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Työssä oli pyrkimys perustella asemien maantieteellinen sijainti, toteutustapa, rakenne
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Työssä on tarkasteltu uuden sähköaseman verkosto- ja kustannusvaikutuksia,

sähköasemarakenteita ja niiden valintaa, sähköasemainvestointihankkeen vaiheita ja

rakennuttamisprosessin läpivientiin tarvittavaa aikaa. Verkoston nykytilaa,

käyttövarmuutta ja selviytymistä kuormituksen kasvusta on tarkasteltu sähköasemien

toiminnan aloittamisen ajankohtien määrittämiseksi.

Työn keskeisin painopiste oli sähköasemien rakentamisajankohdan määrittäminen.

Sähköasemien toiminnan aloittamisen ajankohdan määrääväksi tekijäksi muodostuivat

sähköasemien korvaustilanteet. Nykytilassa Valkealan haja-asutusalueen sähkönjakelua

ei voida taata yksittäisen sähköaseman korvaustilanteessa, minkä takia

sähköasemahankkeen valmistelu on aloitettava välittömästi. Kouvolan ydinkeskustan

alueen maakaapeliverkon tehonsiirtokyky ja päämuuntajien reservitehokapasiteetti

korvaustilanteissa riittävät vielä 5-10 vuotta riippuen suuresti alueen kuormituksen

kasvusta.



ABSTRACT

Lappeenranta University of Technology

Faculty of Technology, Department of Electricity Engineering

Program of Master of Science in Electrical Engineering

Jukka Rämä

Definition of the substation investment project

Master’s thesis

2009

156 pages, 86 figures, 50 tables and 4 appendices.

Examiners: Professor Jarmo Partanen and M.Sc. Petri Tuomainen

Keywords: substation, investment, construction process, distribution network

The aim of this thesis was to make a well-founded presentation of the construction

process and deployment date of two new electrical substations. The aim was also to

explain the location of the substations, method of implementation, construction and

preliminary construction and route of the 110 kV lines that feed the substations. The

thesis also examines network influences and cost effects of the new substations,

construction of the substations and selection of the components, phases of the substation

investment project and duration of the construction process. The present condition and

the reliability of the network and its capability of handling the growing loads have been

examined to determine the deployment date of the new substations.

The focus of the thesis was to define the construction date of the substations. The

determinant of that date is the situation where one of the present substations is

unavailable after a fault. At the present situation the network company can’t guarantee

the supply of electricity to thinly-populated area of Valkeala when the primary

substation in the area is down. This is the main reason to start the substation investment

process immediately. In the city of Kouvola, power transmission capability of the cable

network and reserve power of the main transformers in a single substation fault situation

are adequate for the next 5-10 years depending highly on the growth rate of loads in the

area.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

Lyhenteet

AIS Air Isolated Switchgear, ilmaeristeinen kytkinlaitos

AJK aikajälleenkytkentä

GIS Gas Isolated Switchgear, kaasueristeinen kytkinlaitos

IS Iitin Sähkö Oy

KSS KSS Energia Oy

KSSR KSS Rakennus Oy

KSSV KSS Verkko Oy

OFAF Oil Forced Air Forced, muuntajan jäähdytysjärjestelmä

OFWF Oil Forced Water Forced, muuntajan jäähdytysjärjestelmä

ONAF Oil Natural Air Forced, muuntajan jäähdytysjärjestelmä

ONAN Oil Natural Air Natural, muuntajan jäähdytysjärjestelmä

PAS päällystetty avojohto suurjännitteille

PJK pikajälleenkytkentä

YVA ympäristövaikutusten arviointimenettely

Muuttujat

AS asiakasmäärä

β beeta-kerroin

cos φ tehokerroin

E energia

f taajuus

JLKA johtolähdön kaapelointiaste

κ diskonttauskerroin

k kuormitus

K kustannus

l pituus

LP likvidittömyyspreemio

p korkokanta

P pätöteho

r resistanssi

R riski-
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S näennäisteho

t aika, ajankohta, vuosi

T tuotto

U jännite

Y yhteisö-

Alaindeksit

0 lähtötilanne, alkuhetki

ajk aikajälleenkytkentä

ave keskiarvo

h alenema, häviö

j johto

m muuntaja

max maksimi, huippu

n nimellisarvo

OP oma pääoma

p pito-

pjk pikajälleenkytkentä

pre preemio

r revisio

res reservi

s suunniteltu

t tarkastelu-

v vika

VP vieras pääoma

yht yhteensä

% prosentti
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1 JOHDANTO

KSS Energia-konserni on Kymenlaaksossa toimiva energiayhtiö. Konsernin

ydintoimintoihin kuuluvat sähkön ja kaukolämmön tuotanto sekä myynti,

verkkoliiketoiminnot sekä verkon rakennus. Konsernin muodostavat emoyhtiö KSS

Energia Oy (myöhemmin KSS), verkkoyhtiöt KSS Verkko Oy (KSSV) ja Iitin Sähkö

Oy (IS) sekä verkonrakennusyhtiö KSS Rakennus Oy (KSSR). Verkkoyhtiöiden

jakelualue käsittää Kouvolan, Kuusankosken ja Iitin alueet kokonaisuudessaan,

Valkealan alueen lukuun ottamatta pohjoista osaa, Anjalankosken pohjoisen osan sekä

pienen osan Jaalan alueesta. KSS Energian asiakkaita on yhteensä noin 58 000 ja

liittymiä jakelualueella on noin 25 000. KSS konsernin toimialueella sähköä käytettiin

vuonna 2007 yhteensä 660 GWh. Kuvassa 1.1 on esitetty verkkoyhtiöiden jakelualueet

sekä alueella olevat voimalaitokset ja yhtiöiden toimipisteet.

Kuva 1.1 KSSV:n ja IS:n jakelualueet.

KSSV:n ja IS:n sähköverkosto koostuu 9 sähköasemasta, joita syöttävää 110 kV

siirtojohtoa on 24 km. Keskijännitejohtoa on alueella 1362 km, muuntamoita 1512 kpl

sekä pienjännitejohtoa 3010 km. KSSV:n jakelualueella on kaupunki– ja

maaseutuverkkoa. KSSV:n keskijänniteverkon kaapelointiaste vuonna 2007 oli noin 23

% ja pienjänniteverkon kaapelointiaste 49 %. IS:n jakelualue on pääosin

KSS Verkko
Iitin Sähkö

Voimalaitos
Energiatalo
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maaseutuverkkoa, jonka keskijänniteverkon kaapelointiasteeksi jää vain 2 % ja

pienjänniteverkon kaapelointiasteeksi 11 %. Koko jakelualueen sähköverkon häiriöiden

ja keskeytysten keskimääräinen pituus vuonna 2007 oli 1,95 h.

1.1 Työn lähtökohdat

KSS Verkko Oy on laatinut sähköverkostolleen pitkän tähtäimen suunnitelman vuonna

2005. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa sähköverkoston tilaa on tarkasteltu aina vuoteen

2020 asti ja tarkastelun tuloksena on saatu tietoa kehittämistä vaativista sähköverkon

kohteista ja alueista. Näiden pohjalta on laadittu lista investoinneista, joiden

toteuttamisajankohta on arvioitu silloisten näkymien pohjalta. Pitkän tähtäimen

suunnitelman investointeihin sisältyy kahden uuden sähköaseman rakentaminen.

Sähköasemien rakentamisen tavoitteena on vastata alueellisesti kasvavaan sähkön

käyttöön siten, että sähkönjakelu voidaan kunakin ajankohtana toteuttaa

kokonaistaloudellisimmin.

KSSV:lla on tarve saada nykyistä tarkempi arvio ajankohdasta, jolloin uusien

sähköasemien olisi kannattavinta aloittaa toimintansa. Lisäksi yhtiöllä on tarve

määrittää sähköasemien maantieteellinen sijainti, sähköaseman toteutustapa ja alustava

rakenne sekä sähköasemien syöttöön tarvittavien 110 kV johtojen alustava rakenne ja

reitti.

1.2 Työn tavoite

Diplomityön ensisijaisena tavoitteena on tehdä perusteltu esitys kahden suunnitellun

sähköaseman toiminnan aloittamisen ajankohdasta sekä rakentamisen kestosta

lupamenettelyineen. Diplomityön tavoitteena on myös tehdä perusteltu esitys

sähköasemien maantieteellisestä sijainnista, toteutustavasta ja rakenteesta sekä

sähköasemien syöttöön tarvittavien 110 kV johtojen alustavasta rakenteesta ja reitistä.



9

2 RAKENTAMISTARPEEN MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT JA

TUTKIMUSMENETELMIEN KUVAUS

Sähköaseman rakentamistarve syntyy sähköverkoston sähköteknisen ja/tai taloudellisen

tilan ja niiden parannustarpeiden pohjalta. Sähköteknisiä tarpeita voivat olla

esimerkiksi keskijänniteverkon jänniteongelmat (suuret jännitteenalenemat, verkoston

heikko jännitejäykkyys), tehokapasiteettiongelmat (päämuuntajien tehokapasiteetin

riittämättömyys, uusien johtolähtöjen mahdoton lisääminen, verkoston pullonkaulat),

olemassa olevien verkostokomponenttien teknisen käyttöiän umpeutuminen,

selviytyminen vikatilanteista (korvaavien syöttöreittien ja riittävän varatehon

takaaminen vikatilanteissa) sekä uudet voimalaitoshankkeet. Taloudelliset tarpeet

sähköaseman rakentamiseksi voivat johtua esimerkiksi liian suurista häviöistä

(häviökustannusten pienentämistarpeesta) tai sähkönjakelun luotettavuuden

parantamisesta (keskeytyskustannusten pienentämistarpeesta).

Keskijänniteverkon jänniteolosuhteita voidaan tarkastella verkkotietojärjestelmän

seurantalaskennan avulla. Verkon jännitteiden tilaa voidaan havainnollistaa

teemakarttojen avulla, joista kriittiset alueet ilmenevät selkeästi värityksen avulla.

Jännitteenalenema-arvon kriittisyys määräytyy pitkälti verkkoyhtiön tavoitteiden ja

strategian mukaisesti, eikä jännitteenalenema-arvolle siten ole asetettavissa

yksiselitteistä maksimiarvoa. Voihan olla, että raja-arvo ylitettäisiin vain äärimmäisessä

poikkeustilanteessa hetkellisesti, mikä ei välttämättä kuitenkaan aiheuta kuluttajalla

varsinaista ongelmaa. Tähän tilanteeseen varautuminen johtaisi kuitenkin hyvin suuriin

investointeihin saavuttamatta varsinaisesti konkreettista hyötyä. On kuitenkin syytä

asettaa jännitteenalenemalle tavoitearvot, mutta niiden toteutumista on tarkasteltava

tapauskohtaisesti. Jännitteenalenemalle annetut raja-arvot on esitetty taulukossa 2.1.

Verkkotietojärjestelmän seurantalaskenta mahdollistaa päämuuntajakapasiteetin

riittävyyden tarkastelemisen sähkönkäytön ennusteiden mukaisilla tehon kasvuilla.

Usein päämuuntajakapasiteetin riittämättömyyttä voi esiintyä sähköasemien

korvaustilanteissa. Normaalitilassaan korkeasti kuormitettu päämuuntaja ei mahdollista

reservitehon siirtämistä korvaustilanteissa. Ongelmana voi olla myös korvattavan

sähköaseman siirtoyhteyksien pullonkaulat. Sähköasemien väliset pullonkaulat

ilmenevät taajamien maakaapeliverkoissa jo normaalikytkentätilassa korkeina
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kuormitusasteina ja haja-asutusalueen ilmajohtoverkoissa sähköasemien välisten

johtolähtöjen välisen jakorajan molemmin puolin ilmenevinä korkeina

jännitteenalenemina.  Etenkin jakelualueen rajalla tai pitkien johtoyhteyksien päässä

korvaustehoa siirtävistä sähköasemista olevan sähköaseman tehon korvaaminen voi olla

edellä mainittujen seikkojen takia ongelmallista. Se voi myös johtaa sähköaseman

rakentamiseen sähkönjakelun turvaamiseksi pelkästään häiriöiden varalta.

Seurantalaskenta antaa myös kuvan verkoston kuormittuneisuudesta. Yksittäisen

kohteen kuormituskestoisuutta voidaan yleensä parantaa johdinpoikkipintoja

suurentamalla. Yhden johtolähdön syöttämän alueen kuormituksen kasvaessa liikaa, voi

ainoa ratkaisu olla kuormituksen jakaminen useammalle johtolähdölle. Sähköaseman

johtolähtöjä on lisättävä, jos johtolähdön alkupään teho aiheuttaa suurimmalle

verkkoyhtiössä käytössä olevalle johdinpoikkipinnalle liian suuren kuormituksen eikä

kuormitusta voida jakaa jo olemassa oleville johtolähdöille jakorajoja muuttamalla. Jos

sähköasemalle ei voida rakentaa uutta johtolähtöä, voi tämä vaatia uuden sähköaseman

rakentamista.

Käytöntukijärjestelmän avulla voidaan hyödyntää sähkönjakelun luotettavuuden

historiatietoa ja määrittää vikamäärien avulla sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuva

vuosittainen kustannus. Suuret vikamäärät sähkönjakelun luotettavuuden kannalta

tärkeiden asiakkaiden syöttämillä johtolähdöillä voivat johtaa merkittäviin

kustannuksiin. Sähköaseman rakentaminen vaikuttaa keskijänniteverkon rakenteeseen ja

jakaa johtolähdöt useampiin suojausvyöhykkeisiin. Sähköaseman rakentaminen ei

vaikuta alueella ilmeneviin vikamääriin, vaan pienentää viankorjaukseen käytettävää

aikaa. Keskeytyskustannusten ohella häviökustannusten merkitys voi olla taloudellinen

peruste sähköaseman rakentamiselle. Sähköaseman rakentaminen pienentää olemassa

olevien päämuuntajien ja keskijänniteverkon häviöitä, mutta tuottaa myös lisähäviöitä

uuden päämuuntajan takia.

Useimmiten sähköaseman rakentaminen on seurausta edellä mainittujen seikkojen

summasta. Taloudelliset tekijät eivät välttämättä yksinään johda kannattavaan

investointiin, mutta tekniset tarpeet verkostossa voivat pakottaa investoinnin

toteuttamiseen.
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Uuden sähköaseman rakentamisen aloitus sähköteknisesti oikeaan aikaan vaatii

olemassa olevien sähköasemien nykytilan selvittämistä sekä tulevaisuuden kulutusten ja

kuormitusten arviointia. Nykytilan määrittelemisessä hyödynnetään

verkkotietojärjestelmä Power Grid:iä, jonka avulla voidaan tarkastella kuormitusten

kehittymistä olemassa olevilla verkkorakenteilla sekä mallintaa uusien ratkaisujen

vaikutuksia nykyverkkoon. Lisäksi hyödynnetään SCADA:n todellisia mittaustietoja

sekä käytöntukiohjelma DMS600 verkon tilan tarkasteluun ja verkkotietojärjestelmän

laskennan oikeellisuuden tarkistamiseen.

Sähköteknisen tarkastelun ohella on etsittävä taloudellisesti kannattavin ajankohta

sähköasemainvestoinnille. Sähköteknisten tarpeiden indikoimat muutostarpeet

sähköverkossa voidaan mahdollisesti toteuttaa myös vaihtoehtoisin keinoin.

Sähköasemainvestoinnille vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan tarkastella

investointimahdollisuuksia keskijänniteverkossa, esimerkiksi uusien johtolähtöjen

rakentamista, olemassa olevien johtolähtöjen vahvistamista tai kuormituksen

keventämistä siirtämällä kuormituksia toisen sähköaseman syöttämille johtolähdöille

jakorajamuutoksin. Vaihtoehtoisten investointien avulla voidaan tarkastella

sähköasemainvestoinnin kannattavuutta ja määritellä taloudellisesti kannattavin

ajankohta sähköasemainvestoinnille.

Sähköteknisesti ja taloudellisesti kannattavan investointiajankohdan määrittämisen

lisäksi on tärkeää tiedostaa rakennuttamisprosessin kulku, prosessiin varattava aika sekä

prosessin eri vaiheiden aikana sitoutuva pääoma. Tällöin voidaan varmistua, että

investoinnin rakennuttaminen aloitetaan riittävän ajoissa ja investointiin tarvittavat varat

pystytään budjetoimaan täsmällisesti.

Kuvassa 2.1 on esitetty lohkokaavio sähköasemainvestointiprojektin ajoittamisesta.
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Kuva 2.1 Sähköasemainvestoinnin oikea-aikaiseen ajoittamiseen vaikuttavat tekijät.

2.1 Sähkötekniset parametrit

Määritetään tässä työssä käytettävät laskentaparametrit. Laskelmissa käytettävät

parametrit voidaan jakaa sähköteknisiin ja taloudellisiin parametreihin. Taulukossa 2.1

on esitetty työssä käytettävät sähkötekniset laskentaparametrit.

Taulukko 2.1 Sähkötekniset laskentaparametrit.

Parametri ja muuttuja Arvo

laskentajännite

- keskijänniteverkossa, Ukj 20,7 kV

- suurjänniteverkossa, Usj 118 kV

tehokerroin, cos φ 0,97

sallittu jännitteenalenema

- normaalitilassa, Uhn

- taajama 4 %

- haja-asutus 7 %

- korvaustilanteessa, Uhk

- taajama 5 %

- haja-asutus 10 %

huipunkäyttöaika, tk 4470 h

häviöiden huipunkäyttöaika, th 2550 h

Taulukossa 2.1 esitetyt parametrit perustuvat pääosin aiemmin KSSV:lle tehtyyn pitkän

aikavälin suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin ja käytettyihin arvoihin.

Keskijänniteverkon laskentajännitteen arvo on määritetty KSSV:n päämuuntajien

jännitesäätäjien keskimääräisen arvon perusteella ja suurjännitepuolen arvo perustuu

olemassa olevien kiskojännitemittauksien keskimääräisiin arvoihin.

Sähkötekniset
tarpeet

Taloudellinen
kannattavuus

RakennuttamisprosessiInvestoinnin
valmistumisajankohta

Oikea-aikainen projektin
aloittamisajankohta

Häviökustannukset

Keskeytyskustannukset
Kj-verkon
jänniteolot

Tehokapasiteetti-
ongelmat

Tekninen käyttöikä

Uudet
voimalaitoshankkeet

Investointikustannukset

Huolto- ja ylläpitokustannukset

Luotettavuus
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2.2 Taloudelliset parametrit

Taulukossa 2.2 on esitetty työssä käytettävät taloudelliset parametrit.

Taulukko 2.2. Taloudelliset laskentaparametrit

Parametri ja muuttuja Arvo

korkokanta, p 5 %

häviöenergian hinta, Kh 60 €/MWh
teknistaloudellinen pitoaika, tp 40 a

- sähköasemarakenteet 45 a

- 110 kV puupylväsjohto 50 a

- 110 kV teräsristikkopylväsjohto 60 a

tarkasteluaika, tt 40 a

Laskelmissa käytettävän korkotason tulee kuvastaa investoinnin riskitasoa. Nykyisen

valvontamallin mukaan verkkoyhtiön investoinneista pääosa on riskittömiä.

Valvontamalli itsessään sisältää kuitenkin riskejä lähinnä valvontamallin mahdollisista

suhteellisen nopealla aikavälillä tapahtuvista muutoksista. Korkokannalla on oleellinen

vaikutus investointien kannattavuustarkasteluissa, sillä korkea korkokanta ohjaa suurten

investointien ajoittamisen myöhempään ajankohtaan. Sähköasemainvestointia

tarkasteltaessa suurehko korkokanta johtaa useammin muiden vaihtoehtoisten

investointien, kuten esimerkiksi olemassa olevan verkon vahvistamiseen. Yleensä

laskelmien korkokantana voidaan käyttää valtion 5 tai 10 vuoden obligaation tuottoa,

joka tyypillisesti on 4-6 %. Suomen valtion 10 vuoden obligaation tuotto on ollut

vuosien 2004-2008 aikana noin 3,5-4,5 %. Edellä esitettyjen argumenttien perusteella

laskelmien korkokannaksi on määritelty 5 %. (BOF 2008, Lakervi 2008)

Häviöenergian hinta on riippuvainen sähköenergian pörssihinnasta. Pörssin

vuosituotteiden hinnat viittaavat selkeästi sähkön hinnannousuun pohjoismaisilla

tukkusähkömarkkinoilla. Vuosineljännesforwardien nousujohteinen hintakehitys johtaa

kohtuullisen nopeisiin hinnan muutoksiin. Ottaen huomioon sähkön pörssihinnan

nousujohteisen kehityksen, käytetään laskennassa häviöenergian hintana 60 €/MWh.

(Nordpool 2008)

Teknistaloudellinen pitoaika kuvaa verkkokomponentin todellista käyttöaikaa verkossa.

Tästä johtuen teknistaloudelliset pitoajat ovat lyhyempiä kehittyvillä alueilla, joilla

kuormitusten kasvu ja maakäytön muuttuminen johtavat verkkorakenteen ja

komponenttien vaihtamiseen teknistä käyttöikää nopeammalla tahdilla. KSSV:n
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jakelualue voidaan luokitella pääosin hitaasti kehittyväksi alueeksi, jolloin

komponenttien pitoajat ovat lähellä teknistä käyttöikää. Jakeluverkon komponenteille

voidaan keskimääräisenä pitoaikana pitää 40 vuotta, lukuun ottamatta alueverkon

johtorakenteita ja muita taulukossa 2.2 eriteltyjä komponentteja. (Lakervi 2008)

Kustannuslaskennassa tarkasteluaika on riippuvainen saatavilla olevien lähtötietojen

määrästä ja niiden tarkkuudesta. Sähköaseman rakentaminen on pitkävaikutteinen

investointi, jolloin on syytä pyrkiä tarkastelemaan aseman vaikutuksia koko pitoajalta.

Kustannuslaskennassa kuormitusten, hintatietojen ja ympäristöolosuhteiden arvioiminen

näin pitkälle aikavälille on kuitenkin epätarkkaa. Kannattavuusvertailussa

tarkasteluajanjakson ulottuminen pitkälle aikavälille ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi

vertailtavien investointivaihtoehtojen kannattavuuksien järjestykseen, sillä kustannusten

nykyarvo on pieni. Saatavilla olevista lähtötiedoista ja edellä mainituista seikoista

johtuen tarkasteluaikaväliksi on asetettu 40 vuotta. (Lakervi 2008)
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3 UUDEN SÄHKÖASEMAN VERKOSTOVAIKUTUKSET JA

SIJAINNIN OPTIMOINTI

Uuden sähköaseman vaikutukset ympäröivään sähköverkkoon ovat monitahoisia ja

ulottuvat laajalle alueelle. Sähköasema on tärkein yksittäinen verkostokomponentti,

jonka sijainti ja rakenne määrittelevät suurelta osin muun jakeluverkon rakenteen.

Verkostovaikutusten takia uuden sähköaseman sijainnin optimointi on erittäin tärkeää,

jotta investoinnilla tavoiteltavat hyödyt voidaan maksimoida sekä ympäröivään

verkkoon kohdistuvat vaikutukset voidaan ohjata halutulla tavalla. Teknistaloudellisen

optimoinnin ja teknisten reunaehtojen lisäksi sähköaseman sijoittamiseen vaikuttavia

tekijöitä ovat muun muassa maankäytölliset seikat, niihin liittyvät

luvanhankintaprosessit sekä sähköaseman ympäristövaikutukset ja niiden

huomioiminen.

3.1 Sähkön laatu ja sähkönjakelun luotettavuus

Uusi sähköasema siirtää osan sähköenergian jakelusta ylemmälle jännitetasolle. Tämä

vähentää keskijänniteverkon kautta kulkevia virtoja ja johtaa siten sekä häviöiden että

jännitteenalenemien pienenemiseen. Keskijänniteverkon pituuden optimoinnilla onkin

tärkeä merkitys kustannusten kannalta. Sähköaseman rakentamisen vaikutukset

ulottuvat aina pienjänniteverkon suunnittelemiseen asti, sillä keskijänniteverkon

jännitteenaleneman pieneneminen voi vähentää merkittävästi pienjänniteverkkojen

saneeraustarvetta. Tämä on merkittävä tekijä etenkin muuntopiireillä, joissa

pienjänniteasiakkaan jänniteenalenema on kriittinen johtuen syöttöreitin pituudesta.

(Lakervi 2008)

Sähköaseman ja asiakkaan välisen johtopituuden lyhenemisen myötä myös

käyttövarmuus paranee, sillä yksittäisen katkaisijan muodostaman suojausvyöhykkeen

koko pienenee. Tämä rajoittaa vikojen vaikutukset pienemmälle alueelle ja nopeuttaa

sähkönjakelun palauttamista verkon terveisiin osiin sähköaseman automaation ansiosta.

(Lakervi 2008)

Sähköaseman rakentaminen kasvattaa oikosulkuvirtoja syöttöpisteen lähialueilla.

Oikosulkuvirran suuruuteen vaikuttavat päämuuntajien koot ja niiden suhteelliset

oikosulkuimpedanssit. Oikosulkukestoisuuden tarkastelua varten johdoille ilmoitetaan

taulukkoarvona kolmivaiheinen oikosulkuvirta, joka johdolle sallitaan yhden sekunnin
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ajan. Releasetteluista riippuen jälleenkytkentäsekvenssin ekvivalenttinen vaikutusaika

voi ylittää yhden sekunnin. Käytännössä ekvivalenttisen vaikutusajan ollessa sekuntia

suurempi, johdon oikosulkukestoisuus heikkenee. Ekvivalenttinen vaikutusaika

lasketaan yhtälön (3.1) avulla.

431

0

)( tettt
t

ekv 

 , (3.1)

jossa KSSV:n haja-asutusalueen tyypillisillä releasetteluarvoilla

t1= suojareleen toiminta-aika, 0,4 s

t3= releen toiminta-aika + aikahidastus pjk:n jälkeen, 0,5 s

t4= releen toiminta-aika + aikahidastus ajk:n jälkeen, 0,5 s

t0= ajk:n jännitteetön aika, 60 s

 = johtimen jäähtymisaikavakio.

Jälleenkytkentäsekvenssi aikamääreineen on esitetty kuvassa 3.1.

Kuva 3.1 Jälleenkytkentäsekvenssi aikamääreineen.

Yhtälön (3.2) avulla voidaan määrittää suurin kolmivaiheinen oikosulkuvirta, jonka

johdin kestää oikosulun ekvivalenttisella kestoajalla.

PJK AJK

Ik

tt1 t2 t3 t0 t4
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ekv
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jossa Ik1s = yhden sekunnin oikosulkuvirtakestoisuus.

Suurimman kolmivaiheisen oikosulkuvirran ylittäessä tarkasteltavalla johto-osuudella

yhtälöllä (3.2) lasketun arvon, on johdin vaihdettava suurempaan poikkipintaan. Tämä

on syytä huomioida sähköaseman sijoittamista suunniteltaessa, sillä oikosulkuvirtojen

kasvu voi johtaa keskijänniteverkon mittavaan saneeraustarpeeseen. Tästä syystä

suunnittelun tulee olla kokonaisvaltaista ja keskijänniteverkon suunnittelutyössä tulee

huomioida mahdollisesti suunnitteilla olevat sähköasemahankkeet

verkostovaikutuksineen. (Lakervi 2008)

Uuden sähköaseman rakentamisella voidaan saada säästöä uusien jakelumuuntamoiden

maadoituskustannuksissa, sillä maasulkuvirrat pienenevät.  Maasulkuvirtojen ja

oikosulkuvirtojen vaikutukset on otettava huomioon jakelualuetta rajattaessa etenkin

isoilla sähköasemilla. (Lakervi 2008)

3.2 Olemassa olevat verkostorakenteet

Ympäröivän sähköverkoston muuttuvat sähköiset ominaisuudet vaikuttavat uuden

sähköaseman myötä muun verkoston suunnitteluun ja mitoittamiseen, kuten edellä

todettiin. Verkostovaikutukset ovat samalla myös käänteisiä ja vaikuttavat siten

ohjaavasti myös sähköaseman suunnitteluun ja sijoittamiseen. Nykyään uusi

sähköasema sijoittuu käytännössä aina verkkoyhtiön olemassa olevan jakeluverkon

välittömään läheisyyteen, sillä jakeluverkosto on rakentunut vuosien saatossa koko

maan kattavaksi verkostoksi. Sähköaseman 110 kV syötön rakentaminen on kallista,

jonka kustannusvaikutukset ohjaavat sähköasemien sijoittumista 110 kV alue- tai

kantaverkon läheisyyteen.

3.2.1 Liittyminen kantaverkkoon

Sähköaseman sijoittamista ja rakentamiskustannuksia vahvasti ohjaava tekijä on

kantaverkon rakenne ja siihen liittyminen. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on

liittymisehdoissaan määritellyt liittyjälle liittymiseen tarvittavat edellytykset.

Kulutuksen, tuotannon ja muuntajan koko sekä liittymän sijainti määrittelevät
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reunaehdot liittymistavalle. Fingrid sopii yhdessä liittyjän kanssa sopivasta liittymis- ja

toteuttamistavasta. Kantaverkon liittymistapoina voivat olla liittyminen Fingrid:in

kytkinlaitokseen katkaisijakentän välityksellä tai liittyminen haarajohdolla runkojohtoon

kiinteästi tai kytkinlaitteella. Lisäksi suurelle kuormalle tai voimalaitokselle on kohteen

tehosta riippuen määritelty erilliset ohjeet. (Fingrid 2008)

Liityttäessä haarajohdolla kantaverkkoon sallitaan suurimmaksi liitettäväksi muuntajan

kooksi 25 MVA. Tapauskohtaisesti voidaan kuitenkin sallia enintään 31,5 MVA

muuntaja erityisehdoin. Suuremmat muuntajat liitetään katkaisijalla kytkinlaitokseen.

Lisäksi on huomioitava, että liityttäessä yli 100 km pituiseen runkojohtoon on

suurimman sallitun muuntajan koko tarkistettava tapauskohtaisesti. Samaan liittymään

voidaan kuitenkin kytkeä useampia enintään 25 MVA muuntajia, kunhan

keskijänniteverkkoa ei kytketä rinnan. (Fingrid 2008)

Kantaverkon selektiivisen suojauksen varmistaminen rajoittaa myös haarajohdon

pituutta sekä haarajohdon sijoittumista runkoverkossa. Kuvassa 3.2 on havainnollistettu

sallittuja haarajohtojen pituuksia, kun kantaverkon runkojohtoon liitytään ilman

suojaavaa katkaisijaa tai katkaisijan kanssa.

Kuva 3.2 Haarajohdon suurimmat sallitut johtopituudet liityttäessä kantaverkon runkojohtoon. (Fingrid
2008)

Kuten kuvasta 3.2 voidaan havaita, haarajohdon pituus ei saa ylittää puolta liittymän ja

lähimmän suojaavan katkaisijan välisestä etäisyydestä. Erikseen suojatulla haarajohdolla

pituus voi olla enintään liittymän ja lähimmän suojaavan katkaisijan välinen

johtopituus. Kantaverkon johtosuojausta ei ole teknisesti mahdollista käyttää pitkän

haarajohdon suojana, jonka takia pitkien haarajohtojen rakentamista pyritään
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välttämään. Näissä kohteissa liitettävyys ratkaistaan aina erikseen, jolloin soveltuvuutta

arvioidaan käyttövarmuuden, suojauksen ja vaihtoehtoisten toteutusmahdollisuuksien

perusteella. Haarajohto ei saa lisäksi liittyä kytkinlaitoksen välittömään läheisyyteen ja

yli 2 km pituinen haarajohto on voitava erottaa kytkinlaitteella jännitteisenä. (Fingrid

2008)

3.2.2 Verkkoyhtiön jakeluverkko

Olemassa olevan keskijänniteverkon hyödyntäminen voi vähentää asemainvestoinnin

kokonaiskustannuksia merkittävästi. Toisaalta sähköteknisten verkostovaikutusten takia

keskijänniteverkolle saatetaan joutua tekemään mittaviakin saneeraustoimenpiteitä.

Liittyminen jakeluverkkoon vaatii usein muutoksia johtojen poikkipintoihin sekä

jakelureitteihin etenkin aseman läheisyydessä.

Keskijänniteverkon pitkät johtolähdöt muodostavat usein pullonkauloja etenkin

kuormitusten kasvaessa sekä kasvattavat verkkoyhtiön kuluja suurten häviöiden ja

keskeytysten osalta. Uuden sähköaseman sijoittamisessa tulisikin pyrkiä olemassa

olevien pitkien johtolähtöjen jakamiseen ja pyrkiä optimaaliseen johtopituuteen myös

mahdollisesti rakennettavien uusien johtolähtöjen osalta.

Sähköaseman on sijaittava keskijänniteverkkoon nähden sopivasti, jotta liittyminen

kojeistoihin on ylipäänsä mahdollista. Haja-asutusalueelle sijoitettaville sähköasemille

liittyminen muodostuu harvoin ongelmaksi. Taajamien suurien sähköasemien

yhteydessä ongelmaksi voi muodostua epäedullinen sijainti katuverkostoon nähden,

jolloin kaapelilähtöjen suuri määrä ja niiden kulkureittien vähyys voivat tuottaa

ongelmia.

3.2.3 Varayhteydet ja korvattavuus

Kantaverkkoon liityttäessä liittyjän vastuulle jää liittymän varasyöttömahdollisuuksien

toteuttaminen. Tämä voi olla merkittävä sijoituspaikkaan ja kustannuksiin vaikuttava

tekijä etenkin haarajohdon päähän sijoitettavalle sähköasemalle. Yksittäisen 110 kV

haarajohdon päässä olevan aseman teho tulisi tällöin pystyä korvaamaan

keskijännitejohtojen avulla. Tämä saattaa olla mahdotonta keskijänniteverkon rajallisen

tehonsiirtokyvyn takia, jolloin vikatilanteiden varalle on rakennettava kallis varayhteys

kantaverkon runkojohtoon tai verkkoyhtiön alueverkkoon. (Fingrid 2008)
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Sähköaseman sijaintia suunniteltaessa on syytä tarkastella naapuriverkkoyhtiöiden

varasyöttömahdollisuuksien hyödyntämistä ja mahdollisten uusien yhteyksien

rakentamista verkkoyhtiöiden verkkojen välille. Yhteyksien merkitys korostuu etenkin

pitkien syöttävien haarajohtojen päässä, jakelualueen laitamilla sijaitsevilla

sähköasemilla. Näiden keskijänniteverkon tehonsiirtokyky on rajallinen eikä

vaihtoehtoista 110 kV syöttösuuntaa ole tarjolla.

3.3 Maankäyttö ja ympäristövaikutukset

Teknisten ja taloudellisten seikkojen ohella sähköaseman sijoituspaikan on oltava

maapohjaltaan soveltuva tarvittavien rakenteiden perustamiseen ja rakentamiseen.

Komponenteille on turvattava myös riittävä tila aseman mahdollisesti laajetessakin.

Epätasaisen, vaikeakulkuisen ja tieverkostosta kaukana olevan sähköasematontin

hyödyntäminen nostaa kustannuksia investointihetkellä ja saattaa vaikeuttaa huolto-,

kunnossapito- ja korjaustöitä ja aiheuttaa lisäkustannuksia koko elinkaarensa aikana.

Maisemansuojelun kannalta sähköasemainvestointi ei saisi tuottaa liian suuria rasitteita

luonnolle eikä sen vaatimat rakenteet aiheuttaa häiritsevää haittaa ympäröivälle

luonnolle. Maisemansuojelun kannalta haittatekijöiksi katsotaan muutokset, jotka

vähentävät ihmisten viihtyvyyttä ympäröivässä maisemakokonaisuudessa. Tällaisia

toimenpiteitä ovat esimerkiksi maisemaa muuttavat metsien raivaukset sekä

ympäristöönsä sopeutumattomat tekniset rakenteet. Keskittämällä huomio

maisemansuojeluun taajamissa, suosituilla näköalapaikoilla, puistojen, puutarhojen ja

tonttien läheisyydessä, maantie-, kanava-, vesistö- ja rautatieristeämissä, korkeissa

maastokohdissa sekä erityyppisten maisemien raja-alueilla, voidaan välttää

lisäkustannusten muodostuminen merkittäväksi osaksi kokonaiskustannuksia.

Maisemansuojelun merkitys kasvaa sitä suuremmaksi, mitä näkyvämmällä paikalla

sähköasema tai sen vaatimat rakenteet sijaitsevat. Tästä syystä taajamien ja vilkkaasti

liikennöityjen teiden läheisyydessä maisemansuojelulla on suurin painoarvo. Toisaalta

nämä kohteet sisältävät jo usein muuta teknistä verkostoa ja teknisiä rakennelmia,

jolloin sähköasemarakenteiden sulautuminen ja hyväksyminen osaksi maisemaa

helpottuu. Sijoittamalla ilmajohdot harjanteiden ja puiden taakse, välttämällä pitkiä

johtonäkymiä, hyödyntämällä maaston korkeuseroja maisemasuojina, välttämällä

maanteiden ylityksiä korkeissa paikoissa sekä rotkojen ylityksiä syvimmiltä kohdilta,

saavutetaan maisemansuojelun tavoitteet hyvinkin edullisesti. (Lakervi 2008)
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Maisemansuojelun ja ympäristönäkökulmien huomioiminen suunnitteluvaiheessa on

erittäin tärkeää, sillä rakentamista vastaan mahdollisesti nousevat kannanotot voivat

vaikuttaa verkkoyhtiön imagoon ja vaikeuttaa yhtiön toiminnan hyväksyntää jatkossa.

Etenkin kulttuurihistoriallisten kohteiden ja muuten maisemallisesti arvokkaiden

alueiden lunastamista tai vuokraamista tulee välttää, jotta lupaprosessien pitkittyminen

valituksien vuoksi ei aiheuttaisi lisäkustannuksia ja viivästyksiä aiotun investoinnin

toteuttamiselle. (Lakervi 2008)
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4 UUDEN SÄHKÖASEMAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

Uuden sähköaseman rakentaminen aiheuttaa kertaluontoisten investointikustannusten

lisäksi koko pitoajaltaan operatiivisia kuluja. Sähköasemaan suoraan kohdistettavia

operatiivisia kuluja ovat ylläpidon, huollon, käytön, kunnossapidon sekä tukitoimintojen

aiheuttamat kustannukset, jotka aiheutuvat tarkasteltavalla tilikaudella tapahtuvassa

toiminnassa. Sähköasemainvestoinnin positiiviset kustannusvaikutukset ympäröivään

verkkoon muodostuvat häviö– ja keskeytyskustannusten pienenemisestä.

Sähköasemainvestointi kasvattaa myös verkostoon sitoutuneen pääoman arvoa, jolloin

investoinnilla on positiivinen vaikutus myös verkkoyhtiön sallittuun tuottotasoon.

4.1 Investointikustannukset

Suurin investointiin kohdistuva kustannuserä muodostuu investointihetkellä

sähköasemakomponenteista ja niihin välillisesti liittyvistä kustannuksista. Sähköaseman

rakentamiskustannukset voidaan kohdistaa syöttävän johdon, sähköaseman ja

keskijänniteverkon kustannuskomponenteiksi. Sähköasemaa syöttävän johdon

investointikustannukset muodostuvat johtorakenteista sekä niiden vaatiman johtoalueen

kustannuksista. Johtorakenteiden kustannuksiin vaikuttavat pääosin pylvästyyppi,

johtolaji sekä materiaali. Johtoalueen kustannukset muodostuvat johtoalueen vaatimasta

maa-alueen hankinnasta ja alueen hakkuu- ja raivauskustannuksista. Syöttävän johdon

kustannusten osuus sähköasemainvestoinnin kokonaiskustannuksista vaihtelee suuresti

riippuen erityisesti rakennettavan johdon pituudesta.

Sähköaseman investointikustannukset muodostuvat varsinaisen

sähköasemakokonaisuuden komponenteista, tontista sekä mahdollisista huoltotien

kustannuksista. Sähköasemakokonaisuuden kustannukset muodostuvat

muuntajaperustuksista, muuntajan liitynnöistä, 110 kV kojeistosta suojaus- ja

automaatiolaitteineen, 20 kV kojeistosta suojaus- ja automaatiolaitteineen,

päämuuntajasta sekä sähköasemarakennuksista. Päämuuntajan koko sekä 110 kV

kojeiston rakenne vaikuttavat merkittävimmin sähköaseman investointikustannuksiin.

Keskijänniteverkon kustannuskomponentit muodostuvat sähköasemalle rakennettavista

uusista johtolähdöistä sekä olemassa olevan verkon muutostöistä. Sähköaseman

sijoittuessa keskijänniteverkon kannalta keskeiseen solmupisteeseen, ei

keskijänniteverkon muutostöiden kustannukset muodosta merkittävää osaa
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kokonaisinvestointikustannuksista. Mittavat oikosulkukestoisuuden

parantamistoimenpiteet voivat kuitenkin nostaa myös tällaisen kohteen

keskijänniteverkon kustannuksia oleellisesti.

Investointikustannusten laskennassa on käytetty EMV:n määrittelemiä

verkostokomponenttien yksikköhintoja vuodelle 2009. Yksikköhintaluettelo on esitetty

liitteessä I.

4.2 Operatiiviset kustannukset

Sähköasemaan suoraan kohdistuvat operatiiviset kustannukset sisältävät ylläpidon,

huollon, käytön, kunnossapidon sekä muut tukitoimintojen aiheuttamat kustannukset.

Ylläpidon kustannukset muodostuvat muun muassa sähköasemarakennuksen lämmitys-

ja sähkönkäyttökuluista sekä kiinteistönhuoltoon liittyvistä kustannuksista. Huolto- ja

kunnossapitokustannukset muodostuvat määräaikaishuolloista ja -tarkastuksista  sekä

niissä käytettävistä tarvikkeista sekä henkilöstön palkkakuluista. Muina tukitoimintojen

aiheuttamina kustannuksina voidaan pitää esimerkiksi tietoliikennekuluja. Käytön osalta

kustannusten kohdistaminen sähköasematasolle on haasteellista, sillä sähköaseman

käyttötoiminnot suoritetaan pitkälti automaattisesti tai kaukokäyttöisesti valvomosta.

Yksittäisen sähköaseman aiheuttamat operatiiviset kustannukset riippuvat suuresti muun

muassa asemarakenteesta, kunnossapito- ja huoltotoimenpiteistä ja

kunnossapitostrategiasta, mutta keskimäärin ilmaeristeisen sähköasemakokonaisuuden

operatiivisiksi kustannuksiksi voidaan arvioida 5-25 k€/a.

4.3 Häviö- ja keskeytyskustannukset

Uusi sähköasema lisää verkoston häviöitä päämuuntajien tyhjäkäyntihäviöiden myötä.

