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The purpose of this bachelor’s thesis was to inspect different solutions to modernize the measuring mechanics 
with least expenses of the 10 kV medium voltage distribution network. This thesis was commissioned by Mondi 
Powerflute, located in Sorsasalo, Kuopio, Finland. The first phase of this research included 20 measurement 
points to be modernized. Current existing measurements are implemented according to the Aron connection.  
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benchmark measurements were performed on a new installed meter using a power analyzer that showed that 
the meter was not working properly. Finally, after contacting the device manufacturer, suitable meters were 
found, but these new meters were not tested during this thesis due to the long delivery time. 

 
As a result of this thesis, a suitable electric energy meter was found which can be used to replace old meters di-
rectly and cost-effectively without significant modifications or interruptions. Modernizing the meters will allow to 
follow the consumed energy almost in real time so meeting the future needs in the demand of the electricity 
market will be much easier. Meters will gather accurate information about the quantity of the power, status and 
events, straight in to the automation system. Accomplish all this, factory can lower the costs of the measuring 
process and save resources by monitoring the conditions of the machines and the power consumed in different 
parts of the process. 
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Esipuhe 
 

Tämä opinnäytetyö on tehty Savonia-ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelmassa 
Mondi Powerflute Oy:lle. Työ tehtiin kevään 2019 aikana Kuopiossa ja Sorsasalossa. Tämä työ on 
hyvin tarpeellinen ja ajankohtainen, koska mittausten modernisointi on tehtaalla ollut jo kauan suun-
nitelmissa, mutta toimivaa ja kustannustehokasta mittarointiratkaisua ei ole vielä saatu tehtyä. 
 
Haluan kiittää opinnäytetyötä ohjanneita opettajia yliopettaja Juhani Rouvalia ja lehtori Jari Ijästä 
työn ohjauksesta sekä oman työpaikkani Sweco Industry Oy:n puolesta ohjaajana toiminutta projek-
tipäällikkö Jukka Kekäläistä ja kaikkia muita tähän työhön osallistuneita yrityksemme työntekijöitä. 
Erityiskiitos kuuluu Mondi Powerflute Oy:n sähköinsinöörille Pertti Rytköselle tämän työn mahdollis-
tamisesta ja kaikesta siitä tuesta, jota häneltä olen saanut tämän työn tekemisen aikana. Lisäksi kii-
tän tasapuolisesti kaikkia Mondi Powerflute Oy:ltä osallistuneita työntekijöitä ohjauksesta, tuesta 
sekä ideoista. 
 
Tätä opinnäytetyötä tehdessäni opin erittäin paljon ja monipuolisesti uutta sähkönmittauksesta, säh-
köenergiamittareista ja kaikista erilaisista komponenteista, jotka liittyvät mittarointiin. Omasta mie-
lestäni saavutin työlleni asetetut tavoitteet ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 

 
 Olin tämän opinnäytetyön teon aikana työsuhteessa Sweco Industry Oy:n kanssa. 
       
 Kuopiossa 31.05.2019 
 Wille Weckström 
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LYHENTEET JA KÄSITTEET 
 

V Voltti, jännitteen yksikkö. 
kV Kilovoltti, jännitteen yksikkö. Yksi kilovoltti on 1000 volttia. 
A Ampeeri, virran yksikkö. 
kW Kilowatti, tehon mittayksikkö. Yksi kilowatti on 1000 wattia. 
kWh Kilowattitunti, energian yksikkö, joka vastaa kilowatin tehoa tunnin ajan. 
PJ Pienjännite, jännite, joka ei normaalisti ylitä 1000 V vaihtojännitettä tai 1500 V tasa-

jännitettä. 
KJ Keskijännite, jännite, jonka nimellinen tehollisarvo on suurempi kuin 1 kV, mutta pie-

nempi tai yhtä suuri kuin 36 kV. 
DIN-kisko Sähkökeskuksissa ja asennuskoteloissa käytetty standardoitu kisko, johon voidaan 

kiinnittää erilaisia keskuskomponentteja. Suomessa käytetty standardikoko on 35 
mm. 

AMR Englanninkielinen lyhenne sanoista Automatic Meter Reading. Etäluettava mittari, 
jonka luenta tapahtuu tietojärjestelmällä tiedonsiirtoverkon välityksellä. 

 
Vaihesiirtokulma 
Vaihesiirtokulma ilmoittaa sinimuotoisen vaihtosähkön virran ja jännitteen välisen vaihesiirron. Vai-
hesiirtokulman yksiöinä käytetään astetta ja radiaania. Kuorman impedanssi vaikuttaa vaihesiirtokul-
maan, jonka takia pätö- ja loistehon suhteet toisiinsa ovat vaihtuvia eri kuormilla. Jos kuorma on 
puhtaasti resistiivinen, niin vaihe-eroa ei esiinny. (Ahoranta, 2008 ss. 160-162) 
 
Pätöteho 
Pätötehoa voidaan pitää piirissä todellisuudessa kulutettuna tehona eli ns. työtä tekevänä tehona. 
Tunnuksena käytetään P-kirjainta ja SI-yksikkönä on watti (W). (Voipio, 2001) 

 
Näennäisteho 
Näennäisteho on tehollisen sähkövirran ja jännitteen tulo. Tunnuksena käytetään S-kirjainta ja SI- 
yksikkönä on volttiampeeri (VA). (Voipio, 2001) 
 
Loisteho 
Loisteho ei ole ns. työtä tekevää tehoa, vaan siinä tapahtuu tietynlaista edestakaista värähtelyä ja-
keluverkon ja kuormituksen välillä. Loisteho pitää ottaa huomioon siksi, että sen aiheuttama virta 
kuormittaa siirtoyhteyksiä huomattavasti. Loisteho voi olla induktiivista tai kapasitiivista riippuen 
kuormasta. Tunnuksena käytetään Q-kirjainta ja SI-yksikkönä on vari (VAr). (Voipio, 2001) 
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Aaron-kytkentä 
Kolmivaihetehoa voidaan mitata Aaron-kytkennällä riippumatta siitä, että onko kuormitus symmetri-
nen vai epäsymmetrinen. Kytkentätapa on esitetty kuvassa 1. Kytkennässä ei ole mukana nollajoh-
dinta. Aaron-kytkentä toimii myös samalla tavalla tähti- ja kolmiokytketyissä (Y- ja D -kytketyissä) 
laitteissa. Tällöin kokonaisteho on P1:n ja P2:n summa. Mittauskytkennän heikkouksia on se, että 
jos vaihesiirto on jännitteen ja virran välillä yli 60° induktiivisella kuormalla, tällöin P1:n näyttämä on 
negatiivinen. Vastaavasti jos kuorma on vaihesiirroltaan suurempi kuin 60° kapasitiivinen, on P2:n 
näyttämä negatiivinen. (Lindeman;ym., 2000 ss. 90-91) 

 
KUVA 1. Aaron-kytkentä (Lindeman;ym., 2000 s. 91) 
 
Suora sähkönmittaus 
Sähköenergia pystytään mittaamaan suoralla mittaustavalla, jos kyseessä on pienjännite ja mitatta-
van kohteen etusulake on maksimissaan 63 A. Tällöin jännite ja virta kulkevat suoraan mittarin 
kautta. (Lah19) 
 
Epäsuora sähkönmittaus 
Virta- ja jänniteliitäntäinen sähkönmittaus keskijännitteellä ja suurjännitteellä 
Sähköenergia tulee mitata aina epäsuoralla mittaustavalla keskijännitteellä ja suurjännitteellä. Täl-
löin virta- ja jännitetieto mittarilla tulee muuntajien kautta. (Lah19) 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan Mondi Powerflute Oy:n 
flutingkartonkitehtaan 10 kV keskijännitejakelun mittauksien modernisointia nykypäivän tarpeita vas-
taavaksi. Mittauskytkentänä 10 kV lähdöissä on käytetty Aaron-kytkentää, jonka takia vaihtoehtois-
ten mittausratkaisujen selvittämisessä täytyy olla tarkkana. Lisäksi lähitulevaisuudessa on tarkoitus 
saneerata myös tehtaan 3 kV ja PJ-lähtöjen mittaukset Suurin osa tehtaan modernisoitavista mitta-
reista on alkuperäisiä eli jo yli 50 vuotta vanhoja kWh-mittareita. Tästä syystä mittareiden uusinta 
on hyvinkin ajankohtainen projekti.  
 
Tällä hetkellä tehtaan kaikki mittarit käydään lukemassa aina fyysisesti kerran kuukaudessa, jonka 
jälkeen mittareista luetut tiedot syötetään Exceliin ja käsitellään data siellä. Tämä fyysinen mittarin-
luenta vaatii tietysti miestyövoimaa ja tietojen käsittely käsin nykypäivänä on hidasta. Lisäksi mitta-
rin luennassa ja lukeman kirjaamisessa voi tapahtua inhimillisiä virheitä, jotka vääristävät tuloksia. 
 
Mittauksien modernisoinnin myötä saavutetaan huomattava määrä etuja ja parannetaan työn tehok-
kuutta, koska esimerkiksi fyysiset mittarinluentakierrokset jäävät historiaan. Lisäksi kun mittarit liite-
tään Valmetin automaatiojärjestelmään ja siirretään data sitä kautta suoraan tietokoneelle, saadaan 
tarkat tuntisarjat ja paljon erilaista tietoa lähtöjen kulutuksesta halutussa muodossa. Tämän myötä 
myös virheet tietojen luennassa ja kirjaamisessa poistuvat lähes kokonaan. 

