkaaren ajalle. 

Reaktorihankinnan hinta on riippuvaista sen koosta, mutta laitehankinnan lisäksi 

kustannuksia aiheuttavat suojarakenteiden rakennustyöt ja vaadittavat kytkennät. Toisaalta 

kompensointilaitteen ylläpito- ja huoltokustannukset ovat matalia.  

Kannattavuuden vertailua hankaloittavat markkinapaikan osalta järjestelmän ja 

tietoliikenteen kehittämisen tuomat hankalasti määritettävissä olevat kustannukset, koska 

markkinan kehitystyö tulisi jatkumaan pitkälle tulevaisuuteen etenkin, jos pyrkimyksenä on 

tuntimarkkina. Lisäksi markkinahintaa on hyvin vaikea määritellä, koska markkinatoimintaa 

ei ole testattu eikä resursseja ole nykytilanteessa riittävästi. Uusiutuvan energian ja 

hajautetun tuotannon määrä verkossa tulee kuitenkin kasvamaan tulevaisuudessa, joten DSO 

voisi mahdollisesti olla jatkossa mukana markkinoilla. Jakeluverkkoyhtiöiden 

markkinakehitystä hankaloittaa kuitenkin merkittävästi Suomen nykyinen regulaatiomalli. 

Regulaation puitteissa jakeluverkkoyhtiön on kannattavampaa hankkia omia kompensointi-

laitteita (reaktori/kondensaattori) kuin ostaa kompensointia palveluna esimerkiksi 

markkinalta. Olemassa olevan regulaatiomallin tulisi kehittyä, jos tulevaisuudessa siirrytään 

kohti DSO:n markkinapaikkoja. 

Jotta loistehon markkina olisi taloudellisesti kannattava jakeluverkkoyhtiölle, kompensointia 

tulisi saada markkinalta pienemmällä hinnalla, mitä uuden kompensointilaitteen kustannus 

olisi sen elinkaaren aikana, mikäli kompensointilaitetta ja markkinaa pidettäisiin 

vaihtoehtoisina tapoina tulevaisuudessa. Toisaalta markkina ja kompensointilaite tuottavat 

ainakin nykytilanteessa suuruusluokaltaan täysin erilaista kompensointia eivätkä siinä 

mielessä ole kilpailevia vaihtoehtoja. Jakeluverkkoyhtiöllä tulisi olla tarvetta ja verkossa 

pitäisi olla kompensointiin kykeneviä asiakkaiden resursseja, jotta jakeluverkkoyhtiön olisi 

järkevää hoitaa loistehon kompensointia paikallisesti pien- ja keskijänniteverkossa. 

Markkinapaikka toisi jakeluverkkoyhtiölle kuitenkin paikallista säätömahdollisuutta, johon 

esimerkiksi 110 kV:n reaktorin portaittainen kompensointi tai kondensaattorin 

päälle/poiskytkentä eivät kykene. Paikallisenkin säädön tulisi kuitenkin olla linjassa TSO:n 

ja DSO:n loissähköikkunan rajojen seurannan kanssa. 

HSV:n nykyiset kondensaattorit tuottavat kumpikin loistehoa 30 Mvar eikä kompensointia 

voi säätää askeltamalla. Toisaalta kondensaattoreita ei myöskään nykytilanteessa juuri 

tarvita. HSV:n reaktori kuluttaa loistehoa 10 ja 30 Mvarin väliltä portaittaisella säädöllä 19 

askelluksella. Sopimusten ja markkinapaikan hyödyt kohdistuisivat erityisesti tilanteeseen, 

jossa kompensointilaitteen potentiaali on kokonaan käytössä, mutta se on riittämätöntä, ja 

tilanteeseen, jossa 110 kV:n laitteiden tuoma kompensaatio on tarpeeseen nähden liian suuri. 

Tällä hetkellä esteitä loistehon markkinan kehitykselle aiheuttavat sen vaatima tiedonsiirron 

määrä ja automaation puute, mittausdatan puute pj- ja kj-verkosta, resurssien vähäinen määrä 

sekä tietoliikenteen ja markkinapaikan kehityksen ja ylläpidon aiheuttamat kustannukset 

sekä mahdollisesti jonkin osapuolen näkökulmasta kannattamattomaksi muodostuva 

markkinahinta. Suurin este loistehomarkkinan kehitykselle on kuitenkin sen 

kannattamattomuus jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta: resursseja ei ole ainakaan Helsingin 
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verkossa riittävästi ja toisaalta jakeluverkkoyhtiöllä ei ole nykyisessä tilanteessa tarvetta 

hankkia aktiivista loistehon kompensointia pienjänniteverkon resursseilta. Loistehon 

tuotanto on suurta 110 kV:n ja keskijännitteen verkossa, joten kompensointi on kannattavaa 

pääasiassa hoitaa kyseisillä jännitetasoilla. 

110 kV:n reaktori/kondensaattori ja markkinapaikka toisivat kuitenkin toisistaan eroavia 

säätömahdollisuuksia jakeluverkkoyhtiöille. Kompensointilaite kykenee hoitamaan 

esimerkiksi 110 kV:n verkon ja TSO:n ja DSO:n rajapisteen tilannetta. Markkinapaikka 

mahdollistaisi pj- ja kj-verkon paikallisen hallinnan edellyttäen, että verkossa on riittävästi 

resursseja. Markkinan suurin etu tulevaisuudessa olisi sekä induktiivisen että kapasitiivisen 

loistehon hallinta lähellä tarvetta, joka pienentäisi samalla loistehon siirron aiheuttamia 

häviöitä verkossa, parantaisi jännitteen hallintaa ja mahdollistaisi hajautetun tuotannon 

määrän kasvua. Markkina voi olla varteenotettava vaihtoehto tulevaisuudessa, jos suuntana 

on kehittää DSO:lle markkinatoimintaa.  

SWOT-analyysivertailusta havaitaan, että markkinaan voisi parhaimmillaan liittyä 

laitehankintaan nähden enemmän mahdollisuuksia, jotka kehittäisivät sähköverkkoa ja 

olemassa olevia markkinoita. Kehitys vaatii kuitenkin heikkouksiin ja riskeihin liittyvien 

ongelmien ratkaisua. Markkinaan liittyvät riskit voivat tehdä siitä kannattamattoman 

jakeluverkkoyhtiön tai resurssien operaattoreiden ja aggregaattoreiden näkökulmasta. 

