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Työssä on tutkittu millaisia vaikutuksia Suomeen tulevaisuudessa asennetulla suurella 

tuulivoimamäärällä olisi kantaverkon lyhyen aikavälin dynaamiseen käyttäytymiseen. 

Tutkimus tehtiin simuloimalla pohjoismaista verkkoa PSS/E-dynamiikka-

simulointiohjelmalla.  

 

Maakuntaliittojen teettämien tuulivoimaselvitysten pohjalta valmisteltiin kaksi 

tulevaisuusskenaariota, joissa tuulivoimalla katetaan 5 ja 20% Suomen vuotuisesta 

energiankulutuksesta. Kolmantena oli skenaario, jossa tuulivoimaa on vain etelässä. 

PSS/E-ohjelmalle saatavissa olevat tuulivoimaloiden dynamiikkasimulointimallit 

kartoitettiin ja testattiin. Kahdella toimivaksi havaitulla tuulivoimalamallilla suoritettiin 

simulointikokeita yksityiskohtaisessa Suomen kantaverkon mallissa.  

 

Verkon tehonjaon laskennan perusteella todettiin tarve suuren tuulivoimamäärän 

vaatimille välttämättömille verkkovahvistuksille, jotka toteutettiin kantaverkon malliin. 

Dynaamiikkasimuloinneissa kaksoissyötettyihin epätahtigeneraattoreihin perustuvat 

tuulivoimalat paransivat siirtoverkon tehoheilahtelujen vaimenemista verrattuna 

tilanteeseen, jossa vastaava määrä tehoa oli tuotettu perinteisillä voimalaitoksilla. 

Suoraan verkkoon kytkettyjä epätahtigeneraattoreita käyttävät tuulivoimalat lyhensivät 

kriittistä vianpoistoaikaa, kun kaksoissyötettyjä epätahtigeneraattoreita käyttävillä 

voimaloilla ei siihen ollut juuri vaikutusta. Kokeissa oletettiin, että tuulivoimaloissa oli 

’fault ride-through’-, eli verkkovikojen sieto-ominaisuus. 

 

Simulaatioiden tulokset ovat osittain erilaiset kuin mitä aikaisemmista tutkimuksista on 

saatu. Jatkotutkimukset ovat suositeltavia ennen lopullisten johtopäätösten tekemistä. 

Tärkein kokeisiin liittyvä tunnistettu virhelähde on epätietoisuus siitä, miten hyvin 

käytetyt tuulivoimalamallit vastaavat todellisten tuulivoimaloiden käyttäytymistä.  
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In this work, the effects of a large installed wind power generation capacity on the short 

term dynamic behaviour of the Finnish power transmission grid have been studied. The 

work was carried out by simulating the Nordic grid with the PSS/E–dynamic simulation 

program. 

 

Based on reports about potential wind power sites in Finland, two future scenarios are 

presented, where wind power makes up 5 and 20% of annual electrical energy consump-

tion. In the third scenario wind power is present only in southern Finland. Available 

wind power simulation models for PSS/E are surveyed and tested. Two models are se-

lected for further simulations in the detailed model of the Finnish transmission network. 

 

According to the power flow simulations, a need for necessary grid reinforcements was 

noted and implemented in the grid model. In the dynamic simulations, wind power 

based on doubly-fed induction generators enhanced the damping of power system 

oscillations, when compared to situations where equivalent power was produced by 

conventional power plants. Wind power plants based on squirrel cage induction 

generators shortened the critical fault clearing time, whereas the more modern doubly-

fed induction generators had no effect on it. In the simulations, fault ride-through 

capability was assumed. 

 

The results of the simulations are partially different to those obtained from earlier re-

search by other parties. It is recommended that further research is undertaken before any 

final conclusions are made. The largest identified error source is that the wind turbine 

models have not been validated against measurements from real plants. 
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Käytetyt merkinnät ja lyhenteet 

CHP Combined Heat and Power, lämmön ja sähköenergian yhteistuotanto 

CIGRE Conseil International des Grands Réseaux Electriques 

DFIG Doubly Fed Induction Generator, kaksoissyötetty epätahtikone 

fault  

ride-through  Tuulivoimalan kyky pysyä verkossa häiriötilojen ajan 

GE General Electric, amerikkalainen monialayhtiö 

HVDC High Voltage Direct Current, suurjännitteinen tasasähkö 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö 

N-1 Vikasietoisuuskriteeri, jonka mukaan järjestelmän on kestettävä mikä 

tahansa yksittäinen vika 

PSS/E Power System Simulator for Engineering 

pu per unit, suhteellisarvo 

rpm Revolutions per minute, kierrosta minuutissa 

Samlast Simulointiohjelma, jossa markkinamalli on yhdistetty sähköverkon 

tehonjakoon 

SCIG Squirrel Cage Induction Generator, häkkikäämitetty epätahtikone 

SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske 

høgskole (NTH) 

SVC Static VAr Compensator, staattinen loistehon kompensaattori 

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

 

A Turbiinin lapojen pyyhkimä pinta-ala 

B Suskeptanssi 

α Tuulen ja lavan jänteen kohtauskulma 

β Lapakulma 

C Kapasitanssi 

CBetz Betzin raja, tuuliturbiinin paras mahdollinen hyötysuhde 

Cp Turbiinin hyötysuhde 

cos(φ) Tehokerroin, pätötehon suhde näennäistehoon 

D Vaimennusvakio 

Db Vaimennusvakion perusarvo 

Ek Pyörimisliike-energia 

φ Lavan kohtaaman tuulen ja pyörimistason välinen kulma 

H Hitausvakio 
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HM Turbiinin hitausvakio 

HG Roottorin hitausvakio 

KS Kiertymisvakio 

λ Lavanhuippusuhde 

P Pätöteho 

Pmek Turbiinin tuulesta ottama teho 

Pn Tuulivoimalan nimellisteho 

Ptuuli Tuulen sisältämä teho 

P1 Suomen siirtoverkon itä-länsi-suuntainen leikkaus, johon kuuluvat 400 

kV kaksoisjohto Alajärvi – Uusnivala välillä, 400 kV Vuolijoki – 

Pyhäselkä johto ja Petäjävedeltä pohjoiseen kulkevat 220 kV johdot 

Q Loisteho 

r Tuulivoimalan turbiinin lavan säde 

R Resistanssi 

Rp Muuntajan yläjännitepuolen resistanssi 

Rs Muuntajan alajännitepuolen resistanssi 

Rth Theveninin lähteen resistanssi 

R’s Muuntajan alajännitepuolen resistanssi redusoituna yläjännitepuolelle 

RAC Pohjoisen vaihtovirtayhteys Ruotsiin, johon kuuluvat 400 kV 

Petäjäskoski – Letsi ja Keminmaa – Svartbyn johdot, sekä 220 kV 

Ossauskoski - Kalix johto 

RDC Fenno-Skan 1 ja 2 tasavirtayhteydet Ruotsiin 

ρ Ilman tiheys 

S Näennäisteho 

Sn Nimellinen näennäisteho 

Sb Näennäistehon perusarvo 

tan(Φ) Lois- ja pätötehon suhde Q/P 

Tb Momentin perusarvo 

TE Sähköinen momentti 

th Huipunkäyttöaika 

TM Mekaaninen momentti 

θS Kiertymä 

U Jännite 

Uth Theveninin lähteen jännite 

v Tuulen nopeus 

ω Turbiinin kulmanopeus 

ω0 Generaattorin sähköinen tahtikulmanopeus 

ωM Turbiinin kulmanopeus, suhteellisarvo 

ωG Roottorin kulmanopeus, suhteellisarvo 

ωb Kulmanopeuden perusarvo 

X Reaktanssi 
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Xm Magnetointireaktanssi 

Xp Muuntajan yläjännitepuolen reaktanssi 

Xs Muuntajan alajännitepuolen reaktanssi 

Xth Theveninin lähteen reaktanssi 

X’s Muuntajan alajännitepuolen reaktanssi redusoituna yläjännitepuolelle 

Z Impedanssi 

Zb Impedanssin perusarvo 
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1 Johdanto 

Tuulivoima on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava energianlähde 

(GWEC 2006). Tuulivoimatekniikan kehitys on ollut nopeaa viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. Yksikkökoot ovat kasvaneet, hinta laskenut ja tuulivoimaloiden 

käyttäytyminen verkon näkökulmasta on kehittynyt. 

 

Suomessa oli elokuussa 2006 86 MW tuulivoimakapasiteettia (VTT 2006) ja 

tuulivoimalla tuotettu sähköenergia vastaa 0,2% vuotuisesta sähkön kulutuksesta. 

KTM:n arvion (2004) mukaan Suomessa on vuoteen 2025 mennessä yli 2600 MW 

teknisesti ja maankäytöllisesti toteutuskelpoista tuulivoimapotentiaalia. Tuulivoiman 

määrä saattaa Suomessakin tulla kasvamaan voimakkaasti. 

 

Diplomityössä on tutkittu suuren tuulivoimamäärän vaikutuksia Suomen kantaverkon 

stabiilisuuteen tulevaisuudessa. Tutkimusmenetelmänä on tietokonesimulaatio. 

 

Luvut kaksi-neljä muodostavat teoriaosan, jossa käydään läpi tuulivoiman, 

tuulivoimaloiden, niiden mallintamisen, kantaverkon ja voimajärjestelmän 

stabiilisuuden perusasioita. Luvussa viisi on kartoitettu maakuntakaavojen ja 

tuulivoimaselvitysten perusteella tuulivoiman todennäköisimmät sijoituspaikat 

Suomessa. Luku kuusi esittelee tutkimuksessa käytetyt menetelmät. Luvussa seitsemän 

on selvitetty käytettävissä olevat tuulivoimalamallit PSS/E-verkostolaskentaohjelmalle 

ja tehty niille yksinkertainen oikosulkukoe. 

 

Luvussa kahdeksan esitellään kolmella eri tulevaisuusskenaariolla tehtyjä kokeita. 

Tulevaisuusskenaariot sijoittuvat noin vuoteen 2030 ja niiden lähtökohtana on 110 

TWh:n vuosittainen sähkön kulutus (Forrström & Lehtilä 2005). Ensimmäisessä on 

KTM:n (2003) ennustamat 2000 MW tuulivoimakapasiteettia, mikä vastaa 5,5 TWh/a 

tuotantoa. Toisessa tuulivoimakapasiteettia on 7300 MW, mikä on suurimman 

mahdollisen potentiaalinen ylärajoilla (KTM 2004 ja tämän työn luku 5). Se vastaa 22 

TWh:n vuosittaista tuotantoa. Kolmannessa skenaariossa on 3900 MW tuulivoimaa vain 

Etelä-Suomessa. Kokeissa on käytetty Fingrid Oyj:n toimittamaa yhteispohjoismaisen 

kantaverkon mallia ja Samlast-ohjelmasta saatuja tietoja voimajärjestelmän tilasta 

erilaisissa markkinatilanteissa. 

 

Luvussa yhdeksän on esitetty yhteenveto ja pohdintoja saaduista tuloksista, 

virhelähteistä ja jatkotutkimusaiheista. 
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2 Tuulivoima 

Luvussa on esitetty katsaus tuulivoiman fysikaalisista perusteista, tärkeimmistä 

teknisistä ratkaisuista, säätöominaisuuksista ja kehitystrendeistä. 

2.1 Tuulivoiman perusteita 

 

Tuulivoimala muuttaa tuulen sisältämän liike-energian turbiinin avulla akseliston 

pyörimisenergiaksi, ja generaattori muuttaa roottorin pyörimisliikkeen sähköenergiaksi. 

 

 

Kuva 1 Tuulivoimalan toiminnan periaate 

2.1.1 Tuulen sisältämä teho 

Turbiiniin saapuvan tuulen teho on  

 

(2.1)  32

2

1

2

1
vAAxv

dt

d
E

dt

d
P tuulituuli ρρ =








==  

 

Etuuli on turbiinin saapunut kokonaisteho, ρ on ilman tiheys (n. 1,225 kg/m3), x on 

ilmamassan aikariippuvuus ja A turbiinin lapojen pyyhkimä pinta-ala (πr2, missä r on 

turbiinin roottorin säde). Teho on verrannollinen tuulen nopeuden kolmanteen 

potenssiin. Tästä osaltaan johtuu, että tuulivoimalan tuottama teho vaihtelee paljon. 
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2.1.2 Tuulisuuden vaihtelu 

Tuulivoiman kaksi erityispiirrettä ovat tuotetun tehon suunnittelematon vaihtelu ja 

tuotannon ennustamisen vaikeus. Tuotettu teho riippuu tuulen nopeudesta. Kuvasta  

nähdään, että suurimmat tuulenvoimakkuuden vaihtelut tapahtuvat keskimäärin neljän 

päivän, kymmenen tunnin ja kahden minuutin välein. Synoptinen huippu johtuu matala- 

ja korkeapaineiden liikkeestä. Vuorokautinen huippu liittyy auringon lämmittävään 

vaikutukseen ja meri- ja maatuuleen. Turbulentti huippu johtuu maanpinnan muodoista 

ja paikallisista lämpötilaeroista. Näiden lisäksi tuulisuustaso vaihtelee kuukausi- ja 

vuodenaikatasolla. Päivisin ja talvella tuulee keskimäärin kovempaa kuin yöllä ja 

kesällä (Holttinen 2004). 

 

 

Kuva 2 Tuulen nopeuden spektri (Ackermann ym. 2005) 

Kun tuulivoimaloita on useita, sekunttitason tuulisuusvaihtelut kumoavat toisiaan eri 

voimaloiden välillä. Kun tuulivoimaa on hajautettu eri puolille maata, tuulisuus korreloi 

yhä vähemmän eri paikkojen välillä, mikä vähentää tuntitason vaihteluita tuotannossa. 

Turbulenteista tuulisuuden vaihteluista johtuvia tehomuutoksia vaimentaa myös 

muuttuvanopeuksisten tuulivoimaloiden turbiinin pyörimisliikkeeseen varautuneen 

energian toimiminen energiapuskurina. 
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Kuva 3 Tuulen voimakkuuden korrelaatio pohjoismaisella datalla vuodelta 

2001 (Holttinen 2004) 

Tuulen voimakkuuden korrelaatio vähenee eksponentiaalisesti kun etäisyys 

tuulivoimayksiköiden välillä kasvaa. Tämä on hyvä asia Suomen kannalta, koska 

rannikko on täällä pitkä. 

 

Tuulennopeuden ennustaminen on melko vaikeaa. Suomessa säärintamat ovat usein 

jyrkkiä ja ennustamaan pitäisi pystyä sekä tuulen muutokset että niiden ajankohdat. 

Nykyisillä ennustusmenetelmillä päästään kohtuulliseen ennustustarkkuuteen kuuden 

tunnin sisällä ja hyväksyttävään tarkkuuteen päivän sisällä. Ennustusmenetelmät ovat 

kuitenkin kehittymässä (Holttinen 2004). 

2.1.3 Turbiinin aerodynamiikasta  ja pyörimisnopeudesta 

Tuuliturbiinilla on rajattu kyky muuttaa tuulen liike-energiaa pyörimisenergiaksi. 

