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Kotkan jakelualueella käytetään historiallisista syistä keskijänniteverkossa kahta jänniteta-

soa, 10 kV ja 20 kV. Eri jännitetasojen lisäksi Kotkan jakelualueen 110/20 päämuuntajien 

kytkentäryhmänä on käytössä YNyn0, kun taas muualla verkossa käytetään YNd11 kyt-

kentäryhmää. Jännitetasoista ja kytkentäryhmistä johtuen Kotkan jakeluverkon yhteenkyt-

kettävyys ympäröivän verkon kanssa on haastavaa. 

 

Työn tavoitteena on selvittää Kotkan kaupungin keskijänniteverkon nykytila ja käytettä-

vyys häiriötilanteissa pahimpana mahdollisena aikana, sekä löytää mahdolliset ongelma-

kohdat. Verkon nykytila tarkasteltiin verkkotietojärjestelmän avulla käyttäen laskennallisia 

tuloksia, jotka skaalattiin vastaamaan kovemman pakkastalven kuormitusta. Skaalaus teh-

tiin useamman vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin yleinen taloustilanne oli parempi ja 

verkon kuormitus suurempi, jolloin verkko ei tule alimitoitetuksi taloustilanteen parantues-

sa. Tulevaisuuden varalta muodostettiin alueen tulevaisuuden kuormitusennusteet käyt-

tämällä historiatietoja sekä tulevaisuuden näkymiä apuna. 

 

Työn keskeisimmäksi sisällöksi muodostui selvittää tarve usean käyttöjännitteen säilyttä-

miselle sekä erilaisten kytkentäryhmien ylläpitämiseen ja kosketusjänniteongelman ratkai-

seminen. Alueen sähköverkon kehittämiseksi tehtiin useita eri vaihtoehtoja, joita vertailtiin 

elinkaarikustannusperiaatteella toisiinsa. Vertailun pohjalta saatiin investointistrategia eh-

dotukset, joiden pohjalta verkkoyhtiö voi tehdä tulevaisuuteen sijoittuvia ratkaisuja.
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For historical reasons at Kotka distribution area is used two different medium voltage lev-

els, 10 kV and 20 kV. In addition to different voltage levels at Kotka distribution area is al-

so used YNyn0 vector group in 110/20 powertransformers when in other distribution area 

is used YNd11. Because of the different voltage levels and the vector group it is challeng-

ing to connect Kotka distribution network to surrounding distribution network. 

 

The objective of this thesis is to examine Kotka citys distribution networks electrical pre-

sent state and usability in the worst case scenario and to find out possible problems. Net-

works present state was examined by using networks planning programs calculated re-

sults which were scaled to match colder winter time. Scaling was made to match situation 

that was several years past of the present time when the general economic situation 

where better and network loads bigger. Future prediction for the load increment was made 

by using historic data and changes that will happen in the future. 

 

Evaluating contact voltage problem and examine the usage of multiple distribution voltage 

and different linkage group were the main focus areas in this thesis. Several options was 

made to develop areas power grid, that where compared with the life cycle costs to each 

other. Investment proposals were made on the basis of the life cycle costs comparisons 

and with the proposals can network company make future investment solutions. 
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1. JOHDANTO 

Suurissa kaupungeissa sähköverkko on suurimmaksi osaksi rakennettu maakaapeliver-

koksi vuosien 1960-1990 välisenä aikana. Tuolloin rakennetun verkon vaatimukset ovat 

olleet hyvin erilaiset verrattuna nykypäivänä verkon vaatimuksiin. Ennen 2000-lukua maa-

kaapeliverkon rakentamisessa käytettiin hyvin yleisesti paperi- ja öljykaapeleita. 

 

Aikanaan rakennettua maakaapeliverkkoa on ajansaatossa muutettu ja uusia yhteyksiä 

johtolähtöjen ja muuntamoiden välille on rakennettu paljon. Kuitenkin verkon kuormitus on 

kasvanut vuoden 2000 jälkeen paljon, mistä johtuen verkon toimivuutta on syytä tarkastel-

la nykypäivän tilanteessa. Kovan pakkasen aikana, silmukoidusta verkosta huolimatta, voi 

olla vaikea saada riittävästi tehoa kulkemaan läpi. Varsinkin historiallisesta syystä olevalla 

10 kV verkon alueella siirrettävä teho on rajallinen pienemmästä jännitteestä johtuen. Täs-

tä johtuen onkin syytä tarkastella, pystytäänkö 10 kV jännitettä käyttämään myös tulevai-

suudessa vai onko harkittava suurempaan käyttöjännitteeseen siirtymistä ja onko tarvetta 

säilyttää usean eri kytkentäryhmän verkkoa, vai onko syytä kytkentäryhmät yhtenäistää ja 

näin helpottaa verkon käyttöä. Uudet suuret toimijat alueella voivat muuttaa verkon käytet-

tävyyttä merkittävästi, jolloin verkon tilaa on aina syytä tarkastella uudestaan. 

1.1 Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy (KSOY-V) on Kymenlaakson Sähkö Oy:n (KSOY) omis-

tama sähköverkkoyhtiö, jonka tarkoituksena on vastata alueen sähköverkkoliiketoiminnas-

ta. 1918 perustettu KSOY on 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö, joka on käsit-

tänyt aikaisemmin energialiiketoiminnan, verkkoliiketoiminnan ja verkonrakennusliiketoi-

minnan. Vuoden 2007 jälkeen on verkkoliiketoiminta eriytetty (Työ ja Elinkeinoministeriön 

määräyksestä) erilliseen yhtiöön, jonka myötä KSOY-V perustettiin. Uudistuksen myötä 

verkkoliiketoiminnasta on vastannut KSOY-V ja energia- sekä rakennusliiketoiminnasta 

KSOY. Vuonna 2015 rakennusliiketoiminta eriytettiin omalle yhtiölle Kymenlaakson ver-

konrakennuttamiselle. 

 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoalue on 4 eri maakunnan (Kymenlaakso, 

Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Uusimaa) ja 17 eri kunnan alueella. Kuvassa 1.1 on esitetty 

jakeluverkkoalue ja toimipisteet. 
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Kuva 1.1 KSOY-V:n jakeluverkkoalue (KSOY) 

KSOY-V:n verkkorakenne on suurimmaksi osin ilmajohtoverkkoa, joka sijaitsee enimmäk-

seen pelloilla. Kaapelointiaste lisääntyy tulevien vuosien aikana tasaisesti uusien toimitus-

varmuusinvestointien johdosta, jolloin merkittävä osa taajama-alueiden keskijännitever-

kosta vika herkkiä ilmajohto osuuksia maakaapeloidaan. Tällä hetkellä verkon kaapeloin-

tiaste on 13,5 %. Jakelualueella esiintyy kahta eri jakelujännitettä 10 kV ja 20 kV, joista 20 

kV on yleisin jakelujännite, mitä käytetäänkin muilla alueilla paitsi Kotkan Karhulan alueel-

la, missä kolme sähköasemaa toimii 10 kV:n jännitteellä. Alueella on 31 sähköasemaa, 

joissa 39 päämuuntajaa. Asiakkaita verkkoyhtiön jakelualueella on 102 285 kpl. 

Taulukko 1.1 KSOY-V verkoston rakenne 2014 

Sähköasemat 31 kpl 

Päämuuntajat 39 kpl 

Jakelumuuntajat 4 770 kpl 

110 kV johdot 236 km 

Keskijännitejohdot 4 776 km 

KJ-kaapelointiaste 13,5 % 

Pienjännitejohdot 7954 

PJ-kaapelointiaste 21,8 % 

Verkon pituus 12 966 km 

Verkonpituus/asiakas 127 m 
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1.2 Kotkan kaupunki 

Kotkan kaupunki on Kymenlaakson maakunnan eteläosissa sijaitseva kaupunki. Kotkassa 

on tällä hetkellä asukkaita n. 54 500 kpl ja Suomen kaupungeista Kotkassa käytetään 

energiaa 18. eniten. Kaupungin alue ulottuu mantereen puolella sijaitsevista Pernoosta ja 

Laajakoskesta aina merellä sijaitseviin Haapasaariin. Kaupungin keskustana toimii Kotkan 

saari, jonne on keskittynyt paljon palveluita ja huomattava määrä asutusta. Kymenlaakson 

Sähkön omistajista on Kotkan kaupungilla suurin omistajuus yhtiöön 27 % osuudella. 
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2. LASKENTAPERUSTEET 

Laskennassa käytetyt parametrit ja lähtötiedot saatiin verkkotietojärjestelmästä Trimble-

NIS:stä. Tehonjako- ja vikavirtojen laskenta suoritettiin verkkotietojärjestelmän avulla käyt-

täen tietokantaa. Talouslaskelmat lasketaan tätä tarkoitusta varten luodulla taulukkolas-

kentapohjalla. Tässä kappaleessa käydään läpi teoriapohjaisesti laskennassa käytetyt yh-

tälöt sekä yleiset laskentaparametrit. 

2.1 Laskentaparametrit 

Työssä käytetyt sähköiset parametrit ovat samat kuin verkkotietojärjestelmän (VTJ) Trim-

bleNIS:ssä. Sähköverkkokomponenttien hintoina on käytetty Energiaviraston (EV) yksik-

köhintoja vuodelle 2015 (EV 2015). Laskentajännitteinä käytetään 20 kV verkossa Ukisko20= 

20,6 kV ja 10 kV verkossa Ukisko10= 10,5 kV. Jännitteenalenema rajoina käytetään normaa-

litilanteessa 5 % ja korvauskytkentätilanteessa sallitaan 8 % jännitteenalenema. Laskel-

missa peruskorkotasona on käytetty p = 5 %. 

 

Häviökustannuksia laskettaessa käytetään häviöiden huipunkäyttöaikaa tt, jonka avulla 

häviöteho saadaan muutettua energiaksi. Tässä työssä johtolähtöjenhuipunkäyttöaikana 

käytetään thj = 2250 h ja päämuuntajien thp = 2900 h. 

2.2 Häviöenergian hinta 

Häviöenergian hintaa on arvioitu tarkastelemalla Nord Pool sähköpörssin viimevuosien 

vuoden keskihintoja sekä tutkimalla SKM:n tekemää ennustusta, joka arvioi pohjoismais-

ten markkinoiden kehittymistä eri skenaarioiden kautta. 

 

Nord Poolista toteutuneiden vuosien 2012–2014 vaihteluväli oli 36,7 - 41,15 €/MWh välil-

lä. SKM:n skenaarion mukainen vaihteluväli vuosien 2015 - 2032 on välillä 38,24 - 53,02 

€/MWh, mistä johtuen tässä työssä on käytetty sähköenergian hintana 37,5 €/MWh. Alla 

olevassa kuvassa 2.1 on esitetty vuosien 2012 - 2014 osalta Nord Poolissa toteutuneiden 

vuoden keskihinnat sekä vuodesta 2015 eteenpäin SKM:n mukaiset odotetut vuoden kes-

kihinnat. (Nord Pool Spot) (SKM 2014) 
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Kuva 2.1 Sähköenergian keskihinnat Nord Poolista sekä SKM:stä vuosina 2012–2032. 

2.3 Johtimen mitoitus 

Sähkönjakelujohtoja mitoitettaessa täytyy valita usean poikkipinnan väliltä teknillisesti ja 

taloudellisesti toimiva. Taloudelliseen mitoittamiseen on huomioitava johdon poikkipinnan 

vaikutus rakentamiskustannuksiin sekä häviökustannuksiin, mitä vertaamalla keskenään 

voidaan löytää taloudellisin vaihtoehto. DIskonttaamalla häviökustannukset tarkasteluajal-

ta rakentamiskohtaan, voidaan kustannuksia verrata keskenään. Tällöin saadaan yhtälö 

(1), jolla voidaan verrata kahden poikkipinnan kustannuksia. 

 

      (1) 

 

jossa Kh kuvaa häviökustannusten nykyarvoa ja Ki investointikustannuksia, sekä 1 ja 2 

vaihtoehtoisia poikkipintoja. Yhtälöstä 1 voidaan johtaa epäyhtälö (2) rajateholle. Yhtälöllä 

(2) voidaan määrittää ensimmäisen vuoden vähimmäisnäennäisteho, jotta suuremman 

poikkipinnan käyttö olisi taloudellista. 

 

 ,      (2) 

 

jossa r kuvaa johdinten resistansseja Ω/km, ch häviöiden hintaa €/kW,a ja к häviöiden ka-

pitalisointikerrointa. Alla olevaan kuvaan 2.2 on yhtälön (2) avulla laskettu vuoden 2015 
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EV yksikköhintojen mukaan rajatehot uusille johtoasennuksille kuormituksen kasvun suh-

teessa. Johtimiksi on valittu KSOY-V:n yleisimmin käytetyt ilmajohtimet. 

 

 

Kuva 2.2 Uuden johtimen valinta kuormituksen kasvun suhteessa. Käytetyt arvot p = 5 %,  

kh = 84 €/kW, T = 45 a U = 20,6 kV 

 

Toisinaan suuret energia- ja tehohäviöt antavat hyvän syyn johtojen vahvistamistarpeelle. 

Tällöin voidaan arvioida johtojen häviökustannuksia johdinvaihdoksessa syntyvään vuo-

tuiseen kustannuserään annuiteetin avulla. Tarkoituksena on löytää taloudellinen rajateho 

johdinvaihdolle, jolloin vuotuisista häviökustannuksista koituvat säästö ovat suuremmat 

kuin vuotuinen tasapoistoerä. Rajateholle voidaan kirjoittaa epäyhtälö (3): 

 

       (3) 

 

jossa ε on annuiteettikerroin ja Kvah on vahvistuksesta koituva kustannus. Yhtälön (2) avul-

la voidaan myös arvioida vuotuinen rajateho kuormituksen kasvun suhteessa vaihdettaes-

sa johdinlajia toiseen käyttämällä ainoastaan asennettavan johdinlajin rakennuskustan-

nuksia.. Alla olevaan kuvaan 2.3 on laskettu rajatehot pylkvj 3x70 johdinta vaihdettaessa 

ahxamk-w 3x185 johtimeen eri kuormituksen kasvuprosenteilla. 
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Kuva 2.3 pylkvj 3x70 ja ahxamk-w rajateho kuormituksen kasvun suhteessa 10 kV   

  verkossa. Käytetyt arvot p = 5 %, kh = 84 €/kW, T = 45 a U = 10,5 kV, rplkvj = 0,271

  ja rahsamk= 0,16 ja ahxamk-w hinta kaivuineen 104 550 €. 

2.4 Taloudellisuus laskelmat 

Taloudellisuus laskelmien avulla voidaan arvioida ja optimoida verkonsuunnittelua. Tär-

keimpinä taloudellisuuslaskelmina käytetään nykyarvottamista sekä annuiteettia, joiden 

avulla voidaan arvioida verkossa syntyviä kustannuksia nykypäivän rahassa tai sitten 

vuosittaisina kustannuserinä. 

2.4.1 Nykyarvo 

Vertailtaessa eri verkoston kehittämishankkeista aiheutuvia elinkaarikustannuksia käyte-

tään usein nykyarvoa. Nykyarvon avulla saadaan kaikki hankkeesta aiheutuvat kustan-

nukset diskontattua haluttuun vertailuhetkeen. Jaksolliset kustannukset kuten häviö-, kes-

keytys- ja kunnossapitokustannukset saadaan siirrettyä tulevilta vuosilta nykyhetkeen ny-

kyarvotekijän ani avulla.  

 

       (4) 

 

Yksittäiset tulevaisuudessa tapahtuvat kustannukset, kuten investoinnit saadaan siirrettyä 

nykyhetkeen diskonttaustekijän vn avulla 
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        (5) 

 

Kustannukset, jotka muuttuvat kuormituksen muuttuessa, kuten häviöt ja keskeytyskus-

tannukset, on huomioitava kustannusten muuttuminen ajan suhteessa. Lisäksi on huomi-

oitava parametrien muutosten vaikutus kustannuksiin, esim. kuormitustenkasvuprosentti 

vaikuttaa neliöllisesti häviökustannuksiin. 