Esimerkiksi loistehon kompensointi voi aiheuttaa resurssin häviöiden kasvua tai invertterin 

elinkaaren lyhentymistä, jotka saattavat vaikuttaa tarjouksen hintaan ja kompensoinnin 

kannattavuuteen. Merkittävänä riskinä DSO:n näkökulmasta on kilpailun puute. 

Markkinapaikan SWOT-analyysin mukaisten heikkouksien ja riskien takia varsinaisen 

loistehomarkkinan kehittäminen ei ole nykytilanteessa kannattavaa. 

Loistehon markkinapaikan toimivuutta ja kannattavuutta tarkastellaan osana EU-SysFlex:n 

Suomen projektia. Projektin loistehon hallinnan osio on tällä hetkellä määrittelyvaiheessa, 

jossa määritellään loistehon kaupalliselle hallinnalle BUC:t (business use case) ja SUC:t 

(system use case) ja projektille KPI:t (key performance indicator). BUC tarkastelee 

markkinaa kaupallisesta näkökulmasta, SUC käsittelee markkinan teknistä toteutusta ja KPI-

mittarit määrittävät suorituskykyä. Suomen projektissa loistehon kompensoinnin resursseina 

ovat Kivikon aurinkovoimala ja Suvilahden sähkövarasto, joita aggregoi yksi toimija (Helen 

Oy). EU-SysFlex-projektin loistehon hallinnan osion tarkoituksena on tehdä loisteho-

markkinakonseptin soveltuvuusselvitystä ja tarkastella konseptin toimivuutta ja 

kannattavuutta sekä resurssien kompensointikyvyn luotettavuutta. Markkinan tulisi olla 

kannattava jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta, mutta myös aggregaattoreiden, resurssien 

operaattoreiden ja omistajien näkökulmasta, jotta se voisi olla varteenotettava vaihtoehto. 

Toimiva loistehomarkkina vaatisi myös, että olemassa oleva pätötehopuolen 

kysyntäjoustomarkkinamalli kehittyisi samalla, jotta pätötehoon liittyvien markkinoiden 

rinnalle voisi tulevaisuudessa kehittyä loistehon markkina.  
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10 Yhteenveto 

Tämän diplomityön päätavoitteina oli tarkastella loistehon jakautumista Helen Sähköverkko 

Oy:n jakelualueella, tutkia yleissiirtoasiakkaiden loistehoa kolmen kerrostalomittauksen 

avulla, kartoittaa pienjänniteverkon loistehotilannetta muuntamoautomaatiomittausten 

perusteella ja tarkastella mahdollisia loistehon kaupallisen hallinnan keinoja tulevaisuudessa. 

Työn aiheen valinnan taustalla vaikuttivat loistehon profiilin muutos, asiakkaiden 

pienentynyt loistehon kulutus ja toisaalta kasvanut loistehon tuotanto, verkon 

maakaapelointi, nousussa olevat maksut loissähköikkunan ylityksistä kantaverkkoyhtiölle 

sekä hajautetun tuotannon määrän odotettu kasvu jakeluverkoissa tulevaisuudessa. 

Työn luvussa 6 esitetyn Helen Sähköverkko Oy:n vuoden 2017 pätötehon kulutuksen 

maksimi- ja minimitilanteiden tarkastelun perusteella suurimmat loistehon tuotantoa 

aiheuttavat tekijät olivat odotetusti 110 kV:n verkko ja keskijännitekaapelit. Lisäksi 

energiankulutuksen minimitilanteessa 110 kV:n ja keskijännitteen maakaapeleiden loistehon 

tuotannon vaikutukset korostuvat, koska loistehon kulutus on jakeluverkossa pienempää 

matalan energiankulutuksen aikana. Matalampi loistehon kulutus johtuu erityisesti 

päämuuntajien ja asiakkaiden merkittävästi pienemmästä loistehon kulutuksesta. 

Energiankulutuksen tuntisarjan minimitilanteessa 11.6.2017 klo 4 loistehon tuotanto 

kompensointilaitteita huomioimatta oli noin 20 Mvar suurempi ja loistehon kulutus noin 103 

Mvar pienempi maksimikulutuksen ajankohtaan 5.1.2017 klo 16 verrattuna (ks. liite E). 

Matalan energiankulutuksen aikana loistehon tuotannon ja kulutuksen välinen ero on suuri 

ja 110 kV:n verkon reaktorin kompensointikapasiteetti (30 Mvar) on usein riittämätön. 

Luvussa 6 tehtiin myös vertailu vuosien 2000 ja 2017 energiankulutuksen maksimi-

ajankohtien loistehojen välillä. Vertailun tulokset vahvistivat, että asiakkaiden loistehon 

kulutus on pienentynyt merkittävästi viimeisen 17 vuoden aikana. Lopputuloksena saatiin, 

että asiakkaiden pätötehon kulutus on ollut vuoden 2017 maksimitilanteessa noin 18 MW 

suurempi kuin vuonna 2000, mutta asiakkaiden loistehon kulutus on ollut noin 117 Mvar 

pienempi verrattuna vuoteen 2000 (ks. liite F). Pätö- ja loistehon suhteen (Q/P) tarkastelu 

osoitti, että verkon asiakkaiden Q/P-suhde on pätötehon kulutuksen maksimitilanteessa 

pienentynyt 16 prosenttiyksikköä vuosien 2000 ja 2017 aikana. Vuoden 2017 

energiankulutuksen maksimin aikana asiakkaiden Q/P-suhde oli noin 11,7 % (ks. taulukko 

10). Vertailu osoitti myös, että 110 kV:n verkon maakaapeleiden suurempi määrä on 

kasvattanut verkon loistehon tuotantoa merkittävästi. 

Diplomityön luvussa 7 käsiteltiin asiakkaiden loistehoa kolmen kerrostalomittauksen ja 

muuntamoautomaatiokohteiden avulla. Kerrostalomittaukset suoritettiin kahdessa uudessa 