Tuulen sisältämää tehoa ei saada kokonaisuudessaan talteen, sillä silloin tuulen nopeus 

turbiinin takana olisi nolla. Betz osoitti (1926), että turbiinin paras mahdollinen 

hyötysuhde on  

 

(2.2)  593,0
27

16max,
≈==

tuuli

mek

Betz
P

P
C  

 

Tuuliturbiinin käyttäminen lähellä Betzin rajaa on mahdollista, kun sen 

pyörimisnopeutta voidaan säätää tuulen nopeuden muuttuessa. Tämä johtuu siitä, että 

silloin lavan näkemä tuulen kohtauskulma voidaan pitää optimaalisessa arvossaan. 

 

Turbiinin lapa on muotoiltu siten, että ilma kulkee sen yläpuolen ohi hitaammin, jolloin 

ilmanpaine lavan yläpuolella on alhaisempi kuin alapuolella. Tästä seuraa nostovoima 

joka työntää lapaa pyörimisliikkeeseen. 
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Kuva 4 Turbiinin lavan geometriaa. Pyörimisliikkeen takia lavan 

näkökulmasta tuulen vektori on vsuhteellinen. β on lapakulma, α tuulen 

kohtauskulma ja φ tuulen ja lavan pyörimistason välinen kulma. 

Kuvassa on esitetty turbiinin lavan poikkileikkaus.  Lapakulmaa β voidaan uusissa 

tuulivoimaloissa yleensä säätää. Merkitään lavanhuippusuhdetta, ts. lavan huipun 

nopeuden suhdetta tulevan tuulen nopeuteen seuraavasti: 

 

(2.3) 
v

rω
λ =  

 

Turbiinin hyötysuhdettä (eng. power coefficient) merkitään Cp, ja se on 

lavanhuippusuhteen ja lapakulman epälineaarinen funktio (kuva 5). Hyötysuhde 

kirjoitetaan yleensä juuri näiden muuttujien funktiona, sillä ne ovat vertailukelpoisia 

turbiinin koosta riippumatta. 

 

(2.4) ( )βλ,Cp  
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Kuva 5 Esimerkki Cp-matriisista 

Kuvasta 5 nähdään, että lähellä nollaa olevalla lapakulmalla paras hyötysuhde 

saavutetaan lavanhuippusuhteen arvoilla 7-10. Jotta lavanhuippusuhde voitaisiin pitää 

tällä alueella, pitää turbiinin pyörimisnopeuden olla muuttuva. Jos pyörimisnopeutta ei 

voida muuttaa, toimitaan epäoptimaalisella hyötysuhteella.  
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Kuva 6 Tuulivoimalan teho pyörimisnopeuden ja tuulen nopeuden funktiona 

Kuvassa toinen voimaloista säätää turbiininsa pyörimisnopeutta tuulen nopeuden 

funktiona. Nähdään, että muuttuvanopeuksinen voimala pystyy matalilla 

tuulennopeuksilla tuottamaan enemmän tehoa kuin kiinteänopeuksinen. 
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2.2 Tuulivoimaloiden perusratkaisut 

Kuvassa seitsemän on kolme tyypillisintä tuulivoimaloiden generaattoriratkaisua, joihin 

myöhemmin tekstissä viitataan kirjaimilla A, B ja C. 

 

 

Kuva 7 Kolme tavallisinta generaattorityyppiä (Polinder  ym. 2004) 

Malli A (häkkikäämitetty epätahtigeneraattori, eng. Squirrel Cage Induction Generator, 

SCIG) on perinteisin tuulivoimaloissa käytetty ratkaisu. Se perustuu oikosuljettuun 

häkkikäämitettyyn epätahtigeneraattoriin, joka on kytketty suoraan verkkoon. 

Epätahtigenerattorin kuluttama loisteho kompensoidaan erityisellä 

kondensaattoriparistolla tai vastaavalla kompensointilaitteella. Staattorissa on 

tyypillisesti 2 tai 3 napaparia, jolloin tahtinopeus on 1500-3000 rpm. Koska turbiinin 

pyörimisnopeus on vain n. 20 rpm, pitää akseleiden välissä olla vaihteisto. 

Epätahtigeneraattorin nopeus-momenttikäyrän muodosta johtuen generaattorin 

pyörimisnopeus ei käytännössä pääse muuttumaan. Jos generaattorissa on 

kaksoiskäämitys, tahtinopeus voidaan valita kahdesta vaihtoehdosta. 

 

Malli B (kaksoissyötetty epätahtigeneraattori, eng. Doubly Fed Induction Generator, 

DFIG) on myös epätahtigeneraattori. Se eroaa mallista A siten, että siinä roottori on 

käämitetty ja yhdistetty liukurenkailla taajuusmuuttajaan. Tässä ajatuksena on, että 
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roottorivirtojen taajuus voidaan erottaa roottorin mekaanisesta pyörimisnopeudesta. 

Tällöin roottorin tahtinopeutta voidaan muuttaa. Tahtinopeuden asetteluväli riippuu 

taajuusmuuttajan nimellistehosta generaattorin nimellistehoon verrattuna. Yleensä se on 

valittu siten että nopeutta voidaan muuttaa noin ± 30%.  

 

Malli C (täysohjattu tahtigeneraattori, eng. Direct Drive Synchronous Generator) on 

kokonaan taajuusmuuttajan taakse asennettu tahtigeneraattori. Tällaisen generaattorin 

nopeutta voidaan säätää vapaasti mekaanisen kestävyyden rajoissa. Malli on mahdollista 

toteuttaa eri tavoilla. Roottorin magnetointitapana on joko kestomagnetointi tai 

perinteinen liukurengasmagnetointi. Malli voidaan toteuttaa ilman vaihdelaatikkoa. 

Koska tämä johtaa alhaiseen pyörimisnopeuteen, tulee staattorissa olla paljon 

napapareja ja generaattorista tulee suurikokoinen. Jos käytetään vaihdelaatikkoa, 

generaattorista saadaan paljon pienempi. 

2.3 Tuulivoimaloiden säätöominaisuudet 

2.3.1 Tehon rajoittaminen 

Kun tuulennopeus ylittää rajan, jolla tehoa tuotettaisiin enemmän kuin laitoksen 

nimellistehon verran, täytyy tehontuotantoa rajoittaa. Tämä tapahtuu pienentämällä 

turbiinin hyötysuhdetta (Cp). Hyötysuhdetta voidaan pienentää kolmella tavalla.  

 

Ensimmäistä kutsutaan passiivisakkaukseksi. Tämä on vanhin ja yksinkertaisin 

menetelmä ja sitä käytetään kiinteälapaisilla tuulivoimaloilla. Kun tuulen nopeus 

kasvaa, kasvaa myös tuulen kohtauskulma (α). Tällöin ilman virtaus lavan ohi ei enää 

ole laminaarista vaan lavan taakse syntyy pyörteitä, jotka laskevat hyötysuhdetta 

voimakkaasti. Passiivisakkauksen huono puoli on, että se ei kykene nopean tuulen 

aikana pitämään tehontuotantoa maksimiarvossa, vaan tuotannossa tapahtuu sekä 

ylitystä että alitusta. 

 

Toista hyötysuhteen rajoitustapaa kutsutaan lapakulmasäädöksi. Tässä menetelmässä 

muutetaan lapojen asentoa (β) siten, että hyötysuhde pienenee. Lapakulmasäätö sopii 

hyvin muuttuvanopeuksisille turbiineille, joissa lavan huippusuhde (λ) pyritään 

pitämään vakiona. Menetelmän haittapuoli on sen hitaus.  

 

Kolmas tapa on aktiivisakkaus. Tämä on muutoin sama kuin passiivisakkaus, mutta 

lapakulmaa muuttamalla voidaan säätää sakkauksen määrää, jolloin tuotanto kovilla 

tuulennopeuksilla on tasaisempaa kuin passiivisakkauksella. Lapakulmasäädöstä 

menetelmä eroaa siten että lavan kulmaa säädetään eri suuntaan. Menetelmän hyvä puoli 

on, että se on nopeampi kuin lapakulmasäätö. 
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Nykyisillä muuttuvanopeuksisilla tuulivoimalaitoksilla käytetään lähes yksinomaan 

lapakulmasäätöä. 

2.3.2 P-Q toiminta-alue 

 

Kuvassa 8 on havainnollistettu edellisessä kappaleessa esitettyjen tuulivoimaloiden 

perustyyppien tyypillisiä reaktiivisia toiminta-alueita nimellisjännitteellä. Tuulivoimalan 

antaman pätötehon ratkaisee tuulenvoimakkuus, mutta loistehoa voidaan säätää kuvassa 

olevan alueen rajojen sisällä. Reaktiivinen toiminta-alue on jännitteen funktio. 

Jännitteen laskiessa toiminta-alue tyypillisesti suppenee. 

 

 

Kuva 8 Tuulivoimalamallien P-Q toiminta-alueet (Nayeem 2006). P on 

voimalan antama pätöteho, Q loisteho. 

Malli A, eli häkkikäämitetty epätahtigeneraattori ei kykene ilman ulkoista 

kompensointilaitetta säätämään kuluttamansa loistehon määrää. Malleissa B ja C on 

taajuusmuuttaja, jolla pystytään säätämään verkkoon syötettyä loistehoa. 

Kaksoissyötetyssä epätahtigeneraattorissa taajuusmuuttajan nimellisteho on kuitenkin 

yleensä vain n. 30% voimalan nimellistehosta, mikä rajoittaa toiminta-aluetta. 

Kokonaan taajuusmuuttajan takana olevassa generaattorissa reaktiivista toiminta-aluetta 

rajoittaa vain taajuusmuuttajan nimellisteho. Taajuusmuuttaja mitoitetaan hieman 

suuremmaksi kuin voimalan nimellisteho, jotta maksimipätötehollakin voimalaa 

voidaan käyttää yhdestä poikkeavalla tehokertoimella. 

 

2.3.3 Loistehon säätäminen 

Epätahtigeneraattoriin perustuvien tyypin A tuulivoimaloiden loistehon tarve riippuu 

niiden pätötehon tuotannosta. Tuulivoimaloiden tarvitsema loisteho pyritään yleensä 
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tyydyttämään paikallisesti kytkettävällä kondensaattoriparistolla tai staattisella loistehon 

kompensointi (SVC) –laitteistolla. Verkosta ei turhaan kannata siirtää loistehoa, sillä se 

aiheuttaa häviöitä ja kuluttaa johtojen siirtokapasiteettia. Malleissa B ja C tuulivoimalan 

verkosta ottamaa loistehoa voidaan muuttaa ilman erillisiä kompensointilaitteita, koska 

niiden verkkoliityntä on osittain tai kokonaan taajuusmuuttajan takana. 

 

Kun tuulivoimalan loistehon tuotantoa tai kulutusta voidaan säätää joko ulkoisen 

kompensointilaitteiston (tyyppi A) tai taajuusmuuttajan avulla (tyypit B ja C), säädön 

tavoitteeksi voidaan ottaa joko vakiona pysyvä tehokerroin tai liittymäpisteen jännite. 

Erityisesti vakiojännitesäätö on hyödyllinen, koska se tukee jännitestabiilisuutta vikojen 

ja normaalikäytön aikana. 

2.4 Tuulipuistot 

Tuulipuisto on usean tuulivoimalan keskittymä. Suuret tuulipuistot rakennetaan merelle, 

koska siellä on enemmän tilaa ja kovempi tuuli. Valtaosa tuulivoimasta rakennetaan 

kuitenkin edelleen maalle. Investointikustannukset merituulipuistoissa ovat suuremmat 

kuin maalle asennetuissa tuulivoimaloissa, joten niissä suositaan suuritehoisia 

tuulivoimaloita. 

 

 

Kuva 9 Horns Rev-merituulipuiston rakenne (Lemström 2006) 

Kuvassa on länsi-Tanskan aluevesille vuonna 2002 pystytetyn Horns Rev-tuulipuiston 

kaavakuva. Siitä näkyvät tyypilliset merituulipuiston osat; tuulivoimalat, puiston 

sisäinen verkko, merellä oleva muuntoasema ja yhteys maalla olevaan liityntäpisteeseen. 

 

Merituulipuiston sisäisessä verkossa käytetään nykyään 20–40 kV vaihtojännitettä. 

Liityntäjohdossa muuntoasemalta maalle voidaan käyttää vaihto- tai tasajänniteyhteyttä 

puiston koosta ja etäisyydestä riippuen. Merikaapeleilla on suuri kapasitanssi, joten 

vaihtovirtaa ei voida siirtää pitkiä etäisyyksiä, koska johdon tuottama loisteho veisi sen 

kaiken siirtokapasiteetin. 
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2.5 Tuulivoimateknologian kehitystrendit 

Tuulivoimatekniikka on kehittynyt voimakkaasti kuluneiden vuosikymmenien aikana. 

Tuulivoimaloiden nimellistehot ovat kasvaneet ja energiatehokkuus on kehittynyt  

parempien säätöominaisuuksien vuoksi. Kantaverkko-operaattorit ovat asettaneet 

tuulivoimaloille samankaltaisia verkkoonliittymisvaatimuksia kuin perinteisille 

voimalaitoksille. 
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Kuva 10 Suurimpien tuulivoimaloiden nimellistehon Pn kehittyminen (Van Kuik 

2001) (Enercon Gmbh 2006) 

Suosituin tuulivoimaloiden teholuokka tällä hetkellä on 2-3 megawattia, ja tämä 

edellyttää 80-90 metrin turbiinin halkaisijaa. Kun tulevaisuudessa tullaan rakentamaan 

suuria merituulipuistoja, perustusten valamiseen liittyvien kustannuksien vuoksi 

pyritään käyttämään suurempia tuulivoimaloita, jotka ovat noin 4-5 MW:n luokassa ja 

joiden turbiinien halkaisija on noin 120 metriä. Eräillä valmistajilla on jo tällaisia 

tuulivoimaloita myynnissä. 

 

Aikaisemmin tuulivoimalat perustuivat lähinnä tyyppiin A (kiinteänopeuksinen 

häkkikäämitetty epätahtigeneraattori) passiivisakkauksella. Tämä tarkoitti että turbiini 

toimi suurimman osan ajasta epäoptimaalisella hyötysuhteella ja matalilla 

tuulennopeuksilla menetettiin osa tuulen energiasta. Uudemmilla generaattoriratkaisuilla 

(tyypit B ja C) turbiinin pyörimisnopeutta voidaan muuttaa ja saavuttaa näin parempi 

huipunkäyttöaika. Lisäksi lapakulmaa säätämällä voidaan tehokkaasti rajoittaa tuotetun 

tehon määrää korkeilla tuulennopeuksilla. Käytännössä nykyään ei enää valmisteta 

tyypin A voimaloita, vaan tyyppi B on suosituin, ja C mahdollisesti tulee olemaan 

suosituin tulevaisuudessa. 
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Asennetun tuulivoiman määrä on viime aikoina ollut voimakkaassa kasvussa. Koko 

maailmassa asennetun tuulivoimakapasiteetin määrä on noussut keskimäärin 26% 

vuodessa vuodesta 1990 vuoteen 2005. Tämä tekee tuulivoimasta nopeimmin kasvavan 

energiantuotantomuodon, ja toiseksi suurimman uusiutuvan energiatuotantomuodon 

vesivoiman jälkeen. Maailmanlaajuisesti asennettua tuulivoimakapasiteettiä oli vuonna 

2005 59 GW. Global Wind Energy Councilin (2006) mukaan tämä voi nousta vuoteen 

2020 mennessä jopa 1000 GW:n. Massatuotannon edut, valmistajien keskinäinen 

kilpailu ja termiselle voimalle asetetut verot lisäävät tuulivoiman kilpailukykyä. 
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3 Tuulivoimaloiden mallintaminen 

Tuulivoimaloita mallinnetaan, jotta voidaan tutkia niiden transienttistabiilisuutta ja 

vuorovaikutusta sähköverkon kanssa. Lisäksi tuulivoimaloiden mallit nopeuttavat niiden 

kehitysaikaa, koska ennen todellisia testejä voidaan saada suuntaa-antavia tuloksia 

tietokonesimulaatioiden avulla. 