2.4.2 Annuiteetti 

Annuiteetti laskentaa käytetään vertailtaessa pitoajoiltaan erilaisia investointeja. Annuitee-

tin avulla investointikustannukset jaetaan pitoajalle yhtä suuriksi kustannuseriksi. Annui-

teettia käytetään suunnittelussa esimerkiksi tarkasteltaessa kauko-ohjatun erotinaseman 

tai johdinvaihdosten kannattavuutta, jolloin vuotuista kustannuserää voidaan verrata vuo-

tuisiin keskeytys- tai häviökustannuksiin. Annuiteetti saadaan laskettu yhtälön (6) avulla. 

 

        (6) 

2.4.3 Kapitalisointikerroin 

Tyypillisesti suunnittelujakso on 20-40 vuotta, miltä ajalta lasketaan vuotuiset kustannuk-

set nykyarvottaen nykyhetkeen. Kun vuotuiset kustannukset muuttuvat kuormitusten vaih-

dellessa, tulee jokaisen nykyarvon laskeminen aikaa vieväksi. Jos oletetaan tarkastelujak-

solla vuotuisen kuormituksen kasvun pysyvän vakiona, pystytään kapitalisointikertoimien 

avulla laskemaan kustannusten nykyarvo. Kertomalla kapitalisointi kertoimien avulla  en-

simmäisten vuosien kustannukset, saadaan tulokseksi tarkastelujakson aikana syntyvien 

kustannuserien nykyarvo. Kapitalisointikertoimet saadaan geometristen summien kautta, 

jolloin kapitalisointikerroin voidaan laskea yhtälöllä (8). 

 

  (7) 

 

       (8) 

 

Edellä kerrotuilla yhtälöillä voidaan laskea kuormitushäviöiden nykyarvo ajanjaksolta T, 

kun teho kasvaa r prosenttia vuodessa. Sähköverkkosuunnittelussa joudetaan myös use-



18 

 

asti laskemaan tyhjäkäyntihäviöiden ja keskeytyskustannusten nykyarvo, minkä laskemi-

seen voidaan soveltaa myös aikaisempia kapitalisointikertoimen yhtälöitä, kun muistetaan, 

että tyhjäkäyntihäviöt pysyvät vakiona koko tarkastelujaksolla sekä keskeytyskustannuk-

set ovat suoraan verrannollisia kuormituksenkasvuun. Tyhjäkäyntihäviöiden laskemiseen 

käytetään tehonkasvuna 0 %/a ja keskeytyskustannusten laskemisessa osoittajassa ne-

liöllisyys jää pois. 

2.5 Tehonjako 

Sähköverkkojen solmupisteiden tiedot saadaan selville tehonjakolaskennan avulla. Te-

honjakolaskennalla saadaan selville solmupisteessä esiintyvä virta, jännite, kuormitusas-

te, siirrettävä energia, häviöt sekä jännitteenalenema. Perinteinen tapa määrittää verkon 

kuormitukset on käyttää kuormituskäyriä, jotka ovat jokaiselle kuluttajaryhmälle räätälöity-

jä tyyppikäyriä, joiden avulla pystytään käyttäjän vuosienergian mukaan määrittää keski-

tuntiteho halutun tunnin aikana. Keskituntiteho saadaan yhtälön mukaisesti: 

 

 ,      (9) 

 

missä Wr on käyttäjäryhmään r kuuluvan asiaakaan vuosienergia, Mri on käyttäjäryhmän r 

ajankohtaa i vastaava 2-viikkoisindeksi ja mri on käyttäjäryhmän ajankohtaa i vastaava 

tunti-indeksi. Kuormituskäyrät ovat tyypillisiä kulutuskäyriä, joita voidaan maantieteellistää 

huomioimalla ulkolämpötilan vaikutuksen tuntitehoissa. Sähkönkäyttäjän tyyppikäyrää 

voidaan lämpötilakorjata käyttämällä lämpötilaindeksejä vastaamaan keskimääräisiä 2-

viikkojakson ulkolämpötilaa. Lämpötilakorjaus saadaan laskettua yhtälön (10) avulla 

 

,      (10) 

 

jossa Mki(Ti) on ajan i lämpötilakorjattu ulkoinen indeksi, Ti on ajan i todellinen tai laskettu 

keskilämpötila, Ti,n ajan i keskilämpötila, Mki,n ajan i normaalia lämpötilaa vastaava ulkoi-

nen indeksi ja  kuluttajaryhmän k lämpötilakerroin. 

 

Edellä esiteltyjä yhtälöitä ei voida soveltaa suoraan sähkönkäyttäjän huipputehona, koska 

edelliset yhtälöt kuvaavat suuren käyttäjäotannan keskimääräistä tehoa. Huipputeho on 

tarkasteltava tilastomatematiikan keinoin, missä otetaan huomioon todennäköisyyksiä 
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huipputehon ylittämisessä. Usean saman kuormituskäyrää käyttävien sähkönkäyttäjien 

huipputeho voidaan laskea yhtälöllä (11): 

 

,      (11) 

 

jossa Pmax on huipputeho, n on kuluttajien määrä, za on ylitystodennäköisyys ja  on ha-

jonta. Ylityslodennäköisyys vaihtelee 0.5 - 0.9999 välillä ja on laskennassa yleensä 0.95 

tai 0.99. Yleensä laskettaessa suuria käyttäjäjoukkoja, jää satunnaisvaihtelun merkitys 

pieneksi. Yleensä ainoastaan suuret yksittäiset sähkönkäyttäjät voivat aiheuttaa merkittä-

viä virheitä tehon laskennassa. Tässä työssä käytetään laskennassa 5 % ylitystodennä-

köisyyttä. 

 

Erityyppisten sähkönkäyttäjien huipputehot eivät yleensä ajoitu samaan hetkeen, vaan 

huipputehot risteilevät ja ajoittuvat näin eri tunneille. Tällöin suuren joukon huipputeho on 

pienempi kuin yksittäisten kohteiden huipputehojen summa. Huipputeho saadaan yhtälön 

(12) avulla: 

 

     (12) 

2.5.1 Automaattinen mittareiden luenta (AMR) 

Nykyisin lähes kaikilla verkon asiakkailla on käytössä etäluentamittari kulutustietojen lu-

ennassa. Etäluettavat mittarit mahdollistavat reaaliaikaisen ja tarkemmat tuntienergia-

mittaukset, jännitteen laadun mittaukset ja rekisteröinnin, hälytykset vikatilanteissa sekä 

sähkön kytkennän ja katkaisun etänä. Etäluettavien mittareiden avulla pystytään havait-

semaan pienjänniteverkossa vikoja huomattavasti aikaisemmin kuin ennen, koska AMR-

laitteeseen voidaan integroida hälytyksiä, jotka ilmoittavat halutut vikatilanteet. AMR-laite 

voi hälyttää sähkönsyötön katkeamisesta, vaiheen puuttumisesta tai vaikka nollaviasta, 

jolloin viasta pystytään tietämään ennen kuin asiakas ehtii soittamaan valvomoon. 

 

Etäluettavien mittareiden avulla voidaan myös tarkemmin tutkia asiakkaiden kulutustietoja 

sekä sähkönkäyttöä. Tämä mahdollistaa tyyppikäyrien päivittämisen, jolloin tyyppikäyrät 

saadaan paremmin vastaamaan todellisuutta. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssa on 

asiakkaiden vuosikulutukset saatu ajettua verkkotietokantaan, jonne ne päivittyvät joka 

kuukausi. Trimble NIS pystyy myös hyödyntämään tietokannassa olevia AMR-mittauksia 
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laskennoissa, jolloin edellisen vuoden tiedoilla voidaan arvioida verkon tilannetta ja toimi-

vuutta. Trimble NIS ei kuitenkaan pysty lämpötila korjaamaan saatuja todellisia kulutustie-

toja, minkä takia verkon nykytila-analyysia suorittaessa on otettava edellisen vuoden läm-

pötila huomioon, koska pahimmassa tapauksessa laskenta voi antaa liian ruusuisen ku-

van verkon nykytilasta. 

2.6 Verkon häviöt 

Energiaa siirrettäessä syntyy aina häviöitä. Häviöt syntyvät johtimissa sekä muuntajissa 

sähköenergian muuttuessa lämpöenergiaksi. Häviökustannuksilla on suuri taloudellinen 

merkitys sähkönjakelussa. Häviötehot riippuvat siirrettävistä tehoista. Johtimen häviötehot 

Ph saadaan laskettua yhtälöllä (13): 

        (13) 

 

Muuntajassa häviöt syntyvät kuparihäviöistä, jotka riippuvat vallitsevasta muuntajan 

kuormituksesta, ja rautahäviöistä, jotka ovat muuntajassa tapahtuvia tyhjäkäyntihäviöitä ja 

syntyvät magneettivuon vaihteluista rautasydämessä. Tyhjäkäyntihäviöt eivät ole riippu-

vaisia muuntajan kuormasta, minkä takia tyhjäkäynti häviöt saadaan muuntajan arvokil-

vestä. Kuormitushäviöiden Pk määrittämiseen tarvitaan nimelliskuormitushäviöt Pkn ja 

muuntajan nimelliskuorma Sn. Muuntajan kuormitushäviöt saadaan laskettua yhtälöllä 

(14): 

 

        (14) 

 

Tehohäviöiden lisäksi johtimissa ja muuntajissa syntyy energiahäviötä Wh. Energiahäviöi-

den laskentaa tarvitaan häviöteho sekä häviöiden huipunkäyttöaika th. Energiahäviöt saa-

daan laskettua yhtälöllä (15): 

 

      (15) 

 

Yhtälöiden (14) ja (15) pohjalta saadaan laskettua häviöistä koituvat kustannukset yhtälön 

(16) mukaan. 

 

 ,     (16) 
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missä Kh häviökustannus, ChkW on häviötehon hinta ja ChkWh on häviöenergian hinta. 

2.7 Jännitteenalenema 

Sähköverkossa syöttävät johdot ja muuntajat aiheuttavat jännitehäviöitä, jotka laskevat 

jännitettä. Loppukäyttäjän näkökulmasta jännite on yksi tärkeimpiä sähkönlaatutekijöitä, 

minkä takia suunnittelussa jännitteen tarkastelu korostuu ja jännite pidetään taloudellisesti 

optimisena. Kantaverkon jännite sallitaan vaihtelevan, jotta verkkoa voidaan käyttää mah-

dollisimman taloudellisesti sekä käyttövarmasti. Tämä ei kuitenkaan näy loppukäyttäjälle, 

koska sähköasemilla päämuuntajien muuntosuhdetta vaihdetaan jatkuvasti vastaamaan 

haluttua tavoitearvoa, jolloin jakeluverkossa tapahtuva jännitteenalenema koostuu keski-

jännitejohtojen, jakelumuuntajien sekä pienjännitejohtojen jännitteenalenemien summasta. 

 

Jännitteenalenema laskuissa eniten kiinnostaa johdon loppupäässä maksimikuormituksel-

la vallitseva jännitteen itseisarvo sekä alku- ja loppupään jännitteiden erotus. Johdon ol-

lessa suhteellisen pienessä kuormassa, alku- ja loppupään jännitteiden välinen kulma ei 

kasva suureksi, jolloin loppupään jännitteen projektio alkupään osoittimelle on suunnilleen 

sama kuin sen itseisarvo. Tällöin saadaan likimääräistykset: 

 

         

        (17) 

 

          

 

   (18) 

 

Edellä mainitut yhtälöt soveltuvat normaalien kuormitustilanteiden laskentaan, joissa jän-

nitteenalenema ja kuormitukset ovat kohtuullisia. Vikatilanteiden laskentaan yhtälöt eivät 

sovellu. Suunnittelussa kuormituksen vaihtelu vaikeuttaa jännitteenaleneman käyttöä, 

minkä takia on asetettu tietyt sallitut jännitteenalenema rajat. Verkkotietojärjestelmissä 

käytetään jännitteenalenema laskennassa iteratiivisia ratkaisumenetelmiä, kuten Gauss- 

Seidelia ja Newton- Raphsonia. 
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Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä sallitut prosentuaaliset jännitteenalenemat ovat nor-

maalitilanteessa 5 % ja korvauskytkentätilanteessa 8 %. 

2.8 Vikavirrat 

Verkossa voi syntyä ulkopuolisen vaikutuksesta tai materian viallisuudesta sekä vanhe-

nemisesta vikatilanteita, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita suurten jännitteiden takia. 

Pahimmillaan vikavirrat voivat rikkoa verkonkomponentteja tai jopa aiheuttaa henkilövaa-

raa.  

2.8.1 Oikosulku 

Oikosulku aiheutuu suoran virtapiirin sulkeutumisesta joko suoraan, valokaaren tai muun 

vikaimpedanssin kautta. Oikosulku syntyy yleensä eristysviasta tai ulkoisesta kosketuk-

sesta ja se voi tapahtua kahden tai kolmen vaihejohtimen välille. Yleensä vikavirta on 

huomattavasti kuormitusvirtaa suurempi. Oikosulusta aiheutuvat viat voivat aiheuttaa hen-

kilövahinkoja, johtojen ja laitteiden kuumenemista sekä häiriöitä sähkönjakeluun. Tästä 

johtuen vioittunut virtapiiri kytketään mahdollisimman nopeasti irti terveestä verkosta rele- 

tai sulakesuojauksen avulla. 

 

Oikosulkuvirran laskemiseen tarvitaan vikapaikan jännite ja vikapaikasta syöttävään verk-

koon päin näkyvä impedanssi. Vian alussa pyörivien koneiden pieni impedanssi sekä vian 

syntymishetkellä oleva jännite vaikuttavat ensimmäisiin vikavirran jaksoihin, jolloin vikavir-

ta on jatkuvan tilan arvoa suurempi. Muutostilan kautta alenee vikavirta nopeasti jatkuvan 

tilan arvoonsa. Sekä muutostilan että jatkuvan tilan oikosulkuvirrat tulee laskea, jotta voi-

daan arvioida laitteiden mekaaninen kestävyys, katkaisijan katkaisukyky sekä oikosulku-

virran laitteille ja johdoille aiheuttama lämpenemä. 

 

Kolmivaiheinen vikavirta saadaan laskettua yksivaiheisen sijaiskytkennän avulla jakamalla 

vaihejännite virtapiirin kokonaisimpedanssilla. Kokonaisimpedanssi muodostuu syöttäväs-

tä verkosta sekä vian impedanssien summasta. Kolmivaiheinen oikosulkuvirta saadaan 

laskettua yhtälöllä (19). 

 

,        (19) 
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jossa I on virta, Zf vikaimpedanssi, Uv vaihejännite ennen vikaa ja Zi on syöttävän verkon 

impedanssi vikakohdasta laskettuna. Kaksivaiheisessa oikosulussa vikavirta voidaan las-

kea edellä esitetyn yhtälön (19) avulla kertomalla  yhtälöllä saatu kolmivaiheinen oiko-

sulkuvirta. Tähtipisteestä maadoitetun verkon yksivaiheinen vikavirta lasketaan samalla 

tavalla kuin komivaiheinen maasulkuvirta, mutta ottamalla huomioon kokonaisimpedans-

sissa tähtipistemaadoituksen ja maapiirin impedanssin. 

2.8.2 Maasulku 

Yksivaiheinen oikosulku eli maasulku on maan ja johtimen välinen oikosulku, jossa vika-

virran suuruuteen vaikuttaa syöttävän muuntajan perässä galvaanisesti yhtenäisen verkon 

laajuus sekä maadoitustapa. Maasulun aikana vikaantuneen vaiheen jännite on nolla, kun 

taas terveiden vaiheiden jännite nousee suurimmillaan pääjännitteen suuruiseksi. Samalla 

nollajännite nousee suurimmillaan vaihejännitteen suuruiseksi. Suomen huonon maape-

ränresistiivisyyden takia yleisin maadoitus tapa on maasta erotettu, jolloin maasulkuvirrat 

saadaan pidettyä pieninä ja saada sitä kautta pienennettyä kosketusjänniteongelmia. 