(kerrostalot A ja C) ja yhdessä vanhassa (kerrostalo B) rakennuksessa. Kolmen 

tapauskohtaisen tarkastelun tavoitteena oli saada käsitystä kerrostaloasuntojen 

kuluttamasta/tuottamasta loistehosta, koska yleissiirron asiakkaiden loistehon profiilia ja 

tasoa ei tunneta. Kyseisten asiakkaiden loistehoa ei ole käytetty laskutuksessa eivätkä 

yleissiirron asiakkaiden loistehomittaukset välity jakeluverkkoyhtiön mittaustietokantaan.  
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Tuloksena saatiin, että kahden uuden kerrostalon asunnot olivat jatkuvasti loistehon 

tuotannon puolella aiheuttaen myös sen, että molempien uusien kerrostalojen liittymät 

syöttivät lähes jatkuvasti loistehoa verkkoon. Vanhan kerrostalon asunnot puolestaan 

kuluttivat koko mittausjakson ajan loistehoa. Erityisesti kahden uuden kerrostalon 

mittaustuloksista havaittiin, että tehokerroin ja cos𝜑 laskevat matalimpiin arvoihinsa öisin, 

jolloin loistehon suhde pätötehoon on suurimmillaan. Uusimman kerrostalon (kerrostalo C) 

asuntojen cos𝜑:n ja tehokertoimen arvot olivat keskiarvoiltaan heikoimpia. Lisäksi pätö- ja 

loistehon pistekuvaajia tarkastelemalla havaittiin, että vanhan kerrostalon B asuntojen pätö- 

ja loistehon välillä on yleensä havaittavissa yhteys: pätötehon kasvaessa loistehon kulutus 

kasvaa. Kahden uuden kerrostalon pistekuvaajien pisteet hajaantuivat merkittävästi, eikä 

pätö- ja loistehon välillä ollut havaittavissa selkeää yhteyttä. 

Mittaustulosten perusteella kerrostalon B asuntojen laitekanta on induktiivisella ja 

kerrostalojen A ja C kapasitiivisella puolella. Nettotuloksista ei kuitenkaan ole mahdollista 

eritellä, mistä sähkölaitteista kerrostalon A ja C asuntojen jatkuvasti kapasitiivinen ja 

kerrostalon B asuntojen jatkuvasti induktiivinen loisteho johtuvat. Syiden perusteellinen 

selvittäminen vaatisi asuntokohtaisia ja laitekohtaisia mittauksia. Lisäksi tulokset osoittivat, 

että kahdessa uudessa kerrostalossa asuntojen loisteho ei öisinkään laske lähelle nollaa tai 

induktiiviselle puolelle. Jotkin asuntojen sähköille kytketyistä päällä ja valmiustilassa 

olevista sähkölaitteista tuottavat verkkoon jatkuvasti loistehoa. Jos etäluettavat sähkömittarit 

mittaisivat tulevaisuudessa jokaiselta käyttöpaikalta kapasitiivisen ja induktiivisen loistehon, 

ja tiedot välittyisivät jakeluverkkoyhtiölle, saataisiin huomattavasti parempi käsitys 

loistehosta asiakasrajapinnassa ja pienjänniteverkossa. Jatkotutkimuskohteena voisi olla 

myös tarkastella lämpötilan vaikutusta asiakkaiden loistehon kulutukseen ja tuotantoon. 

Kolmen kerrostalomittauksen perusteella ei ole mahdollista tehdä yleistyksiä loistehon 

profiilin muutoksista tai eroista uusien ja vanhojen kerrostalojen välillä. Kuitenkin loistehon 

muuntamoautomaatiomittaukset tukevat vahvasti kerrostalomittausten tuloksia. Muun-

tamoautomaation loistehomittausten tarkastelusta havaittiin, että suurimmaksi osaksi 

kapasitiivisella puolella olleet muuntajat keskittyvät yleensä uusille rakennusalueille, kuten 

Jätkäsaareen ja Kalasatamaan. Kolmen kerrostalomittauksen ja muuntamoautomaatio-

kohteiden karttapohjatarkastelun (ks. kuva 17) perusteella on hyvin todennäköistä, että 

erityisesti uudet rakennukset ja sitä kautta uudet laitteet syöttävät verkkoon loistehoa nettona 

ja heikentävät samalla särötehojen kanssa tehokertoimen arvoa. Toisaalta huomioitavaa on, 

että esimerkiksi kesäkuussa 2018 hieman vajaa 60 % mittauskohteiden muuntajista oli yhä 

jatkuvasti induktiivisen loistehon puolella ja 100 % ajasta kapasitiivisella puolella olleita 

muuntajia oli vain 3,6 % kaikista mittauskohteista eli suuri osa muuntajista on yhä jatkuvasti 

induktiivisella puolella (ks. taulukot 11 ja 12). Toisaalta myöskään yksittäisen pienjännite-

verkon muuntopiirin loistehon taso ei ole korkea. 

Loistehon kulutuksen pienentyminen ja toisaalta loistehon tuotannon kasvu 

asiakasrajapinnassa ja 110 kV:n ja keskijänniteverkon maakaapelointi sekä toisaalta 

perinteisten voimalaitosten käytön lopettaminen loistehon hallinnassa ovat aiheuttaneet sen, 
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että Helen Sähköverkko Oy:n olemassa oleva loistehon kompensointikapasiteetti on 

jäämässä riittämättömäksi. Helen Sähköverkko Oy on tehnyt päätöksen uuden 50 Mvar:n 

reaktorin hankinnasta vastatakseen kasvaneeseen kapasitiivisen loistehon 

kompensointitarpeeseen. Toisaalta loistehon kompensointia voisi mahdollisesti myöhemmin 

tulevaisuudessa hoitaa myös kaupallisesta näkökulmasta, jota käsiteltiin työn luvussa 9.  

Tämä diplomityö on osa EU-SysFlex-tutkimusprojektia, jonka Suomen osuudessa testataan 

joustoresurssien viemistä kantaverkkoyhtiön markkinoille sekä tarkastellaan jakeluverkko-

yhtiön loistehon markkinapaikkaa. Huomioitavaa on, että nykytilanteessa jakeluverkko-

yhtiön loistehomarkkinaa ei ole, vaan sitä kehitetään ja sen kannattavuutta ja teknistä 

toimivuutta arvioidaan EU-SysFlex:n Suomen projektissa vuosien 2017 ja 2021 välillä. 

Jakeluverkkoyhtiöllä voisi olla tulevaisuudessa markkinoita liittyen esimerkiksi 

huipunleikkaukseen, loistehoon ja jännitteensäätöön. Tässä työssä käsiteltiin pelkästään 

loistehon markkinapaikkaa. Loistehon markkinan ideana on, että jakeluverkkoyhtiö ostaisi 

loistehon kompensointia asiakkaiden resursseilta joko aggregaattorin kautta tai suoraan 

kahdenvälisillä sopimuksilla. Jakeluverkkoyhtiöllä voisi olla samanaikaisesti käytössä 

tariffirakenne, kahdenväliset sopimukset, markkinapaikka ja loistehon kompensointilaitteet. 