Tyhjäkäyntihäviöt ovat kuormituksesta riippumattomia ja niitä syntyy vuoden jokaisena

tuntina päämuuntajan ollessa kytkettynä verkkoon. Muuntajan ensimmäisen vuoden

tyhjäkäyntihäviökustannukset voidaan laskea yhtälön (4.1) mukaisesti.
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jossa Kh = häviöenergian hinta

U = muuntajan jännite yläjännitepuolen navoissa

Un = muuntajan yläjännitepuolen nimellisjännite

P0 = tyhjäkäyntihäviöt.

Koko pitoajalta kertyvät muuntajan tyhjäkäyntihäviökustannukset saadaan laskettua

yhtälön (4.2) avulla.

00KKhm    , (4.2)

jossa  = diskonttauskerroin.

Diskonttauskertoimen avulla voidaan tarkasteluajan jokaisen vuoden

tyhjäkäyntihäviökustannus muuttaa nykyarvoonsa. Diskonttauskerroin   lasketaan

yhtälön (4.3) avulla.
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jossa p = korkoprosentti.

Tyypillisesti 10-25 MVA päämuuntajilla tyhjäkäyntihäviöt P0 ovat suuruusluokaltaan 7-

25 kW. 45 vuoden pitoajalla kustannuksia kertyy 5 % korolla noin 65-234 k€, joka

vuosikustannuksena tarkoittaa 3,7-13,1 k€/a häviöenergian hinnan ollessa 60 €/MWh.
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Tyhjäkäyntihäviöiden kasvun ohella uusi sähköasema vaikuttaa häviö- ja

keskeytyskustannuksiin ympäröivässä verkossa johtopituuden ja tehon jakautumisen

myötä. Tarkastellaan kuvitteellista tilannetta, jossa kaksi sähköasemaa syöttää välissä

olevaa jakelualuetta siten, että johtopituus jakautuu puoliksi asemien kesken.

Kuormituksen oletetaan jakautuneen tasaisesti jakelualueelle ja johdinpoikkipintojen

oletetaan olevan samansuuruisia kaikkialla verkostossa. Sähköasemien väliin entiselle

jakorajalle rakennetaan uusi sähköasema kuvan 4.1 mukaisesti.

Kuva 4.1 Uuden sähköaseman vaikutus verkkopituuteen ja tehon jakautumiseen teoreettisessa tilanteessa.

Olemassa olevien sähköasemien syöttämä verkkopituus puolittuu ja uusi sähköasema

syöttää 50 % jakelualueesta. Lähtökohtainen katkaisijan takainen johtopituus ja teho

puolittuvat tilanteessa.

Johdon ensimmäisen vuoden häviökustannukset voidaan laskea yhtälön (4.5) avulla.
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jossa P0 = johdolla siirrettävä teho

U = pääjännite

cos = kuormituksen tehokerroin

rj = johdolle ominainen resistanssi pituusyksikköä kohden

l = johtopituus.

Uusi sähköasema

50 % 50 %

25 % 25 % 25 % 25 %
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Uuden sähköaseman myötä yksittäisellä johtolähdöllä siirrettävä teho P0 ja johtopituus l

puolittuvat, jolloin yhtälön (4.5) mukaan häviökustannukset jäävät kahdeksasosaan

johtolähdöllä. Uudessa tilanteessa johtolähtöjä on neljä aikaisemman kahden sijaan,

joten koko jakelualueen häviökustannukset jäävät neljäsosaan alkuperäisestä.

Yksittäiselle johtolähdölle pysyvien vikojen aiheuttama energiapainotettu

keskeytyskustannus määräytyy yhtälön (4.6) mukaan.

   kWhvkWxvavevikaKAH KAHtKAHElfPK (%,, , (4.6)

jossa Pave = johtolähdön keskiteho

fv = vikataajuus

l = johtolähdön johtopituus

E%,x = asiakasryhmän x energiaosuus

tv = vika-aika.

Yksittäisen johtolähdön keskitehon Pave ja johtopituuden l puolittuminen eivät muuta

suoranaisesti jakelualueen kokonaiskeskeytyskustannusta. Sen sijaan alueen

jakautuminen aikaisemmasta kahdesta suojausvyöhykkeestä neljään

suojausvyöhykkeeseen vähentää vikojen vaikutusaluetta ja pienentää siten asiakkaan

kokemien keskeytysten määrää. Yksittäisen johtolähdön vikamäärä ( lfv  ) puolittuu ja

samalla yksittäisen vian kokee vain neljäsosa jakelualueen asiakkaista eli vian kokemien

asiakkaiden lukumäärä puolittuu. Koko jakelualueen keskeytyskustannus jää näin ollen

puoleen alkuperäisestä.

4.4 Verkon arvo ja sallittu tuotto

EMV valvoo verkkoliiketoimintaa valvontajaksolla 2008-2011 kuvassa 4.2 esitetyn

lohkokaavion mukaisesti.
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Kuva 4.2 Verkkoliiketoiminnan valvontamalli valvontajaksolla 2008-2011. (Adato 2008)

EMV määrittelee sähköverkkotoiminnan verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman

kohtuullisen tuoton euroina vuonna 2009 yhteisöverojen jälkeen yhtälön (4.7) mukaan.
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jossa vuonna 2009 KOP = oman pääoman kohtuullinen kustannus

KVP = korollisen vieraan pääoman kohtuullinen kustannus

Yp = yhteisöverokanta, 26 %

VP = verkkotoimintaan sitoutuneen korollisen vieraan

pääoman määrä vuoden lopussa

OP = verkkotoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrä

vuoden lopussa.
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Oman pääoman kohtuullinen kustannus KOP lasketaan yhtälön (4.8) avulla.

  LPRYRK prepvelatonpOP 





 

70

30
11 , (4.8)

jossa vuonna 2009 Rp = sovellettava riskitön korkokanta, 4,47 %

βvelaton = velaton beeta-kerroin, 0,3

Yp = yhteisöverokanta, 26 %

Rpre = markkinoiden riskipreemio, 5 %

LP = likvidittömyyspreemio, 0,2 %.

Korollisen vieraan pääoman kohtuullinen kustannus KVP lasketaan yhtälöllä (4.9)

%6,0 pVP RK . (4.9)

Sähköasemainvestointi kasvattaa verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman määrää

investointikustannuksen verran. Verkon arvon kasvu vaikuttaa siten suoraan

verkkoyhtiön sallittuun tuottoon yhtälön (4.7) mukaisesti. Vuonna 2009 yhtälön (4.7)

mukaiseksi kohtuulliseksi tuotoksi sallitaan yhteisöverovelvollisilta

sähköverkonhaltijoilta 5,78 % verkkotoimintaan sitoutuneesta pääomasta. 1,5 M€

sähköasemainvestointi lisää siten sallittua tuottoa noin 87 k€.

Investoinnilla on vaikutusta myös verkkoyhtiön oikaistuun tulokseen, jota verrataan

valvontamallissa sallittuun tuottoon. Investoinnin myötä kasvanut verkon

jälleenhankintahinta-arvo lisää vuosittaisia tasapoistoja, jolloin oikaistu tulos pienenee.

Samoin operatiivisten kulujen ja keskeytyskustannusten väheneminen pienentää

oikaistua tulosta. Investoinnin lisätessä verkostossa olevaa johtopituutta, kasvaa

verkkovolyymin määrä, joka sallii suuremman operatiivisten kulujen tavoitetason.

Toteutuneiden ja tavoitteen mukaisten operatiivisten kulujen marginaali kasvaa, joka

pienentää myös oikaistua tulosta. Sähköasemainvestoinnin todellinen hyöty muodostuu

siten suuremmaksi oikaistun tuloksen pienenemisen ja kohtuullisen tuottotason

marginaalin kasvamisen myötä.
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5 SÄHKÖASEMARAKENTEET JA NIIDEN VALINTA

110/20 kV sähköasema toimii kantaverkon ja jakeluverkon välisenä solmupisteenä

tehtävänään muuntaa kantaverkon jännitetaso jakeluverkon laitteille sopiviksi.

Jännitetason muuntamisen lisäksi sähköasemalla on tärkeä tehtävä verkon suojauksen

hoitamisessa, sillä suuri osa verkoston suojausautomatiikasta on sähköasemalla.

Sähköaseman suunnittelu on monivaiheinen ja yksilöllinen prosessi, jossa aseman

rakenne ja yksittäiset komponentit valitaan ja mitoitetaan tapauskohtaisesti kunkin

kohteen tarpeiden mukaisesti. Sähköaseman perusrakenne on pysynyt vuosikymmenet

samankaltaisena, mutta selkeänä kehityssuuntana on sähköaseman automaatioasteen

nostaminen. Kehityssuunnan taustalla on yhteiskunnan yhä korostuva vaatimus sähkön

laadusta ja jakelun luotettavuudesta. Sähköaseman suunnittelun pyrkimyksenä on

saavuttaa sähköteknisesti toimiva ja kustannusoptimiratkaisu, joka soveltuu

verkkoyhtiön järjestelmiin ja toimintamalleihin ilman ylimääräisiä komponentteja.

Automaatioasteen kasvu ja automaatiolaitteiden nopea kehittyminen ovat johtaneet

tilanteeseen, jossa sähköaseman komponenttien käyttöikä voi vaihdella jopa kymmenillä

vuosilla. Sähköasemarakenteiden suunnittelussa haasteena onkin valita sellainen

kokonaisuus, joka palvelee käyttötarkoitustaan koko elinkaarensa ajan ja on sopivasti

muunneltavissa tarvittaessa. Pääpiirteissään sähköasemarakenteen valintaan vaikuttavia

tekijöitä ovat sähköaseman käyttötarkoitus (vain sähkönjakeluun vai voimalaitoksen

yhteyteen), sijainti verkkokuvassa (liittyvien johtojen määrät, kaupunki- vai

maaseutuolosuhteet, pääte- vai solmupisteasema), aseman kautta siirtyvän tehon

suuruus sekä ympäröivän verkon sähkötekniset olosuhteet. (Vanninen 2007)

Sähköaseman laitteet voidaan ryhmitellä primääri- ja toisiojärjestelmiin.

Primäärijärjestelmä käsittää ne laitteet, jotka osallistuvat toiminnallisella tasolla

varsinaiseen sähköaseman tehtävään, jännitteen muuntamiseen ja suojaukseen. Tällaisia

laitteita ovat esimerkiksi muuntajat, katkaisijat, erottimet ja ylijännitesuojat.

Toisiojärjestelmän laitteiden tehtävänä on tuottaa primäärijärjestelmän tarpeisiin

tarvittavaa informaatiota. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi mittamuuntajat ja

suojareleet. Tässä kappaleessa sähköasemakomponentteja käsitellään tiivistetysti ja

painopiste keskittyy primäärijärjestelmän komponentteihin. Tarkoituksena on esitellä eri

ratkaisujen ominaisuuksia ja soveltuvuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä.
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5.1 110 kV syöttöjohto

Sähköaseman syöttäminen kantaverkosta voidaan toteuttaa ilmajohdolla tai

maakaapelilla. Ilmajohtoa kannattavat pylväät ovat puu- tai teräsrakenteisia.

Syöttöjohdon rakenne riippuu pitkälti aseman sijainnista, syöttöjohdolle varatusta tilasta

sekä maisemallisista seikoista. Yleisimmin syöttävänä johtona käytetään

puupylväsilmajohtorakennetta edullisempien kustannustensa ansiosta. Taajaan

rakennetulla alueella ei ilmajohtorakenteille kuitenkaan ole riittävästi tilaa, jolloin

maakaapeli on ainoa vaihtoehto syötön toteuttamiseksi. Lisäksi taajama-alueella

ilmajohtorakenne koetaan helposti ympäristölle haitalliseksi sekä ulkoisesti

epämiellyttäväksi. Ulkonäköhaittoja on pyritty vähentämään suunnittelemalla

maisemapylväitä, jotka sopeutuisivat paremmin ympäröivään miljööseen. Nämä

kuitenkin lisäävät useimmiten kustannuksia perinteisiin pylväsratkaisuihin verrattuna.

Teräsrakenteisen pylvään käyttäminen puupylvään sijasta tulee kysymykseen tilanteissa,

joissa pylvään vaatimat harukset koetaan haitallisiksi, pylvään mekaanista kestoisuutta

halutaan parantaa tai pylvään teknistä käyttöikää halutaan pidentää. Kuvassa 5.1 on

esitetty esimerkit tyypillisistä puu- ja teräsrakenteisista pylväistä ja niiden vaatimista

johtokatu-alueista.

Kuva 5.1 Esimerkit tyypillisistä puu- ja teräpylväsrakenteista johtokatu-alueineen. (Eltel 2008)

Perinteisen 110 kV ilmajohtorakenteen rinnalle on viime vuosina kehitetty uusia

ratkaisuja. Kevyellä 110 kV johtorakenteella on pystytty pienentämään

rakentamiskustannuksia säteittäisissä haarajohdoissa, joissa ei tarvita suurta

tehonsiirtokapasiteettia. Kustannussäästö perustuu kevyemmän, poikkipinnaltaan

pienemmän ja siten edullisemman virtaköyden käyttöön, jolloin pylväsrakenteeltakaan



31

ei vaadita vastaavaa mekaanista lujuutta kuin suuremmilla virtaköysillä.

Materiaalikustannusten pienenemisen lisäksi kustannussäästöä syntyy johtokadun

kustannuksista, sillä kevyen 110 kV johtorakenteen vaatimaa johtokadun alaa voidaan

pienentää teräsrakenteista ilmajohtoratkaisuakin pienemmäksi. Pylväsrakenteen

hyötyjen vastapainona on mahdollisesti lyhyempi käyttöikä, jonka pituutta ei voida vielä

vähäisten käytännön kokemusten perusteella tarkasti arvioida. (Puranen 2008)

Myös PAS-johtojen soveltumista 110 kV jännitetasolle on tutkittu viime aikoina. PAS-

johtorakenteen rakentamiskustannukset ovat perinteistä ilmajohtorakennetta kalliimmat,

mutta moninkertaisesti maakaapelointia edullisemmat. PAS-rakenteen eduiksi voidaan

luetella pienentynyt tilantarve, pienempi maisemallinen ja maankäytöllinen haitta sekä

pienemmät sähkömagneettiset kentät. PAS-johdon pinnoite kestää hetkellisesti puun

nojaamisen, jonka takia johtokatu ei vaadi reuna-alueita. Johtokadun

kokonaisleveydeksi jää vain 12 m. Ongelmana on ollut luotettavan

vianhavaitsemisjärjestelmän kehittäminen ennen kuin nojaava puu vaurioittaa johtoa

pysyvästi. Kaupallista vianhavaitsemisjärjestelmää ei ole vielä saatavilla, mutta

teknologia vianhavaitsemiseksi on olemassa. (FSP 2009)

5.2 110 kV kytkinlaitos

110 kV kytkinlaitoksen avulla sähköasema kytkeytyy 110 kV verkkoon. 110 kV

kytkinlaitos voi olla perusrakenteeltaan ilmaeristeinen avokytkinlaitos (AIS, Air

Insulated Switchgear) tai SF6-kaasueristeinen kytkinlaitos (GIS, Gas Insulated

Switchgear). Sähköaseman sijoittuminen 110 kV verkkoon nähden sekä 110 kV verkon

rakenne määräävät pitkälti 110 kV kytkinlaitoksen perusrakenteen.

Yksinkertaisimmillaan yksittäiseen johtoon liittyvän päätepisteaseman tapauksessa

kokoojakiskoa ei välttämättä tarvita tai rakenteissa voidaan säästää käyttämällä 110 kV

johtoa kokoojakiskona. Suuremmilla asemilla kokoojakiskoratkaisuina voidaan käyttää

erilaisia yksi- tai monikiskojärjestelmiä riippuen asemaan kytkeytyvien 110 kV johtojen

määrästä ja tavoiteltavan huollettavuuden sekä käyttövarmuuden tasosta.

5.2.1 Ilmaeristeinen 110 kV kytkinlaitos

Nimensä mukaisesti ilmaeristeisessä kytkinlaitoksessa jännitteiset osat on eristetty

toisistaan ilmalla. Tästä johtuen ilmaeristeinen kytkinlaitos asettaa sijoituspaikalleen

vaatimuksia tilan suhteen. Sijoituspaikkana voi olla halli tai ulkokenttä.
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Ulkokenttäratkaisun haittapuolena on komponenttien altistuminen sääilmiöille.

Ilmaeristeisen kytkinlaitoksen etuna on kaasueristeistä kytkinlaitosta edullisempi hinta.

Tilantarpeen takia ilmaeristeinen kytkinlaitos soveltuu harvoin tiheään rakennetulle

kaupunkitaajama-alueelle. Edullisemman investointikustannuksen takia kuitenkin

pääosa 110 kV kytkinlaitoksista rakennetaan ilmaeristeisenä.

5.2.2 Kaasueristeinen 110 kV kytkinlaitos

Kaasueristeisessä 110 kV kytkinlaitoksessa kaikki suurjännitteiset osat on tiiviisti

koteloituna. Kotelon sisällä eristeaineena olevalla SF6-kaasulla on ilmaa parempi

eristyskyky, jolloin kaasueristeisen kytkinlaitoksen tilantarve on huomattavasti

pienempi ilmaeristeiseen verrattuna. Kaasueristeisen kytkinlaitoksen valintaa puoltavat

myös ulkonäölliset seikat. Kaasueristeisen kojeiston eduiksi voidaan luetella lisäksi

korkea käyttövarmuustaso, varma kosketussuoja, vähäinen huollon tarve, pitkä

käyttöikä sekä kevyt rakenne. Kytkinlaitoksen rakenneyksiköt ovat rakenteeltaan pitkälti

esiasennettuja ja koestettuja kompakteja kokonaisuuksia, joka vähentää asennusaikaa

rakentamisvaiheessa. EMV:n yksikköhintaluettelon (liite I) mukaan kaasueristeisen 1-

kiskokojeiston perushinta on noin 55 % kalliimpi kuin ilmaeristeisen. (ABB 2000,

Lakervi 2008)

5.3 Päämuuntaja

Päämuuntaja muuntaa 110 kV jännitetason tyypillisesti 20 kV jännitetasoon.

Päämuuntajan valinnassa merkittäviä seikkoja ovat päämuuntajan teho,

jäähdytysjärjestelmä, kytkentäryhmä sekä muuntajan häviöt.

Päämuuntajan nimellisteho määräytyy jakelualueen nykyisen tehon tarpeen sekä

ennustetun kuormituksen kasvun perusteella. Kuormituksen kasvun ennustaminen

luotettavasti muuntajan koko pitoajalle on epävarmaa. Tästä syystä päämuuntajan tehon

määrittämisessä on varattava riittävästi kapasiteettia tehon kasvulle. Reservikapasiteettia

on varattava riittävästi myös korvaustilanteita varten. Toisaalta ylimitoittaminen johtaa

taloudellisesti kannattamattomaan lopputulokseen. Myös vaikutus keskijänniteverkon

oikosulkuvirtoihin on huomioitava. Epävarmassa kuormituksen kasvutilanteessa

ylimitoittamisen riskiä voidaan pienentää kartoittamalla olemassa olevien

päämuuntajien siirto- ja hyödyntämismahdollisuuksia uudelle sähköasemalle.

Potentiaalisia uudelle asemalle siirrettäviä muuntajia ovat nykyisellä sijoituspaikallaan
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lähellä ylikuormaa olevat päämuuntajat, joilla on vielä riittävästi teknistä käyttöikää

jäljellä. Tällä tavoin myös käytetyn muuntajan teknistaloudellinen pitoaika saadaan

tehokkaasti hyödynnettyä. Päämuuntajan perushuollon ajoittaminen siirron yhteyteen

lisää muuntajan käyttöikää sekä helpottaa muuntajan huolto- ja vaihtoprosessia, sillä

uusi päämuuntaja voidaan asentaa huoltoon lähtevän päämuuntajan tilalle välittömästi.

Tällöin keskijänniteverkon huollonaikaiset poikkeukselliset kytkentäjärjestelyt jäävät

lyhytaikaisiksi.

Tehomuuntajien jäähdytysjärjestelmiä on neljää päätyyppiä, ONAN (Oil Natural Air

Natural), ONAF (Oil Natural Air Forced), OFAF (Oil Forced Air Forced) ja OFWF (Oil

Forced Water Forced). ONAN-tyyppisissä muuntajissa öljy ja jäähdytysilma kiertävät

vapaasti ja ONAF-tyyppisissä muuntajissa ilman kiertoa on tehostettu tuulettimen

avulla. Muuntajan jäähdytysjärjestelmän merkitys korostuu sisätiloihin sijoitetun

muuntajan valinnassa. Tällöin jäähdytysjärjestelmän on kyettävä takaamaan riittävä

jäähdytysteho. Ulkotiloihin sijoitettavien päämuuntajien jäähdytysjärjestelminä

käytetään yleensä ONAN- (Oil Natural Air Natural) tai ONAF-tyyppisiä muuntajia.

OFAF-tyyppisissä muuntajissa tehostetun ilman kierron lisäksi öljynkiertoa on

tehostettu ja OFWF-tyyppisessä muuntajassa hyödynnetään lisäksi vettä muuntajaöljyn

jäähdyttämiseen. (Partanen 2008, Paavola 1979)

110/20 kV muuntajien kytkentäryhmänä suositellaan käytettäväksi pääasiallisesti Yd11-

kytkentää, jossa yläjännitepuoli on kytketty tähteen ja alajännitepuoli kolmioon ja ensiö-

ja toisiojännitteiden vaihe-ero on 330o. Poikkeustapauksissa myös Yy0-kytkentää

voidaan käyttää. Verkon käytön kannalta päämuuntajien kytkentäryhmien tulisi olla

samanlaisia. Tällöin korvaustilanteiden kytkentäjärjestelyjen aikainen hetkittäinen

rinnankäyttö on mahdollista, eikä kytkentäjärjestelyiden takia tarvitse sähkönjakelua

hetkellisesti katkaista. (Paavola 1979)

5.4 Keskijännitekojeisto ja kiskostojärjestelmät

Sähköaseman keskijännitekojeiston tehtävänä on päämuuntajan tai päämuuntajien

syöttämän tehon jakaminen asemalta lähteville johtolähdöille, johtolähtöjen kytkeminen

aseman kiskostoon, viallisen johtolähdön erottaminen suojien avulla ja siirretyn

energian mittaaminen. 110 kV kojeiston tapaan keskijännitekojeisto voi olla

rakenteeltaan ilma- tai kaasueristeinen. Keskijännitekojeisto koostuu
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kokoojakiskojärjestelmästä, johtolähtöjen, päämuuntajien ja omakäyttömuuntajan

kennoista, mittauskennoista sekä mahdollisista kiskokatkaisija-, ryhmäkatkaisija- ja

ryhmäerotinkennoista.

Sähköaseman kiskostorakenteen määrittelevät pääasiassa aseman suuruus,

päämuuntajien lukumäärä ja niiden teho. Yhden päämuuntajan sähköasemilla

kiskostorakenne on usein yksinkertaisempi, mutta tällöin ainoan päämuuntajan huollon

aikainen korvaustehon siirtäminen on suoritettava jakeluverkon muiden sähköasemien

ja keskijännitejohtolähtöjen avulla. Yksinkertainen kiskostorakenne soveltuukin etenkin

sähköasemille, joiden investointipäätös perustuu 20 kV verkon käyttövarmuuteen ja 20

kV verkko on rakennettu renkaiksi aseman korvattavuutta ajatellen. Useamman kuin

yhden muuntajan asemakokonaisuudessa kojeiston on pystyttävä jakamaan

kuormitukset muuntajien kesken. Tällöin myös yksittäisen päämuuntajan tai kojeiston

laitteen huollon aikainen korvausteho voidaan ainakin osittain siirtää kojeiston avulla

toiselta päämuuntajalta toiselle. Kuitenkin myös yksittäisen päämuuntajan

sähköasemavaihtoehtoa suunniteltaessa on huomioitava monipuolisemmat

kiskostorakennevaihtoehdot, sillä usein korvaustehon järjestämiseksi vioittuneen

päämuuntajan jakelualueelle on hyödynnettävä useamman kuin yhden sähköaseman

korvaustehoa. Tällöin korvaustehon jakaminen helpottuu ja nopeutuu kaukokäyttöisen

kojeiston avulla. Kojeiston suunnittelussa on huomioitava myös tulevaisuuden

tehotarpeet ja otettava huomioon mahdollinen aseman laajeneminen ja

päämuuntajakapasiteetin lisääminen uusilla päämuuntajilla. (INSKO 1982)

Kokoojakiskojärjestelmä on yksikertaisimmillaan yksikiskojärjestelmä, jossa yhden

kiskon kautta muuntajan syöttämä teho siirretään keskijännitejohtolähdöille.

Yksikiskojärjestelmä on edullinen ja selväpiirteinen vaihtoehto, mutta järjestelmän

kytkentäominaisuudet ovat heikot. Käyttövarmuuden kannalta kiskovika tai

katkaisijavika aiheuttaa sähköaseman jakelussa keskeytyksen. Jos johto- ja

muuntajakennot ryhmitellään sopivasti, voidaan kiskon huoltotyö suorittaa käytön

aikana kiskoerottimen avulla. (ABB 2000, Elovaara 1988)

Kisko-apukiskojärjestelmän apukiskon avulla voidaan katkaisijan huoltaminen suorittaa

ilman sähkönjakelun keskeytymistä. Kisko-apukiskojärjestelmän etuna ovat myös

monipuoliset laajennusmahdollisuudet. Pääkiskon vika aiheuttaa kuitenkin
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keskeytyksen ja kiskokatkaisijattomassa kytkinlaitoksessa kaksi syöttöä tai kuormitusta

on kytkettävä samaan katkaisijaan. (ABB 2000, Elovaara 1988)

Kaksoiskiskojärjestelmä mahdollistaa syöttöjen ja kuormitusten ryhmittelyn ja

kytkentöjen muuttamisen käytön aikana. Toinen pääkiskoista voidaan kytkeä

jännitteettömäksi käytön aikana, mutta katkaisijan huollon ajaksi kenno on otettava

jännitteettömäksi. Kaksoiskiskojärjestelmän katkaisijan ohikytkennällä voidaan

katkaisijan huolto suorittaa ilman keskeytystä, mutta huollon aikana kiskojärjestelmä

toimii yksikiskojärjestelmän tavoin. (ABB 2000, Elovaara 1988)

Kaksoiskisko-apukiskojärjestelmä lisää kaksoiskiskojärjestelmään nähden

monipuolisempia kytkentävaihtoehtoja. Kiskostoista kaksi voidaan tehdä

jännitteettömäksi samanaikaisesti, lähtöjä voidaan kytkeä yhteen muun laitoksen ohi tai

kahta lähtöä voidaan syöttää yhden katkaisijan kautta. Kaksoiskisko-

apukiskojärjestelmän tekee kuitenkin kalliiksi laitteiden suuri määrä. (ABB 2000,

Elovaara 1988)

Kaksoiskatkaisija- eli duplex-järjestelmän etuina ovat yksinkertainen käytettävyys ja

selväpiirteisyys sekä korkea käyttövarmuus. Nämä helpottavat käyttö- ja

huoltotoimenpiteitä. Yksittäinen kiskostovika ei johda koko sähköaseman

sähkönjakelun keskeytymiseen ja toinen kisko sekä yksittäinen katkaisija voidaan ottaa

huoltoon. Komponenttimäärä johtaa kuitenkin mutkikkaaseen suojaus ja

jälleenkytkentä-automatiikkaan sekä korkeaan investointikustannukseen. (ABB 2000,

Elovaara 1988)

Kojeiston katkaisijat voivat olla kiinteitä tai siirrettäviä vaunukatkaisijoita. Kiinteät

katkaisijat ovat investointikustannukseltaan edullisempia ja vaativat vaunukatkaisijoihin

verrattuna vähemmän tilaa. Vaunukatkaisijoiden etuna on vaivattomampi huollettavuus

ja siirrettävyys kennosta toiseen. Kiinteitä katkaisijoita käytetään tyypillisesti

yksikiskojärjestelmässä, yksikisko-apukiskojärjestelmässä ja

kaksoiskiskojärjestelmässä. Vaunukatkaisijoita käytetään puolestaan

yksikiskojärjestelmässä tai duplex- eli kaksoiskatkaisijajärjestelmässä. (Lakervi 2008)
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5.5 Kevytrakenteinen sähköasema

Perinteisen sähköasemaratkaisun rinnalle on kehitetty investointikustannuksiltaan

edullisempi, kompakti sähköasemavaihtoehto, jossa aseman komponentit on karsittu

määräysten sallimaan minimiin. 110 kV järjestelmän osalta kevyt sähköasema sisältää

yleensä vain erottavan katkaisijan ja virtamuuntajat. Jännitemuuntajat sekä

pääteporttaali on karsittu pois. Jännitemittaus on toteutettu 20 kV jännitetason puolella.

Päämuuntajan koko on pieni, 10 MVA tai pienempi ja sen alla vain kevyt perustus.

Keskijännitekojeisto on kompakti, sisältäen 4-5 kennoa, joissa nimellisvirrat sekä tehot

ovat pieniä eikä kojeistoon ole jätetty laajennusvaraa. Sähköaseman suojaus on

yksinkertainen ja ohjaus on pitkälti integroitu suojareleisiin. Suojaus- ja ohjauslaitteet

on sijoitettu 20 kV kennojen toisiorakenteisiin, jolloin erillisiä toisiolaitekaappeja ei ole

käytössä. Sähköasemarakennus on valmiiksi koottu, paikanpäälle kalustettuna

toimitettava paketti, jonka tilat on minimoitu eikä laajennusvaraa ole jätetty. (EMV

2009)
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6 SÄHKÖASEMAINVESTOINTIHANKKEEN

RAKENNUTTAMISPROSESSI

Sähköasemainvestointihankkeeseen sisältyy monia prosesseja, joiden läpivienti vaatii

usean eri alan osaamista. Verkkoyhtiöiden keskittäessä voimavarojaan ydintoimintojen,

kuten liiketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen sekä verkoston suunnittelun ja

rakennuttamisen ympärille, ei verkkoyhtiön henkilökunnalla ole välttämättä riittäviä

resursseja koko sähköasemaprojektin toteuttamiseksi pelkästään omin voimin.

Erityisosaamista ja ajantasaista tietotaitoa vaativat prosessit, kuten esimerkiksi

sähköasemarakenteiden suunnittelu, onkin kannattavampaa teettää konsultointia

tarjoavilla yrityksillä tai hyödyntää heidän apuaan verkkoyhtiön sisällä tehtävässä

suunnittelutyössä. Vastaavan tietotaidon ylläpitäminen verkkoyhtiön sisällä on

haastavaa ja joissakin tapauksissa taloudellisesti kannattamatonta, sillä esimerkiksi

sähköasemien rakennustarve pienemmillä verkkoyhtiöillä saattaa seuraavan kerran tulla

ajankohtaiseksi vasta kymmenien vuosien päästä.

Sähköaseman rakennuttaminen voidaan jakaa suunnittelu-, lupa- ja

hankintaprosesseihin. Seuraavaksi tarkastellaan osaprosessien sisältöä omissa

kappaleissaan.

6.1 Suunnitteluprosessi

Suunnitteluprosessista saatavat indikaattorit verkon tilasta ja tarpeista toimivat

hankintaprosessin lähtökohtana. Suunnittelutehtävät jakautuvat portaittain aina pitkän

tähtäimen suunnittelusta työsuunnitteluun asti kuvan 6.1 mukaisesti. Suunnittelutehtävät

tarkentuvat mitä ylemmäs portaikkoa noustaan. Samalla aikajänne suunnittelutyöstä

toteutukseen pienenee. (Lakervi 2008)
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Kuva 6.1 Verkoston suunnittelutehtävien jaotteluportaikko.

Rakennuttamisprosessin kannalta tärkeässä asemassa on pitkän aikavälin

kehittämissuunnittelu. Sen tuloksena saadaan tietoa suurien ja laajasti vaikuttavien

investointien, kuten sähköasemien, tarpeesta ja rakentamisajankohdasta. Tämä

ajankohta määrittelee pitkälti lupa- ja hankintaprosessien aloittamisajankohdan.

6.2 Lupaprosessi

Sähköaseman rakentaminen vaatii valmistelua ja useiden erilaisten lupien anomista

ennen kuin varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa. Lupaprosessin aikana

sähköasemahankkeen toteuttamista tarkastellaan monien eri sidosryhmien toimesta.

Lupaprosessin lopputuloksena saadaan sidosryhmien hyväksyntä varsinaisen

hankintaprosessin suorittamiseksi.

6.2.1 Kaavoitus

Sähköasema sekä sitä syöttävä 110 kV siirtojohto vaativat tilaa, mikä tulee huomioida

etenkin taajamissa maankäyttöä suunniteltaessa. Yhteistyö kaavoittajien ja

verkkoyhtiöiden suunnittelijoiden välillä on tärkeää, jotta molempien osapuolien tarpeet

tulevat riittävän ajoissa huomioiduiksi. Maankäytön suunnittelulla pyritään ohjaamaan

alueiden käyttötapaa ja rakentamista. Tavoitteena on lisäksi luoda edellytykset

toimivalle elinympäristölle sekä mahdollistaa sen kehittyminen jatkossakin.

Maankäytön suunnittelu rakentuu kolmiportaisesti, maakunta-, yleis- ja asemakaavasta.

Luonteeltaan yleispiirteisiä ovat maakunta- ja yleiskaava, jotka ohjaavat

yksityiskohtaisempia kaavoja. Ne voivat kuitenkin ohjata myös suoraan maankäyttöä ja

rakentamista. (SLA 2008a)

Pitkän aikavälin

kehittämissuunnittelu

Verkostosuunnittelu

(Kohdesuunnittelu)

Maastosuunnittelu

Rakennesuunnittelu

Työsuunnittelu

aikajänne lyhenee

suunnittelutyö tarkentuu
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Kaavoitusjärjestelmässä maakuntakaava ohjaa alueiden käyttöä maakunnassa

keskeisimpänä tehtävänään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen.

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta. Kunnan yleiskaava määrittelee asutus-,

palvelu-, työpaikka- ja virkistysalueet sekä niiden väliset yhteydet. Yleiskaavalla

ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja yleiskaava ohjaa asemakaavan

rakentumista. Asemakaava määrittelee yksityiskohtaisesti, kuinka aluetta tullaan

käyttämään. Siinä on määritelty muun muassa rakennusten, puistojen ja katujen

sijainnit, koot ja käyttötarkoitukset. (SLA 2008a)

Ympäristöministeriö toimii ylimpänä viranomaisena maankäytön suunnittelussa ja

rakentamisessa. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat toimialueensa valvonnasta

sekä huolehtivat, että valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita ja lakia noudatetaan.

Asemakaavoituksen suhteen kunnilla on päätäntävalta, sillä asemakaavoitusta ei tarvitse

hyväksyttää valtion viranomaisella. (SLA 2008a)

Maakuntakaava ottaa huomioon teknisen huollon tarpeet ja sitä kautta käsittää

yhdyskuntien ja teollisuuden tarvitseman sähkön tuotannon edellyttämät tärkeimmät

aluevaraukset sekä sähkönsiirtoverkon linjaukset. Maakuntakaava ei ole voimassa

yksityiskohtaisemman oikeusvaikutteisen kaavan alueella, mutta maakuntakaavan

ohjaava vaikutus johtaa kuntatason kaavojen kehittymiseen maakuntakaavan antamien

suuntaviivojen mukaisesti. Maakuntakaavaa laadittaessa on sähköverkkoyhtiöllä

mahdollisuus antaa lausuntonsa ja ehdottaa mahdollisia lisäyksiä tai muutoksia

maakuntakaavaan. Maakuntakaavan suunnittelujänne on kuitenkin suhteellisen pitkä.

Esimerkiksi Kymenlaakson maakuntakaava pohjautuu maakuntasuunnitelmaan, joka on

laadittu vuosille 2005-2015. Tästä syystä uuden sähköaseman ja syöttävän siirto- tai

alueverkon tarvitsema ala tulisi huomioida jo maakuntakaavaa laadittaessa. Käytännössä

esimerkiksi taajama-alueilla 110 kV johtolinjalle tehtävä aluevaraus tulisi ennakoida 20-

30 vuotta ennen varsinaista rakentamista. Ennakoinnin merkitys korostuu etenkin

nopean kasvun taajama-alueella, missä sähköverkostolle sopivien maa-alueiden määrä

on rajallinen. (SLA 2008a, Lakervi 2008)

Sähköaseman ja sitä syöttävän siirtojohdon rakentaminen kaupunki ja taajama-alueilla

vaatii kaavoituksen osalta taulukon 6.1 mukaisia toimenpiteitä eri kaavoitusasteilla.
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Taulukko 6.1 Toimenpiteet sähköaseman ja syöttävän siirtojohdon huomioimiseksi kaavoitusta
laadittaessa eri kaavoitusasteilla.

Kaava Toimenpide kaavoitusta laadittaessa
Maakuntakaava Sähköasemien sijainti ja 110 kV siirtojohtojen alustava reitti
Yleiskaava Sähköasemien ja 110 kV siirtojohtojen tilavaraukset
Asemakaava Sähköasemien tontit ja 110 kV siirtojohtojen johtokatualueet.

20 kV johtokatualueet tonteille rajoittuvilta osiltaan

Asemakaavassa sähköasematontin osalta määritetään yleensä rakennusala,

rakennusoikeus, tontin käyttötarkoitus, kerroslukumäärä sekä räystäskorkeus,

johtokatualueet, liikenneyhteydet, autopaikat sekä kaupunkikuvalliset vaatimukset.

Asemakaavoituksen valmistuminen luonnoksesta valmiiseen kestää noin puoli vuotta.

Valitustapauksia ilmetessä valmistuminen voi kestää kuitenkin vuosia. Näin ollen syytä

aloittaa kaavavalmistelut myös asemakaavan osalta riittävän ajoissa, jotta sähköaseman

rakentamisaikataulu ei vaarantuisi. (INSKO 1982)

6.2.2 Sähkömarkkinalain edellyttämät luvat

Sähkömarkkinalain mukaan nimellisjännitteeltään vähintään 110 kV sähköjohdon

rakentamiseen on pyydettävä lupa sähkömarkkinaviranomaiselta. Sähkömarkkina-

asetuksen 3. luvun 5 § määrittelee lupahakemuksen sisältöön kuuluvaksi johdon

rakennuttajan ja johdon tärkeimmät teknilliset tiedot, johdon rakentamisaikataulun ja

kustannusarvion, selvityksen johdon tarpeellisuudesta, ympäristövaikutuksista ja

soveltuvuudesta alueen maankäyttöön sekä mahdolliset muut lupakäsittelyn osalta

välttämättömät tiedot. Luvassa ei määritellä sähköjohdon reittiä, eikä johtoreitille

tarvitse olla kunnan suostumusta tai johtoaluevarausta lupaa haettaessa. Mikäli

johtoaluetta ei kuitenkaan lunasteta ja johto rakennetaan muulle kuin kaavassa tätä

varten varatulle alueelle tai jos kaavassa ei ole johtovarausta lainkaan, täytyy kunnan

lupa saada ennen johdon rakentamista. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että

sähköjohdon rakentamiselle on sähkön siirron turvaamisen kannalta selkeät perusteet.

Laki ei mahdollista siten rinnakkaisten siirtojohtojen rakentamista esimerkiksi

rakentamisen myötä pienenevien siirtokorvausten perusteella. Lupa on voimassa

myöntämispäivästä 5 vuotta, jonka aikana hankkeen tulee valmistua. (SML 1995, SMA

1995, EMV 2004)

Rakentamisluvan edellyttämä ympäristöselvitys käsittää hankkeen perustiedot,

yhteystiedot hankkeesta vastaaviin henkilöihin, hankkeen esittelyn, käytettävät

johtorakenteet ja niiden vaatimat tilantarpeet. Ympäristöselvitys sisältää myös

johtoreitin vaikutusalueen tarkastelun, hankkeen soveltuvuuden alueen maankäyttöön,
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maisemalliset vaikutukset, selvityksen vaikutuksista ympäristönsuojelun kannalta

merkittävien kohteiden arvon muutoksiin ja selvityksen haitallisten vaikutusten

lieventämisestä. (EMV 2004)

Rakentamisluvan edellyttämä ympäristöselvitys laaditaan, mikäli hankkeeseen ei

sovelleta lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA). YVA sovelletaan

tavallisesti vähintään 220 kV maanpäällisiin voimajohtoihin, joiden pituus ylittää 15

km. Ympäristöministeriö voi kuitenkin päättää aloitteestaan tai alueellisen

ympäristökeskuksen pyynnöstä YVA:n soveltamisesta myös YVA-hankeluetteloon

kuulumattoman hankkeen YVA-menettelystä. Tällöin ympäristöselvitykset laaditaan

YVA-lain ja –asetusten mukaan ja ympäristövaikutusten arviointiselostus liitetään

lupahakemukseen. (YVA 1994, YVA 2006)

Rakentamislupa ei anna oikeutta johtoalueen lunastukseen tai käyttöön, vaan

johtoalueelle on erikseen haettava lunastuslupa. Luvan käsittelee työ- ja

elinkeinoministeriö. Ministeriö pyytää lausunnot hankkeesta asianomaisilta tahoilta,

kuten kunnalta, viranomaisilta ja maanomistajilta. Lunastusluvan myöntää

valtioneuvosto, jolta luvan käsittelyyn aikaa kuluu puolesta vuodesta vuoteen.

Valitustapauksissa luvan käsittely voi venyä tätäkin pidemmäksi. Käytännössä

ilmajohtoreitin maa-alue jää nykyisen omistajan haltuun, mutta johtokadun alle ei voida

rakentaa tai alueella ei voida harjoittaa sellaista toimintaa, joka aiheuttaisi vaaraa tai

haittaa rakenteille tai ihmisille. (MML 2004)

Sähköaseman osalta sähkömarkkinalaki ei anna erityismääräyksiä. Sähköasematontti

hankitaan käytännössä aina verkkoyhtiön käyttöön ostamalla tai poikkeustapauksissa

tontti saatetaan myös lunastaa. Sähköaseman rakentaminen vaatii tavanomaiseen tapaan

rakennusluvan, jota tulee hakea kunnalta.

Sähköasemaan liittyvien keskijänniteilmajohtolinjojen maankäytöstä tehdään

maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa. Maanomistajille korvataan johtokadun

osalta kertaluontoinen haittakorvaus, joka määräytyy metsässä menetetyn puuston ja

alan sekä pelloilla sijaitsevien pylväiden mukaan. Maakaapeleiden sijoittuessa katu- ja

puistoalueille on niille haettava sijoituslupa kaupungilta tai kunnalta. Luvan hakija
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selvittää tällöin alueella olemassa olevat muut johdot sekä laitteet ja esittää

suunnitelmansa johtojen sijoittamisesta alueella.

6.3 Hankintaprosessi

Hankintaprosessin toteuttamiseksi on olemassa useita eri toimintamalleja. Tässä työssä

käydään läpi erilaisia urakkamuotoja sekä perehdytään tarkemmin KSSV:n strategian

mukaiseen toimintamalliin.