 
Tuulivoimalan simulointimalli ei saa olla liian yksinkertainen, mutta toisaalta ei 

myöskään liian yksityiskohtainen, sillä silloin se on vaikeampi ymmärtää ja 

simulointinopeus on  hitaampi. Mallinnustarkkuuden ja tutkittavan ilmiön tulee olla 

sopusoinnussa keskenään (Akhmatov 2003). 

 
 

 

Kuva 11  Tuulivoimalan simulointimallin lohkokaavio (Ackermann ym. 2005). 

TMECH on turbiinin mekaaninen momentti, ωturb turbiinin kulmanopeus, β 

lapakulma, βref  lapakulman referenssiarvo, ωgen generaattorin kulmanopeus, 

θgen akseliston kiertymä, Tel generaattorin sähköinen momentti, P pätöteho, Q 

loisteho, US liitinjännite, IS staattorin virta, fNET verkon taajuus, IR roottorin 

virta, UR roottorin jännite ja PREF, QREF  ja UREF  pätötehon, loistehon ja 

jännitteen referenssiarvoja 
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Kuvassa on yleinen tuulivoimalan mallin lohkokaavio. Lohkokaavio voidaan esittää 

muillakin tavoin, mutta tässä se on jaettu turbiiniin, akselistomalliin, generaattoriin, 

lapakulman servomoottoriin ja tuuliturbiinin ohjaus- ja suojausjärjestelmään. 

3.1 Turbiinin mallintaminen 

Yksinkertaisin tapa mallintaa turbiini on olettaa ajan suhteen vakiona pysyvä  

mekaaninen syöte. Tämä on hyväksyttävä yksinkertaistus varsinkin lyhyissä 

tarkastelujaksoissa, joiden aikana tuulennopeus ei ehdi merkittävästi muuttua. Syötteenä 

mallille voi tällöin olla joko vakioteho tai -momentti. Vakiotehon käyttö syötteenä 

momentin sijasta on suositeltavaa, koska se vastaa paremmin tuuliturbiinin fyysistä 

mallia ja on mallin stabiilisuuden kannalta parempi valinta (Ackermann ym. 2005). 

 

Jos simulaatioissa halutaan käyttää tuulisarjoja, täytyy turbiinin aerodynaaminen 

käyttäytyminen ottaa huomioon. Stabiilisuustarkasteluja varten riittää käytännössä, että 

turbiinin hyötysuhde Cp mallinnetaan lavanhuippusuhteen λ ja lapakulman β funktiona 

joko approksimoimalla sitä funktiolla, tai matriisina jonka arvoja interpoloidaan tarpeen 

mukaan. 

 

Tämän jälkeen mekaaninen teho voidaan laskea yhtälöstä 3.1. 

 

(3.1)  3

2

1
, vA

v

r
CpPmek ρβ

ω








=  

 

ω on turbiinin kulmanopeus, r on turbiinin säde, A on turbiinin lapojen pyyhkimä pinta-

ala, ρ on ilman tiheys ja v on turbiiniin tulevan tuulen ekvivalenttituulennopeus.   

 

Turbiiniin tulevan tuulen nopeus vaihtelee eri puolilla lapojen pyyhkäisypinta-alaa ja on 

lisäksi ajan funktio. Lyhyitä sähköverkon ilmiöitä mallinnettaessa voidaan  

tuulennopeus olettaa vakioksi. 

 

On huomattava että Cp-yhtälön arvot vastaavat tasapainotiloja. Jos halutaan mallintaa 

muutosilmiöitä λ:n tai β:n muuttuessa, tarvitaan mekaanisen tehon laskemiseksi 

monimutkaisempaa menetelmää.  

3.2 Lapakulman servomoottori 

Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa lapakulman asentoa voidaan muuttaa tehon 

rajoittamiseksi kovalla tuulella. Säätöön käytetään servomoottoria. Servomoottori on 
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sähkömoottori jonka roottorin asentoa voidaan muuttaa ja pitää paikallaan 

ohjaussignaalin mukaan. 

 

Rakenteellisista syistä lapakulman asennolle on olemassa ylä- ja alarajat βmax ja βmin . 

Aktiivisakkausta  käyttävissä tuulivoimaloissa säätöalue on βmin..0  ja lapakulman säätöä 

käyttävissä se on  0..βmax. Lapakulman muutosnopeus on rajallinen, ja sillä on eri arvo 

sitä lisättäessä (dβ/dt)+  ja vähennettäessä (dβ/dt)-. Tyypillinen arvo muutosnopeudelle 

on 5°/s. 

3.3 Akseliston mallintaminen 

Tuulivoimalan akselistossa esiintyy hitautta kaikissa pyörivissä massoissa; turbiinissa, 

mahdollisessa vaihteistossa, vaihteiston molemmin puolin olevissa akseleissa ja 

generaattorin roottorissa (kuva 12). 

 

Kuva 12 Useimmissa tuulivoimaloissa on vaihdelaatikko turbiinin ja 

generaattorin roottorin välissä. HM  ja HG  ovat turbiinin ja roottorin  

hitausvakiot,  ωM  ja ωG  turbiinin ja roottorin kulmanopeudet, ωe on 

sähköinen kulmanopeus, n vaihteiston muutossuhde ja p/2 on generaattorin 

napaparien lukumäärä 

Akseliston dynaamista käyttäytymistä kuvaavaa yhtälöä kutsutaan heilahteluyhtälöksi. 

Heilahteluyhtälö kirjoitetaan yleensä hitausvakion H avulla. Hitausvakion yksikkö on 

sekunti, ja se tulkitaan seuraavasti: Hitausvakio on se aika, jonka ajan pyörivän 

järjestelmän pyörimisenergia pystyy syöttämään järjestelmää sen nimellisteholla. 
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3.3.1 Suhteellisarvolaskenta mekaanisilla suureilla 

Kuvassa 12 on kolme eri pyörimisnopeudella toimivaa järjestelmää, matalanopeuksinen 

akseli, suurinopeuksinen akseli ja sähköinen järjestelmä. Jotta suureita voitaisiin 

käsitellä samoissa yhtälöissä, pitää ne joko redusoida yhteen nopeusportaaseen, tai  ottaa 

käyttöön suhteellisarvojärjestelmä samaan tapaan kuin sähköverkkoja käsitellessä.  

 

Momentille määritellään perusarvo: 

 

(3.3) 
b
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=  

 

Vaimennusvakiolle määritellään perusarvo: 

 

(3.4)  
b

b

b

T
D

ω
=  

 

Kiertymisvakiolle määritellään perusarvo: 

 

(3.5)  
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Yleensä kulman perusarvoksi θb valitaan 1, kun tarkastellaan sähköisiä suureita.  

3.3.2 Yksimassaheilahteluyhtälö 

Jos koko akselistoa halutaan kuvata vain yhdellä hitausmomentilla, heilahteluyhtälö on 

seuraava: 

 

(3.6)  
dt

d
JDTT EM

ω
ω =−−  

 

Tämä voidaan kirjoittaa hitausvakion H (3.2) avulla: 

 

(3.7)  
dt

dHP
DTT

n

n

EM

ω

ω
ω

2

2
=−−  

 

Edelleen jos käytetään suhteellisarvoja: 

 

(3.8)  
dt

d
HDTT EM

ω
ω 2=−−  
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Yksimassaheilahteluyhtälössä sekä hitaan että nopean akselin suhteellinen 

pyörimisnopeus on sama. Tämä on riittävä malli jos akselisto on jäykkä, eli sen 

kiertymisvakion arvo on suuri. Näin ei kuitenkaan yleensä ole tuulivoimaloissa, koska 

pyörimisnopeuden muutos turbiinista generaattorin sähköiseen nopeuteen saattaa olla yli 

satakertainen. Kun kiertymisvakio redusoidaan hitaammasta akselista nopeampaan, se 

jaetaan pyörimisnopeuden muutoksen neliöllä. Tuulivoimaloita mallinnettaessa ei 

yleensä käytetä yksimassaheilahteluyhtälöä. 

3.3.3 Kaksimassaheilahteluyhtälöt 

Yhtälöitä 3.9 (Akhmatov 2003) kutsutaan kaksimassaheilahteluyhtälöiksi. Näissä hidas 

ja nopea akseli on mallinnettu omalla yhtälöllään, joiden välillä voima välittyy akselin 

kiertymän θS  kautta. ω0 on järjestelmän sähköinen tahtikulmanopeus. 
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3.4 Generaattorin mallintaminen 

Generaattoreiden malleja on simulointiohjelmien standardikirjastoissa. Usein näissä ei 

kuitenkaan ole nykyään yleisen kaksoissyötetyn epätahtigeneraattorin mallia, joten se 

pitää kirjoittaa itse. Aiheesta ovat kirjoittaneet Akhmatov (2003), Ackermann ym. 

(2005) ja Kundur (1994). 

3.5 Ohjaus- ja suojausjärjestelmän mallintaminen 

Suuritehoisissa vakionopeuksisissa voimaloissa lavan asentoa voidaan muuttaa. 

Lapakulmaa säädetään tuotetun tehon rajoittamiseksi kovan tuulen aikana sekä 

hätäjarrutusten suorittamiseksi. 

 

Muuttuvanopeuksisissa voimaloissa voidaan lapakulman lisäksi muuttaa hetkellistä 

pätö- ja loistehon tuotantoa sekä generaattorin pyörimisnopeutta. Pyörimisnopeutta 

säädetään yleensä siten että lavanhuippusuhde λ (2.3) pidetään optimiarvossaan. 

 

Tuulivoimaloiden suojausjärjestelmä perustuu useiden eri suureiden, kuten 

liitinjännitteen, virtojen, tuulennopeuden ym. mittaukseen. Näiden perusteella  laitos 



 27 

kytkeytyy irti verkosta ja pysähtyy automaattisesti tarvittaessa. Eräitä tärkeimpiä 

suojausfunktioita ovat alijänniterele ja saarekekäytön tunnistusrele. 

3.6 Tuulipuistojen mallintaminen 

Sähköverkkotarkasteluissa tuulipuistot mallinnetaan laskenta-ajan vähentämiseksi 

tavallisesti yhtenä ekvivalenttikoneena, jonka nimellisteho on puiston tuulivoimaloiden 

nimellistehojen summa. Akhmatovin (2003) mukaan näin voidaan tehdä, jos kaikki 

voimalat toimivat nimellistehollaan tai kun yksittäisten tuulivoimaloiden toimintapisteet 

eivät ole kaukana toisistaan.  

 

Kun tuulipuistoa mallinnetaan yhdellä ainoalla ekvivalentilla, on vaarana, että saadut 

tulokset lyhyen aikavälin stabiilisuudesta ovat liian optimistisia (Akhmatov 2002). 

Ekvivalenttimallia ei kannata käyttää, kun tuulivoimaloiden toimintapisteet eroavat 

toisistaan esimerkiksi tuulen hidastumisen vuoksi, kun se kulkee voimalarivien läpi. 

Tällöin tuulipuisto voidaan mallintaa useamman ekvivalenttikoneen yhdistelmänä. 
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4 Sähköverkko ja stabiilisuus 

4.1 Suomen kantaverkko 

Sähkövoimajärjestelmä koostuu generaattoreista, sähkön siirto- eli kantaverkosta, 

alueellisista verkoista, jakeluverkoista ja kuormista. Suomen sähkövoimajärjestelmä on 

osa pohjoismaista yhteiskäyttöjärjestelmää, johon kuuluvat myös Ruotsin, Norjan ja Itä-

Tanskan järjestelmät, ja joka muodostaa yhteisen taajuusalueen. 

 

Kantaverkko liittää sähkön tuottajat ja kuluttajat toisiinsa ja sen kautta siirretään 

valtaosa kulutetusta tehosta. Suomessa kantaverkko-operaattori Fingrid Oyj vastaa sen 

ylläpidosta, kehittämisestä, käytön suunnittelusta ja valvonnasta. Kantaverkko-

operaattorin toiminta perustuu sähkömarkkinalakiin. 

 

Suomen kantaverkko näkyy kuvassa 18 (s. 39). Siinä käytetään kolmea jänniteporrasta, 

jotka ovat 400 kV, 220 kV ja 110 kV. Verkko on yhdistetty vaihtovirtayhteyksillä 

Ruotsiin, Norjaan ja Viipurissa sijaitsevaan tasavirtalinkkiin. Lisäksi Suomesta on 

tasavirtayhteys Ruotsiin. Suomessa kantaverkko on rakennettu pääosin ilmaeristeisenä, 

eli johdot ovat avojohtoja ja sähköasemat ulosasennettuja. Kaapeleiden käyttö on 

vähäistä, koska Suomessa siirtoetäisyydet ovat pitkiä ja kaapelit ovat avojohtoja 

kalliimpia. 

 

Sähköenergian kulutus Suomessa oli vuonna 2005 84,9 TWh ja huipputeho 14776 MW 

(Energiateollisuus ry 2006a ja 2006b). Suomesta on vientikapasiteettia 1850 MW ja 

tuontikapasiteettia 3460 MW (Nordel 2006). Lähiaikoina käyttöön otettava 

tasavirtayhteys Estlink Viroon lisää siirtokapasiteetteja 350 MW:llä molempiin suuntiin. 

Lisäksi Suomen ja Ruotsin välille tullaan asentamaan toinen tasavirtayhteys Fenno-Skan 

2, jonka siirtokapasiteetti on 800 MW molempiin suuntiin. 

 

Yhteispohjoismaista verkkoa suunnittelee ja kehittää pohjoismaisten kantaverkko-

operaattorien yhteistyöjärjestö Nordel. Järjestön tarkoituksena on harmonisoida eri 

maiden kantaverkkoa koskevia säännöksiä ja yhdistää maiden verkot toisiinsa 

paremmin. Näin pyritään saavuttamaan parempi voimajärjestelmän käyttövarmuus, 

edullisempi sähkön hintataso ja ympäristöystävällisemmat tuotantomenetelmät. 
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4.2 Sähkövoimajärjestelmän stabiilisuus 

Sähkövoimajärjestelmä on epälineaarinen järjestelmä joka toimii jatkuvassa 

muutoksessa olevassa ympäristössä. Kuorman ja generaattoreiden tuotannon 

muuttumisen vuoksi järjestelmän tilassa tapahtuu jatkuvasti pieniä muutoksia. 

Järjestelmän täytyy kestää myös suuret häiriöt, kuten oikosulut ja suurten 

generaattoreiden irtoamiset. 

 

IEEE:n ja CIGRE:n asettama työryhmä (IEEE/CIGRE 2004) määrittelee 

sähkövoimajärjestelmän stabiilisuuden seuraavasti: ”Sähkövoimajärjestelmän 

stabiilisuus on fysikaaliselle häiriölle altistetun voimajärjestelmän kyky päästä annetusta 

alkutilasta uudelleen tasapainopisteeseen, niin että useimmat järjestelmän muuttujat 

pysyvät rajoitettuina ja käytännössä koko järjestelmä säilyy ehjänä.” 