Jakeluverkkoyhtiö voisi mahdollisesti tulevaisuudessa hajautetun tuotannon määrän 

kasvaessa ostaa loistehon kompensointia lisäpalveluna asiakkailta, joilla on kompensointiin 

kykeneviä resursseja, kuten aurinkopaneeleita ja sähkövarastoja. Tällöin jakeluverkkoyhtiö 

voisi tarpeen mukaan hyödyntää asiakkaiden jakeluverkkoon kytkettyjä resursseja 

säilyttääkseen verkon tasapainoisena ja välttääkseen samalla loistehon siirtoa kantaverkon ja 

jakeluverkon välillä. Jakeluverkkoyhtiöiden (DSO) loistehomarkkinoiden hyötyjänä olisi siis 

myös kantaverkkoyhtiö (TSO), koska toimiessaan markkina parantaisi loistehon hallintaa 

myös DSO:n ja TSO:n välisissä rajapisteissä.  

Nykytilanteessa tiedonpuute pien- ja keskijänniteverkon loistehotilanteista aiheuttaa 

haasteita loistehon paikallisuuden huomioinnissa. Alempien jännitetasojen loistehotilanteita 

ei ole kannattavaa ainakaan merkittävästi heikentää markkinalta ostetulla kompensoinnilla 

DSO:n ja TSO:n välisen loissähköikkunan ylitysten takia. Jakeluverkon resurssin 

osallistuminen loistehon kompensointiin ei saa myöskään aiheuttaa paikallista jännitteen 

laadun heikentymistä.   Loistehomarkkinan visiona voisi olla hyödyntää muuntamoauto-

maatiomittauksia loistehon paikallisuuden huomioinnissa. Verkkoon kytkettyjen resurssien 

määrän tulisi kuitenkin olla merkittävä, jotta markkina voisi toimia ja olla kilpailtua.  

Mikäli tulevaisuudessa halutaan kohdistetumpaa loistehon kompensointia, ratkaisuna voisi 

olla markkinapaikan sijaan kehittää kahdenvälisten sopimusten mallia. EU-SysFlex:n 

Suomen projektin resurssit, Suvilahden akkuvarasto ja Kivikon aurinkovoimala, voisivat 

mahdollisesti toimittaa loistehon kompensointia jakeluverkkoyhtiön tarpeeseen 

kahdenvälisen sopimuksen kautta, jos jakeluverkkoyhtiö havaitsee resurssien 

kompensointipotentiaalin hyödyntämisen tarpeelliseksi, ja jos resurssin omistaja on halukas 

tekemään sopimuksen. Kahdenvälinen sopimus olisi nykytilanteessa soveltuva tapa 

hyödyntää isompia resursseja jakeluverkon loistehon kompensoinnissa. 



108 
 
 

Jos alueellista kompensointitarvetta havaitaan, kannattavinta olisi kuitenkin selvittää, mistä 

alueen loistehon otto tai anto johtuu ja pyrkiä vaikuttamaan sitä aiheuttaviin tekijöihin. 

Kannattavinta olisi, jos loistehon antoa ja ottoa verkosta hallittaisiin tarvittaessa 

liittymäkohtaisella keskitetyllä kompensoinnilla. Tällöin asiakkaiden verkosta ottama ja 

verkkoon syöttämä loisteho vähenisivät ja samalla loistehon siirtotarve verkossa pienentyisi. 

Lisäksi laitteiden teknisiä vaatimuksia kiristämällä ja standardeilla voitaisiin parantaa 

elektroniikkalaitteiden tehokertoimien arvoja. 

Loistehomarkkinan suurimmat hyödyt kohdistuisivat kattavampaan paikalliseen hallintaan, 

asiakkaiden jo olemassa olevien resurssien hyödyntämiseen, hajautetun tuotannon määrän 

kasvun mahdollistamiseen ja olemassa olevien markkinoiden kehitykseen. 

Loistehomarkkinan kehitys aiheuttaisi kuitenkin korkeita kustannuksia, minkä lisäksi 

loistehon kompensoinnin osto toisi jatkuvia kustannuksia jakeluverkkoyhtiölle. Myös 

loistehon profiilin muutokset ja pitkäaikaisten ennusteiden puute luovat haasteita 

kompensointimenetelmien kannattavuuden vertailulle. Toisaalta uusiutuvan energian ja 

hajautetun tuotannon määrä jakeluverkoissa tulee varmuudella kasvamaan tulevaisuudessa. 

DSO voisi olla jatkossa mukana markkinoilla, ja hyödyntää jakeluverkkoon kytkettyjä 

resursseja sähköverkon hallinnassa. Nykyinen regulaatiomalli ei kuitenkaan kannusta 

jakeluverkkoyhtiöitä ostamaan palvelua tai kehittämään markkinatoimintaa.  

Loistehon markkinan ja kompensointilaitteen SWOT-analyysien vertailusta (ks. kuvat 33 ja 

34) havaittiin, että markkinaan voisi parhaimmillaan liittyä mahdollisuuksia, jotka 

kehittäisivät sähköverkon hallintaa ja olemassa olevia markkinamalleja. Toisaalta 

markkinakehitykseen liittyy runsaasti riskejä, jotka voivat tehdä siitä kannattamattoman 

jakeluverkkoyhtiön tai resurssien omistajien ja aggregaattoreiden näkökulmasta. 

Merkittävimpiä riskitekijöitä ovat kilpailun puute ja jonkin osapuolen näkökulmasta 

kannattamattomaksi muodostuva markkinahinta.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, ettei loistehomarkkina ole nykytilanteessa jakeluverkko-

yhtiön näkökulmasta kannattava, vaikka se olisi teknisesti mahdollinen. Markkinan tekevät 

kannattamattomaksi Helsingin tilanteessa erityisesti kolme pääsyytä. Ensinnäkin 

kompensointiin kykeneviä resursseja on verkossa liian vähäinen määrä, toiseksi 

jakeluverkkoyhtiöllä ei ole tällä hetkellä tarvetta viedä aktiivista loistehon hallintaa 

pienjännitetasolle ja kolmanneksi Suomen nykyisessä regulaatiomallissa omistaminen 

(reaktori/kondensaattori) on kannattavampaa kuin palvelun ostaminen esimerkiksi 

markkinalta. Loistehomarkkina on siis hyvin vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva konsepti, 

jota tarkastellaan kahdella resurssilla ja yhdellä aggregaattorilla osana EU-SysFlex:n 

Suomen projektia. Loistehon markkinakehitykseen liittyvät tekniset ja taloudelliset ongelmat 

tulisi ratkaista ja hajautetun tuotannon ja sähkövarastojen määrän tulisi kasvaa sekä 

nykyisten markkinoiden ja regulaation yleisesti kehittyä, jotta pien- ja keskijänniteverkon 

resursseja hyödyntävä markkina voisi olla tulevaisuudessa varteenotettava loistehon 

hallinnan menetelmä jakeluverkkoyhtiöille. 
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A Laitteiden pätö- ja loistehon ja tehokertoimien arvoja 

Taulukossa A1 on esitetty julkaisun Impact of Household Electric Energy Usage Trends on 

Electrical Power Supply Net Power Factor [20] taulukko elektroniikkalaitteiden jaottelusta 

vuodelta 2015. Taulukossa A2 on esitetty julkaisun Estimation of Standby Power and Energy 

Losses in South African Homes [23] taulukko laitteiden keskimääräisistä tehonkulutuksista 

päällä ja valmiustilassa. Taulukko A2 on vuodelta 2009, joten arvot eivät välttämättä vastaa 

uusia laitteita. Lisäksi taulukon A2 loistehon etumerkkien perusteella väitöskirjassa [23] ei 

ole käsitelty loistehoa tuottavia laitteita. 