 
1.1 Mondi Powerflute Oy 

 
Mondi Powerflute Oy (entinen Powerflute OYJ ja sitä ennen Savon Sellu) on Sorsasalossa, Kuopiossa 
operoiva kartonkitehdas. Tehtaassa valmistetaan flutingia eli aallotuskartonkia. Ensiluokkaista flutin-
gia käytetään yleisesti pahvilaatikoiden välikerroksessa, jossa se antaa laatikolle hyvän kestävyyden. 
Tehtaalla kartongin pääraaka-aineena käytetään pelkästään koivupuuta, jonka takia tuotetta nimite-
tään neitseelliseksi aallotuskartongiksi. Neitseellisen kuidun käyttö antaa lopputuotteelle hyvän kes-
tävyyden ja takaa puhtauden (Mondi Powerflute Oy, 2019) 
 
Tehtaan toiminta on alkanut jo vuonna 1968. M-real ja sen edeltäjät omistivat tehtaan aina vuoteen 
2005 saakka, jonka jälkeen tehdas myytiin ryhmälle ulkomaisia yksityissijoittajia, joita johti Dermot 
Smurfit. Keväällä 2007 luotiin Powerflute Oyj ja Savon Sellu Oy:stä tuli sen tytäryhtiö. Syksyllä 2016 
yhtiö myytiin pääomasijoitusyhtiö Madison Dearborn Partnersille, jonka jälkeen joulukuussa 2017 
yhtiö myytiin Mondi Groupille. Viimeisimmän yrityskaupan myötä vanha nimi Savon Sellu poistettiin 
kokonaan yhtiön käyttämästä nimestä. (Mondi Powerflute Oy, 2019) 
 
Tehtaalla on käytössään yksi kartonkikone, jolla tuotettiin vuonna 2017 ennätyksellinen 277 610 tn 
tuotanto. Koivua käytetään tuotantoon vuodessa n. 800 000 kiintokuutiometriä. Yrityksen viimeisin 
liikevaihto oli n.150 miljoonaa euroa ja työntekijöitä sillä on nykyisin n.190. Tehtaan tuotanto myy-
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dään pääosin ulkomaanmarkkinoille. Eniten tuotetta käytetään maailmalla vihannesten sekä hedel-
mien pakkaamiseen, joten suurimmat markkinat ovat luonnollisesti niillä alueilla, joissa on paljon 
kyseistä tuotantoa. (Mondi Powerflute Oy, 2019) 
 
Tehdasalue on esitetty kuvassa 2. Suurin rakennus alueella käsittää kartonkikoneen kokonaisuudes-
saan. Tässä opinnäytetyössä töitä tehtiin kuitenkin pääsääntöisesti voimalaitoksen yläkerrassa. Lai-
tos on kuvassa korkea rakennus, jonka vierestä kohoaa kaksi korkeaa piippua. 
 

 
KUVA 2. Ilmakuva tehdasalueesta vuonna 1996 (Mondi Powerflute Oy, 2019) 

 
1.2 Sweco 

 
”Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kau-
punkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Työmme tuloksena syntyy terveellisiä ja turvallisia rakennuk-
sia, tehokasta infrastruktuuria sekä kestäviä energia- ja vesihuollon ratkaisuja. Yhteensä 15 000 
työntekijäämme tarjoaa asiakkaillemme juuri oikeanlaista osaamista kaikenkokoisiin hankkeisiin. To-
teutamme vuosittain projekteja 70 maassa ympäri maailman. Sweco on Euroopan johtava suunnitte-
lun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto on 1,8 Mrd euroa.” (Sweco, 2019) 
 
”Swecon palveluksessa on asiantuntijoita teollisuusprojektien kaikkiin vaiheisiin aina esiselvityksistä 
toteutukseen asti.” (Sweco, 2019) 
 
 

 



         
         11 (44) 

2 SÄHKÖMARKKINALAKI 
 
Kaikkien sähköalan toimijoiden tulee pitää huolta siitä, että he pyrkivät edistämään omassa toimin-
nassaan sähköä säästävää ja tehokasta käyttöä. Tehtaalla mittaroinnin modernisointi on yksi askel 
kohti säästävämpää ja tehokkaampaa sähkönkäyttöä, koska kulutusta pystytään monitoroimaan en-
tistä tarkemmin. Suomessa sähkömarkkinoihin sovelletaan sähkömarkkinalakia. Lain mukaan sähkö-
markkinoihin kuuluu sähkön tuotanto, vienti, tuonti ja toimitus sekä sähkönsiirto ja -jakelu. 
 
Sähkömarkkinalain tavoite ja tarkoitus lyhyesti: ”Tämän lain tarkoituksena on varmistaa edellytykset 
tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimiville kansallisille ja alueellisille sähkö-
markkinoille sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille siten, että hyvä sähkön toimitusvar-
muus, kilpailukykyinen sähkön hinta ja kohtuulliset palveluperiaatteet voidaan turvata loppukäyttä-
jille. Sen saavuttamisen ensisijaisina keinoina ovat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaa-
minen sähkön tuotannossa ja toimituksessa sekä kohtuullisten ja tasapuolisten palveluperiaatteiden 
ylläpitäminen sähköverkkojen toiminnassa.” (Sähkömarkkinalaki) 
 
”Sähköalan yritysten tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaittensa ja verkkonsa käyttäjien sähkönhankin-
taan liittyvistä palveluista sekä edistää omassa ja näiden toiminnassa sähkön tehokasta ja säästä-
väistä käyttöä.” (Sähkömarkkinalaki) 

  
Sähkömarkkinalain soveltamisala lyhyesti: ” Tätä lakia sovelletaan sähkömarkkinoihin, joilla tarkoite-
taan sähkön tuotantoa, tuontia, vientiä ja toimitusta sekä sähkönsiirtoa ja -jakelua. 
Lain verkonhaltijaa koskevia säännöksiä sovelletaan luvanvaraista sähköverkkotoimintaa harjoitta-
vaan elinkeinonharjoittajaan, jolla on hallinnassaan Suomessa sijaitsevaa sähköverkkoa, jollei Ener-
giamarkkinavirasto ole päätöksellään vapauttanut verkonhaltijaa luvanvaraisuudesta.” 
(Sähkömarkkinalaki) 
 
”Lain vähittäismyyjää koskevia säännöksiä sovelletaan sähköntoimittajaan, joka toimittaa sähköä 
jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta välittömästi loppukäyttäjille, jollei jäljempänä toisin sää-
detä.” (Sähkömarkkinalaki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
         12 (44) 

3 SÄHKÖNJAKELU KÄYTÄNNÖSSÄ 
 

3.1 Sähkönjakelujärjestelmä Suomessa 
 

Sähkönjakelujärjestelmän tehtävänä on pääsääntöisesti siirtää sähkövoimansiirtojärjestelmän kautta 
tuleva tai sähkönjakeluverkkoon kytkettyjen voimalaitosten tuottama sähkö aina sähkön loppukäyt-
täjille saakka. Suomessa jakelujärjestelmän osiin kuuluu kantaverkkoyhtiö Fingridin omistama kanta-
verkko (400 kV, 220 kV ja 110kV), sähkönsiirtoyhtiöden omistamat alueverkot (110 kV ja 45 kV). 
Lisäksi molemmat yhtiöt omistavat myös sähköasemia, joilla jännite muunnetaan halutulle tasolle 
(esim. 400/110 kV ja 110/20kV). Sähkönsiirtoyhtiöt omistavat myös keskijänniteverkkoa (20 kV), 
jakelumuuntamoita (20/0,4 kV) ja pienjänniteverkkoa (0,4 kV). (Lakervi;ym., 2008 s. 11) 
 
Suomen sähköjakelujärjestelmän arvo on suuri ja sen jälleenhankinta-arvo oli vuonna 2008 noin 12 
mrd. €. Jakelujärjestelmä koostuu lukuisista erillisistä johdoista, kaapeleista sekä komponenteista. 
Jakelujärjestelmään kuului vuonna 2008 n. 800 sähköasemaa, 100 000 jakelumuuntamoa, 150 000 
km keskijännitejohtoja ja 200 000 km pienjännitejohtoa. Jälleenhankinta-arvo ja komponenttimäärät 
ovat todennäköisesti nykypäivänä vieläkin suuremmat, koska sähköverkkoa modernisoidaan jatku-
vasti toimitusvarmemmaksi ja rakennetaan vieläkin kattavammaksi. Suurin osa jakeluverkosta on 
silti vieläkin ilmajohtoverkkoa, koska sen rakentaminen on ollut halpaa ja nopeaa, mutta ilmajohtoja 
korvataan kiihtyvään tahtiin massiivisilla maakaapeloinneilla, koska näin ollen saadaan parannettua 
toimitusvarmuutta ja täytettyä uudessa laissa säädetyt pykälät. Massiivinen maakaapelointi on erit-
täin kallista sekä Suomen vaihtelevissa oloissa paljon aikaa vievää työtä. Kaupungeissa sekä taaja-
missa on ennenkin käytetty pääasiallisesti maakaapelointia, koska ei ole ollut tilaa ja paikkaa ilma-
johtoverkon rakentamiselle. Ilmajohtoverkkoja ei ole myöskään esteettisistä syistä rakennettu kau-
punkialueille. (Lakervi;ym., 2008 s. 11) 
 
Nykypäivän jakelujärjestelmään kuuluu pääkomponenttien lisäksi huomattavan paljon sivukom-
ponentteja kuten verkon valvontaan ja suojaukseen liittyvät apujännitejärjestelmät, suojareleet, käy-
tönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmät sekä useat muut laajat tietojärjestelmät ja niihin liittyvät mit-
tauskomponentit. Verkkokomponenttien käyttöiät ovat pitkiä, pääkomponentit kestävät jopa 30-50 
vuotta, mutta paljon elektroniikkaa sisältävät sivukomponentit joudutaan uusimaan huomattavasti 
useammin kuin pääkomponentit. (Lakervi;ym., 2008 ss. 12-13) 
 