2.8.3 Maasta erotettu keskijänniteverkko 

Maasta erotetun verkon maasulussa vikavirralla on kulkureitti vikapaikasta maahan, maa-

kapasitanssien kautta päämuuntajan käämityksiin ja sieltä takaisin vialliseen vaiheeseen. 

Tällöin verkon osissa esiintyy kapasitiivisia vikavirtoja ja kaikkien vaiheiden jännitteen 

muuttuvat kuten myös tähtipistejännite. 
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Kuva 2.4 Maasulku maasta erotetussa verkossa.(Lakervi 2008) 

Maasta erotetun verkon maasulkulaskennassa otetaan huomioon vikapaikan resistanssi 

sekä vaihejohtimien maakapasitanssit, mutta ei johtimien impedansseja, koska ne ovat 

maakapasitansseihin nähden hyvin pieniä. Tällöin maasulkuvirran sekä nollajännitteen 

yhtälöiksi saadaan: 

 

       (20) 

 

       (21) 

 

missä C on maakapasitanssi ja Rf vikaresistanssi. Näillä yhtälöillä saadaan yleensä riittä-

vän tarkat tulokset, mutta vian aikaiset fysikaaliset tapahtumat jäävät selittämättä. Maa-

sulkuvirran havaitsemiseen maasta erotetussa verkossa käytetään suunnattua relesuo-

jausta, koska maasulussa kapasitiivinen virta on n. 90 ˚ tähtipisteenvälistä -U0 jännitettä 

edellä. Tällöin suuntareleiden toimintaehdon kulmaksi on valittava 90 ˚. Suuntareleillä tole-

ranssi vaihekulman suhteen on yleensä melko suuri 45 ˚, mistä johtuen verkon johtoresis-

tanssit eivät vaikuta maasulkuvirran havainnointiin. 
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2.8.4 Sammutettu keskijänniteverkko 

Sammutetussa verkossa on verkon tähtipisteeseen kytketty kompensointi reaktori, ns. 

sammutuskuristin, jonka tarkoituksena on pienentää maasulkuvirtaa ja loiventaa vikapai-

kalta palaavaa jännitettä. Sammutetun verkon tapauksessa verkon sijaiskytkentä saadaan 

lisäämällä maasta erotetun verkon sijaiskytkentään sammutuskuristimen induktanssi L ja 

lisävastus R tähtipisteen ja maan välille. 

 

 

Kuva 2.5 Maasulku sammutetussa verkossa. (Lakervi 2008) 

Suomessa yleisimmin käytetty kompensointi aste on alikompensointi, jolloin verkon kaik-

kea maasulkuvirtaa ei kompensoida kokonaan pois. Mahdollisuus on myös kompensoida 

verkon kaikki maasulkuvirta pois tai ylikompensoida, jolloin maasulun aikana vikavirta on 

induktiivista. Sammutetun verkon maasulkuvirralle sekä tähtipistejännitteelle saadaan yh-

tälöt (22 ja 23): 

 

        (22) 

  

       (23) 

 

Kompensoidussa verkossa ei mitata enää kapasitiivista virtaa, vaan resistiivistä, mistä 

johtuen suuntareleessä tulee vaihekulman asento olla 0˚. Maasulkuvirran sammutus voi-
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daan toteuttaa keskittämällä yksi suuri kompensointikela sähköasemalle tai sitten asentaa 

sopivin välimatkoin johtolähdöille. 

 

2.8.5 Tehollisesti maadoitettu keskijänniteverkko 

Tehollisesti maadoitettu tarkoittaa sitä, että useimpien syöttävien päämuuntajien tähtipis-

teet on maadoitettu suoraan tai hyvin pienen impedanssin kautta. Tehollisesti maadoite-

tussa verkossa maasulkuvirrat vaihtelevat paljon riippuen vikapaikasta ja -resistanssista. 

Suurimmillaan vikavirrat voivat olla kolmivaiheisen oikosulkuvirran suuruisia, jolloin katkai-

sijoiden tulee poistaa vikaantunut lähtö mahdollisimman nopeasti, jotta verkon vaurioitu-

miselta vältytään. 

2.9 Kosketusjännite ja maadoitukset 

Maasulku aiheuttaa vikapaikassaan maadoitusjännitteen, mikä aiheuttaa ihmisille tai eläi-

mille mahdollisesti vaarallisen kosketusjännitteen. SFS 6001 on määrittänyt erilaisille 

asennuksille sallitut kosketusjännitteet Utp maasulun kestoajan mukaan. Taulukossa 2.1 

on esitetty sallitut kosketusjännitteet katkaisijan laukaisuajan mukaan. 

Taulukko 2.1 Sallitut kosketusjännitteet laukaisuajan mukaan. (Lakervi 2008) 

Laukaisuaika [s] 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Utp [v] 390 280 215 160 132 120 110 110 

         
Maasulkuvirta aiheuttaa maadoitusresistanssissa maadoitusjännitteen Um yhtälön (24) 

mukaisesti: 

        (24) 

 

jossa Rm on maadoitusresistanssi. Tällöin asennustavasta riippuen maadoitusjännite ei 

saa ylittää taulukon 2.1 arvoja yhtälön (25) mukaisesti. 

 

        (25) 

 

jossa kerroin k saa asennustavasta riippuen arvon 1-5. Asennustavassa otetaan huomi-

oon maadoituksen rakenne, maadoitusolosuhteet sekä kuluttajien määrä. Kerroin k saa 

arvon 1, jos maadoituksia on vain syöttöpisteessä, esimerkiksi muuntamolla tai erottimel-

la. Kerroin k saa arvon 2, kun jakeluverkon PEN-johdin on maadoitettu syöttöpisteessä tai 
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korkeintaan 200 m päästä siitä, sekä jännitteen rajoittamiseksi maadoituksia on useam-

massa pisteessä. Kerroin k saa arvon 4, jos kertoimen 2 arvoja ei saada täytettyä teknilli-

sesti tai taloudellisten seikkojen takia. Kyseisessä tapauksessa on todettava huonot maa-

doitusolosuhteet, jolloin muuntamolle on rakennettava potentiaalinohjaus sekä jokainen 

pienjännitejohtohaara on maadoitettava pituudesta huolimatta. Kerrointa 5 voidaan käyt-

tää, kun maaperä on kauttaaltaan huonosti johtavaa. Tällöin kaikissa pienjänniteliittymissä 

on oltava maadoitus, joka suositellaan liitettävän rakennuksen pääpotentiaalintasausjär-

jestelmään sekä muuntamolle on rakennettava potentiaalinohjaus. Työssä tarkasteltavalla 

alueella yleisimmät maadoitusryhmät ovat 2UTP sekä 4UTP maadoitukset, joiden mukaan 

maadoitukset mitoitetaan. 

 

Kosketusjänniteongelman korjaamiseksi on yleisesti ottaen 3 varteenotettavaa vaihtoeh-

toa. Jos releiden suojausasettelut sallivat, voidaan toiminta-ajanhidastusta lyhentää, jol-

loin verkossa sallitaan suuremmat kosketusjännitteet, jolloin maadoitukset voivat olla hei-

kompia. Releasetteluita muuttaessa tulee huomioida selektiivisyys, joka ei saa vaarantua. 

Toinen vaihtoehto on asentaa verkkoon maasulkuvirran sammutusta, jolloin maasulkuvirta 

pienenee ja sallii näin ollen heikommat maadoitukset verkossa. 

 

Kolmas vaihtoehto on parantaa kohteiden maadoituksia lisäämällä kuparia kohteisiin. Tar-

vittavan kuparin määrä voidaan arvioida käyttämällä standardista saatavia laskentakaavo-

ja, joissa otetaan huomioon maaperän ominaisresistiivisyys sekä maadoituksen asennus-

tapa. Maaperän ominaisresistiivisyydelle on määritetty ominaisarvot, jotka on esitetty tau-

lukossa 2.2 

Taulukko 2.2 Maaperän ominaisresistiivisyys arvoja. (SFS 6001) 

Maaperän tyyppi 
Maaperän resistiivisyys ρE 

Ωm 

    

Suoperäinen maa 5 - 40 

Savi, hiesu, humus 20-200 

Hiekka 200-2500 

Sora 2000-3000 

    

Rapautunut kivi yleensä alle 1000 

Hiekkakivi 2000-3000 

Graniitti 50 000 saakka 

Moreeni 30 000 saakka 
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Taulukon mukaisilla resistiivisyysarvoilla voidaan laskea tietynpituisen kuparijohtimen an-

tama maadoitusresistanssi vaakasuoralla asennuksella 70 cm syvyydessä. Maadoitus-

resistanssi saadaan laskettua yhtälöllä (26): 

 

 ,       (26) 

 

jossa  on ominaisresistiivisyys, l maadoituskuparin pituus, h kuparin asennussyvyys se-

kä d maadoituskuparin halkaisija. 

2.10 Keskeytyskustannukset 

Sähköverkkoyhtiöille aiheutuu vioista kustannuksia, jotka koostuvat toimittamasta jää-

neestä energiasta, vian korjauskustannuksista sekä asiakkaalle aiheutuneesta haitasta 

(KAH). KAH kuvaa asiakkaalle aiheutuneen haitan suuruutta, joka on reilusti suurempi 

kuin toimittamatta jääneen energian kustannus, mistä johtuen KAH-arvoja käytetään kes-

keytystä kuvaavana rahallisena mittarina. Keskeytyksestä aiheutuneen haitan suuruus on 

saatu selville kyselyiden ja tutkimusten avulla, joiden mukaan on määritetty jokaiselle ku-

luttajatyypille ominainen keskeytyksestä aiheutuva rahallinen haitta tehon ja energian mu-

kaan. KAH:ssa otetaan huomioon normaali vikakeskeytys, jälleenkytkennät sekä työkes-

keytykset. Kuluttajakohtaiset KAH-arvot on esitetty taulukossa 2.3 

Taulukko 2.3 Keskeytyksestä aiheuneen haitan arvostus kuluttajaryhmittäin. 

Asiakasryhmä Vikakeskeytys,   

[€/kWh] 

Keskeytyskustannukset, 

PJK [€/kW] 

Keskeytyskustannukset, 

AJK [€/kW] 

Kotitaloudet 2,01 0,09 0,32 

Maataloudet 7,25 0,26 0,68 

Palvelu 25,53 1,84 2,97 

Julkinen 11,77 1,91 2,6 

Teollisuus 15 1,91 2,5 

 

Vika- ja työkeskeytysten haittaa on hankala arvioida, koska toisilla asiakkailla haitta voi 

olla huomattavasti suurempi kuin toisilla. Esimerkiksi tuotantolaitoksilla katkos aiheuttaa 

seisokin linjalla, kun taas kotitalouksilla haitta on usein vain välillinen. Laskennassa vian 

aiheuttaman haitan suuruuteen vaikuttaa vikojen määrä, vikojen kesto sekä kuluttajan 

tyyppi ja teho. Kansainvälisillä IEEE- standardin mukaisilla tunnusluvuilla kuvataan koko 

jakelualueen keskeytyskustannuksia, jotka ovat: 
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SAIFI = vikojen keskimääräinen määrä/asiakas 

CAIDI = Vikojen keskimääräinen kesto/asiakas/vika 

SAIDI = Vikojen kokonaiskestoaika/asiakas 

MAIFI = Jälleenkytkentöjen keskimääräinen määrä/asiakas 

 

Tässä työssä suurin osa tarkasteltavasta verkosta on maakaapeliverkkoa, jossa on hyvin 

vähän kauko-ohjattavia erottimia. Tästä johtuen suurimmalle osalle alueesta on tyydytty 

käyttämään vakio aikaa, kuvaamaan vian erottamista ja johtolähdön kokonaiskeskeytysai-

kaa, koska vika pystytään erottamaan ilman, että kuluttajia jäisi vian vaikutuksen piiriin. 

Laskennassa poikkeuksena on alueen reunamilla olevat ilmajohtoverkot, joille on huomioi-

tu yksilölliset vian aiheuttamat kokonaiskestot, jotka on laskettu erikseen. KAH-arvot on 

laskettu alueen kuluttajien vuosienergioiden mukaan, minkä pohjalta on taulukosta 2.3 

laskettu aluetta kuvaavat KAH-arvot. Keskeytyksestä aiheutuvan haitta on laskettu aina 

koskemaan koko johtolähtö ja haitta on laskettu seuraavilla yhtälöillä (27-30): 

 

    (27) 

 

       (28) 

 

       (29) 

 

,     (30) 

 

missä fv on johtolähdön vikataajuus, th on johtolähdön keskimääräinen viankestoaika, Wtot 

johtolähdön kokonaisenergia ja K kuluttajapainotettu KAH arvo. Vikataajuus on laskettu 

johtolähdön johtolajien mukaan taulukon 2.4 vikataajuusarvoilla. 
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Taulukko 2.4 Vikataajuudet johtolajeittain kpl/100 km,a  

   Pysyvät viat PJK AJK  

Avojohto, keskimäärin      

Metsä   7  50 20  

Tienvarsi   3  40 16  

Pelto   1  30 12  

        

Päällystetty avojohto      

Metsä   4  10 4  

Tienvarsi   2  10 4  

Pelto   1  10 4  

        

Kaapeli/AMKA  1  - -  

 

Tällöin vikataajuus saadaan laskettua yhtälöllä (31): 

 

       (31) 

 

jossa n kuvaa johtotyyppiä (avojohto, päällystetty avojohto tai maakaapeli), l johtotyypin 

kokonaispituutta ja fv,n johtotyypin vikataajuus, joka on saatu taulukosta 2.4. 

2.11 Kunnossapito 

Verkon toimivuuden kannalta joudutaan määräajoin suorittamaan verkossa kunnossapito 

toimenpiteitä, jotka jakautuvat korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Ennalta eh-

käisevinä toimenpiteinä suoritetaan verkossa: tarkastuksia, joissa tarkistetaan verkon tila 

ja mahdolliset viat, raivauksia, jotka suoritetaan miesvoimin tai helikopterilla. Raivauksissa 

kaadetaan johtokatujen reunoilla olevat riskipuut, joiden oletetaan kaatuvan johtokadulle, 

sekä helikopteriraivauksilla raivataan puista linjojen päälle kasvavat oksat, jotka voivat lu-

mikuorman tai tuulen vaikutuksessa osua sähkölinjaan ja näin ollen aiheuttaa keskeytyk-

siä. Muita määräajoin suoritettavia raivaustoimenpiteitä on alustan raivaus, jolla johtokatu 

pidetään siistinä, jolloin estetään puiden kasvaminen linjan alapuolella sekä helpotetaan 

viankorjaamista. Huoltavina toimenpiteinä myös siivotaan muuntamotiloja sekä sähkö-

asemia. 

 

Korjaavina toimenpiteinä korjataan tarkastuksissa ilmenneitä vikoja, joiden tarkoituksena 

on ylläpitää verkko käyttökunnossa. KSOY-V:n alueella yleisin korjaustoimenpide on pyl-

väänvaihto. KSOY-V:n kunnossapito ohjelman mukaisesti on jakeluverkkoalue jaettu kah-
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deksaan osaan, ja jokaisessa osassa suoritetaan kunnossapitotoimenpiteitä joka neljän 

vuoden välein. Näin ollen jakamalla vuotuiset kustannukset KSOY-V:n verkkotopologian 

mukaan saadaan vuotuiset kunnossapitokustannukset jaettua erijohtolajeille seuraavan 

taulukon 2.5 mukaisesti. 

Taulukko 2.5 Keskimääräiset kunnossapitokustannukset johtotyypeittäin.  