Taulukko A1: Elektroniikkalaitteiden jaottelu (R, L, C), pätötehon kulutus ja tehokertoimet. [20]  

(R = pätötehoa kuluttava laite, L = pätötehoa ja loistehoa kuluttava laite,  

C = pätötehoa kuluttava ja loistehoa tuottava laite) 

 

 

Taulukko A2: Kotitalouden laitteiden keskimääräinen tehonkulutus laitteiden ollessa käytössä (vasen taulukko)  

ja valmiustilassa (oikea taulukko) vuodelta 2009. [23, s. 141] Merkintöjen selityksiä: CRT = cathode ray tube (kuvaputki), 

MFD = multi function device (monitoimilaite, tulostin/skanneri/kopiointi/faksi), DSTV = digital satellite TV (digitaalinen 

satelliitti TV), MBPC = mobile phone battery charge (matkapuhelimen laturi) 
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B Jakeluverkkoyhtiöiden loistehon hinnoittelu 

Taulukkoon B1 on koottu 20 jakeluverkkoyhtiön loistehomaksut ja määräytymisperusteet. 

Loistehomaksut on käsitelty ilman arvonlisäveroa (24 %), ja ne vastaavat jakeluverkko-

yhtiöiden 12.10.2018 voimassa olleita siirtohintoja. Viime vuosina loistehon profiilin 

muutoksen myötä on yleistynyt myös kapasitiivisen loistehon laskutus. 

Taulukko B1: Jakeluverkkoyhtiöiden loistehon hinnoittelu. Verkkoyhtiöt, jotka ilmoittavat loistehomaksun  

annolle ja otolle, laskuttavat molemmista. Jos ottoa ja antoa ei ole erikseen määritelty siirtohinnastoissa tai 

määräytymisperusteissa, on oletettu, että laskutus tapahtuu perinteisesti vain loistehon otosta. 

 

  

Jakeluverkkoyhtiö Tuotteet

Ilmaisosuus 

pätötehosta tai 

pätötehohuipusta

Loistehomaksun määräytymisperuste sähkön siirtohinnastossa

4,05 €/kvar, kk (otto)

4,05 €/kvar, kk (anto)

Caruna Oy Tehosiirto 1 (pj), 2 (pj), 3 (kj), 4 (kj) 6,60 €/kvar, kk 20 %
Kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20 % saman                                                                

kuukauden pätötehohuipun määrästä

Tehosiirto 1 ja 2 (pj) 5,73 €/kvar, kk 16 %

Tehosiirto 3 ja 4 (kj) 5,22 €/kvar, kk 16 %

2,29 €/kvar, kk (otto)
40 % tai                         

väh. 50 kvar

2,29 €/kvar, kk (anto) 10 %

5,47 €/kvar, kk (otto)

5,47 €/kvar, kk (anto)

JE-Siirto Oy
Pientehosiirto 1 ja 2 ja                          

tehosiirto 1 ja 2
4,70 €/kvar, kk 25 %

Loistehon ilmaisosuus on sulakepohjaisissa hinnastoissa 40 % mittarin etusulakkeen 

määrittämästä nimellistehosta. Loistehosta laskutetaan tehohinnaston yksikköhinnan 

mukaisesti. Tehosiirtojen kuukauden loistehohuipusta on ilmaista 25 % saman kuukauden 

pätötehohuipusta laskien. Loistehon ylituotantoa ei sallita.

Järvi-Suomen Energia Oy Tehoperusteiset 0,4 kV ja 20 kV 4,45 €/kvar, kk
0,2 kvar jokaista 1 

kW kohden
Loistehosta on ilmaista 0,2 kvar jokaista pätötehon 1 kW:a kohden.

1,93 €/kvar, kk (otto) 20 %

3,84 €/kvar, kk (anto) Ei ilmaisosuutta

Kymenlaakson Sähkö Oy PJ-teho ja KJ-teho 7,64 €/kvar, kk 20 %
Loistehomaksun perustana on kuukausittain mitattu loisteho (kVAr), josta vähennetään 20 % 

laskutettavan pätötehon (kW) lukuarvosta.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Pienjännitetehosiirto ja 

keskijännitetehosiirto (10-30 kV)
2,14 €/kvar, kk 20 %

Loistehomaksun veloitusperusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta vähennetään 20 % 

pätötehomaksun veloitusperusstena olevasta tehosta

LE-Sähköverkko Oy PJ- ja KJ-Tehosiirto 2,42 €/kvar, kk 20 %
Loistehon ilmaisosuus on 20 % kunkin kuukauden mitatusta pätötehosta. Loistehon 

verkkoonsyöttö ei ole sallittua.

Pienjännitetehosähkö 0,4 kV 1,75 €/kvar, kk
0,16 kvar, ks. 

peruste
Keskijännitetehosiirto                          

(10 ja 20 kV)
1,38 €/kvar, kk

0,16 kvar, ks. 

peruste

3,88 €/kvar, kk (otto) 30 %

3,88 €/kvar, kk (anto) 5 %

3,51 €/kvar, kk (otto)

20 % tai väh. 30 

kvar, ei laskutusta 

1.6.-31.8.

14,13 €/kvar, kk (anto)
5 % tai vähintään 

15 kvar

Rovaniemen verkko Oy

Tehosähkönsiirto, kj-

tehosähkönsiirto ja yleis-, yö- ja 

vuosisähkönsiirrolle loistehomaksu 

100 A ja 160 A mittasulakkeissa.

6,66 €/kvar, kk 20 %, ks. peruste

Kaikissa siirtotuotteissa peritään loistehomaksu hinnaston mukaisena, kun pääsulake on 100 A 

tai suurempi. Laskutusloistehona käytetään kuukauden suurinta 60 minuutin loistehohuippua 

vähennettynä saman kuukauden pätötehohuipun viidesosaa vastaavalla määrällä. 