6.3.1 Urakkamuodot

Suurten rakennuttamisprosessien hankinnan osalta verkkoyhtiöissä on yleistynyt niin

sanottu ”avaimet käteen” -toimintamalli, jossa investointikohteiden rakentaminen

teetetään kokonaan rakennuspalveluja tuottavalla toimijalla. ”Avaimet käteen”-

toimintamallissa rakentamisen suorittaa rakennuspalvelujen tuottaja, mutta

suunnittelutyö saattaa urakkamuodosta riippuen jäädä verkkoyhtiön, verkkoyhtiön

edustajana toimivan konsultin tai kokonaan rakennuspalvelujen tuottajan vastuulle.

Kokonaisvastuu-urakassa rakennuspalvelujen tuottaja saa tarvittavat tiedot, määrittelyt

ja ohjeet verkkoyhtiöltä ja suunnittelee sekä rakentaa niiden pohjalta valmiin

kokonaisuuden verkkoon liitettäväksi. Rakennuspalvelujen tuottaja saattaa käyttää usein

aliurakoitsijoita osaprojektien suorittamiseen. Esimerkiksi sähköasemarakentamisessa

rakennustekniikan aliurakoitsijalla voidaan teettää sähköasemarakennukset ja

maansiirtoyrityksellä maapohjan muokkaukseen tarvittavat toimenpiteet. Kuvassa 6.2

on esitetty kokonaisvastuu-urakan sopimusosapuolten väliset suhteet.
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Kuva 6.2 Kokonaisvastuu- urakan sopimusosapuolten väliset suhteet.

Verkkoyhtiön kannalta sopimussuhteet ovat yksinkertaiset ja vastuun sekä riskit

projektin onnistumisesta kantaa kokonaan rakennuspalvelujen tuottaja.

Rakennuspalvelujen tuottaja pystyy myös tällöin limittämään osaprosessien

toteuttamista, jolloin hankkeen valmistumiseen tarvittava aika vähenee. Tämä on etuna

etenkin kiireellisissä urakoissa. (Harpila 2005)

Kokonaisurakassa vastuu suunnittelusta jää tilaajana toimivalle verkkoyhtiölle tai sen

edustajana toimivalle konsultille. Rakentamisen osalta kokonaisurakka on

kokonaisvastuu-urakkaa vastaava. Kuvassa 6.3 on esitetty kokonaisurakan eri

osapuolten sopimussuhteet lohkokaaviona.
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Kuva 6.3 Kokonaisurakan eri osapuolten sopimussuhteet lohkokaaviona.

Kokonaisurakka sopii projekteihin, joissa verkkoyhtiön henkilöresursseja on niukalti

käytettävissä ja kohteiden toiminnalliset vaatimukset ovat tarkasti selvillä.

Konsultoinnin avulla suunnittelutyössä tarvittavaa ajantasaista tietotaitoa voidaan lisätä,

verkkoyhtiön sisäisten resurssien tarvetta lieventää sekä pienentää riskien

mahdollisuutta ja vastuun osuutta suunnittelutyössä. Verkkoyhtiön resurssien sitominen

suunnittelutyöhön ja konsultin käyttäminen lisäävät kuitenkin kustannuksia

urakkamuodossa. (Harpila 2005)

Verkkoyhtiöt voivat myös hajauttaa rakennuttamisprosessinsa osiin. Urakkamuotona voi

tällöin olla jaettu urakka, alistettu sivu-urakka tai projektinjohtourakka.

Jaetussa urakassa sähköasemaprojektista vastaava projektipäällikkö tilaa

rakennuttamisosaprojektit, esimerkiksi maanmuokkauksen ja sähkötyöt, eri

palveluntuottajilta ja vastaa lopullisen kokonaisuuden saumattomuudesta. Verkkoyhtiön

projektipäällikön vastuulla on töiden toteutuminen, budjetointi ja aikataulutus.

Osaprojektien urakoitsijat eivät ole keskenään sopimussuhteessa, jolloin riskit eri

osaprojektien toisilleen aiheuttamista haitoista, kuten esimerkiksi töiden viivästymistä

jäävät tilaajan vastuulle. Kuvassa 6.4 on esitetty jaetun urakan sopimussuhteet eri

osapuolten välillä.
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Kuva 6.4 Jaetun urakan sopimussuhteet lohkokaaviona.

Jaetun urakan etuna on tilaajan mahdollisuus vaikuttaa projektin kulkuun koko projektin

ajan. Urakkamuoto tulee onnistuneena myös halvemmaksi kokonaisurakkaan verraten,

sillä eri kokonaisuudet voidaan kilpailuttaa erikseen. (Harpila 2005)

Alistettu sivu-urakka on jaetun urakan kaltainen sillä poikkeuksella, että osaprojektien

urakoitsijat ovat keskenään sopimussuhteessa sekä tilaajan että toistensa kanssa.

Käytännössä tilaaja valitsee pääurakoitsijan, joka vastaa kaikkien urakoitsijoiden töiden

aikatauluttamisesta, yhteensovittamisesta ja näiden valvomisesta. Kukin urakoitsija

vastaa työnsä laadusta suoraan tilaajalle tai pääurakoitsijalle sopimuksesta riippuen.

Pääurakoitsija toimii työmaan valvojana ja raportoi tilaajalle töiden valmistumisesta.

Kuvassa 6.5 on esitetty alistetun sivu-urakan sopimussuhteet lohkokaaviona.
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Kuva 6.5. Alistetun sivu-urakan sopimussuhteet lohkokaaviona.

Alistetussa sivu-urakassa yhdistetään jaetun urakan kilpailuttamisetu sekä ”avaimet

käteen” -ideologian vaivattomuus. (Harpila 2005)

Projektinjohtourakkamuoto yhdistelee ”avaimet käteen” -ideologiaa sekä

hankintaprosessin osittamista. Projektinjohtourakassa projektin hoitaminen ostetaan

siihen erikoistuneelta toimijalta eli konsultilta. Projektinhoitaja toimii käytännössä

verkkoyhtiön edustajana ja määrittelee osaprojektikokonaisuudet sekä hankkii ja

kilpailuttaa urakoitsijat. Projektinjohtaja laatii esityksen hankintaprosessin

suorittamisesta tilaajana toimivalle verkkoyhtiölle, joka tekee varsinaiset päätökset

projektinjohtajan esitysten pohjalta. Projektinjohtaja vastaa työmaan perustamisesta,

työmaapalveluista, väliaikaisista rakenteista, budjetin laatimisesta ja sen valvonnasta.

Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu esi- ja hankesuunnittelun hoitaminen sekä

vaihtoehtoisten suunnitelmien tutkiminen ja analysoiminen. Projektinjohtajan

vastuualue voi vaihdella suunnittelun, tuotannon johtamisen sekä työmaapalveluiden

johtamisen välillä tai niiden yhdistelmänä. Projektinjohtourakan kaikilla muodoilla
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pyritään vähentämään projektiin tarvittavaa aikaa sekä pienentämään kustannuksia.

(Harpila 2005)

6.3.2 KSSV:n toimintamalli

KSSV:n suurten verkkoinvestointihankkeiden osalta käytetään ”avaimet käteen” -

mallia, jossa rakennuttaminen teetetään kokonaisuudessaan yhdellä palveluntuottajalla.

Urakkamuotona toteutuu käytännössä kokonaisvastuu-urakan ja projektinjohtourakan

yhdistelmä. Rakennuttaminen teetetään käytännössä yhdellä palvelun tuottajalla, mutta

verkkoyhtiön tukena on käytetty lisäksi asiantuntijakonsulttia, joka toimii verkkoyhtiön

apuna hankkeen esisuunnittelussa ja tarvittavien dokumenttien laadinnassa. Konsultti

toimii tiiviissä yhteistyössä tilaajan sekä rakennuttajan kanssa. Konsultointipalvelu

sisältää sopimuksesta riippuen hankinta-asiakirjojen laadinnan, hankintaneuvottelut ja

toimituksen valvonnan.

Konsultin laatimia hankinta-asiakirjoja ovat hankintaohjelma, tekninen määrittely,

esisuunnittelu sekä hankekuvaus. Näiden perusteella rakennuttamistarjouspyyntökilpailu

voidaan suorittaa. Hankintaohjelmassa määritellään kohteen ja hankinnan laajuus sekä

alustava aikataulu. Hankintaohjelma käsittää myös yleiset kaupalliset määräykset sekä

työn valvontaa ja vastaanottoa koskevat määräykset. Hankeohjelmassa esitetään lisäksi

tarjousta koskevat vaatimukset. (HTT 2007, Sener 1990)

Tekninen määrittely ja esisuunnittelu käsittävät 110 kV alustavan layout suunnittelun

sekä kentän mitoituksen, 110 kV liitynnän määrittelyn, pääkaaviot ja muut piirustukset,

päämuuntajien tekniset vaatimukset, 110 kV kojeiden, 20 kV kojeiston ja apulaitteiden

mitoituksen sekä teknisen määrittelyn. Lisäksi dokumentissa määritellään rakennustöille

asetettavat vaatimukset sekä suojauksen toteutusperiaate. Esisuunnitteluun sisältyviä

muita palveluita voivat olla lisäksi esimerkiksi maapohjatutkimuksen hankinta. (HTT

2007, Sener 1990)

Hankekuvaus käsittää työkohteiden ja niiden laajuuden määrittelyn. Hankekuvaus

määrittelee sähköaseman rakentamiseen liittyvät yksityiskohdat ja toimituksen

rajapinnat sekä kaukokäyttöliittymän toteutuksen ja rajapinnan. Hankekuvauksen ohessa

laaditaan dokumentti hankkeen toimittajan ja tilaajan velvoitteista sekä

asennusjärjestelyistä. (HTT 2007, Sener 1990)
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Tarjouskilpailu on perinteisesti toteutettu lähettämällä tarjouspyynnöt suoraan

rakennuttamispalveluja tuottaville toimijoille ja tarjouskilpailutus on käyty suljetusti.

Julkisten hankintojen osalta Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen

ilmoituskanava HILMA on perustettu tehostamaan kilpailutusta. Julkisiksi hankinnoiksi

luokitellaan sellaiset tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankinnat, joita valtio, kunnat

ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt

hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. HILMA:ssa kilpailutus

toteutetaan avoimesti ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä kohdellaan tasavertaisesti.

HILMA:ssa on EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat velvoitettu kilpailuttamaan EU:n

laajuisesti ja kaikki kansalliset kynnysarvot ylittävät julkiset hankinnat kansallisella

tasolla. EU:n kynnysarvo tällä hetkellä erityisalojen (sisältää mm. energiahuollon)

rakennusurakoiden osalta on 5,15 M€, joka ei tällä hetkellä tavanomaisissa

sähköasemahankkeissa ylity. Kynnysarvot alittavatkin hankinnat voidaan kuitenkin

halutessaan kilpailuttaa HILMA:n kautta. (HILMA 2008)

Tarjouspyyntöaineisto antaa tarjouskilpailuun osallistuville osapuolille puitteet

tarjouksen vaatimuksista, mutta tarjouspyyntöaineisto ei suoranaisesti sanele

esimerkiksi käytettävien komponenttien valmistajaa. Tästä syystä urakkatarjousten

toteutusehdotukset voivat poiketa kohtuullisen merkittävästi toisistaan niin

kustannusten kuin teknisten toteutusratkaisujenkin osalta. Tarjousten teknisessä

vertailussa tuleekin punnita eri laitteistotekniikoita, asennettavuutta,

käyttöturvallisuutta, huoltoa, projektointia (toimitusvarmuus, dokumentointi, projektin

läpivienti), suunnittelua, asennusta sekä käyttöönottoa. Taloudellisessa vertailussa olisi

pyrittävä korjaamaan tarjoushinnat samalle laajuustasolle, tarkastelemaan varaosien

kustannuksia, huomioitava maksuehtojen vaikutus, punnittava sähköteknisten

ratkaisujen vaikutusta rakennustöiden kustannuksiin, huomioitava erilaisten ratkaisujen

käyttöiän vaikutukset kustannuksissa sekä käyttö- ja hoitokustannusten huomioiminen

koko pitoajalta. Konsulttia käytetään usein myös urakkatarjousten teknisen- ja

hintavertailun tekemiseen, joiden pohjalta tarjouskilpailuun osallistuneiden osapuolien

tarjoukset käsitellään verkkoyhtiössä. Tarjousten perusteella valitaan

kokonaisuudessaan, niin teknisesti kuin kustannustenkin osalta, sopivin vaihtoehto tai

vaihtoehdot, joiden kanssa aloitetaan tarjousneuvottelut. (HTT 2007, SEN 1990)
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Konsultti voi toimia tarjousneuvotteluissa verkkoyhtiön edustajana.

Tarjousneuvottelussa tarjouspyyntöjä voidaan tarkentaa ja pyytää tarkennuksiin

perustuen korjatut tarjouslaskelmat. Neuvottelujen pohjalta valitaan tarjouskilpailun

voittaja, jonka kanssa voidaan laatia aiesopimus hankkeen toteuttamisesta. Aiesopimus

on neuvotteluosapuolten välinen lausuma, jolla saavutettu yksimielisyys ja

suunniteltujen valmistelutoimien jatkaminen kirjataan. Sopimus ei luo kuitenkaan

osapuolille oikeudellista velvoitetta sopimuksen tekemiseen myöhemmin. (HTT 2007,

SLA 2008b)

Varsinainen hankintapäätös tarjouskilpailun voittajan kanssa laitetaan täytäntöön

hankintasopimuksella. Hankintasopimuksessa kirjataan tarjouskilpailussa ja

tarjousneuvotteluissa sovitut ehdot, joita ei jälkikäteen voida muuttaa.

Toimituksen valvonnassa konsultti voi toimia myös verkkoyhtiön apuna. Usein

konsultin tehtävänä on valvoa suunnittelua ja kommentoida suunnitelmia sekä tehdä tai

teettää mahdollisia lisäselvityksiä suunnitelmiin. Toimittajan tulee esittää kuukausittain

kirjallinen raportti suunnittelun, laitetoimitusten, tehdasvalmistuksen, asennusten ja

koestuksen etenemisestä. Säännöllisenä valvontamuotona käytetään työmaakokouksia,

joissa tilaaja– ja toimittajaosapuolien edustajat käsittelevät ennalta laaditun agendan

mukaisesti kulloinkin ajankohtaisena olevia asioita. Tyypillisesti agenda voi käsittää

suunnittelutilanteen, koko hankkeen sekä materiaalien ja komponenttien

toimitusaikataulun, rakennus- ja asennustöiden, työturvallisuuden, viranomais- ja

ympäristöasioiden sekä tilaajan ja toimittajan puolesta esille nostettujen asioiden

tarkastelun. Myös koestuksen ja käyttöönoton valvonta sekä erilliset työmaakäynnit ja -

tarkastukset voivat kuulua konsultin toimenkuvaan. (HTT 2007, Sener 1990)

Kun toimittaja on ilmoittanut tilaajalle asennustöiden ja koestuksien valmistumisesta ja

tilaaja on suorittanut omat koestuksensa, pidetään hankkeen vastaanottotarkastus

kohtuullisen ajan kuluessa (usein 10 päivää). Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan,

että toimituksen valmistuminen on tapahtunut hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti

sovittuun päivämäärään mennessä. Tarkastuksessa listataan mahdollisesti ilmenevät

puutteet ja korjausta vaativat kohteet ja toimittaja sitoutuu korjaamaan ne sovittavan

aikataulun mukaisesti. Pienet ja toiminnan kannalta merkityksettömät puutteet

toimituksessa eivät estä vastaanottotarkastuksen suorittamista. Sähköasema voidaan
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ottaa myös käyttöön, jos havaitut puutteet eivät estä sähköaseman toiminnan aloitusta.

Vastaanotosta laaditaan pöytäkirja, johon kootaan muun muassa luovutustarkastuksen

huomautukset ja toimituksen takuuehdot sekä sovitaan loppudokumentoinnista.

Loppudokumentointi sisältää piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeita sekä tarkastus- ja

koestuspöytäkirjoja. Konsultin ollessa projektissa kokonaisvaltaisesti mukana, tarkastaa

hän myös hankkeen loppudokumentoinnin. Kun tarkastus on suoritettu ja työtulokset

ehtoineen ovat hyväksytty, allekirjoitetaan toimituksen vastaanottotarkastuksen

pöytäkirja. (HTT 2007, Sener 1990)

6.4 Rakennuttamisprosessin läpivientiaika

Suunnittelu-, lupa- ja hankintaprosessien läpivientiaika vaihtelee suuresti projektin

luonteesta riippuen. Aikajänne ensimmäisestä sähköasematarpeen indikoivasta

suunnitelmasta valmiiseen verkkoon kytkettyyn sähköasemaan saattaa olla useita

kymmeniä vuosia johtuen pääosin suunnitteluprosessin pitkästä aikajänteestä. Alustavat

suunnitelmat investoinnin toteuttamisesta tarkentuvat investointiajankohdan lähentyessä

ja investoinnin alkuperäinen toteuttamisaikataulu voi siirtyä vuosilla eteenpäin.

Kuvassa 6.6 on hahmotettu rakennuttamisprosessin läpivientiaikaa.
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Kuva 6.6 Rakennuttamisprosessin läpivientiaika. Aloittamisaikajänne kuvaa prosessin
aloittamisajankohtaa vuosina ennen valmista sähköasemaa. Kesto ilmaisee osaprosessin
kokonaiskestoa.

Lupaprosessin suorittaminen esimerkiksi kaavoituksen osalta saattaa alkaa jo kymmeniä

vuosia ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista, mutta kaavoituksen ja

rakennuslupa-asioiden välistä aikaa ei ole huomioitu prosessin kokonaiskestossa.

Prosessien suorittaminen voi tapahtua myös osittain lomittain, esimerkiksi

lupaprosessiin sisältyvä kaavoitus voidaan tehdä suunnitteluprosessin ollessa vielä

kesken. Kuvan 6.6 perusteella rakennuttamisprosessin läpivieminen voi minimissään

onnistua kahdessa vuodessa, mutta käytännössä sähköasematarve olisi ennakoitava

pitkän tähtäimen suunnittelussa vähintään seitsemän vuotta ennen sähköaseman fyysistä

olemassa oloa, jotta voitaisiin varmistua rakennuttamisprojektin aikataulullisesti

onnistuneesta läpiviennistä.
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3

 0       1        2        3       4        5  6       7        8           38     39      40     41      42     43      44     45

      1            2                                             3
Suunnitteluprosessi Lupaprosessi  Hankintaprosessi

aloittamis-
aikajänne  ~45…2 a ~30…1,5 a           ~2…1 a

kesto ~0,5 a ~0,5…5 a           ~1…2 a

tulos              ajankohta,    edellytykset        sähköasema
sähköasema verkossa  rakentamiselle         kytkettynä

         verkkoon

vuosi

= minimikestoaika = maksimikestoaika [a]

[a]
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7 SÄHKÖASEMATARPEEN MÄÄRITYS

Vuonna 2005 valmistuneessa KSSV:n sähköverkoston pitkän tähtäimen

kehityssuunnitelmassa on havaittu kehitystarpeita Valkealan pohjoisilla haja-

asutusseuduilla sekä Kouvolan keskustan alueella. Kehitystarpeet ja investoinneille

laadittu alustava aikataulu pohjautuvat sen hetkiseen kulutuksen muutosennusteeseen ja

arvioituun kuormituksen kasvuun. Tässä kappaleessa on tarkasteltu Valkealan ja

Kouvolan keskustan alueen kulutuksen ja kuormituksen kehittymistä

lähitulevaisuudessa ja määritelty alueita tällä hetkellä syöttävien sähköasemien nykytila.

Tässä kappaleessa esitetyt tulokset perustuvat verkkotietojärjestelmän avulla saatuihin

arvoihin. Verkostolaskennassa ja verkon mallinnuksessa on työn aikana havaittu

virheitä sekä epätarkkuutta. Suurin epätarkkuutta aiheuttava tekijä on kuormitusten

mallinnus, joka vähäisistä kuormitusmalleista johtuen johtaa useimmiten todellista

kuormitusta suurempiin laskennallisiin kuormituksiin. Johtolähtökohtaisia laskennallisia

tehoja on verrattu SCADA:n todellisiin mitattuihin huippuarvoihin sekä pitkän

tähtäimen suunnitelmassa esitettyihin arvoihin. SCADA:n huippuarvojen aikaista

kytkentätilannetta ei kuitenkaan ole verkkoyhtiössä taltioitu, mutta huippuarvojen

aikaisen kytkentätilan on oletettu vastaavan verkkotietojärjestelmän peruskytkentätilaa.

Edellä mainituista seikoista johtuen tuloksia tarkastellessa on syytä huomioida

mahdollinen epätarkkuus, joka ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi työn lopputulokseen.

7.1 Nykytila ja käyttövarmuus

Valkealan ja Kouvolan keskustan aluetta syöttävien sähköasemien päämuuntajien sekä

keskijännitejohtojen ikärakenteet sekä tämän hetkiset kuormitukset ja jänniteolosuhteet

on määritetty normaalikytkentätilassa hyödyntäen verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmiä.

Sähkönjakelun luotettavuutta on arvioitu keskeytyksestä aiheutuneen haitan (KAH)

perusteella siten, että jokaiselle keskeytystyypille (vika, suunniteltu, pikajälleenkytkentä

ja aikajälleenkytkentä) on määritetty rahallinen arvo eli kustannus.

Keskeytyskustannusten laskemiseen käytettävät KAH-arvot on laskettu

johtolähtökohtaisesti painottaen energiankäyttöön perustuvaa jakaumaa. Johtolähtöjen

keskimääräiset vikataajuudet ja keskeytysajat on määritetty vuosien 1996-2007

vikatilastojen perusteella. Johtolähdöt on jaettu erottimien lukumäärän mukaan

erotinväleihin, joista vikaantunut erotinväli kokee johtolähdölle ominaisen

(vikatilastoista lasketun keskimääräisen) vika-ajan. Kauko-ohjatuille erottimille on
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arvioitu 10 minuutin ohjausaika ja käsikäyttöisille erottimille 30 minuutin ohjausaika.

On oletettu, että sähkönjakelun palauttaminen vian erottamisen jälkeen on mahdollista

muille kuin vikaantuneelle erotinvälille.

7.1.1 Valkeala

Valkealan alueen sähkönjakelu hoidetaan normaalikytkentätilanteessa neljältä

sähköasemalta, pääosin Valkealan sähköasemalta, osa pohjois- ja länsiosista

Pilkanmaan sähköasemalta sekä Valkealan ja Kouvolan rajan läheiset osat

Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemilta. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa

havaitut kehittämistarpeet kohdistuvat Valkealan sähköaseman syöttämiin pitkiin

johtolähtöihin sekä Pilkanmaan sähköaseman Valkealan alueelle syöttämiin

johtolähtöihin.

Päämuuntajat

Valkealan sähköasemalla on kaksi 10 MVA päämuuntajaa. Päämuuntaja PM1 on

perushuollettu 1998, joten sillä on vielä 10-15 vuotta teknistä käyttöikää jäljellä. Sen

sijaan PM2 tekninen käyttöikä tulee vastaan jo 2011-2016. Pilkanmaan sähköasemalla

on yksi 20 MVA päämuuntaja, jonka tekninen käyttöikä on käytännössä lopussa.

Muuntajan vaihtaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2011. Tarkasteltavan

alueen sähkönjakelusta vastaavien sähköasemien päämuuntajien perustiedot

kuormitusasteineen on esitetty taulukossa 7.1.

Taulukko 7.1 Valkealan ja Pilkanmaan sähköasemien päämuuntajien valmistus- ja revisiovuodet,
nimellisnäennäistehot, huippukuormat ja kuormitusasteet.

Pää-
muuntaja

Valmistus-
vuosi

tn

Revisio-
vuosi

tr

Nimellisnäennäisteho
Sn

[MVA]

Huippukuorma
Smax

[MVA]

Kuormitusaste
S%

[%]
VALPM1 1973 1998 10 7,5 75
VALPM2 1966 1995 10 6,5 65
PILPM1 1960 1994 20 15,4 77

Päämuuntajien kapasiteetti on käytössä tasaisesti molemmilla asemilla. Valkealan

sähköaseman päämuuntajien reservikapasiteetti on yhteensä noin 6 MVA ja Pilkanmaan

sähköaseman päämuuntajan reservikapasiteetti 4,5 MVA.
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Valkealan sähköasema

Valkealan sähköasema on saneerattu vuonna 2005, jolloin yksikiskojärjestelmästä

siirryttiin kaksoiskiskojärjestelmään. Keskijännitejohtolähtöjä asemalta lähtee

seitsemän, joiden lisäksi on olemassa vielä laajennusvaraa yhden johtolähdön verran.

Keskijännitejohtolähdöt on pyritty jakamaan siten, että taajamassa sijaitsevat

johtolähdöt ja häiriöherkkyydeltään kriittisemmät asiakkaat syötetään saman kiskon

kautta päämuuntaja PM1 avulla. Päämuuntaja PM2 syöttää pääosin haja-asutusalueen

pitkiä johtolähtöjä. Taulukossa 7.2 on esitetty Valkealan sähköaseman syöttämien

keskijännitejohtolähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä jännitteenalenemat.

Taulukko 7.2 Valkealan sähköaseman syöttämien kj-lähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä
jännitteenalenemat.

Johtolähtö Johto-
pituus

lyht

[km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]
VALL01 - Niinistö 10,1 2,3 19 25,3 0,5
VALL02 - Jokela 10,5 2,5 25 42,8 0,9
VALL04 - Kirkonkylä 7,6 2,5 20 21,4 0,5
VALL12 - Miettula 92,7 1,5 20 175,6 5,4
VALL13 - Selänpää 89,7 1,3 10 48,5 3,2
VALL14 - Toikkala 46,5 2,9 49 165,5 6,0
VALL15 - Tuohikotti 68,2 1,4 12 98,4 4,1

Jännitteenalenemavaateet täyttyvät kaikilla johtolähdöillä, sillä johtolähdöt VALL12

(Miettula), VALL13 (Selänpää), VALL14 (Toikkala) ja VALL15 (Tuohikotti) ovat

haja-asutusalueita syöttäviä johtolähtöjä. VALL14 johtolähdöllä oleva Vekaranjärven

varuskunnan pistekuorma noin 30 km päässä sähköasemasta näkyy suurina häviöinä

sekä kohtuullisen suurena jännitteenalenemana. VALL12 lähdön häviöt ovat myös

suuret, mikä johtuu suurelta osin johtopituudesta ja pienistä johdinpoikkipinnoista.

Taulukon 7.2 VALL12-VALL15 lähtöjen osalta laskennan tuloksissa on kuitenkin

hajontaa verrattuna aiemmin pitkän tähtäimen suunnitelmassa saatuihin tuloksiin sekä

mitattuihin virta-arvoihin.

Haja-asutusalueiden johtolähdöt ovat pääosin avojohtoa. Lähdöt VALL01 (Niinistö),

VALL02 (Jokela) ja VALL04 (Kirkonkylä) syöttävät osittain myös taajama-alueita,

joissa kaapelointiaste on suurempi. Kuvassa 7.1 on esitetty Valkealan sähköaseman

keskijännitejohtolähtöjen rakenne.
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Kuva 7.1 Valkealan sähköaseman kj-johtolähtöjen rakenne.

Valkealan sähköaseman syöttämän jakelualueen asiakasjakauma koostuu pääosin

kotitalouksista, joiden osuus lukumääräisesti jokaisella johtolähdöllä ylittää 65 %. Haja-

asutusalueen johtolähdöillä (VALL12-VALL15) maatalouksien suhteellinen osuus

sähkönkäyttäjistä on toiseksi suurin. Valkealan sähköaseman jakelualueen

asiakasjakauma asiakasmäärien mukaan on esitetty kuvassa 7.2.
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Kuva 7.2 Valkealan sähköaseman jakelualueen asiakasjakauma asiakaslukumäärän perusteella.
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Energiankäytön suhteen VALL01 (Niinistö) lähdön syöttämän Valtatie 15 varrella

olevan teollisuusalueen osuus on merkittävä. Lisäksi pisimmän VALL12 (Miettula)

johtolähdön muutaman teollisuusasiakkaan kuormitus näkyy kohtuullisen suurena

osuutena, millä on merkitystä etenkin keskeytyskustannusten osalta. VALL14

(Toikkala) lähdöllä suurin energiankuluttaja on Vekaranjärven varuskunta, jonka

johdosta julkisen sektorin osuus kokonaisenergian kulutuksesta on yli 90 %. Kuvassa

7.3 on esitetty Valkealan sähköaseman jakelualueen energiankulutuksen jakautuminen

asiakasryhmittäin johtolähdöittäin eriteltyinä.
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Kuva 7.3 Valkealan sähköaseman jakelualueen energiankäytön jakautuminen asiakasryhmittäin eri
johtolähdöillä.

Valkealan sähköaseman saneerauksessa vuonna 2005 muutettiin johtolähtöjen syöttämiä

alueita siten, että johtolähtöjen määrää kasvatettiin ja yksittäisten johtolähtöjen kuormaa

jaettiin useammille lähdöille. Näiltä osin vikataajuudet on pyritty määrittelemään

nykytilaa vastaaviksi. Jokaisella johtolähdöllä suunniteltuja keskeytyksiä on suhteessa

enemmän vikakeskeytyksiin nähden. Taajamalähtöjen suunniteltujen keskeytysten

korkeampi määrä on seurausta alueilla lähivuosina tapahtuneesta verkonrakennuksesta

uusien asuinalueiden takia. VALL04 (Kirkonkylä) vikataajuutta nostaa vuoden 2006

normaalia korkeampi vikamäärä verkon huoltotöiden johdosta. Haja-asutusalueen

pitkistä johtolähdöistä VALL13 (Selänpää) on johtorakenteeltaan ja pituudeltaan lähes
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VALL12 (Miettula) kaltainen, mutta vikataajuus jää kuitenkin alhaisemmaksi. VALL13

(Selänpää) johtolähtö kulkee suurelta osin pelloilla, joilta osin vikataajuus jää metsäisiä

johto-osuuksia pienemmäksi. Keskeytysajoista on havaittavissa selkeästi, että haja-

asutusalueiden pitkien johtolähtöjen viankorjaukseen kuluva aika kasvaa yli

kaksinkertaiseksi pitkien etäisyyksien ja metsäisten johtoreittien takia. Valkealan

sähköaseman jakelualueen vuosien 1996-2007 keskeytystilastojen perusteella määritetyt

keskimääräiset vikataajuudet ja keskeytysajat on esitetty taulukossa 7.3.

Taulukko 7.3 Valkealan sähköaseman keskimääräiset keskeytystaajuudet ja keskeytysajat johtolähdöittäin.
Keskeytystaajuus Keskeytysaika

Johtolähtö Vika
fv

[kpl/km,a]

Suunniteltu
fs

[kpl/km,a]

PJK
fpjk

[kpl/km,a]

AJK
fajk

[kpl/km,a]

Vika
tv,ave

[h]

Suunniteltu
ts,ave

[h]
VALL01 - Niinistö 0,09 0,20 0,05 0,10 0,52 1,93
VALL02 - Jokela 0,09 0,11 0,07 0,07 0,87 1,38
VALL04 - Kirkonkylä 0,10 0,30 0,28 0,23 0,87 1,38
VALL12 - Miettula 0,06 0,10 0,17 0,03 2,07 1,89
VALL13 - Selänpää 0,03 0,08 0,13 0,02 1,83 1,87
VALL14 - Toikkala 0,03 0,05 0,16 0,02 1,80 1,74
VALL15 - Tuohikotti 0,08 0,09 0,14 0,05 2,49 1,52

Kuvassa 7.4 on esitetty tarkasteluajanjaksolta tilastoiduista sähköaseman

keskijänniteverkon johtolähdöillä ilmenneistä vioista muodostettu jakauma. Vuoden

2004 osalta tilastoinnissa ilmeni puutteita, jolloin vikatilastointiohjelmistossa on tehty

muutoksia. Tilastointipuutteet huomioidenkin keskeytysmäärien kehitystrendi on

laskusuuntainen.
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Kuva 7.4 Valkealan sähköaseman kj-verkossa ilmenneiden vikojen jakauma.
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Valkealan sähköaseman kuvassa 7.3 esitetyllä energiajakaumalla painotetut

valtakunnalliset KAH-parametrit ovat taajama-alueiden lähtöjen VALL01-VALL04

osalta lähes vastaavat. Huomattavaa on VALL14 (Toikkala) lähdöllä Vekaranjärven

varuskunnan vaikutus, joka heijastuu korkeina KAH-parametreina jokaisella

keskeytyslajilla. Taulukossa 7.4 on esitetty Valkealan sähköaseman

keskijännitejohtolähtöjen kuvan 7.3 energiajakauman mukaan painotetut KAH-

parametrit.

Taulukko 7.4 Valkealan sähköaseman kj-lähtöjen energiajakauman mukaan painotetut KAH-arvot.
Johtolähtö Vika Suunniteltu PJK AJK

[€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh]
VALL01 - Niinistö 1,34 11,80 0,54 6,29 0,76 1,31
VALL02 - Jokela 1,27 13,55 0,54 6,69 0,70 1,32
VALL04 - Kirkonkylä 1,29 13,58 0,52 7,39 0,72 1,36
VALL12 - Miettula 1,26 12,20 0,51 6,49 0,71 1,25
VALL13 - Selänpää 0,65 8,17 0,30 4,34 0,31 0,77
VALL14 - Toikkala 2,22 21,95 0,76 14,63 1,37 2,33
VALL15 - Tuohikotti 0,81 9,32 0,34 5,25 0,41 0,92

KAH-arvojen perusteella johtolähdöt voidaan asettaa järjestykseen yksittäisen

johtolähdöllä tapahtuvan vian aiheuttaman kustannuksen mukaisesti. Näin voidaan

havaita vikakeskeytysten suhteen kriittisimmät johtolähdöt. Kuvassa 7.5 on esitetty

Valkealan sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen keskeytyskustannus yksittäisessä

yhdessä erotinvälissä tapahtuvassa yhden tunnin viassa. Kuormitus on oletettu

jakautuvan tasaisesti johtolähdöillä ja sähkönjakelun palauttaminen verkon terveisiin

osiin on oletettu olevan mahdollista.
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Pituus l          46,5 km              10,5 km             7,6 km              10,1 km              92,7 km               68,2 km           89,7 km
Keskiteho Pave 1,3   MW           1,4 MW           1,3 MW            1,3 MW            0,9 MW            0,8 MW          0,7 MW
Erotinväl. lkm    10/5 kpl             17/0 kpl            10/0 kpl             13/0 kpl            36/7 kpl             22/5 kpl           24/5 kpl
(yht/kauko-o.)

Kuva 7.5 Valkealan sähköaseman kj-johtolähdöt yksittäisen yhden tunnin vian aiheuttaman
keskeytyskustannuksen mukaan luokiteltuna. Sähkönjakelun palauttaminen verkon terveisiin
osiin on oletettu olevan mahdollista. Käsinohjatun erottimen ohjausaikana on käytetty 30
minuuttia ja kauko-ohjatulla erottimella 10 minuuttia.

Vuosittaisia kokonaiskustannuksia tarkasteltaessa VALL12 (Miettula) ja VALL14

(Toikkala) lähdöillä keskeytyskustannukset kohoavat selvästi muita lähtöjä

suuremmiksi. VALL12 lähdöllä siirrettävä teho ei ole kovinkaan suuri, mutta vikojen

suhteellisen suuret määrät johtavat korkeisiin kustannuksiin. VALL14 lähdöllä

kustannuksia nostaa johtolähdöllä siirrettävä teho. Molemmat lähdöt ovat

avojohtopainotteisia, joka ilmenee jälleenkytkennöistä aiheutuvina mittavina

kustannuksina. VALL13 (Selänpää) lähdön kustannukset jäävät yllättävänkin alhaisiksi,

sillä ennakolta arvioiden johtolähdön pituus ja rakenne viittaisivat toisenlaiseen

kustannusvaikutukseen. Tämä selittyy kuitenkin osaltaan jo aiemmin todetuilla alhaisilla

vikataajuuksilla, johtolähdöllä siirrettävän tehon vähäisyydellä sekä johtolähdön

energiajakaumalla. Lähes 90 % VALL13 johtolähdöllä siirrettävästä energiasta kuluu

koti- ja maatalousasiakkailla, joille keskeytyksestä aiheutuvan haitan rahallinen arvostus

on alhaisempi. Kuvassa 7.6 on esitetty Valkealan sähköaseman energiajakauman

mukaisiin KAH-arvoihin perustuvat keskeytyskustannukset johtolähdöittäin.
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Vika Suunniteltu PJK AJK

Pituus l          10,1 km              10,5 km             7,6 km               92,7 km              89,7 km             46,5 km           68,2 km
Keskiteho Pave 1,3   MW          1,4 MW           1,3 MW            0,9 MW            0,7 MW            1,3 MW          0,8 MW
Kaap.aste JLKA 15 %                 49 %                 29 %                 1 %                    1 %                    17 %                4 %

Kuva 7.6 Valkealan sähköaseman energiajakauman mukaisiin KAH-arvoihin perustuvat
keskeytyskustannukset johtolähdöittäin.

EMV on määritellyt valvontamallissaan valvontakaudelle 2008-2011 keskeytyksestä

aiheutuvan haitan arvoiksi vikakeskeytykselle 1,10 €/kW ja 11,00 €/kWh,

suunnitelluille keskeytyksille 0,50 €/kW ja 6,80 €/kWh, pikajälleenkytkennöille

0,55€/kW ja aikajälleenkytkennöille 1,10 €/kW. Valkealan sähköaseman

energiajakaumalla painotetuilla sekä EMV:n KAH-arvoilla laskettuja

keskeytyskustannuksia on vertailtu kuvassa 7.7.
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Kuva 7.7. Kokonaiskeskeytyskustannusvertailu eri KAH-arvoilla laskettuna.

Kuten kuvasta 7.7 voidaan havaita, suurin ero kustannuksissa syntyy tyypillisestä

asiakasjakaumasta poikkeavalla johtolähdöllä VALL14 (Toikkala).

Valtaosa keskeytyskustannuksista muodostuu keskeytysajan vaikutuksesta. Kuvassa 7.8

on esitetty Valkealan sähköaseman vikakeskeytysten jakautuminen vika-ajasta ja

vikamääristä syntyvien kustannuskomponenttien kesken.
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Ajasta Määrästä

Kuva 7.8 Valkealan sähköaseman energiajakauman perusteella laskettujen vuotuisten
keskeytyskustannusten jakautuminen vika-ajasta ja vikamääristä syntyviin
kustannuskomponentteihin.

Valkealan sähköaseman syöttämien johtolähtöjen vikakeskeytysten kustannuksista

keskimäärin 80 % määräytyy vika-ajasta. Keskeytyskustannusten pienentämisessä onkin

syytä keskittyä ensisijaisesti vähentämään asiakkaan kokemaa vika-aikaa.

Pilkanmaan sähköasema

Pilkanmaan sähköasema on kiskostorakenteeltaan kaksoiskatkaisija- eli duplex-

järjestelmä. Päämuuntaja syöttää normaalikytkentätilanteessa yhdeksää johtolähtöä,

joista johtolähtöjen PILL04 (Verla), PILL05 (Oravala) ja PILL08 (Hirvelä) syöttämät

alueet ulottuvat merkittävästi Valkealan alueelle. Taulukossa 7.5 on esitetty Pilkanmaan

sähköaseman syöttämien keskijännitejohtolähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä

jännitteenalenemat.
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Taulukko 7.5 Pilkanmaan sähköaseman syöttämien kj-lähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä
jännitteenalenemat.

Johtolähtö Johto-
pituus

lyht

[km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]
PILL03 - Kymenranta 6,4 2,4 40 17,0 0,6
PILL04 - Verla 33,4 2,2 28 288,8 6,8
PILL05 - Oravala 42,7 1,5 15 65,0 3,3
PILL07 - Voikkaa 9,2 2,2 29 27,7 0,7
PILL08 - Hirvelä 63,2 2,4 29 85,4 4,6
PILL09 - Mattila 13,5 0,9 10 7,2 0,3
PILL10 - Tähtee 14,1 3,0 24 38,0 0,9
PILL12 - Peräsaari 10,5 0,4 3 0,1 0,0
PILL13 - Kollinsuo 11,6 0,3 2 0,3 0,1

Johtolähtöjen jännitteenalenemat ovat nykytilassaan sallittujen rajojen sisällä, sillä yli 5

% jännitteenaleneman ylittävät lähdöt PILL04 (Verla) ja PILL08 (Hirvelä) ovat haja-

asutusalueen johtolähtöjä. UPM-Kymmene Wood Oy:n Kalson vaneriviilutehtaan

aiheuttama 1,9 MW pistekuorma noin 28 km päässä Pilkanmaan sähköasemasta

aiheuttaa suurehkon jännitteenaleneman PILL04 (Verla) lähdölle. Pitkän tähtäimen

kehityssuunnitelmasta poiketen PILL04 jännitteenalenema ei ylitä kuitenkaan 7 % rajaa.

Normaalitilassa jännitteenalenema ja johtolähdön häviöenergia ovat alhaisempia, sillä

PILL04 lähdön Verlan voimalaitosten ja Siikakosken voimalaitoksen

verkostovaikutukset eivät ole mukana tuloksissa verkostolaskentaohjelmiston

mallinnuksen puutteellisuuden vuoksi. Verlan kahden voimalaitosyksikön

yhteenlaskettu maksimiteho on 3 MW ja Siikakosken kahdelta generaattorilta saadaan

yhteensä 1,8 MW eli yhteensä voimalaitoksilta saatava maksimiteho on 4,8 MW.

Käytännössä voimalaitosten ollessa käytössä, Kalson tarvitsema teho siirretään

Siikakosken voimalaitokselta, joten taulukossa 7.5 olevat arvot vastaavat

poikkeustilannetta, jonka mukaan verkon tilaa on syytä tarkastella.

PILL04 (Verla) lähdön suurilta vaikuttavat energiahäviöt syntyvät pääosin

pienipoikkipintaisilla johto-osuuksilla. Näistä suurin osa sijaitsee Siikakosken

voimalaitoksen läheisyydessä.

Pääosa Pilkanmaan sähköaseman johtolähdöistä on rakenteeltaan avojohtoa. PILL03

(Kymenranta) ja PILL07 (Voikkaa) ovat taajamia syöttäviä lähtöjä, joiden

kaapelointiaste on noin 40 %. Kuvassa 7.9 on esitetty Pilkanmaan sähköaseman

keskijännitejohtolähtöjen rakenne.
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Kuva 7.9 Pilkanmaan sähköaseman syöttämien kj-johtolähtöjen rakenne.

Pilkanmaan sähköaseman syöttämän jakelualueen pääasiallinen asiakasryhmä ovat

kotitalousasiakkaat. Kuvassa 7.10 on esitetty Pilkanmaan sähköaseman jakelualueen

asiakasmäärään perustuva asiakasjakauma.
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Kotitalous Maatalous Teollisuus Palvelu Julkinen

Asiakasmäärä    631 kpl          211 kpl          703 kpl         1124 kpl         874 kpl         307 kpl          951 kpl        128 kpl         129 kpl
AS y ht

Kuva 7.10 Pilkanmaan sähköaseman kj-johtolähtöjen asiakasmäärään perustuva asiakasjakauma.