Avojohto 
[€/km,a] 

Päällystetty avojohto 
[€/km,a] 

Kaapeli 
[€/km,a] 

305 € 336 € 19 € 

2.12 Toimitusvarmuus 

Viimevuosien aikana sattuneiden suurhäiriöiden takia, ovat sähkönkuluttajat alkaneet vaa-

tia parempaa toimitusvarmuutta sähkönjakelussa. Aikaisemmin hyvänä toimitusvarmuu-

den kriteerinä pyrittiin pitämään pieniä keskeytysmääriä sekä pieniä jälleenkytkentämää-

riä. Myrskyjen aiheuttamat tuhot ovat kuitenkin muuttaneet toimitusvarmuuden laatuvaa-

timukset vastaamaan paremmin suurhäiriötilanteita. 

 

Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan vuonna 2013 ja uuden sähkömarkkinalain myötä 

tulivat myös uudet toimitusvarmuusmääräykset. Uusien laatuvaatimusten myötä ei vuoden 

2028 loppuun mennessä saa myrskyn tai lumikuorman seurauksena aiheutua asemakaa-

va-alueella sähkönkäyttäjille yli 6 tuntia kestävää keskeytystä sekä asemakaava-alueen 

ulkopuolelle yli 36 h kestävää keskeytystä. Sähkömarkkinalaki erottelee saarikohteet erik-

seen, joille jakeluverkonhaltija voi määrittää omat tavoitetasot paikallisten olosuhteiden 

mukaan. (Sähkömarkkinalaki 2013) 

 

Uudet toimitusvarmuusmääräykset muuttavat aikaisempien vuosien investointikohteiden 

painopistettä, koska aikaisemmin saneerattiin vanhaa verkkoa, jolloin verkon nykykäyttö-

arvo pystyttiin ylläpitämään samassa tasossa. Nykyisin painopiste on suurhäiriöille alttiina 

olevissa sähköverkoissa, mikä ohjaa myös verkon suunnittelussa käytettäviä ratkaisuja. 

Sähkömarkkinalain tavoitetaso pyritään saavuttamaan portaittain, jotta vuonna 2019 50 % 

sähkökäyttöpaikoista olisi laatuvaatimusten piirissä ja vuonna 2024 75 % täyttäisi laatu-

vaatimukset. Tästä johtuen verkkoyhtiöt pyrkivät sijoittamaan alkuvuosina investointinsa 

kaupunkialueisiin ja taajamiin, joissa investoinnit voidaan kohdistaa suureen määrään 

sähkönkäyttäjiä. 

 

Energiavirasto ei määrää keinoja, mitä verkkoyhtiöiden tulee tehdä täyttääkseen verkon 

laatuvaatimukset, vaan vastuu ehtojen täyttämisessä on sähköverkkoyhtiöillä. Jotta kui-
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tenkin voidaan täyttää suurhäiriössä määrätyt vaatimukset, on verkon maakaapelointi as-

tetta lisättävä. KSOY-V:n päämääräinen strategia onkin lisätä maakaapelointi astetta taa-

jamissa, mutta myös niiden ulkopuolella. KSOY-V:n tarkoituksena ei ole tavoitella mahdol-

lisimman suurta maakaapelointiastetta, koska verkkoympäristö mahdollistaa vaatimusten 

täyttymisen muillakin keinoilla, koska koko verkkoalueen ilmajohdoista puolet sijaitsevat 

pelloilla. 
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3. TUTKITTAVA VERKKO 

Tässä työssä tutkittavana alueena on osa Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n verkkoalu-

eesta ja tarkemmin Kotkan kaupungin alue sekä sen lähiympäristö. Kotkan kaupungin 

alueella on 8 sähköasemaa, jotka syöttävät kaupungin taajama-alueita ja pohjoisosan 

maaseutua ja Kotkan eteläosan saaristoa. Kymenlaakson Sähkö osti Kotkan sähköverkon 

Kotkan kaupungilta vuonna 2003 ja kaupungin historiasta johtuen verkon käytettävyys 

eroaa muusta KSOY-V:n omistamasta jakeluverkosta. 

 

Tarkasteltava alue sisältää 3 eri jakelujännitettä, jotka ovat 6 kV, 10 kV sekä 20 kV, joista 

6 kV verkkoa käytetään ainoastaan Kotkan saarelta Varissaareen menevällä johto-

osuudella. 6 kV verkkoa on siis vain yhteensä reilu kilometri, minkä takia sen merkittävyys 

tässä työssä jää vähäiseksi. Kotkan koillisosassa Karhulan alueella on 3 sähköasemaa, 

joiden käyttöjännitteenä on 10 kV ja se sisältää keskijänniteverkkoa n. 150 km. Muualla 

Kotkan alueella on käytössä 20 kV jännite, mutta verrattuna muuhun KSOY-V:n jakelu-

verkkoon on niiden päämuuntajien kytkentäryhmät erilaiset. Tästä johtuen Kotkan alueen 

verkkoa ja ulkopuolista verkkoa ei pystytä käyttämään rinnan, vaan kytkennät on suoritet-

tava katkon kautta.  

 

Kotkan pohjoisosassa kulkee Kymi-johto, jonka avulla Kotkan länsipuolella oleva Siltaky-

län sähköasema sekä Itäpuolella oleva Neuvottoman sähköasema saadaan yhdistettyä ja 

korvauskytkentä tilanteet hoidettua. Koska Siltakylän sekä Neuvottoman sähköasemat 

ovat lähellä Kotkan verkkoa, otetaan nekin huomioon. Kuvassa 3.1 on esitetty tutkittava 

verkko sekä sähköasemien sijainti. Vihreällä on merkitty Kotkan verkon ulkopuolinen 

YNd11 kytkennässä oleva 20 kV verkko, sinisellä Kotkan YNyn0 kytkennässä oleva 20 kV 

jakeluverkko, sekä violetilla Karhulan alueen 10 kV verkko. Kaiken kaikkiaan Kotkan verk-

koalueella on keskijänniteverkkoa 375 km, joista maakaapelina on n, 280 km. Kaapelointi 

aste alueella on tällöin 75 %. Suurin osa verkosta on rakennettu 1980- ja 1990- luvulla ja 

verkossa esiintyy paljon vanhoja öljy- ja paperikaapeleita, joiden poikkipinta-ala on pieni 

suhteessa siirrettäviin kuormiin. 
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Kuva 3.1 Kotkan alueen tutkittava verkko. Sinisellä YNyn0 kytkennällä oleva 20 kV verkko. 

Vihreällä YNd11 kytkennällä oleva 20 kV verkko ja violetilla 10 kV verkko. 

 

Kotkan alueen sähköasemien erilaiset kytkentäryhmät tulee ottaa huomioon alueelle verk-

koa suunniteltaessa, sekä päämuuntajia vaihtaessa. Kuvassa 3.2 on havainnollistettutar-

kasteltavan alueen päämuuntajien kytkentäryhmiä osoitindiagrammien avulla suhteessa 

kantaverkkoon. 
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Kuva 3.2 Osoitindiagrammikuva verkon kytkentäryhmistä. 

YNd11 kytkennässä vaihejännitteet ovat 30 ˚ astetta YNyn0 kytkentäryhmää jäljessä. Täs-

tä syystä Ristinkallion sähköaseman välimuuntaja on kytkentäryhmältään YNd11, mutta 

vaiheet on asennettu ristiin, jolloin välimuuntajan perässä olevan verkon jännitekulmat 

vastaavat YNyn0 verkkoa. Kyminlinnan välimuuntaja on myös YNd11, mutta koska Ky-

minlinnan 110/20 kV päämuuntaja on YNyn0 kytkennässä, kääntyvät vaiheiden kulmat 

samaan kulma-asentoon 10 kV verkon kanssa, jolloin verkot ovat yhteenkytkettäviä. 

3.1 001 Jumalniemi (JUM) 

Jumalniemen sähköasema sijaitsee Karhulassa Karhulanniemellä ja syöttää 10 kV jännit-

teellä suuremmalti osin Karhulan keskustan aluetta sekä eteläosaa Sunilan ja Suulisnie-

men alueita. Suurin osa sähköaseman asiakkaista on kotitalouksia, mutta alueella on 

myös merkittävästi palveluja. Sähköaseman syöttävä alue on suurimmaksi osin täyteen 

rakennettu, yksittäisiä kaavamuutoksia lukuun ottamatta. 
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Jumalniemen sähköasemalla on 20 MVA päämuuntaja ja 8 johtolähtöä, joista kaksi on 

tällä hetkellä varasyöttöyhteyksinä. Yksittäisiä tärkeitä kohteita alueella on varasyöttöyh-

teydet Karhulan sairaalaan, joita Jumalniemen kautta tulee kaksi, sekä kauppa-alueen 

yhteydet, joista tällä hetkellä Jumalniemen sähköasema syöttää yhtä muuntamoa. Muihin 

sähköasemiin yhteyksiä Jumalniemeltä on Korkeakoskelle pohjoisessa, Ristinkalliolle koil-

lisessa sekä Kyminlinnan välimuuntajalle idässä. Kuvassa 3.3 on esitetty Jumalniemen 

sähköaseman verkko sinisellä korostettuna. Kaapelointiaste Jumalniemen sähköaseman 

alueella on 90 %. 

 

 

Kuva 3.3 Jumalniemen sähköaseman syöttöalue 

3.2 002 Korkeakoski (KOR) 

Korkeakoski syöttää Karhulan pohjoisosaa Eskolan ja Kirkonmäenalueita, sekä itäistä 

asutusaluetta Tapanilaa ja Koivulaa. Korkeakoskella on eniten sähkökäyttäjistä kotitalouk-

sia 70 % osuudella ja alue on täyteen kaavoitettu, mistä johtuen suuria muutoksia alueen 

sähkönkäyttöön ei ole tulemassa. Yksittäisistä tärkeistä kohteista sähköasemalla on Kar-

hulan sairaala, joka on Eskola johtolähdössä. 

 

Korkeakosken sähköasemalla on 20 MVA päämuuntaja, joka Jumalniemen tapaan toimii 

10 kV toisiojännitteellä. Johtolähtöjä sähköasemalla on 8 kpl, joista 2 toimii tällä hetkellä 

ainoastaan varasyöttöyhteytenä Peippolan johtolähdölle, joka on 20 kV verkkoa. Varayh-

teyksiä käytetään ainoastaan hätätilanteissa, jolloin jakelumuuntajien väliottokytkimissä 

toisiopuolen jännitteeksi vaihdetaan 10 kV nykyisen 20 kV tilalle. Kaapelointiaste on Kor-

keakoskella korkea, kun 91 % alueen kj-verkosta on maakaapeleina. Korkeakoskelta on 

samat yhteydet muihin sähköasemiin, kuin Jumalniemeltä, mutta Korkeakoski toimii tär-

001 JUM 
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keänä korvaavana sähköasemana Jumalniemelle sekä Ristinkalliolle. Kuvassa 3.4 on esi-

tetty Korkeakosken syöttöalue. 

 

 

Kuva 3.4 Karhulan sähköaseman syöttöalue, korostettu sinisellä. 

3.3 003 Ristinkallio (RIS) 

Ristinkallion sähköasema sijaitsee Karhulan koillisosassa ja syöttää sieltä Keltakallion 

palvelualuetta sekä asuinalueita aina Otsolasta Kaarniemelle ja sieltä Suulisniemeen asti 

Itärannan kautta. Ristinkallio on 10 kV jännitteellä syöttävä sähköasema, mutta muista 10 

kV sähköasemista poiketen, on Ristinkalliolla 20 kV yhteys 6,3 MVA kytkentäryhmältään 

YNd11 välimuuntajan kautta, joka rakennettiin vuonna 2002. Välimuuntaja syöttää Peip-

polan johtolähtö, joka syöttää Kotkan pohjoisosia, josta on myös varayhteys Petäjäsuon 

sähköasemalle ja Heinsuon johtolähtöön. 

 

Ristinkallion sähköaseman alueelle on tullut viimevuosien aikana uutta asuinaluetta Otso-

lan seudulle ja uutta kaavamuutosta on tekeillä sähköaseman ympäristöön, jonne kaavail-

laan lisää yritysalueita, koska nykyinen Keltakallion alue alkaa olla täynnä. Ristinkalliolla 

on 20 MVA päämuuntaja ja 6 johtolähtöä, joista yksi syöttää välimuuntajaa ja Peippolan 

aluetta. Kuvassa 3.5 on esitetty Ristinkallion syöttöalue sinisellä korostettuna. 

 

002 KOR 
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Kuva 3.5 Ristinkallion syöttöalue korostettuna sinisellä 

3.4 021 Kyminlinna (KYM) 

Kyminlinnan sähköasema sijaitsee Hovinsaaren pohjoisosissa, josta se syöttää Jylpyn 

palvelualuetta sekä Korelan asutusaluetta. Sähkökäytöllisesti alueen suurimmat ryhmät 

ovat teollisuus sekä palvelut. Alue on täyteen rakennettu, mistä johtuen suuria yksittäisiä 

tehonkasvuja ei ole odotettavissa. Kyminlinna on Kotkan sähköasemista uusin ja on val-

mistunut 2004. 

 

Kyminlinnassa on 31,5 MVA päämuuntaja, jonka toisiojännite on 20 kV ja kytkentäryhmä 

YNyn0. Johtolähtöjä sähköasemalla on 8 kpl, joista yksi toimii varasyöttöyhteytenä Kot-

kamills:lle, joka sijaitsee Kotkan saaressa. Kotkamills omistaa Kyminlinnan päämuuntajas-

ta 5 MVA, jotta tehdas pystyy sähköistämään itsensä mahdollisen 110 kV katkon aikana. 

Samasta syystä Kyminlinnasta menee yksi johtolähtö aina Tiutisen kautta Kotkan saarelle 

asti Enso-Gutseitin korvaustilanteen takia, koska Hietanen ja Enso-Gutzeit ovat samassa 

säteittäisessä 110 kV johdossa. Hietasen ja Enso-Gutzeitin välissä ei ole katkaisijaa, mis-

tä johtuen jokainen 110 kV vika kyseisellä johdolla aiheuttaa kahden sähköaseman ver-

kosta tippumisen. Tällöin 110 kV huoltotilanteessa sekä vian korjaustilanteessa pitää pys-

tyä korvaamaan kaksi sähköasemaa, koska muita yhteyksiä 110 kV verkosta ei ole. 

 

Kyminlinnasta on rakennettu myös vuonna 2014 välimuuntajan kautta yhteys 10 kV verk-

koon, joka syöttää Jumalniemen kauppa-aluetta sekä osaa Sunilan aluetta. Välimuuntaja 

on 6,3 MVA kokoinen ja kytkentäryhmältään YNd11. Välimuuntaja rakennettiin helpotta-

maan Jumalniemen kuormitusta. Kyminlinnan sähköaseman syöttöalue on esitetty kuvas-

sa 3.6 sinisellä korostuksella. 
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Kuva 3.6 Kyminlinnan sähköaseman syöttöalue 

3.5 022 Enso-Gutzeit (EG) 

Enso-Gutzeit (EG) on Kotkan saarella sijaitseva Kotkan kaupungin keskustaa syöttävä 

sähköasema. EG:n alueella on paljon palveluita ja julkista kulutusta, mistä johtuen sähkö-

aseman alueella on paljon suuritehoisia sähkönkäyttäjiä. Sähköasemalta on myös vara-

syöttöyhteys Vaasanmyllyn tehtaaseen, joka on koko KSOY-V:n suurin sähkökäyttäjä. EG 

syöttää Kotkan saaren lisäksi eteläistä saaristoa Kuutsaloa sekä Haapasaaria, jonne me-

nee pitkä merikaapeli. Saaristo alue on hieman ongelmallinen viankorjauksen kannalta, 

koska saaristoon kulkeminen sekä vian paikannus vie paljon aikaa. EG syöttää myös 

Mussalon ja Kotkan saaren välillä sijaitsevaa Hirssaarta, josta on hyvät varasyöttöyhtey-

det Mussaloon. 