 

Voimajärjestelmän stabiilisuutta kannattaa lähestyä jakamalla se eri 

stabiilisuustyyppeihin (kuva 13). 

 

 

Kuva 13  Sähkövoimajärjestelmän stabiilisuuden jaottelu (IEEE/CIGRE  2004) 

4.2.1 Kulmastabiilisuus 

Kulmastabiilisuus on järjestelmän kyky säilyttää sen toiminnan kannalta välttämätön 

tahtikäyttö. Tasapainotilassa tahtigeneraattorin mekaaninen ja sähköinen teho ovat 

yhtäsuuret. Sähköisen momentin muutos häiriön jälkeen voidaan jakaa kahteen 

komponenttiin: tahdistavaan (roottorin kulman muutokseen verrannolliseen) ja 

vaimentavaan (roottorin nopeuden muutokseen verrannolliseen) momenttiin. 
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Tahtigeneraattorin stabiilisuuden menettäminen johtaa suuriin tehoheilahteluihin ja 

koneen erottamiseen verkosta suojauksen toimiessa. Kulmastabiilisuutta voidaan 

parhaiten havainnollistaa kahden koneen järjestelmässä. Tarkastelu on esitetty kirjoissa 

(Kundur 2004) ja (Elovaara & Laiho 1988). Kulmastabiilisuuden ongelmat jaetaan 

kahteen osaan: piensignaalistabiilisuuteen ja transienttistabiilisuuteen. 

 

Piensignaalistabiilisuus tarkoittaa stabiilisuutta pienten häiriöiden suhteen. 

Tahtigeneraattorien antaman tehon riippuvuus roottorin kulmasta on hyvin 

epälineaarinen. Piensignaalistabiilisuutta tutkittaessa järjestelmän yhtälöt voidaan 

riittävällä tarkkuudella linearisoida analyysiä varten. Epästabiilisuus voi seurata 

roottorin kulman epäperiodisesta kasvusta (tahdistavan momentin puute) tai roottorin 

vahvistuvista heilahteluista (vaimentavan momentin puute). Piensignaalistabiilisuuden 

ongelmat voivat olla paikallisia tai laajojen alueiden välisiä. 

 

Transienttistabiilisuus tarkoittaa stabiilisuutta suurten häiriöiden suhteen. Suuret häiriöt 

aiheuttavat suuria muutoksia tahtigeneraattoreiden roottorien kulmissa eikä 

stabiilisuuden säilymistä voida enää tutkia linearisoimalla järjestelmä. Epästabiilisuus 

voi seurata epäperiodisena roottorin kulman kasvuna, mitä kutsutaan ensimmäisen 

heilahduksen epästabiilisuudeksi. Stabiilisuus voidaan myös menettää eri 

heilahtelumoodien kerrannaisten seurauksena. 

 

Molempien kulmastabiilisuuden osa-alueiden ajallinen tarkastelualue on noin 10-20 

sekuntia, minkä vuoksi ne kuuluvat lyhyen aikavälin ilmiöihin. 

4.2.2 Jännitestabiilisuus 

Jännitestabiilisuus tarkoittaa voimajärjestelmän kykyä ylläpitää hyväksyttäviä jännitteitä 

kaikissa järjestelmän solmuissa, kun järjestelmä altistetaan häiriölle jostain annetusta 

lähtötilasta (IEEE/CIGRE 2004). 

 

Jännitestabiilisuus on kuorman stabiilisuutta. Kun kuormaa syöttävä verkko esitetään 

Theveninin lähteenä, piiriteoriasta tiedetään että suurin mahdollinen teho siirtyy, kun 

kuormaimpedanssi on Theveninin impedanssin kompleksikonjugaatti. Jos 

kuormaimpedanssia vielä tästä lasketaan, ei teho enää kasva vaan pienenee. 

Jännitestabiilisuuden menetyksessä on kyse joko kuorman kasvamisesta tai Theveninin 

impedanssin kasvusta.  
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Kuva 14 Teho-jännite-käyrät jännitestabiilisuuden havainnollistamiseksi 

(Koskinen 2001). U2  on 400 kV siirtojohdon kuorman puoleisen pään jännite 

ja P2  on kuorman pätöteho. Tan(Φ) on kuorman lois- ja pätötehon suhde Q/P. 

Kuvassa 14 olevaa kuvaajaa sanotaan PV-käyräksi. Kuvasta näkyy siirtojohdon 

kuorman puoleisen pään jännitteen muuttuminen kun kuorman pätöteho muuttuu. 

Pitkittäisen viivan yläpuolella oleva alue on stabiilia aluetta, jossa pätövirran lisääminen 

lisää kuorman pätötehoa. Viivan alapuoli on epästabiilia aluetta, jossa pätövirran 

lisääminen alentaa kuorman pätötehoa. Viiva itse merkitsee staattisen 

jännitestabiilisuuden rajat kuormille, joilla on eri tehokertoimet. 

 

Nähdään, että jos kuorma on vahvasti ylikompensoitu, jännite pysyy pitkään nimellisen 

lähellä ennen kuin staattinen stabiilisuusraja tulee vastaan. Jos stabiilisuusraja ylitetään, 

seurauksena on jänniteromahdus. 

 

Jännitestabiilisuus jaetaan stabiilisuuteen suurten ja pienien häiriöiden suhteen. 

Jännitestabiilisuus suurten häiriöiden suhteen tarkoittaa järjestelmän kykyä ylläpitää 

hyväksyttäviä jännitteitä suurten häiriöiden, esimerkiksi oikosulkujen jälkeen. 

Jännitestabiilisuus riippuu järjestelmän, kuormien, säätöjen ja suojausjärjestelmien 

ominaisuuksista. Järjestelmän epälineaarinen vaste häiriöön (moottorit, käämikytkimet, 

generaattoreiden roottorivirtarajoitukset) täytyy ottaa huomioon kun tutkitaan 

jännitestabiilisuutta. Tutkittavien ilmiöiden aikaskaala on muutamista sekunneista 

kymmeniin minuutteihin. 

 

Jännitestabiilisuus pienten häiriöiden suhteen tarkoittaa järjestelmän kykyä ylläpitää 

hyväksyttäviä jännitteitä oltuaan altistettuna pienille häiriöille, kuten järjestelmän 

kuorman kasvulle. Tämän tyyppiseen stabiiliuteen vaikuttavat kuormien, jatkuvien ja 

diskreettiaikaisten säätöjärjestelmien ominaisuudet. Järjestelmän yhtälöt voidaan 
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sopivilla oletuksilla linearisoida stabiilisuusanalyysiä varten. Tällainen linearisointi ei 

kuitenkaan ota huomioon diskreettejä säätöjärjestelmiä, kuten käämikytkimien säätöjen 

muutoksia. Lineaarisen ja epälineaarisen analyysin yhdistäminen voi olla hyödyllistä. 

 

Jännitestabiilisuusongelmat voidaan jaotella myös ajan suhteen. Lyhyen aikavälin 

jännitestabiilisuuteen liittyvät nopeasti käyttäytyvät kuorman osat, kuten 

epätahtimoottorit, elektroniikalla ohjatut kuormat ja HVDC-muuttajat. Tarkasteltu 

aikaväli on muutamia sekunteja. Pitkän aikavälin jännitestabiilisuuteen vaikuttavat 

hitaammin toimivat laitteet kuten käämikytkimellä varustetut muuntajat, 

termostaattiohjatut kuormat ja generaattoreiden virtarajoittimet. Tarkasteltu aikaväli on 

muutamasta minuutista useaan minuuttiin. Stabiilisuuden säilyminen riippuu verkosta 

irtoavasta laitteistosta. 

4.2.3 Taajuusstabiilisuus 

Taajuusstabiilisuus on voimajärjestelmän kyky säilyttää vakaa toimintataajuus vakavan 

häiriön jälkeen, joka on johtanut merkittävään epätasapainoon kuorman ja tuotannon 

välillä (IEEE/CIGRE 2004). Jos pätötehon tuotanto ja kulutus ovat tasapainossa, verkon 

taajuus säilyy vakiona. Jos kulutus on suurempi kuin tuotanto, tehojen hetkellinen erotus 

tulee verkon pyörivien koneiden pyörimisliike-energiasta. Tällöin verkon taajuus laskee.  

Se ei kuitenkaan laske loputtomasti, sillä taajuuden laskeminen alentaa myös kuormien 

suuruutta. 

 

Taajuusstabiilisuuden ongelmat johtuvat puutteista verkon laitteiden käyttäytymisessä, 

säätö- ja suojauslaitteiston huonosta koordinoinnista tai riittämättömästä 

tuotantoreservin määrästä. 

 

Esimerkki lyhyen aikavälin taajuusstabiilisuusongelmasta on osiin jakautunut verkko, 

jonka osissa vallitsee suuri epätasapaino kuorman ja tuotannon välillä. Jos verkosta ei 

kytketä alitaajuuden perusteella kuormaa irti riittävästi, taajuus laskee nopeasti, 

generaattorit kytkeytyvät irti ja voimajärjestelmä romahtaa. Pidemmän aikavälin 

taajuusstabiilisuusongelmat johtuvat hitaasti vaikuttavista ilmiöistä, kuten 

höyrykattiladynamiikasta ja kuorman jännitesäätäjistä. 

4.3 Tuulivoiman aiheuttamat stabiilisuuskysymykset 

Käytännössä kaikki verkkoon syötetty energia tuotetaan tahtigeneraattoreilla. 

Tuulivoimaloissa käytetään kuitenkin enemmän epätahtigeneraattoreita, joiden 

käyttäytyminen vikatilanteissa on erilaista kuin tahtigeneraattoreiden. Jos voimalaa ei 

kytketä irti verkosta vian seurauksena, niin epätahtigeneraattorin stabiilisuuden 

säilyminen riippuu siitä, ehtiikö roottori kiihtyä vian aikana niin paljon että vian 



 33 

jälkitilanteessa koneen sähköinen momentti ei enää riitä vastustamaan mekaanista 

momenttia. Epätahtigeneraattoreiden stabiilisuutta on käsitellyt mm. Katancevic (2003). 

Uusissa kaksoissyötetyissä tuulivoimaloissa käytetään nykyään myös taajuusmuuttajia, 

jotka eivät kestä suuria virtoja ja ne kytketään irti häiriöiden ajaksi. 

 

Edellisessä kappaleessa mainittujen kulma-, jännite- ja taajuustabiilisuuden lisäksi 

häkkikäämitettyihin epätahtigeneraattoreihin (tyyppi A) perustuviin tuulipuistoihin 

liittyy nopeusstabiilisuudeksi kutsuttu ilmiö (Samuelsson & Lindahl 2005). Kysymys on 

siitä että verkkovian aikana epätahtigeneraattorin roottori kiihtyy, jolloin vian jälkeen 

loistehon kulutus on suurempi kuin ennen vikaa. Tämän takia liitinjännite ei nouse 

vikaa edeltävään arvoon mikä muuttaa generaattorin momenttikäyrää. Generaattori 

saattaa vian jälkeen jäädä toimimaan nopeammin kuin ennen vikaa. Tämä ei ole 

toivottavaa, sillä tällöin loistehon kulutus on suurempi ja turbiinin hyötysuhde 

pienempi. 

 

Toinen tuulivoimaan ja stabiilisuuteen liittyvä erityiskysymys on tuulivoimaloiden 

vaikutus piensignaalistabiiliuteen. Synkronisessa sähkövoimajärjestelmässä on 

tyypillisesti värähtelymoodeja, jotka aiheutuvat eri alueiden generaattoreiden 

heilahtelusta toisen alueen generaattoreita vastaan. Nämä moodit ovat yleensä alueella 

0,1 - 1 Hz. Nordel-alueen verkossa kaksi tärkeintä värähtelymoodia ovat 0,30 Hz joka 

havaitaan parhaiten Ruotsin ja Suomen välillä sekä 0,58 Hz Etelä-Norjan ja Ruotsin 

välillä (Norheim ym. 2005).  Akhmatovin (2003) mukaan tuulivoimaloiden akselistojen 

ominaisvärähtelytaajuudet ovat alueella yhdestä muutamaan hertsiin, ja on mahdollista, 

että tuulivoimalat näin heikentäisivät verkon tehoheilahtelujen vaimenemista. 

 

Tutkimuksessa (Norheim ym. 2005) tutkittiin tuulivoiman vaikutusta tehoheilahtelujen 

vaimenemiseen yksinkertaisella, 23 generaattoria sisältävällä pohjoismaisen 

kantaverkon PSS/E-mallilla. Norjaan lisättiin 1000 ja 5000 MW tuulivoimaa, mikä 

korvasi vastaavan määrän vesivoimaa. Tehoheilahtelut herätettiin kytkemällä Norjan ja 

Ruotsin etelässä yhdistävä Haslen siirtojohto hetkeksi irti. Tehoheilahtelujen mittaus 

tapahtui samaisella siirtojohdolla. Tyypin A tuulivoimalat paransivat selvästi 0,58 Hz 

tehoheilahtelujen vaimenemista, kun taas tyypin B voimalat heikensivät sitä hieman. 

Käytetty tyypin A tuulivoimalan generaattorimalli oli sama kuin tässä työssä. Käytetty 

tyypin B malli oli General Electricsin 1,5 MW malli. 

4.4 Tuulivoima jakeluverkossa 

Heikoissa, oikosulkuteholtaan alhaisissa verkoissa tuulivoima voi huonontaa jännitteen 

laatua. Epätoivottuja jännitemuutoksia kutsutaan välkynnäksi (eng. flicker). 

Tuulennopeuden muutokset aiheuttavat välkyntää erityisesti tyypin A voimaloissa, 
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joissa kiinteänopeuksinen turbiini ei voi toimia energiapuskurina. Välkyntää aiheuttavat 

myös voimaloiden  kytkentätoimenpiteet ja mekaaniset värähtelyt. 

 

Jakeluverkoissa tuulivoima on verkon suojauksen kannalta haaste. Verkkovian 

yhteydessä tuulivoimalasta lähtevä oikosulkuvirta voi aiheuttaa releiden turhia 

laukaisuja. Tämä johtuu siitä, että jakeluverkkoja suunniteltaessa ei ole varauduttu 

siihen, että niissä voitaisiin myös tuottaa tehoa eikä vain kuluttaa sitä. 

4.5 Tuulivoiman verkkoonliittymisehdot 

Aikaisemmin tuulivoimalle ei asetettu samoja verkkoonliittymisvaatimuksia kuin 

perinteisille voimalaitoksille ja sitä pidettiin verkon toiminnan kannalta negatiivisena 

kuormana. Tuulivoimaloiden suojaus oli asetettu konservatiivisesti, joten voimalat 

irtosivat verkosta pientenkin häiriöiden vuoksi. Tämä oli tarkoituksenmukaista, koska 

voimalat oli sijoitettu jakeluverkkoon ja niistä tuleva vikavirta olisi jäänyt syöttämään 

vikakohdan valokaarta, mikä olisi häirinnyt pika- ja aikajälleenkytkentöjen kykyä 

sammuttaa vika. 

 

Nykyään, kun tuulivoima useissa maissa muodostaa merkittävän osan vuotuisesta 

energiantuotannosta, on vaarana että verkkovian aiheuttama laajalle alueelle leviävä 

jännitekuoppa irrottaa verkosta suuren määrän tuulivoimaa, mikä voisi jopa johtaa 

suurhäiriöön. Tämän vuoksi tuulivoimaloilta on alettu vaatia samoja tai samankaltaisia 

verkkoonliittymisehtoja kuin perinteisiltä voimalaitoksilta.  