Suomessa jakeluverkko voi olla säteittäinen verkko, rengasverkko tai silmukoitu verkko. Keskijännit-
teellä rakennustavaksi on yleistynyt tapa, jossa esimerkiksi 20 kV verkko on rakennettu renkaaksi, 
mutta käyttö on kuitenkin jakorajojen avulla säteittäistä. Säteittäisessä verkossa suurin etu on sel-
keä rakenne, suojauksen helppous ja yksinkertainen käyttö. Haittapuolena on huollon aikaiset käyt-
tökeskeytykset ja puuttuva varmistusmahdollisuus. Rengasverkon etuja ovat puolestaan syöttövar-
muus ja pienemmät tehohäviöt. Haittapuolina tässä verkkotyypissä on se, että relesuojaus hankaloi-
tuu ja käyttö vaikeutuu. Silmukoitu verkko puolestaan on lähes kuin rengasverkko, mutta sisältää 
myös renkaan sisäisiä väliyhteyksiä. Tällöin saadaan hyödyksi vieläkin enemmän kohonnut syöttö-
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varmuus ja pienemmät tehohäviöt. Haittapuolena tässäkin tavassa on käytön vaikeus ja relesuojauk-
sen kallis hinta. Suomessa kantaverkon (400 kV ja 220 kV) verkot ovat silmukoituja, jolloin saadaan 
minimoitua siirtohäviöt. (ABB s. 1) 
 
Kuvassa 3 on esitetty pelkistetyt mallit kolmeseta erilaisesta jakeluverkon tyypistä havainnollista-
maan mallien erilaisuutta. Kuvassa lyhyet vaakasuorat viivat kuvaavat kuormituspisteitä ja X:t kyt-
kinlaitteita 

 
KUVA 3. a) säteittäinen verkko. b) rengasverkko c) silmukoitu verkko (Lakervi;ym., 1995 s. 325) 
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3.2 Sähkönjakelu Mondi Powerfluten tehtaalla 
 
Tehdas on liittynyt suoraan Fingridin omistamaan 110 kV kantaverkkoon orsiliitännällä ollen niin kut-
suttu varsijohtoasiakas, eli kantaverkon puolella ei ole erillistä sähköasemaa. Johtoalue, alueen hoito 
ja komponentit kantaverkon liitynnästä eteenpäin kuuluvat kaikki Mondille ja sillä on velvoite pitää 
oma sähköverkkonsa kunnossa. Mondi ostaa sähkönsä nykyisin norjalaiselta Statkraftilta, eli Fingri-
din tehtävä on vain toimia sähkönsiirtäjänä. Tehtaan oma voimalaitos on lämpöteholtaan 95 MW ja 
generaattorin nimellinen näennäisteho on 33 MVA. Sähkönsyötön katketessa valtakunnan verkon 
puolelta, tehdas ei pysty jatkamaan ns. saariajossa normaalia tuotantoaan. Tällöin osa kuormista 
tippuu automaattisesti pois ja tuotanto menee alas, mutta voimalaitos pysyy käynnissä. 
 
Tehtaalla on kaksi erillistä pääkiskoa, jotka yhdistyvät toisiinsa kiskokatkaisijan avulla. Toinen kisko 
on valtakunnan verkon puoli ja toinen kisko on tehtaan oman generaattorin puoli. Kaikkia lähtöjä 
voidaan siis syöttää kummalta kiskolta vaan, joten sähkökatkos valtakunnan verkossa ei aiheuta teh-
taan alasajoa, vain muutamia prosesseja voidaan saarekeajon aikana mahdollisesti pysäyttää ener-
gian riittämisen varmistamiseksi. Kuvassa 4 on tehdasalueen päämuuntaja, joka muuttaa valtakun-
nan verkosta tulevan 110 kV jännitteen 10 kV jännitetasolle tehdasta varten. Verkossa on tämän 
päämuuntajan jälkeen vielä useita eri muuntajia ympäri tehdasaluetta, joilla muunnetaan jännite 
halutulle tasolle. Tehtaan keskijännitejakelun pääkaavio kokonaisuudessaan löytyy liitteestä 1. 
 

 
KUVA 4. Tehdasalueen päämuuntaja 
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3.3 Tehtaan verkon suojaus 
   

Tehtaan sähkönjakeluverkko on maasta erotettu ja sen suojaukseen on käytetty ABB:n SPA suojare-
leitä. Kuvassa 5 on nähtävillä yksi useista tehtaan lähtöjen suojaukseen tarkoitetuista releistä. Teh-
taan suojausperiaatteena on se, että yksivaiheisen maasulun sattuessa, lähdöstä ei vielä katkaista 
syöttöä, vaan lähdetään heti paikantamaan ja korjaamaan mahdollista vikaa. Jos maasulkuun liittyy 
myös toinen vaihe, niin tapahtuu välittömästi lähdön automaattinen laukaisu. 
 

 
KUVA 5. SPAJ 131 C suojarele tehtaan relehuoneessa. 

  
Maasta erotetussa jakeluverkossa yhteys maahan on ainoastaan verkon maakapasitanssien kautta. 
Normaalissa käyttötilanteessa vaiheiden maakapasitanssit ovat yhtäsuuret, joten verkon symmetria 
maata vastaan on kunnossa. Tästä johtuen myös kaikki vaihejännitteet ovat symmetrisiä maata vas-
taan. Jos maasulku tapahtuu, terveiden vaiheiden vaihejännitteet maata vastaan kasvavat. Tästä 
aiheutuvat epäsymmetrian seurauksena varausvirtojen summa ei ole enää nolla ja kyseinen osa va-
rausvirtaa johtuu vikapaikan kautta maahan aiheuttaen maasulkuvirran. (Kinnunen, 2007 ss. 2-3) 
 
Moderni selektiivinen hälytys tai laukaisu vaatii johtokohtaisen releistyksen. Selektiivinen suojaus 
maasta erotetuissa verkoissa voidaan toteuttaa yksinkertaisesti nollavirtareleillä tai nollajännittee-
seen ja -virtaan kytketyillä suuntareleillä. (Kinnunen, 2007 ss. 2-3) 
 
 

 



         
         16 (44) 

4 MITTAMUUNTAJAT 
 
Mittareiden sekä releiden rakennus isoille jännitteille ja virroille on teknisesti kallista ja vaikeaa, 
jonka takia vaihtovirtamittauksissa käytetään yleisesti mittamuuntajia sekä mittaus- että suojaustar-
koituksiin. Muuntajat ovat jännitteen ja virran mittaukseen tarkoitettuja erikoisrakenteisia muuntajia 
ja niitä on käytössä kahta eri päätyyppiä. (Wallin, 2001 s. 48) 
 
Muuntajien pääasiallisia tehtäviä ovat: 
- mittauspiirin eristäminen päävirtapiiristä 
- suureiden muuntaminen releille ja mittareille sopivaan arvoon 
- mittausskaalan laajentaminen 
- laitteiden ylikuormitussuojaus 
- pitää laitteen hinta halpana 
- mahdollistaa kaukomittaus (Wallin, 2001 s. 48) 
 
Muuntajan rakenne on yksinkertainen. Siinä on ensiö- ja toisiokäämitys sekä rautasydän. Sydämen 
tehtävä on kytkeä mahdollisimman hyvin magneettisesti ensiö- ja toisiokäämitys toisiinsa. Ensiö-
käämi kytketään aktiiviseen jännitelähteeseen ja toisiokäämi passiviseen kuormitukseen. Tällöin 
energia ensiön ja toision välillä siirtyy perustuen magneettivuon muutokseen. Muuntajan rakennepe-
riaate on esitetty kuvassa 6. (Wallin, 2001 s. 48) 
 

 
KUVA 6. Muuntajan rakenneperiaate (Wallin, 2001 s. 48) 
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4.1.1 Jännitemuuntaja 
 
Jännitemuuntajan tehtävä normaalisti on suuren ensiöjännitteen muuntaminen pienemmäksi toi-
siojännitteeksi, jotta se sopii suojareleille ja mittareille laajentaen niiden mittausskaalaa. Päinvastoin 
kuin virtamuuntajassa on jännitemuuntajan ensiön johdinkierrosluku suuri ja toision pieni. Tästä 
syystä muuntajan sydänkin on poikkipinnaltaan suuri. Jännitemuuntaja toimii käytännössä jännite-
lähteen tavoin ja sen ensiövirran arvon määrää muuntajan kuormitus. Toisiossa jännite pyrkii pysyt-
telemään vakiona riippumatta kuormituksesta. Jännitemuuntajaa käyttämällä voidaan suojalaitteet 
sekä mittarit sijoittaa pitkänkin matkan päähän jännitemuuntajasta ja suurjännitteisestä ensiöpii-
ristä. (Wallin, 2001 s. 55) 
 
Jännitemuuntajan toisiokäämi maadoitetaan mahdollisia eristysvikoja vastaan. Toisin kuin virta-
muuntajassa, jännitemuuntajan toisiota ei saa koskaan oikosulkea. Jos toisio oikosuljetaan, niin sii-
hen syntyy erittäin suuri virta, mikä tuhoaa toisiopuolen käämityksen. Mahdollisen oikosulun varalta 
toisio varustetaan sulakkeilla. Yleensä jännitemuuntajassa on yksi tai kaksi toisiokäämiä, jotka ovat 
tarkoitettu suojaus- tai mittauskäämeiksi. Mahdollisilla väliulosotoilla voidaan muuttaa muuntajan 
muuntosuhdetta. (Wallin, 2001 s. 56) 
 