 

EG sähköasemalla on 25 MVA päämuuntaja, jonka toisiojännite on 20 kV, ja 8 johtolähtöä 

sekä sähköasemalla on ainoastaan Kotkan alueen sähköasemista maasulkuvirran sam-

mutuslaitteisto asennettuna päämuuntajan tähtipisteeseen. Maasulkuvirran sammutus on 

asennettu Kuutsalon kosketusjännite ongelman takia ja jotta kela toimisi oikein, on Kuut-

salon johtolähdölle asennettu 100 A kiinteä maasulkuvirran kompensointikela. 
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Kotkan keskusta on varsin täyteen rakennettu, mutta kuormituksen kasvua alueelle on 

luvassa, kun kantasatama hanke valmistuu. Vanhan kantasataman alueelle on kaavailtu 

outletkeskusta sekä hotelleja ja ravintoloita. Kantasatamahanke on otettava huomioon 

merkittävänä kuormituksen lisääjänä sähköaseman alueella. Enso-Gutzeitin sähkönjakelu 

alue on esitetty kuvassa 3.7. 

 

 

Kuva 3.7 Enso-Gutzeit sähköaseman jakelualue korostettuna sinisellä. 

3.6 023 Mussalo (MUS) 

Mussalon sähköasema sijaitsee Mussalon saarella sähköistäen suuren osan saaren säh-

könkäyttöpaikoista. Mussalon saarella on paljon kotitalouksia, mutta suurin osa saaren 

kotitalouksista on, joko Hietasen sähköaseman tai EG:n jakelualueella. Mussalon sähkö-

aseman tärkeimpiä syöttökohteita ovat Mussalon satamat sekä varasyöttöyhteys meri-

kaapelia pitkin Vaasanmyllylle. Tulevaisuudessa kuormien kasvua on odotettavissa sata-

ma-alueen laajenemisesta sekä asutuksen kasvusta. Satama-alueen laajeneminen ei kui-

tenkaan ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. 
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Mussalon sähköasemalla on 20 MVA päämuuntaja, joka syöttää 20 kV jännitteellä ja on 

kytkentäryhmältään YNyn0. Johtolähtöjä sähköasemalla on 5, joista yksi on käytössä ai-

noastaan Vaasanmyllyn varayhteytenä. Mussalon sähköasemalta on hyvät yhteydet meri-

kaapeleilla Kotkan saarelle, minkä takia Mussalon sähköasema on merkittävässä roolissa 

EG:n korvaamisessa. Mussalon sähköaseman jakelualue on esitetty kuvassa 3.8. 

 

 

Kuva 3.8 Mussalon sähköaseman jakelualue korostettuna sinisellä. 

3.7 024 Petäjäsuo (PET) 

Petäjäsuon sähköasema sijaitsee Kotkan luoteisosassa ja syöttää Karhuvuoren sekä Ait-

takorven asuinaluetta, Hakamäen palvelualuetta sekä Kotkan pohjoisosaa Heinsuota ja 

Pernoota. Petäjäsuon suurin sähkönkäyttöryhmä on kotitaloudet, mutta kasvavassa roo-

lissa on palvelut, jotka ovat keskittyneet Hakamäen alueelle. Petäjäsuolta on rakennettu 

yhteys Siltakylän sähköasemalle, mutta yhteyttä ei pystytä käyttämään suoraan kytkentä-

ryhmä eron takia, vaan kytkeminen pitää tapahtua katkon kautta. Tästä syystä yhteyttä ei 

ole käytetty kovin usein ja yhteys onkin rakennettu ainoastaan ääritapauksia varten. Hein-

suon johtolähdön kautta on myös ainut varasyöttöyhteys Ristinkallion välimuuntajan johto-

lähtöön Peippolaan, minkä takia Heinsuo on tärkeässä roolissa Peippolan korvauskytken-

nöissä. 

 

Petäjäsuon sähköasemalla on vanha 1965 valmistettu 20 MVA päämuuntaja, jonka toisio-

jännite on 20 kV ja kytkentäryhmä YNyn0. Johtolähtöjä sähköasemalla on 4 kpl. Petä-
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jäsuon päämuuntaja on perua vanhalta Mussalon asemalta, missä kyseinen päämuuntaja 

vikaantui 1987, joka korjattiin ja siirrettiin Petäjäsuolle. Odotettavaa kuormituksen kasvua 

on odotettavissa kauppa ja palvelu-alueen laajentumisesta sekä Räskin alueen kaava-

alueesta. Kotkan ja Pyhtään välinen raja-alue on kasvavaa aluetta, jonne on odotettavissa 

tulevaisuudessa asutusta. Petäjäsuon sähkönjakelualue on esitetty kuvassa 3.9. 

 

Kuva 3.9 Petäjäsuon sähkönjakelualue korostettuna sinisellä. 

3.8 025 Hietanen (HIE) 

Hietasen sähköasema sijaitsee Hovinsaaren eteläosassa satama-alueella. Sähköasema 

toimii sähkönjakelupisteenä kuluttajille kuin Hovinsaaren voimalaitoksen syöttöpisteenä 

kantaverkkoon päin. Hietasen sähköaseman ja Hovinsaaren voimalaitoksen välillä on 

vahva yhteys 3x300 ahxamk-w kaapeleilla. Hovinsaaren voimalaitoksella on KSOY-V:n 

omistama kytkinasema (0BBA), josta syötetään suurikulutuksia sähkönkäyttäjiä. Hietasen 

jakeluverkon piirissä onkin paljon tärkeitä asiakkaita, kuten Vaasanmylly Kotkan saarella, 

Danisco Hovinsaarella, Kotkan keskussairaala sekä Hovinsaaren satamat. Muita alueita, 

jota Hietanen ja 0BBA syöttävät on Mussalon pohjoisosan asuinaluetta ja Hovinsaaren 

eteläosan asuinaluetta. 
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Hietasen sähköasemalla on 31,5 MVA YNyn0 päämuuntaja, jota pystytään käyttämään 

jäähdytettynä 40 MVA asti. Jäähdytys on muuntajassa siltä varalta, jos Hovinsaaren voi-

malaitos syöttää täydellä teholla kantaverkkoon päin, jolloin siirrettävä teho on 40 MVA. 

Johtolähtöjä on yhteensä sähköasemalla ja kytkinasemalla 8 kpl. Merkittäviä kasvunaluei-

ta ei täyteen rakennetulla Hovinsaarella ole, mutta Hietanen ja 0BBA on merkittävässä 

roolissa ympäröivän verkon korvauskytkennöissä sen laajojen yhteyksien ansiosta. Hieta-

sen ja 0BBA:n jakeluverkko alue on esitetty kuvassa 3.10. 

 

 

Kuva 3.10 Hietasen sähkönjakelualue korostettuna sinisellä 

3.9 110 Siltakylä (SIL) 

Siltakylän sähköasema sijaitsee Kotkan kaupungista itäänpäin Siltakylässä Pyhtään kun-

nassa. Siltakylä on lähin Kotkan 20 kV YNyn0 verkkoa oleva sähköasema ja sieltä kulkee 

yhteys Kotkan verkon läpi Neuvottomaan. Siltakylän sähköasema on pääsääntöisesti il-

majohtoverkkoa ja syöttää Huutjärven asutuskeskusta sekä ympäröivää aluetta. Suurin 

osa sähköaseman kulutuksesta on kotitalouksissa 

 

Siltakylän sähköasemalla on 16 MVA YNd11 päämuuntaja ja 8 johtolähtöä. Siltakylästä on 

hyvät yhteydet Pyhtään sähköasemalle, joka on suuressa roolissa Siltakylän sähköase-

maa korvattaessa. Siltakylän sähkönjakelualue on esitetty kuvassa 3.11. 
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Kuva 3.11 Siltakylän sähköaseman jakelualue korostettuna sinisellä. 

3.10 114 Neuvoton (NEU) 

Neuvottoman sähköasema sijaitsee Kotkan kaupungista itään päin. Siltakylän tapaan 

sähköasema syöttää taajama-aluetta ja sitä ympäröivää verkkoa. Neuvottoman alueella 

on teollisuusalue sekä tuulituotantoa, jonka kytkentä pisteenä Neuvottoman sähköasema 

toimii 

 

Neuvottoman sähköasemalla on kaksi päämuuntajaa, joista toinen on sähkönjakelukäy-

tössä sähkönkuluttajille ja toinen on tuulivoiman sähkönsiirrossa. Neuvottoman päämuun-

tajat ovat 16 ja 10 MVA ja kytkentäryhmältään YNd11. Neuvottomasta on vahvat yhteydet 

Haminan kaupungin lähellä sijaitsevaan Salmenkylän sähköasemaan, minkä takia Sal-

menkylän sähköasema on tärkeässä roolissa Neuvottoman korvauksessa. Neuvottoman 

sähköaseman jakelualue on esitetty kuvassa 3.12. 
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Kuva 3.12 Neuvottoman sähköaseman jakelualue korostettuna sinisellä 

3.11 Kuormitusten kasvaminen 

Kotkan alue on suurimmaksi osin täyteen kaavoitettua ja alueen laajentumiset keskittyvät 

kaupungin alueen laitamille, jonne uusia asutusalueita on rakennettu viimeisimpien vuo-

sien aikana ja ollaan tulevaisuudessakin rakentamassa. Vanhaa rakennuskantaa uusitaan 

koko ajan, jolloin alueen lämmitysmuoto voi muuttua samalla. Suurimmassa osassa Kot-

kan kaupungin alueesta talot lämmitetään kaukolämmöllä, mistä johtuen kaukolämmitet-

tävien alueiden kuormitukset eivät kasva pakkastalven aikana niin suureksi kuin sähkö-

lämmitteisten rakennusten. Kotkan alueen väestönmäärän kehitys on esitetty kuvassa 

3.13 

 

Kuva 3.13 Kotkan kaupungin alueen väestönkehitys vuoteen 2040 asti. (Tilastokeskus 2012) 
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Tilastokeskukselta saadun väestönkehitysennusteen mukaan Kotkan kaupungin alueen 

väestönmäärä kasvaa vuoteen 2030 asti n. 0,08 %/a, minkä jälkeen väestönkasvu loppuu 

ja alkaa vähentyä. 

 

Kansainvälinen taloustilanne sekä teollisuuden hiipuminen ovat pudottaneet vuosittain 

käytettävää energian määrää tarkastelu alueella. Samalla ilmaston vaikutus näkyy vuosit-

taisessa kulutuksessa, kun talvet ovat olleet lämpimämpiä, kuin aikaisempina vuosina. 

Ilmaston puolesta vastapainona on kuitenkin olleet todella kuumat kesät, mistä johtuen 

jäähdytyksen aiheuttama kuormituksen kasvu on näkynyt kesäkuukausien aikana ja hie-

man tasanneet vuosittaista energiankäyttöä. Kotkan alueen 20 kV alueen vuosittainen 

sähkönkäyttö on esitetty kuvassa 3.14 

 

Kuva 3.14 Kyminlinnnan, EG, Mussalon sekä Petäjäsuon vuosittainen sähköenergiankäyttö  

  vuodelta 2004 nykypäivään  

 

Kuvasta nähdään, että alueen sähköenergian käyttö on kasvanut aina vuoteen 2010 asti, 

mutta sen jälkeen energian käyttö on vähentynyt ja kasvu loppunut. Linearisoimalla kuvan 

6.1 käyrät sähköasemittain saadaan Kyminlinnan vuosittaiseksi kasvuksi 3,5 %/a, EG -1,2 

%/a, Mussalo 1,5 %/a ja Petäjäsuo -0,3 %/a. Kuitenkin tarkasteltaessa Kotkan kaupungin 

kehitysalueita, teollisuuden ja palvelujen kehittymistä sekä tulevia kaavamuutoksia, ei ole 

syytä käyttää energiankäytön mukaisia kasvukertoimia. Kyminlinnan osalta vuosittaisena 

kasvuna ei käytetä 3,5 %/a, koska perustuen alueen kaavoitukseen ja väestönkehitykseen 

aiheuttaisi liian suuren kasvuprosentin käyttö verkon ylimitoittamiseen. Myöskään liian 

pessimististä arviota sähköasemien verkon kehittymisessä ei käytetä vaan perustuen 

kaavamuutoksiin ja alueen kehittymiseen ei verkon kuorman oleteta hiipuvan tulevaisuu-
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dessa. Tästä johtuen Mussalon, Kyminlinnan ja Petäjäsuon sähköasemien kasvuprosent-

tina on käytetty 1 %/a ja EG sähköaseman 0,5 %/a. 

 

Kuitenkin kasvuprosenttien lisäksi on huomioitava alueelle tulevia suuria kuluttajia, jotka 

voivat merkittävästi vaikuttaa verkon toimivuuteen. Kotkan saarelle on tulossa iso kaava-

muutos, jossa vanhan kantasataman alueelle rakennetaan outlet-keskus ja muita palvelu-

ja, jotka nostavat alueen sähkönkulutusta merkittävästi. Tästä johtuen Kotkan 20 kV ver-

kon alueella otetaan huomioon Kotkan saarelle EG:n sähköaseman alueelle tuleva Kanta-

satama hanke, joka tulee nostamaan sähköaseman huipputeho merkittävästi ja vaikutta-

maan sähköasemakorvauksiin vikatilanteissa. 

 

Alemman jakelujännitteen 10 kV verkon osalta vuosittainen energiankäyttö on esitetty ku-

vassa 3.15. 

 

 

Kuva 3.15 10 kV jakeluverkko alueen sähkönkulutus vuodesta 2004 asti. 

 

Samoin kuin 20 kV verkon alueella, on 10 kV verkon alueen sähkönkulutuksen kehitys 

hiipunut vuoden 2010 jälkeen, Ainoastaan Ristinkallion sähköaseman alueella kasvu on 

jatkunut hieman pidempään. Linearisoimalla sähkönkulutuskäyrät saadaan vuosittaiseksi 

energiankasvuksi Jumalniemella 0,5 %/a, Korkeakoskella -0,5 %/a ja Ristinkalliolla 1,4 

%/a. Väestönkasvun ja alueen kehittymisestä johtuen alueellisina kasvuprosentteina käy-

tetään Jumalniemella ja Korkeakoskella 0,5 %/a ja Ristinkalliolla 1 %/a. 
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Neuvottoman ja Siltakylän sähköasemilla kulutus on kasvanut vuoteen 2010 saakka, min-

kä jälkeen alueen sähkönkäyttö on pudonnut merkittävästi. Neuvottoman ja Siltakylän 

sähkönkäyttö on esitetty kuvassa 3.16. 

 

 

Kuva 3.16 Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemien sähkönkäyttö vuodesta 2004 asti. 

 

Neuvottoman alueella sähkönkäyttö on pudonnut merkittävästi vuoden 2010 jälkeen, mikä 

selittyy teollisuuden sähkönkäytön vähentymisellä, sekä yksittäisten toimijoiden poistumi-

silla alueelta. Alueiden väestönkasvu tulee olemaan maltillista seuraavien vuosien aikana, 

mikä on esitetty kuvassa 3.17. 

 

Kuva 3.17 Pyhtään ja Haminan kunnan väestönkehitys vuoteen 2040 asti. 
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Kuvassa 3.17 on tarkasteltu Pyhtään ja Haminan kunnan väestönkehitystä, koska Siltaky-

län sähköasema sijaitsee Pyhtään kunnan alueella ja Neuvoton Haminan kaupungin alu-

eella. Haminan kaupungin väkiluku tulee pienenemään tulevaisuudessa n. 0,3 %/a, kun 

taas Pyhtään kunnan väkiluku kasvaa 0,2 % vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen väkiluku ei 

jatka kasvuaan.  Tilastoiduista sähkönkäytöstä ja väkiluvun kehityksestä johtuen suurta 

kasvua alueiden sähkönkäyttöön ei ole luvassa, mistä johtuen alueiden sähkönkäytön 

kasvuprosentteina käytetään 1 %/a. Tällöin Neuvottoman alueen sähkönkäytössä otetaan 

huomioon mahdollinen teollisuuden elpyminen. 
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4. TARKASTELTAVAN VERKON NYKYTILA 

Työssä nykytilan tarkastus suoritettiin Kotkan alueen sähköasemille sekä alueen välittö-

mässä läheisyydessä oleviin sähköasemiin. Tarkastelussa selvitettiin sähköasemien sekä 

johtolähtöjen kuormitukset, jännitteenalenemat, vikavirrat, häviöt sekä keskeytykset, jolloin 

saadaan selville verkon suorituskyky sekä vaadittavat korjaustoimenpiteet. 