 

Kantaverko-operaattorit ovat laatineet tuulivoimalle verkkoonliittymisehdot joko 

erikseen tai yleisten vaatimusten oheen. Nämä määrittelevät (Ackermann ym. 2004): 

 

• Minkälaisissa verkkovioissa tuulivoimala ei saa kytkeytyä irti verkosta (eng. 

fault ride-through) 

• Millä taajuusalueella ja miten pitkään tuulivoimalan tulee kyetä toimimaan 

• Miten pätötehon tuotantoa tulee kyetä säätelemään (eng. active power control) 

• Miten tuotetun tehon muutoksia, käytännössä vain kasvua, rajoitetaan (eng. 

power ramp rate control) 

• Millä tehokertoimella tuulivoimalan tulee kyetä toimimaan (eng. reactive power 

control) 

• Miten tuulivoimalan tulee kyetä tukemaan verkon jännitettä säätämällä loistehon 

tuotantoa tai kulutusta (eng. voltage control) 

 

Nordel-alueella ei tällä hetkellä (loppuvuodesta 2006) ole yhteisiä tuulivoiman 

verkkoonliittymisehtoja, mutta ne ovat valmistelun alla. 
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5 Tuulivoima Suomessa 

5.1 Tuulivoima Suomessa nykyhetkellä 

Vuoden 2006 loppupuolella Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia 86 MW, 

joka jakautui 96 laitoksen kesken. Manner-Suomessa tuulivoimakapasiteettia oli 78 

MW. Vuonna 2005 tuulivoimalla tuotettiin energiaa 170 GWh, mikä vastasi 0,2% 

vuotuisesta sähköenergian kulutuksesta (VTT 2006). 

 

 

Kuva 15 Suomen tuulivoimalat ja -puistot loppuvuodesta  2006 (VTT 2006) 
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Tuulivoimakapasiteetin jakautuminen alueittain 2006 
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Kuva 16 Tuulivoimakapasiteetin jakautuminen alueittain Manner-Suomessa 

2006 (VTT 2006) 

Kuvista nähdään että nykyisin tuulivoimaa on Manner-Suomessa eniten Perämeren 

seudulla, Satakunnassa ja Uudellamaalla.  

5.2 Suomen tuulivoimapotentiaali 

Teoreettista tuulivoimapotentiaalia on Suomessa yli 50 TWh/a (Asplund ym. 2005), 

mikä vastaa noin 20000 MW:n tuulivoimakapasiteettia. Tätä voidaan verrata Suomen 

sähköenergian kokonaiskulutukseen vuonna 2005, joka oli 84,9 TWh (Energiateollisuus 

ry 2006). Käytännössä hyödynnettävissä oleva tuulivoimapotentiaali on alhaisempi, 

kuten luvussa 5.3 todetaan. 

 

Valtaosa tuulivoiman tuotantoon soveltuvista paikoista on merialueilla, joilla on myös 

parhaat tuulisuusolosuhteet. Alueiden soveltuvuuden arviointia varten määritellään 

huipunkäyttöajan käsite: 

 

(5.1) 
)(

)(

MWP

MWhE
t

n

Vuotuinen

h =  

 

Huipunkäyttöaika on voimalan vuoden aikana tuottaman energian ja sen nimellistehon 

suhde. Se kertoo, montako tuntia voimalan pitäisi toimia nimellistehollaan, jotta se 

tuottaisi vuoden aikana todellisuudessa tuottamansa energian. Mitä suurempi 

huipunkäyttöaika, sitä enemmän ja tehokkaammin voimala tuottaa energiaa. 
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Huipunkäyttöaikaa voi nostaa parantamalla tuulivoimalan hyötysuhdetta erityisesti 

matalilla tuulennopeuksilla (muuttuvanopeuksiset voimalat), käyttämällä pidempää 

tornia ja suurempaa turbiinia sekä pienentämällä laitevikojen vuoksi syntynyttä 

seisokkiaikaa. 

 

Taulukko 1 Keskimääräisiä tuulennopeuksia ja huipunkäyttöaikoja 

(Vindkraftföreningen) 

Alue Keskim. tuulennopeus 

(m/s) 

Odotettu 

huipunkäyttöaika (h) 

Lapin tunturit 7-9,5 2500-3000 

Rannikko 6-7,5 1600-2200 

Merialueet 7-8 3000-3500 

Sisämaa 4,5-5,5 1500-1700 (*) 

(*) Arvio, perustuu Saksasta saatuihin kokemuksiin 

 

Taulukossa 1 on eri alueiden keskimääräisiä tuulennopeuksia ja odotettuja 

huipunkäyttöaikoja. 

5.3 Maakuntien tuulivoimaselvityksiin perustuva arvio 

tuulivoimapotentiaalista 

 

Maakuntaliitot on velvoitettu osoittamaan maakuntakaavoissaan tuulivoimalle 

soveltuvat alueet. Tätä tarkoitusta varten ne ovat tilanneet selvityksiä konsulttiyrityksiltä 

tai tehneet niitä itse. Alla on esitetty arvio koko Manner-Suomen 

tuulivoimapotentiaalista.  

 

Ahvenanmaata ei ole huomioitu, koska sen sähkövoimajärjestelmästä ei ole suoraa 

yhteyttä Suomeen. Siellä kuitenkin on ja sinne edelleen rakennetaan tuulivoimaa.  
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Tuulivoimaselvityksistä laskettu tuulivoimapotentiaali Manner-

Suomessa (MW)
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Kuva 17 Maakuntien tuulivoimaselvityksistä laskettu teknillistaloudellisesti 

toteuttamiskelpoinen tuulivoimapotentiaali Manner-Suomessa (Lapin liitto ym. 

2004), (Ympäristöministeriö ym. 2003), (Varsinais-Suomen Energiatoimisto, 

Prizztech Oy 2004), (Uudenmaan liitto 2002), (Itä-Uudenmaan liitto ym. 2005) 

Kokonaispotentiaalin määräksi saatiin 8946 MW, joista 3920 MW (44 %) on P1-

leikkauksen pohjois- ja 5026 MW (56 %) eteläpuolella. P1-leikkaus jakaa Suomen 

sähköjärjestelmän eteläiseen ja pohjoiseen osaan, ja se kulkee hieman Kajaanin 

alapuolella. Siihen kuuluvat Vuolijoki-Pyhäselkä 400 kV johto, 400 kV Alajärvi-

Uusnivala kaksoisjohto sekä Petäjävedeltä pohjoiseen lähtevät 220 kV johdot. 

 

On mielenkiintoista havaita, että suurin tuulivoimapotentiaali on samoilla alueilla joihin 

tuulivoimaa on jo nykyään rakennettu, Perämeren seudulla, Satakunnassa ja 

Uudellamaalla. Pohjanmaalla ei nykyään ole paljon tuulivoimaa, mutta siellä on 

Korsnäsin suuri matalikko, mikä voi nostaa sen tuulivoimamäärää tulevaisuudessa. 

Selvityksistä saatu ennuste koko Suomen kokonaistuulivoimapotentiaalille on samaa 

luokkaa kuin selvityksessä (KTM 2004) saatu. 

 

Kuvassa 18 on esitetty kartalla Suomen sähkönsiirtoverkko ja potentiaaliset tuulivoima-

alueet. Yleisesti ottaen tuulivoima-alueet sijoittuvat vahvan siirtoverkon läheisyyteen. 

Poikkeuksen muodostavat Korsnäsin alue Pohjanmaalla ja Hangon-Tammisaaren 

merialueet. Voidaan myös kysyä, kestääkö siirtoverkon etelä-pohjoinen yhteys suuren 

tuulivoimamäärän aiheuttaman lisäkuormituksen, vai pitääkö sitä vahvistaa. 
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Kuva 18 Suomen kantaverkko (Fingrid 2005) ja tuulivoimalle soveltuvat alueet 

Manner-Suomessa maakuntien teettämien selvitysten mukaan 
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5.4 Tuulivoiman tulevaisuus Suomessa 

 

Selvityksessä (KTM 2004) on esitetty arvio teknisesti ja maankäytöllisesti 

toteutuskelpoisesta tuulivoimapotentiaalista lyhyellä (2010) ja pitkällä aikavälillä (2020-

2025). Arviot ovat allaolevassa taulukossa. 

 

Taulukko 2 Arvio teknillisesti ja maankäytöllisesti toteutuskelpoisesta 

tuulivoimapotentiaalista lyhyellä (2010) ja pitkällä aikavälillä (2025)  (KTM 2004) 

Potentiaali, MW Rannikko Tunturit Offshore Sisämaa Yhteensä 

Maakuntien selv. 

potentiaali 

400-800 100-230 6200-9300 - 6700-10300 

Toteutuskelpoinen 

2010 

300-400 10-100 50-150 - 360-650 

Toteutuskelpoinen 

2025 

n. 500 100-200 > 2000 0-500 > 2600 

 

Ensimmäisenä tuulivoimaa rakennetaan muutaman voimalan yksiköissä rannikolle, 

koska  siellä voidaan useimmiten käyttää olemassaolevia siirtoyhteyksiä, 

tuulisuusolosuhteet ovat kohtuullisen hyvät ja voimaloiden asentaminen on 

edullisempaa kuin merelle. Kun rannikoilta loppuvat sopivat alueet, on rakennettava 

rannikkovesialueille merituulipuistoja. Pitkällä aikavälillä myös sisämaahan saatetaan 

perustaa merkittävä määrä tuulivoimaa, kun heikkoihin tuuliolosuhteisiin tarkoitettujen 

tuulivoimaloiden kustannustehokkuus paranee. Lapin tuntureilla tuulivoimapotentiaalin 

hyödyntämistä rajoittavat pitkät etäisyydet kulutuspisteisiin ja arvoristiriita 

luonnontilaisen maiseman ja päästöttömän energiantuotannon välillä (KTM 2004). 
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6 Tutkimusmenetelmät 

Tavoitteena oli rakentaa simulaatiomalli vuoden 2020-2030 kantaverkolle, johon on 

sisällytetty merkittävä määrä tuulivoimaa. Mallin tuotanto- ja kulutustilanteet valittiin 

siten, että ne kuvaisivat erilaisia tehonsiirron ääritilanteita. 

6.1 PSS/E 

Sähkövoimajärjestelmän simulointiin käytettiin Siemens-PTI:n PSS/E (Power System 

Simulator for Engineering) 30.0.0-ohjelmaa. Se on ohjelma- ja datatiedostojen 

muodostama järjestelmä, joka on suunniteltu suorittamaan voimajärjestelmän analyysin 

perustoiminnot, mukaanlukien datan käsittely, päivitys ja muokkaus, tehonjako, vika-

analyysi, dynaaminen simulaatio ja ekvivalenttien muodostaminen. Dynaamisessa 

simuloinnissa se laskee vain perusaallon positiivisella symmetrisellä komponentilla, 

eikä siis huomioi yliaaltoja. Ohjelmassa voidaan käyttää myös itsetehtyjä 

dynamiikkamalleja. PSS/E on erityisen sopiva laajojen siirtoverkkojen mallinnukseen ja 

sitä käytetään kaikissa Pohjoismaissa. 

6.2 Sähkövoimajärjestelmän malli 

Sähkövoimajärjestelmän malli PSS/E-ohjelmalle on Fingrid Oyj:n toimittama. Suomen 

kantaverkko on esitetty siinä yksityiskohtaisesti ja muiden pohjoismaiden verkko 

ekvivalenttitasolla. Mallissa on 2199 solmua, 385 generaattoria, 1269 kuormaa ja 2634 

yhteyttä solmujen välillä. Verkko perustuu vuoden 2010 ennustettuun verkkoon, joten 

siinä on mukana Olkiluoto 3-ydinvoimalaitos sekä Fenno-Skan 2 ja Estlink-

tasavirtayhteydet. 
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Kuva 19 Kantaverkon mallinnuksessa käytetyn verkon tärkeimmät leikkaukset 

ja  keskeisimmät maiden väliset siirtoyhteydet 

6.3 Samlast 

Sähkövoimajärjestelmän tilat on saatu voimajärjestelmän tilaa simuloivasta Powelin 

Samlast-ohjelmasta, jossa sähköverkon tehonjako on yhdistetty markkinamalliin. 

Syötteenä ohjelmalle ovat mm. sade- ja tuulisuusmäärät. Samlastin laskentaresoluutio 

on 1/5-viikko. Tuloksena saadaan yksinkertainen PSS/E-verkkotilanne, josta 

generaattorien ja kuormien tilat voidaan kopioida Fingridin toimittamaan 

yksityiskohtaisempaan malliin. 

6.4 Tulevaisuusskenaariot 

Työssä tarkastellaan Suomen voimajärjestelmää aikavälillä 2020-2030. Tällöin 

vuosittainen sähköenergian kulutus oletetaan 110 TWh:ksi. Tutkittavana on kolme 

kehityspolkua: ensimmäisessä Suomessa on 2000 MW tuulivoimakapasiteettia, jonka 
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tuottama energia tyydyttää 5% (5,5 TWh) vuosittaisesta kulutuksesta. Toisessa 

Suomessa on 7300 MW tuulivoimakapasiteettia, minkä tuottama energia vastaa 20% 

(22 TWh) vuosittaisesta kulutuksesta. Kolmas on muuten sama kuin toinen, mutta 

tuulivoimaa on vain Etelä-Suomessa.  

 

 

 

Kuva 20 Tulevaisuusskenaariot tuulivoimatuotantoineen (kts. liite 4) 

Tulevaisuusskenaarioiden valmistelu tapahtui seuraavasti: Pohjaksi otettiin Fingridin 

vuoden 2010 talvi- ja kesätilanteet. Estlink, Fenno-Skan 1 & 2 ja Venäjän tuonti 

asetettiin Samlastista saatuihin arvoihin. Samlast-mallista kopioitiin käsin suurimpien 
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generaattorien tiedot, ja asettiin tuotantoryhmittäin oikeisiin arvoihin (vesi, CHP, ym.) 

Tämän jälkeen siirrot P1- (pohjois-etelä) ja RAC- (vaihtovirtayhteys Ruotsiin) 

leikkausten läpi pyrittiin saamaan Samlastin antamiin arvoihin kuormaa säätämällä. 

6.5 Työn rajaukset 

Simulaatioissa tarkasteltu aikaväli on alle 30 sekuntia. Tuulennopeus oletetaan vakioksi. 

Verkkomallissa ei ole keski- ja pienjännitejohtoja. 
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7 Tuulivoimalamallien valinta 

7.1 Käytössä olleet tuulivoimalamallit 

 

Kysely tuulivoimamalleista PSS/E-ohjelmalle lähetettiin suurimmille 

tuulivoimavalmistajille. Käyttöön saatiin taulukossa 3 olevat tuulivoimamallit. 