Jännitemuuntajan nimellismuuntosuhde lasketaan arvokilvistä löytyvistä mitoitusjännitteistä. Todelli-
nen muuntosuhde ei kuitenkaan ole sama kuin nimellinen suhde, koska kuormittettaessa muuntajaa 
toisiojännite pyrkii muuttumaan, vaikkakin ensiöjännite pysyy lähes vakioarvossaan. Jännitemuunta-
jaa tarkastellessa pitää ottaa huomioon myös mittauksessa esiintyvät mahdolliset virheet. Kulmavir-
hettä aiheuttaa ensiö- ja toisiojännitteiden välissä tapahtuva vaihesiirto. Kulma- ja jännitevirhettä 
aiheuttaa pitkittäisimpedansseista syntyvät jännitehäviöt, jotka ovat täysin riippuvaisia kuormituk-
sesta. Muuntajaa käsiteltäessä on aina muistettava tarkistaa myös muuntajan nimellistaakka, joka 
on siis suurin sallittu kuormitus, jolla muuntaja saadaan pysymään tarkkuusluokassaan. (Wallin, 
2001 ss. 56-58) 
 
Tehtaalla on käytössä molemmille kiskoille omat jännitemuuntajat. Näin ollen saadaan tietoon kum-
mankin kiskon jännite erikseen suoraan automaatiojärjestelmään. Muuntajien muuntosuhde on 
10000/100 V. Jännitemuuntajat sijaitsevat kytkinlaitoksella ja sieltä mittaustieto siirretään eteenpäin 
mittalaitteiden ja releiden käsiteltäväksi. Kuvassa 7 on nähtävillä toisen kiskon jännitemuuntajat mit-
tauskennossa. Kuvasta 8 puolestaan voidaan nähdä mittausperiaate ja siihen liittyvät jännitemuun-
tajat piirikaavion avulla. 
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KUVA 7. Jännitemuuntajat mittauskennossa 
 

 
KUVA 8. Mittauspiirikaavio, jännite 
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4.1.2 Virtamuuntaja 
 
Virtamuuntajan päätehtävä on muuntaa ensiön virta suojareleelle tai mittalaitteelle sopivaksi laajen-
taen täten myös suojalaitteen mittausskaalaa. Virtamuuntaja täten pienentää ensiövirtaa. Muunta-
jassa ensiön kierrosluku on pieni ja toision puolestaan suuri. Virtamuuntajaa voidaan pitää virtaläh-
teenä ja sen ensiövirran määrää verkkoon kytketty kuormitus. Virtamuuntajan toisiota voidaan käy-
tännössä pitää lähes oikosuljettuna, koska siihen kytketään aina hyvin pienen impedanssin omaavia 
virtamittareita tai releiden virtakäämejä ym. Tästä syystä toision jännite on normaalisti hyvin alhai-
nen, vain muutamia voltteja. Muuntajan nimellinen muuntosuhde lasketaan sen arvokilpeen leimat-
tujen nimellisvirtojen avulla. Nimellinen muuntosuhde ei kuitenkaan ole sama asia kuin todellinen 
muuntosuhde, johon vaikuttaa esimerkiksi tyhjäkäyntivirran aiheuttamat virheet. Nimellistaakka on 
nimellistoisiovirran kanssa tärkeimpiä muuntajan ominaissuureita. Yleisimmin käytetty toision nimel-
lisvirta on 5 A. Nimellistaakalla tarkoitetaan toisiopiirin impedanssia, jolla valittu muuntaja täyttää 
normien asettamat tarkkuusvaatimukset. (Wallin, 2001 ss. 51-53) 
 
Muuntajan käyttämisen puolesta on hyvin tärkeää huomata se, ettei virtamuuntajan toisiota saa 
ikinä jättää avoimeksi. Toisiopiirin jäädessä avoimeksi, magnetoi ensiövirta kokonaisuudessaan rau-
tasydäntä, mikä kyllästyy hyvinkin nopeasti. Kyllästymisen seurauksena magneettivuo kasvaa eli 
rautahäviötkin kasvavat, josta seuraa muuntajan kuumeneminen ja lopulta tuhoutuminen. Kaiken 
lisäksi suuri magneettivuo indusoi toision suureen johdinkierrosmäärään hengenvaarallisen jännit-
teen, jonka suuruus voi olla useita kilovoltteja. Toisioon ei näistä syistä saa asentaa tavallista kyt-
kintä eikä laittaa mitään sulakkeita. Tapauksessa, jossa virtamuuntajan ensiössä on suurjännite, toi-
sionapa on maadoitettava. Tällä pystytään suojautumaan ensiö- ja toisikäämitysten välisiä eristysvi-
koja vastaan. (Wallin, 2001 s. 51) 

   
Tehtaalla jokaisessa keskijännitelähdössä on omat virtamuuntajansa. Aaron-kytkennästä johtuen, 
mittaustarkoitukseen ei käytetä kuin kahden vaiheen virtamuuntajilta saatavaa mittaustietoa. Yleisin 
muuntosuhde tehtaalla käytössä olevissa muuntajissa on 200/5 A. Kahdella vaiheella käytettävät 
muuntajat ovat kaksisydämisiä muuntajia eli niillä on yhteinen ensiökäämi ja toisiokäämit ovat erilli-
set. Muuntajan eri käämit käytetään mittaukseen ja suojaukseen. Muuntajassa olevalta mittaussydä-
meltä vaaditaan yleisesti, että sydämen kyllästyminen rajoittaa mittareille ym. kojeille lähtevän toi-
siovirran suuruutta mahdollisessa oikosulkutilanteessa ensiövirran ollessa hyvinkin suuri. Suojaussy-
dämeltä puolestaan vaaditaan, että virtamuuntaja pystyy mahdollisessa vikatilanteessa toistamaan 
ensiövirran tarpeeksi hyvin, eli sydän ei saa kyllästyä, jotta taataan suojalaitteiden oikea toiminta. 
Lähdön kolmas virtamuuntaja on pelkästään suojausvirtamuuntaja, jolta tuodaan tietoa ainoastaan 
ylivirtareleelle. Lisäksi ylivirtareleelle tuodaan tieto kahden muun vaiheen virtamuuntajien suojaus-
käämiltä. (Wallin, 2001 s. 53) 
 
Kuvassa 9 on kuvattu yhden lähdön virtamuuntajat. Tästä kuvasta näkee hyvin sen, että keskimmäi-
nen virtamuuntaja on paljon pienempi kuin reunimmaiset virtamuuntajat. Koko selittyy sillä, että 
keskimmäisessä virtamuuntajassa on vain suojaukseen tarkoitettu toisiokäämi niin kuin yllä on jo 
mainittu. Kuvan 10 piirikaaviosta nähdään virtamuuntajien kytkentä mittausta sekä suojausta varten. 
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KUVA 9. Lähdön virtamuuntajat 

  

  
KUVA 10. Mittauspiirikaavio, virta 
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5 SÄHKÖMITTARIT 
 
Sähkömittareita (kWh-mittari tai kilowattituntimittari) käytetään mittaamaan kulutetun sähköener-
gian määrää. Jokaisessa sähkönkäyttöpaikassa Suomessa on vähintään yksi sähkömittari, jolla mita-
taan laskutettava sähköenergia sähköyhtiön toimesta. Kotitalouksilta mitataan nykypäivänä etäluet-
tavien digitaalisten mittareiden avulla vain pätötehon kulutus, mutta suuremmilta sähkönkäyttöpai-
koilta mitataan aina myös loisteho ja laskutetaan myöskin siitä. Yleisimpiä mittarityyppejä on kolmea 
erilaista. 
 

5.1.1 Elektroninen mittari 
 
Elektroninen kilowattituntimittari koostuu kolmesta pääosasta: elektroninen kertoja, jännite-taajuus-
muunnin ja laskulaite. Kertojassa luodaan virran ja jännitteen hetkellisarvojen tuloon verrannollinen 
jännite. Energian mittausta varten luodaan tehon aikaintegraali. Integraalin luomista varten verran-
nollinen jännite on muunnettava pulssitaajuudeksi jännite-taajuusmuuntimella. Mittauksen periaate 
on esitetty kuvassa 11. Yksinkertaisesti kukin pulssi merkitsee tiettyä energiaa. Laskemalla pulssien 
määrä tiettynä aikana, saadaan tietoon laskenta-aikana kulutettu energia. (Wallin, 2001 s. 100) 
 

 
KUVA 11. Elektronisen sähköenergiamittarin periaate (Wallin, 2001 s. 101). 
 
Elektroniset mittarit ovat monipuolisempia ja herkempiä verrattuna mekaanisiin mittareihin. Lisäksi 
ne kuormittavat mittauspiiriä vähemmän. Elektronisen mittarin elinaika on kuitenkin huomattavasti 
lyhyempi kuin induktiomittarin. (Wallin, 2001 s. 100) 

 
5.1.2 Digitaalinen mittari 

 
Digitaaliset mittarit ovat vallanneet nykypäivän markkinat, jonka takia lähes jokainen valmistettava 
mittalaite on digitaalinen eli numeerinen. Digitaalisen mittarin suurimmat edut muihin mittarityyppei-
hin ovat erittäin hyvä tarkkuus, vähäinen huollon tarve ja mittaustuloksien helppo luenta suoraan 
laitteen näytöltä. Pelkkä mittaustulos luettuna digimittarin näytöltä ei kuitenkaan ole yhtä havainnol-
linen kuin lukeman luku analogisen mittarin näytöltä, joten luennan aikana kannattaa kiinnittää eri-
tyistä huomiota esimerkiksi siihen, että mikä yksikkö on kyseessä. (Lindeman;ym., 2000 s. 73) 
 
Digitaalisen mittarin toimintaperiaatteena on yleisesti se, että signaalin muokkauspiirissä mitattava 
signaali muokataan jännitteenjakajan avulla A/D-muuntimelle soveltuvaksi. Tämän lisäksi vaihtojän-
nite tasasuunnataan keskiarvoperiaatteella tehtävään tehollisarvomittaukseen. Pienet jännitteet vah-
vistetaan tarvittaessa riittävän suuriksi mittausta varten. Vastus mitataan yksinkertaisesti vertailupe-



         
         22 (44) 

riaatteen avulla tunnetun vastuksen yli kehittyvään jännitteeseen vertaamalla. Muokkauspiiristä löy-
tyy myös suodattimet kohinan poiston takia, virheen pienentämiseksi. A/D-muuntimella tapahtuu 
analogisen signaalin muunto digitaaliseen muotoon. Tämän jälkeen mikroprosessori suorittaa muun-
timelta tulevien pulssien laskemisen, käsittelee sekä muokkaa tiedon ja ohjaa lopulta näyttöyksik-
köä. Mikroprosessori suorittaa koko ajan myös itsediagnostiikkaa eli pitää huolta omasta toiminta-
kunnostaan jatkuvasti. Näyttöyksikkönä on yleisesti numeronäyttö, mutta muitakin näyttötyyppejä 
löytyy nykypäivänä jo runsaasti. Yksinkertainen lohkokaavio on esitetty kuvassa 12. (Lindeman;ym., 
2000 s. 74) 
 

 
KUVA 12. Digitaalisen mittarin yksinkertainen lohkokaavio (Lindeman;ym., 2000 s. 74). 
 