Energiajakauman mukaan luokiteltuna kotitaloudet ovat edelleen selvästi suurin

kuluttajaryhmä jokaisella johtolähdöllä. PILL05 (Oravala), PILL07 (Voikkaa), PILL09

(Mattila) ja PILL10 (Tähtee) lähdöillä teollisuus-, palvelu- ja julkisensektorin

energiankulutuksen osuus suhteessa asiakasmäärään perustuvaan jakaumaan kasvaa

merkittävimmin. Kuvassa 7.11 on esitetty Pilkanmaan sähköaseman

keskijännitejohtolähtöjen energiajakauma.
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Kuva 7.11 Pilkanmaan sähköaseman syöttämien kj-johtolähtöjen energian jakautuminen
asiakasryhmittäin.

Johtolähdön pituuden ja rakenteen mukaan PILL09 (Mattila) ja PILL10 (Tähtee) sekä

PILL12 (Peräsaari) ja PILL13 (Kollinsuo) ovat keskenään lähes samankaltaisia. PILL10

(Tähtee) johtolähdön vika- ja suunniteltujenkeskeytysten taajuudet ovat kuitenkin

tilastojen perusteella kolminkertaisia PILL09 (Mattila) verrattuna. PILL10 lähdön

vikojen esiintyminen painottuu kuitenkin tilastojen mukaan vuosille 1996-1999, jolloin

on esiintynyt noin 70 % koko tarkasteluajan vioista. Johtolähdön jakorajat ja rakenne

ovat kuitenkin pysyneet lähes samana koko tarkasteluajan. Vikojen määrän

vähenemiseen on todennäköisesti vaikuttanut muuntajille asennetut oravasuojat. PILL04

(Verla) johtolähdöllä pikajälleenkytkennät eivät ole käytössä. Pilkanmaan sähköaseman

keskeytystilastojen perusteella määritetyt vikataajuudet ja keskeytysajat on esitetty

taulukossa 7.6.

Taulukko 7.6 Pilkanmaan sähköaseman kj-johtolähtöjen keskimääräiset keskeytystaajuudet ja
keskeytysajat johtolähdöittäin.

Keskeytystaajuus Keskeytysaika
Johtolähtö Vika

fv

[kpl/km,a]

Suunniteltu
fs

[kpl/km,a]

PJK
fpjk

[kpl/km,a]

AJK
fajk

[kpl/km,a]

Vika
tv,ave

[h]

Suunnit.
ts,ave

[h]
PILL03 - Kymenranta 0,04 0,07 0,22 0,05 0,71 1,02
PILL04 - Verla 0,07 0,07 0,00 0,05 1,08 1,72
PILL05 - Oravala 0,03 0,13 0,28 0,05 1,49 1,61
PILL07 - Voikkaa 0,05 0,21 0,19 0,27 0,92 1,24
PILL08 - Hirvelä 0,03 0,05 0,19 0,06 1,58 1,35
PILL09 - Mattila 0,03 0,05 0,10 0,03 2,17 1,05
PILL10 - Tähtee 0,09 0,18 0,22 0,05 0,81 1,51
PILL12 - Peräsaari 0,03 0,04 0,27 0,13 0,80 0,74
PILL13 - Kollinsuo 0,03 0,07 0,27 0,03 1,29 0,77
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Kuvassa 7.12 on esitetty tarkasteluajanjaksolta tilastoiduista Pilkanmaan sähköaseman

keskijänniteverkon johtolähdöillä ilmenneistä vioista muodostettu jakauma. Vuoden

2004 tilastoinnissa ilmeni puutteita, josta syystä yhtään vikaa ei ole kirjattu ylös.

Tilastointipuutteet huomioidenkin keskeytysmäärien kehitystrendi on laskusuuntainen.
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Kuva 7.12 Pilkanmaan sähköaseman kj-verkossa ilmenneiden vikojen jakauma.

Kuvan 7.11 energiajakauman vaikutukset näkyvät myös taulukossa 7.7 esitetyissä

energiajakaumalla painotetuissa KAH-arvoissa.  PILL05 (Oravala), PILL07 (Voikkaa)

ja PILL09 (Mattila) johtolähtöjen keskeytyskustannukset ovat muita johtolähtöjä

suuremmat jokaisella vikatyypillä.

Taulukko 7.7 Pilkanmaan sähköaseman kj-lähtöjen energiajakauman mukaan painotetut KAH-arvot.
Johtolähtö Vika Suunniteltu PJK AJK

[€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh]
PILL03 - Kymenranta 0,56 6,18 0,25 3,55 0,04 0,07
PILL04 - Verla 0,66 7,32 0,28 4,30 0,07 0,07
PILL05 - Oravala 1,07 11,45 0,42 7,04 0,03 0,13
PILL07 - Voikkaa 0,97 10,24 0,33 6,50 0,05 0,21
PILL08 - Hirvelä 0,76 8,55 0,32 5,11 0,03 0,05
PILL09 - Mattila 1,48 14,22 0,50 8,90 0,03 0,05
PILL10 - Tähtee 0,94 9,21 0,36 5,41 0,09 0,18
PILL12 - Peräsaari 0,66 7,40 0,31 4,13 0,03 0,04
PILL13 - Kollinsuo 0,90 9,65 0,36 5,87 0,03 0,07

Kuvassa 7.13 on esitetty Pilkanmaan sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen

keskeytyskustannus yksittäisessä yhdessä erotinvälissä tapahtuvassa yhden tunnin
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viassa. Kuormitus on oletettu jakautuvan tasaisesti johtolähdöillä ja sähkönjakelun

palauttaminen verkon terveisiin osiin on oletettu olevan mahdollista.
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Pituus l           14,1 km         9,2 km           13,5 km          33,4 km         42,7 km          6,4 km           63,2 km         10,5 km         11,6 km
Keskiteho Pave 1,3   MW      1,1 MW        0,6 MW         1,3 MW        0,8 MW        0,9 MW        1,1 MW       0,2 MW        0,1 MW
Erotinväl. lkm    16/0 kpl        13/0 kpl         5/0 kpl            14/0 kpl        15/0 kpl         8/0 kpl           28/4 kpl        7/0 kpl          6/0 kpl
(yht/kauko-o.)

Kuva 7.13 Pilkanmaan sähköaseman kj-johtolähdöt yksittäisen yhden tunnin vian aiheuttaman
keskeytyskustannuksen mukaan luokiteltuna. Sähkönjakelun palauttaminen verkon terveisiin
osiin on oletettu olevan mahdollista. Käsinohjatun erottimen ohjausaikana on käytetty 30
minuuttia ja kauko-ohjatulla erottimella 10 minuuttia.

Vuosittaiset keskeytyskustannukset jäävät jokaisella johtolähdöllä selvästi alle 15 k€/a.

Keskeytyskustannuksiltaan suurimmat lähdöt ovat pisimmät lähdöt PILL04 (Verla),

PILL05 (Oravala) ja PILL08 (Hirvelä) sekä lyhyemmistä lähdöistä PILL10 (Tähtee).

Taulukon 7.6 ja 7.7 mukaisilla arvoilla lasketut Pilkanmaan sähköaseman syöttämien

keskijännitejohtolähtöjen vuotuiset keskeytyskustannukset on esitetty kuvassa 7.14.
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Vika Suunniteltu PJK AJK

Pituus l           6,4 km           33,4 km          42,7 km           9,2  km           63,2 km          13,5 km           14,1 km        10,5 km          11,6 km
Keskiteho P av e 0,9 MW          1,3 MW          0,8 MW          1,1 MW           1,1 MW          0,6 MW          1,3 MW         0,2 MW          0,1 MW
Kaap.aste JLKA 41 %               2 %                 0 %                 38 %                2 %                 15 %               16 %              1 %                 1 %

Kuva 7.14 Pilkanmaan sähköaseman syöttämien kj-lähtöjen keskeytyskustannukset.

PILL05 ja PILL08 lähdöillä jälleenkytkentöjen osuus keskeytyskustannuksista nousee

noin puoleen kokonaiskustannuksista. Vikakeskeytysten ja jälleenkytkentöjen

aiheuttamien keskeytysten määrää selittää johtolähdön rakenne, sillä PILL04, PILL05 ja

PILL08 lähdöt ovat pääosin avojohtoa. PILL10 lähdön suhteellisen suurta vikamäärää ei

voida perustella johtolähdön rakenteella, sillä maakaapelien ja PAS-johtojen

yhteenlaskettu osuus johtolähdöllä ylittää 35 %. Johtolähdön keskiteho on kuitenkin

noin 1,3 MW, joka muihin lähtöihin verrattuna yhdessä korkean vikataajuuden kanssa

muodostaa korkeat kokonaiskustannukset. On kuitenkin syytä huomioida jo aiemmin

mainittu seikka vikojen painottumisesta vuosille 1996-1999, mikä nostaa tilastollisesti

määritetyn vikataajuuden arvoa ja sitä kautta keskeytyskustannuksia. PILL12 (Peräsaari)

ja PILL13 (Kollinsuo) lähdöillä kustannukset ovat alhaiset johtuen lähdöillä

siirrettävästä vähäisestä tehosta. PILL03 (Kymenranta) taajamalähdöllä siirrettävä

suurehko teho ei johda suuriin keskeytyskustannuksiin, sillä johtolähtö on lyhyt sekä

suurelta osin maakaapeloitu.

Kuvassa 7.15 on vertailtu eri KAH-arvoilla laskettuja kokonaiskustannuksia

Pilkanmaan sähköaseman keskijännitejohtolähdöillä.
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Kuva 7.15 Pilkanmaan sähköaseman kj-johtolähtöjen keskeytyskustannukset eri KAH-arvoilla laskettuna.

EMV:n KAH-arvoilla laskettuna Pilkanmaan sähköaseman keskeytyskustannukset ovat

PILL09 (Mattila) lähtöä lukuun ottamatta suuremmat jokaisella johtolähdöllä.

Verkoston ikä

Sähköverkon ikärakennetta on tarkasteltu keskijänniteverkon puupylväiden iän

perusteella. Valkealan alueen keskijännite- ja keskijännite/pienjänniteyhteiskäytössä

olevien pylväiden ikäjakauma on esitetty kuvassa 7.16.
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Kuva 7.16 Valkealan alueen keskijänniteverkon pylväiden määrä kyllästysvuosittain.

Runsaiten 1960-luvulla rakennettuja johto-osuuksia on Valkealan sähköasemalta

luoteeseen ulottuvalla alueella eli VALL13 (Selänpää), PILL05 (Oravala) ja PILL08

(Hirvelä) lähdöillä.
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7.1.2 Kouvola

Normaalikytkentätilanteessa Kouvolan aluetta syötetään pääosin Korjalan,

Kuusaanlammen ja Vahteronmäen asemilta. Näiden lisäksi Kouvolassa on kaksi

kytkinasemaa, Tornionmäen ja Paimenpolun kytkinasemat. Pitkän tähtäimen

suunnitelman kehityskohteena on Kouvolan ydinkeskustan alue, jossa maantieteellisesti

keskeisellä paikalla sijaitsee Paimenpolun kytkinasema. Paimenpolun kytkinasemalta on

nykyisellään yhteydet Kuusaanlammen sähköaseman kennoon KSPL05 (Paimenpolku)

sekä Vahteronmäen sähköaseman kennoihin VHTL02 (Paimenpolku I) ja VHTL06

(Paimenpolku II).

Päämuuntajat

Korjalan sähköaseman ainoa päämuuntajan perushuolto on tehty vuonna 2002, joten sen

teknistä käyttöikää on jäljellä vielä 15-20 vuotta. Kuusaanlammen sähköasemalla on

kaksi 25 MVA päämuuntajaa, joista PM1 tulee revisioikään vuonna 2010. Tämän

jälkeen sen tekninen käyttöikä ulottuu aina noin 2030-2035 asti. Kuusaanlammen PM2

on suhteellisen uusi muuntaja, joten sille ei lähitulevaisuudessa ole luvassa

toimenpiteitä. Vahteronmäen sähköasemalla on kaksi 25 MVA päämuuntajaa, joista

PM1 on vanhempi. Sen uusiminen tulee ajankohtaiseksi vuosina 2017-2022. Kouvolan

alueen sähkönjakelusta vastaavien sähköasemien päämuuntajien perustiedot on esitetty

taulukossa 7.8.

Taulukko 7.8 Kouvolan sähkönjakelusta vastaavien sähköasemien päämuuntajien valmistus- ja
revisiovuodet, nimellisnäennäistehot, huippukuormat ja kuormitusasteet.

Pää-
muuntaja

Valmistus-
vuosi

tn

Revisio-
vuosi

tr

Nimellisnäennäisteho
Sn

[MVA]

Huippukuorma
Smax

[MVA]

Kuormitusaste
S%

[%]
KJLPM1 1978 2002 25 12,3 49
KSPPM1 1985 25 17,8 71
KSPPM2 1999 25 9,5 38
VHTPM1 1972 1994 25 15,8 63
VHTPM2 1994 25 14,6 58

Päämuuntajien kuormitusasteet ovat normaalikytkentätilassa alle 75 %. Päämuuntajilla

on reservitehoa korvaustilanteita varten Korjalassa 12,7 MVA, Kuusaanlammella PM1

7,2 MVA ja PM2 15,5 MVA ja Vahteronmäellä PM1 9,2 MVA ja PM2 10,4 MVA.
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Korjalan sähköasema

Korjalan sähköaseman kokoojakiskojärjestelmä on rakenteeltaan

kaksoiskiskojärjestelmä. Sähköasemalta lähtee 10 keskijännitejohtolähtöä, joista

normaalikytkentätilanteessa Korjalan päämuuntaja syöttää kuutta

keskijännitejohtolähtöä. Lähdöt syöttävät pääosin taajama-alueita. Taulukossa 7.9 on

esitetty Korjalan sähköaseman syöttämien keskijännitejohtolähtöjen pituudet,

kuormitukset, häviöt sekä jännitteenalenemat.

Taulukko 7.9 Korjalan sähköaseman syöttämien kj-lähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä
jännitteenalenemat.

Johtolähtö Johto-
pituus

lyht

[km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]
KJLL09 - Korjalankatu 2,9 2,7 36 7,3 0,1
KJLL15 - Vahteronmäki 3,9 2,8 37 16,2 0,2
KJLL17 - Kasarminmäki 4,2 2,8 37 19,1 0,3
KJLL18 - Pytäränkatu 10,7 0,7 5 1,1 0,0
KJLL19 - Keltti 27,7 1,1 14 8,5 0,6
KJLL23 - Kaunisnurmi 5,3 3,2 43 36,2 0,6

Kuten taulukosta 7.9 voidaan havaita, jännitteenalenemat pysyvät reilusti taajama-

alueille asetetun jännitteenalenemarajan alapuolella. Suurimmillaan jännitteenalenema

on pisimmällä KJLL19 (Keltti) lähdöllä 0,6 %. Johtolähdöllä siirrettävä teho on

kuitenkin suhteellisen pieni, jolloin häviöiden osuus jää suhteellisen vähäiseksi

johtopituuteen nähden. Tämä johtuu myös osaltaan johtolähdön runkojohdon

johdinpoikkipintojen koosta. Johtolähtöjen kuormitusasteet eivät ylitä 50 %, mikä antaa

hyvät mahdollisuudet siirtää normaalikytkentätilannetta suurempiakin tehoja

poikkeuksellisissa syöttötilanteissa. Häviöt pysyvät kaikilla johtolähdöillä kohtuullisella

tasolla.

Korjalan sähköasemalta syötettävät lyhyemmät taajama-alueen johtolähdöt ovat

pääasiassa maakaapelia. Pisimmillä lähdöillä KJLL18 (Pytäränkatu) ja KJLL19 (Keltti)

maakaapeliosuudet ovat selvästi pienemmät. Näillä johtolähdöillä maakaapeliosuudet

ovat lähtöjen alkupäässä. Kuvassa 7.17 on esitetty Korjalan sähköaseman syöttämien

keskijännitejohtolähtöjen rakenne.
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Kuva 7.17 Korjalan sähköaseman syöttämien kj-lähtöjen rakenne.

Korjalan sähköasema syöttää Korjalassa sijaitsevaa kauppa- ja teollisuusaluetta lähtöjen

KJLL09 (Korjalankatu), KJLL15 (Vahteronmäki) sekä KJLL18 (Pytäränkatu) kautta.

Tämä näkyy Korjalan sähköaseman syöttämien johtolähtöjen asiakasmäärään

perustuvassa jakaumassa, joka on esitetty kuvassa 7.18.
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Kot italous Maatalous T eollisuus Palvelu Julkinen

Asiakasm äärä    106 kpl             130 kpl              779 kpl              78 kpl               205 kpl              638 kpl
AS y ht

Kuva 7.18 Korjalan sähköaseman kj-johtolähtöjen asiakasjakauma.
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Kauppa- ja teollisuusalueen syöttäminen näkyy konkreettisemmin Korjalan

sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen energiankulutukseen perustuvassa jakaumassa,

joka on esitetty kuvassa 7.19. KJLL17 (Kasarminmäki) johtolähdöllä vanhan

varuskunta-alueen kulutus nostaa palvelusektorin suurimmaksi energiankuluttajaksi.

KJLL19 (Keltti) johtolähtö suuntautuu Valtatie 6 ja 12 suuntaisesti kohti Kuusankoskea

ja Iittiä, jossa maatalouksien energiankulutuksen osuus johtolähdön

kokonaiskulutuksesta kattaa 25 %.
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Kotitalous Maatalous Teollisuus Palvelu Julkinen

Vuosienergia  12,6 GWh/a       7,6 GWh/a       11,7 GWh/a        2,4 GWh/a         3,2 GWh/a         8,2 GWh/a
E ko k

Kuva 7.19 Korjalan sähköaseman kj-johtolähtöjen energiankulutukseen perustuva jakauma.

Johtolähtöjen suuri maakaapelointiaste ilmenee etenkin KJLL15 (Vahteronmäki) ja

KJLL17 (Kasarminmäki) johtolähtöjen vikamäärissä. Kyseisille johtolähdöille ei ole

tarkasteluajan puitteissa tapahtunut yhtään pysyvää vikakeskeytystä. Näiltä osin

vikataajuus on arvioitu vastaamaan 100 % maakaapelilähdön vikataajuutta. Suuren

maakaapelointiasteen omaavilla johtolähdöillä jälleenkytkennät eivät ole käytössä.

KJLL09 (Korjalankatu) lähdöllä on johtorakenteeseen ja johtoreitin sijaintiin nähden

suuri vikataajuus. Muutamat 2000-luvun taitteessa johtolähdöllä olleet viat korostavat

vikataajuutta johtolähdön lyhyen pituuden takia. Avojohtorakenteisen KJLL19 (Keltti)

lähdön vikataajuus on pienempi vastaavanlaiseen keskimääräiseen lähtöön verrattuna,

sillä johtolähdön reitti kulkee suurelta osin valtateiden varsilla. Korjalan sähköaseman
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keskijännitejohtolähtöjen keskimääräiset keskeytystaajuudet ja keskeytysajat

johtolähdöittäin on esitetty taulukossa 7.10.

Taulukko 7.10 Korjalan sähköaseman kj-johtolähtöjen keskimääräiset keskeytystaajuudet ja keskeytysajat
johtolähdöittäin. Lihavoidut arvot eivät perustu tilastoihin vähäisen vikamäärän takia.

Keskeytystaajuus Keskeytysaika
Johtolähtö Vika

fv

[kpl/km,a]

Suunniteltu
fs

[kpl/km,a]

PJK
fpjk

[kpl/km,a]

AJK
fajk

[kpl/km,a]

Vika
tv,ave

[h]

Suunnit.
ts,ave

[h]
KJLL09 - Korjalankatu 0,12 0,09 0,00 0,00 2,97 1,61
KJLL15 - Vahteronmäki 0,01 0,11 0,00 0,00 1,39 1,75
KJLL17 - Kasarminmäki 0,01 0,06 0,00 0,00 1,39 1,50
KJLL18 - Pytäränkatu 0,03 0,15 0,69 0,07 1,16 2,00
KJLL19 - Keltti 0,03 0,06 0,34 0,08 0,61 1,21
KJLL23 - Kaunisnurmi 0,05 0,07 0,00 0,00 0,71 1,25

Kotitalouksien suhteellisen pieni osuus energiankulutuksesta johtaa korkeisiin KAH-

arvoihin lukuun ottamatta KJLL19 (Keltti) johtolähtöä. Taulukossa 7.11 on esitetty

Korjalan sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen energiajakauman mukaan painotetut

KAH-arvot.

Taulukko 7.11 Korjalan sähköaseman kj-lähtöjen energiajakauman mukaan painotetut KAH-arvot.

Johtolähtö Vika Suunniteltu PJK AJK
[€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh]

KJLL09 - Korjalankatu 1,10 14,08 1,97 2,76 1,10 14,08
KJLL15 - Vahteronmäki 0,99 11,75 1,70 2,39 0,99 11,75
KJLL17 - Kasarminmäki 0,28 18,45 1,12 2,11 0,28 18,45
KJLL18 - Pytäränkatu 0,42 17,79 1,33 2,21 0,42 17,79
KJLL19 - Keltti 0,38 5,32 0,38 0,95 0,38 5,32
KJLL23 - Kaunisnurmi 0,38 13,44 0,96 1,76 0,38 13,44

Teollisuus- ja palvelukuormaa syöttävät, keskiteholtaan yli 1 MW johtolähdöt

aiheuttavat suurimmat keskeytyskustannukset yksittäisissä vioissa. Yksittäisen vian

kustannusta nostaa maakaapeliverkon automaatioasteen vähyys. Maakaapeloidun

verkon automaatioasteen kasvattamiseen ei kuitenkaan ole tarvetta maakaapeliverkon

vähäisten vikamäärien takia. Kuvassa 7.20 on esitetty Korjalan sähköaseman

keskijännitejohtolähtöjen keskeytyskustannus yksittäisessä yhdessä erotinvälissä

tapahtuvassa viassa, jonka kesto on tunti. Kuormituksen on oletettu jakautuvan

tasaisesti johtolähdöillä ja sähkönjakelun palauttaminen verkon terveisiin osiin on

oletettu olevan mahdollista.
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Pituus l               4,2 km               3,9 km              2,9 km               5,3 km               10,7 km            27,7 km
Keskiteho Pave 1,7 MW            1,7 MW           1,4 MW           1,9 MW             0,4 MW           0,6 MW
Erotinväl. lkm        9/0 kpl               8/0 kpl             7/0 kpl              12/0 kpl             11/0 kpl            7/0 kpl
(yht/kauko-o.)

Kuva 7.20 Korjalan sähköaseman kj-johtolähdöt yksittäisen tunnin vian aiheuttaman
keskeytyskustannuksen mukaan luokiteltuna. Sähkönjakelun palauttaminen verkon
terveisiin osiin on oletettu olevan mahdollista. Käsinohjatun erottimen ohjausaikana on
käytetty 30 minuuttia ja kauko-ohjatulla erottimella 10 minuuttia.

Taulukoiden 7.10 ja 7.11 pohjalta lasketut keskeytyskustannukset johtolähdöittäin on

esitetty kuvassa 7.21.

0

2  0 0 0

4  0 0 0

6  0 0 0

8  0 0 0

1 0  0 0 0

1 2  0 0 0

1 4  0 0 0

1 6  0 0 0

K JL L 0 9 ,
K o rjalan k at u

K JL L 1 5 ,
Vah t ero n m äk i

K JL L 1 7 ,
K asarm in m äk i

K JL L 1 8 ,
P y t ärän k at u

K JL L 1 9 ,
K elt t i

K JL L 2 3 ,
K aun isn urm i

V
uo

tu
is

et
 k

es
ke

y t
y s

ku
st

an
nu

ks
et

 [
€ /

a ]

Vik a Suun n it elt u P JK A JK

P i tu u s l           2 ,9  k m               3 ,9  k m               4 ,2  k m              1 0 ,7  k m             2 7 ,7  k m              5 ,3  k m
Ke s k i te h o P a v e 1 ,4  M W             1 ,7  M W             1 ,7  M W            0 ,4  M W              0 ,6  M W             1 ,9  M W
Ka a p.a s te J L KA  5 9  %                  1 0 0  %                1 0 0  %                 3 3  %                  1  %                    8 9  %

Kuva 7.21 Korjalan sähköaseman vuotuiset keskeytyskustannukset.
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Kokonaisuudessaan kaikkien johtolähtöjen kustannukset jäävät alle 14 k€/a. Kuvassa

7.22 on vertailtu eri KAH-arvoilla laskettuja kokonaiskustannuksia Korjalan

sähköaseman keskijännitejohtolähdöillä.
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KAH, energiajakauma KAH, valtakunnallinen

Kuva 7.22 Korjalan sähköaseman kj-johtolähtöjen keskeytyskustannukset eri KAH-arvoilla laskettuna.

Korjalan sähköaseman jakelualueen painottuminen palvelu- ja teollisuuskuorman

syöttämiseen ilmenee myös keskeytyskustannusvertailussa. Energiajakauman mukaisilla

KAH-arvoilla lasketut kustannukset ovat KJLL19 (Keltti) lähtöä lukuun ottamatta

suuremmat kuin EMV:n määrittelemillä valtakunnallisesti painotetuilla KAH-arvoilla

lasketut kustannukset.

Kuusaanlammen sähköasema

Kuusaanlammen sähköasemalla on käytössä duplex- eli kaksoiskatkaisijajärjestelmä.

Kuusaanlammen sähköasemalla on yhteensä 11 keskijännitejohtolähtöä, joista

kymmentä syötetään Kuusaanlammelta. KSPL05 (Paimenpolku) syöttää Paimenpolun

kytkinaseman toista kiskoa ja KSPL12 (Ravikatu) syöttää Tornionmäen kytkinasemaa.

Taulukossa 7.12 on esitetty Kuusaanlammen sähköaseman syöttämien

keskijännitelähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä jännitteenalenemat.
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Taulukko 7.12 Kuusaanlammen sähköaseman syöttämien kj-lähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä
jännitteenalenemat. KSPL05 sisältää PMPL09 ja PMPL11 arvot sekä KSPL12 sisältää
TORL02, TORL03, TORL10 ja TORL12 arvot.

Johtolähtö Pituus

l
[km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]
KSPL02 - Saksanaho 10,1 3,0 48 93,2 1,2
KSPL04 - Ravikylä 4,1 2,1 18 8,6 0,2
KSPL05 - Paimenpolku 7,3 4,1 30 68,6 0,6
KSPL07 - Kuusaanlampi 10,6 4,7 51 130,2 1,3
KSPL08 - Heparo 10,9 1,3 11 8,5 0,4
KSPL09 - Mieho 17,0 1,4 12 8,4 0,7
KSPL10 - Lehtomäki 5,8 3,8 45 25,5 0,6
KSPL11 - Katajaharju 7,1 2,1 28 36,1 0,7
KSPL12 - Ravikatu 31,3 4,5 38 244,2 2,1
KSPL14 - Savontalontie 4,9 1,2 9 5,6 0,2

Myös Kuusaanlammen sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen jännitteenalenemat ovat

alle taajama-alueelle rajaksi asetetun 4 %. KSPL12 (Ravikatu) lähdöllä

jännitteenalenema on korkeimmillaan 2,1 %. Huomattavaa on lisäksi KSPL07

(Kuusaanlampi) ja KSPL12 (Ravikatu) lähtöjen korkeat häviöenergiat, jotka osittain

selittyvät johtolähtöjen pituuksilla, johdinpoikkipinnoilla ja lähtöjen kautta siirrettävän

tehon määrällä.

KSPL04-KSPL07 ja KSPL10 lähdöt ovat puhtaasti maakaapelilähtöjä ja syöttävät

maankäytöllisesti tiiviisti rakennettuja taajama-alueita. Lähdöt KSPL08 (Heparo) ja

KSPL09 (Mieho) ovat suurelta osin avojohtorakenteisia ja niiden syöttämä alue

suuntautuu Kuusaanlammen sähköasemalta Valkealan sähköaseman suuntaan ja on osin

myös haja-asutusaluetta. Kuvassa 7.23 on esitetty Kuusaanlammen sähköaseman

syöttämien keskijännitejohtolähtöjen rakenne.
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Kuva 7.23 Kuusaanlammen sähköaseman syöttämien kj-johtolähtöjen rakenne.
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Kuusaanlammen sähköaseman asiakasjakauma johtolähdöittäin on esitetty kuvassa 7.24.

Suurin asiakasryhmä ovat kotitalousasiakkaat jokaisella johtolähdöllä. Kuusaanlammen

sähköasema syöttää pääosin kaupungin aluetta ja sen ympärillä olevia taajama-alueita.

Tämä ilmenee myös maatalousasiakkaiden vähyydestä.
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Kotitalous Maatalous Teollisuus Palvelu Julkinen

Asiakasmäärä   1383 kpl             903 kpl           779 kpl             2077 kpl            457 kpl             371 kpl           2415 kpl            176 kpl             988 kpl            59 kpl
AS y ht

Kuva 7.24 Kuusaanlammen sähköaseman asiakasjakauma johtolähdöittäin.

Kuusaanlammen sähköaseman lähtö KSPL05 (Paimenpolku) syöttää Paimenpolun

kytkinaseman toista kiskoa (lähdöt PMPL09 ja PMPL11). Laskennassa hyödynnettävät

Paimenpolun kytkinaseman lähtöjen vikataajuudet, energiajakaumat ja KAH-arvot on

esitetty liitteessä II. Paimenpolun johtolähdöt syöttävät ydinkeskustaa ja sen ympärillä

olevia alueita, mikä ilmenee palvelusektorin suurena suhteellisena energiankulutuksena.

Suurin teollisuusasiakkaiden osuus on KSPL11 (Katajaharju) lähdöllä. Kuvassa 7.25 on

esitetty Kuusaanlammen sähköaseman energiajakauma johtolähdöittäin.
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Kotitalous Maatalous Teollisuus Palvelu Julkinen

Vuosienergia   11,1 GWh/a        5,1 GWh/a       9,3 GWh/a        11,4 GWh/a          4,7 GWh/a         3,9 GWh/a        10,0 GWh/a        5,8 GWh/a         13,3 GWh/a      1,7 GWh/a
E ko k

Kuva 7.25 Kuusaanlammen sähköaseman energiajakauma johtolähdöittäin.
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Valtaosa Kuusaanlammen sähköaseman syöttämästä alueesta on maakaapeliverkkoa.

Tämä näkyy myös alhaisina vikataajuuksina. Poikkeuksena voidaan pitää KSPL10

(Lehtomäki) lähdön muihin lähtöihin verraten korkeampaa vikataajuutta, joka aiheutuu

2000-luvun vaihteessa ilmenneistä vioista. Korkeimmat vikataajuudet esiintyvät

avojohtovaltaisilla KSPL08 (Heparo) ja KSPL09 (Mieho) johtolähdöillä.

Taulukko 7.13 Kuusaanlammen sähköaseman kj-johtolähtöjen keskimääräiset keskeytystaajuudet ja
keskeytysajat johtolähdöittäin. KSPL05 ja KSPL12 eivät sisällä kytkinlaitosten
johtolähtöjen arvoja. Lihavoidut arvot eivät perustu keskeytystilastoihin vähäisten
vikamäärien takia.

Keskeytystaajuus Keskeytysaika
Johtolähtö Vika

fv

[kpl/km,a]

Suunniteltu
fs

[kpl/km,a]

PJK
fpjk

[kpl/km,a]

AJK
fajk

[kpl/km,a]

Vika
tv,ave

[h]

Suunnit.
ts,ave

[h]
KSPL02 - Saksanaho 0,02 0,22 0,00 0,00 1,02 1,49
KSPL04 - Ravikylä 0,01 0,04 0,00 0,00 1,19 1,29
KSPL05 - Paimenpolku 0,01 0,03 0,00 0,00 1,19 1,55
KSPL07 - Kuusaanlampi 0,01 0,05 0,00 0,00 1,19 1,56
KSPL08 - Heparo 0,11 0,22 0,16 0,13 1,37 1,67
KSPL09 - Mieho 0,06 0,13 0,12 0,04 1,16 1,61
KSPL10 - Lehtomäki 0,06 0,04 0,00 0,00 1,35 0,84
KSPL11 - Katajaharju 0,02 0,16 0,05 0,00 1,19 1,75
KSPL12 - Ravikatu 0,02 0,01 0,00 0,09 1,03 1,52
KSPL14 - Savontalontie 0,05 0,11 0,00 0,00 1,95 1,11

Ydinkeskusta- ja taajamapainotteinen jakelualue korostuu myös KAH-parametreissa.

Kuusaanlammen sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen energiajakauman mukaan

painotetut KAH-arvot on esitetty taulukossa 7.14.

Taulukko 7.14 Kuusaanlammen sähköaseman kj-lähtöjen energiajakauman mukaan painotetut KAH-arvot.
Johtolähtö Vika Suunniteltu PJK AJK

[€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh]
KSPL02 - Saksanaho 1,58 16,32 0,43 11,04 0,86 1,60
KSPL04 - Ravikylä 1,06 11,06 0,38 7,08 0,57 1,17
KSPL05 - Paimenpolku 2,22 23,93 0,42 17,37 1,19 2,17
KSPL07 - Kuusaanlampi 1,37 13,84 0,49 8,93 0,79 1,47
KSPL08 - Heparo 1,10 11,24 0,44 7,04 0,62 1,23
KSPL09 - Mieho 0,69 7,67 0,30 4,51 0,34 0,82
KSPL10 - Lehtomäki 0,81 8,85 0,28 5,62 0,39 0,90
KSPL11 - Katajaharju 2,21 20,43 0,60 13,07 1,23 2,01
KSPL12 - Ravikatu 1,47 15,08 0,38 10,08 0,77 1,46
KSPL14 - Savontalontie 2,07 21,42 0,54 14,89 1,17 2,09

Yksittäisen yhden tunnin vian merkitys kasvaa keskustan alueella, jossa yksittäisessä

erotinvälissä oleva kuormitus on suuri. Kuvassa 7.26 on esitetty Kuusaanlammen

sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen keskeytyskustannus yksittäisessä yhdessä

erotinvälissä tapahtuvassa viassa, jonka kesto on yksi tunti. Kuormitus on oletettu
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jakautuvan tasaisesti johtolähdöillä ja sähkönjakelun palauttaminen verkon terveisiin

osiin on oletettu olevan mahdollista.
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Pituus l              31,3 km              10,6 km             10,1 km             7,1 km               4,9 km                 5,8 km               4,1 km             7,3 km              10,9 km               17,0 km
Kesk iteho Pave 2,8 M W              2,7 M W             1,9 M W            1,3 M W              0,8 M W            1,5 M W             1,3 M W           2,5 M W             0,6 M W               0,5 M W
Erotinväl. lk m       8/1 kpl               10/0 kpl             20/0 kpl            11/0 kpl             5/0 kpl              14/0 kpl            11/0 kpl            1/1 kpl              17/0 kpl               7/0 kpl
(yht/k auk o-o.)

Kuva 7.26 Kuusaanlammen sähköaseman kj-johtolähdöt yksittäisen tunnin vian aiheuttaman
keskeytyskustannuksen mukaan luokiteltuna. Sähkönjakelun palauttaminen verkon
terveisiin osiin on oletettu olevan mahdollista. Käsinohjatun erottimen ohjausaikana on
käytetty 30 minuuttia ja kauko-ohjatulla erottimella 10 minuuttia.

Taulukoiden 7.13 ja 7.14 pohjalta lasketut keskeytyskustannukset on esitetty kuvassa

7.27. Lukuun ottamatta lähtöä KSPL12 (Ravikatu) keskeytyskustannukset jäävät alle

10 k€/a.
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Vika Suunniteltu PJK AJK

Pituus l           10,1 km              4,1 km              7,3 km               10,6  km            10,9 km            17,0 km              5,8 km              7,1 km               31,3 km             4,9 km
Keskiteho P a v e 1,9 MW             1,3 MW             2,5 MW             2,7 MW             0,6 MW            0,5 MW             1,5 MW            1,3 MW              2,8 MW            0,8 MW

Kuva 7.27 Kuusaanlammen sähköaseman johtolähtöjen keskeytyskustannukset.

KSPL12 (Ravikatu) lähdön kustannuksissa on mukana Tornionmäen kytkinlaitoksen

lähtöjen keskeytyskustannukset. Johtolähdön kokonaisjohtopituus on yli 30 km ja se

jakautuu Tornionmäen kytkinasemalla neljään katkaisijan rajaamaan

suojausvyöhykkeeseen.
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Kuvassa 7.28 on vertailtu eri KAH-arvoilla laskettuja kokonaiskustannuksia

Kuusaanlammen sähköaseman keskijännitejohtolähdöillä.
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Kuva 7.28 Kuusaanlammen sähköaseman kj-johtolähtöjen keskeytyskustannukset eri KAH-arvoilla
laskettuna.

KSPL12 (Ravikatu) lähdön kustannukset ovat EMV:n määrittelemillä KAH-arvoilla

noin 10 k€/a pienemmät energiajakauman perusteella laskettuihin

keskeytyskustannuksiin verrattuna.

Vahteronmäen sähköasema

Vahteronmäen sähköaseman kokoojakiskojärjestelmänä on kaksoiskiskojärjestelmä.

Kiskostosta lähtee 14 keskijännitejohtolähtöä, joista normaalikytkentätilanteessa 13

lähtöä syötetään Vahteronmäeltä. Taulukossa 7.15 on esitetty Vahteronmäen

sähköaseman syöttämien keskijännitejohtolähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä

jännitteenalenemat.

Taulukko 7.15 Vahteronmäen sähköaseman syöttämien kj-lähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä
jännitteenalenemat.

Johtolähtö Pituus

l
[km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]
VHTL02 - Paimenpolku I 12,8 6,5 57 184,7 1,5
VHTL06 - Paimenpolku II 6,5 2,8 31 27,8 0,6
VHTL08 - Tornionmäki 5,4 0,2 2 0,2 0,0
VHTL09 - Vahteronkatu 5,6 3,9 48 37,0 0,7
VHTL10 - Lyhtykuja 5,7 3,3 43 71,1 0,9
VHTL11 - Lylykaari 9,7 1,5 14 2,7 0,1
VHTL12 - Utti 24,4 2,1 25 89,2 1,4
VHTL13 - Kiehuva 17,6 0,8 6 4,0 0,3
VHTL14 - Ojamaantie 25,9 0,7 7 2,8 0,3
VHTL16 - Sarkola 5,9 1,4 12 4,8 0,1
VHTL18 - Keskusta 6,8 2,6 26 25,6 0,4
VHTL20 - Penttilä 5,2 3,0 24 26,8 0,6
VHTL22 - Ojaniitty 9,8 2,9 38 64,1 1,2
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Kuten taulukosta 7.15 voidaan havaita, johtolähtöjen kuormitusaste ei ylitä 60 %

millään johtolähdöllä. VHTL12 (Utti) lähdöllä kuormituksen mallinnus aiheuttaa

johtolähdölle mitattuun virta-arvoon verrattuna suuremman kuormituksen. Utin

varuskunnan kuormitus luonteeltaan tasaista ja lähdön kuormitus muodostuu pääosin

varuskunnan kuormituksesta. Laskennallinen teho on lähes kaksinkertainen käytöntuesta

saatavaan normaalitalvipäivän tehoon verrattuna. Suurimmat häviöt syntyvät

Paimenpolun kytkinasemaa syöttävällä VHTL02 (Paimenpolku I) lähdöllä suurehkon

siirrettävän tehon takia sekä VHTL12 (Utti) lähdöllä lähinnä lähdön päässä olevan

pistekuorman ja sen tarvitseman tehon siirtämisen takia.

Vahteronmäen sähköaseman johtolähdöt jakautuvat selkeästi maakaapelilähtöihin ja

ilmajohtolähtöihin. Kaupungin taajama-alueen johtolähdöt ovat suurelta osin

maakaapelilähtöjä, lukuun ottamatta VHTL08 (Tornionmäki) lähtöä. Se tosin syöttää

vain yhtä muuntamoa ja toimii varayhteytenä Tornionmäen kytkinasemalle. Kuvassa

7.29 on esitetty Vahteronmäen sähköaseman syöttämien keskijännitejohtolähtöjen

rakenne.
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Kuva 7.29 Vahteronmäen sähköaseman syöttämien kj-johtolähtöjen rakenne.

Kuvassa 7.30 on esitetty Vahteronmäen sähköaseman asiakasjakauma johtolähdöittäin.

Vahteronmäen sähköasema syöttää pääosin kotitalousasiakkaita.
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Kotitalous Maatalous Teollisuus Palvelu Julkinen

Asiakasmäärä   3093 kpl             978 kpl            2 kpl                 2147 kpl            1194 kpl           550 kpl             95 kpl                179 kpl             232 kpl             492 kpl             751 kpl             1102 kpl            574 kpl
AS y ht

Kuva 7.30 Vahteronmäen sähköaseman asiakasjakauma johtolähdöittäin.
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Kuvassa 7.31 on esitetty Vahteronmäen sähköaseman energian jakautuminen eri

asiakasryhmien kesken johtolähdöittäin. VHTL06 (Paimenpolku II) lähdön Tehontien

teollisuusalueen kuorma on lähdön suurin energiankuluttaja. VHTL08 (Tornionmäki)

johtolähdöllä on vain yksi muuntamo, joka on aiemmin ollut Valion meijerin käytössä.

Nykyään paikalla toimii China Center, jonka logistiikka- ja vähittäismyyntitoiminta

voitaisiin luokitella myös palvelusektorin kuluttajaryhmään. VHTL12 (Utti) lähdön Utin

varuskunta nousee suurimmaksi energiankuluttajaksi. Myös VHTL12 (Ojaniitty)

lähdöllä teollisuuden osuus kokonaisenergiankulutuksesta on merkittävä.
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Vuosienergia   16,8 GWh/a         9,7 GWh/a         0,6 GWh/a          10,4 GWh/a         9,3 GWh/a          4,8 GWh/a         7,9 GWh/a            3,0 GWh/a         2,3 GWh/a          5,0 GWh/a           7,3 GWh/a           9,7 GWh/a          6,5 GWh/a
E ko k

Kuva 7.31 Vahteronmäen sähköaseman energiajakauma johtolähdöittäin.

Vahteronmäen keskijännitejohtolähtöjen vikataajuudet on määritetty tilastojen

perusteella lukuun ottamatta VHTL02 (Paimenpolku I), VHTL08 (Tornionmäki) ja

VHTL16 (Sarkola) johtolähtöjä, joiden vikataajuudet on arvioitu vastaavien lähtöjen

keskimääräisten vikataajuuksien mukaisiksi. Taulukossa 7.16 on esitetty Vahteronmäen

sähköaseman keskimääräiset keskeytystaajuudet sekä keskimääräiset keskeytysajat

johtolähdöittäin.
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Taulukko 7.16 Vahteronmäen sähköaseman kj-johtolähtöjen keskimääräiset keskeytystaajuudet ja
keskeytysajat johtolähdöittäin. Lihavoidut arvot eivät perustu keskeytystilastoihin
vähäisten vikamäärien takia.