Loistehomaksu laskutetaan kaikilta kuukausilta.

PJ-tehotariffi 2,68 €/kvar, kk

SJ-tehotariffi 2,23 €/kvar, kk

1,93 €/kvar, kk (otto) 20 %

3,84 €/kvar, kk (anto) Ei ilmaisosuutta

Tampereen Sähköverkko Oy
Pienjännitetehosiirto & 

keskijännitetehosiirto 1 & 2
1,25 €/kvar, kk

20 % tai väh. 50 

kvar

Laskutettava loisteho on kuukauden suurin mitattu induktiivinen loisteho, josta on vähennetty 

20 % laskutuspätötehon määrästä tai vähintään 50 kvar. Kapasitiivistä loistehoa ei toistaiseksi 

laskuteta, mutta ylikompensointi on tehokkaasti estettävä. Loistehon laskutus on muuttumassa 

1.1.2019 kattamaan myös kapasitiivisen loistehon.

Turku Energia Sähköverkot Oy
Tehosiirto pj ja keskijännitesiirto 

(10/20 kV)
1,76 €/kvar, kk 20 %

Loistehomaksun perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20 % 

saman kuukauden pätötehohuipun määrästä. Loistehon antoa jakeluverkkoon ei sallita.

2,02 €/kvar, kk (otto) 20 %

2,02 €/kvar, kk (anto) 10 %

Sipoon Energia Oy
Tehosähkö ja suurkäyttäjäsähkö    

(20 kV)

Loistehomaksun ottokomponentin perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on 

vähennetty 20 % saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.                                             

Antoloisteho laskutetaan aina täysimääräisesti.

20 %
Kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20 % saman                                                         

kuukauden pätötehohuipun määrästä
Tehosiirto 1 (pj), 2 (pj), 3 (kj), 4 (kj)Caruna Espoo Oy

Elenia Oy

Tehosiirto 1-3: Kuukausittain mitattu suurin 60 minuutin loiskeskiteho, josta vähennetään 16 % 

laskututettavan pätötehon määrästä. Tehosiirto 4:  kuukausittain mitattu suurin                           

60 minuutin loiskeskiteho,josta vähennetään 16 % laskutuskuukauden                                                                 

suurimman mitatun 60 minuutin keskipätötehon määrästä.

Keravan Energia Oy
Tehosähkö ja 

suurjännitekäyttäjäsähkö (20 kV)

Loistehomaksun ottokomponentin perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on 

vähennetty 20 % saman kuukauden pätötehohuipun määrästä. Antoloisteho laskutetaan aina 

täysimääräisesti.

Helen Sähköverkko Oy Pienjännite- ja keskijännitetehosiirto

Otto: kuukauden suurin mitattu loisottoteho, josta on vähennetty joko 40 % saman kuukauden 

suurimmasta mitatusta pätötehosta tai väh. 50 kvar. Anto: kuukauden suurin mitattu 

loisantoteho, josta on vähennetty 10 % saman kuukauden suurimmasta mitatusta pätötehosta.

Pienjänniteteho ja keskijännitetehoImatran Seudun Sähkönsiirto Oy Ei  määritelty siirtohinnastossa.

Loistehomaksu                 

(ALV 0 %)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Pienjännitetehosiirto 

&keskijännitetehosiirto (20 kV)

 Loissähkön otosta laskutetaan kuukausittain se osa, mikä ylittää 20 % asiakkaan laskutettavasta 

pätötehosta. Loissähkön annosta laskutetaan kuukausittain se osa, mikä ylittää 10 % asiakkaan 

laskutettavasta pätötehosta.

20 %

-

Seiverkot Oy

Loistehon laskutus perustuu mittauspaikkakohtaisesti kuukausittain mitattuun suurimpaan 

loistuntitehoon. Loistehon ilmaisosuus on 20 % saman kuukauden suurimman pätötuntitehon 

määrästä. Loistehon syöttäminen SV:n verkkoon on sallittua vain erikseen sovittaessa.

Pori Energia Sähköverkot Oy

Pienjännitetehosähkö 0,4 kV ja 

suurjännitetehosähkö & 

suurjännitekausisähkö 20 kV

Loistehon otto verkosta laskutetaan ilmaisrajan ylittävältä osalta. Ilmaisraja on 30 prosenttia 

kuukauden suurimmasta pätötehon tuntitehosta. Loistehon syöttö verkkoon laskutetaan 

ilmaisrajan ylittävältä osalta. Ilmaisraja on 5 prosenttia suurimmasta pätötehon tuntitehosta.

Rauman Energia Sähköverkko Oy Pienjänniteteho & suurjänniteteho

Loistehoa mitataan verkkopalveluasiakkailta, jotka ostavat sähkönsiirron vapaavalintaisina, 

tehomaksuperusteisina tuotteina tai joiden liittymisteho on yli 150 kVA tai pääsulakekoko on 

vähintään 3 x 250 A ja loissähkön käyttö on merkittävää. Loisoton laskutusteho on kuukauden 

suurin mitattu yhden tunnin loisteho, josta on vähennetty 20 % pätöteholaskutuksen perusteena 

käytetystä tehosta tai vähintään 30 kvar. Vastaavat vähennykset ovat loisannon laskutuksessa 5 

% pätötehosta tai vähintään 15 kvar. Loistehon ottoa ei laskuteta 1.6.-31.8. väliseltä ajalta.

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Loistehomaksu määräytyy kunkin kuukauden aikana esiintyneen suurimman 60 minuutin 

loishuipun mukaan. Loistehohuipusta jätetään veloittamatta 0,16 kvar kutakin samalta 

laskutuskaudelta veloitettavaa pätötehohuipun kilowattia kohti.
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C Päämuuntajien pätö- ja loistehohäviöt 

Pätö- ja loistehohäviöiden kuvaajat on järjestetty samalla asemalla sijaitsevien 

päämuuntajien pätötehosumman mukaiseen suuruusjärjestykseen suurimmasta pienimpään 

5.1.2017 klo 16 tuntisarjan mukaisesti. 

 

 

Kuva C1: Päämuuntajien pätötehohäviöt Helsingin pätötehon kulutuksen minimi- ja maksimiajankohtina vuonna 2017. 