 

Taulukko 3 Käyttöön saadut tuulivoimalamallit 

Nro Nimi Teho (MW) Tyyppi Tarkoitettu 

PSS/E 

versiolle 

Päiväys 

1 SINTEF ACTIV 1,5 , säädet-

tävissä 

A (SCIG) Ei ilmoitettu 9-05 

2 Malli ei ole julkinen 

 

2,3 A (SCIG + 

ohjattu 

kondensaattori-

paristo) 

30.2 2-06 

3 Vestas V47 0,66 Muu (Muuttuva 

roottori-

resistanssi) 

29 6-06 

4 GE 1,5 1,5 B (DFIG) 29 6-05 

5 Malli ei ole julkinen 2,3 B (DFIG) 30.2 2-06 

6 GE 3,6 3,6 B (DFIG) 29 6-06 

7 Täysmuuttajamalli 

(Ullah 2006) 

Säädettävissä C (Täystaajuus-

muuttaja) 

Ei ilmoitettu Ei ilmoitettu 

 

Työssä simuloidaan Suomeen sijoittuvan suuren tuulivoimamäärän käyttäytymistä 

tulevaisuuden verkkotilanteessa. Valtaosa tuulivoimasta sijoittuu merialueille, ja siksi 

mallinnukseen haluttiin mahdollisimman suuritehoisten tuulivoimaloiden malleja. Isot 

tuulivoimalavalmistajat eivät nykyään enää myy suuritehoisia tyypin A tuulivoimaloita. 

Mallit 1 ja 2 otetaan kuitenkin vertailun vuoksi jatkotarkasteluun mukaan. Näitä tuskin 

kuitenkaan tullaan laajamittaisesti Suomeen asentamaan. 

 

Malleista 1 ja 2 valitaan paremmin soveltuva, samoinkuin malleista 5 ja 6. Mikäli malli 

7 osoittautuu soveltuvaksi, se otetaan mukaan, koska se on ainoa tyyppinsä edustaja. 
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Malli 4 poistetaan jatkotarkastelusta, koska se on liian pienitehoinen ja edustaa 

vanhentunutta tekniikkaa.  

 

Taulukko 4 Mallien yleisiä ominaisuuksia 

Nimi 1. SINTEF 

ACTIV 

2.  -  5.  -  6. GE 3,6  7. Täys-

muuttaja-

malli  

Tyyppi A A B B C 

Nimellisteho (MW) 1,5, 

muutettavissa 

2,3 2,3 3,6 Muutettavissa 

Yleinen / 

tyyppikohtainen 

malli 

Yleinen Tyyppi Tyyppi Tyyppi Yleinen 

Varmennettu 

mittaustulosten 

pohjalta 

Ei Ei tietoa Ei tietoa Ei (ESBNG 

2006) 

Ei 

Tukee mallien 

aggregointia (*) 

Kyllä  Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Muuttuva-

nopeuksinen 

Ei Ei Osittain Osittain Täysin 

Lapakulmasäätö Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei 

Aktiivisakkaus Kyllä Kyllä Ei Ei Ei 

Passiivisakkaus Kyllä Ei Ei Ei Ei 

Vakio cos(φ)-säätö Ei Kyllä  Kyllä Kyllä Kyllä 

Vakiojännitesäätö Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Vakio reaktiivinen 

virtasäätö 

Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 

Beta-Lambda malli Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei 

Tukee tuulisarjoja Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

Generaattorityyppi SCIG SCIG DFIG DFIG Ei mallinnettu 

 

(*) Useamman tuulivoimalan esittämistä yhtenä ekvivalenttisena mallina 

 

Malli 7 (Ullah, N. 2006) on yksinkertaisempi kuin muut. Koska mallinnettava voimala 

liittyy verkkoon kokonaan taajuusmuuttajan välityksellä, sen takana oleva generaattori, 

akselisto ja turbiini on jätetty mallintamatta kokonaan. Voimala on mallinnettu 

ohjattuna virtalähteenä, jonka antamaa pätö- ja loistehoa voidaan säätää 

taajuusmuuttajan virtarajan puitteissa. Näin on toteutettu vakiotehokerroin- ja 

vakiojännitesäätö. Tällainen malli ei sovellu transienttistabiilisuustarkasteluun. 
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7.2 Yksittäisen voimalan herkkyystarkastelu 

 

Aluksi tutkittiin miten valitut voimalatyypit vastasivat tyypilliseen 3-vaiheiseen 

kiskovikaan, ja sitten päätettiin kummat A ja B-tyyppiset voimalat otettiin mukaan työn 

myöhempiin vaiheisiin. 

 

7.2.1 Malliverkko 

 

Kuva 21 Yksittäisen voimalan herkkyystarkastelussa käytetty koeverkko (Lund 

ym.) 

Kuvan 21 koeverkko on alunperin esitetty tutkimuksessa (Sørensen ym. 2003, s.19), ja 

sitä on muiden tutkijoiden toimesta (Lund ym.) käytetty tuulivoimalamallien 

herkkyystutkimukseen eri simulointiohjelmilla. 

 

Verkko esittää jakeluverkkoon kytkettyä tuulivoimalaa. Kiskoon neljä on kytketty 

tuulivoimalan generaattori ja mahdolliset kompensointilaitteet. Heti generaattorin 

vieressä on muuntaja, joka muuntaa jännitteen tuulipuiston kokoojakiskon  jännitteeksi. 

Tuulivoimala liittyy yleiseen verkkoon 50 kV jännitteellä. 

 

Tarkastelua varten verkon parametrit (Lund ym., s.7) on muutettu PSS/E:n vaatimaan 

muotoon (liite 2). Jäykkää verkkoa esittävää generaattoria on mallinnettu PSS/E:n 

generaattorimallilla GENCLS, jonka roottorin hitausvakio on asetettu suureksi. 

GENCLS on klassinen generaattorimalli, jossa on vakiojännite muutosreaktanssin 

takana.  

7.2.2 Kokeen selostus 

Kiskoon 1 aiheutetaan 100 ms kestävä kolmivaiheinen oikosulku, jonka impedanssi on 

1,25Ω.  
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Malleja käytetään niiden maksimiteholla, jotta transienttistabiilisuuden menetys olisi 

todennäköisempää. Syötteenä on joko vakioteho tai –momentti, mikä tarkoittaa ettei 

lapojen säätömahdollisuudella ole vaikutusta tuloksiin.  

 

Jos mallissa on jännitetukimahdollisuus, se on päällä. Mahdollisia jännite- ja 

taajuussuojauksia ei pidetä päällä ja mallien oletusparametrejä ei muutettu. Mitattavia 

suureita ovat: kiskon 4 jännite, voimalan tuottama/kuluttama pätö- ja loisteho ja  

generaattorin roottorin nopeus. 

7.2.3 Tulokset 

Tuloksiin liittyvät kuvat ovat tässä vain valittujen mallien yhteydessä. Loput kuvat 

löytyvät liitteestä kolme. 

Malli 1: SINTEF ACTIV 

Tämän mallin kanssa ei ole käytetty loistehon kompensointilaitetta. Vian alkuhetkellä 

roottorin nopeus kasvaa jyrkästi, samalla kun jännite ja pätötehon siirtyminen verkkoon 

romahtavat. Vian jälkeen loistehon kulutus on voimakasta ja roottori alkaa hidastua, 

heilahdellen tasapainonopeuden molemmin puolin. Tästä mallista saatiin mitattua myös 

lapakulman asento (aktiivinen lapakulmasäätö), vaikka sillä ei ole tässä kokeessa 

vaikutusta. Kun koneen tuottama teho on yli nimellisen, lapakulmaa kasvatetaan tehon 

rajoittamiseksi, ja kun teho on pienempi, sitä pienennetään. Malli toimii siten kuin 

vakionopeuksisen epätahtikone-tuulivoimalan teorian mukaan tulisi toimia. 
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Kuva 22 1. SINTEF ACTIV: Tulokset oikosulkukokeesta 

Malli 2 

Vian alkaessa jännite ja pätöteho romahtavat, roottori kiihtyy ja loistehon tuotanto 

kasvaa. Vian jälkeen roottori alkaa hidastua, mutta palaa hetkeksi tasolle, joka on 

hieman alkuperäisen nopeuden yläpuolella. Tänä aikana loistehon kulutus on suurempaa 

kuin normaalisti, jännite on nimellisarvoa korkeammalla ja pätötehon tuotanto 

korkeampaa kuin nimellisarvo. Tämän siirtymävaiheen jälkeen voimala palaa hitain 

heilahteluin normaaliin toimintapisteeseen. 

 

Malli 5 

Muuttuvanopeuksisessa tuulivoimalassa loistehon tuotantoa tai kulutusta pystytään 

säätämään jännitteen tukemiseksi. Jännite palaa nopeasti vian jälkeen nimellisarvoonsa 

suurista pätötehoheilahteluista huolimatta. 
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Malli 6: GE 3,6  

Vian jälkeiset pätöteho- ja roottorin nopeusheilahtelut ovat suuruusluokaltaan pieniä, 

mutta nopeita. Jännitesäätö toimii: Heti vian synnyttyä loistehon tuotanto kasvaa 

jännitteen tukemiseksi ja jännite palautuu nopeasti nimellisarvoonsa.  

 

Vakio tehokerroin-ohjauksessa järjestelmä pyrkii pitämään tehokertoimen vakiona. 

Tästä seuraa se että jännite palautuu vian jälkeen selvästi hitaammin kuin 

jännitesäätötilassa. 

 

 

Kuva 23 6. GE 3,6: Tulokset oikosulkukokeesta 

Malli 7: Täysmuuttajamalli 

Täysmuuttajamallia 7 ei saatu toimimaan. Tämä johtui luultavasti PSS/E:n mallille 

soveltumattomasta versiosta. 

7.3 Johtopäätökset ja mallien valinta 

 

Samaakin perustekniikkaa edustavien tuulivoimalamallien erilainen käyttäytyminen voi 

selittyä erilaisilla säätömenetelmillä (lapakulmasäätö, loistehon säätö), mallien 

parametreilla (turbiinin hitausvakio yms.) sekä mallinnuksen tarkkuudella. 

Simulaatioihin kantaverkon mallin kanssa valittiin taulukossa 5 esitetyt mallit. 
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Taulukko 5 Kokeisiin valitut tuulivoimalamallit 

Nro Nimi Teho Tyyppi 

2 Sintef ACTIV 1,5 MW, säädettävissä A (SCIG) 

6 GE 3,6 3,6 MW B (DFIG) 

 

GE 3,6 valittiin, sillä se on suuritehoisempi kuin malli 5. Sintef ACTIV valittiin, koska 

se on yksinkertainen ja mallin parametrit ovat siinä selvemmin esillä kuin mallissa 2. 

Lisäksi myöhemmin kävi ilmi että malleja 2 ja 5 ei saatu toimimaan koko Suomen 

kantaverkon simuloinneissa. Tyypin C mallia ei saatu toimimaan, luultavasti mallille 

soveltumattoman PSS/E-version takia. 
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8 Kokeet ja tulokset 

Pohjoismaisen siirtoverkon mallilla tutkittiin kolmea koetapausta, joista yksi tehonjaolla 

ja kaksi dynamiikkasimuloinnilla. Jälkimmäisissä suoritettiin yhteensä noin sata 

simulaatioajoa.  

 

Dynamiikkasimuloinneissa käytettyjä sähkövoimajärjestelmän tiloja valmistellessa 

verkkovahvistusten tarve tehonjaossa kävi ilmi. Verkkoa täytyi vahvistaa ainakin 

tilanteessa, jossa tuulivoimaa oli 22 TWh/a (n. 7000 MW kapasiteettia). 

Dynamiikkasimulointeja varten länsirannikon 220 kV siirtojohto vahvistettiin 400 kV 

tasolle. Tämä ei kuitenkaan vielä välttämättä ole riittävä verkkovahvistus N-1 kriteerin 

kannalta. 

 

Tehoheilahtelujen vaimenemista tutkittiin tilanteessa, jossa tehoa vietiin Ruotsiin 

pohjoisen kautta. Heilahtelut herätettiin kolmivaiheisella kiskovialla Rauman 

sähköasemalla ja mitattiin P1-leikkauksen läpi kulkevaa tehoa. Tässä ja seuraavassa 

kokeessa tyypin A tuulivoimalan teho oli nostettu 2,5 MW:n, koska merelle 

rakennetuissa tuulipuistoissa 1,5 MW tuulivoimalat ovat liian pienitehoisia. 

 

Lisäksi mitattiin voimajärjestelmän kriittistä viankestoaikaa tilanteessa jossa tehoa 

tuotiin Ruotsista. Kriittinen viankestoaika on pisin aika, jonka verkkovika voi olla 

päällä ilman että voimajärjestelmä romahtaa. Aikaa mitattiin asettamalla kolmivaiheinen 

kiskovika vuorollaan Ulvilan ja Pikkaralan sähköasemille. 

 

Kokeiden tarkoituksena oli pikemmin saada esille eri tuulivoimamallien ja 

tuulivoimattoman tapauksen välisiä eroja, kuin saada tarkkaa tietoa verkon 

käyttäytymisestä missään tietyissä käyttötilanteissa. 

 

Tarkemmat kuvaukset kokeissa käytetyistä sähkövoimajärjestelmän tiloista löytyvät 

liitteestä 4. 

8.1 Verkkovahvistusten tarve tehonjaossa 

Samlastista saadut verkkotilanteet siirrettiin Suomen kantaverkon yksityiskohtaiseen 

malliin.  
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Tehonjaon laskeminen onnistui 5,5 TWh/a tapaukselle (viikko 3, arki-yö, kulutus 11780 

MW, tuulivoimatuotanto 1518 MW) ilman verkkovahvistuksia. Ainoastaan Tuovilan 

muuntoasemalla oli ylikuormitusta. 

    

22 TWh/a tapauksessa (viikko 37, viikonloppu-ilta, kulutus 10783 MW, 

tuulivoimatuotanto 5680 MW) todettiin, että vuoden 2010 kantaverkko ei kestä 

länsirannikolle tulevaa tuulivoimamäärää. Ylikuormitusta alkoi tulla erityisesti 

Kristiina-Ulvila ja Leväsuo-Kalajoki siirtojohdoille. Tämän vuoksi muita kokeita varten 

muutettiin länsirannikon 220 kV verkko Ulvilasta Pikkaralaan 400 kV verkoksi.  

 

Verkkovahvistuksissa haettiin riittävää määrää vahvistuksia jotta 

dynamiikkasimulointikokeet voitaisiin suorittaa. Sähköverkon vikasietoisuutta (N-1 

kriteeri) ei huomioitu. 

 

Tehonjakoa ei laskettu erikseen verkkotilanteella jossa vain etelässä on tuulivoimaa. 

8.2 Tehoheilahtelujen vaimeneminen 

Kokeessa tutkittiin eri tuulivoimatekniikoiden vaikutusta verkon tehoheilahtelujen 

vaimenemiseen. Tehoheilahtelut herätettiin aiheuttamalla 100 ms:n kolmivaiheinen 

oikosulku Rauman 400 kV muuntoasemalla.  Samalla tarkkailtiin P1-leikkauksen läpi 

kulkevaa tehoa.  

 

Tehoheilahtelut saadaan parhaiten esiin vientitilanteessa, koska tällöin Etelä-Suomen 

generaattorit heilahtelevat Ruotsin generaattoreiden kanssa. 

 

Tehoheilahtelujen vaimenemista verrattiin tyypin A ja B tuulivoimaloilla kolmessa eri 

tulevaisuusskenaariossa. Referenssitapauksena toimi tilanne, jossa tuulivoimalla tuotettu 

teho oli korvattu lämmön ja sähköenergian yhteistuotannolla sekä vesivoimalla. 

Perinteisiin voimaloihin oli mallinnettu voimajärjestelmän stabilointilaitteet. 

 

Kokeissa tyypin A tuulivoimalat parantavat tehoheilahtelujen vaimennusta hyvin vähän, 

kun taas tyypin B voimalat parantavat vaimennusta selvästi enemmän. Vaimennus on 

sitä parempaa mitä enemmän tuulivoimakapasiteettia verkossa on. 