Digitaalisella mittarilla voidaan mittauksen lisäksi ohjata esimerkiksi erilaisia merkkilamppuja, releitä, 
säätölaitteita ja kytkimiä. Lisäksi mittari voidaan ohjelmoida suoraan tietokoneelta ja sen keräämät 
tiedot voidaan siirtää lähes reaaliaikaisesti suoraan tietokoneelle esimerkiksi automaatiojärjestelmän 
kautta. Tästä syystä Mondi Powerfluten tehtaan vanhat induktiomittarit uusitaan suoraan digitaali-
siksi mittareiksi. Digimittareiden avulla saadaan kerättyä paljon enemmän dataa lähtöjen kulutuk-
sesta ja tilasta kuin vanhoilla induktiomittareilla. Uusi nykyaikainen digitaalimittari, joka asennettiin 
generaattorin mittausta varten, on esitetty kuvassa 13. 
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KUVA 13. Uusi digimittari oman generaattorin mittausta varten tehtaan relehuoneessa. 
 

5.1.3 Induktiomittari 
 

Induktiomittarin perusosiin kuuluu kaksi rautasydämistä käämiä ja niiden vapaassa ilmavälissä liik-
kuva alumiinilevy. Toimintaperiaatteena on se, että alumiinilevyyn indusoituneet pyörrevirrat synnyt-
tävät vääntömomentin. Mittaria voidaan kutsua myös pyörrevirtamittariksi tai ferrarismittariksi. In-
duktiomittarissa syntyvä vääntömomentti on funktio kahden vaihtovirtasuureen tulosta sekä vai-
hesiirtokulmasta. Tästä syystä mittaria voidaan hyödyntää hyvin tehon mittaukseen. (Wallin, 2001 s. 
99) 
 
Mittarissa olevien käämien rautasydämet on aseteltu niin, että syntyneet magneettivuot kulkevat 
alumiinilevyn poikki. Induktiomittaria voidaan tietyllä tavalla kutsua myös tietynlaiseksi oikosulku-
moottoriksi, jossa roottorina toimii pystysuoralle sekä hyvin laakeroidulle akselille kiinnitetty pyö-
reänmuotoinen alumiinilevy. Lisäksi kaksi sähkömagneettia eli virta- ja jännitemagneetti muodosta-
vat käyttökoneiston, joka kehittää roottorin pyörinnän vaativan vääntömomentin. Moottorin jarrutus 
tapahtuu kestomagneetin kehittämällä pyörrevirtajarrulla. Lopuksi pyörintä välitetään mekaanisesti 
toimivaan laskijalaitteeseen, josta mitattu energia pystytään sitten lukemaan. Mittarin rakenneperi-
aate on esitetty kuvassa 14. (Wallin, 2001 s. 99) 
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KUVA 14. Kilowattituntimittarin rakenneperiaate (Wallin, 2001 s. 100) 
 
Induktiomittaria voidaan pitää erittäin luotettavana mittarina ja sen käyttöikä onkin helposti yli 50 
vuotta ja huoltoväli esimerkiksi kotitalouden energian mittauksessa on noin 20 vuotta. Mondi Power-
fluten kaikki vanhat 10 kV mittaukset on toteutettu tällä kyseisellä mittarityypillä ja ne ovat kestä-
neet hyvin aina tähän päivään asti. Kuvasta 15 nähdään tehtaan relehuoneessa olevia ristikkoon 
asennettuja vanhoja induktiomittareita, jotka korvataan kokonaan uusilla mittareilla. 
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KUVA 15. Vanhoja induktiomittareita tehtaan relehuoneesta. 

 
5.2 Tarkkuusluokat 

 
Mittarit luokitellaan tarkkuusluokkien perusteella eri luokkiin. Vaadittava tarkkuusluokka määräytyy 
tehon ja mittaustavan perusteella. Normaalit kotitaloudet käyttävät mittausryhmää yksi, koska ky-
seessä lähes aina suora mittaus ja mitattava teho on pieni. Mondi Powerfluten tehtaalla joudumme 
käyttämään tarkkuusluokan 0,5 ja 0,2 mittareita. Kaikissa 10 kV mittauksissa on käytössä virta- ja 
jännitemuuntajat. Taulukko 1 kertoo selkeästi mittarien ja mittamuuntajien tarkkuusluokat sekä jän-
nitejohtimien sallitut jännitteenalenemat. (Suomen standardisoimisliitto, 2019) 
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TAULUKKO 1. Mittarien ja mittamuuntajien tarkkuusluokat sekä jännitejohtimien sallitut jännitteena-
lenemat (SFS EN 3381) 

 
 

5.3 Mittauslaitelaki 
 
Mittauslaitelain tarkoituksena on turvata käytettävien mittauslaitteiden toiminta ja mittaustulosten 
sekä mittausmenetelmien luotettavuus. Laissa säädetään vaatimuksia mittausmenetelmille sekä mit-
tauslaitteille ja niiden luotettavaan varmentamiseen liittyvistä toimenpiteistä, kun mittausmenetel-
mää ja -laitetta käytetään seuraavilla tavoilla: 
 
1) elinkeinotoiminnassa tuotteen tai palvelun hinnan taikka muun taloudellisen edun määrittämi-

seen mittaustulosten perusteella; 
2) kulutusmittauksessa hinnan taikka muun taloudellisen edun määrittämiseen mittaustulosten pe-

rusteella; 
3) viranomaisen tai viranomaiseen rinnastettavan toimijan mittaustulokseen perustuvassa päätök-

senteossa; 
4) mittaustapahtumassa, jolla on merkitystä yleiseen etuun, yleiseen terveyteen ja turvallisuuteen, 

yleiseen järjestykseen tai ympäristönsuojeluun. (Finlex, 2019) 
 
Mittauslaitteen valmistajan, valtuutetun edustajan, markkinoille saattajan, maahantuojan, jakelijan, 
elinkeinonharjoittajan ja sen, joka ottaa mittauslaitteen käyttöön, on varmistettava ja osoitettava se, 
että laite täyttää lain vaatimukset. Lisäksi mittauslaite on sinetöitävä valmistajan ohjeiden mukai-
sesti, jollei laitetta ole vapautettu sinetöintivaatimuksesta. (Finlex, 2019) 
 
”Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että käytössä oleva mittauslaite soveltuu käyttötarkoitukseen ja -
ympäristöön, toimii jatkuvasti luotettavasti ja sen käyttö täyttää tämän lain vaatimukset. Toiminnan-
harjoittaja vastaa myös siitä, että mittauslaitteen luotettavuus varmennetaan säädettyinä määräai-
koina sekä aina tarvittaessa.” (Finlex, 2019) 
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5.4 Vertailtavat sähkömittarit 
 
Saadaksemme kaikista parhaimman ja tehokkaimman ratkaisun korvaamaan vanhat mittarit, pää-
timme ottaa lopulliseen vertailuun muutaman mittarin eri valmistajilta. Vertailun avulla selvitettiin 
mittareiden ominaisuuksia, soveltuvuutta ja lopuksi hintaa ennen päätöksen tekemistä. 
 
Lopulliseen vertailuun työssäni pääsi kaksi energiamittaria ja yksi tehoanalysaattori eri valmistajilta. 
Aluksi selvitettiin myös muiden valmistajien kuten ABB:n ja Schneider Electricin ratkaisujen soveltu-
vuutta käyttötarkoitusta varten. ABB:n kanssa erityisen isoksi ongelmaksi koitui kommunikaatioyh-
teyden saaminen asiantuntijoihin. Aikaisempia kontakteja kyseiseen valmistajaan ei ollut, joten oli 
aloitettava ihan alkutekijöistä. Onneksi yrityksen verkkosivut olivat kuitenkin jo tulleet tutuksi, joten 
tiedon etsintä aloitettiin suoraan sieltä. Etsintä ei kuitenkaan tuottanut kovinkaan hyvää tulosta, eikä 
yksinkertaista mittarointiratkaisua löytynyt. Asiakaspalvelun vastaaminen yhteydenottoon kesti kui-
tenkin lähes kuukauden, jonka aikana oltiin keretty jo löytää riittävästi vaihtoehtoja muilta valmista-
jilta. 
 