 

 

 

Kuva C2: Päämuuntajien loistehon kulutus Helsingin pätötehon kulutuksen maksimi- ja minimitunteina vuonna 2017. 
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D Pien- ja keskijännitekaapeleiden teknisiä tietoja 

Taulukossa D1 on esitetty kaapelityyppien käyttökapasitanssien arvot pj-kaapeleille ja 

reaktanssien ja resistanssien arvot pj- ja kj-kaapeleille. Pienjännitekaapeleiden 

käyttökapasitanssit ovat Rekan kaapeliluettelosta [74] ja johtojen reaktanssien ja 

resistanssien arvot Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän johtojen teknisistä tiedoista. Arvoja 

on käytetty pj- ja kj-kaapeleiden loistehotaseen selvittämisessä. 

 

Taulukko D1: Loistehon jakautumisen selvityksissä käytettyjen kaapelityyppien  

käyttökapasitanssien, reaktanssien ja resistanssien arvoja. 

 

  

0,445

AXMK 4x150 S

AXMK 4x185 S

AXMK 4x240 S

Käyttökapasitanssi 

(µF/km)
Kaapeli

0,2

0,2

0,25

0,25

0,25

AXMK 4x25 S

AXMK 4x35 S

AXMK 4x50 S

AXMK 4x70 S

AXMK 4x95 S

Vaihejohdon resistanssi 

(ohm/km), 40˚C (pj) / 20˚C (kj)

Vaihejohdon reaktanssi 

(ohm/km)

1,3

0,872

0,693

0,082

0,088

0,086

0,085

0,075

0,072

0,183

0,181

0,316

0,27

0,13

0,168

0,72

0,071

0,115

0,082

0,079

APAKM 3x185+185 0,06

0,3

0,3

0,3

0,3

AXMK 4x120 S

AHXAMK-W 3x300 (kj)

AHXAMK-W 3x240 (kj)

AMCMK 3x185+56

0,146

0,189

0,104

0,116

APYAKMM 3x240 (kj)

APYAKMM 3x185 (kj)

0,116 0,14

0,1120,107
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E Pätö- ja loistehon jakautuminen nettona 

Kuvissa E1–E4 on esitetty pätö- ja loistehon jakautuminen verkossa nettona HSV:n alueen 

vuoden 2017 kulutuksen minimi- ja maksimitunteina. Pätö- ja loistehon jakautumisen 

laskenta ja kaavio on esitetty luvussa 6 Loistehon jakautuminen Helen Sähköverkon verkossa. 

 

Taulukko E1: Loistehon jakautuminen verkossa HSV:n alueen kulutuksen maksimiajankohtana 5.1.2017 klo 16. 

 

 

Taulukko E2: Pätötehon jakautuminen verkossa HSV:n alueen kulutuksen maksimiajankohtana 5.1.2017 klo 16. 
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Kj-kaapeleiden loistehotase

Kj-tehotariffiasiakkaiden loistase
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Päämuuntajien loistehon kulutus

 rajapisteessä ja sen jälkeen: + kulutus, - tuotanto
 Q (Mvar)

110 kV:n verkon loistehotase

Loistehon jakautuminen verkossa  5.1.2017 16:00
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Taulukko E3: Loistehon jakautuminen verkossa HSV:n alueen pätötehon kulutuksen minimiajankohtana 11.6.2017 klo 4. 

 

 

Taulukko E4: Pätötehon jakautuminen verkossa HSV:n alueen pätötehon kulutuksen minimiajankohtana 11.6.2017 klo 4. 
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-53,2

10,6

9,9

15,2
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12,7
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Loistehon jakautuminen verkossa  11.6.2017 04:00 
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 P (MW)
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Pienjännitekaapeleiden häviöt
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F Vertailutaulukot ja tehonjako vuoden 2000 arvioidun 

huipun aikana 

Kuvassa F1 on esitetty Tuomo Kuosmasen diplomityön Helsingin sähköverkon loistehon 

hallinta [19] liitteessä 9 esitetty kaavio tehonjaosta vuoden 2000 arvioidun huipun aikana. 

Nykytilannetta on verrattu vuoden 2000 kaavioon luvussa 6.2.8 Pätö- ja loistehon 

jakautuminen verkossa. Taulukoissa F1 ja F2 on esitetty pätötehon kulutuksen ja 

nettoloistehojen vertailu vuosien 2000 ja 2017 välillä.  

 

Kuva F1: Pätö- ja loistehon jakautuminen Helsingin verkossa vuoden 2000 arvioidun huipun aikana. [19, liite 9] 
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Taulukko F1: Pätötehon kulutuksen vertailu vuosien 2000 ja 2017 energiankulutuksen maksimiajankohtien välillä. 

Vuoden 2000 arvot on määritetty Kuosmasen diplomityön [19] kaavion (kuva E1) perusteella. 

 

 

Taulukko F2: Nettoloistehojen vertailu vuosien 2000 ja 2017 energiankulutuksen maksimiajankohtien välillä.  

Vuoden 2000 arvot on määritetty Kuosmasen diplomityön [19] kaavion (kuva E1) perusteella. 

 

 

  

Pätötehon kulutuksen vertailu (MW) 2000 2017 Muutos

Tuotanto (pl. omakäyttösähkö, nostomuuntajien häviöt) 805,4 995,1 189,7

Kantaverkkoon 42,4 215,8 173,4

HSV:n alueen kulutus 762,8 779,4 16,6

110 kV:n kaapelit ja avojohdot 2,6 1,8 -0,8

110 kV:n asiakkaat 60,8

Päämuuntajien häviöt 2,3 2,3 0,0

Kj-kaapeleiden häviöt 4,0 2,4 -1,6

Kj-/Sj-tehotariffiasiakkaat 307,8 241,8 -66,0

Jakelumuuntajien häviöt 3,3 3,4 0,1

Pj-tehotariffiasiakkaat 60,3 184,9 124,6

Pj-kaapeleiden häviöt 6,8 7,8 1,0

Muu sähkönkäyttö 375,7 274,1 -101,6

Asiakkaiden pätötehon kulutus (tehoasiakkaat + muu sähkönkäyttö) 743,8 761,6 17,8

Nettoloistehojen vertailu (Mvar) 2000 2017 Muutos

Tuotettu loisteho (nettoarvoista, pl. omakäyttösähkö, nostomuuntajien häviöt ja kantaverkko) -283,0 -162,9 120,1