8.2.1 Keskisuuri tuulivoimatuotanto (5,5 TWh/a) 

Tässä tuotantotilanteessa tuulivoimakapasiteettia on 2000 MW, tuulivoimatuotantoa on 

850 MW ja kokonaistuotanto on 11280 MW. 
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Tuulivoimaa on tässä tilanteessa niin vähän kokonaistuotantoon verrattuna, että sillä ei 

ole suurta vaikutusta tehoheilahtelujen vaimenemiseen. Tuulivoimalatyyppien väleillä ei 

ole suuria eroavaisuuksia, ei myöskään tyypin B tuulivoimalan säätömenetelmien 

välillä. 
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Kuva 24 Siirto P1-leikkauksen läpi pohjoiseen, keskisuuri tuulivoimatuotanto. 

3-vaiheinen vika Rauman muuntoasemalla, kesto 100 ms 

8.2.2 Suuri tuulivoimatuotanto (22 TWh/a) 

Tuulivoimakapasiteettia on 7300 MW, tuulivoimatuotantoa 2830 MW ja 

kokonaistuotanto on 8970 MW. Tulokset ovat samankaltaiset kuin edellisessä 

tapauksessa, mutta nyt tyypin B voimalat vaimentavat heilahteluja nopeammin. Tyypin 

B säätöominaisuudet eivät edelleenkään vaikuta tehoheilahtelujen vaimenemiseen. 
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Kuva 25 Siirto P1-leikkauksessa etelään, suuri tuulivoimatuotanto. 3-vaiheinen 

vika Rauman muuntoasemalla, kesto 100 ms. 

8.2.3 Tuulivoimatuotantoa vain etelässä 

Tässä tuotantotilanteessa tuulivoimakapasiteettia on 3900 MW, tuulivoimatuotantoa 

1480 MW ja kokonaistuotanto on 6930 MW. Tyypin A tuulivoimalat eivät paranna 

vaimenemista juuri lainkaan, mutta tyypin B voimalat parantavat sitä selvästi. 
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Kuva 26 Siirto P1-leikkauksen läpi pohjoiseen, tuulivoimatuotantoa vain 

etelässä. 3-vaiheinen vika Rauman muuntoasemalla, kesto 100 ms 
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8.3 Kriittinen vianpoistoaika 

Pyrittiin selvittämään, onko suurella tuulivoimamäärällä vaikutusta kriittiseen 

vianpoistoaikaan, eli pisimpään vikaan jonka jälkeen voimajärjestelmä vielä palautuu 

stabiiliin tilaan. Tarkasteltu aikaväli oli 20 sekuntia. Merkkinä voimajärjestelmän 

romahtamisesta pidettiin lopullista simulaation suppenemisen menettämistä. 

Todellisuudessa 400 kV verkkoviat kytketään irti 100 millisekunnissa, jos sekä suojaus 

että katkaisijat toimivat oikein. 

 

Kolmivaiheinen oikosulku asetettiin vuorollaan Ulvilan ja Pikkaralan muuntoasemille. 

Tutkittavia tapauksia oli kolme, ensimmäinen jossa vuosittaista tuulivoimatuotantoa on 

5,5 TWh, toinen jossa vuosittaista tuulivoimatuotantoa on 22 TWh ja kolmas jossa 

tuulivoimaa on vain etelässä. Kaikissa tapauksissa kyse oli tuontitilanteesta. Vertailun 

vuoksi koe tehtiin myös tilanteella, jossa ei ole tuulivoimaa. Tällöin tuulivoiman 

tuottama teho korvattiin pääasiassa lämmön ja sähköenergian yhteistuotannolla ja 

vesivoimalla. Tyypin B voimaloissa käytettiin jännitesäätöä. Tuulivoimaloille oletettiin 

’fault ride-through’-, eli verkkovikojen sieto-ominaisuus, minkä vuoksi niiden 

suojaukset otettiin simulointimallissa pois päältä.  
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Kuva 27 Pisimmät kolmivaiheisen kiskovian kestoajat Ulvilan ja Pikkaralan 

sähköasemilla, jotka voimajärjestelmän malli kestää romahtamatta. Pikkarala 5,5 TWh 

tulokset puuttuvat, koska simulointeja ei voitu tehdä. 

Kokeissa tyypin A tuulivoimalat heikensivät transienttistabiilisuutta, kun taas tyypin B 

tuulivoimalat jännitteensäädöllä paransivat sitä. Tämä voi johtua tyypin B kyvystä tukea 

liityntäpisteen jännitettä. Verkko kestää paremmin Pikkaralassa kuin Ulvilassa olevaa 

kiskovikaa, koska Ulvila on lähellä Olkiluodon isoja generaattoreita. 

 

5,5 TWh-tuulivoimatapauksessa Pikkaralaan asetetulla vialla simulointi menetti 

suppenemisensa, joten tulokset olivat epäluotettavia ja ne on jätetty tästä pois.  

 

Kuvassa 28 on 22 TWh/a tapauksessa esitetty kolmen tuulipuistoekvivalentin roottorien 

nopeudet ja Olkiluoto 3:n kulma tyypin A ja B tuulivoimaloille, kun Ulvilassa oleva 

verkkovika johtaa verkon paluuseen uuteen tasapainotilaan tai stabiilisuuden 

menetykseen. 
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Kuva 28 Kolmen tuulipuistoekvivalentin roottorien nopeudet ja Olkiluoto 3:n 

kulma stabiilissa ja epästabiilissa tilanteessa molemmilla tuulivoimalatyypeillä 
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Tyypin B tuulivoimalan malli ilmeisesti ilmoittaa poikkeaman toiseen suuntaan. Mitään 

tälläistä ei kuitenkaan sen käyttöohjeissa mainittu.  

 

Tyypin A tuulivoimaloissa stabiilisuuden menetys näkyy roottorin keskinopeuden 

jatkuvana kasvuna. Koska tyypin B tuulivoimalat ovat muuttuvanopeuksisia, niissä 

roottorin nopeus voi olla pitkään normaalia nopeampi ilman, että tämä tarkoittaa 

stabiilisuuden menetystä. Epästabiileissa tilanteissa tuulivoimaloiden roottorien 

nopeudet lähtevät kasvuun ja Olkiluoto 3:n roottorin kulma kasvaa yli 180 asteen, 

jolloin se irroitetaan verkosta. Tämän jälkeen dynamiikkalaskenta melko pian menettää 

suppenemisen ja simulointiohjelma kaatuu. 
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9 Pohdinta ja johtopäätökset 

Suomessa on laajamittaiseen tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita eniten 

Perämerellä, Satakunnassa ja Uudellamaalla. Jos länsirannikolle tulee merkittävä määrä 

tuulivoimaa, vähimmäistoimenpide verkkovahvistuksissa on sitä pitkin kulkevan 220 

kV siirtojohdon vahvistaminen 400 kV tasolle. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vielä 

riitä käyttövarmuuden kannalta. Tässä työssä ei kuitenkaan ollut mahdollista tutkia 

perusteellisesti käyttövarmuuden kannalta tarvittavia verkkovahvistuksia, vaan 

keskityttiin erilaisten tuulivoimageneraattoreiden ja asennetun tuulivoiman määrän 

vaikutusten hakemiseen. 

 

Simulaatioissa tuulivoimalat paransivat Suomen ja Ruotsin välisten tehoheilahtelujen 

vaimennusta verrattuna tilanteeseen, jossa tuulivoimaa vastaava teho tuotetaan 

perinteisillä voimalaitoksilla. Tyypin A (häkkikäämitetty epätahtigeneraattori) 

tuulivoimalat paransivat vaimennusta vain vähän, mutta tyypin B (kaksoissyötetty 

epätahtigeneraattori) paransivat sitä selvästi. Vaimennus oli sitä voimakkaampaa, mitä 

enemmän tuulivoimakapasiteettia verkossa oli. Vaimennusta saattoi lisätä suuren 

tuulivoimatuotannon tapauksessa myös se, että tuulivoimaa oli runsaasti Pohjois-

Suomessa, missä siirtotie Ruotsiin on lyhyempi. Merkitystä vaimennukseen ei sen sijaan 

ollut sillä, miten loistehon tuotantoa tyypin B voimaloissa säädettiin. 

 

Tehoheilahtelukokeessa saadut tulokset olivat osittain ristiriidassa Norheimin ym. 

(2005) saavuttamiin tuloksiin. Norheimin tutkimuksessa Norjaan sijoitetut tyypin B 

tuulivoimalat heikensivät Norjan ja Ruotsin välisten 0,58 Hz tehoheilahtelujen 

vaimennusta. Tässä työssä käytettiin General Electricsin 3,6 MW mallia, kun Norheimin 

ym. tutkimuksessa käytettiin saman yhtiön 1,5 MW mallia. Muiden Pohjoismaiden 

kantaverkot oli mallinnettu suunnilleen samalla tarkkuudella, mutta Suomen verkko oli 

tässä tutkimuksessa huomattavasti yksityiskohtaisempi. Simulointitulosten erilaisuus 

voi johtua mallin yksityiskohtaisuuksien eroista.  

 

Transienttistabiilisuutta mittaava kriittisen vianpoistoajan käsite tarkoittaa pisintä vika-

aikaa, jonka voimajärjestelmä kestää romahtamatta. Käytetyssä verkkomallissa tyypin A 

voimalat lyhensivät hieman tätä aikaa tuulivoimattomaan tapaukseen verrattuna, kun 

taas tyypin B voimaloilla ei näyttänyt olevan siihen vaikutusta. Tämä luultavasti johtui 

siitä, että muuttuvanopeuksisina tyypin B tuulivoimalat kestävät paremmin roottorin 

nopeuden kiihtymistä verkkovian aikana, sekä siitä, että nämä voimalat pystyvät 

tukemaan verkon jännitettä loistehon säätelyllä. 
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Kokeissa tuulivoimaloille oletettiin ’fault ride-through’- eli verkkovikojen sieto-

ominaisuus ja siksi niiden suojaukset oli simuloinneissa otettu pois päältä. Tulokset 

olisivat olleet erilaiset, jos tuulivoimaloiden suojauksia olisi pidetty päällä ja 

tuulivoimalat olisivat irronneet verkosta vian aikana. Jos liikaa tuulivoimaloita olisi 

verkkohäiriön yhteydessä kytkeytynyt irti, voimajärjestelmä olisi voinut romahtaa tehon 

tuotannon ja kulutuksen väliseen epätasapainoon. Tämä olisi kuitenkin ollut pidemmän 

aikavälin ilmiö kuin mitä tässä oli mahdollista tutkia. Lisäksi on epärealistista olettaa, 

että näin suuri määrä tuulivoimaa olisi kytketty Suomen verkkoon ilman, että siltä on 

vaadittu ’fault ride-through’-ominaisuutta. 

 

Tärkein virhelähde tutkimuksessa liittyy tuulivoimalamallien validointiin. Tiedossa ei 

ole, miten hyvin käytetyt mallit vastaavat todellisia tuulivoimaloita. Tulevaisuudessa 

tyypin C (taajuusmuuttajan välityksellä verkkoon kytketetyt) tuulivoimalat ovat tärkeitä, 

mutta tälläisen tuulivoimalan mallia ei saatu käyttöön. 

 

Koska simulaatioiden tulokset olivat osittain erilaiset kuin mitä aikaisemmista 

tutkimuksista on saatu, pitäisi tutkia tarkemmin mistä erot johtuvat ja suorittaa 

täsmentäviä simulaatioita, ennenkuin lopullisia johtopäätöksiä voidaan tehdä. 

Kannattaisi esimerkiksi yrittää toistaa Norheimin ym. kokeet tässä työllä käytetyllä 

verkkomallilla. Jatkotutkimuksissa olisi hyödyllistä, jos käyttöön saataisiin 

mittaustuloksin luotettaviksi osoitettuja tuulivoimamalleja. Näissä tutkimuksissa 

tuulipuistojen yhteyteen olisi myös syytä mallintaa vielä julkaisemattomat Nordel-

alueen vaatimukset tuulivoimaloiden verkkovikojen kestokyvylle. 
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LIITE 1: TUULIVOIMALLE SOVELTUVAT ALUEET 

MAAKUNTIEN SELVITYSTEN MUKAAN 

 

Kapasiteetteja arvioitaessa on käytetty konservatiivisimpia ennusteita. Alueet on 

luokiteltu kaksiportaisella asteikolla joko hyvin (1) tai varauksin (2) suositeltaviksi. 

 

Tunturi-Lappi  
 

Mukaan on otettu alueet jotka on suositeltu lisättäväksi maakuntakaavaan tai joista on 

suositeltu tehtäväksi lisäselvityksiä (Lapin liitto ym. 2005). 
 

Kunta  Nimi Kapa-

siteetti 

(MW) 

Tyyppi Sovel-

tuvuus 

(1,2) 

Odotettavissa oleva 

huipunkäyttöaika 

(h) 

Muonio Mielmukka-

vaara 

20-25 Sisämaa 1 2000 

Utsjoki Puallo-moaivi 15-20 Sisämaa 1 2000 

Kittilä Palkaslaki-

Rovalaki 

15-20 Sisämaa 2 1700 

Kittilä, 

Sodankylä 

Kuolavaara-

Keulakkopää 

15-20 Sisämaa 1 1800 

Inari Urupää ym. 30-35 Sisämaa 1 1600-1700 

Sodankylä Oratunturi 10 Sisämaa 1 2000 

Savukoski Akanvaara 10..20 Sisämaa 1 1800 

Yhteensä  115    

 

Meri-Lappi 
 

 (Ympäristöministeriö ym. 2004) 

Kunta  Nimi Kapa-

siteetti 

(MW) 

Tyyppi Sovel-

tuvuus 

(1,2) 

Odotettavissa oleva 

huipunkäyttöaika 

(h) 

Tornio Röyttä 30-50 Meri 1 2300 

Simo, 

Kuivaniemi 

Maakrunnin 

matala 

500 Meri 1 2800 

Yhteensä  530    
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Pohjois-Pohjanmaa 
 
 (Ympäristöministeriö ym. 2004) 
 

Kunta  Nimi Kapa-

siteetti 

(MW) 

Tyyppi Sovel-

tuvuus 

(1,2) 

Odotettavissa oleva 

huipunkäyttöaika 

(h) 

Kuivaniemi Vatunki 30 Ranta+Me

ri 

2 Ei ilmoitettu 

Simo, 

Kuivaniemi, Ii 

Pitkämatala 1000 Meri 1 3400 

Ii Laitakari 10 Ranta 2 Ei ilmoitettu 

Ii, Haukipudas Suurhiekka 1000 Meri 1 3300 

Haukipudas Nimetön 100 Meri 2 Ei ilmoitettu 

Hailuoto, 

Haukipudas 

Pohjamatala 200-300 Meri 1 2900 

Hailuoto Välikelmi 100-200 Meri 1 3100 

Hailuoto Seljänsuu 500 Meri 1 3100 

Siikajoki Tauvo 15 Ranta 2 Ei ilmoitettu 

Raahe Ulko-

nahkiainen 

200 Meri 1 3300 

Raahe Maa-

nahkiainen 

100 Meri 1 3000-3100 

Raahe Lapaluoto 20 Ranta 1 Ei ilmoitettu 

Yhteensä  3275    

 
 
Satakunta  
 

Selvityksessä (Varsinais-Suomen Energiatoimisto, Prizztech Oy. 2004) huomioitiin 

ainoastaan yli kymmenen megawatin tuotantoon pystyvät alueet.  