Schneider Electricin asiakaspalvelu puolestaan vastasi yhteydenottoon lähes välittömästi ja pää-
simme kartoittamaan tilannetta pikaisesti. Asiantuntija suositteli muutamaa DIN-kiskoon asennetta-
vaa mittaria, jonka jälkeen tarkastelin niiden tietoja kattavasti. Lopulta löytyi mittarisarja, joka olisi 
mahdollisesti voinut soveltua käyttötarkoitukseen. Mittarin hinta kuitenkin oli paljon kalliimpi kuin 
Carlo Gavazzin tehoanalysaattori, joten tämä mittarityyppi jätettiin pois vertailusta. 
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5.4.1 Tillquist LZQJ-XC 
 
LZQJ-XC mittarisarja on suunniteltu yleiskäyttöön standardien mukaisesti. Hyvinkin vakiintuneen mit-
tausjärjestelmän ansiosta Tillquistin mittarit ovat tunnettuja nimenomaan luotettavuudesta. Erittäin 
laadukas prosessorijärjestelmä takaa hyvin vankan pohjan tulevaisuuden lisäyksille. Kuvassa 16 on 
esitetty naamakuva mittarista. (Tillquist) 

 
Mittareita on saatavilla tarkkuusalueilla 0.2, 0.5 ja 1. Laitteesta on saatavilla laajennettu data tehon 
erilaisista laaduista sekä siinä on hyvin laajat mittausalueet. Mittari on DLMS-yhteensopiva ja siinä 
on vaihdettava akku. Mittariin on saatavissa useita laajennusmoduuleita, kuten VARIOMOD-XC-mo-
deemisarja (GSM / GPRS, Ethernet), DCF-antenni ja optisen kuidun erotuslaatikko LTR. Viestintä- ja 
parametrointiohjelmistona voidaan käyttää Combi Master -ohjelmaa. (Tillquist) 
 
Tillquist toimittaa tehtaan kytkentätavalle yksinomaan valmistetut mittarit, jolloin mittarien pitäisi 
toimia halutulla tavalla. Hintaan tämä ei vaikuta millään tavoin. 
 
 

 
KUVA 16. Tillquist LZQJ-XC -mittari (EMH metering GmbH & Co. KG) 
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5.4.2 Landis+Gyr E650 
 
Landis+Gyr E650-mittari tarjoaa erittäin tarkkaa ja vakaata energianmittausta kaikkiin käyttötarkoi-
tuksiin. Mittarissa on poikkeuksellinen mittausjärjestelmä kaikentyyppisille verkoille ja siinä on paljon 
erilaisia sovelluksia erityisvaatimuksia varten. Optimaalinen tiedonsiirto saavutetaan integroidulla 
tietokoneliitännällä tai valmistajan omalla Plug & Play Landis + Gyr E65C -kommunikaatiomoduu-
leilla. Mittarit voidaan päivittää käytössä olon aikana tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi, jonka takia 
niiden käyttöikä on pitkä. E650 mittaria on käytössä yli 2 miljoonaa kappaletta, 80 eri maassa. Ku-
vassa 17 on esitetty naamakuva mittarista. (Landis+Gyr) 

 
Mittarissa on kahdeksan mittauskanavaa, 24 energiarekisteriä, tallennettujen arvojen rekisteri, 9 
käyttöaikarekisteriä ja tapahtumaloki. Lisäksi laitteesta löytyy reaaliaikainen kello, jossa on varmen-
nus. Näytöltä pystytään näkemään paljon dataa, kuten hetkelliset jännitearvot. Mittarin paramet-
rointi ja asennus on helppoa, koska asennusapuri pyörii mittarin näytössä asennuksen ajan. Tilan 
asetteleminen tapahtuu helposti painikkeilla. Lisäksi mittarin lähtöjä voidaan ohjata etänä. 
(Landis+Gyr) 
 
Mittaria on saatavilla 0.2, 0.5 ja 1 tarkkuusluokissa. Se voidaan kytkeä suoralla kytkennällä tai 
muuntajakytkennällä, riippuen jännite- ja virta-arvoista. Mittari vastaa IEC- ja EU-mittaristandardeja 
ja mittarin turvallisuusstandardeja IEC 62052-31. (Landis+Gyr) 
 

 
KUVA 17. Landis+Gyr E650 -mittari (Landis+Gyr) 
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5.4.3 Carlo Gavazzi WM30AV63H 
 
WM30AV63H on älykäs kolmivaiheinen tehoanalysaattori, jossa edistynyt sisäänrakennettu paramet-
rointijärjestelmä sekä LCD-näyttö tietojen näyttämiseen suoraan käyttäjälle. Kuvassa 18 on kuva 
analysaattorista, jonka koko on vain n. 10x10x5cm. Analysaattoria suositellaan erityisesti yleisimpien 
tehosuureiden mittaamiseen. Laite on paneeliasennettava ja siihen voidaan liittää useita erilaisia 
kommunikaatiomoduuleita kuten RS485/RS232, Ethernet, BACnet-IP, BACNET MS/TP tai Probibus 
DP V0-tiedonsiirtoportit sekä lisäksi pulssi ja hälytystiedot. Parametrointi, ohjelmointi ja tietojen lu-
keminen on helposti tehtävissä WM3040Soft:in avulla. (Carlo Gavazzi) 
 

 
KUVA 18. Carlo Gavazzi WM30 -tehoanalysaattori (Carlo Gavazzi) 
 
Jotta analysaattoria voitaisiin käyttää tehokkaasti, niin järjestelmään tietojen siirtämistä varten tarvi-
taan analysaattorin lisäksi myös MC485232 kommunikaatiomoduuli. Tämän kyseisen esimerkkimo-
duulin avulla voidaan järjestelmään siirtää tietoa analyysaattorista RS485-tiedonsiirtoväylää käyt-
täen. Kuvassa 19 on esimerkki kommunikaatiomoduulista. (Carlo Gavazzi) 
 

 
KUVA 19. MC485232 kommunikaatiomoduuli (Carlo Gavazzi) 
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Analysaattorin konfiguroinnin helpottamiseksi on hyvä olla olemassa myös OptoProg-kommunikaa-
tiomoduuli. Moduulin avulla voidaan konfiguroida analysaattori optisen portin kautta ilman erillistä 
johdotusta. Moduuli toimii micro-USB:n kautta tai esimerkiksi bluetoothin avulla suoraan mobiililait-
teella. Parametrointi ja mittaustietojen lukeminen tapahtuu ilmaisen ladattavan sovelluksen avulla. 
Moduulin käyttäminen on helppoa ja sen avulla voidaan hyvinkin nopeasti parametroida mittari toi-
mintavalmiuteen ja lisäksi selvittää mahdollisia vikatilanteita. Kuvassa 20 on nähtävissä kommuni-
kaatiomoduuli ja siinä olevat helppokäyttöiset painikkeet. (Carlo Gavazzi) 
 

 
KUVA 20. OptoProg-kommunikaatiomoduuli (Carlo Gavazzi) 

 
5.5 Mittareiden luenta 

 
Suomessa etäluettavat mittarit piti ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Tästä syystä Suomessa kuluttajien ei tarvitse enää nykypäivänä lukea ja ilmoittaa itse oman sähkö-
mittarinsa lukemia. Uudistus toi mukanaan myös sen, ettei sähkölasku muodostu enää arvion perus-
teella, vaan se perustuu suoraan toteutuneeseen kulutukseen. Uudistus on siis helpottanut ihmisten 
elämää ja vähentänyt virheitä kaikilla osa-alueilla. Sähkökaupan vapautuminen toi mukanaan kuiten-
kin sen, että ns. suurten kuluttajien (pääsulakkeiden koko yli 63 A) energiankulutus täytyy pystyä 
rekisteröimään tuntitasolla. Tämä tarve toi mukanaan uuden mittarin, jolla pystytään mittaamaan 
kWh- mittarista energiapulsseja, joista voidaan laskea tarkasti tunnissa käyttöpaikassa kulutettu 
energia ja tallentaa se laitteen muistiin. Nykyaikaiset mittarit luetaan pääsääntöisesti keskitetysti pu-
helinverkon (2G/3G), radioteknologian tai kiinteän laajakaistaverkon yhteyksien avulla, mutta jois-
sain tilanteissa mittarit luetaan suoraan sähköverkon tiedonsiirron (PLC) välityksellä. (Pöyry, 2017) 
 

5.5.1 Paikallisesti luettavat 
 
Tyypillisesti paikallisesti luettavassa mittarissa on jonkinlainen näyttö, josta pystytään lukemaan ai-
nakin mittarin mittaama sähköenergiamäärä (kWh). Mittareita pystyy yleensä myöskin ohjelmoi-
maan, jolloin saadaan tietoon enemmän energiatietoja käyttöpaikasta. Nykypäivän paikallisesti luet-
tavat digitaaliset mittarit voivat olla hyvinkin pieniä. Jos esimerkiksi halutaan mitata vain yhden vai-
heen energiankulutusta, niin mittari vie ainoastaan yhden paikan DIN-kiskosta. Mittareiden kehitys 
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on antanut täten tavallisillekin kuluttajille helpon ja halvan mahdollisuuden seurata omien laitteisto-
jensa energiankulutusta tarkemmin. 
 