Kantaverkosta -0,4 -21,1 -20,7

Kondensaattorit -50,5

110 kV:n kaapeleiden ja avojohtojen loistehotase -21,8 -55,2 -33,4

110 kV:n asiakkaiden loistehotase -5,7

Päämuuntajien loistehon kulutus 64,1 43,8 -20,3

Kj-kaapeleiden loistehotase -44,5 -51,5 -7,0

Kj-/Sj-tehotariffiasiakkaiden loistehotase 73,0 26,5 -46,5

Jakelumuuntajien loistehon kulutus 10,6 18,9 8,3

Pj-tehotariffiasiakkaiden loistehotase 20,2 27,4 7,2

Pj-kaapeleiden loistehotase 2,4 2,7 0,3

Muun sähkönkäytön loistehotase 113,2 41,3 -71,9

Alueen loistehon kulutus yhteensä (nettoarvoista) 283,5 160,5 -123,0

Asiakkaiden loistehon kulutus (nettoarvoista, tehoasiakkaat + muu sähkönkäyttö) 206,4 89,4 -117,0
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G  Kerrostalomittausten kuvaajia 

Liitteessä on esitetty lisää luvussa 7 Kerrostalojen loistehomittaukset käsiteltyjen mittausten 

tuloksia ja esitetty laskennallisia sarjoja kerrostaloliittymälle B. 

 
Kuva G1: Kerrostalon A liittymän pätö-, lois-, särö- ja näennäisteho. 

 

 
Kuva G2: Kerrostalon B mittauspisteen pätö-, lois-, särö- ja näennäisteho. 

 

 
Kuva G3: Kerrostalon C liittymän pätö-, lois-, särö-, ja näennäisteho 
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Kuva G4: Kerrostalon A asuntojen mittaustuloksia 

 

 
Kuva G5: Kerrostalon B 50 asunnon mittaustuloksia 

 

 
Kuva G6: Kerrostalon C asuntojen mittaustuloksia 
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Kuva G7: Kerrostalon B laskennallinen sarja, jos 20 kvar kondensaattoria ei olisi olettaen,  

että kondensaattori on ollut mittauksen ajan päällä tuottaen jatkuvasti 20 kvar loistehoa 

 

 
Kuva G8: Arvio koko kerrostalon B liittymän loistehosta, jos loput 66 asuntoa olisivat profiililtaan samanlaisia kuin 

mitatut 50. Loistehosarjaa on kerrottu pätötehojen suhdeluvuilla tunneittain (keskimääräinen suhdeluku 2,7). 

 

 
Kuva G9: Laskennallinen arvio koko kerrostalon B liittymän loistehosta olettaen,  

että loput 66 asuntoa käyttäytyisivät kuten mitatut 50.  
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H Kerrostalomittausten luotettavuus 

Liitteessä on esitetty luvussa 7.3.4 Tulosten luotettavuus käsitelty vertailutaulukko sekä 

kolmen mittauksen kuvaajat mittauksen ja pätötehon AMR-sarjaan perustuvan TAP-sarjan 

eroista.  

 

Taulukko H1: Pätötehon mittauksen ja TAP-sarjan vertailu 

 

 

 

 
Kuva H1: Kerrostalon A toisen mittauksen ja TAP-sarjan pätötehojen vertailu. 

 

23.04.2018 13:00 03.05.2018 13:00 14.05.2018 15:00 22.05.2018 10:00 08.06.2018 16:00 18.06.2018 15:00 27.06.2018 11:00

02.05.2018 1:00 12.05.2018 1:00 22.05.2018 8:00 30.05.2018 22:00 17.06.2018 3:00 27.06.2018 3:00 05.07.2018 23:00

205 205 186 205 204 205 205

Mittaus1 Mittaus 2 Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3

ka 327,19 350,37 45,73 48,96 78,54 78,44 71,87

max 578,92 698,17 168,32 198,22 225,00 179,46 158,04

min 115,72 109,23 0,21 0,26 2,67 1,55 0,16

ka 1,02 % 1,04 % 0,21 % 0,22 % 0,40 % 0,44 % 0,42 %

max 2,31 % 1,82 % 0,82 % 0,76 % 1,00 % 1,56 % 1,22 %

min 0,21 % 0,21 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %

ka 2,13 % 2,16 % 0,63 % 0,67 % 0,78 % 0,83 % 0,72 %

max 4,66 % 4,25 % 3,02 % 2,56 % 2,13 % 2,64 % 2,42 %

min 0,45 % 0,53 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,00 %

Kerrostalo A Kerrostalo B Kerrrostalo C

90 50 48

Mitattu pätöteho vähennettynä 

AMR-mittauksen pätöteholla 

(itseisarvoista)

Mittauspisteen ja TAP-sarjan ero 

verrattuna mittauspisteen TAP-

sarjaan (itseisarvoista)

Asuntojen osuuden ja asuntojen 

TAP-sarjan ero verrattuna 

asuntojen TAP-sarjaan 

Mittauksen ja pätötehon AMR-sarjan vertailu

Aloitus

Lopetus

Kesto (h)

Mitattujen asuntojen lukumäärä

Mittauksen numero
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Kuva H2: Kerrostalon B toisen mittauksen ja AMR-sarjan pätötehojen vertailu. 

 

 

 
Kuva H3: Kerrostalon C ensimmäisen mittauksen ja AMR-sarjan pätötehojen vertailu. 

  



129 
 
 

I Kerrostalomittausten pistekuvaajat 

Kuvissa I1–I9 on esitetty kerrostalomittausten pätö- ja loistehon pistekuvaajat ja 

suuntaviivasovitus. Osassa kuvaajista pisteet hajaantuvat merkittävästi, jolloin suuntaviivan 

sovittaminen ei tuota lisää tietoa. Yleisesti kerrostalon B pisteet seuraavat paremmin 

suuntaviivaa, ja kerrostaloissa A ja C pisteet hajaantuvat enemmän. 

 
Kuva I1: Kerrostalon A liittymän pätö- ja loisteho (mittaus 2). 

 

 
Kuva I2: Kerrostalon B mittauspisteen pätö- ja loisteho (mittaus 2). 

 

 

 
Kuva I3: Kerrostalon C liittymän pätö- ja loisteho (mittaus 1). 
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Kuva I4: Kerrostalon A kiinteistösähkön pätö- ja loisteho (mittaus 2). 

 

 
Kuva I5: Kerrostalon B kiinteistösähkön pätö- ja loisteho (mittaus 2). 

 

 
Kuva I6: Kerrostalon C kiinteistösähkön pätö- ja loisteho (mittaus 1). 
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Kuva I7: Kerrostalon A asuntojen pätö- ja loisteho (mittaus 2). 

 

 
Kuva I8: Kerrostalon B 50 asunnon pätö- ja loisteho (mittaus 2). 

 

 
Kuva I9: Kerrostalon C asuntojen pätö- ja loisteho (mittaus 1). 

 