Keskeytystaajuus Keskeytysaika
Johtolähtö Vika

fv

[kpl/km,a]

Suunniteltu
fs

[kpl/km,a]

PJK
fpjk

[kpl/km,a]

AJK
fajk

[kpl/km,a]

Vika
tv,ave

[h]

Suunnit.
ts,ave

[h]
VHTL02 - Paimenpol. I 0,01 0,03 0,00 0,00 1,64 1,55
VHTL06 - Paimenpol. II 0,04 0,11 0,00 0,00 0,95 1,53
VHTL08 - Tornionmäki 0,03 0,03 0,07 0,00 1,64 1,55
VHTL09 - Vahteronkatu 0,05 0,11 0,00 0,00 0,83 1,48
VHTL10 - Lyhtykuja 0,02 0,06 0,06 0,00 1,64 1,75
VHTL11 - Lylykaari 0,01 0,09 0,25 0,00 1,64 1,28
VHTL12 - Utti 0,03 0,06 0,13 0,04 2,01 1,21
VHTL13 - Kiehuva 0,07 0,12 0,12 0,00 1,96 1,47
VHTL14 - Ojamaantie 0,05 0,08 0,30 0,04 1,78 1,77
VHTL16 - Sarkola 0,01 0,03 0,00 0,00 1,64 0,75
VHTL18 - Keskusta 0,04 0,05 0,21 0,05 0,87 1,35
VHTL20 - Penttilä 0,02 0,05 0,27 0,00 0,67 1,28
VHTL22 - Ojaniitty 0,03 0,08 0,65 0,14 2,68 1,75

Vahteronmäen sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen energiajakauman mukaan

painotetut KAH-arvot on esitetty taulukossa 7.17. VHTL08 (Tornionmäki) lähdön

teollisuuskuorma nostaa KAH-arvot suuriksi.

Taulukko 7.17 Vahteronmäen sähköaseman kj-lähtöjen energiajakauman mukaan painotetut KAH-arvot.
Johtolähtö Vika Suunniteltu PJK AJK

[€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh]
VHTL02 - Paimenpolku I 1,32 13,61 0,40 8,96 0,71 1,37
VHTL06 - Paimenpolku II 3,93 29,47 1,51 15,00 2,40 3,37
VHTL08 - Tornionmäki 7,04 48,90 2,76 22,94 4,38 5,74
VHTL09 - Vahteronkatu 0,98 9,81 0,40 5,87 0,53 1,08
VHTL10 - Lyhtykuja 1,53 17,13 0,25 12,39 0,75 1,51
VHTL11 - Lylykaari 0,48 5,26 0,27 2,73 0,22 0,62
VHTL12 - Utti 2,83 25,25 1,02 15,55 1,75 2,76
VHTL13 - Kiehuva 0,97 10,94 0,33 6,94 0,50 1,07
VHTL14 - Ojamaantie 0,54 6,86 0,24 3,81 0,23 0,66
VHTL16 - Sarkola 1,20 12,06 0,39 7,60 0,63 1,23
VHTL18 - Keskusta 1,91 20,29 0,39 14,39 1,00 1,86
VHTL20 - Penttilä 0,70 7,89 0,24 4,97 0,31 0,79
VHTL22 - Ojaniitty 2,88 22,13 1,11 11,34 1,72 2,52

Kuvassa 7.32 on esitetty Vahteronmäen sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen

keskeytyskustannus yksittäisessä yhdessä erotinvälissä tapahtuvassa viassa, jonka kesto

on tunti. Kuormitus on oletettu jakautuvan tasaisesti johtolähdöillä ja sähkönjakelun

palauttaminen verkon terveisiin osiin on oletettu olevan mahdollista.
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Pituus l              6,5 km                9,8 km               5,7 km                  6,8 km               24,4 km                 5,6 km                 17,6 km               5,2 km                5,9 km                 3,2 km                 5,4 km                 9,7 km                 25,9 km
Keskiteho Pave 1,6 MW             1,7 MW            2,0 MW              1,7 MW             0,9 MW               1,8 MW              0,5 MW             1,4 MW             0,8 MW             3,6 MW              0,1 MW              0,7 MW              0,3 MW
Erotinväl. lkm       13/0 kpl              18/0 kpl            13/0 kpl               13/0 kpl             14/0 kpl                15/0 kpl              11/0 kpl               15/0 kpl             7/0 kpl                29/4 kpl               3/0 kpl                12/0 kpl              15/0 kpl
(yht/kauko-o.)

Kuva 7.32 Vahteronmäen sähköaseman kj-johtolähdöt yksittäisen tunnin vian aiheuttaman
keskeytyskustannuksen mukaan luokiteltuna. Sähkönjakelun palauttaminen verkon
terveisiin osiin on oletettu olevan mahdollista. Käsinohjatun erottimen ohjausaikana on
käytetty 30 minuuttia ja kauko-ohjatulla erottimella 10 minuuttia.

Taulukoiden 7.16 ja 7.17 pohjalta määritetyt keskeytyskustannukset on esitetty kuvassa

7.33.
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Vika Suunniteltu PJK AJK

Pitu us l           12,8 km              6,5 km              5,4 km               5,6  km             5,7 km               9,7 km             24,4 km              17,6 km            25,9 km             5,9 km              6,8 km              5,2 km               9,8 km
Ke sk i te ho P a v e 3,6 MW              1,6 MW             0,1 MW              1,8 MW             2,0 MW              0,7 MW             0,9 MW              0,5 MW              0,3 MW              0,8 MW             1,7 MW            1,4 MW              1,7 MW

Kuva 7.33 Vahteronmäen sähköaseman johtolähtöjen keskeytyskustannukset.

VHTL02 (Paimenpolku I) johtolähdön kustannuksissa on mukana myös Paimenpolun

kytkinaseman lähtöjen PMPL01 (Urheilijankuja), PMPL07 (Paimenpolku 1) ja PMPL10

(Kauppalankatu) keskeytyskustannukset. Lähtöjen VHTL22 (Ojaniitty) ja VHTL12

(Utti) keskeytyskustannukset ylittävät 20 k€/a, joista merkittävä osuus muodostuu

jälleenkytkennöistä. VHTL22 lähdöllä jälleenkytkentöjen osuus on noin 75 %.

Kuvassa 7.34 on vertailtu eri KAH-arvoilla laskettuja kokonaiskustannuksia

Vahteronmäen sähköaseman keskijännitejohtolähdöillä.
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KAh, energiajakaum a KAH, valt akunnallinen

Kuva 7.34 Vahteronmäen sähköaseman kj-johtolähtöjen keskeytyskustannukset eri KAH-arvoilla
laskettuna.

Merkittävimmät erot keskeytyskustannuksissa syntyvät VHTL12 (Utti), VHTL13

(Kiehuva) sekä VHTL22 (Ojaniitty) johtolähdöillä. EMV:n KAH-arvoilla lasketut

keskeytyskustannukset jäävät jokaisella johtolähdöllä alle 15 k€/a.

Verkon ikä

Korjalan, Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemien lähtöjen yhteenlaskettu

verkkopituus on 305 km, josta maakaapelia on 138 km eli noin 45 %. Kouvolan alueella

kaapelointiaste on vieläkin korkeampi, sillä etenkin sähköasemien syöttämät pidemmät

ilmajohtolähdöt ulottuvat myös Kouvolan rajojen ulkopuolelle.

Kouvolan alueen pylväistä suurin osa on kyllästetty 1980-luvulla. Elinkaarensa lopussa

olevia pylväitä on Kouvolan alueella noin 130 kappaletta, joista kriittisimmät ovat

Vahteronmäen sähköaseman lähtöjen VHTL14 (Ojamaantie) ja VHTL13 (Kiehuva)

alkupäässä sekä lähdön VHTL22 (Ojaniitty) ratapihalta itään päin radan varressa

kulkevalla johto-osalla. Kuvassa 7.35 on esitetty Kouvolan alueen keskijännite- ja

keskijännite/pienjänniteyhteiskäyttöpylväiden ikäjakauma.
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Kuva 7.35 Kouvolan alueen kj- ja yhteiskäyttöpylväiden määrä kyllästysvuosittain.
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Kaupunkialueen maakaapeloidun verkon ikärakennetta kuvaa paremmin kaapeleiden

asennusvuosi. Kuvassa 7.36 on esitetty KSSV:n maakaapeleiden ikäjakauma. KSSV:n

verkkotietokannan maakaapeleista noin 15 % (34 km) on ilman asennusvuositietoa.

Tarkempaa alueellista rajausta ei maakaapeleiden osalta voitu tehdä. Suurin osa

kaapeleista sijaitsee kuitenkin ydinkeskustan alueella, joten ikäjakauma antaa riittävän

suuntaa antavan kuvan maakaapeliverkon kunnosta ydinkeskustan alueella.
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Kuva 7.36 Keskijänniteverkon maakaapeleiden ikäjakauma KSSV:n jakelualueella.

Maakaapeleista 26 km on yli 40 vuoden ikäisiä ja siten teknisen käyttöiän lopussa. Osa

näistä johdoista on jo poistettu käytöstä, mutta verkkotietokannan puutteellisen

informaation takia näitä ei voida erotella jakaumasta. Lisäksi 1970-luvun aikana on

asennettu 51 km maakaapeleita, jotka tulevat lähitulevaisuudessa uusittavaksi. Kuvassa

7.37 on havainnollistettu ydinkeskustan alueen vanhimpien maakaapelien sijaintia.
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Kuva 7.37 Ydinkeskustan maakaapeliverkon vanhimmat johto-osuudet.

Taulukossa 7.18 on listattu kuvan 7.37 1960-1970 luvulla asennetut maakaapelityypit,

asennusvuodet sekä johtopituudet.

Taulukko 7.18 Kouvolan ydinkeskustan iäkkäimmät maakaapeliosuudet.
Johtoväli Johtolaatu Asennusvuosi Pituus

[km]
VHTL10 - PMPL02 PYL95 1966 2,1
VHTL16 - PMPL05 PYL150 1965 2,8
VHTL10 - PMPL07 APYT120 1967 0,4
VHTL10 - PMPL07 APYT120 1968 0,4
KSPL07 - TORL03 PYL95 1965 2,1

PYL95 1967 0,2
APY120 1965 0,4

Yhteensä 8,4

Suurin osa ydinkeskustan alueella sijaitsevista 1960-1970 asennetuista maakaapeleista

sijaitsee Paimenpolun kytkinaseman ympäristössä.

7.2 Sähköasemien korvattavuus nykytilassa

Sähköaseman vikaantuessa tulee aseman jakelualueelle järjestää korvattava teho

vaihtoehtoisilta syöttösuunnilta toisilta sähköasemilta. Korvausteho pyritään

pääsääntöisesti järjestämään verkkoyhtiön omilta sähköasemilta, mutta jakelualueen
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reunamille korvaustehoa voidaan siirtää naapuriverkkoyhtiöltä, mikäli varayhteys on

olemassa ja naapuriverkkoyhtiöllä on riittävästi reservitehokapasiteettia tarjolla.

7.2.1 Valkealan sähköasema

Valkealan sähköaseman kaksoiskiskojärjestelmä antaa mahdollisuudet siirtää yksittäisen

päämuuntajan vikaantuessa kuormituksia toiselle päämuuntajalle. Kiskostovian aikana

korvattavat tehot voidaan siirtää Pilkanmaan, Vahteronmäen ja Kuusaanlammen

sähköasemilta taulukon 7.19 mukaisesti.

Taulukko 7.19 Valkealan sähköaseman korvaamiseen käytettävät kj-johtolähdöt, syöttöreitit,
korvaustehot, kuormitusasteet ja suurimmat jännitteenalenemat.

Korvaava lähtö Korvaustehon

syöttöreitti

Korvausteho

Sres

[MVA]

Kuormitusaste

S%

[%]

Jännitteenalenema

Uhmax

[%]

PILL08 - Hirvelä
PILL08-E255A-
E1007C

0,4 34 7,4

PILL09 - Mattila
PILL09-E231-
VALL13,
E104C-VALL14

3,5 55 14,9

KSPL08 - Mieho

KSPL08-0299B-
VALL01,
E608-VALL15,
0299A-VALL02,
0253A-VALL04

8,6 90 9,1

VHTL12 - Utti VHTL12-E040-
E154C-VALL12,
(jakoraja E154A)

1,6 43 9,4

Kuvassa 7.38 on esitetty pelkistetty verkostokaavio Valkealan sähköaseman

korvaustilanteessa käytettävistä johtolähdöistä. Kuvassa sininen väritys ilmaisee

normaalikytkentätilan syöttämää aluetta ja punainen korvattavaa jakelualuetta. Kuvaan

on merkitty myös johtolähdöllä siirrettävä teho, etäisyys syöttöpisteestä jakorajalle sekä

jännitteenalenema ja jännitejäykkyys jakorajoilla.
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Kuva 7.38 Pelkistetty verkostokaavio Valkealan sähköaseman korvaustilanteesta. Johtolähdöille on
merkitty huipputehot, etäisyydet normaalikytkentätilan jakorajasta sekä jännitteenalenemat ja
jännitejäykkyydet jakorajalla. Väritys kuvaa normaalikytkentätilannetta, erottimien tila (auki
/ kiinni) on kuvassa korvaustilanteen mukainen.

Nykytilassaan Vahteronmäen ja Kuusaanlammen sähköasemilta saadaan siirrettyä

korvaustehoa 10,2 MVA Valkealan sähköaseman Kouvolan puoleisille johtolähdöille ja

Pilkanmaan sähköasemalta 3,9 MVA muille haja-asutusalueen lähdöille. Kuvassa 7.39

on havainnollistettu tehon siirtymistä korvaustilanteessa eri asemilta.

PIL VAL

VHT

14,1 MW

PILL09

0,9 MW 12,8 km

0,3 % 1,5 %/MW

VALL13

1,3 MWE231

VALL01

2,2 MW

VALL12

1,5 MW

0299B

VALL15

1,4 MW

E255A VALL14

2,9 MW16,2  km

E1007C
40,6 km

E104C

VALL02

2,4 MW

VALL04

2,4 MW

E608
0299A

0253A

TOR
KSPL12

4,4 MW 16,2 km

2,1 % 1,8 %/MW

TORLL12

KSPL08

1,2 MW 5,0 km

0,3 % 0,3 %/MW

E154

E040

PILL08

2,3 MW 28,6 km

4,4 % 5,3 %/MW

8,6 km

0154C

VHTL12

2,0 MW 10,1 km

1,7 % 1,1 %/MW

4,1 km

0,3 km

3,0 km

7,9 km

3,2 km

0,1 km

5,1 km

KSP
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Kuva 7.39 Valkealan sähköaseman korvaustilanteessa käytettävät varayhteydet korvaustehoineen.
Prosenttiosuus kuvaa johtolähdön korvaustehon osuutta koko aseman korvaustehon
tarpeeseen nähden. Väritys kuvaa korvaustehon syöttösuunnan kuormitusasteen ja
jännitteenaleneman kriittisyyttä.

Korvaustilanteen aikainen kuormitusaste Pilkanmaan sähköaseman päämuuntajalla on

94 %, Kuusaanlammen PM1 107 % ja Vahteronmäen PM2 64 %.  Kuusaanlammen

päämuuntajien kuormitusta voidaan tasata siirtämällä kuormituksia PM1 syötettäväksi.

Kuusaanlammelta siirrettävän tehon osuus on melko suuri ja nostaa tästä johtuen

johtolähdön kuormitusasteen suureksi. Valkealan sähköaseman korvaamisen

suurimmaksi ongelmaksi muodostuvat suurehkoiksi nousevat jännitteenalenemat.

Etenkin VALL14 (Toikkala) lähdön jännitteenalenema on laskelmien perusteella

korvaustilanteessa lähes 15 %. Jännitteenalenema on suurimmillaan Vekaranjärven

varuskuntaa syöttävällä muuntamolla, jonka etäisyys syöttävältä sähköasemalta

varasyöttötilanteessa on 38 km. Korvausyhteyden jännitteenalenema on suuri verrattuna

aikaisempiin verkkoyhtiössä suoritettuihin korvauslaskelmiin, joissa tosin myös

jännitteenalenema ylittää rajaksi asetetun 10 %.

Jännitteenalenemavaatimuksen täyttäminen johtaisi tilanteeseen, jossa johtolähdön

loppupäässä noin 1,6 km pituinen Vekaranjärven varuskunnan muuntamoa M0356

syöttävä johto-osuus jäisi ilman sähköä. Sähköaseman vaurioituminen saattaa

pahimmillaan johtaa pitkään korjausaikaan, jolloin korvaavia syöttösuuntia saatetaan

käyttää useita tuntia tai jopa vuorokausia. Tilanteessa, jossa varavoimakoneita ei ole

käytettävissä, yksittäinen kolmen tunnin vikakeskeytys aiheuttaisi noin 100 k€

KSPL08 = 8,6 MVA

VHTL12 = 1,6 MVA

KSP

VAL

VHT

28 %

61 %

11 %

14,1 MVA

PIL

= Uh  tai k% > max = Uh  > 8 % tai k% > 80 %

PILL08 = 0,4 MVA

PILL09 = 3,5 MVA

= Uh > 6 % tai k% > 60 % = Uh > 4 % tai k% > 40 %
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keskeytyskustannuksen. Vuorokauden mittainen keskeytys johtaisi lähes

viisinkertaiseen keskeytyskustannukseen.

7.2.2 Pilkanmaan sähköasema

Pilkanmaan sähköaseman vaurioituessa siten, ettei sähköaseman kiskosto ole

käytettävissä, voidaan korvaustehoa siirtää muilta sähköasemilta taulukon 7.20

mukaisilla kytkennöillä.

Taulukko 7.20 Pilkanmaan sähköaseman korvaamiseen käytettävät kj-johtolähdöt, syöttöreitit,
korvaustehot, kuormitusasteet ja suurimmat jännitteenalenemat.

Korvaava lähtö Korvaustehon
syöttöreitti

Korvausteho

Sres

[MVA]

Kuormitusaste

S%

[%]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]

NIRL06 - Pohjankorpi

NIRL06-PILL03,
0599C-PILL10-
E253-PILL09-
0550B-PILL08

6,5 71 3,4

NIRL04 - Keskuslaitos E036-PILL12 0,4 9 0,4

VALL13 - Selänpää
VALL13-E130B-
E240B-PILL04,
E394

3,1 33 8,3

KSAL08 - Iitti kk

E571-PILL13,
E219C-PILL05,
E208C,
E265

1,8 43 9,2

KSPL09 - Mieho
KSPL09-0941B-
PILL07,
E268-E182

4,1 49 3,5

Kuvassa 7.40 on esitetty pelkistetty verkostokaavio Pilkanmaan sähköaseman

korvaustilanteessa käytettävistä johtolähdöistä.
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Kuva 7.40 Pelkistetty verkostokaavio Pilkanmaan sähköaseman korvaustilanteesta. Johtolähdöille on
merkitty huipputehot, etäisyydet normaalikytkentätilan jakorajasta sekä jännitteenalenemat ja
jännitejäykkyydet jakorajalla.  Väritys kuvaa normaalikytkentätilannetta, erottimien tila (auki
/ kiinni) on kuvassa korvaustilanteen mukainen.

Kuvassa 7.41 on esitetty Pilkanmaan sähköaseman korvaustehon jakautuminen

varayhteyksien kesken.

Kuva 7.41 Pilkanmaan sähköaseman korvaustilanteessa käytettävät varayhteydet korvaustehoineen.
Prosenttiosuus kuvaa johtolähdön korvaustehon osuutta koko aseman korvaustehon
tarpeeseen nähden. Väritys kuvaa korvaustehon syöttösuunnan kuormitusasteen ja
jännitteenaleneman kriittisyyttä.

PIL

VAL

NIR

KSAL08

1,4 MW 14,8 km

1,4 % 2,0 %/MW

E571
PILL04

2,2 MW

E130B E240B

PILL08

2,3 MW

PILL09

0,9 MW

0550BE253

E394

PILL10

2,9 MW

NIRL06

0 MW

NIRL04

0 MW

E036

PILL12

0,4MW

KSPL09

1,3 MW 5,2 km

0,4 % 0,3 %/MW

PILL07

2,1 MW

0941B

PILL07

5,0 km

4,6 km

PILL13

0,3 MW4,6 km

6,7 km 6,0 km

2,0 km

PILL03

2,3 MW

E559C

4,0 km

5,8 km

4,6 km2,0 km5,3 km

7,7 km

2,9 km

18,9 km
23,6 km

28,1 km 25,3 km

KSA

KSP

VALL13

1,3 MW 12,9 km

1,3 % 1,1 %/MW

PIL VAL

NIR

NIRL06 = 6,5 MVA

NIRL04 = 0,4 MVA

VALL13 = 3,1 MVA

43 %

12 %

KSAL08 = 1,8 MVA
19 %

KSPL09 = 4,1 MVA
26 %KSA

KSP

= Uh  tai k% > max = Uh  > 8 % tai k% > 80 % = Uh > 6 % tai k% > 60 % = Uh > 4 % tai k% > 40 %

E219C
PILL05

1,5 MW
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Korvaustilanteen aikaiset päämuuntajien kuormitusasteet ovat Nirvistentien PM1 56 %

ja PM2 63 %, Valkealan PM2 93 %, Kausalan PM1 48 % ja Kuusaanlammen PM1 88

%. Kuusaanlammen ja Valkealan päämuuntajien kuormitusta voidaan tasata siirtämällä

osa kuormasta asemilla oleville toisille päämuuntajille.

Korvaustarkastelun painopiste on Valkealan suuntaan syöttävien PILL04 (Verla),

PILL08 (Hirvelä) ja PILL09 (Mattila) korvaaminen. Pitkälle PILL09 lähdölle

korvaustehoa saadaan siirretyksi Nirvistentien sähköaseman suunnalta, mutta PILL04

lähdön korvaaminen jo itsessään pitkän VALL13 (Selänpää) lähdön kautta johtaa

suurehkoon jännitteenalenemaan. Ongelmana on UPM Kymmene-Wood Oy Kalson

tehdas, jonka kuorma aivan johtolähdön loppupäässä aiheuttaa 8,3 %

jännitteenaleneman.

7.2.3 Korjalan sähköasema

Korjalan sähköaseman kiskostovauriossa voidaan päämuuntajan huipunaikainen teho Sk

korvata taulukon 7.21 mukaisilla varayhteyksillä.

Taulukko 7.21 Korjalan sähköaseman korvaamiseen käytettävät kj-johtolähdöt, syöttöreitit, korvaustehot,
kuormitusasteet ja suurimmat jännitteenalenemat.

Korvaava lähtö Korvaustehon
syöttöreitti

Korvausteho

Sres

[MVA]

Kuormitusaste

S%

[%]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]

VHTL02 - Paimenpolku I

VHTL02-
PMPL03-
PMPL07-0466B-
KJLL23

3,2 77 2,4

VHTL04 - Ruotsula
VHTL04-E631-
KJLL18,
0195B-KJLL09

3,4 31 1,7

VHTL20 - Penttilä
VHTL20-0827A-
KJLL15

3,0 48 1,6

NIRL02 - Töyrylä
NIRL02-E259-
E112

0,6 11 0,7

NIRL13 - Leca
NIRL13-E123-
KJLL19, E103

0,7 19 0,4

KSPL05 - Paimenpolku

KSPL05-
PMPL13-
PMPL11-0183A-
KJLL17

2,9 63 2,0

Kuvassa 7.42 on esitetty pelkistetty verkostokaavio Korjalan sähköaseman

korvaustilanteessa käytettävistä johtolähdöistä.
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Kuva 7.42 Pelkistetty verkostokaavio Korjalan sähköaseman korvaustilanteesta. Johtolähdöille on
merkitty huipputehot, etäisyydet normaalikytkentätilan jakorajasta sekä jännitteenalenemat ja
jännitejäykkyydet jakorajalla.  Väritys kuvaa normaalikytkentätilannetta, erottimien tila (auki
/ kiinni) on kuvassa korvaustilanteen mukainen.

Kuvassa 7.43 on esitetty Korjalan sähköaseman korvaustehon jakautuminen

varayhteyksien kesken.

Kuva 7.43 Korjalan sähköaseman korvaustilanteessa käytettävät varayhteydet korvaustehoineen.
Prosenttiosuus kuvaa johtolähdön korvaustehon osuutta koko aseman korvaustehon
tarpeeseen nähden. Väritys kuvaa korvaustehon syöttösuunnan kuormitusasteen ja
jännitteenaleneman kriittisyyttä.

KJL PMP
0446B

E631

0195B
VHTL04

0 MW

KJLL18

0,7 MW 7,2 km
KJLL09

2,6 MW 1,7 km

KJLL23

3,0 MW 5,3 km

PMPL07

VHTL20

2,9 MW 5,1 km

0,6 % 0,3 %/MW

0827A
KJLL15

2,7 MW 4,0 km

NIRL02

0,5 MW 4,2 km

0,1 % 0,4 %/MW

E112

E259

NIRL13

2,0 MW 1,7 km

0,2 % 0,1 %/MW

E123

KJLL19

1,1 MW 3,2 km

VHTL02

6,7 MW 5,6 km

1,0 % 0,3 %/MW

KSPL05

4,0 MW  5,8 km

0,7 % 0,3 %/MW

KJLL17

2,7 MW 4,2 km

0183A

PMPL11

2,1 km

5,1 km

NIR

KSP

VHT

KJL

NIRL02 = 0,6 MVA

NIRL13 = 0,7 MVA

10 %
21 %

69 %

KSPL05 = 2,9 MVA

VHTL02 = 2,3 MVA

VHTL04 = 3,4 MVA

VHTL20 = 3,0 MVA

NIR

KSP

VHT

= Uh  tai k% > max = Uh  > 4 % tai k% > 80 % = Uh > 3 % tai k% > 60 % = Uh > 2 % tai k% > 40 %
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Korvaustilanteen aikaiset päämuuntajien kuormitusasteet ovat Vahteronmäen

sähköasemalla PM1 91 %, Nirvistentien sähköasemalla PM1 61 % ja PM2 39 % ja

Kuusaanlammen sähköasemalla PM1 81 %.

Korjalan sähköaseman korvaaminen ei tuota ongelmia nykyisillä kuormituksilla.

Jännitteenalenema ei ylitä millään johtolähdöllä taajama-alueen raja-arvoa ja

johtolähtöjen kuormitukset pysyvät kohtuullisella tasolla.

7.2.4 Kuusaanlammen sähköasema

Kuusaanlammen sähköaseman vaurioituessa voidaan korvaustilanteessa päämuuntajien

huipunaikainen teho korvata muilta sähköasemilta käyttämättä Kuusaanlammen

sähköaseman kiskostoa taulukon 7.22 mukaisin reitein.

Taulukko 7.22 Kuusaanlammen sähköaseman korvaamiseen käytettävät kj-johtolähdöt, syöttöreitit,
korvaustehot, kuormitusasteet ja suurimmat jännitteenalenemat.

Korvaava lähtö Korvaustehon
syöttöreitti

Korvausteho

Sres

[MVA]

Kuormitusaste

S%

[%]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]

NIRL10 - Keskusta
NIRL10-0586C-
KSPL02

3,0 83 3,7

KJLL07 - Katajaharju KJLL07-KSPL11 2,1 28 0,4

KJLL23 - Kaunisnurmi
KJLL23-0466B-
PMPL07

2,5 73 1,6

KJLL24 - Tanttari KJLL24-KSPL14 1,2 12 0,1

PILL10 - Tähtee
PILL10-E268-
KSPL09

1,4 35 2,2

VHTL02 - Paimenpolku I

PMPL03-
PMPL01, L09,
L10, L11, L13,
0153A-KSPL04

6,5 86 1,9

VHTL08 - Tornionmäki

TORL05-
TORL13-
KSPL12,
0413A-KSPL10,
TORL10, L12,
L14

4,5 38 2,0

VHTL18 - Keskusta
VHTL18-
PMPL02-
PMPL06

4,7 88 2,6

VALL01 - Niinistö 0299B-KSPL08 1,3 28 0,9

Kuvassa 7.44 on esitetty pelkistetty verkostokaavio Kuusaanlammen sähköaseman

korvaustilanteessa käytettävistä johtolähdöistä.
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Kuva 7.44 Pelkistetty verkostokaavio Kuusaanlammen sähköaseman korvaustilanteesta. Johtolähdöille on
merkitty huipputehot, etäisyydet normaalikytkentätilan jakorajasta sekä jännitteenalenemat ja
jännitejäykkyydet jakorajalla.  Väritys kuvaa normaalikytkentätilannetta, erottimien tila (auki /
kiinni) on kuvassa korvaustilanteen mukainen.

Kuvassa 7.45 on esitetty Kuusaanlammen sähköaseman korvaustehon jakautuminen

varayhteyksien kesken.

PIL

KSP

PMP

0299B

KSPL04

2,1 MW 4,2 km

KSPL12

4,4 MW 5,5 km

KSPL10

3,7 MW 4,6 km

KSPL09

1,3 MW  5,3 km

VALL01

2,2 MW 4,1 km

0,5 % 0,2 %/MW

VHTL18

2,6 MW 4,4km

0,4 % 0,2 %/MW

VHTL08

0,2 MW 5,3 km

0,0 % 0,3 %/MW

0586C

KSPL02

2,9 MW 3,1 km

NIRL10

3,7 MW 8,4 km

1,6 % 0,6 %/MW

KJLL24

0 MW
0466B

KJLL23

3,0 MW 5,4 km

0,6% 0,3 %/MW

TOR

KSPL08

1,2 MW  5,0 km

KSPL14

1,2 MW 4,8 km

PMPL07

2,4 MW 2,2 km

PMPL06

4,5 MW 3,0 km

KSPL10

1,2 MW  5,0 km

0153A

PMPL10
VHTL02

6,3 MW 4,6 km

0,9 % 0,2 %/MW

0413A

VAL

NIR

KJL

VHT

PILL10

2,9 MW 7,9 km

0,9 % 0,5 %/MW

E268
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Kuva 7.45 Kuusaanlammen sähköaseman korvaustilanteessa käytettävät varayhteydet korvaustehoineen.
Prosenttiosuus kuvaa johtolähdön korvaustehon osuutta koko aseman korvaustehon tarpeeseen
nähden. Väritys kuvaa korvaustehon syöttösuunnan kuormitusasteen ja jännitteenaleneman
kriittisyyttä.

Korvaustilanteen aikaiset päämuuntajien kuormitusasteet ovat Nirvistentien

sähköasemalla PM1 75 %, Korjalan sähköasemalla PM1 70 %, Pilkanmaan

sähköasemalla 84 %, Vahteronmäen sähköasemalla PM1 112 % ja Valkealan

sähköasemalla 88 %. Vahteronmäen PM1 kuormitusta voidaan keventää siirtämällä osa

lähdöistä PM2 perään.

Kuusaanlammen ja Vahteronmäen välisistä johto-osuuksista osa kuormittuu lähes

kriittisesti, mikä asettaa rajan siirrettävän tehon määrälle tulevaisuudessa.

Kriittisimmässä tilassa ovat ydinkeskustan sähkönjakelusta vastaavan Paimenpolun

kytkinasemaa syöttävät johtolähdöt. Jännitteenalenema-ongelmaa ei korvaustilanteessa

synny, sillä korvaavat johtolähdöt ovat pääosin maakaapelia, jolla kuormitettavuus tulee

rajoittavaksi tekijäksi ennen jännitteenalenemaa.

7.2.5 Vahteronmäen sähköasema

Vahteronmäen sähköaseman vaurioituessa voidaan päämuuntajan huipunaikainen teho

korvata ilman kiskostoa taulukon 7.23 mukaisilla varayhteyksillä.
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KJLL24 = 1,2 MVA

VHTL02 = 6,5 MVA

VHTL08 = 4,5 MVA

VHTL18 = 4,7 MVA

21 %

PILL10 = 1,4 MVA

KSP

58 %

5 %

5 %

VALL01 = 1,3 MVA

PIL

NIR

KJL

VAL

VHT

= Uh  tai k% > max = Uh  > 4 % tai k% > 80 % = Uh > 3 % tai k% > 60 % = Uh > 2 % tai k% > 40 %
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Taulukko 7.23 Vahteronmäen sähköaseman korvaamiseen käytettävät kj-johtolähdöt, syöttöreitit,
korvaustehot, kuormitusasteet ja suurimmat jännitteenalenemat.

Korvaava lähtö Korvaustehon
syöttöreitti

Korvausteho

Sres

[MVA]

Kuormitusaste

S%

[%]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]

KJLL15 - Vahteronmäki
KJLL15-0827A-
VHTL20

3,0 64 1,2

KJLL18 - Pytäränkatu
KJLL18-VHTL04,
0140B-VHTL09

4,4 55 2,1

KJLL23 - Kaunisnurmi
KJLL23-0466B-
0017A

1,9 64 1,3

KSPL05 - Paimenpolku

KSPL05-PMPL13-
PMPL05-VHTL16,
PMPL02-VHTL18,
(PMPL03-
VHTL02),
PMPL09-0188A-
VHTL06, PMPL01

10,5 88 1,8

KSPL07 - Kuusaanlampi
KSPL07-PMPL06-
PMPL07- 0017C-
VHTL10

4,7 82 1,7

KSPL12 - Ravikatu
TORL13-TORL01,
L02, L03, L05

5,3 65 4,2

MYELL05 - Ummeljoki
MYEL05-E332A-
VHTL11

1,6 33 3,8

MYELL06 - Keltakangas
MYEL06-E269A-
VHTL14

0,7 28 2,8

MYELL08 - Kurkimäki
MYEL08-E306-
VHTL13

0,8 50 2,1

VALL12 - Miettula
VALL12-E154C-
E040-VHTL12

2,8 41 7,0

Kuvassa 7.46 on esitetty pelkistetty verkostokaavio Vahteronmäen sähköaseman

korvaustilanteessa käytettävistä johtolähdöistä.
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Kuva 7.46 Pelkistetty verkostokaavio Kuusaanlammen sähköaseman korvaustilanteesta. Johtolähdöille on
merkitty huipputehot, etäisyydet normaalikytkentätilan jakorajasta sekä jännitteenalenemat ja
jännitejäykkyydet jakorajalla.  Väritys kuvaa normaalikytkentätilannetta, erottimien tila (auki /
kiinni) on kuvassa korvaustilanteen mukainen.

Kuvassa 7.47 on esitetty Vahteronmäen sähköaseman korvaustehon jakautuminen

varayhteyksien kesken.
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Kuva 7.47 Vahteronmäen sähköaseman korvaustilanteessa käytettävät varayhteydet korvaustehoineen.
Prosenttiosuus kuvaa johtolähdön korvaustehon osuutta koko aseman korvaustehon
tarpeeseen nähden. Väritys kuvaa korvaustehon syöttösuunnan kuormitusasteen ja
jännitteenaleneman kriittisyyttä.

Korvaustilanteen aikaiset päämuuntajien kuormitusasteet ovat Korjalan sähköasemalla

PM1 79 %, Kuusaanlammen sähköasemalla PM1 123 % ja PM2 50 %, Valkealan

sähköasemalla PM2 92 % ja Myllykosken sähköasemalla 69 %. Kuusaanlammen PM1

kuormitusta voidaan keventää siirtämällä osa lähdöistä PM2 perään.

Kriittisin korvaustehon syöttösuunta on Kuusaanlammen sähköasemalta, jossa etenkin

Paimenpolun kytkinasemaa syöttävä KSPL05 (Paimenpolku) sekä KSPL07

(Kuusaanlampi) ovat kuormitusasteiltaan lähes kriittisiä. Valkealan sähköasemalta

syötettävä VALL12 (Miettula) on jännitteenalenemaltaan suurin johtolähtö, mikä on

seurausta johtolähdön jo normaalikytkentätilassakin suuresta johtopituudesta.

Suurimmillaan jännitteenalenema on Utin varuskunnan alueella. On kuitenkin syytä

huomioida tämän lähdön osalta jo aiemmin nykytilan selvityksessä havaittu johtolähdön

todellista suurempi kuormitus, joka heikentää laskennallista tulosta.
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KJLL18 = 4,4 MVA
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KSP

26 %

VALL12 = 2,8 MVA
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= Uh  tai k% > max = Uh  > 4 % tai k% > 80 % = Uh > 3 % tai k% > 60 % = Uh > 2 % tai k% > 40 %
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7.2.6 Yhteenveto sähköasemien korvattavuudesta nykytilassa

Sähköasemien korvattavuustarkasteluissa yhden aseman vioittuessa on pystyttävä

korvaamaan vioittuneen sähköaseman jakelualueelle tarvittava teho muilta

sähköasemilta. Tarkastelun lähtökohtana pidettiin pahinta mahdollista tilannetta, jossa

sähköasemaa ja sen kiskostoa ei voida hyödyntää varasyöttöyhteyksien kulkureittinä.

Kriittisimmät korvattavuuspuutteet havaittiin Valkealan ja Pilkanmaan sähköasemien

välisissä yhteyksissä, joissa jo nykytilassaan jännitteenalenema nousee yli sallitun rajan.

Ongelma korostuu etenkin Valkealan sähköaseman korvauksessa, sillä pitkien pohjoisen

haja-asutusalueen johtolähtöjen syöttäminen on mahdollista ainoastaan Pilkanmaan

sähköasemalta. Tällöin jo normaalikytkentätilassaan pitkän syöttöreitin pituus kasvaa

edelleen sekä kuormitus painottuu vieläkin kauemmaksi syöttävästä asemasta. Tilanteen

kriittisyyttä lieventää Siikakosken ja Verlan voimalaitosten vaikutukset sekä

Vekaranjärven varuskunnan varavoima, joita ei ole huomioitu tässä tarkastelussa.

Lisäksi on huomattava, että yli 70 % korvaustehosta syötetään Kouvolan suunnasta ja

samalla kuitenkin noin 90 % johtopituudesta suuntautuu Valkealan sähköasemalta

Kouvolasta poispäin. Kuvassa 7.48 on esitetty Valkealan, Pilkanmaan, Korjalan,

Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemien korvaustehojen syöttösuunnat sekä

osuudet korvattavan aseman kokonaistehosta. Nirvistentien ja Kausalan sähköasemat on

rajattu työstä ulkopuolelle.
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Kuva 7.48 Valkealan, Pilkanmaan, Korjalan, Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemien
korvaustehojen syöttösuunnat sekä osuudet korvattavan aseman kokonaistehosta.

Kouvolan keskustan aluetta syöttävien sähköasemien keskinäinen korvaaminen onnistuu

vielä nykyisellään, mutta Paimenpolun kytkinaseman syöttäminen yhdeltä

sähköasemalta johtaa ongelmiin lähitulevaisuudessa. Ydinkeskustan maakaapeliverkon

kuormituskestoisuus on nykyisellään lähellä jatkuvalle kuormitukselle suositeltavaa

raja-arvoa. Ongelmat korostuvat Vahteronmäen, Korjalan ja Kuusaanlammen välisillä

yhteyksillä.

Päämuuntajien asemakohtainen kapasiteetti riittää kaikissa korvaustilanteissa, mutta

Vahteronmäen ja Kuusaanlammen korvaustilanteessa kyseisten asemien päämuuntajien

kuormituksia täytyy tasata siirtämällä johtolähtöjä toisen päämuuntajan perään.
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7.3 Kuormitusennusteet

Kuormitusennusteiden painoarvo on pitkän tähtäimen suunnittelutyössä merkittävä.

Ennusteiden pohjalta verkon tilaa ja sen kehittymistä voidaan tarkastella etukäteen, jotta

verkon kehittämistarpeet voidaan huomioida riittävän aikaisin. Verkkoinvestointien

ajoittamisen suhteen ennusteiden tarkkuudella on eniten merkitystä, sillä pieni

ennusteen epätarkkuus heijastuu pitkällä aikavälillä suurestikin ja voi siirtää

investointiajankohtaa vuosilla suuntaan tai toiseen. Pitkän tähtäimen ennusteiden

virheherkkyys kasvaa sitä suuremmaksi mitä pidemmälle ajalle ennusteita pyritään

tekemään. Talouden kehitys ja suhdannevaihtelut heijastuvat energiankulutukseen

kohtuullisen nopeasti. Lisäksi alueelliset elinkeinorakenteen muutokset vaikuttavat

muuttoliikenteeseen ja tätä kautta myös sähkön käyttöön. Näistä syistä on syytä päivittää

kulutus- ja kuormitusennusteet vähintään muutaman vuoden välein.

Kulutus- ja kuormitusennusteiden laatimisen tukena voidaan käyttää verkkoyhtiön

energiankulutuksen tilastotietoa, jonka pohjalta on mahdollista arvioida sähkönkäytön

trendiä koko jakeluverkon alueella. Verkkoyhtiön tilastotietokantoja tai Fingrid:in

kantaverkon mittauksia hyödyntäen voidaan verkkoyhtiön kuormitusten kehittymistä

tarkastella sähköasematasolla. Näiden pohjalta kuormitusten kehittymistä on kuitenkin

hankala kohdentaa tarkemmin tietyille maantieteellisille alueille, sillä yksittäisen

sähköaseman jakeluverkko voi ulottua useiden kymmenien kilometrien säteelle aseman

ympärille ja aseman jakeluverkon sisällä kuormittumisen kehittyminen saattaa olla

hyvinkin vaihtelevaa. Tästä syystä verkkoyhtiössä tulisi tilastoida vuosittain

muuntamokohtaiset kuormitukset, jolloin muutaman vuoden kuluttua näitä tietoja

voitaisiin hyödyntää kuormitustrendien tarkastelemiseen. Toimenpiteenä tämä ei tuota

ongelmia, sillä verkkoyhtiön tietojärjestelmissä tarvittava tieto on jo olemassa,

ainoastaan sen taltiointi tulisi organisoida.

Tässä työssä ennusteiden laatimisessa on hyödynnetty sähköasemien kuormitusten

tilastotietoa vuosilta 1998-2007. Lisäksi tukena on käytetty Tilastokeskuksen laatimia

ennusteita väestönkasvusta ja -rakenteesta sekä kuntien laatimia tilastotietoja väestöstä,

asumisesta ja rakentamisesta. Sähkönkäytön kasvun painopisteitä tulevaisuudessa on

pyritty tarkastelemaan kaavoituksen sekä suunniteltujen uusien asuinalueiden

perusteella.
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7.3.1 Valkeala

Valkealan alueella sähköenergian kulutus on ollut nousujohteista. Kasvua vuoden 1999

tasosta on tapahtunut noin 15 GWh, joka tarkoittaisi noin 1,5 %/a. Kuvassa 7.49 on

esitetty sähköenergiankulutuksen kehitystä vuosittain Valkealan alueella sekä

talvijakson (marras-maaliskuun) keskilämpötila.
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Kuva 7.49  Valkealan alueen sähköenergian kulutuksen kehittyminen vuosina 1999- 2007 sekä talven
keskilämpötila vuosittain.