 

Suurin osa laskennoista on suoritettu Trimble NIS:ä avulla, käyttäen laskennallisia tehotie-

toja, jotka on skaalattu kertoimien avulla vastaamaan verkossa esiintyviä todellisia huippu-

tehoja. Todelliset huipputehot on kerätty viimeisimmän vuoden osalta etäluettavilta mitta-

reilta saaduista tehotiedoista, jotka on summattu johtolähtökohtaisesti sekä päämuuntaja-

kohtaisesti. Viimeisimmän vuoden todelliset kulutustiedot antavat ainoastaan sen vuoden 

lämpötilojen mukaisen tilan verkosta. Viimeisin talvi oli varsin lämmin suhteessa aikai-

sempiin talviin, mistä johtuen todelliset tehotiedot eivät anna kaikelta osin todellista kuvaa 

verkon tilasta. Kuvassa 4.1 on esitetty ilmatieteen avoimesta datasta saatua Rankin mit-

tauspisteen keskimääräiset tammikuun päivälämpötilat vuodelta 1987, 2010 ja 2015. 

 

Kuva 4.1 Rankin mittauspisteen vuosien 1987 (sininen), 2010 (musta) ja 2015 (punainen) 

tammikuun keskimääräiset päivälämpötilat.  
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Kuvassa 4.1 on punaisella piirretty viimeisimmän vuoden keskimääräiset päivälämpötilat 

ja kun sitä verrataan vuosien 2010 (musta) ja 1987 (punainen) keskimääräisiin päiväläm-

pötiloihin huomataan viimeisimmän vuoden tammikuun olleen lämpimämpi muihin verrokki 

vuosiin nähden. Viime tammikuussa ei esiintynyt juuri pitkäaikaista pakkasjaksoa, mistä 

johtuen lämpötilasta riippuvaisen kuorman huipputeho ei vastaa normaalin pakkastalven 

kuormitushuippua. Kovan pakkastalven aikana kuormitushuippu kasvaa, koska lämmityk-

sen tarve lisääntyy talojen kylmentyessä. Todella kovan pakkastalven aikana myös talos-

sa olevat lisälämmitykset kytketään päälle estämään vesiputkien ja kellareiden jäätymistä. 

Tästä johtuen myös kaukolämpöverkossa olevien asiakkaiden huipputeho nousee kovan 

pakkastalven aikana. 

 

Verkon nykytila-analyysia suoritettaessa otetaan huomioon lämpötilan vaikutus käyttämäl-

lä vuotta 2010 referenssivuotena, koska kyseisenä vuonna pitkäaikaisen kylmän jakson 

seurauksen verkon tehot olivat selvästi viimeisiä vuosia suuremmat. Vertaamalla viimei-

simmän vuoden huipputehoja sekä vuonna 2010 esiintyviä huipputehoja saadaan määri-

tettyä referenssikertoimet, joilla verkon nykytila saadaan vastaamaan kovempaa pakkas-

talvea. 

4.1 Verkon kuormitukset 

Tässä kappaleessa käydään läpi päämuuntajakohtaisesti sekä sähköasemittain johtoläh-

tökohtaisesti verkossa esiintyneet kuormitukset viimeisimmän vuoden osalta. Samoin jo-

kaiselle päämuuntajalle sekä johtolähdölle määritetään kertoimet joiden avulla laskenta 

saadaan vastaamaan nykytilaa sekä kovemman pakkastalven tilannetta. Kovemman pak-

kastalven kertoimien määrittämiseksi, on päämuuntajittain sekä johtolähtökohtaisesti ke-

rätty vuoden 2014 sekä 2010 tammikuun huippuvirrat käytönvalvontajärjestelmästä 

(SCADA). Vuoden 2015 osalta huippuvirrat on saatu verkkotietojärjestelmästä. 

 

Päämuuntajakohtaiset kuormitukset sekä kertoimet on esitetty taulukossa 4.1. Taulukkoon 

on listattu mitatut huippuvirrat tammikuulta vuosilta 2015, 2014 ja 2010 sekä laskennan 

antama huipputeho. Vuosien 2015 ja 2010 osalta on määritetty kertoimet laskennan ja 

mitattujen virtojen välillä, joiden mukaan laskenta saadaan vastaamaan verkon nykytilaa 

sekä kovemman pakkastalven tilannetta. Taulukoissa käytettävät kertoimet sarake kuvaa 

pakkastalven tilannetta ja kerrointa, jolla päämuuntajan tilanne saadaan vastaamaan pak-

kastalvea.  
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Taulukko 4.1 Päämuuntajien kuormitusaste, energia, huipputeho ja huippuvirta. * merkityllä koh-

teella on yhdistetty laskennan tulokset. * muuttunut kytkentä. 

 

 

Taulukosta 4.1 huomataan, että suurimmalla osalla sähköasemista normaalinkytkentäti-

lanteen kuormitus ei ole ylittänyt yli 60 % rajaa. Petäjäsuon ja Siltakylän sähköasemilla 

huippukuorma on yli tämän. Siltakylän sähköasema on tällä hetkellä suurimmassa kuor-

massa, kun huipputehon aikana kuormitus yltää 69 %. Usealla sähköasemalla laskennal-

linen huippuvirta eroaa selvästi todellisesta huippuvirrasta. Virheen syytä ei selitä väärä 

kytkentätilanne, mutta väärät kuormituskäyrät voivat selittää noinkin suuren virheen pää-

muuntajalle suoritettavassa summauksessa. 

 

Verrattaessa taas laskennallisia arvoja vuoden 2010 virtoihin, jää virheen määrä tällöin 

huomattavasti pienemmäksi kuin todellisiin huippuvirtoihin. Korkeakosken ja Enso-

Gutzeitin laskennassa todellinen huippuvirta jää pienemmäksi kuin laskenta antaa, mutta 

silti on päätetty käyttää Korkeakosken osalta kerrointa 1, mutta Enso-Gutzeitin osalta 0,9, 

koska Korkeakosken alueella on paljon enemmän sähkölämmitteistä kuormaa verrattuna 

Enso-Gutzeitin sähköasemaan. Korkeakosken osalta suuremman kertoimen käyttämisille 

varmistetaan, että päämuuntaja kapasiteetti ei jää liian pieneksi. Muiden päämuuntajien 

osalta vuoden 2010 kuormitus on ollut suurempi kuin tämän hetken laskennan antama 

tulos. Jumalniemen osalta kytkentä on muuttunut vuodesta 2010, kun Kyminlinnan väli-

muuntaja on tullut syöttämään osaa entistä Jumalniemen sähköaseman aluetta. Hietasen 

osalta ei kunnollista virtatietoa saada, koska Hovinsaaren voimalaitos syöttää samaan ai-

kaan verkkoa, jolloin Hietasen päämuuntaja on toisinaan siirtämässä tehoa 110 kV verk-

koon päin ja toisinaan jakeluverkkoon päin. Esimerkiksi 2010 talvella Hieatasen päämuun-

taja syötti jakeluverkkoa yhtenä päivänä 10 MW teholla ja toisena päivänä päämuuntajan 

läpi kulki 33 MW 110 kV verkkoon päin.  

 

Sähköasema
Sn           

MVA

Kuormitu

saste

Näennäishuipputeh

o MVA
2015 2014 2010

Laskent

a A

2015/lask

enta

2010/lask

enta

Käytettävät 

kertoimet 

pakkasella

001 JUM * 20 43 % 8,6 475 - 675 550 0,86 1,00 1,1

002 KOR 20 40 % 7,9 437 515 580 638 0,68 0,91 1

003 RIS 20 48 % 9,5 524 615 610 513 1,02 1,19 1,2

003 RIS välimuuntaja 6,3 43 % 2,7 75 82 85 73 1,03 1,16 1,2

021 KYM 31,5 31 % 9,6 270 231 206 290 0,93 0,71 1

021 KYM välimuntaja 6,3 40 % 2,5 141 - - 162 0,87 0,00 1

022 EG 25 58 % 14,6 408 412 450 510 0,80 0,88 0,9

023 MUS 20 36 % 7,2 202 214 220 210 0,96 1,05 1

024 PET 20 60 % 11,9 334 350 310 330 1,01 0,94 1

025 HIE 31,5 / 40 55 % 17,2 - - - 123 0,00 0,00 1

110 SIL 16 69 % 11,1 341 304 366 310 1,10 1,18 1,2

114 NEU 16 48 % 7,7 249 252 280 215 1,16 1,30 1,3

Mitatut virrat Kertoimet
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Koska verkon todellista tilaa kuvaa paremmin kovan pakkasen aikainen kuormitusaste, on 

kuvassa 4.2 esitetty nykytilan päämuuntajan kuormitukset sekä vuoden 2010 vuoden 

avulla määritettyjen kertoimien mukainen kuormitusaste. 

 

 

Kuva 4.2 Päämuuntajien lämpötilakorjattu kuormitus. Pakkastalven aikainen kuormituksen  

  lisäys merkitty punaisella. 

Kuvasta 4.2 nähdään, että melkein jokaisen päämuuntajan kuormasta osa on lämpötila-

riippuvaisia. Eniten lämpötilariippuvaisia ovat taajaman ulkopuolella olevat sähköasemat, 

joissa on paljon sähkölämmitteisiä kotitalouksia. Kovan pakkastalven aikana Siltakylän 

kuorma nousee yli 70 % ja 10 kV sähköasemien päämuuntajat yli 50 %. 

 

Johtolähtökohtaiset kuormitukset, sekä käytettävät kertoimet laskennan välillä käydään 

läpi sähköasemakohtaisesti. Samoin kuin päämuuntajien osalta, on jokaisen johtolähdön 

tammikuun huippuvirrat kerätty mittarinluennoista sekä SCADA:sta. Jumalniemen johto-

lähtökohtaiset kuormitukset on esitetty taulukossa 4.2. 

Taulukko 4.2 Jumalniemen sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta, 

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet. * Muuttunut kytkentä 

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A

001 JUM Anttila * 20 0,8 0,2 45 95 100 55 0,82 1,82 1

001 JUM Turvala 47 1,7 1,13 100 90 95 94 1,06 1,01 1

001 JUM Sunila-Suulisniemi 80 3,1 2,81 171 170 160 173 0,99 0,92 1

001 JUM Käpylä 58 2,2 1,88 125 127 124 125 1,00 0,99 1

001 JUM Vallesmanninmäki 0 0,0 0 0 0 0 66 0 0 0

001 JUM Rauhala 29 1,0 0,58 62 55 105 69 0,90 1,52 1,5

001 JUM Helilä 30 1,1 0,34 65 67 73 69 0,74 1,06 1

001 JUM Uusikylä * 0 0,0 0 0 37 0 0 0 0 1

Käytettävä 

kerroin 

pakkaselle

2010/Laske

nta

2015/Lask

enta

2015 mitattu
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Jumalniemen osalta laskenta vastaa kohtuullisen hyvin verkon nykytilaa. Suurimmat erot 

esiintyvät Helilän ja Rauhalan johtolähdöllä, joilla laskenta antaa suuremman tuloksen 

kuin todellisuudessa verkossa on esiintynyt. Verrattaessa laskennan antamaa tulosta 

vuoden 2010 tilanteeseen vastaa laskenta vastaa hyvin verkon tilannetta, paitsi Rauhalan 

johtolähdöllä, jossa on kovan pakkastalven esiintynyt huomattavasti suurempia virtoja kuin 

viimeisimpänä vuotena. Anttilan ja Uusikylän johtolähtöjen osalta on kytkentä muuttunut 

vuoden 2010 jälkeen, kun vuonna 2014 asennettiin Kyminlinnan välimuuntaja, joka nykyi-

sin syöttää Jumalniemen kauppa-aluetta ja entistä Uusikylän johtolähtöä. 

 

Jumalniemen osalta ei johtolähdöillä normaalikytkennässä esiinny liian suuria kuormituk-

sia tai jännitteenalenemia nykytilan laskennassa tai kovemman pakkasen aikana. Sunila-

Suulisniemi on suurimmassa kuormituksessa ollessa 80 %. Muita suuremmassa kuor-

massa olevia johtolähtöjä on Käpylä joka on n. 60 % kuormassa.  

 

Korkeakosken johtolähtöjen mitatut virrat sekä laskennan tulokset on esitetty taulukossa 

4.3. 

Taulukko 4.3 Korkeakosken sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta, 

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet. 

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A

002 KOR Ristinkallio 26 1,3 0,37 71 72 74 72 0,99 1,03 1

002 KOR Parikka-Jäppilä 58 2,3 2,73 126 135 145 120 1,05 1,21 1,2

002 KOR Kalliokoski-Hovila 55 1,7 0,9 90 105 115 96 0,94 1,20 1,2

002 KOR Kirkonmäki 44 1,6 1,16 95 75 85 108 0,88 0,79 0,9

002 KOR Veikkola 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0

002 KOR Koivula-Pihkoo 30 0,9 0,51 52 50 48 57 0,91 0,84 0,9

002 KOR Peippola-Pernoo 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1

002 KOR Eskola 37 1,1 1,18 79 55 110 95 0,83 1,16 1,1

Käytettävä 

kerroin 

pakkaselle

2015/Lask

enta

2010/Lask

enta

2015 mitattu

 

 

Korkeakosken osalta usean johtolähdön laskennallinen virta ei vastaa todellisia huippuvir-

toja. Kirkonmäen, Eskolan sekä Koivula-Pihkoo johtolähdön todellinen huippuvirta on n. 

90 % laskennallisesta virrasta. Verrattaessa vuoden 2010 mitattuja virtoja, vastaa lasken-

nallinen virta melko hyvin pakkastalven tilannetta. Parikka-Jäppilällä, Kalliokoski-Hovilalla 

sekä Eskolan johtolähdöllä esiintyy kovemman pakkastalven aikana suurempia kuormia. 

 

Normaalissa kytkentätilanteessa kaikki johtolähdöt ovat alle maksimikuormitustason eikä 

jännitteenalenema ongelmaa esiinny. Tämä johtuu sähköaseman johtolähdöistä, jotka 

ovat lyhyitä sekä maakaapeloituja. Sähköasemalla suurin kuormitus keskittyy Kalliokos-

ken ja Parikkan alueelle, jossa johtolähtöjen kuormitusaste nousee yli 60 %. Yhteiskunnal-

lisesti tärkein asiakas on Eskola johtolähdöllä, jossa sijaitsee Karhulan sairaala. 
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Taulukossa 4.4 on esitetty Ristinkallion johtolähtöjen tehonjakolaskennan tulokset. 

Taulukko 4.4 Ristinkallion sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta,  

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet. 

 

 

Ristinkallion sähköasemalla laskenta vastaa todella hyvin mitattuja huippuvirtoja, mistä 

johtuen 2015 ja laskennan välinen kerroin on Kaarnienem johtolähtöä lukuun ottamatta 1. 

Kovan pakkasen aikaan johtolähdöillä kuorma lisääntyy selvästi. Itärannan ja Otsolan joh-

tolähdöillä kuormat nousevat 1,5 kertaiseksi ja Peippolan johtolähdöllä kuormitus nousee 

20 %. 

 

Ristinkalliolla lähtee 10 kV asemista eniten ilmajohtoja, jotka kuitenkin ovat pituudeltaan 

lyhyitä. Nykytilassa ei verkossa esiinny suuria kuormituksia eikä jännitteenalenema ylityk-

siä tule. Kuitenkin kovan pakkasen aikaan Itärannan jännitteenalenema nousee 6,6 %, 

mikä ylittää selvästi sallitun 5 % jännittenalenema rajan. Itärannan suuri jännitteenale-

nema selittyy suuresta kuormasta, joka on aina Suulisniemelle asti. Vaikka Itärannan alku 

on vahvaa kaapelia, muuttuu verkko matkalla ilmajohtoverkoksi, mistä johtuen jännittee-

nalenema nousee suureksi. Muilla johtolähdöillä raja-arvot eivät ylity kovankaan pakkasen 

aikana. Peippolan johtolähtö on pisin ilmajohtolähtö Ristinkalliolla, mutta 20 kV jakelujän-

nitteestä johtuen, ei johtolähdöllä esiinny kuormitus tai jännitteenalenemaongelmia. 