 

Kunta  Nimi Kapa-

siteetti 

(MW) 

Tyyppi Sovel-

tuvuus 

(1,2) 

Odotettavissa oleva 

huipunkäyttöaika 

(h) 

Merikarvia Merikarvia 576 Meri 1 3022 

Eurajoki Olkiluoto 525 Meri 1 3133 

Pori Tahkoluoto 100 Meri 1 3400 

Yhteensä  1201    

 

Varsinais-Suomi  
 

Ei soveltuvia tuulivoima-alueita  (Varsinais-Suomen Energiatoimisto, Prizztech Oy. 

2004). 
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Uusimaa 
 

Selvityksessä (Uudenmaan liitto 2002) on otettu huomioon vain yli 10 km2:n (vastaa 

noin 100 MW:tä) kokoiset matalikkoalueet. 
 

Kunta  Nimi Kapa-

siteetti 

(MW) 

Tyyppi Sovel-

tuvuus 

(1,2) 

Odotettavissa oleva 

huipunkäyttöaika 

(h) 

Hanko  Hangon 

läntinen selkä 

440 Meri 2 3000 

Hanko  Hangon itäinen 

selkä 

115 Meri 2 3000 

Tammisaari Jussarön selkä 150 Meri 2 3000 

Tammisaari-

Inkoo 

Brigg-

harudpujet-

Väster-fjärden 

525 Meri 1 2500 

Espoo-Helsinki Berggrund-

Gråskärsbådan 

270 Meri 1 2500-3000 

Helsinki Kataja-luodon 

eteläpuoliset 

matalikot 

115 Meri 1 2500 

Helsinki Kuivasaaren-

Isosaaren-

Matalakarin 

eteläpuoliset 

matalikot 

100-200 Meri 2 3000 

Yhteensä  2035    

 

Itä-Uusimaa 
 

(Itä-Uudenmaan liitto ym. 2005). 

Kunta  Nimi Kapa-

siteetti 

(MW) 

Tyyppi Sovel-

tuvuus 

(1,2) 

Odotettavissa oleva 

huipunkäyttöaika 

(h) 

Porvoo Sandmalmen 20 Ranta 1 1700-1900 

Loviisa Hästholmen-

Björnvik 

20 Ranta 1 1700-2000 

Ruotsin-pyhtää Vahterpää, 

Tallbacka, 

Österby 

30 Ei 

ilmoitettu 

1 1800-2200 

Yhteensä  70    
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Kymenlaakso 
 

(Itä-Uudenmaan liitto ym. 2005). 

 

Kunta  Nimi Kapa-

siteetti 

(MW) 

Tyyppi Sovel-

tuvuus 

(1,2) 

Odotettavissa oleva 

huipunkäyttöaika 

(h) 

Pyhtää Munapirtin 

alue Labböle 

30 Ranta 2 1700-2000 

Virolahti Harvajan-niemi 10-20 Ranta 1 2000 

Virolahti Siikasaari 10-20 Ranta 1 2000 

Kotka Mussalo 

(satama-alue) 

Ei 

ilmoitettu 

Ranta 2 1700-2000 

Hamina Hillo (satama-

alue) 

Ei 

ilmoitettu 

Ranta 2 1600-1800 

Kotka Rankin 

matalikot 

50-100 Meri 1 2500 

Yhteensä  90    
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LIITE 2: HERKKYYSTARKASTELUVERKON 

PARAMETRIT 

 

Kuvan verkko on otettu lähteestä (Lund ym.) Tässä sen parametrit on muutettu PSS/E:n 

käyttämään muotoon. 

 

 

Kuva 29 Herkkyystarkasteluverkko 

MVASB 100=  

 

10,5 kV kollektorijohto 
 

Normaali pii-sijaiskytkentä. 

 

Annetut parametrit: 

 

FC

X

R

FC

µ

µ

58,1

4473,0

7568,0

58,1

2

1

=

Ω=

Ω=

=

 

Ω== 1025,1
100

2

MVA

U
Z n

b  

pu
Z

X
X

pu
Z

R
R

b

b

40571,0

68644,0

==

==

 

( ) SCCfCCB µπω 743,992)(2 2121 =+=+=  

mpuBZB b 0944,1==  

 

Muuntaja Tss 50/10,5kV 
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Annetut parametrit (arvot annettu 50kV-puolelta): 

 

∆

Ω=

Ω=

Ω=

Ω=

Ω=

=

=

=

YNKytkentä

X

R

X

X

R

kVU

kVU

MVAS

s

s

m

p

p

s

p

n

:

655,7

4052,0

19530

655,7

4052,0

5,10

50

16

'

'

 

 

Ω=+= 8104,0'
sp RRR  

Ω=+= 31,15'
sp XXX  

 

( )
Ω== 25

100

50 2

MVA

kV
Zb  

 

pu
Z

R
R

b

032416,0==  

pu
Z

X
X

b

6124,0==  

mpu
X

Z
B

m

b 280,1==  

 

Muuntaja Tss 10,5/0,96kV 
 

Annetut parametrit (arvot annettu 10,5kV-puolelta): 

 

YNKytkentä

X

R

X

X

R

kVU

kVU

MVAS

s

s

m

p

p

s

p

n

∆

Ω=

Ω=

Ω=

Ω=

Ω=

=

=

=

:

654,1

2756,0

6890

654,1

2756,0

96,0

5,10

2

'

'
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Ω=+= 5512,0'
sp RRR  

Ω=+= 308,3'
sp XXX  

 

( )
Ω== 1025,1

100

5,10 2

MVA

kV
Zb  

 

pu
Z

R
R

b

49995,0==  

pu
Z

X
X

b

0005,3==  

pu
X

Z
Y

m

b

m µ015,160==  

 

Verkko 50kV 
 

Ω=

Ω=

=

2998,8

1156,2

50

th

th

th

X

R

kVU

 

 

( )
Ω== 25

100

50 2

MVA

kV
Zb  

 

pu
Z

R
R

b

th 084624,0==  

 

pu
Z

X
X

b

th 331992,0==  
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LIITE 3: LOPUT HERKKYYSTARKASTELUN 

TULOKSET  

Yksittäisen tuulivoimalan herkkyystarkastelun tulokset malleille 2 ja 3. Katso luku 7. 

 

 

Kuva 30 Malli 2: Tulokset oikosulkukokeesta 

 

Kuva 31 Malli 5: Tulokset oikosulkukokeesta 



 73 

LIITE 4: VOIMAJÄRJESTELMÄN TILAT KOKEISSA 

 
Voimajärjestelmän tilanteita suunniteltaessa on lähdetty 110 TWh:n vuosikulutuksesta. 

Tällöin 5,5 ja 22 TWh:n vuosittaiset tuulivoimatuotannot vastaavat 5 ja 20% osuuksia 

sähköenergian vuosittaisesta tarpeesta. 

 
Taulukko 6 Tuulivoimakapasiteetin sijoittelu tulevaisuusskenaarioissa 

Maakunta Sähköaseman 

nimi 

Jännite-

porras 

(kV) 

2025 

5,5 TWh/a 

5% 

(MW) 

2025 

22 TWh/a 

20% 

(MW) 

2025 

Etelä-

Suomi 

(MW) 

Lappi (tunturi-

lappi)  

Vajukoski 220 - 150 - 

Sellee 400 300 450 - 

Keminmaa 400 300 - - 

Lappi (meri- ja 

rannikko) 

Raasakka 110 - 400 - 

Leväsuo 220 280 1000 - 

Pikkarala 400 - 1000 - 

Pohjois-

pohjanmaa 

Pyhäkoski 400 - 400 - 

Keski-Pohjanmaa Ventusneva 220 260 - - 

Tuovila 220 260 650 650 Pohjanmaa 

Kristiina  220 300 1000 1000 

Meripori 400 - 340 340 

Ulvila 400 300 - - 

Satakunta 

Olkiluoto 400 - 300 300 

Inkoo 400 - 780 780 Uusimaa 

Espoo 400 - 750 750 

Itä-Uusimaa Loviisa 400 - 50 50 

Kymi Kymi 400 - 50 50 

Yht.   2000 7320 3920 
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Verkkovahvistusten tarve tehonjaossa 
 

Taulukko 7 Voimajärjestelmän tila,  5,5 TWh/a, viikko 3, arki-yö  

 Tuulivoiman 

kanssa (MW) 

Tavoite (Samlast-

tiedot) (MW) 

Tuotanto: 11340 11340 

Pohjoinen 2060 2060 

Etelä 9280 9280 

Tuulivoimaa: 1520 1520 

Pohjoinen 680 680 

Etelä 830 830 

Kulutus: 11780 11780 

Pohjoinen  1550 1550 

Etelä 10240 10240 

Tuonti Ruotsista: -490 -990 

Venäjä 1380 1370 

RDC -990 -990 

RAC 490 0 

ESTLINK 230 230 

P1 etelään 930 990 

 

 
Taulukko 8 Voimajärjestelmän tila, 22 TWh/a, viikko 37, viikonloppu-ilta  

 Tuulivoiman 

kanssa (MW) 

Tavoite (Samlast-

tiedot) (MW) 

Tuotanto: 11010 10840 

Pohjoinen 3300 3010 

Etelä 7700 7840 

Tuulivoimaa: 5680 5680 

Pohjoinen 2720 2720 

Etelä 2960 2960 

Kulutus: 10780 10780 

Pohjoinen  1200 1200 

Etelä 9580 9580 

Tuonti Ruotsista: -1520 -1120 

Venäjä 1310 1310 

RDC -1250 -1250 

RAC -270 130 

ESTLINK 230 230 

P1 etelään 1560 1690 
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Tehoheilahtelujen vaimeneminen 
 
Taulukko 9 Voimajärjestelmän tila, 5,5 TWh/a, viikko 35, viikonloppu 

 Tuulivoiman 

kanssa (MW) 

Ei tuulivoimaa 

(MW) 

Tavoite (Samlast-

tiedot) (MW) 

Tuotanto: 11280 11280 11280 

Tuuli 850 0 850 

Vesi 1420 1800 1510 

Ydin 3870 3870 3870 

CHP 3350 3910 3310 

Lauhde 1500 1490 1550 

Kulutus: 10630 10720 10900 

Tuonti Ruotsista: -2000 -1990 -2000 

Venäjä 1370 1370 1370 

RDC -760 -760 -760 

RAC -1240 -1230 -1240 

ESTLINK 230 230 230 

P1 etelään -840 -840 Ei ilmoitettu 

 

 

Taulukko 10 Voimajärjestelmän tila, 22 TWh/a, viikko 25, arki-alkuilta 

 Tuulivoiman 

kanssa (MW) 

Ei tuulivoimaa 

(MW) 

Tavoite (Samlast-

tiedot) (MW) 

Tuotanto: 8970 8970 8970 

Tuuli 2830 0 2830 

Vesi 1580 2460 1780 

Ydin 2590 2750 2590 

CHP  1770 2910 1770 

Lauhde 0 700 0 

Kulutus: 7950 7960 4860 

Tuonti Ruotsista: -2380 -2350 -2380 

Venäjä 1300 1300 1310 

RDC -1350 -1350 -1350 

RAC -1030 -1000 -1030 

ESTLINK 230 230 230 

P1 etelään 810 810 800 
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Taulukko 11 Voimajärjestelmän tila, tuulivoimaa vain etelässä, viikko 25, arki-alkuilta 

 Tuulivoiman 

kanssa (MW) 

Ei tuulivoimaa 

(MW) 

Tavoite (Samlast-

tiedot) (MW) 

Tuotanto: 7940 7940 7710 

Tuuli 1480 0 1480 

Vesi 1060 1060 1060 

Ydin 2590 2590 2590 

CHP  2580 4050 2580 

Lauhde 0 0 0 

Kulutus: 7230 7280 7950  

Tuonti Ruotsista: -2070 -2070 -810 

Venäjä 1310 1310 1310 

RDC -620 -620 -620 

RAC -1460 -1400 -200 

ESTLINK 230 230 230 

P1 etelään -700 -700 Ei ilmoitettu 

 
 

Kriittinen vianpoistoaika 
 
Taulukko 12 Voimajärjestelmän tila, 5,5 TWh/a, viikko 50, arki-päivä 

 Tuulivoiman 

kanssa (MW) 

Ei tuulivoimaa 

(MW) 

Tavoite (Samlast-

tiedot) (MW) 

Tuotanto: 13740 13740 13740 

Tuuli 960 0 960 

Vesi 1370 1820 1370 

Ydin 4170 4170 4170 

CHP 5790 5790 6400 

Lauhde 1300 1820 810 

Kulutus: 14950 14950 15260 

Tuonti Ruotsista: -120 -120 -120 

Venäjä 1370 1370 1370 

RDC -1350 -1350 -1350 

RAC 1230 1230 1230 

ESTLINK 230 230 230 

P1 etelään 1130 1150 Ei ilmoitettu 
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Taulukko 13 Voimajärjestelmän tila, 22 TWh/a, viikko 34, viikonloppuilta 

 Tuulivoiman 

kanssa (MW) 

Ei tuulivoimaa 

(MW) 

Tavoite (Samlast-

tiedot) (MW) 

Tuotanto: 7260 7260 7260 

Tuuli 3100 0 3100 

Vesi 400 1860 540 

Ydin 3630 4270 3630 

CHP  0 980 0 

Lauhde 0 0 0 

Kulutus: 10440 10480 11000 

Tuonti Ruotsista: +1970 +1970 +1970 

Venäjä 1300 1300 1300 

RDC 770 770 770 

RAC 1200 1200 1200 

ESTLINK 230 230 230 

P1 etelään 1570 1660 1700 

 

 
Taulukko 14 Voimajärjestelmän tila, tuulivoimaa vain etelässä, viikko 34, viikonloppu-ilta 

 Tuulivoiman 

kanssa (MW) 

Ei tuulivoimaa 

(MW) 

Tavoite (Samlast-

tiedot) (MW)  

Tuotanto: 6930 6930 6700 

Tuuli 1620 0 1620 

Vesi 950 960 960 

Ydin 3630 3630 3630 

CHP  500 2120 500 

Lauhde 0 0 0 

Kulutus: 10660 10700 10400  

Tuonti Ruotsista: +2540 +2540 +2530 

Venäjä 1310 1310 1310 

RDC 1350 1350 1350 

RAC 1190 1190 1180 

ESTLINK 230 230 230 

P1 etelään 1440 1430 Ei ilmoitettu 
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LIITE 5: KRIITTISEN VIANPOISTOAIKAKOKEEN 

TULOKSET 

 
Taulukko 15 Kriittiset vianpoistoajat Ulvilan ja Pikkaralan sähköasemilla 

Tuulivoiman 

määrä 

Tuulivoiman tyyppi Kriittinen 

vianpoistoaika, 

Ulvila (s) 

Kriittinen 

vianpoistoaika, 

Pikkarala (s) 

Ei tuulivoimaa 0,27 5,1 

A (SCIG) 0,25 5,8 

5,5 TWh/a 

B (DFIG) 0,28 5,0 

Ei tuulivoimaa 0,21 0,4 

A (SCIG) 0,19 0,4 

22 TWh/a 

B (DFIG) 0,61 1,1 

Ei tuulivoimaa 0,27 1,2 

A (SCIG) 0,18 0,5 

Etelä-Suomi 

B (DFIG) 0,27 1,4 

 