Vuosittaiseen energiankäyttöön vahvasti vaikuttava tekijä on talvijakson lämpötila.

Vuosituhannen alun kylmemmät talvet näkyvät kuvassa selvästi. Toisaalta viime

vuosien leudoista talvista huolimatta energiankulutus ei ole laskenut vuosituhannen alun

tasolle, mikä indikoi sähköenergian tarpeen selvästä kasvusta.

Valkealan aluetta syöttävien sähköasemien kuormituksista on havaittavissa vastaavaa

kehitystä. Kuvissa 7.50 ja 7.51 on esitetty Valkealan ja Pilkanmaan sähköasemien

pätötehojen vuosittaiset huippuarvot sekä pätötehokeskiarvot vuosilta 1998-2007.
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Kuva 7.50 Valkealan ja Pilkanmaan sähköasemien pätötehojen huippuarvot vuosilta 1998-2007 sekä
tehohuippujen kehitystrendi.
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Kuva 7.51 Valkealan ja Pilkanmaan sähköasemien pätötehokeskiarvot vuosilta 1998-2007 sekä
keskiarvon kehitystrendi.

Pilkanmaan tehokeskiarvon trendi piirtyy valitulla tarkastelujaksolla negatiiviseksi.

Negatiivinen kasvu selittyy osin tarkasteluajanjakson valinnalla, sillä tehohuippu

vuonna 1998 nostaa keskiarvoa kyseiseltä vuodelta. Pilkanmaan sähköaseman
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jakelualue ulottuu vain osittain Valkealan puolelle ja asematasolla tarkasteltaessa on

mahdotonta eritellä kuormitusten muutosta pelkästään Valkealan aluetta syöttävillä

johtolähdöillä. Alueellisten erojen takia Pilkanmaan sähköaseman tehojen kehitystrendi

ei ole suoranaisesti verrattavissa Valkealan alueen sähköenergian kulutustrendiin.

Valkealan alue on lähivuosina ollut muuttovoittoisaa aluetta. Kouvolan keskustan

läheisyys, viihtyisät ja uudet taajama-alueen asuinalueet sekä kaksi merkittävää

varuskunta-aluetta suurina työllistäjinä ovat houkutelleet uusia asukkaita alueelle.

Taulukossa 7.24 on esitetty Tilastokeskuksen väestöennuste vuoteen 2038 asti.

Taulukko 7.24 Valkealan toteutunut asukasmäärä vuosilta 2006-2007 sekä ennuste vuoteen 2038 asti.
Vuosi 2006 2007 2008 2018 2028 2038
Asukasmäärä [kpl] 11455 11559 11654 12367 12771 12765
Muutos [kpl] 104 95 713 404 -6
Vuotuinen muutos  [%/a] 0,9 0,8 0,6 0,3 ~0

Väestörekisterikeskuksen ilmoittama todellinen asukasmäärä vuoden 2007 lopussa oli

11559 asukasta, josta kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 104 asukasta (0,9 %).

Tilastokeskuksen ennusteen keskimääräinen vuotuinen kasvu koko ennusteen ajalta on

37 asukasta, joka tarkoittaisi noin 0,3 % vuotuista kasvua. Kasvuennusteen mukaan

kasvu hiipuu kuitenkin vuoteen 2038 mennessä ja kääntyisi hienoiseen laskuun.

Asukasmäärän ohella sähköenergian tarpeeseen vaikuttavat eri kuluttajaryhmien

sähkönkulutuksen muutokset. Kuvassa 7.52 on esitetty Valkealan alueen sähkönkulutus

eri kuluttajaryhmien kesken vuosina 1999 ja 2007.



108

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Yksityinen

Maatalous

Palvelu

Julkinen

Jalos tus

1999 2007

Kuva 7.52 Valkealan alueen sähkönkulutusosuudet kuluttajaryhmittäin 1999 ja 2007.

Kuten kuvasta 7.49 havaitaan, Valkealan alueen kokonaiskulutus on kasvanut vuodesta

1999 noin 11 %. Samalla sähkönkäyttäjien lukumäärä on kasvanut 1006 kpl (16 %, 0,5

%/a). Havaittavissa on selkeästi elinkeinorakenteen muutosta, sillä maatalouden

sähkönkulutus on laskenut maatilojen vähentymisen myötä selvästi samaan aikaan kun

kotitalouksien sähkönkulutus on kasvanut väestönkasvun ja ominaiskulutuksen kasvun

myötä. Yksityisen sektorin sähkönkulutuksen osuutta kasvattaa myös vapaa-ajan

asuntojen rakentaminen ja niiden varustelutason nousu.

Asuntorakentaminen on ollut vuosina 1995-2006 keskimäärin 71 asuntoa vuodessa.

Rakentaminen on kiihtynyt viime vuosina, mutta ennusmerkit hienoiseen taantumaan

lähitulevaisuudessa ovat olemassa.  Valmistuneista asunnoista pääosa on omakoti- ,

paritalo- ja rivitaloasuntoja. Tämän lisäksi uusia vapaa-ajan rakennuksia on valmistunut

vuosittain keskimäärin 32 kappaletta, joiden osalta voidaan olettaa yhden rakennuksen

vastaavan yhtä asuntoa. (KSKY 2008, VAL 2007)

Valkealan vakinaisten asuntojen rakentaminen painottuu Kirkonkylän, Niinistön ja

Lautaron taajama-alueille, joissa on tarjolla tällä hetkellä vapaita tontteja sekä

suunnitteilla olevia asuinaluelaajennuksia. Näiden lisäksi haja-asustusalueilla on tarjolla
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satunnaisia tontteja sekä etenkin vesistöalueiden lähistöllä olevia vapaa-

ajanasuntorakentamiselle soveltuvia maa-alueita. (KSKY 2008, VAL 2008)

KSSV:n ja IS:n alueiden vapaa-ajan asuntojen keskimääräinen vuosienergia on 2 900

kWh. Verkostosuosituksessa SA 2:08 taulukoitujen Keski-Suomessa toteutuneiden

uusien loma-asuntojen liityntöjen keskiarvokulutukseksi on saatu 3 600 kWh/a, mistä

voidaan päätellä uusien vapaa-ajan asuntojen kohonneen sähköenergiantarpeen.

Nykyisin rakennettavien vapaa-ajan asuntojen varustelutaso on noussut ja yhä

useammin asunnot rakennetaan myös talviasuttaviksi. Talviasuttavien vapaa-ajan

asuntojen peruslämmön ylläpidosta huolehtii useimmiten sähkölämmitys, minkä vuoksi

vuosienergia saattaa nousta keskiarvoa moninkertaisemmaksi asunnon käyttöasteesta

riippuen. Toisaalta myös pääosin kesäaikaan käytettävä vanhaa vapaa-ajan asuntokantaa

sähköistetään. Uusien vapaa-ajan asuntojen sähköliittymien määrä on ollut Valkealan

alueella vuosina 2004-2007 keskimäärin 35 kpl/a. Vertaamalla uusien sähköliittymien

määrää valmistuneisiin uusiin vapaa-ajan rakennuksiin ja myönnettyihin vapaa-ajan

rakennuslupiin, voidaan havaita, että vanhaan vapaa-ajan rakennuskantaan tehtäviä

sähköistyksiä tehdään vuosittain vain muutamiin kohteisiin eikä ne näin ollen

merkittävästi lisää kuormituksen kasvua haja-asutusalueilla.

Valkealan alueella toimii kaksi merkittävää varuskuntaa Vekaranjärvellä sekä Utissa.

Vekaranjärven varuskunnan kuorma on kasvanut 2002-2007 keskimäärin 4,3 %/a ollen

nykyisellään noin 2,1 MW. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen edustajan mukaan

Vekaranjärven varuskunta-alueella ei merkittäviä laajennuksia ole tiedossa lähivuosina,

mutta kasarmien laajamittainen peruskorjaus kasvattaa sähkönkulutusta edelleen

maltillisesti. (Laari 2008)

Utin varuskunta-alueella on kaksi liittymäpistettä, joissa kuormitus on kasvanut vuosina

2002-2007 yhteensä keskimäärin 4,9 %/a ollen nykyisellään 0,9 MW. Varuskunnan

helikopterihankinnat ja niihin liittyvät huolto- ja ylläpitotoiminnot tulevat lisäämään

kuormitusta nykyiseen verrattuna lähivuosina. (Laari 2008)

Varuskuntien lisäksi suurista sähkönkuluttajista UPM-Kymmene Wood Oy Kalson

vaneritehdas sijaitsee tarkastelun kannalta merkittävässä paikassa kaukana Valkealan

sähköasemasta. Kalson tehtaan kuormitus on kasvanut vuosina 2002-2007 keskimäärin
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2,5 %/a ollen nykyisellään 2,1 MW. Kalson tehtaan tulevaisuus on avoinna

paperiteollisuuden karsiessa tuotantoaan ja tällä hetkellä suuria investointeja alueelle ei

ole näkyvissä.

7.3.2 Kouvola

Kouvolan alueen sähkönkäyttö on kasvanut vuodesta 1999 vuoteen 2007 noin 16 GWh

(6,7 %), joka tarkoittaisi noin 0,7 %/a. Kuvassa 7.53 on esitetty

sähköenergiankulutuksen kehitystä vuosittain Kouvolan alueella. Vertailun vuoksi

kuvaan on piirretty myös vuosittainen talvijakson (marras-maaliskuun) keskilämpötila.
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Kuva 7.53 Kouvolan alueen sähköenergian kulutuksen kehittyminen vuosina 1999-2007 sekä marras-
maaliskuun keskilämpötila vuosittain.

Vuoden 2003 huipun jälkeen energiankulutuksen lasku noudattelee pitkälti talven

keskilämpötilan kehitystä.

Kuvissa 7.54 ja 7.55 on esitetty Korjalan, Kuusaanlammen sekä Vahteronmäen

sähköasemien pätötehojen vuosittaiset huippuarvot sekä pätötehokeskiarvot vuosilta

1998-2007.
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Kuva 7.54 Korjalan, Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemien pätötehojen huippuarvot vuosilta
1998-2007 sekä tehohuippujen kehitystrendi.
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Kuva 7.55 Korjalan, Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemien pätötehokeskiarvot vuosilta 1998-
2007 sekä keskiarvojen kehitystrendit.

Kuten kuvista havaitaan, tehonkasvutrendit ovat maltillisia Kouvolan alueella.

Huipputehokäyrien negatiivinen kasvu seuraa pitkälti marras-maaliskuun

lämpötilakeskiarvokäyrää, joten viime vuosien leudommat talvet ovat karsineet

huipputehon tarvetta. Pätötehokeskiarvoista havaitaan kuitenkin, että

lämpötilavaihtelusta huolimatta tehokehitys on hienoisessa kasvussa.
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Yksityisen ja julkisen sektorin sähkönkäyttö on ollut jatkuvassa kasvussa. Yksityisen

sektorin sähkönkäytön osuus kokonaiskäytöstä on kuitenkin pienempi vuonna 2007 kuin

vuonna 1999. Julkisen sektorin kulutuksen kasvun vaikutus kokonaiskulutukseen on

ollut merkittävä. Muilla sektoreilla sähkönkäyttö on vaihdellut vuosittain, mutta vain

maatalouden sähkönkäyttö on ollut selvästi vuoden 1999 tasoa matalampaa.

Maatalouskuluttajien sähkönkäytön osuus kokonaiskulutuksesta on kuitenkin vain 0,1

%. Kuvassa 7.56 on esitetty Kouvolan alueen sähkönkäytön osuudet vuosina 1999 ja

2007.
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Kuva 7.56 Kouvolan alueen sähkönkäytön osuudet vuosina 1999 ja 2007.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Kouvolan alueen väestönkehitys jatkuisi

nykyisellään vuoteen 2018 asti, jonka jälkeen väestönmäärän negatiivinen muutos

hidastuisi hiukan. Kuitenkin jälleen seuraavana kymmenvuotisjaksona väestönmäärän

negatiivinen muutos palaisi nykyiselle vuositasolleen, -0,2 %/a. Taulukossa 7.25 on

esitetty Tilastokeskuksen väestöennuste vuoteen 2038 asti Kouvolan alueella.

Taulukko 7.25 Kouvolan toteutunut asukasmäärä vuosilta 2006-2007 sekä Tilastokeskuksen
väestöennuste Kouvolan alueella vuoteen 2038 asti.

Vuosi 2006 2007 2008 2018 2028 2038
Asukasmäärä [kpl] 30783 30715 30644 30031 29644 29049
Muutos [kpl] -68 -71 -613 -387 -595
Vuotuinen muutos  [%/a] -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2
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Väestön ikääntyminen johtaa väestön muuttamiseen lähemmäs palveluja. Myös

perhekoon pieneneminen lisää asuntotarvetta väestömäärän pienenemisestä huolimatta.

Lisäksi kuntaliitoksen myötä uuden Kouvolan alueen kuntien synergia-etua ei ole

huomioitu Tilastokeskuksen väestöennusteessa. Kuntaliitoksen vaikutukset

muuttovirtaan saattavat olla huomattavat, jonka pohjalta voidaan olettaa Kouvolan

alueen väestönmäärän vakiintuvan 30 000 asukkaan tasolle.

Kouvolan ydinkeskustan alueella rakentaminen painottuu saneerausrakentamiseen, joka

ei vaikuta tehontarpeen kasvuun yhtä paljon uudisrakentamiseen verrattuna.

Ydinkeskustan kerrostaloja ja liikehuoneistoja saneerattaessa rakennuskohteita usein

laajennetaan maa-alan niukkuuden vuoksi ylöspäin. Asuntorakentaminen on ollut 136

asunnon vuositahtia vuosien 1995–2001 välisenä aikana. 2000-luvun alkupuolella

rakentaminen on ollut selvästi hiljaisempaa, mutta 2006 valmistuneita asuinrakennuksia

oli jo noin 100. Tämän lisäksi myönnettyjä rakennuslupia oli lähes kaksinkertainen

määrä. Lähitulevaisuudessa ennusmerkit ovat kuitenkin rakentamisen hiipumiseen.

Rakentaminen on painottunut entistä enemmän pien- ja rivitalojen suuntaan, mikä on

ollut kaupungin pyrkimyksenäkin. Pientalojen uudisrakentamisen kohteista pääosa

sijaitsee keskustan halkovan junaradan eteläpuolella. Kerrostalotuotanto on keskittynyt

keskustaan ja sen lähialueille. Valtatie 6 varrella Kouvolan ja Kuusankosken välissä

olevalle kauppa-alueelle on tulossa lähivuosina mittavat laajennushankkeet, joiden

valmistuminen ajoittuu vuosille 2011-2012. Uuden kauppa-alueen tehontarpeeksi on

arvioitu noin 4 MW, jonka lisäksi nykyisellä kauppa-alueella oleva Prisma-

kauppakeskus laajentaa toimintaansa. Tämän lisäksi kauppa-alueen läheisyydessä

Korjalassa on varattu maa-alueita teollisuuden tarpeisiin. (KVL 2006)

7.4 Kuormitusten kasvun rajat

Keskijänniteverkon selviytymistä kuormitusten kasvusta on tarkasteltu

verkostolaskentaohjelmiston avulla. Johtolähtöjen kuormaa kasvatettiin kunnes

jännitteenaleneman tai kuormitettavuuden raja-arvo saavutettiin. Samalla on tarkkailtu

häviökustannusten kehittymistä kuormituksen kasvaessa.

7.4.1 Normaalikytkentätila

Tarkasteltaessa keskijänniteverkon kuormituksen kasvun kestoisuutta nykyisillä

normaalikytkentätilan jakorajoilla havaitaan, että Pilkanmaan ja Valkealan

sähköasemien pisimmillä lähdöillä kuormituksen kasvu johtaa jännitteenalenemien
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kriittiseen suurenemiseen muita johtolähtöjä nopeammin. Avojohtolähdöillä

kuormituksen kasvun rajaksi muodostuu pääasiallisesti jännitteenalenema ja

maakaapelilähdöillä kuormitettavuus määrää johtolähdöllä siirrettävän maksimitehon

määrän. Tämä johtuu avojohtojen suuremmasta kuormitettavuudesta. Kriittisimpänä

johtolähtönä on PILL04 (Verla), joka ei kestä kuormituksen kasvua. Normaalisti

tilannetta kuitenkin lieventää Verlan voimalaitosten syöttämä teho, jolloin

jännitteenalenemaongelmaa ei synny. Tornionmäen kytkinasemaa syöttävä KSPL12

(Ravikatu) ja Paimenpolun kytkinasemaa syöttävä VHTL02 (Paimenpolku I) voivat

lähes kaksinkertaistaa tehonsa. Johtuen suurista johtolähtöjen johtopituuksista sekä

asiakasmääristä, ylikuormittuminen näillä lähdöillä tasaisella 2 %/a kuormituksen

kasvulla tapahtuu tarkasteluajan puitteissa. Taulukossa 7.26 on esitetty tässä työssä

tarkasteltavan alueen kuormituksen kasvun kestoisuudelta kriittisimmät johtolähdöt,

jotka vaativat 2 %/a kuormituksen kasvulla muutoksia 40 vuoden sisällä. Koko

tarkastelualueen johtolähtöjen kuormituksen kasvun rajat on esitetty liitteessä III.

Taulukko 7.26 Kuormituksen kasvultaan kriittisimmät johtolähdöt, jotka vaativat 2 %/a kuormituksen
kasvulla toimenpiteitä 40 vuoden sisällä. Korostetut arvot ilmaisevat rajoittavan tekijän.

Johtolähtö Huipputeho
Pmax

[MW]

Jännitteenalenema
Uh

[%]

Häviökustannukset
Kh

[k€/a]
PILL04 - Verla 2,4 7,0 21,5
VALL14 - Toikkala 2,9 → 3,3 6,0 → 7,0 9,9 → 13,0
VALL12 - Miettula 1,5 → 1,9 5,4 → 7,0 10,5 → 18,1
PILL08 - Hirvelä 2,3 → 3,4 4,6 → 7,0 5,1 →11,5
VALL15 - Tuohikotti 1,4 → 2,3 4,1 → 7,0 5,9 → 16,2
VHTL02 - Paimenpolku I 6,3 → 10,9 1,5 → 2,6 11,1 → 33,4
VHTL12 – Utti 2,0 → 3,6 3,5 → 7,0 5,4 → 21,2
KSPL12 - Ravikatu 4,4 → 8,1 2,1 → 4,1 14,7 → 51,1
KSPL07 - Kuusaanlampi 4,6 → 8,8 1,3 → 2,5 7,8 → 28,7
PILL05 - Oravala 1,5 → 3,0 3,3 → 7,0 3,9 → 14,6
KSPL02 - Saksanaho 2,9 → 6,0 1,2 → 2,6 5,6 → 24,0
VHTL09 - Vahteronkatu 3,8 → 7,8 0,7 → 1,5 2,2 → 9,7
VALL13 - Selänpää 1,3 → 2,6 3,2 → 7,0 2,9 → 13,6

VHTL12 (Utti) johtolähdön arvoissa on epätarkkuutta verkkotietojärjestelmän

laskennasta johtuen. Kuvassa 7.57 on havainnollistettu johtolähtöjen kuormituksen

kasvun kriittistä ajankohtaa erilaisilla kuormituksen kasvuprosenteilla.
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Kuva 7.57 Kuormituksen kasvultaan kriittisimpien johtolähtöjen herkkyystarkastelu erilaisilla
kuormituksen kasvuprosenteilla. Y-akselin arvo kertoo ajan, kuinka monta vuotta
johtolähtöä voidaan kuormittaa raja-arvojen puitteissa.

Herkkyysanalyysin pohjalta voidaan todeta, että yksittäisten, yhteiseltä teholtaan

muutaman sadan kilowatin kuormien lisäykset kyseisillä lähdöillä johtavat ongelmiin

hyvinkin nopeasti. Etenkin VALL14 (Toikkala) lähdön loppupäässä olevan

Vekaranjärven varuskunnan tehon kasvulla on merkittävä vaikutus johtolähdön ja

Valkealan pohjoisen haja-asutusalueen sähkönjakelun turvaamiseksi tehtävien

investointien ajoittamiseen. Tarkastelussa on kuitenkin huomioitava diplomityön

tekemisen aikana havaitut ongelmat tehojen ja jännitteenalenemien laskennassa

kyseisillä johtolähdöillä. Tarkastelu on kuitenkin teknisten reunaehtojen turvallisella

puolella investointiajankohdan suhteen.

7.4.2 Korvaustilanne

Kappaleessa 7.2 havaittiin korvaustilanteiden aikana ongelmia Valkealan sähköaseman

korvattavuudessa jo nykytilassa. Taulukossa 7.27 on esitetty korvaustilanteiden aikaiset

kuormituksen kasvun rajat korvaaville johtolähdöille Valkealan sähköaseman

korvaustilanteessa.
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Taulukko 7.27 Valkealan sähköaseman korvaustilanteessa käytettävien johtolähtöjen kuormituksen
kasvun rajat. Korostetut arvot ilmaisevat rajoittavan tekijän.

Johtolähtö Huipputeho
Pmax

[MW]

Jännitteenalenema
Uh

[%]

Häviökustannukset
Kh

[k€/a]
PILL08 - Hirvelä 2,7 → 3,5 7,4 → 10,0 11,0 → 19,7
PILL09 - Mattila 4,3 14,9 52,3
KSPL08 - Mieho 9,8 → 10,2 9,1 → 10,0 75,4 → 90,1
VHTL12 - Utti 3,4 → 4,2 9,4 → 10,0 26,4 → 30,6

Kuten edellä olevasta taulukosta voidaan havaita, korvausyhteydet sallivat yhteensä 2

MW tehon kasvun. PILL09 (Mattila) jännitteenalenema on niin suuri, ettei yksittäisillä

johtovahvistuksilla saavuteta kannattavaa hyötyä jännitteenalenemavaateen kannalta.

Uutta sähköasemainvestointia puoltaa myös muiden korvaavien johtolähtöjen heikko

tehonkasvun kestoisuus, sillä 2 %/a kuormituksen kasvulla muutkin korvaavat yhteydet

vaatisivat mittavia investointeja lähivuosina. Kuvassa 7.58 on esitetty Valkealan

sähköaseman korvaustehoa syöttävien johtolähtöjen selviytyminen vuosina erilaisilla

kuormituksen kasvuilla.
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Kuva 7.58 Valkealan sähköaseman korvaustehoa syöttävien johtolähtöjen selviytyminen vuosina
erilaisilla kuormituksen kasvuilla.

Taulukossa 7.28 esitetty korvaustilanteiden aikaiset kuormituksen kasvun rajat

korvaaville johtolähdöille Pilkanmaan sähköaseman korvaustilanteessa.
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Taulukko 7.28 Pilkanmaan sähköaseman korvaustilanteessa käytettävien johtolähtöjen kuormituksen
kasvun rajat. Korostetut arvot ilmaisevat rajoittavan tekijän.

Johtolähtö Huipputeho
Pmax

[MW]

Jännitteenalenema
Uh

[%]

Häviökustannukset
Kh

[k€]
NIRL06 - Pohjankorpi 6,2 → 8,7 3,4 → 4,8 14,5 → 28,6
NIRL04 - Keskuslaitos 0,7 → 7,9 0,4 → 4,7 0,2 → 29,1
VALL13 - Selänpää 4,0 → 4,7 8,3 → 10,0 37,7 → 53,1
KSAL08 - Iitti kk 3,1 → 3,4 9,2 → 10,0 27,9 → 33,1
KSPL09 - Mieho 5,3 → 10,5 3,5 → 7,3 16,0 → 65,6

Korvaavien johtolähtöjen kuormitusta voidaan enimmillään kasvattaa yhteensä 16 MW.

Pilkanmaan sähköaseman korvaustilanteessa erottuu selvästi kolme kriittistä

korvausyhteyttä, joiden kuormitusten kasvun kestävyyttä erilaisilla

kuormituksenkasvuprosenteilla on esitelty kuvassa 7.59.
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Kuva 7.59 Pilkanmaan sähköaseman korvaustehoa syöttävien kriittisimpien johtolähtöjen selviytyminen
vuosina erilaisilla kuormituksen kasvuilla.

Ongelmallisimmiksi korvaussuunniksi muodostuvat Kausalan sähköaseman sekä

Valkealan sähköaseman suunnat. Pilkanmaan sähköaseman jakelualue ei ulotu

merkittävästi Kausalan suuntaan, mutta nykyisellään Kausalan sähköaseman avulla on

pystytty ja jouduttu korvaamaan myös osin Valkealan ja Pilkanmaan sähköasemien

välisiä johtoreittejä. Tästä johtuen Kausalan yhteyden kuormittamisen

pullonkaulatilanteen helpottamiseksi ei ole järkevää investoida johdinvahvistuksiin vaan

pikemminkin kohdistaa investointitarkastelu Valkealan ja Pilkanmaan välisten
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yhteyksien korvaamiseen uuden sähköaseman avulla. Kausalan sähköaseman

korvausyhteyden tehonsiirtokapasiteetti on nykyisellään lähes kokonaan käytössä eikä

näin ollen kuvan 7.59 mukaan pysty selviytymään kuormituksen kasvusta muutamia

vuosia kauempaa. Valkealan ja Pilkanmaan korvaustilanteissa korvaavien sähköasemien

reservitehokapasiteetit ovat riittäviä vielä keskijänniteverkon tehonsiirtokyvyn

äärirajoillakin, joten tehon puute ei ole sähköasemainvestointiin johtava peruste.

Kouvolan kaupunkialueen sähköasemien korvattavuus tuottaa lähivuosina ongelmia

etenkin ydinkeskustaa syöttävien johtolähtöjen osalta. Kuormituksen kasvun suhteen

kriittisimmät johtolähdöt ovat Kuusaanlammen korvauksessa VHTL18 (Keskusta) ja

VHTL02 (Paimenpolku I) sekä Vahteronmäen korvauksessa KSPL05 (Paimenpolku) ja

KSPL12 (Ravikatu), joka syöttää Tornionmäen kytkinasemaa. Kuormituksen kasvun

suhteen kriittisimmät johtolähdöt eri asemien korvaustilanteessa on esitetty taulukossa

7.29. Muiden lähtöjen osalta kasvunrajat on esitetty liitteessä IV.

Taulukko 7.29 Kouvolan keskustan alueen korvaustilanteessa käytettävien johtolähtöjen kuormituksen
kasvun rajat, jotka vaativat toimenpiteitä 2 %/a kuormituksen kasvulla 10 vuoden sisällä.
Korostetut arvot ilmaisevat rajoittavan tekijän.

Korvattava
asema

Johtolähtö Huipputeho
Pmax

[MW]

Jännitteenalenema
Uh

[%]
KSP VHTL18 - Keskusta 7,2 → 8,1 2,6 → 3,0
VHT KSPL05 - Paimenpolku 12,4 → 14,0 1,8 → 2,0
KSP VHTL02 - Paimenpolku I 9,5 → 11,0 1,9 → 2,3
VHT KSPL12 - Ravikatu 7,4 → 8,7 4,2 → 5,0
KSP NIRL10 - Keskusta 6,1 → 7,4 3,7 → 4,5
VHT KSPL07 - Kuusaanlampi 9,1 → 11,0 1,7 → 2,1

Kuusaanlammen tai Vahteronmäen korvaustilanteessa Paimenpolun kytkinasema

joudutaan syöttämään pääosin yhdeltä sähköasemalta. Tällöin yhden johtolähdön kautta

siirrettävä teho nousee suureksi ja maakaapelin kuormitettavuus muodostuu

rajoittavaksi tekijäksi tehon siirrolle. Kuvassa 7.60 on esitetty herkkyysanalyysi

korvaavien johtolähtöjen kuormituksen kasvun kestoisuudesta, kun kuormituksen

kasvuprosenttia varioidaan.
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Kuva 7.60 Kouvolan keskustan alueen syöttämiseen tarvittavien varayhteyksien kuormituksen kasvun
kestoisuuden herkkyysanalyysi eri kuormituksen kasvuprosenteilla.

Kuten edellä olevasta kuvasta 7.60 havaitaan, merkittävään kuormituksen kasvuun

ydinkeskustan alueella ei ole nykyisellään varaa. Paimenpolun kytkinaseman

jakelualueen syöttämiseen tarvittavat KSPL05 (Paimenpolku) ja VHTL02 (Paimenpolku

I) pystyvät kasvattamaan kuormitustaan vain noin 1,5 MW, mikä on kytkinaseman

jakelualueeseen nähden vähän. Tehonkasvun raja tulee maltillisellakin kasvulla vastaan

nopeasti.

Maakaapeliverkossa tehonsiirron rajoitteeksi asettuvaa kuormitettavuutta voidaan

parantaa johdinpoikkipintaa suurentamalla ja korvaamalla vanhat maakaapelit

kuormitusvirtakestoisuudeltaan paremmilla kaapeleilla. Kuten aiemmin kappaleessa 7.1

todettiin, Paimenpolun sähköaseman ympäristössä on lähitulevaisuudessa

uusimistarpeessa olevia maakaapeleita. Taulukossa 7.30 on esitetty Kouvolan keskustan

alueen korvaustilanteissa käytettävien ylikuormittuvien johtolähtöjen vahvistamisesta

saavutettava hyöty.
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Taulukko 7.30 Kouvolan keskustan alueen korvaustilanteissa käytettävien johtolähtöjen kuormitusten
kasvun rajana olevan huipputehon muutos ΔPmax, kun taulukon 7.29 huipputehon Pmax

saavuttamisen jälkeen yli 80 % kuormitusasteen omaavat maakaapelit on vaihdettu AHX-
W185 tai AXCEL240 tyypiksi olemassa olevasta johdinpoikkipinnasta riippuen.

Korvattava
asema

Johtolähtö Korvattava johtolaatu Asennusvuosi Johto-
pituus

l
[km]

Huipputehon
muutos
ΔPmax

[MW]
KSP VHTL18 –

Keskusta
APY120->AHX-W185
APY120->AHX-W185
PYL95->AHX-W185
PYL95->AHX-W185

1976
1988
1966
1975

0,7
0,2
1,6
0,1

2,5

VHT KSPL05 –
Paimenpolku

- - - 0,0

KSP VHTL02 –
Paimenpolku I

APY240->AXCEL240 1973 3,4 3,0

VHT KSPL12 –
Ravikatu

- - - 0,0

KSP NIRL10 –
Keskusta

APY120->AHX-W185 tuntematon
1982
1983
1987
1991

0,1
0,2
0,3
0,1
0,3

1,0

VHT KSPL07 –
Kuusaanlampi

APY240->AXCEL240
AHX-W185->AXCEL240

1987
1991

1,9
0,1

3,1

KSPL05 (Paimenpolku) lähtö on vahvistettu vuonna 2000 suurimpaan verkkoyhtiössä

käytettävään poikkipintaan (AXCEL240). KSPL12 (Ravikatu) lähdöllä Tornionmäen

kytkinaseman lähtöjen jännitteenalenema rajoittaa tehonkasvua, jota ei tässä

tarkastelussa ole pyritty pienentämään johdinvaihdoin. On kuitenkin huomioitava, että

taajama-alueen jännitteenalenemaraja voidaan yksittäisissä poikkeustapauksissa ylittää,

mutta kuormituskestoisuus asettaa tiukan rajan suurimmalle kuormitusvirralle. Kuvassa

7.61 on esitetty Kouvolan keskustan alueen syöttämiseen tarvittavien varayhteyksien

kuormituksen kasvun kestoisuuden herkkyysanalyysi johdinvaihtojen jälkeen.
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VHTL18, Keskusta KSPL07, Kuusaanlampi

Kuva 7.61 Kouvolan keskustan alueen syöttämiseen tarvittavien varayhteyksien kuormituksen kasvun
kestoisuuden herkkyysanalyysi eri kuormituksen kasvuprosenteilla, kun taulukon 7.30
johtovahvistukset on tehty.

Vertailemalla kuvia 7.60 ja 7.61 voidaan havaita, ettei johdinvaihdoilla voida siirtää

sähköaseman investointihetkeä. Rajoittavaksi johto-osuudeksi osoittautuu

Kuusaanlammen ja Paimenpolun välinen johtoyhteys.

Keskijänniteverkon siirtokyvyn ohella korvaavien asemien korvaustehoreservillä on

merkitystä uuden sähköaseman investointihetkeä määritettäessä. Keskijänniteverkon

riittävästä siirtokyvystä huolimatta riittävää korvaustehoa ei voida siirtää, jos

päämuuntaja ylikuormittuu. Korjalan, Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemien

korvaustilanteiden aikaista korvaustehoreservin riittoisuutta on arvioitu määrittämällä

sähköaseman päämuuntajien yhteenlaskettu korvaustilanteen aikainen kuormitus ja

jäljellä oleva reservitehon määrä. Kuormitusta on kasvatettu, kunnes sähköaseman

tehoreservi on kokonaan käytössä. Tehoreservin loppumisajankohtaa on tarkasteltu eri

kuormituksenkasvuprosenteilla. Tarkastelussa on oletettu, että johtolähdöt voidaan

ryhmitellä kahden päämuuntajan asemilla siten, että päämuuntajien tehoreservi voidaan

hyödyntää kokonaan. Taulukossa 7.31 on esitetty Korjalan, Kuusaanlammen ja

Vahteronmäen sähköasemien korvaustilanteiden aikaiset korvaavien sähköasemien
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reservitehot sekä korvaavilta asemilta keskijänniteverkon kuormituksen kestoisuuden

rajoissa suurimmillaan siirrettävä teho.

Taulukko 7.31 Kouvolan alueen sähköasemien korvaustilanteissa nykytilassa jäljellä olevat reservitehot
sekä keskijänniteverkon kautta siirrettävät suurimmat tehot eri korvaussuunnista.
Korostetut arvot ilmaisevat rajoittavan tekijän.

Korvattava
asema

Korvaava
asema

Sähköaseman
reserviteho

Sk,res

[MVA]

20-kV verkon kautta
siirrettävä suurin teho

Sk, max,20 kv

[MVA]
KJL VHT 12,6 13,3

NIR 21,5 20,4
KSP 20,3 3,4

KSP VHT 7,4 9,3
NIR 19,3 1,4
KJL 7,7 15,9
PIL 3,3 7,8

VAL 4,7 8,9
VHT KJL 5,2 15,1

KSP 6,8 5,0
VAL 3,3 1,8

Nirvistentien ja Kuusaanlammen sähköasemien osalta keskijänniteverkon siirtokyky

muodostuu rajoittavaksi tekijäksi päämuuntajakapasiteettia aiemmin. Kuusaanlammen

korvaustilanteessa Vahteronmäen päämuuntajilla jäljellä olevaa reservitehoa on vähiten

käytettävissä, 7,4 MVA. Vahteronmäen korvaustilanteessa Korjalan päämuuntajalla

reservitehoa on jäljellä 5,2 MVA ja Kuusaanlammen päämuuntajilla 6,8 MVA.

Ajankohtaa, jolloin kyseisissä tilanteissa korvaustehoreservi on kokonaisuudessaan

käytössä, on havainnollistettu kuvassa 7.62.
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Kuva 7.62 Vahteronmäen, Korjalan ja Kuusaanlammen sähköasemien tehoreservin riittävyys
kriittisimmissä korvaustilanteissa erilaisilla kuormituksenkasvuprosenteilla.

Nykytilassaan maltillisella 1 %/a kuormituksen kasvulla Kouvolan alueen

päämuuntajakapasiteetti riittää korvaustilanteisiin noin 15 vuotta. Korjalan

päämuuntajan kuormitus kasvaa kuitenkin lähivuosina Tervaskankaan kauppa-alueen

myötä arviolta 4 MW. Tällöin Vahteronmäen sähköaseman korvaustilanteessa Korjalan

käyttämättä olevaa reservitehoa on jäljellä enää 1,1 MVA. 1 %/a kuormituksen kasvulla

korvaustilanteisiin riittävä teho voidaan taata vain noin viideksi vuodeksi. Tilannetta

voidaan kuitenkin helpottaa siirtämällä Korjalan sähköaseman kuormitusta esimerkiksi

Nirvistentien sähköasemalle. Tästä syystä Tervaskankaan alueelle on myös järkevää

rakentaa varasyöttöyhteys Nirvistentien sähköasemalta.
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8 VALKEALAN UUSI SÄHKÖASEMA

Kappaleessa 7 tarkastellun sähkönjakeluverkoston nykytilan ja kuormitusennusteiden

perusteella Valkealan haja-asutusalueelle tarvitaan uusi sähköasema. Tässä kappaleessa

tarkastellaan sähköaseman sijoitusvaihtoehtoja, sähköaseman ja 110 kV syöttöjohdon

alustavia rakenteita sekä keskijänniteverkolle tehtäviä muutoksia.

8.1 Sijainti ja keskijänniteverkon järjestelyt

Valkealan ja Pilkanmaan sähköasemien Valkealan haja-asutusaluetta syöttävien

johtolähtöjen suuret johtopituudet sekä jännitteenalenemat aiheuttavat ongelmia

syöttävien sähköasemien korvattavuuteen ongelmatilanteissa. Uuden sähköaseman

optimaalisella sijoittamisella voidaan pitkien johtolähtöjen syöttämästä alueesta siirtää

osa uuden sähköaseman perään investoimatta merkittävästi keskijänniteverkon

muutoksiin. Samalla säästöä kertyy keskeytys- ja häviökustannuksissa, sillä yhden

katkaisijan suojausvyöhykkeen johtopituus pienenee ja yksittäisellä johtolähdöllä

siirrettävä teho vähenee. Olemassa olevan keskijänniteverkon kannalta potentiaalisia

sähköaseman sijoittamisvaihtoehtoja ovat verkoston solmupisteet, joissa yhdistyy

usealta suunnalta tulevia johtohaaroja ja jotka lisäksi ovat sijainniltaan keskeisellä

paikalla muuhun verkostoon nähden. Keskijänniteverkon potentiaalisten solmupisteiden

johtohaarojen uusimistarpeen kannalta olemassa olevilla johdinpoikkipinnoilla on

merkitystä, sillä kasvaneen kuormituksen suhteen kestottomat johdot on joka

tapauksessa uusittava. Tällöin voi olla kokonaisuuden kannalta kannattavampaa sijoittaa

sähköasema johonkin toiseen solmupisteeseen tai yhdistää sähköasema olemassa

olevaan keskijänniteverkkoon täysin uusin johtolähdöin. Vertailtavaksi on otettu kaksi

potentiaalisinta sähköaseman sijoitusvaihtoehtoa, joita on tarkasteltu omissa

kappaleissaan.

8.1.1 Vaihtoehto 1: uusi asema Anttilan erotinasema E104 solmupisteeseen

Nykyisen Valkealan haja-asutusalueen keskijänniteverkon kannalta optimaalisin

solmukohta uudelle sähköasemalle sijaitsee Anttilassa, olemassa olevan kauko-ohjatun

erotinaseman E104 kohdalla. Solmupisteessä yhdistyy nykyisellään VALL13 (Selänpää)

ja VALL14 (Toikkala) johtolähdöt. Solmupisteen läheisyydessä solmupisteestä poispäin

lähtevät johdot ovat Al132 vahvuisia. Ne ovat pääosin uusittu vuosituhannen vaihteessa

tai sen jälkeen. Vanhinkin johto-osuus solmupisteestä VALL14 (Toikkala) lähtöä pitkin
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Valkealan sähköaseman suuntaan on rakennettu vuonna 1980, joten kriittistä

uusimistarvetta keskijänniteverkon iän osalta ei solmupisteen läheisyydessä ole.

Uudelle sähköasemalle voidaan rakentaa neljä johtolähtöä hyvin pienin muutoksin

keskijänniteverkossa. Kuvassa 8.1 on esitetty uuden sähköaseman keskijänniteverkon

johtolähdöt.

Kuva 8.1 Uuden sähköaseman keskijännitejohtolähdöt.

Uudelta sähköasemalta on yhteys Pilkanmaan sähköasemaan lähdön L02 (Sopanen)

kautta ja Valkealan sähköasemaan L01 (Toikkala) kautta. Lähtöä L01 (Toikkala)

voidaan käyttää korvaustilanteissa ja syöttää normaalikytkentätilanteessa Valkealan

sähköasemalta. Alueen kuormitusta voidaan jakaa esimerkiksi taulukon 8.1 mukaisin

kytkennöin.

Taulukko 8.1 Uuden sähköaseman kj-lähtöjen syöttöreitit sekä johtolähdöt, joilta kuormitus kevenee.
Lähtö Syöttöreitti Johtolähdöt, joilta

kuormitus kevenee
L02 - Sopanen L02-E130B-E394,

E091B,
E091C-E082A,
SIIL05

VALL13 - Selänpää
PILL08 - Hirvelä

L03 – Vekara II L03-E255A,
E236B

VALL13 - Selänpää
PILL08 - Hirvelä

L04 – Vekara L04-E255B,
E236C-E141A

VALL14 - Toikkala
VALL15 - Tuohikotti

ANT

L02 Sopanen

L03 Vekara II

L01 Toikkala

L02 Vekara

Mittakaava 1:100000
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Jakorajamuutosten jälkeen sähköaseman johtolähtöjen johtopituudet, huipputehot,

kuormitusasteet, häviöenergiat ja jännitteenalenemat on esitetty taulukossa 8.2.

Taulukko 8.2 Uuden sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen johtopituudet, huipputehot, kuormitusasteet,
häviöenergiat, jännitteenalenemat, häviö- ja keskeytyskustannukset.

Johtolähtö Johto-
pituus

lyht

[km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]

Häviö-
kust.
KEh

[k€/a]

Kesk.-
kust.

KAHyht

[k€/a]
L02 - Sopanen 25,2 2,6 32 135,1 3,5 8,1 16,4
L03 - Vekara II 61,2 0,7 8 14,7 1,7 0,9 14,1
L04 - Vekara 71,2 3,3 48 139,3 3,5 8,4 44,9

Huipputehon perusteella päämuuntajan nimellistehon on oltava vähintään 10 MVA.

Päämuuntajan koolla on merkitystä sähköaseman syöttämän verkon

oikosulkukestoisuuteen, sillä suurempi päämuuntaja kasvattaa oikosulkuvirtoja.

Kriittisimpänä ovat lähellä sähköasemaa olevat pienipoikkipintaiset johdot. Taulukossa

8.3 on esitetty eri johdinlajeille sallitut kolmivaiheiset oikosulkuvirrat KSSV:n haja-

asutusalueelle tyypillisillä releasetteluilla. Suurimpien johdintyypeille sallittujen

oikosulkuvirtojen laskentaan on käytetty yhtälöitä (3.1) ja (3.2), jotka on esitelty

aiemmin kappaleessa 3.1.

Taulukko 8.3 Johdinlajien suurimmat sallitut kolmivaiheiset oikosulkuvirrat KSSV:n tyypillisillä
releasetteluilla.