 

Kyminlinnan johtolähtöjen tehonjakolaskennan tulokset on esitetty taulukossa 4.5. 

Taulukko 4.5 Kyminlinnan sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta,  

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet. * Muuttunut kytkentä 

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A

021 KYM Korela 18 1,7 0,19 38 42 41 53 0,72 0,77 0,80

021 KYM Lankila 19 1,4 0,18 40 37 37 59 0,68 0,63 0,70

021 KYM Jylppy 20 1,6 0,14 40 55 60 40 0,99 1,49 1,20

021 KYM Metsola 12 1,1 0,09 32 40 55 33 0,96 1,65 1,20

021 KYM Hieatanen 7 0,5 0,04 14 16 15 11 1,30 1,39 1,00

021 KYM Tiutinen 26 1,8 0,78 51 44 27 41 1,24 0,66 1,00

021 KYM Kotka 1 5 0,3 0,05 7 7 6 7 1,02 0,87 1,00

021 KYM Kyminsuuntie * 13 0,6 0,5 130 0 0 134 0,97 0,00 1,10

021 KYM Multimarket * 39 2,2 0,2 34 0 0 34 1,00 0,00 1,00

2015/Lask

enta

2010/Lask

enta

Käytettävä 

kerroin 

pakkaselle

2015 mitattu

 

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A

003 RIS Keltakallio 28 1,1 0,58 64 59 0 64 1,00 0,00 1

003 RIS Kaarniemi 20 0,9 1,35 53 53 61 64 0,83 0,95 1

003 RIS Itäranta 34 1,4 4,40 77 84 130 77 1,00 1,69 1,5

003 RIS Otsola 49 1,9 1,50 108 122 168 106 1,02 1,58 1,5

003 RIS Oravala 40 2 1,93 117 138 130 127 0,92 1,02 1

003 RIS Peippola 34 2,6 1,49 74 82 85 72 1,03 1,18 1,2

2015/Las

kenta

2010/Las

kenta

Käytettäv

ä kerroin 

pakkasell

2015 mitattu
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Kyminlinnan osalta laskenta ei aivan vastaa todellista tilannetta. Kuitenkin usean johtoläh-

dön virrat ovat sen verta pieniä, että suhteellinen ero laskennan ja mitatun tiedon välillä ei 

aiheuta suurta virhettä. Pienistä virroista johtuen, monella johtolähdöllä käytetään kerroin-

ta 1 vastaamaan nykytilan laskentaa, sekä pakkastalven tilannetta. Kyminsuuntien ja Mul-

timarketin osalta ei virtatietoja löydy kuin vuoden 2015 talven osalta, koska välimuuntaja 

asennettiin vasta vuonna 2014 loppuvuodesta. Johtolähtöjen kertoimet valittiin naapurijoh-

tolähtöjen perusteella, jotka syöttävät hyvin samanlaista asiakaskuntaa. 

 

Kyminlinnan 20 kV johtolähdöt ovat vahvasti maakaapeloituja sekä lyhyitä yksittäisiä alu-

eita syöttäviä johtolähtöjä. Tästä syystä mikään johtolähtö ei ole vahvassa kuormituksessa 

eikä alueella esiinny jännitteenalenema ongelmia kun kaikkien johtolähtöjen jännitteena-

lenema on alle 1 % ja kuormitukset alle 40 %. 

 

Enso-Gutzeitin johtolähtöjen tehonjakolaskennan tulokset on esitetty taulukossa 4.6. 

Taulukko 4.6 Enso-Gutzeit sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta, 

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet. * Muuttunut kytkentä 

 

 

Enso-Gutzeitin kohdalla laskenta näyttää melkein jokaisella johtolähdöllä hieman suurem-

paa kuormitusta kuin todellisuudessa verkossa on esiintynyt. Tämä voi johtua alueella 

esiintyvästä palvelusta, jonka kulutuskäyrät poikkeavat todellisuudesta. Poikkeuksena on 

Korkeavuori, jossa laskenta näyttää hieman todellisuutta pienempää kuormitusta. Kovan 

pakkasen aikana sähköaseman kuormitukset eivät nouse merkittävästi pois lukien Kuut-

salon sekä Hovinsaaren johtolähtöjä. Isopuiston ja Korkeavuoren osalta kytkentä on muut-

tunut ajan saatossa siten, että Isopuiston ja Korkeavuoren kuormia on siirretty keskenään. 

 

EG sähköaseman alueella ei normaalikytkennässä esiinny suuressa kuormassa olevia 

johtolähtöjä, kun suurimmassa kuormassa olevan johtolähdön kuormitus on skaalattuna-

kin 56 %. Maakaapeloinnin takia sekä lyhyiden johtolähtöjen takana ei myöskään jännit-

teenalenema ongelmaa esiinny sähköasemalla. Pisin johtolähtö on Kuutsalo, joka ulottuu 

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A
022 EG Kymenlaaksonkatu 23 2,7 0,44 76 67 34 82 0,92 0,41 0,9

022 EG Matkustajasatama 46 3,3 0,45 96 95 106 107 0,90 0,99 1

022 EG Kantasatama 9 1 0,06 28 22 27 30 0,92 0,89 0,9

022 EG Sapokka-Saaristo 35 2,5 0,35 74 89 87 79 0,93 1,09 1,1

022 EG Isopuisto * 22 1,6 0,19 46 45 107 54 0,85 1,98 1

022 EG Korkeavuori * 53 3,1 0,4 120 82 34 103 1,17 0,33 1

022 EG Hovinsaari 20 1,4 0,2 42 34 84 46 0,91 1,82 1,5

022 EG Kuutsalo 19 0,8 1,2 34 33 65 38 0,89 1,70 1,3

2015 mitattu
2015/Lask

enta

2010/Laske

nta

Käytettävä 

kerroin 

pakkaselle



57 

 

Kuutsalon saaren kautta Haapasaareen asti ja on 46 km pitkä, kun muut johtolähdöt ovat 

alle 10 km pitkiä. Kuutsalon johtoa syöttää vahva merikaapeli, jossa se muuttuu saarella 

ilmajohdoksi. EG sähköasemalla ei merkittävästi ole lämpötilariippuvaista kuormaa, koska 

suurin osa sähköaseman asiakkaista koostuu palveluista ja julkisesta kulutuksesta. 

 

Mussalon johtolähtöjen tehonjakolaskennan tulokset on esitetty taulukossa 4.7 

Taulukko 4.7 Mussalon sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta,  

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet.  

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A

023 MUS Palaskylä 9 1,1 0,07 31 37 52 39 0,79 1,33 1,1

023 MUS Haukkavuori 7 0,7 0,11 20 38 22 17 1,20 1,32 1,3

023 MUS Vaasanmylly 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1

023 MUS Satama 1 32 3,1 0,32 86 88 74 89 0,96 0,83 1

023 MUS Satama 2 31 3 0,31 85 78 79 80 1,06 0,98 1

2015 mitattu
2015/Lask

enta

2010/Lask

enta

Käytettävä 

kerroin 

pakkaselle

 

Mussalon sähköaseman osalta laskenta antaa sataman osalta todellisuutta vastaavan tu-

loksen. Palaskylän osalta todellinen kuormitus on hieman pienempi, mutta pienestä virras-

ta johtuen laskenta antaa luotettavan tuloksen. Kovemman pakkastalven aikana Palasky-

län ja Haukkavuoren kuormat nousevat. 

 

Mussalon sähköaseman syöttöalue on suppea, mistä johtuen johtolähtöjen pituudet jäävät 

lyhyiksi. Satama alue on Mussalon sähköaseman suurin kuluttaja, mistä johtuen kaksi sa-

tamaa syöttävää johtolähtöä ovat suurimmassa kuormassa. Muut johtolähdöt ovat nor-

maalitilanteessa niin pienessä kuormassa, että kuormitus- tai jännitteenalenema ongelmia 

alueella ei nykytilassa esiinny. Satama-alueen mahdollinen laajentuminen ei aiheuta välit-

tömiä toimenpiteitä, koska tuleva kuorma voidaan jakaa olemassa oleville satama johto-

lähdöille. 

 

Petäjäsuon sähköaseman johtolähtöjen tehonjakolaskennan tulokset on esitetty taulukos-

sa 4.8. 

Taulukko 4.8 Petäjäsuon sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta,  

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet. 

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A

024 PET Heinsuo 39 2,9 1,26 83 90 106 77 1,08 1,38 1,3

024 PET Hakamäki 23 4,7 0,2 49 50 58 62 0,79 0,94 0,9

024 PET Karhuvuori-Vah 55 4,1 0,83 115 98 52 114 1,01 0,46 1

024 PET Aittakorpi 56 4,1 0,7 117 143 106 120 0,98 0,88 1

2015 mitattu
2015/Lask

enta

2010/Lask

enta

Käytettävä 

kerroin 

pakkaselle
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Petäjäsuon osalta laskenta antaa luotettavan tuloksen, muilla johtolähdöillä paitsi Haka-

mäellä, jossa on palvelu- ja pienteollisuuskuormaa, joiden kulutuskäyrät eivät aivan vas-

taa todellisuutta. Kovemman pakkastalven aikana Heinsuon johtolähdön kuormitus kas-

vaa 30 %. 

 

Petäjäsuon sähköasemalla muut johtolähdöt kuin Heinsuon johtolähtö ovat maakaapeloi-

tuja. Suurimmassa kuormassa on Aittakorven johtolähtö 56 % kuormassa, joka syöttää 

isoa asutusaluetta. Aitakorven johtolähdöllä pituutta on n. 13 km. Heinsuon johtolähtö, jo-

ka syöttää Kotkan pohjoista osaa, on n. 20 km pitkä ja on enimmäkseen ilmajohtoverkkoa. 

Kuormitus Heinsuon johtolähdöllä painottuu johtolähdön alkupäähän, mistä johtuen jännit-

teenalenema ei ole suuri johtolähdöllä.  

 

Hietasen ja 0BBA:n johtolähtöjen tehonjakolaskennan tulokset on esitelty taulukossa 4.9. 

Taulukko 4.9 Petäjäsuon sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta,  

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet. 

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A

025 HIE Telakka 40 2,6 0,79 83 85 76 81 1,02 0,94 1,00

025 HIE Konttisatama 16 1,1 0,37 33 80 75 41 0,80 1,83 1,00

025 HIE Munsaari 36 3,5 0,59 100 103 145 111 0,90 1,31 1,30

025 HIE Vaasanmylly 64 6,9 0,6 201 200 202 555 0,36 0,36 0,36

025 HIE Kyminl-/Mets 14 1 0,12 29 26 28 33 0,88 0,85 0,90

025 HIE Keskussairaala 18 1,3 0,14 38 31 32 77 0,49 0,42 0,50

025 HIE Laine/Kaup 7 0,5 0,02 15 14 11 12 1,25 0,92 1,10

2015 mitattu
2015/Lask

enta

2010/Lask

enta

Käytettävä 

kerroin 

pakkaselle

 

 

Hietasen sähköaseman osalta mitatut huippuvirrat ovat pienempiä kuin laskenta antaa 

tulokseksi. Varsinkin Vaasanmyllyn tehtaan osalta laskenta antaa liian suuren huippuvir-

ran. Virhe johtuu kulutuskäyrästä, koska Vaasanmyllyn kuormitukselle ei ole KSOY-V:n 

mallikirjastossa vastaavaa käyrää. Kovan pakkastalven aikana ei muilla johtolähdöillä 

kuormitus kasva, paitsi Munsaaren ja Laine/Kaupunki johtolähdöillä. 

 

Hietasen sähköaseman ja Hovinsaaren voimalaitoksen sähkönjakelun piirissä on suuria 

yksittäisiä asiakkaita sekä asutusalueita Hovinsaaren eteläosissa sekä Mussalon saarella. 

Vaasanmyllylle, Daniscolle sekä Kotkan keskussairaalalle on rakennettu omat johtolähdöt 

varmistamaan sähkön toimituksen riittävyys. Vaasanmylly on koko KSOY-V:n suurin säh-

könkuluttaja, ja se käyttääkin melkein koko johtolähdön kapasiteetin. Muissa johtolähdöis-

sä kuormitustilanne on maltillinen, kun kaikkien muiden kuormitus on alle 60 %. Maakaa-

peliverkosta sekä johtolähtöjen lyhyydestä johtuen ei Hietasen johtolähdöissä esiinny 

merkittävää jännitteenalenemaa normaalikytkentätilanteessa. 
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Siltakylän sähköaseman johtolähtöjen tehonjakolaskennan tulokset on esitelty taulukossa 

4.10. 

Taulukko 4.10 Siltakylän sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta,  

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet. * Muuttunut   

  kytkentätilanne 

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A

110 SIL Myllykylä/Siltakylä 10 0,7 0,81 21 20 21 18 1,2 1,17 1,10

110 SIL Länsikylä 25 1,8 2,2 53 70 62 48 1,1 1,29 1,20

110 SIL Siltakylä * 20 1,5 0,66 43 105 118 42 1,0 2,81 1,20

110 SIL Ahvenkoski 22 1,6 1,05 46 19 42 38 1,2 1,11 1,20

110 SIL Kangasmäki * 21 1,5 0,46 44 75 73 50 0,9 1,46 1,20

110 SIL Purola 27 2 2,81 57 65 63 48 1,2 1,31 1,30

110 SIL Kangasmäki 2 * 2 0,2 0,01 6 0 0 6 1,0 0,00 1,10

110 SIL Huutjärvi * 24 2,9 0,81 80 0 0 80 1,0 0,00 1,10

2015 mitattu
2015/Lask

enta

2010/Lask

enta

Käytettävä 

kerroin 

pakkaselle

 

 

Siltakylän osalta laskenta antaa luotettavat tulokset, koska laskennan ja todellisen huip-

puvirran ero on pieni. Kuitenkin todelliset kuormitukset ovat olleet hieman suuremmat kuin 

laskenta antaa. Siltakylän sähköasemalle on tullut vuoden 2010 jälkeen 2 uutta johtoläh-

töä, jotka syöttävät nykyisin taajama-aluetta ja ovat ottaneet paljon kuormaa pois Kan-

gasmäen ja Siltakylän johtolähdöiltä. Kovan pakkasen aikaan alueella on paljon sähkö-

lämmitystä, mistä johtuen vuonna 2010 johtolähtöjen kuormitus on ollut n. 20 % suurempi 

kuin nykytilanteen laskenta antaa tulokseksi. 

 

Siltakylän sähköaseman johtolähdöt ovat Huutjärven keskustaa syöttävää Kangasmäki 2 

ja Huutjärvi johtolähtöä lukuun ottamatta ilmajohtoverkkoa. Johtolähdöt ovat maaseutu-

verkon tapaan huomattavasti pitempiä kuin kaupunkiverkon johtolähdöt. Pisimmät johto-

lähdöt on Purolan johtolähtö sekä Ahvenkoski, jotka molemmat ovat yli 60 km pitkiä. Pit-

kistä etäisyyksistä huolimatta, ei johtolähdöillä esiinny merkittävää jännitteenalenemaa. 

Tämä selittyy johtolähtöjen kuormituksista, jotka ovat pienet sekä alkupää painotteisia. 

Normaalikytkennässä johtolähtöjen kuormitusaste on nykytilanteessa alle 30 %, mutta ko-

van pakkastalven aikana kuormitus nousee Purolan johtolähdöllä 35 %. 