5.5.2 Etäluettavat 
 
Mittarin etäluenta tarkoittaa lyhyesti sitä, että kulutuspaikan sähkönkulutustiedot välittyvät auto-
maattisesti suoraan sähkönmyyjän järjestelmiin. Kuluttajan on nykypäivänä mahdollisuus erilaisten 
sovellusten avulla seurata myöskin omaa energiankulutustaan lähes reaaliaikaisesti tuntitasolla. Eri-
laisia mittaustietoja hyödynnetäänkin jo laajasti verkkotoiminnassa, etenkin jännitteen laadun laadun 
ja käyttövarmuuden mittaamisessa. Tyypillisiin AMR-mittarin toimintoihin kuuluu: 
- tuntienergiamittaus 
- keskeytysten rekisteröinti 
- jännitteen laadun rekisteröinti sekä mittaus 
- erilaiset hälytykset 
- sähkön kytkentä ja katkaisu etänä 
- erilaiset kuormanohjaukset (Lakervi;ym., 2008 s. 258) 
 
Tuntienergiamittausta voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaskohtaisten kuormitusmallien määrityk-
sessä. Tällöin saadaan myös sähköverkon tehonjaon laskenta vastaamaan mahdollisimman hyvin 
todellista tilannetta. Lisäksi verkon suunnittelu voidaan tehdä entistä tarkemmin. Jännitetasoon liitty-
vät mittaukset ja keskeytysten rekisteröinti mahdollistavat tarkkojen tilastojen tuottamisen asiak-
kaalle mahdollisien ongelmatapausten selvittelyssä.  

 
5.6 Kytkennät, suora mittaus 

 
Yleisesti kaikkien sähköenergiamittareiden kytkentätavat on standardisoitu. Mittareiden kohdalla on 
olemassa kansainvälisiä sekä myös suomalaisia normeja. Mittari tulee kuitenkin asentaa lähtökohtai-
sesti mittarin valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta varmistutaan siitä, että mittari toimii halutulla 
tavalla. Yleisin käytetty kolmikoneistoisen mittarin kytkentä on esitetty kuvassa 21. 

 

 
KUVA 21. Kolmivaiheisen (kolmikoneistoisen) mittarin normaali nelijohdinkytkentä (Tillquist). 
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5.7 Kytkennät, epäsuora mittaus 
 
Tehtaalla kaikissa KJ-lähdöissä on käytössä virta- sekä jännitemuuntajat eli kaikki mittarit kytketään 
epäsuoraa mittaustapaa noudattaen. Koska tehtaan vanhat kWh-mittarit ovat Aaron-kytkentäisiä, 
käytössä on ainoastaan kaksi virtamuuntajaa normaalin kolmen sijaan. Jännitemuuntajia on käy-
tössä kolme, eli jännite pystytään mittaamaan kaikilta vaiheilta erikseen. Aaron-kytkentää on ennen 
käytetty hyvinkin paljon, koska siten pystytään jättämään lähdöstä yksi virtamuuntaja pois ja säästä-
mään näin ollen rahaa. Mittamuuntajien hankintakustannukset aiheuttavat suurimman osan mittauk-
sen kokonaiskustannuksista, joten ainoastaan kahden virtamuuntajan hankinta on ollut erittäin jär-
kevä vaihtoehto. 
 
Aaron-kytkentä mittaa teoriaan viitattuna oikein, mutta pitkissä mittauksissa pieniä virheitä siinä voi 
esiintyä, koska virran paluukaapelina käytetään maata. Tehokerroin vaikuttaa paljon mittauksen tu-
lokseen, koska jos kerroin on hyvin huono, niin mittaus ei enää toimi täysin oikein ja sen tuloksia 
pitää täten osata tulkita eri tavalla. Teollisuuteen kytkentä kuitenkin soveltuu hyvin, koska sähkön-
siirtomatkat ovat hyvinkin lyhyitä, eikä näin ollen maakapasitanssi aiheuta siinä huomioonotettavaa 
mittausvirhettä. Kuvassa 22 on esitetty tehtaalla vanhoissa mittareissa käytössä oleva mittauskyt-
kentä. 
 

 
KUVA 22. Tehtaalla käytössä oleva mittauskytkentä (kaksikoneistoinen mittari) kolmella jännite- ja 
kahdella virtamuuntajalla (Tillquist). 
 
Kuvasta poiketen tehtaalla jännitemuuntajat on kytketty kuvan 23 mukaisesti. 
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KUVA 23. Tehtaan jännitemuuntajakytkentä 
 
Kolmivaiheisen (kolmikoneistoisen) mittarin normaali nelijohdinkytkentä puolestaan epäsuoralla mit-
taustavalla on kuvan 24 mukainen. Tämä kytkentätapa on tehtaalla käytössä modernisoimassamme 
oman generaattorin mittauksessa. 
 

 
KUVA 24. Kolmikoneistoinen mittarikytkentä kolmella virta- ja jännitemuuntajalla (Tillquist). 

 

6 LIITTYMINEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN 
 
Tämä osa opinnäytetyöstäni ei kerennyt valmistua työn aikana johtuen siitä, että soveltuvat mittarit 
menivät tehdastoimitukseen ja niiden toimitusaika on noin kaksi kuukautta. Työtä jatketaan heti mit-
tareiden saavuttua tehtaalle. 
 
Tarkoituksena on kuitenkin liittää kaikki modernisoitavat mittarit tehtaalla olevaan Valmetin auto-
maatiojärjestelmään, josta tiedot voidaan siirtää käsiteltävään muotoon tilaajan järjestelmään. Lii-
tyntätapa ja siihen liittyvät lisätiedot eivät ole vielä selvillä. Suunnittelu ja määritykset tehdään yh-
dessä Valmetin kanssa uusien mittareiden testauksen jälkeen. 
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7 KÄYTÄNNÖN TYÖ TEHTAALLA 
 

7.1 Päämäärä 
 
Tehtaalla lähes kaikki käytössä olevat kWh-mittarit ovat jo hyvin vanhoja ja on erittäin ajankohtaista 
alkaa selvittämään ratkaisuja niiden uusimiseksi. Tarkoitus on löytää hyvä ja toimiva ratkaisu, jolla 
työn tilaajan keskijänniteverkon mittaukset saadaan modernisoitua nykypäivän tarpeita vastaaviksi. 
Tämän työn tavoitteena on löytää vanhoille sähköenergiamittareille korvaaja. Seuraavaan vaihee-
seen kuuluu mittareiden liittäminen automaatiojärjestelmään, jolloin mittareiden dataa voidaan tar-
kastella etänä useista eri paikoista käsin. 
 
Kun mittarit on saatu vaihdettua ja lopulta liitettyä automaatiojärjestelmään, niin mittareita ei tar-
vitse enää käydä fyysisesti lukemassa ja taulukoimassa tietoja erikseen tietokoneelle. Lisäksi uusista 
mittareista saadaan kerättyä huomattavasti enemmän dataa kuin vanhoista. 

 
7.2 Vaihtoehtoinen ratkaisu pelkkien mittareiden vaihdolle 

 
Vaihtoehtoisena ratkaisuna mittareiden vaihdolla harkitsimme Aaron-kytkentöjen purkua ja siirty-
mistä nelijohdinmittaukseen, jolloin vanhan kytkentätapa ei olisi tuottanut enää ongelmia. Tämä olisi 
voitu toteuttaa siten, että olisimme lisänneet jokaiseen lähtöön yhden virtamuuntajan, jossa on mit-
taus- ja suojauskäämi. Olisimme voineet siirtää toisista lähdöistä kaksi vanhaa muuntajaa kahteen 
vanhaan lähtöön, jolloin olisimme saaneet niistä täysiä kolmen virtamuuntajan paketteja. Tyhjäksi 
jääviin lähtöihin olisimme hankkineet täysin uudet virtamuuntajat, jolloin olisimme saaneet kaikki 
saman lähdön virtamuuntajat samanlaisiksi. Tämän lisäksi olisi pitänyt kaapeloida vielä useita uusia 
kaapeleita kojeistohuoneesta relehuoneeseen, jossa mittarointi tapahtuu. 
 
Tämä ratkaisu olisi tullut kuitenkin hyvin kalliiksi. Virtamuuntajat ovat hyvin kalliita komponentteja ja 
niiden hankinnan ja uuden kaapeloinnin lisäksi tarvittava työn ja keskeytysten määrä olisi ollut suuri. 
Tästä syystä tämä vaihtoehto jätettiin jo alkuvaiheessa mietinnän tasolle, koska pelkkien mittareiden 
vaihto ei vaadi paljoa työtä eikä keskeytyksiä ja on näin ollen paljon kustannustehokkaampi ratkaisu 
tähän tilanteeseen. Pelkkien mittareiden vaihdolla kuitenkin päästään melkein samaan lopputulok-
seen kuin koko mittarointitavan muuttamisella. 
 

7.3 Selvitystyö 
 

Omana tehtävänäni oli etsiä soveltuva sähköenergiamittari korvaamaan tehtaan vanhat Aaron-kyt-
kentäiset 10 kV lähtöjen kWh-mittarit. Lisäksi työn aikana perehdyin tarkemmin tehtaan sähköverk-
koon ja siihen liittyviin komponentteihin. 
 
Työni alkoi pohjatietojen hankinnalla ja kokoamisella. Kävin tehdasalueella useita kertoja täydentä-
mässä omia tietojani ja etsimässä vastauksia omiin avoinna oleviin kysymyksiini. Sain työni ohjaa-
jalta nopeasti asioita selventäviä vastauksia ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Vaihdoimme tietoa su-
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juvasti koko työn ajan sähköpostin sekä puhelimen välityksellä, minkä takia työn aikana ei tullut het-
keä, jolloin tarvitsi odotella tarvittavia tietoja liian kauan. Näin ollen työn tekeminen pysyi koko aika 
mielekkäänä eikä asiasisältö lähtenyt kehittymään väärään suuntaan. 
 

7.3.1 Työn alussa 
 
Aluksi perehdyin vanhoihin mittareihin, jotka sijaitsevat tehtaan relehuoneessa. Lisäksi tutustuin teh-
taan keskijännitekojeistoihin sekä generaattorin toimintaan. Tehtaalla oli kerran aikaisemmin yritetty 
toteuttaa mittareiden uusimista käyttäen siinä Beckhoffin logiikkaa ja Janizan monitoimisia teho-
analysaattoreita lähtöjen mittaamisessa. Tämä ratkaisu ei ollut kuitenkaan toiminut täydellisesti, 
koska se ei todennäköisesti tunnistanut vaiheensiirtokulmaa oikein. Tämä johtui nähtävästi jännite-
muuntajien L2-vaiheen maadoituksesta. Aikaisempi testikytkentäasetelma on esitetty kuvissa 25 ja 
26. 
 