Johdin Jäähtymisaikavakio


[min]

1 s 3-
vaiheinen

oikosulkuvirta

Ik1s

[kA]

Ekvivalenttinen
oikosulun kestoaika

tekv

[s]

Suurin
oikosulkuvirta

ekvivalenttisella
oikosulun
kestoajalla

Ik,ekvt

[kA]
Swan 3 2,00 1,15 1,87
Sparrow 4 3,20 1,20 2,92
Raven 6 5,10 1,26 4,54
Al132 10 11,60 1,31 10,14

10 MVA muuntajalla verkon suurin kolmivaiheinen oikosulkuvirta on noin 2,7 kA.

Oikosulkukestoisuus ei näin ollen ylity. KSSV:n tyypillisillä releasetteluilla kuitenkin

L03 (Vekara II) lähdöllä muuntamoiden M1007-M0918 välissä olevan 650 m Swan-

haaran alkupään oikosulkuvirta on noin 1,8 kA. Swan-haaroja, joiden alkupään

oikosulkuvirta ylittää 1,5 kA on yhteensä noin 2,5 km. 16 MVA muuntajalla verkon

suurin kolmivaiheinen oikosulkuvirta on noin 4,3 kA. Oikosulkukestotonta Swan-johtoa

on 2,5 km ja Sparrow-johtoa 6,2 km. Tyypillisesti momenttilaukaisun virta-asetteluarvo

on 1,5-2,0 kA, jolla oikosulkukestoisuus myös aseman lähellä olevissa vioissa voidaan
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taata. Myös releasettelujen avulla oikosulun ekvivalenttista vaikutusaikaa voidaan

pienentää. Releasetteluihin ei tämän työn osalta paneuduta tarkemmin.

8.1.2 Vaihtoehto 2: uusi asema Sopasen erotinasema E130 solmupisteeseen

Toinen potentiaalinen sähköaseman sijoitusvaihtoehto on Sopasen erotinaseman E130

solmupisteessä, noin 3,2 km Anttilan erotinasemasta E104 Valkealan sähköaseman

suuntaan, VALL13 (Selänpää) ja PILL08 (Hirvelä) johtolähtöjen jakorajalla.

Keskijänniteverkon kannalta solmupiste sijaitsee Anttilan vaihtoehtoa

epäedullisemmassa paikassa, sillä asemalle voidaan rakentaa ainoastaan kolme

johtolähtöä ilman muutoksia keskijänniteverkkoon. Tehoa Vekaranjärven suuntaan

joudutaan siirtämään siten enemmän keskijänniteverkon avulla, jolloin myös häviöiden

määrä kasvaa. Tällöin myös Vekaranjärvelle suuntautuva yhden johtolähdön syöttämä

verkkopituus kasvaisi kohtuuttoman suureksi eikä sähköasemainvestoinnin hyötyä

keskeytyskustannusten suhteen saataisi hyödynnettyä. Neljäs johtolähtö voidaan

toteuttaa rakentamalla 3,2 km johto Anttilan erotinasemalle E130, jolloin

keskijänniteverkon kytkentätilanne vastaa Anttilan vaihtoehtoa (vaihtoehto 1)

sähköaseman sijaintia lukuun ottamatta. Kuvassa 8.2 on esitetty Sopasen sähköaseman

(vaihtoehto 2) keskijänniteverkon johtolähdöt.

Kuva 8.2 Vaihtoehto 2, Sopasen sähköaseman kj-johtolähdöt.

SOP
L02 Selänpää

L01 Valkeala

L03 Vekara II

L04 Vekara

Mittakaava 1:100000
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Kuvan 8.2 mukaisilla keskijänniteverkon järjestelyillä saadaan taulukon 8.4 mukaiset

keskijännitejohtolähtöjen syöttöreitit, pituudet ja tehot.

Taulukko 8.4 Sopasen sähköaseman kj-lähtöjen syöttöreitit, pituudet ja tehot.
Lähtö Syöttöreitti Johtolähdöt, joilta

kuormitus kevenee
L02 - Selänpää L02-E394,

E091B,
E091C-E082A,
SIIL05

VALL13 - Selänpää
PILL08 - Hirvelä

L03 - Vekara II L03-E104B-E255A,
E236B

VALL13 - Selänpää
PILL08 - Hirvelä

L04 - Vekara L04-E255B,
E236C-E141A

VALL14 - Toikkala
VALL15 - Tuohikotti

Jakorajamuutosten jälkeen sähköaseman johtolähtöjen johtopituudet, huipputehot,

kuormitusasteet, häviöenergiat ja jännitteenalenemat on esitetty taulukossa 8.5.

Taulukko 8.5 Sopasen sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen johtopituudet, huipputehot,
kuormitusasteet, häviöenergiat, jännitteenalenemat, häviö- ja keskeytyskustannukset.

Johtolähtö Johto-
pituus

lyht

[km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]

Häviö-
kust.
KEh

[k€/a]

Kesk.-
kust.

KAHyht

[k€/a]
L02 - Selänpää 20,1 2,6 33 102,0 3,5 6,1 12,5
L03 - Vekara II 66,4 0,8 8 17,9 1,7 1,1 16,0
L04 - Vekara 74,5 3,3 49 178,3 3,5 10,7 48,0

10 MVA muuntajalla suurin kolmivaiheinen oikosulkuvirta on noin 2,6 kA, joka ei

aiheuta uusimistarvetta keskijänniteverkossa. 16 MVA muuntajalla kolmivaiheinen

oikosulkuvirta on suurimmillaan 4,1 kA. Tällöin KSSV:n tavanomaisilla releasetteluilla

tarkasteltuna oikosulkukestotonta Swan-johtoa on 1,3 km ja Sparrow-johtoa 2,7 km.

8.1.3 Vaikutukset ympäröivään verkkoon

Edellä esitetyt sähköaseman sijoitusvaihtoehdot vaikuttavat ympäröivään verkkoon

samalla tavalla, sillä jakorajat vaihtoehtoisissa toteutustavoissa jo olemassa olevaan

verkkoon pysyvät samoina.

Valkealan sähköaseman kuormituksen keveneminen helpottaa tilannetta myös pitkän

VALL12 (Miettula) lähdön osalta, vaikka kuormitusta ei voida siirtää suoraan uuden

aseman syötettäväksi. VALL15 (Tuohikotti) lähdön kuormituksesta erottimen E141A

jälkeinen osuus siirtyy uuden aseman syötettäväksi, jolloin VALL15 lähdöllä voidaan

keventää VALL12 (Miettula) lähdön johtopituutta sekä kuormitusta. Jakoraja
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erottimelta E074C voidaan siirtää erottimelle E175A:lle, jolloin VALL12 lähdön

loppupää kytketään VALL15 perään ja VALL12 lähdön kuormitus kevenee noin 0,5

MW. Siirtämällä VALL12 loppuosa VALL15 perään saadaan Valkealan sähköaseman

lähtöjen kuormituksia tasattua. Kuvassa 8.3 on esitetty Valkealan sähköaseman

keskijännitejohdot jakorajoineen, kun uusi sähköasema on verkossa.

Kuva 8.3 Valkealan sähköaseman jakorajat uuden sähköaseman rakentamisen jälkeen.

Taulukossa 8.6 on esitetty Valkealan sähköaseman syöttämien keskijännitejohtolähtöjen

pituudet, kuormitukset, häviöt, jännitteenalenemat, häviö- ja keskeytyskustannukset,

kun uusi sähköasema on verkossa.

Taulukko 8.6 Valkealan sähköaseman syöttämien kj-lähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöenergiat,
jännitteenalenemat, häviö- ja keskeytyskustannukset, kun uusi sähköasema on verkossa.

Johtolähtö Johto-
pituus

lyht

[km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]

Häviö-
kust.
KEh

[k€/a]

Kesk.-
kust.

KAHyht

[k€/a]
VALL01-Niinistö 10,4 2,3 19 25,3 0,5 1,5 12,1
VALL02-Jokela 10,4 2,5 26 45,8 0,9 2,8 10,9
VALL04-Kirkonkylä 7,6 2,5 20 22,0 0,5 1,3 14,1
VALL12-Miettula 44,7 1,1 13 74,3 3,2 4,5 13,6
VALL13-Selänpää 23,4 0,6 5 2,8 0,4 0,2 3,1
VALL14-Toikkala 24,9 0,3 3 1,8 0,3 0,1 2,5
VALL15-Tuohikotti 80,2 1,0 8 37,2 2,8 2,2 27,1

Valkealan sähköaseman perässä olevien haja-asutusalueen johtolähtöjen yhteispituutta

saadaan vähennettyä 124 km uusin jakorajajärjestelyin. Konkreettisimmin muutokset

Mittakaava 1:100000

VALL14 - Toikkala

VALL15 - Tuohikotti

VALL12 -  Miettula

VALL02 - Jokela

VALL04 - Kirkonkylä

VALL13 - Selänpää

VALL01 - Niinistö
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näkyvät VALL13 (Selänpää) ja VALL14 (Toikkala) lähdöillä. Molemmat päämuuntajat

kuormittuvat tasaisesti noin 50 % kuormitusasteeseen.

Pilkanmaan sähköaseman kuormitus kevenee yllä esitetyin jakorajamuutoksin PILL04

(Verla) ja PILL08 (Hirvelä) lähdöiltä. Taulukossa 8.7 on esitetty Pilkanmaan

sähköaseman syöttämien keskijännitejohtolähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöt sekä

jännitteenalenemat, kun uusi sähköasema on verkossa.

Taulukko 8.7 Pilkanmaan sähköaseman syöttämien kj-lähtöjen pituudet, kuormitukset, häviöenergiat,
jännitteenalenemat, häviö- ja keskeytyskustannukset, kun uusi sähköasema on verkossa.

Johtolähtö Johto-
pituus

lyht

[km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]

Häviö-
kust.
KEh

[k€/a]

Kesk.-
kust.

KAHyht

[k€/a]
PILL03-Kymenranta 6,4 2,4 40 17,0 0,6 1,0 3,0
PILL04-Verla 33,1 0,4 4 6,0 0,9 0,4 4,1
PILL05-Oravala 42,7 1,5 15 65,0 3,3 3,9 17,0
PILL07-Voikkaa 9,2 2,2 29 27,7 0,7 1,7 8,8
PILL08-Hirvelä 32,8 1,7 20 10,9 1,0 0,7 7,0
PILL09-Mattila 13,5 0,9 10 7,2 0,3 0,4 3,9
PILL10-Tähtee 14,1 3,0 24 38,0 0,9 2,3 17,0
PILL12-Peräsaari 10,5 0,4 3 0,1 0,0 5,2 1,2
PILL13-Kollinsuo 11,6 0,3 2 0,3 0,1 14,8 0,6

PILL04 (Verla) kuormitus kevenee Kalson vaneriviilutehtaan siirtämisestä uuden

sähköaseman perään. Tällöin lähdön korkeaa jännitteenalenemaa ja häviöenergian

määrää saadaan merkittävästi pienennettyä. Pilkanmaan pisimmän PILL08 (Hirvelä)

johtolähdön johtopituus saadaan puolitettua, mikä näkyy myös jännitteenaleneman ja

häviöiden pienenemisenä. Pilkanmaan päämuuntajan kuormitusaste on 63 %.

8.2 Sähköaseman syöttö

Olemassa olevan 110 kV verkon lähin johtoreitti kulkee Multamäen eteläpuolelta noin

7,5 km etäisyydellä Anttilan sähköasemavaihtoehdosta ja 4,1 km etäisyydellä Sopasen

sähköasemavaihtoehdosta. Tämä Valkealan sähköaseman ja Korvenlaidan

junaliikenteen tarpeita palvelevan sähköaseman välinen johto-osuus on Oy VR-Rata

Ab:n omistama. Johto-osuus on rakennettu 1970-luvun puolivälissä. Tarkasteltavan

alueen 110 kV alueverkko on esitetty kuvassa 8.4.
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Kuva 8.4 110 kV kanta- ja alueverkko tarkasteltavalla alueella.

Liityttäessä Oy VR-Rata Ab:n omistamaan johtoon joudutaan käytännössä

sähköenergian siirtämisestä kyseisen johto-osan kautta maksamaan siirtomaksua johdon

omistajalle. Kyseinen johto-osa liittyy kuitenkin KSSV:n alueverkkoon Valkealan

sähköaseman läheisyydessä, joten Oy VR-Rata Ab on velvoitettu maksamaan

Korvenlaidan sähköasemalla tarvitsemansa sähköenergian siirrosta KSSV:lle

siirtomaksua. KSSV:n alueverkko liittyy valtakunnalliseen kantaverkkoon Sydänmaan

solmupisteessä, jonka läpi siirtyvän energian mukaan Fingrid perii sähkönsiirtomaksua

kantaverkon osalta.

Vuoden 2009 tammikuussa voimassa olevan hinnaston mukaan KSSV:n alueverkkoon

liitetyiltä asiakkailta peritään siirtomaksua talviarkipäivänä (marras-maaliskuun ma-la

klo 7-22) 8,1 €/MWh ja muulta ajalta 5,17 €/MWh (alv 0 %). Korvenlaidan

sähköaseman vuosienergian noin 6000 MWh osalta maksua kertyy siten noin 36 k€/a.

Samaisesta energian siirrosta kantaverkon osalta Fingrid perii kuormitus- ja

kulutusperusteisesti talviajalta 2,96 €/MWh ja muulta ajalta 1,82 €/MWh (alv 0 %).
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Fingrid:in hinnastoissa talviaika käsittää marras-maaliskuun välisen ajankohdan (3600

h/a). Korvenlaidan sähköaseman kantaverkon siirtokustannusten osuudeksi jää siten

noin 15 k€. Vastaavalla hinnoittelulla uuden sähköaseman 28 000 MWh vuosienergian

siirtomaksuista KSSV joutuisi maksamaan Oy VR-Rata Ab:lle noin 103 k€/a. Uuden

sähköaseman energian kulutuksen vaihtelu vuoden aikajaksolla on oletettu

Korvenlaidan sähköaseman kaltaiseksi. Valkealan sähköaseman ja uuden sähköaseman

energian siirrosta aiheutuisi siten noin 80 k€/a kustannus KSSV:lle.

Kannattavampana vaihtoehtona olisi Valkealan ja Korvenlaidan sähköasemien välisen

johto-osuuden hankkiminen KSSV:n omaisuudeksi. Tällöin Oy VR-Rata Ab edelleen

maksaisi vastaavaa siirtomaksua, mutta välttyisi johdon ylläpito- ja huoltokuluilta.

Johto-osuuden nykykäyttöarvoksi Energiamarkkinaviraston yksikköhintaluettelon

mukaan (liite I) saadaan noin 422 k€. Jos johdon hankintahinta vastaisi

nykykäyttöarvoa, eikä johdon ylläpito- ja huoltokustannuksia huomioida, maksaisi

hankinta itsensä takaisin noin 5,5 vuodessa korottoman takaisinmaksuajan mukaan.

Johdolla olisi tuolloin pitoajastaan jäljellä noin 12 vuotta. Jos Oy VR-Rata Ab on

halukas luopumaan johdosta eikä kauppahinta nouse kohtuuttomaksi, on kyseisen johto-

osuuden hankinta verkkoyhtiön haltuun perusteltua.  Uudelle sähköasemalle ei ole

mahdollista rakentaa omaa, VAL-KVL johdolle rinnakkaista 110 kV johtoa, sillä

sähkömarkkinalaki ei mahdollista rinnakkaisia nimellisjännitteeltään vähintään 110 kV

johtoja, elleivät ne ole sähkönjakelun turvaamisen kannalta selvästi perusteltuja.

Uuden sähköaseman syöttämiseen tarvittava 110 kV johto on edullisinta rakentaa

ilmajohtorakenteena. Investointikustannuksiltaan ilmajohtorakenteeseen verrattuna

moninkertaista maakaapelointia ei ole järkevää käyttää, sillä haja-asutusalueen

maankäyttö on väljää ja johtokatualueen rajoitettu maankäyttöoikeus sallii peltomaan

hyödyntämisen viljelysmaana. Suunniteltu 110 kV johtoreitti hyödyntää samaa

johtokatua olemassa olevan keskijännitelähdön VALL13 (Selänpää) kanssa, jolloin

kokonaisuudessaan tarvittava johtokadun ala on pienempi eikä uusi johto lisää

merkittävästi maisemalle aiheutuvaa haittaa.

Haja-asutusalueella pylväsrakenteina on kannattavinta käyttää puupylväitä, sillä

sijoituspaikka ei vaadi pylväsrakenteelta erityisvaatimuksia eivätkä maisemalliset haitat

muodostu merkittäväksi tekijäksi pylväsvalinnassa. Teräsrakenteilla voidaan johtokadun



133

vaatimaa alaa pienentää, mistä voi olla hyötyä alueilla, joilla maa-alueiden hintataso on

erittäin korkea tai johtokadulle on hyvin vähän tilaa. Kuvassa 8.5 on vertailtu uuden

sähköaseman 7,5 km johtolinjan kustannuksia kappaleessa 5 kuvassa 5.1 esitetyin puu-

ja teräsristikkopylväin. Sijoitettaessa johtoreitti kulkemaan 20 kV linjan viereen, toimii

linjanpuoleisena suoja-alueena 20 kV johtokatu (10 m). 110 kV puupylväiden

tarvitsema johtokadun kokonaisleveys on 36 m (16 m johtokatu, 10+10 m suoja-alue) ja

teräspylväiden 46 m (26 m johtokatu, 10+10 m suoja-alue). Johtokadusta 4,9 km kulkee

pellolla ja 2,6 km metsässä. Peltomaan hinnaksi on arvioitu 0,8 €/m2 ja metsämaalle 0,3

€/m2. Annuiteetin laskennassa teräsrakenteen pitoaika on 60 vuotta ja puurakenteen 50

vuotta. Korkona on käytetty 5 %.
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Investointi Johtoaluekorvaus Hakkuu ja jälkisiivous Kokonaiskustannusten annuiteetti

Kuva 8.5 110 kV yhden virtapiirin teräs- ja puupylväsrakenteen kustannuskomponentit, kun pituus l = 7,5
km (4,9 km pellolla, 2,6 km metsässä), johto-aluekorvaus 0,8 €/m2 pelto-osuudelta ja 0,3 €/m2

metsäosuudelta, pitoaika puupylväällä 50 vuotta ja teräspylväällä 60 vuotta ja korko 5 %.
Hakkuun ja jälkisiivouksen hinnaksi metsämaalla on arvioitu 0,2 €/m2.

Teräsrakenteen saavuttama etu johtokatualueen koossa ei riitä kattamaan

investointikustannusten eroa. Vasta noin 20-kertaisilla maa-alueiden hinnoilla

pylväsvaihtoehdot olisivat kustannuksiltaan tasavertaisia. Raivauksen ja jälkisiivouksen

kustannusosuus jää vähäiseksi johtoreitin sijainnin takia. Teräsrakenteen 10 vuotta

pidempi pitoaika ei lisää investoinnin kannattavuutta merkittävästi.
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Sähköasemavaihtoehtojen kustannusvertailussa on käytetty tarkasteluaikana 40 vuotta.

Sähköaseman sijaintivaihtoehdoista Sopanen on syöttöjohdon osalta edullisempi, sillä

tässä vaihtoehdossa syöttöjohtoa tarvitaan noin 3,4 km vähemmän Anttilaan verrattuna.

Sopasen kustannuksiksi syöttöjohdon osalta jää 577 k€, joka on vuotuiseränä 33,6 k€/a

5 % korkokannalla. Anttilalle jää syöttöjohdon osalta kustannuksiksi 1 059 k€ ja

vuotuiseränä 61,7 k€/a.

8.3 Alustava rakenne

Uusi sähköasema sijoittuu jakelualueen reunaisimmaksi asemaksi haarajohdon

päätepisteeseen. Haja-asutusalueen kuorman syöttämiseksi kevyt sähköasemaratkaisu

soveltuu kohteeseen parhaiten, sillä sähköasematarve perustuu keskijänniteverkon

rajalliseen siirtokykyyn ja korkeisiin keskeytyskustannuksiin, ei niinkään tehon

puutteeseen. Aseman rakenne voi tällöin olla hyvin yksinkertainen, sillä uuden

syöttöpisteen rakentamisella johtolähtöjen kokonaisjohtopituutta voidaan pienentää ja

lyhentää syöttöpisteen ja kuormituspisteen välistä etäisyyttä. Kevyt sähköasema rajoittaa

muuntajakokoa, sillä kojeiston mitoitusvirtana on tyypillisesti 630 A. Tämä vastaa noin

23 MVA maksimitehoa 20 kV puolella, joten käytännössä 20 MVA päämuuntaja on

suurin mahdollinen olettaen, että 16-20 kV oikosulkukestoisuus kojeistossa on riittävä.

Kappaleessa 8.1 esitetyn keskijänniteverkon jakorajojen uudelleen järjestelyn jälkeen

uudelle asemalle tulee kuormitusta yhteensä noin 6,5 MVA. Kuvassa 8.6 on esitetty

sähköaseman kuormituksen kehittyminen erilaisilla kuormituksen kasvuprosenteilla.

0

5

10

15

20

25

2008 2018 2028 2038 2048

M
u

u
n

ta
ja

n
 k

u
o

rm
a

 [
M

V
A

]

0,5 % /a 1,0 % /a 1,5 % /a 2,0 % /a 3,0 % /a

Kuva 8.6 Uuden sähköaseman päämuuntajan kuorman kehittyminen erilaisilla
kuormituksenkasvuprosenteilla.



135

Kuormituksen kasvuennusteella on päämuuntajan valintaan suuresti vaikutusta. Uuden

sähköaseman lähdöistä L03 (Vekara II) ja L04 (Vekara) lähdöillä on suurimmat

kasvuodotukset johtuen suurista yksittäisistä pistekuormista, UPM-Kymmene Oy:n

Kalson vaneriviilutehtaasta sekä Vekaranjärven varuskunnasta. Näiden yksittäisten

pistekuormien teho muodostaa kaksi kolmasosaa sähköaseman kokonaiskuormasta,

joten päämuuntajan koon suhteen näiden kahden kuormituksen kehittymisellä on eniten

merkitystä. 2,0 %/a kuormituksen kasvun mukaan 10 MVA muuntajalla

normaalikytkentätilanteessa pärjättäisiin vain 20 vuotta. Toisaalta Kalson tehtaan

jatkuvuus on ollut paperiteollisuuden myllerryksessä vaakalaudalla ja sen kuormituksen

kasvaminen ei tällä hetkellä näytä realistiselta pitkällä aikavälillä. Pieniä sähköasemia

rakennetaan tulevaisuudessakin, joten päämuuntajan myynti on mahdollista, jos

kuormituksen kasvun takia 10 MVA muuntajalle ei ole tarvetta verkkoyhtiön muilla

sähköasemilla.

Yhtenä vaihtoehtona pitkäntähtäimen suunnitelmassa on ehdotettu Valkealan

sähköaseman 10 MVA päämuuntaja PM1 siirtämistä uudelle sähköasemalle ja hankkia

Valkealan sähköasemalle suurempi 16 MVA tai 20 MVA päämuuntaja. Tällöin

Valkealan sähköaseman kuormitus voitaisiin väliaikaisesti siirtää yhden muuntajan

perään esimerkiksi 10 MVA päämuuntajan vioittuessa. Valkealan päämuuntaja PM1

tekninen käyttöikä loppuu kuitenkin jo 10-15 vuoden kuluessa, joten päämuuntajan

siirtäminen ei ole pitkäjänteinen ratkaisu uuden sähköaseman päämuuntajana.

Sähköaseman rakentamiskustannuksia on arvioitu EMV:n julkaiseman

yksikköhintaluettelon mukaisin komponentein lukuun ottamatta johtokadun

kustannusarviota, jonka osalta käytetään kappaleessa 8.2 esitettyjä lähtöarvoja.

Taulukossa 8.8 on esitetty tarkasteltavien vaihtoehtojen rakentamiskustannukset.
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Taulukko 8.8 Sähköasemavaihtoehtojen rakentamiskustannusvertailu.
Vaihtoehto Kustannustekijä Yksikkö-

määrä
Yksikkö-

hinta
[k€]

Hinta

[k€]

Annuiteetti

[k€/a]
Anttilan 110 kV puupylväsilmajohto 7,5 km 116,49 873,68 50,92
sähköasema Johtokadun kustannukset 1 kpl 185,32 185,32 10,80
(ANT) 110 kV ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto 1 kpl 398,53 398,53 23,23

110 kV suojaus- ja automaatio 1 kpl 66,35 66,35 3,87
Päämuuntaja 10 MVA 1 kpl 302,89 302,89 17,65
Muuntajaperustus ja liitynnät 1 kpl 60,69 60,69 3,54
20 kV 1-kiskokojeisto 1 kpl 90,77 90,77 5,29
20 kV suojaus- ja automaatio 1 kpl 18,86 18,86 1,10
Sähköasemarakennus 1 kpl 86,31 86,31 5,03
Sähköasematontti 500 m2 0,02 10,00 0,58
20 kV kaapelointi 0,25 km 52,18 13,05 0,76
Yhteensä 2 106,44 122,76

Anttilan 110 kV puupylväsjohto 7,5 km 116,49 873,68 50,92
kevyt Johtokadun kustannukset 1 kpl 185,32 185,32 10,80
sähköasema 110 kV kevyt sähköasema 1 kpl 403,85 403,85 23,54
(ANT) Päämuuntaja 10 MVA 1 kpl 302,89 302,89 17,65

Sähköasematontti 500 m2 0,02 10,00 0,58
20 kV kaapelointi 0,25 km 52,18 13,05 0,76
Yhteensä 1788,78 104,25

Sopasen 110 kV puupylväsilmajohto 4,1 km 116,49 477,61 27,83
sähköasema Johtokadun kustannukset 1 kpl 99,2 99,20 5,78
(SOP) 110 kV ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto 1 kpl 398,53 398,53 23,23

110 kV suojaus- ja automaatio 1 kpl 66,35 66,35 3,87
Päämuuntaja 10 MVA 1 kpl 302,89 302,89 17,65
Muuntajaperustus ja liitynnät 1 kpl 60,69 60,69 3,54
20 kV 1- kiskokojeisto 1 kpl 90,77 90,77 5,29
20 kV suojaus- ja automaatio 1 kpl 18,86 18,86 1,10
Sähköasematontti 500 m2 0,02 10,00 0,58
Sähköasemarakennukset 1 kpl 86,31 86,31 5,03
20 kV kaapelointi 0,25 km 52,18 13,05 0,76
20 kV ilmajohto SOP-ANT 3,2 km 29,11 93,15 5,43
Yhteensä 1717,41 100,09

Sopasen 110 kV puupylväsjohto 4,1 km 116,49 477,61 27,83
kevyt Johtokadun kustannukset 1 kpl 99,2 99,20 5,78
sähköasema 110 kV kevyt sähköasema 1 kpl 403,85 403,85 23,54
(SOP) Päämuuntaja 10 MVA 1 kpl 302,89 302,89 17,65

Sähköasematontti 500 m2 0,02 10,00 0,58
20 kV kaapelointi 0,25 km 52,18 13,05 0,76
20 kV ilmajohto SOP-ANT 3,2 km 29,11 93,15 5,43
Yhteensä 1399,75 81,57

Kuten taulukosta 8.8 voidaan havaita, että Sopasen asema muodostuu

rakennuskustannuksiltaan edullisemmaksi lyhyemmän 110 kV johdon ansiosta. Kevyen

rakenteen investointikustannuksen erotus perinteiseen sähköasemaan on noin 320 k€.

8.4 Yhteenveto

Valkealan haja-asetusalueen sähkönjakelun parantamiseksi on tarkasteltu kahta

sähköaseman sijoittamisvaihtoehtoa. Sähköasematarve syntyy korvaustilanteen

aikaisesta tehonsiirto-ongelmasta, joka pahimmassa tapauksessa johtaa verkkoyhtiölle

asetetun jakeluvelvoitteen laiminlyömiseen. Huippukuormilla tarkasteltuna
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sähköasematarve on konkreettinen jo nykytilassa. Jakelualueen noin 6,5 MVA

kuormituksen syöttäminen voidaan toteuttaa investointikustannukseltaan edullisen

kevyen sähköaseman avulla, jolloin investoinnin kannattavuutta voidaan parantaa.

Alueen suuret yksittäiset kuluttajat Vekaranjärven varuskunta sekä Kalson vaneritehdas,

muodostavat kuormituksesta kaksi kolmasosaa. Paperiteollisuuden epävarmojen

tulevaisuuden näkymien takia alueen kuormituksen luotettava ennustaminen pitkälle

aikavälille on epävarmaa, mikä vaikeuttaa päämuuntajan nimellistehon valintaa. 10

MVA muuntajan kapasiteetti riittää vähintään 20 vuodeksi kuormituksen kasvun ollessa

2 %/a tai maltillisempi.

Vaihtoehtoisten sähköasemasijoituspaikkojen vaikutusta kokonaiskustannuksiin on

vertailtu investointi-, häviö- ja keskeytyskustannusten avulla, joista tulokset on esitetty

taulukossa 8.9. Vertailun sähköasemaratkaisuna on käytetty kevyttä sähköasemaa 10

MVA päämuuntajalla.

Taulukko 8.9 Vaihtoehtoisten sähköasemaratkaisujen kannattavuustarkastelu, kun tarkasteluaika on 40 a
ja korko 5 %.

Vaihtoehto Investointikustannus
[k€/a]

Häviösäästö
[k€/a]

Keskeytyskustannussäästö
[k€/a]

Yhteensä
[k€/a]

Anttila,
kevyt SA

-104,3 26,2 37,3 -40,8

Sopanen,
kevyt SA

-81,6 25,6 36,3 -19,7

Sopasen investointikustannuksissa saavutettu etu on Anttilan häviö- ja

keskeytyskustannussäästöjen etua huomattavasti merkittävämpi, mutta investointi ei ole

normaalitilanteessa taloudellisesti kannattava. Kannattavuustarkastelussa ei ole

kuitenkaan huomioitu todennäköisyyttä pahimman vikatilanteen aiheuttamaan

keskeytyskustannukseen, joka kertaluontoisena voi olla jopa 100 k€. Investoinnin

taloudellinen kannattavuus on saavutettavissa, jos 110 kV syöttöjohdon rakentaminen

voidaan toteuttaa edullisemmin esimerkiksi käyttämällä kevyttä 110 kV johtorakennetta.

Maakuntakaavaan on sisällytetty 110 kV johtovaraus, joten sähköaseman

rakennuttamisprosessin läpivienti haja-asutusalueelle sijoittuvassa kevyessä

sähköasemaratkaisussa onnistuu kohtuullisessa ajassa.
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9 KOUVOLAN UUSI SÄHKÖASEMA

Kappaleessa 7 tarkastellun sähkönjakeluverkoston nykytilan ja kuormitusennusteiden

perusteella Kouvolan ydinkeskustan alueelle tarvitaan uusi sähköasema. Keskustan

suuri kuormitustiheys johtaa tulevaisuudessa korvaustilanteiden aikana

maakaapeliverkon ylikuormittumiseen ja sähköasemien reservitehon loppumiseen.

Tässä kappaleessa tarkastellaan sähköaseman sijoitusvaihtoehtoja, sähköaseman ja 110

kV syöttöjohdon alustavia rakenteita sekä keskijänniteverkolle tehtäviä muutoksia.

9.1 Sijaintivaihtoehdot ja sähköaseman syöttö

Paimenpolun nykyinen kytkinasema sijaitsee keskijänniteverkon kannalta

optimaalisessa paikassa Vahteronmäen, Kuusaanlammen ja Korjalan sähköasemien

muodostaman renkaan sisällä. Paimenpolun kytkinasema syöttää nykyisellään noin 10

MVA keskusta-alueen kuormasta ja teho kytkinasemalle siirretään Kuusaanlammen ja

Vahteronmäen sähköasemilta. Vahteronmäen ja Kuusaanlammen sähköasemien

korvaustilanteissa kytkinasemaa syötetään yhdeltä asemalta, jolloin keskijänniteverkon

siirtokyky muodostuu lähitulevaisuudessa rajoittavaksi tekijäksi. Sijoittamalla

sähköasema renkaan sisälle, voidaan nykyisten asemien korvaustilanteiden aikaista

kuormitusta syöttää uuden 110 kV verkon syöttöpisteen kautta. Uusi syöttöpiste

vähentää maakaapeliverkon vahvistamispaineita sekä varmistaa reservitehon

riittävyyden korvaustilanteissa tulevaisuudessakin.

9.1.1 Vaihtoehto 1: sähköasema Paimenpolun kytkinasemalle

Sijoitettaessa päämuuntaja Paimenpolun kytkinasemalle, voidaan olemassa olevaa

keskijännitekytkinasemaa hyödyntää keskijännitejakelussa, jolloin säästetään

sähköaseman investointikustannuksissa. Paimenpolkua lähin olemassa oleva 110 kV

reitti kulkee Paimenpolun luoteispuolelta Kuusaanlammen sähköasemalle, josta

syöttöjohto voidaan rakentaa. Johdolle on tehty kaavavaraus Kuusaanlammelle

menevästä alueverkosta Valimontien ja Rinnekadun risteykseen asti, jolloin 1,1 km

osuus on mahdollista toteuttaa ilmajohtona. Noin 0,5 km haarajohdon alkupäästä kulkee

palveluille ja hallinnolle varatun alueen yli, joten käytännössä tältä osin tulisi käyttää

maisemapylväitä. Loppumatka 0,5 km Rinnekatua pitkin Ahdinkadun kautta

Paimenpolulle, on rakennettava maakaapelina. Maakaapelitoteutus vaatii katkaisijan

joko Rinnekadun päähän tai haarajohdon alkupäähän, sillä erottimen katkaisukyky ei ole
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riittävä.  Kuvassa 9.1 on esitetty Paimenpolun sähköaseman sijainti ja syöttöjohdon

reitti.

Kuva 9.1 Paimenpolun sähköaseman sijainti ja syöttöjohdon reitti.

Taulukossa 9.1 on tarkasteltu 110 kV syötön rakentamiskustannuksia, kun kuvassa 9.1

esitetyn ilmajohdon sijasta käytettäisiin maakaapelia. Maisemapylväiden hinta-arviota

hankaloittaa pylväiden yksilöllisyys ja siitä johtuva laaja kustannusskaala.

Maisemapylvään hinta on noin 3-5 kertainen puupylvääseen verrattuna. 110 kV johdolle

ilmoitettu kilometrikohtainen EMV:n yksikköhinta sisältää pylväiden kustannusten

lisäksi myös perustusten, harusten, johtimien ja niiden asennustarvikkeiden, eristimien,

eristin- ja johdinvarusteiden, tavanomaisten kilpien ja merkintöjen sekä maadoitusten

kustannukset. Puupylväsrakenteen yksikköhinnaksi on arvioitu noin 15 k€/kpl ja niitä

tarvitaan keskimäärin 5 kpl/km. Vähentämällä pelkän pylväsrakenteen osuus EMV:n

yksikköhinnasta, voidaan arvioida muiden kuin pylväiden osuutta yksikköhinnasta.

Olettamalla tämän osuuden olevan vastaavan suuruinen pylvästyypistä riippumatta,

saadaan maisemapylväsilmajohdon kustannukseksi 416,49 k€/km viisinkertaisella

pylvään hinta-arviolla laskettuna. Katu-alueelle rakennettavalle maakaapelille tarvitaan

sijoituslupa, jonka kustannukset ovat kuitenkin tavanomaisesti merkitsemättömän pieniä

kokonaiskustannusten kannalta. Sijoituslupakustannuksia ei ole huomioitu

4 €/m2

2 €/m2110 kV ilmajohto

KSP

110 kV maakaapeli

Mittakaava 1:5000
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kustannusvertailussa. Metsään tai kaavoittamattomalle maa-alueelle rakennettavaa

maakaapelia varten tarvitaan vähintään 6 m johtoalue ja asennusta varten on raivattava

yhteensä vähintään 10 m levyinen väylä. Kustannusvertailussa 1,1 km

maakaapeliosuuden johtokadun kustannukset on laskettu 6 m levyisen johtokadun

lunastushinnan mukaan ja raivauskustannuksiin on lisätty kustannukset 4 m levyisen

asennusalueen mukaan. Asennusalueelle ei ole laskettu lunastushintaa. Ilmajohtokadun

leveytenä on käytetty kuvassa 5.1 esitetyn teräsrakenteisen pylvään vaatimia

johtokatualueita. Kustannusarvioissa johdon alkupään 0,6 km maa-alueen hintana on

käytetty 4 €/m2 ja loppupään osalta 2 €/m2. Hinnat perustuvat lähialueiden

viimeaikaisten kauppojen pohjalta tehtyihin arvioihin. Raivauskustannuksiksi on

arvioitu 0,2 €/m2. Kustannukset on jaettu 40 vuoden tarkasteluajalle käyttämällä 5 %

korkokantaa.

Taulukko 9.1 Vaihtoehto 1, Paimenpolun 110 kV syötön rakentamiskustannusvertailu.
Vaihtoehto Kustannustekijä Yksikkö-

määrä
Yksikkö-

hinta
[k€]

Hinta

[k€]

Annuiteetti

[k€/a]
Ilmajohto 110 kV teräspylväsilmajohto 0,6 km 244,09 146,45 8,54

110 kV maisemapylväsilmajohto 0,5 km 416,49 208,25 12,14
Johtokadun kustannukset 1 kpl 134,60 134,60 7,84
110 kV maakaapeli ja kaivu 0,5 km 438,25 219,13 12,77
110 kV katkaisija 1 kpl 50,00 50,00 2,91
110 kV johtoerotin 1 kpl 23,30 23,30 1,36
Yhteensä 781,72 45,56

Maakaapeli 110 kV maakaapeli ja kaivu 1,6 km 438,25 701,20 40,86
Johtokadun kustannukset 1 kpl 21,40 21,40 1,25
110 kV katkaisija 1 kpl 50,00 50,00 2,91
110 kV johtoerotin 1 kpl 23,30 23,30 1,36
Yhteensä 795,90 46,38

Maisemapylvään korkeasta hinnasta huolimatta ilmajohtovaihtoehto on hiukan

edullisempi ratkaisu tarkastelluilla maanhinnoilla. Investointien vuotuiserissä ei ole

kuitenkaan merkittävää eroa. KSSV:llä on meneillään Kuusaanlammen ja Valkealan

sähköasemien välille rakennettava 110 kV johtohanke, jossa on suunniteltu kolmen

maisemapylvään hankintaa. Kustannusvertailua tulee tarkentaa johtohankkeen edetessä

vaiheeseen, jolloin maisemapylväsarkkitehdin suunnittelemasta pylväsratkaisusta

saadaan vertailukelpoinen investointikustannus käytettäväksi myös tähän

kustannusvertailuun. Toinen kannattavuuteen merkittävästi vaikuttava tekijä on

maanhinta. Jo 2 €/m2 kalliimmilla maanhinnoilla maakaapeliratkaisun vuotuiserä jää

edullisemmaksi ja olisi siten kannattavampi rakenneratkaisu.
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9.1.2 Vaihtoehto 2: sähköasema Rinnekadun päähän

Toinen potentiaalinen vaihtoehto on rakentaa sähköasema Valimontien läheisyyteen

Rinnekadun päähän. Tällöin 110 kV syöttöjohtoa tarvitaan 1,1 km. Tarvittava teho

voidaan siirtää keskijännitekaapeleiden avulla Paimenpolun kytkinlaitokselle. Olemassa

olevassa kytkinlaitoksessa on kaksi varalla olevaa lähtöä, joihin syöttökaapelit voidaan

kytkeä. Kuvassa 9.2 on esitetty Rinnekadun sähköaseman sijainti ja syöttöjohdon reitti

Kuva 9.2 Rinnekadun sähköaseman sijainti ja 110 kV syöttöjohdon reitti.

Taulukossa 9.2 on esitetty Rinnekadun sähköasemavaihtoehdon 110 kV syötön

rakentamiskustannukset.

Taulukko 9.2 Vaihtoehto 2, Rinnekadun sähköaseman 110 kV syötön rakentamiskustannukset.
Kustannustekijä Yksikkömäärä Yksikköhinta

[k€]
Hinta
[k€]

Annuiteetti
[k€/a]

110 kV teräspylväsilmajohto 0,6 km 244,09 146,45 8,54
110 kV maisemapylväsilmajohto 0,5 km 416,49 208,25 12,14
Johtokadun kustannukset 1 kpl 134,60 134,60 7,84
110 kV johtoerotin 1 kpl 23,30 23,30 1,36
Yhteensä 512,60 29,87

110 kV syöttöjohdon osalta Rinnekadun sähköasemavaihtoehdon

rakentamiskustannukset jäävät noin 269 k€ edullisemmaksi Paimenpolun vaihtoehtoon

Mittakaava 1:5000

RIN

4 €/m2

2 €/m2

kj-maakaapelilähdöt

110 kV ilmajohto

KSP
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nähden, mikä tarkasteluajalle jaksotettuna vuosittaisena kustannuksena tarkoittaa noin

16 k€/a.

9.2 Vaikutukset keskijänniteverkkoon

110 kV syöttöpisteen siirtäminen lähemmäs kytkinlaitosta pienentää häviöitä. Häviöiden

määrään vaikuttaa oleellisesti myös päämuuntajan koko ja ominaisuudet. Nykytilassa

normaalikytkentätilanteessa Paimenpolun kytkinasemalla on kuormitusta noin 10 MVA.

Päämuuntajalle on kuitenkin varattava reservitehoa riittävästi korvaustilanteita varten.

Kuten aiemmin kuvasta 7.61 todettiin, ongelmallisimmat johtolähdöt ovat

Vahteronmäen korvaustilanteessa KSPL05 (Paimenpolku) ja KSPL12 (Ravikatu),

joiden kuormitus kevenee uuden sähköaseman myötä. Tarkasteltaessa Vahteronmäen

korvaustilannetta, uuden sähköaseman kuormitukseksi saadaan noin 19 MVA. Kuvassa

9.3 on havainnollistettu päämuuntajan kuormituksen kasvua Vahteronmäen

korvaustilanteessa.

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2018 2028 2038 2048

P
ää

m
uu

nt
aj

an
 k

uo
rm

it
us

 [M
V

A
]]

0,5 %/a 1,0 %/a 1,5 %/a 2,0 %/a 3,0 %/a

Kuva 9.3 Uuden sähköaseman päämuuntajan kuorman kehittyminen Vahteronmäen korvaustilanteessa
erilaisilla kuormituksen kasvuprosenteilla.

KSSV:n sähköasemien päämuuntajien suurimpana nimellistehona on käytetty 25 MVA.

Tätä suuremman päämuuntajan kuormituksen korvaaminen voi tuottaa ongelmia

päämuuntajan vioittuessa. Kuten taulukosta 9.3 voidaan havaita, 25 MVA päämuuntaja

riittää korvaustilanteissa maltillisella 1 %/a kuormituksen kasvulla vuoteen 2028, mutta

suuremmalla kuormituksen kasvulla korvaustilanteen aikaisen tehon määrä ylittää 25
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MVA. Tästä syystä sähköasemalle on aiheellista rakentaa valmius toisen päämuuntajan

lisäämiseen.

25 MVA päämuuntajalla tarkasteltuna Paimenpolun kytkinaseman suurin

kolmivaiheinen oikosulkuvirta on noin 7 kA eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa.