 
KUVA 25. Aikaisemmin tehty testimittauskytkentä. 
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KUVA 26. Aikaisemmin tehty testimittauskytkentä. 
 
Kytkentää ei ole vielä purettu, mutta se puretaan pois heti kun uudet mittarit on asennettu ja otettu 
käyttöön. Näin ollen saadaan vapautettua tehtaan relehuoneeseen tilaa tulevaisuuden tarpeita var-
ten. 
 

7.3.2 Mittarin testaus 
 
Kun pääsimme siihen vaiheeseen, että olimme valinneet mittaritoimittajaksi Tillquistin edullisen hin-
nan ja hyvän laadun perusteella, niin pääsimme testaamaan yhtä meille toimitettua mittaria. Uuden 
mittarin pystyi helposti vaihtamaan vanhan mittarin paikalle, koska sekin oli vanhan tapaan ristikko-
asenteinen mittari. Asentajat olivat tyytyväisiä tähän seikkaan, koska heillä ei mennyt paljoa aikaa 
asennustyöhön eikä suurempia muutoksia tarvittu. Kuvassa 27 nähtävillä vanha ja järeä kWh-mittari 
sekä kuvassa 28 vanhan tilalle vaihdettu uusi nykyaikainen mittari. 
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KUVA 27. Esimerkki vanhasta, 1967 vuodelta peräisin olevasta kWh mittarista 
 

 
KUVA 28. Vanhan mittarin tilalle vaihdettu uusi mittari 
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Tarjottu uusi mittari oli kolmikääminen mittari, jonka periaatteessa pitäisi toimia normaalissa Aaron-
kytkentäasetelmassa. Mittarin asennuksen ja parametrointien tarkistuksen jälkeen annoimme mitta-
rin mitata muutamia päiviä ja vasta sen jälkeen kytkimme Chauvin Arnoux C.A tehoanalysaattorin 
mittaamaan uuden mittarin rinnalle, jotta voisimme varmistua tulosten oikeellisuudesta. Mittari on 
esitetty kuvassa 29. Vertailumittauksessa analysaattorin virtatieto oli otettu virtamuuntajien laukai-
sukäämeiltä, jonka takia mittaus ei ollut tarkka, mutta antaa silti tasaisilla kuormilla riittävän tarkkaa 
tietoa vertailua varten. Kuuden päivän mittauksen jälkeen tarkastelimme tuloksia ja totesimme sen, 
että uusi mittari näyttää liian vähän. Mittaustulokset on taulukoitu taulukkoon 2. 
 
TAULUKKO 2. Mittaustulokset 

Päivä-
määrä Aika 

Mittarin lu-
kema kWh 

Mittarin lu-
kema kvarh 

Uuden mittarin näyt-
tämä kulutus 

Tehoanalysaattorista 
saatu kulutus 

26.3.2019 10:25 121 997 31 572 134 922 197 448 
1.4.2019 13:40 256 919 62 961 31 389 50185 

 
Saaduista mittaustuloksista nähdään helposti se, että uuden mittarin näyttämä ei pidä paikkaansa. 
Pätöenergian suhteen ero on noin 1,46 kertainen ja loisenergioiden suhteen noin 1,6 kertainen. Mit-
tasimme tämän lisäksi myös mittarille tulevat jännitteet. Mittauspisteet ovat nähtävillä kuvasta 23. 

 
TAULUKKO 3. Mitatut jännitteet 

Liitimet Jännite V 
6-7 103 
7-8 103 
6-8 103 
6-maa 103 
7-maa 0 
8-maa 103 

 
Taulukosta 3 nähdään, että liitimen 7 ja maan välillä olevasta L2 vaiheen maadoituksesta johtuen 
testaamamme mittari ei todennäköisesti toimi. Mitattaessa jännite ilmenee nollana volttina, mitä mit-
tari ei ymmärrä. Tästä johtuen emme voi käyttää kyseistä mittaria, vaan jouduimme tilaamaan aitoja 
Aaron-kytkentäisiä (kaksikäämisiä) mittareita suoraan Saksan tehtaalta ja tästä johtuen toimitusaika 
on pitkä, emmekä näin ollen saa mittareita kytkettyä tämän opinnäytetyön aikana. 
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KUVA 29. Chauvin Arnoux C.A 8335 tehoanalysaattori 
 

7.4 Lopputulos 
 
Selvityksen aikana saatiin muutama tarjous eri valmistajien ratkaisuista ja päädyimme lopulta kaik-
kien osapuolten mielestä hyvään ratkaisuun. Löysimme mittarin, joka luultavasti soveltuu käyttötar-
koitukseen, koska valmistaja on tehnyt kyseisiä mittareita lähes samaan tarkoitukseen mm. kanta-
verkkoyhtiö Fingridille. Työn aikana ajoimme voimalaitoksen generaattorin kerran alas, jolloin vaih-
doimme generaattorin mittarin uuteen nykyaikaiseen mittariin. Pääsin siis näkemään myös sen, mi-
ten suuri generaattori tahdistetaan takaisin verkkoon. Vaihdettu mittari toimi hyvin, koska siinä oli 
käytössä normaali nelijohtiminen mittauskytkentä, eikä Aaron-kytkentä tuottanut ongelmia. Lisäksi 
uuden mittarin asennus antaa mahdollisuuden poistaa valvomon takana olevat mittamuuntimet, 
joilta ennen ollaan otettu generaattorin tehosuureet järjestelmään. Näin ollen saadaan myös mit-
tauspiiriä selkeämmäksi, koska mittausjännitteitä ei katkota niin useassa eri paikassa. Kun loputkin 
mittarit saadaan vaihdetuksi, niin päästään siihen tilanteeseen, että nähdään tarkasti energiankulu-
tuksen jakautuminen prosessin eri kohdissa. Lisäksi saadaan kulutustietoa eri ajotilanteista sekä te-
hojen minimit ja maksimit. Kaikki muut arvot voidaan laskea järjestelmässä ja niistä voidaan luoda 
erilaisia kuvaajia ja taulukoita. 

 
 
 
 
 



         
         41 (44) 

Nykyään saadaan sähkönjakelusta jo useita eri mittaustietoja järjestelmään. Kuvassa 30 on järjestel-
mässä olevat nykyiset sähkönjakeluun liittyvät mittaukset. Esimerkiksi generaattorin mittaustiedoista 
tärkein on oston loisteho eli loisteho, joka joudutaan ostamaan. Luvuista huomaa myös sen, että 
tehtaan omalla generaattorilla tehdään suuri määrä loistehoa. Loistehon kompensointi oman gene-
raattorin avulla on hyödyllistä, mutta sen määrää pitäisi saada vähennettyä huomattavasti. Tehtaan 
cosfii eli kulutuksen tehokerroin on n. 0.87 arvossa, mutta se täytyisi saada tulevaisuudessa vieläkin 
korkeammaksi.  

 

  
KUVA 30. Nykyinen järjestelmään kerättävä mittausdata 
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8 YHTEENVETO 
 
Tavoitteena oli selvittää tehtaan 10 kV keskijännitejakelun sähköenergiamittauksien modernisointi-
mahdollisuuksia mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Tehtaalla on käytössä erittäin vanhoja kWh-
mittareita, joista ei saada luettua kuin ainoastaan pätötehon arvo. Mittarit halutaan modernisoida 
nykypäivään, jotta saadaan enemmän mittausdataa lähtöjen kulutuksesta. Työn tuloksena saavutet-
tiin tavoitteet ja tehtaalle on nyt tilattu uudet nykyaikaiset mittarit korvaamaan vanhat. 
 
Selvitystyö mittaroinnin uusintaa varten ei ollut helppoa, koska aikaa meni hyvinkin paljon uuden 
opiskeluun ja perehtymiseen tehtaan vanhaan laitteistoon. Onneksi sain ohjaajiltani paljon tukea ja 
ohjeita asioiden selvittelyyn. Jouduin etsimään lähteistä paljon tietoa ja olemaan yhteydessä laitetoi-
mittajiin, mikä oli erittäin positiivinen asia. Sain lisäksi paljon uusia kontakteja eri ihmisiin ja toimijoi-
hin, mistä on varmasti paljon hyötyä tulevaisuudessa. 
 
Sain tehtaalla myös hyvän mahdollisuuden perehtyä tekniikkaan, jota ei koulussa enää opeteta. Tä-
hän vanhempaan tekniikkaan perehtyminen on erittäin hyödyllistä, koska tulevaisuudessa varmasti 
tulee eteen tapauksia, joissa vanhan tekniikan tunteminen on hyödyksi. Lisäksi työn aikana pereh-
dyin ja opin oman organisaationi tavan toteuttaa projekti aina aloituksesta lopetukseen saakka. 
 
Käyttötarkoitukseen todennäköisesti sopivat mittarit menivät tilaukseen ja niiden toimitusaika on 
noin kaksi kuukautta. Tästä johtuen, tämän opinnäytetyön teon aikana emme kerenneet testaamaan 
lopullisten mittareiden toimintaa ja yhdistämään niitä automaatiojärjestelmään. Työ kuitenkin jatkuu 
heti mittareiden saavuttua tehtaalle ja toivottavasti silloin saamme koko tehtaan 10 kV mittaroinnin 
modernisoitua nykypäivään. 
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LIITE 1: TEHTAAN KESKIJÄNNITEJAKELUN PÄÄKAAVIO (MONDI POWERFLUTE OY, 2019) 

 