Oikosulkukestoisuudeltaan heikoin johtotyyppi ympäröivässä maakaapeliverkossa on

APY120, jonka yhden sekunnin oikosulkuvirtakestoisuus on 11 kA.

Maakaapeliverkossa jälleenkytkentöjä ei käytetä, jolloin johtimen oikosulkukestoisuus

määräytyy suoraan oikosulun poiskytkentäajasta. Paimenpolun kytkinaseman

johtolähtöjen oikosulun poiskytkentäaika on 0,4 s, joten ympäröivä verkko on

oikosulkukestoinen myös uuden päämuuntajan jälkeen.

Seuraavassa on tarkasteltu uuden sähköaseman vaikutuksia keskijänniteverkon häviö- ja

keskeytyskustannuksiin eri sijoitusvaihtoehdoissa.

9.2.1 Vaihtoehto 1: Paimenpolun sähköasema

Taulukossa 9.3 on esitetty Paimenpolun sähköaseman keskijännitejohtolähtöjen

johtopituudet, huipputehot, kuormitusasteet, häviöenergiat sekä jännitteenalenemat

normaalikytkentätilanteessa. Tarkastelussa jakorajoina on käytetty Paimenpolun

kytkinaseman sähköasemaa edeltäviä jakorajoja.

Taulukko 9.3 Paimenpolun sähköaseman kj-johtolähtöjen johtopituudet, huipputehot, kuormitusasteet,
häviöenergiat sekä jännitteenalenemat.

Johtolähtö Johto-
pituus

lyht

 [km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]
PMPL01 - Urheilijankuja 5,5 3,3 44 30,5 0,6
PMPL07 - Paimenpolku 1 2,9 1,5 33 6,6 0,2
PMPL09 - Vahteronmäki II 1,7 2,0 21 3,6 0,1
PMPL10 - Kauppalankatu 1,2 0,9 10 0,6 0,0
PMPL11 - Valimontie 3,2 2,4 32 13,9 0,3

Kuvassa 9.4 on esitetty häviö- ja keskeytyskustannukset ennen Paimenpolun

sähköasemaa ja sähköaseman ollessa kytkettynä verkkoon.
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Kuva 9.4  Keskeytys- ja häviökustannukset ennen ja jälkeen Paimenpolun sähköasemainvestoinnin.

Paimenpolun sähköasemavaihtoehdon häviökustannussäästöksi saadaan nykytilan

häviömäärillä tarkasteltuna 11,9 k€/a. Keskeytyskustannusten osalta merkittävää

säästöä ei synny, sillä aikaisemmin normaalikytkentätilanteessa kytkinasemaa

syöttäneillä KSPL05 ja VHTL02 johtolähdöillä vikataajuudet ovat

maakaapelijohtolähdöille tyypillisen alhaisia, eikä kytkinasemaa edeltävillä johto-

osuuksilla syötetä yhtään muuntamoa. Paimenpolun sähköaseman

kokonaiskeskeytyskustannuksiksi saadaan 7 k€/a valvontamallin mukaisilla

valtakunnallisilla KAH-arvoilla laskettuna, joten säästöä syntyy vain 0,6 k€/a.

9.2.2 Vaihtoehto 2: Rinnekadun sähköasema

Rinnekadun sähköasemavaihtoehdossa kytkinlaitoksen lähtöjen arvot vastaavat

Paimenpolun sähköasemavaihtoehdon taulukossa 9.3 esitettyjä arvoja. Aikaisemmin

kytkinasemaa syöttäneiden KSPL05 ja VHTL02 johtolähtöjen sijaan Paimenpolun

kytkinasemaa syötetään kahdelta Rinnekadun johtolähdöltä. RINL01 syöttää PMPL01,

PMPL07 ja PMPL11 johtolähtöjä ja RINL02 PMPL09 ja PMPL11 johtolähtöjä.

Taulukossa 9.4 on esitetty Rinnekadun kahden johtolähdön johtopituudet, huipputehot,

kuormitusasteet, häviöenergiat sekä jännitteenalenemat.
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Taulukko 9.4 Rinnekadun sähköaseman johtolähtöjen johtopituudet, huipputehot, kuormitusasteet,
häviöenergiat sekä jännitteenalenemat.

Johtolähtö Johto-
pituus

lyht

 [km]

Huippu-
teho
Smax

[MVA]

Kuormitus-
aste
S%

[%]

Häviö-
energia

Eh

[MWh/a]

Jännitteen-
alenema

Uhmax

[%]
RINL01 - Syöttö1 5,4 4,3 32 29,6 0,4
RINL02 - Syöttö2 10,1 6,4 45 58,2 0,7

Kuvassa 9.5 on esitetty häviö- ja keskeytyskustannukset lähtötilanteessa ja Rinnekadun

sähköaseman ollessa kytkettynä verkkoon.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

VHTL02 → RINL02 KSPL05 → RINL01

K
us

ta
nn

us
 [€

/a
]

KAH,e KAH,j KEh,e KEh,j

Kuva 9.5 Keskeytys- ja häviökustannukset ennen ja jälkeen Paimenpolun sähköasemainvestoinnin.

Rinnekadun sähköasemavaihtoehdon häviökustannussäästöksi saadaan 9,9 k€/a, mikä

on 2 k€/a vähemmän kuin Paimenpolun sähköasemavaihtoehdossa.

Keskeytyskustannusten suhteen eroa ei juurikaan muodostu Paimenpolkuun verrattuna.

Keskeytyskustannussäästöä syntyy vain 0,5 k€/a.

9.3 Rakennevaihtoehdot ja rakentamiskustannukset

Sähköasemavaihtoehtojen investointikustannukset on määritetty EMV:n

yksikköhintaluettelon perusteella (liite I). Molempien asemavaihtoehtojen 110 kV

syöttöjohtona on kustannuslaskelmassa käytetty ilmajohtoratkaisua ja päämuuntajan

kokona 25 MVA. Asemavaihtoehtojen rakennetta ja rakentamiskustannuksia on arvioitu

omissa kappaleissaan.
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9.3.1 Vaihtoehto 1: Paimenpolun sähköasema

Paimenpolun sähköasemavaihtoehdossa rakentamiskustannukset muodostuvat 110 kV

syötön ja siihen tarvittavien suojalaitteiden, 110 kV kentän ja suojauksen,

päämuuntajan, muuntajaperustusten ja liityntöjen kustannuksista. Olemassa olevaa

kytkinlaitosta voidaan hyödyntää keskijännitejakeluun, joten keskijännitekojeiston

osalta merkittäviä lisäkustannuksia ei synny. 110 kV kentän ja päämuuntajan

sijoittaminen kytkinlaitoksen yhteyteen, ydinkeskustan välittömään läheisyyteen, asettaa

vaatimuksia rakenteiden toteutustavalle. Kytkinlaitosrakennuksen läheisyydessä oleva

tila on riittämätön ilmaeristeiselle 110 kV kentälle, joten 110 kV kojeisto on

rakennettava kaasueristeisenä. Paimenpolun sähköasemavaihtoehdon

investointikustannukset on esitetty taulukossa 9.5.

Taulukko 9.5 Paimenpolun sähköasemavaihtoehdon investointikustannukset.
Vaihtoehto Kustannustekijä Yksikkö-

määrä
Yksikkö-

hinta
[k€]

Hinta

[k€]

Annuiteetti

[k€/a]
Paimen- 110 kV teräspylväsilmajohto 0,6 km 244,09 146,45 8,54
polku 110 kV maisemapylväsilmajohto 0,5 km 416,49 208,25 12,14
(PMP) Johtokadun kustannukset 1 kpl 134,60 134,60 7,84

110 kV maakaapeli ja kaivu 0,5 km 438,25 219,13 12,77
110 kV johtoerotin 1 kpl 23,30 23,30 1,36
110 kV katkaisija 1 kpl 50,00 50,00 2,91
110 kV kaasuerist. 1-kiskokojeisto 1 kpl 615,10 615,10 35,85
110 kV suojaus- ja automaatio 1 kpl 87,98 87,98 5,13
Päämuuntaja 25 MVA 1 kpl 446,01 446,01 25,99
Muuntajaperustus ja liitynnät 1 kpl 53,70 53,70 3,13
Yhteensä 1984,51 115,65

Kaasueristeinen kojeisto suojaus- ja automaatiolaitteineen on ilmaeristeiseen verrattuna

noin 238 k€ kalliimpi. Investoinnin vuotuiseräksi saadaan noin 116 k€/a 40 vuoden

tarkasteluajalla ja 5 % korolla.

9.3.2 Vaihtoehto 2: Rinnekadun sähköasema

Rinnekadun sähköasemavaihtoehdon rakentamiskustannukset muodostuvat 110 kV

syötön ja siihen liittyvien laitteiden, 110 kV kentän ja sen suojaus- ja

automaatiolaitteiden, päämuuntajan, muuntajaperustusten ja liityntöjen, 20 kV kojeiston

ja sen suojaus- ja automaatiolaitteiden, 20 kV johtolähtöjen sekä sähköasematontin ja –

rakennuksen  kustannuksista. Sähköaseman kojeistot voidaan toteuttaa ilmaeristeisinä,

sillä Rinnekadun päässä on sähköasematonttia varten rakentamatonta pinta-alaa

riittävästi. Rinnekadun sähköaseman keskijännitekojeistoon tarvitaan kaksi

kytkinasemaa syöttävää johtolähtöä. Näiden lisäksi rakentamiskustannuksiin on laskettu
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kaksi varajohtolähtöä. 20 kV johtolähtöjen kustannukset muodostuvat kahdesta 0,5 km

Paimenpolun kytkinaseman syöttämiseen tarvittavasta maakaapelista. Taulukossa 9.6 on

esitetty Rinnekadun sähköasemavaihtoehdon investointikustannukset.

Taulukko 9.6 Rinnekadun sähköasemavaihtoehdon investointikustannukset.
Vaihtoehto Kustannustekijä Yksikkö-

määrä
Yksikkö-

hinta
[k€]

Hinta

[k€]

Annuiteetti

[k€/a]
Rinnekatu 110 kV teräspylväsilmajohto 0,6 km 244,09 146,45 8,54

(RIN) 110 kV maisemapylväsilmajohto 0,5 km 416,49 208,25 12,14
Johtokadun kustannukset 1 kpl 134,60 134,60 7,84
110 kV johtoerotin 1 kpl 23,30 23,30 1,36
110 kV ilmaeristeisen 1-kiskokojeisto 1 kpl 398,53 398,53 23,23
110 kV suojaus- ja automaatio 1 kpl 66,35 66,35 3,87
Päämuuntaja 25 MVA 1 kpl 446,01 446,01 25,99
Muuntajaperustus ja liitynnät 1 kpl 60,69 60,69 3,54
20 kV ilmaeristeinen kojeisto 1 kpl 63,25 63,25 3,69
20 kV suojaus- ja automaatio 1 kpl 35,51 35,51 2,07
20 kV maakaapelointi + asennus 1 kpl 67,88 67,88 3,96
Sähköasemarakennus 1 kpl 241,00 241,20 14,06
Sähköasematontti 500 m2 0,003 1,50 0,09
Yhteensä 1893,52 110,35

Rinnekadun rakentamiskustannukset ovat 100 k€ pienemmät Paimenpolun

sähköasemavaihtoehtoon verrattuna. Annuiteettien ero vaihtoehtojen välillä on vain

noin 5 k€/a.

9.4 Yhteenveto

Kouvolan alueen sähkönjakelun turvaamiseksi tulevaisuudessa on tarkasteltu kahta

sähköasemavaihtoehtoa. Sähköasematarve syntyy sähköaseman korvaustilanteiden

tehontarpeesta sekä maakaapeliverkon rajallisesta tehonsiirtokyvystä. Ongelmallisin

tilanne syntyy Vahteronmäen sähköaseman korvaustilanteessa, jolloin Kuusaanlammen

sähköasemalta Paimenpolun ja Tornionmäen kytkinasemien kautta siirrettävä

korvausteho aiheuttaa maakaapeliverkon ylikuormittumisen lähitulevaisuudessa.

Sijoittamalla uusi sähköasema Korjalan, Kuusaanlammen ja Vahteronmäen

sähköasemien muodostaman renkaan sisälle ja hyödyntämällä Paimenpolun

kytkinasemaa keskijännitejakelussa, ongelma voidaan ratkaista. Nykytilan

kuormituksilla uuden sähköaseman päämuuntajan kuormitukseksi muodostuu noin 10

MVA, mutta korvaustilanteita varten riittävän reservitehon takaamiseksi tarvitaan

nimellisteholtaan 25 MVA päämuuntaja. Sähköasemalle on rakennettava myös valmius

toisen päämuuntajan lisäämiseen tulevaisuuden kuormituksen kasvua ajatellen.

Sähköasemainvestointivaihtoehtoja on vertailtu investointi-, häviö- ja

keskeytyskustannusten avulla. Kustannusvertailu on esitetty taulukossa 9.7.
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Taulukko 9.7 Sähköasemavaihtoehtojen kannattavuustarkastelu.
Vaihtoehto Investointikustannus

[k€/a]
Häviösäästö

[k€/a]
Keskeytyskustannussäästö

[k€/a]
Yhteensä

[k€/a]
Paimenpolku -115,7 11,9 0,6 -103,2
Rinnekatu -110,4 9,9 0,5 -100,0

Sähköasemainvestointi ei ole kummassakaan vaihtoehdossa taloudellisesti kannattava,

mutta se on tehtävä teknisten reunaehtojen puitteissa. Kuten taulukosta 9.7 voidaan

havaita, sähköasemavaihtoehtojen investointikustannusten vuotuiserät ovat lähes yhtä

suuret. Häviö- ja keskeytyskustannussäästöt eivät ole investointivaihtoehtojen kannalta

merkittävässä roolissa. On kuitenkin huomioitava, että häviökustannukset perustuvat

nykytilan häviöenergiamäärään eikä tehonkasvua ole otettu huomioon. Häviöenergian

kasvun huomioiminen puoltaa Paimenpolun sähköasemavaihtoehtoa. Lisäksi

Paimenpolun sähköasemavaihtoehdon eduksi on laskettava myös olemassa olevan

kytkinaseman hyödyntäminen, jolloin vältytään 20 kV kojeiston rakentamiselta.

Paimenpolun vaihtoehdossa myös huoltotarve on vähäisempi kaasueristeisen 110 kV

kojeiston ansiosta. Rinnekadun vaihtoehdon huoltokustannuksia lisää 20 kV kojeiston

myötä verkoston lisääntyvä komponenttimäärä. Jos 110 kV haarajohdon 1,1 km osuus

rakennettaisiin maakaapelina, vaatisi se myös Rinnekadun vaihtoehdossa 110 kV

katkaisijan. Tällöin asemavaihtoehtojen annuiteettikustannusten erotus kaventuisi 2,9

k€/a ja vaihtoehtojen kustannusten ero olisi olematon. Tehontarpeen kasvun johtaessa

toisen 25 MVA päämuuntajan hankintaan, jouduttaisiin Rinnekadun sähköasemalta

rakentamaan lisää johtolähtöjä tai vahvistamaan rinnakkaisilla kaapeleilla Paimenpolun

kytkinasemaa syöttäviä kaapeleita. Tällöin sähköasemalta saatava 50 MVA teho

tarkoittaa noin 1,4 kA kuormitusvirtaa, jonka jakelemiseen tarvitaan vähintään 4 kpl

AHXAMK-W 3x300 (In = 435 A) tai AXCEL 3x240 (In= 400 A) kaapeleita.

Sähköaseman tarve on erittäin riippuvainen todellisesta kuormituksen kasvusta.

Kappaleessa 7.4.2 esitettyjen korvaustilanteiden aikaisten kuormituksen kasvun

kestoisuuksien perusteella uuden sähköaseman tulisi olla 5-10 vuoden kuluessa

kytkettynä verkkoon. Sähköaseman rakennuttamisprosessille on varattava riittävästi

aikaa, sillä kaupunkiolosuhteisiin suunniteltavan ja osittain olemassa olevia rakenteita

hyödyntävän sähköaseman yksityiskohtainen suunnittelutyö on haastavampaa. Lisäksi

kaupunkialueille rakennettavien 110 kV ilmajohtojen ja maakaapeleiden lupaprosessit

saattavat aiheuttaa viivästyksiä tavanomaiseen luvanhankinta-aikatauluun. Lisäksi
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rakentaminen infrastruktuurin keskellä vaatii haja-asutusalueella rakentamiseen

verrattuna enemmän aikaa sekä huolellisempaa valmistautumista.
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10 YHTEENVETO

Tämän työn lähtökohtana oli KSSV:lle tehty pitkän tähtäimen

verkostonkehittämissuunnitelma, jossa oli havaittu tarve kahdelle uudelle

sähköasemalle. Työn ensisijaisena tavoitteena oli määrittää kahden suunnitellun

sähköaseman toiminnan aloittamisen ajankohdat sekä laatia perusteltu esitys

sähköasemien maantieteellisistä sijainneista, toteutustavoista ja rakenteista sekä

sähköasemien syöttöön tarvittavien 110 kV johtojen alustavista rakenteista ja reiteistä.

Sähköasemainvestointihankkeen läpivientiin kuluvaa aikaa on pyritty kartoittamaan

hahmottamalla rakennuttamisprosessin eri vaiheita ja arvioimalla osaprosesseihin

tarvittavaa aikaa. Rakennuttamisprosessin luonteesta ja rakennutettavasta kohteesta

riippuen sähköaseman tarve ja rakentaminen tulisi ennakoida keskimäärin seitsemän

vuotta ennen sähköaseman toiminnan aiottua aloittamisajankohtaa. Tällöin voidaan

varmistaa sähköaseman toiminnan aloittaminen haluttuna ajankohtana. Haja-

asutusalueella rakennuttamisprosessin läpivienti voi onnistua jopa kahdessa vuodessa,

mutta kaupunkitaajamissa sähköaseman sijoittaminen optimaalisimpaan paikkaan

infrastruktuurin keskelle voi vaatia useiden vuosien ennakointia.

Työssä tarkasteltaviksi kohdealueiksi on valittu pitkän tähtäimen

kehittämissuunnitelman perusteella KSSV:n jakelualueen pohjoisosa sekä Kouvolan

ydinkeskustaa syöttävien sähköasemien jakelualue. Verkoston nykytilaa ja

käyttövarmuutta on tarkasteltu sähköasemien ja niiden syöttämiseen tarvittavien 110 kV

johtojen sijaintien, toteutustapojen ja rakenteiden määrittämiseksi. Nykytilan

selvityksessä on tarkasteltu keskijänniteverkon ja sähköasemien päämuuntajien

kuormittuvuutta, keskijännitejohtolähtöjen jännitteenalenemia sekä johtolähtökohtaisia

häviö- ja keskeytyskustannuksia. Keskeytyskustannusten laskennassa on hyödynnetty

verkkoyhtiön keskeytystilastoja vuosilta 1996-2007. Nykytilan selvityksen perusteella

sähkönjakeluverkostossa ei ole ongelmia normaalikytkentätilanteessa

jännitteenalenemien ja kuormittuvuuksien suhteen, mutta jakelualueen pohjoisosaa

syöttävien pitkien johtolähtöjen jännitteenalenemat nousevat lähelle maksimirajaksi

asetettua arvoa. Pitkillä johtolähdöillä myös keskeytyskustannukset ovat korkeahkoja.

Sähköasemien toiminnan aloittamisajankohtien määrittämiseksi on tarkasteltu

kohdealueiden selviytymistä jakelualueen kuormituksen kasvusta tutkimalla
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keskijänniteverkoston kuormituksen kasvun kestoisuutta sekä päämuuntajien

reservitehokapasiteettia normaalikytkentätilassa ja yksittäisen sähköaseman

korvaustilanteessa. Sähköaseman toiminnan aloittamisajankohdan määrääväksi tekijäksi

muodostuivat yksittäisen sähköaseman korvaustilanteet. Jakelualueen pohjoisen haja-

asutusalueen suuret yksittäiset kuormitukset pitkien johtolähtöjen loppupäässä johtavat

jännitteenalenemaongelmiin jo nykytilan kuormituksilla. Tämä voi johtaa suuriin

keskeytyskustannuksiin ensisijaisesti aluetta syöttävän sähköaseman vioittuessa.

Kouvolan ydinkeskustan alueella maakaapeliverkon korvaustilanteiden aikainen korkea

kuormitusaste sekä korvaavien sähköasemien päämuuntajien reservitehon vähyys

vaativat uuden sähköaseman rakentamista alueelle 5-10 vuoden sisällä riippuen suuresti

kuormituksen kasvun kehittymisestä.

Sähköasemainvestoinnin ajoittamisen tarkkuuden kannalta eniten merkitystä on

kuormituksen kasvun ennustamisella. Tässä työssä kuormituksen kasvun kehittymistä

on tarkasteltu sähköasematasolla tutkimalla sähköasemakohtaisten pätötehojen

kehittymistä sekä kohdealueiden energiankulutuksen muutosta menneinä vuosina.

Alueen sähkönkulutuksen tulevaisuuden muutoksen arvioimiseksi on tarkasteltu

kohdealueiden väestönmäärän kehittymistä, kaavoitusta, tonttitarjontaa ja suunnitteilla

olevia rakennushankkeita. Sähköasemien tehokehityksen perusteella KSSV:n

pohjoisosan jakelualueen kasvu on ollut voimakkaampaa verrattuna Kouvolan

ydinkeskustan alueeseen. Tulevaisuuden kehitysnäkymien arviointi on kuitenkin

hankalaa, johtuen osaltaan Kouvolan alueen kuntaliitoksen vaikutuksista ja yleisistä

energiankäytön tehostamistavoitteista. Jatkossa verkkoyhtiön tulisi kerätä talteen

vuosittain muuntamokohtaiset kuormitustiedot ennusteen tarkentamiseksi

sähköasematasolta johtolähtötasolle. Tieto verkkoyhtiössä on olemassa, joten ainoastaan

tiedon taltioiminen tulisi organisoida.

Molemmat sähköasemainvestoinnit ovat taloudellisesti kannattamattomia, mutta

investoinnit on tehtävä sähköteknisten reunaehtojen takia. Haja-asutusalueelle

sijoitettavan sähköaseman kannattavuutta parantaa kevyen sähköasemaratkaisun käyttö.

Haja-asutusalueen sähköasemainvestointi saadaan taloudellisesti kannattavaksi, jos 110

kV syöttöjohto voidaan rakentaa edullisemmin esimerkiksi kevyempää johtorakennetta

hyödyntäen. Kouvolan keskustan sähköasemaratkaisun rakentamiskustannuksia nostavat

syötön rakentaminen osittain maakaapelina sekä 110 kV kojeiston rakentaminen
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Paimenpolun kytkinaseman yhteyteen kaasueristeisenä. Uuden sähköaseman

rakentaminen vähentää häviökustannuksia, mutta investoinnilla ei ole merkittävästi

vaikutusta keskeytyskustannuksiin.
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VERKOSTOKOMPONENTTIEN YKSIKKÖHINTALUETTELO 2009 LIITE I,1

Muuntamot Yksikkö Yksikköhinta
[€]

1-pylväsmuuntamo kpl 4 850
2-pylväsmuuntamo kpl 6 630
4-pylväsmuuntamo kpl 7 220
Puistomuuntamo, tyyppi 1 (ulkoa hoidettava) kpl 27 490
Puistomuuntamo, tyyppi 2 (sisältä hoidettava) kpl 35 010
Kiinteistömuuntamo kpl 47 620
Erikoismuuntamot kpl 80 990
Satelliittimuuntamo kpl 16 800
Kaapeloitu erotinasema kpl 22 140
Kaapeliverkon muuntamon kauko-ohjauslaitteet kpl 4 800
1000 V suojalaitteet kpl 1 580

Muuntajat
[kVA]

Yksikkö Yksikköhinta
[€]

16 kpl 4 850
30 kpl 6 630
50 kpl 7 220
100-160 kpl 27 490
200 kpl 35 010
300-315 kpl 47 620
500-630 kpl 80 990
800 kpl 16 800
1000 kpl 22 140
1250 kpl 4 800
1600 kpl 1 580
20/10 kV muuntajat kpl 252 970
10/20 kV muuntajat kpl 252 970
45/20 kV muuntajat kpl 279 590
20/20 kV muuntajat kpl 201 930

20 kV ilmajohdot Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Sparrow tai pienempi km 17 930
Raven km 22 000
Pigeon km 25 140
Al 132 tai suurempi km 29 110
SAXKA 70 tai pienempi km 50 650
SAXKA 120 tai suurempi km 60 060
PAS 35 – 70 km 29 280
PAS 95 tai suurempi km 32 640
Muut km 17 930

0,4 kV ilmajohdot Yksikkö Yksikköhinta
[€]

AMKA 16 – 25 km 13 530
AMKA 35 – 50 km 14 260
AMKA 70 km 17 510
AMKA 120 km 21 060
Muut km 13 530



LIITE I,2

20 kV erottimet ja katkaisijat Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Johtoerotin, kevyt kpl 3 650
Johtoerotin, katkaisukammioin kpl 6 750
Kauko-ohjattu erotinasema 1 erotin kpl 16 610
Kauko-ohjattu erotinasema 2 erotinta kpl 31 590
Kauko-ohjattu erotinasema 3-4 erotinta kpl 41 420
Pylväskatkaisija (kauko-ohjattava) kpl 22 140
20 kV katkaisija-asema kpl 75 450
20 kV kytkinasema kpl 44 380
20/20 kV säätöasema kpl 210 810

20 kV maakaapelit (asennus) Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Enintään 70 maakaapeli km 25 270
95 – 120 maakaapeli km 34 600
150 – 185 maakaapeli km 41 990
240 – 300 maakaapeli km 47 680
Enintään 70 vesistökaapeli km 58 230
Kojeistopääte kpl 1 260
Pylväspääte kpl 2 650
Jatko kpl 2 490

0,4 kV maakaapelit (asennus) Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Enintään 25 maakaapeli km 7 330
35 – 50 maakaapeli km 9 830
70 maakaapeli km 12 630
95 – 120 maakaapeli km 13 590
150 – 185 maakaapeli km 19 680
240 – 300 maakaapeli km 20 200
Enintään 35 vesistökaapeli km 12 760
50 – 70 vesistökaapeli km 14 990
95 – 120 vesistökaapeli km 18 750
Vähintään 150 vesistökaapeli km 28 400

0,4 ja 20 kV maakaapelit (kaivu) Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Haja-asutusalue km 10 190
Taajama-alue km 21 700
Kaupunkialue km 67 100

Jakokaapit ja jonovarokekytkimet Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Haaroituskaappi kpl 630
Kaapelijakokaappi enintään 400 A kpl 1 380
Kaapelijakokaappi vähintään 630 A kpl 1 540
Jonovarokekytkin enintään 160 A kpl 270
Jonovarokekytkin 250 – 400 A kpl 410
Jonovarokekytkin 630 A kpl 760



LIITE I,3

45 kV, 110 kV ja 400 kV johdot sekä erotinasemat Yksikkö Yksikköhinta
[€]

45 kV puupylväsjohto km 52 140
110 kV puupylväsjohto, yksi virtapiiri km 116 490
110 kV teräsristikkopylväsjohto, yksi virtapiiri km 244 090
110 kV teräsristikkopylväsjohto, kaksi virtapiiriä km 310 660
110 kV maakaapeli km 438 250
400 kV harustettu teräspylväsjohto km 205 260
400 kV vapaasti seisova teräspylväsjohto km 377 230
45 kV erotinasema (1 erotin) kpl 16 640
110 kV johtoerotin kpl 23 300
110 kV kaukokäyttöinen johtoerotin kpl 35 510
110 kV johtoaluekorvaus km 22 520
400 kV johtoaluekorvaus km 30 960

45 kV sähköasemarakenteet Yksikkö Yksikköhinta
[€]

45/20 kV sähköasema kpl 382 770
45 kV kentät 110 kV asemilla kpl 216 340
+ lisäkenttien hinnat kpl 190 830

Käytönvalvontajärjestelmä Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Käytönvalvontajärjestelmän perusosa kpl 321 750
+ sähköasemakohtainen lisähinta kpl 10 540
+ erotinasemakohtainen lisähinta kpl 2 430

Käytönvalvontajärjestelmän viestiverkot Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Käytönvalvontajärjestelmän viestiverkkojen perusosa kpl 86 980
+ sähköasemakohtainen lisähinta kpl 5 050

Verkko- ja asiakastietojärjestelmä Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Verkkotietojärjestelmähinta kpl 288 460
+ käyttäjämäärään perustuva osa asiakasta 4,5
Asiakastietojärjestelmähinta kpl 288 460
+ käyttäjämäärään perustuva osa asiakasta 4,5

Energiamittauslaitteet Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Paikallisesti luettavat mittarit kpl 140
Tuntiluettavat mittarit (yli 63 A) kpl 1 120
Muut kaukoluettavat mittarit (63 A tai vähemmän) kpl 240

Sähköasemat
Sähköasematontit

Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Suurkaupunkien kaava-alueet m2 72,1
Muut kaava-alueet m2 2,8
Kaavoittamaton alue m2 1,4

Sähköasemat
Asemarakennukset

Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Suurkaupunkien kaava-alueet kpl 817 470
Muut kaava-alueet kpl 241 200
Kaavoittamaton alue kpl 86 310



LIITE I,4

Sähköasemat
110 kV muuntajat [MVA]

Yksikkö Yksikköhinta
[€]

6 kpl 268 500
10 kpl 302 890
16 kpl 358 360
20 kpl 403 850
25 kpl 446 010
31,5 kpl 514 800
40 kpl 576 940
50 kpl 656 810
63 kpl 769 980
80 kpl 883 150
100 kpl 996 310
220/110 kV muuntaja kpl 1 198 240

Sähköasemat
110 kV kevyt sähköasema

Yksikkö Yksikköhinta
[€]

110 kV kevyt sähköasema kpl 403 850

Sähköasemat
110 kV kentät ilmaeristeisellä sähköasemalla

Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Muuntajaperustus ja liitynnät ilmaeristeisellä asemalla kpl 60 690
Ilmaeristeisen 1-kiskokojeiston perushinta kpl 398 530
+ 1-kisko lisäkentän hinta kpl 254 290
Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston perushinta kpl 482 180
+ 2-kisko lisäkentän hinta kpl 337 390
Ilmaeristeisen 3-kiskokojeiston perushinta kpl 561 390
+ 3-kisko lisäkentän hinta kpl 396 860
Suojaus- ja automaatio perushinta (ilmaeristeinen) kpl 66 350
+ lisäkenttä kpl 17 300

Sähköasemat
110 kV kentät kaasueristeisellä sähköasemalla

Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Muuntajaperustus ja liitynnät kaasueristeisellä asemalla kpl 53 700
Kaasueristeisen 1-kiskokojeiston perushinta kpl 615 100
+ 1-kisko lisäkentän hinta kpl 369 790
Kaasueristeisen 2-kiskokojeiston perushinta kpl 718 840
+ 2-kisko lisäkentän hinta kpl 451 780
Suojaus- ja automaatio perushinta (kaasueristeinen) kpl 87 980
+ lisäkenttä kpl 31 950

Sähköasemat
20 kV kojeistot

Yksikkö Yksikköhinta
[€]

Ilmaeristeisen 1-kiskokojeiston perushinta kpl 21 970
+ 1-kisko lisäkentän hinta kpl 13 760
Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston perushinta kpl 31 510
+ 2-kisko lisäkentän hinta kpl 21 750
Kaasueristeinen 2-kiskokojeiston perushinta kpl 49 700
+ 2-kisko lisäkentän hinta kpl 29 740
Suojaus- ja automaatio asemakohtainen perushinta kpl 18 860
+ lisäkenttä kpl 5 550
Kondensaattori 2,4 Mvar kpl 38 280
Maasulun sammutuslaitteisto kpl 125 700
Kuristin yli 50 MVA kpl 71 670
Kuristin alle 50 MVA kpl 46 930
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Kuva II.1 Kytkinasemien johtolähtöjen rakenne.
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Kuva II.2 Kytkinasemien johtolähtöjen energiajakauma.
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Kuva II.3 Kytkinasemien johtolähtöjen energiajakaumalla painotetuilla KAH-arvoilla lasketut
eskeytyskustannukset.
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Kuva II.4 Kytkinasemien johtolähtöjen kokonaiskeskeytyskustannukset eri KAH-arvoilla laskettuna.

Taulukko II.1 Kytkinasemien johtolähtöjen keskeytystaajuudet ja –ajat. Lihavoidut arvot eivät perustu
keskeytystilastoon.

Keskeytystaajuus Keskeytysaika
Johtolähtö Vika

fv

[kpl/km,a]

Suunniteltu
fs

[kpl/km,a]

PJK
fpjk

[kpl/km,a]

AJK
fajk

[kpl/km,a]

Vika
tv,ave

[h]

Suunnit.
ts,ave

[h]
PMPL01-Urheilijankuja 0,02 0,08 0,00 0,00 1,72 1,56
PMPL07-Paimenpolku 1 0,06 0,12 0,00 0,00 1,72 1,56
PMPL09-Vahteronm. II 0,10 0,05 0,00 0,00 1,72 1,56
PMPL10-Kauppalank. 0,01 0,07 0,00 0,00 1,72 1,56
PMPL11-Valimontie 0,01 0,05 0,00 0,00 1,72 1,56
TORL02-Tehontie 0,05 0,18 0,32 0,11 1,10 1,59
TORL03-Jäkälätie 0,01 0,03 0,00 0,00 1,10 1,59
TORL10-Käyrälampi 0,22 0,01 0,00 0,00 1,10 1,59
TORL12-Palonojantie 0,08 0,03 0,00 0,00 1,10 1,59

Taulukko II.2 Kytkinasemien johtolähtöjen energiajakaumalla painotetut KAH-arvot
Johtolähtö Vika Suunniteltu PJK AJK

[€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kWh]
PMPL01-Urheilijankuja 0,88 9,07 0,34 5,51 0,45 0,97
PMPL07-Paimenpolku 1 1,55 15,53 0,57 10,08 0,92 1,68
PMPL09-Vahteronm. II 2,27 24,67 0,38 18,10 1,19 2,19
PMPL10-Kauppalank. 0,84 9,43 0,25 6,20 0,39 0,92
PMPL11-Valimontie 2,03 21,21 0,52 14,84 1,15 2,06
TORL02-Tehontie 2,54 25,65 0,50 17,97 1,37 2,34
TORL03-Jäkälätie 0,51 5,55 0,26 3,02 0,22 0,64
TORL10-Käyrälampi 2,04 20,26 0,71 13,50 1,24 2,16
TORL12-Palonojantie 1,83 17,51 0,53 11,23 1,02 1,75



KUORMITUSTEN KASVUN RAJAT LIITE III
NORMAALIKYTKENTÄTILASSA

Taulukko III.1 Kuormitusten kasvun rajat normaalikytkentätilassa.
Johtolähtö Huipputeho

Pmax

[MW]

Jännitteenalenema
Uh

[%]

Häviökustannukset
Kh

[k€]
VALL01 - Niinistö 2,2 → 11,7 0,5 → 2,8 1,5 → 43,5
VALL02 - Jokela 2,4 → 9,3 0,9 → 3,6 2,6 → 39,9
VALL04 - Kirkonkylä 2,4 → 11,9 0,5 → 2,5 1,3 → 34,1
VALL12 - Miettula 1,5 → 1,9 5,4 → 7,0 10,5 → 18,1
VALL13 - Selänpää 1,3 → 2,6 3,2 → 7,0 2,9 → 13,6
VALL14 - Toikkala 2,9 → 3,3 6,0 → 7,0 9,9 → 13,0
VALL15 - Tuohikotti 1,4 → 2,3 4,1 → 7,0 5,9 → 16,2
PILL03 - Kymenranta 2,3 → 5,7 0,6 → 1,6 1,0 → 6,5
PILL04 - Verla 2,2 7,0 21,5
PILL05 - Oravala 1,5 → 3,0 3,3 → 7,0 3,9 → 14,6
PILL07 - Voikkaa 2,1 → 7,3 0,7 → 2,6 1,7 → 19,6
PILL08 - Hirvelä 2,3 → 3,4 4,6 → 7,0 5,1 →11,5
PILL09 - Mattila 0,9 → 8,1 0,3 → 3,8 0,4 → 38,9
PILL10 - Tähtee 2,9 → 11,6 0,9 → 4,0 2,3 → 37,8
PILL12 - Peräsaari 0,4 → 11,5 0,0 → 1,6 0,0 → 5,5
PILL13 - Kollinsuo 0,3 → 11,9 0,1 → 6,7 0,0 → 26,7
KJLL09 - Korjalankatu 2,6 → 7,2 0,1 → 0,5 0,4 → 3,4
KJLL15 - Vahteronmäki 2,7 → 7,2 0,2 → 0,6 1,0 → 7,0
KJLL17 - Kasarminmäki 2,7 → 7,1 0,3 → 0,9 1,2 → 8,0
KJLL18 - Pytäränkatu 0,7 → 11,8 0,0 → 1,6 0,0 → 23,2
KJLL19 - Keltti 1,1 → 7,2 0,6 → 4,5 0,5 → 25,0
KJLL23 - Kaunisnurmi 3,0 → 6,9 0,6 → 1,4 2,2 → 12,1
KSPL02 - Saksanaho 2,9 → 6,0 1,2 → 2,6 5,6 → 24,0
KSPL04 - Ravikylä 2,1 → 10,8 0,2 → 1,2 0,5 → 14,9
KSPL05 - Paimenpolku 4,0 → 12,8 0,6 → 2,3 4,1 → 43,6
KSPL07 - Kuusaanlampi 4,6 → 8,8 1,3 → 2,5 7,8 → 28,7
KSPL08 - Heparo 1,2 → 10,8 0,4 → 3,9 0,5 → 42,1
KSPL09 - Mieho 1,3 → 10,8 0,7 → 6,7 0,5 → 35,6
KSPL10 - Lehtomäki 3,7 → 8,2 0,6 → 1,5 1,5 → 7,8
KSPL11 - Katajaharju 2,1 → 7,3 0,7 → 2,5 2,2 → 27,0
KSPL12 - Ravikatu 4,4 → 8,1 2,1 → 4,0 14,7 → 51,1
KSPL14 - Savontalontie 1,2 → 12,2 0,2 → 2,5 0,4 → 36,2
VHTL02 - Paimenpolku I 6,3 → 10,9 1,5 → 2,6 11,1 → 33,4
VHTL06 - Paimenpolku II 2,7 → 8,6 0,6 → 1,9 1,7 → 17,1
VHTL08 - Tornionmäki 0,2 → 11,5 0,0 → 4,4 0,0 → 42,5
VHTL09 - Vahteronkatu 3,8 → 7,8 0,7 → 1,5 2,2 → 9,7
VHTL10 - Lyhtykuja 3,2 → 7,4 0,9 → 2,1 4,3 → 23,4
VHTL11 - Lylykaari 1,5 → 10,8 0,1 → 1,5 0,2 → 8,7
VHTL12 - Utti* 2,0 → 3,6 3,5 → 7,0 5,4 → 21,2
VHTL13 - Kiehuva 0,8 → 11,9 0,3 → 6,4 0,2 → 59,9
VHTL14 - Ojamaantie 0,7 → 10,2 0,3 → 5,5 0,2 → 39,5
VHTL16 - Sarkola 1,4 → 10,7 0,1 → 1,5 0,3 →18,4
VHTL18 - Keskusta 2,6 → 9,7 0,4 → 1,5 1,5 → 23,0
VHTL20 - Penttilä 2,9 → 11,8 0,6 → 2,6 1,6 → 28,5
VHTL22 - Ojaniitty 2,8 → 7,2 1,2 → 3,2 3,9 → 26,1

*Johtolähdön arvoissa epätarkkuutta verkostolaskennan ongelman takia.



KUORMITUSTEN KASVUN RAJAT LIITE IV
KORVAUSTILANTEISSA

Taulukko IV.1 Kuormitusten kasvun rajat korvaustilanteissa.
Korvattava
asema

Johtolähtö Huipputeho
Pmax

[MW]

Jännitteenalenema
Uh

[%]
VAL PILL08 - Hirvelä 2,7 → 3,5 7,4 → 10,0

PILL09 - Mattila 4,3 14,9
KSPL08 - Mieho 9,8 → 10,2 9,1 → 10,0
VHTL12 - Utti 3,4 → 4,2 9,4 → 10,0

PIL NIRL06 - Pohjankorpi 6,3 → 8,7 3,4 → 4,8
NIRL04 - Keskuslaitos 0,7 → 7,9 0,4 → 4,7
VALL13 - Selänpää 4,0 → 4,7 8,3 → 10,0
KSAL08 - Iitti kk 3,1 → 3,4 9,2 → 10,0
KSPL09 - Mieho 5,3 → 10,5 3,5 → 7,3

KJL VHTL02 - Paimenpolku 8,5 → 10,8 2,4 → 3,1
VHTL04 - Ruotsula 3,2 → 9,0 1,7 → 5,0
VHTL20 - Penttilä 4,5 → 9,3 1,6 → 3,5
NIRL02 - Töyrylä 1,4 → 11,8 0,7 → 6,7
NIRL13 - Leca 2,3 → 11,7 0,4 → 2,3
KSPL05 - Paimenpolku 6,4 → 9,7 2,0 → 3,2

KSP NIRL10 - Keskusta 6,1 → 7,4 3,7 → 4,5
KJLL07 - Katajaharju 2,1 → 7,3 0,4 → 1,6
KJLL23 - Kaunisnurmi 5,2 → 7,1 1,6 → 2,2
KJLL24 - Tanttari 1,2 → 9,5 0,1 → 1,4
PILL10 - Tähtee 4,2 → 11,8 2,2 → 6,4
VHTL02 - Paimenpolku I 9,5 → 11,0 1,9 → 2,3
VHTL08 - Tornionmäki 4,5 → 11,1 2,0 → 5,3
VHTL18 - Keskusta 7,2 → 8,1 2,6 → 3,0
VALL01 - Niinistö 3,4 → 12,0 0,9 → 3,4

VHT KJLL15 - Vahteronmäki 4,7 → 7,3 1,2 → 2,0
KJLL18 - Pytäränkatu 4,3 → 7,7 2,1 → 3,9
KJLL23 - Kaunisnurmi 4,6 → 7,2 1,3 → 2,0
KSPL05 - Paimenpolku 12,4 → 14,0 1,8 → 2,0
KSPL07 - Kuusaanlampi 9,1 → 11,0 1,7 → 2,1
KSPL12 - Ravikatu 7,4 → 8,7 4,2 → 5,0
MYEL05 - Ummeljoki 4,0 → 5,2 3,8 → 5,0
MYEL06 - Keltakangas 2,5 → 8,2 2,8 → 10,0
MYEL08 - Kurkimäki 4,2 → 8,1 2,1 → 4,2
VALL12 - Miettula 4,1 → 5,7 7,0 → 10,0



KSSV:N KESKIJÄNNITEVERKON KOHDEALUE LIITE V

Kuva V.1 KSSV:n keskijänniteverkko työn kohdealueiden osalta.

Mittakaava 1:175000