 

Neuvottoman sähköaseman johtolähtöjen tehonjako laskennan tulokset on esitetty taulu-

kossa 4.11. 
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Taulukko 4.11 Neuvottoman sähköaseman tehonlaskennan tulokset, kuormitusaste, huippuvirta, 

  huipputeho, jännitteenalenema sekä käytettävät kertoimet. ** Johtolähdöltä poistu-

  nut suuri kuluttaja. 

2014 2010 Laskenta

Kuormitusaste Pmax Uh Imax Imax Imax Imax

Sähköasema Johtolähtö % MW % A A A A

114 NEU KYMI 29 2,1 1,33 60 65 69 51 1,18 1,35 1,3

114 NEU Neuvoton 33 2,4 0,78 70 72 76 64 1,09 1,19 1,2

114 NEU Teollisuusal/Neuv. ** 28 1,9 0,28 59 47 93 52 1,13 1,79 1,4

114 NEU Summa 33 2,3 1,39 68 78 75 59 1,15 1,27 1,3

114 NEU Reitkalli 14 1 0,97 30 31 37 26 1,15 1,42 1,4

2015 mitattu
2015/Lask

enta

2010/Lask

enta

Käytettävä 

kerroin 

pakkaselle

 

 

Neuvottoman johtolähdöillä laskenta antaa Siltakylän tapaan hieman pienemmän kuormi-

tuksen kuin todellisuudessa johtolähdöillä on esiintynyt. Alueella on paljon sähkölämmitys-

tä, mistä johtuen verkon kuormitus nousee merkittävästi. Teollisuusalue/Neuvottoman joh-

tolähdöllä on vuoden 2010 jälkeen on poistunut yksittäinen suuri kuluttaja, mistä johtuen 

johtolähdön kuormitus on pienentynyt huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Alueella 

on kuitenkin paljon sähkölämmitystä, mistä johtuen pakkastalven kertoimeksi valittiin 1,4. 

 

Neuvottoman sähköasema on Siltakylän tapaan maaseutumaista verkkoa ja on suurim-

maksi osin ilmajohtoverkkoa. Neuvottoman sähköaseman syöttöalue on suppea ja verrat-

tuna Siltakylän sähköaseman johtolähtöihin, ovat johtolähtöjen pituudet huomattavasti ly-

hyemmät. Neuvottoman sähköaseman pisin johtolähtö on 20 km pitkä ja suurimmat kuor-

mat lähellä sähköasemaa. Kulutus keskittyy Neuvottoman taajamaan sekä sen teollisuus-

alueeseen. Sähköaseman suurimmat kuluttajat ovat kotitaloudet, jotka ovat hyvin lämpöti-

lariippuvaisia. Kovan pakkastalven aikana ei johtolähtöjen kuormitukset nouse suuriksi, 

kun suurimmassa kuormassa olevan johtolähdön lämpötilakorjattu kuormitusaste on alle 

45 %. Jännitteenalenemat jäävät myös pieniksi, ollen kaikissa johtolähdöissä kovan pak-

kasenkin aikaan alle 2 %. 

4.2 Häviökustannukset 

Verkkoyhtiölle aiheutuu kustannuksia häviösähköstä, minkä takia verkon nykytila analyy-

sissa määritettään tutkittavassa verkossa syntyvät häviökustannukset. Käyttämällä verk-

kotietojärjestelmää avuksi selvitettiin yhtälöiden (14), (15) ja (16) avulla verkossa syntyvät 

häviöt sekä niistä koituvat kustannukset vuosittain. Laskelmissa on käytetty todellisia te-

hotietoja eli vuoden 2015 tehotietoja. Taulukossa 4.12 on laskettu sähköasemittain muun-

tajissa aiheutuvat häviökustannukset. Muuntajan kuormitushäviöt määräytyvät kuormitus-

tilanteen mukaan, kun taas tyhjäkäyntiteho pysyy samansuuruisena läpi vuoden. Kuormi-
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tushäviöiden huipunkäyttöaikana on laskennassa käytetty muuntajilla 2900 h, tehohäviöi-

den hintana 84,3 €/kW ja energiahäviöiden hintana 37,5 €/kWh. 

Taulukko 4.12 Päämuuntajista aiheutuvat tehohäviöt, energiahäviöt sekä niistä aiheutuva kustan-

nus. 

Sähköasema 
Pcu Po Eh Kh 

[kW] [kW] [MWh] €/a 

001 JUM 19,8 17,9 214,2 11 210 

002 KOR 16,8 17,9 205,4 10 623 

003 RIS 23,6 13,5 186,7 10 131 

003 RIS välimuuntaja 6,8 3,7 85,3 2 840 

021 KYM 11,7 15,2 167,0 8 530 

021 KYM välimuntaja 6,5 3,7 51,3 2 787 

022 EG 24,5 13,9 193,0 10 477 

023 MUS 12,7 12,7 148,2 7 702 

024 PET 33,3 22,6 294,7 15 765 

025 HIE 26,8 20,9 260,7 13 796 

110 SIL 41,0 14,7 247,7 13 984 

114 NEU 19,6 10,8 213,5 10 572 
 

Päämuuntajien lisäksi tulee laskea johtolähdöissä syntyvät tehohäviöt. Johtolähtökohtai-

set tehohäviöt on saatu verkkotietojärjestelmästä. Laskennassa häviöiden häviöhuipun-

käyttöaikana on käytetty 2250 h. Johtolähdöissä syntyvät tehohäviöt on laskettu nykytilan-

teen mukaan taulukkoon 4.13. 

Taulukko 4.13 Johtolähtöjen tehohäviöt, energiahäviöt ja niistä koituva vuosittainen kustannus. 

Sähköasema Johtolähtö 
Ph Eh Kh 

[kW] [MWh] [€/a] 

001 JUM Anttila 1,1 2,4 179 
001 JUM Turvala 16,0 36,0 2 702 
001 JUM Sunila-Suulisniemi 61,4 138,1 10 355 
001 JUM Käpylä 18,0 40,5 3 036 
001 JUM Vallesmanninmäki 0,0 0,0 0 
001 JUM Rauhala 4,9 11,1 833 
001 JUM Helilä 2,7 6,0 449 
001 JUM Uusikylä 0,0 0,0 0 
002 KOR Ristinkallio 3,2 7,2 536 
002 KOR Parikka-Jäppilä 49,0 110,3 8 265 
002 KOR Kalliokoski-Hovila 12,1 27,2 2 041 
002 KOR Kirkonmäki 17,3 38,9 2 918 
002 KOR Veikkola 0,0 0,0 0 
002 KOR Koivula-Pihkoo 3,5 7,9 594 
002 KOR Peippola-Pernoo 0,0 0,0 0 
002 KOR Eskola 14,4 32,4 2 432 
003 RIS Keltakallio 4,5 10,1 759 
003 RIS Kaarniemi 8,7 19,5 1 461 
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003 RIS Itäranta 32,8 73,8 5 533 
003 RIS Otsola 19,8 44,4 3 331 
003 RIS Oravala 30,2 68,0 5 097 
003 RIS Peippola 23,3 52,4 3 925 

021 KYM Korela 1,3 3,0 224 
021 KYM Lankila 2,7 6,1 460 
021 KYM Jylppy 1,3 2,9 219 
021 KYM Metsola 0,9 1,9 143 
021 KYM Hieatanen 0,2 0,3 25 
021 KYM Tiutinen 10,2 22,9 1 715 
021 KYM Kotka 1 0,1 0,3 20 
021 KYM Multimarket 9,1 20,5 1 540 
021 KYM Kyminsuuntie 3,4 7,7 577 
022 EG Kymenlaaksonkatu 8,3 18,7 1 400 
022 EG Matkustajasatama 7,3 16,3 1 223 
022 EG Kantasatama 0,7 1,6 118 
022 EG Sapokka-Saaristo 6,2 13,9 1 042 
022 EG Isopuisto 2,2 4,9 364 
022 EG Korkeavuori 11,1 25,0 1 874 
022 EG Hovinsaari 2,1 4,7 354 
022 EG Kuutsalo 21,9 49,2 3 691 

023 MUS Palaskylä 0,6 1,4 103 
023 MUS Haukkavuori 0,8 1,7 130 
023 MUS Vaasanmylly 0,0 0,0 0 
023 MUS Satama 1 7,9 17,8 1 333 
023 MUS Satama 2 8,7 19,6 1 467 
024 PET Heinsuo 23,8 53,6 4 018 
024 PET Hakamäki 2,1 4,7 349 
024 PET Karhuvuori-Vah 24,6 55,3 4 148 
024 PET Aittakorpi 20,2 45,4 3 404 
025 HIE Telakka 17,5 39,4 2 952 
025 HIE Konttisatama 1,0 2,2 165 

0BBA Munsaari 36,6 82,4 6 174 
0BBA Vaasanmylly 30,9 69,5 5 212 
0BBA Kyminl-/Mets 1,0 2,2 167 
0BBA Keskussairaala 1,1 2,4 177 
0BBA Laine/Kaup 0,1 0,2 15 
0BBA Danisco 0,3 0,7 50 

110 SIL Myllykylä/Siltakylä 2,5 5,6 417 
110 SIL Länsikylä 26,0 58,5 4 387 
110 SIL Siltakylä 7,7 17,3 1 300 
110 SIL Ahvenkoski 16,4 36,9 2 766 
110 SIL Kangasmäki 3,6 8,1 607 
110 SIL Purola 46,5 104,6 7 843 
110 SIL Kangasmäki 2 0,0 0,1 5 
110 SIL Huutjärvi 15,7 35,3 2 643 

114 NEU KYMI 18,7 42,1 3 154 
114 NEU Neuvoton 13,8 31,1 2 328 
114 NEU Teollisuusal/Neuv. 3,7 8,3 626 
114 NEU Summa 28,8 64,8 4 858 
114 NEU Reitkalli 8,5 19,1 1 434 
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Jännitetaso, verkon pituus ja siirrettävä energia vaikuttavat verkossa syntyviin häviöihin. 

10 kV jännitteellä siirrettäessä syntyy 4 kertaa enemmän häviötehoa, kuin vastaavasti siir-

rettäessä 20 kV jännitteellä. Kaupunki olosuhteissa verkkopituudet ovat lyhyet, mistä joh-

tuen päämuuntajat aiheuttavat ison osan häviöistä. Kuvassa 4.3 on laskettu yhteen johto-

lähdöissä sekä päämuuntajissa syntyvät häviökustannukset. Välimuuntajissa syntyvät hä-

viöt on laskettu saman sähköaseman sisälle päämuuntajien häviökustannuksiin. 

 

Kuva 4.3 Yhteenlaskettu johtolähtöjen ja päämuuntajien häviötehokustannukset. 

Kuvasta 4.3 nähdään, että 10 kV verkossa eniten häviötä aiheuttaa verkko, kun taas kau-

punki sähköasemilla 20 kV verkossa päämuuntajat aiheuttavat suurimman osan tai puolet 

sähköasemankohtaisesta häviötehosta. Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemilla on pit-

kät siirtoyhteydet, mutta johtolähtöjen pienien kuormien takia, eivät johtolähdöt aiheuta 

päämuuntajia suurempia häviöitä. Häviöt ovat samansuuruisia tarkastelu alueen sähkö-

asemien välillä, mutta Kyminlinnan, EG:n, Mussalon ja Neuvottoman sähköasemilla syn-

tyy vähiten häviöitä verrattuna muihin tarkasteltavissa oleviin sähköasemiin. 

4.3 Keskeytyksistä aiheutuva haitta 

Vuosittain verkossa aiheutuu vian seurauksena keskeytyksiä, joista verkkoyhtiölle koituu 

kustannuksia. Verkkoympäristöstä riippuu paljon, miten herkkä johtolähtö on altistumaan 

vioille. Kotkan kaupungin alueella sähköverkko on hyvin pitkälti maakaapeloitu, minkä ta-

kia vuosittaiset vikamäärät ovat hyvin pienet. Todellista vikatilastoa tarkasteltaessa löytyy 

useita johtolähtöjä, jossa ei ole vikaa syntynyt moneen vuoteen. Tässä työssä ei kuiten-

kaan tarkastella todellisia vikamääriä, vaan on päätetty tarkastella vikamäärät laskennalli-
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sesti aikaisemmin ilmoitetun taulukon 2.4 pohjalta. Kotkan alueen sähköenergian käyttö 

on jakautunut kuvan 4.4 mukaisesti eri kuluttajaryhmien kesken. 

 

Kuva 4.4 Kotkan alueen sähköenergian jakautuminen kulutusryhmittäin. 

Tässä työssä on päädytty käyttämään ainoastaan yksiä KAH-arvoja jokaiselle johtolähdöl-

le, koska suurin osa verkosta on kaupunkiverkkoa, jossa kulutuksen jakautuminen vastaa 

hyvin kuvan 4.4 tilannetta, jolloin merkittävää eroa laskentojen välillä ei synny. Kuvan 4.4 

pohjalta on laskettu laskennassa käytetyt KAH-arvot taulukkoon 4.14 

Taulukko 4.14 Laskennassa käytetyt KAH-arvot 

Viat PJK AJK 

[€/kW] [€/kWh] [€/kW] [€/kW] 

1,31 12,89 1,18 1,82 

 

Suurin osa tarkasteltavan alueen keskijänniteverkosta on silmukoitua kaapeliverkkoa, mis-

tä johtuen pitkiä keskeytyksiä, joissa vian takia olisi muuntamoita sähköistämättä, ei juuri 

esiinny kaupungin alueella. Kaupunkiverkon ulkopuolella tilanne on toisenlainen, kun 

verkko on osittain tai kokonaan ilmajohtoverkkoa. Tästä syystä valittiin johtolähtöjä Kotkan 

kaupungin alueen reunamilta ja tarkasteltiin niissä erikseen vuosittainen KAH. Erikseen 

tarkasteltaviin johtolähtöihin valittiin: 

 

 - Ristinkallio: Peippola 

   Itäranta 

   Kaarniemi 

 - EG:  Kuutsalo 

 - Mussalo: Haukkavuori 

 - Petäjäsuo: Heinsuo 

 - Siltakylä: Siltakylä 

 

Maatalous 0,1 % 
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Valituissa johtolähdöissä otettiin huomioon ilmajohtoverkon sijainti sekä johtolähdöllä ole-

vat erotintyypit sekä katkaisijat, jolloin verkon vikamäärät, keskimääräiset keskeytysajat ja 

vuosittaiset kustannukset saadaan laskettua tarkemmin. Valituille johtolähdöille vika-

aikana käytettiin 3 h, ja erottimien kytkentäaikoina käsin ohjattavalle 1 h ja kauko-

ohjattavalle erottimelle 10 min, joiden avulla lasketaan johtolähtökohtaiset keskimääräiset 

vika-ajat. Samalla tarkastelemalla erikseen kyseisiä johtolähtöjä, pystytään arviomaan joh-

tolähtöjen toimivuutta paremmin suurhäiriössä. Muissa johtolähdöillä tyydyttiin käyttämään 

kaapeliverkossa 0,5 h keskimääräistä johtolähdön vuosittaista keskeytysaikaa ja ilmajoh-

toverkossa 1,5 h, mitkä on saatu todellisista keskeytysajoista. Johtolähtökohtaiset vuosit-

taiset KAH kustannukset on koottu taulukkoon 4.15 ja keskituntiteho on saatu verkkotieto-

järjestelmän vuosittaisesta energianmäärästä. Neuvottoman ja Siltakylän muita johtolähtö-

jä ei erikseen tarkastelut keskeytyksestä aiheutuvan haitan takia, koska johtolähdöille on 

tulossa kehittämissuunnitelman myötä parannuksia, jotka parantavat johtolähtöjen suur-

häiriövarmuutta ja samalla pienentävät vuosittaista keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa. 

Taulukko 4.15 Johtolähdöittäin vuosittaiset vikamäärät sekä vuosittainen KAH. Punaisella koros-

tetut   johtolähdöt on tarkasteltu erikseen. 

Sähköasema Johtolähtö 
Viat AJK PJK Keskituntiteho Kustannus 

[kpl/a] [kpl/a] [kpl/a] [kW] [€/a] 

001 JUM Anttila 0,0 0,0 0,1 285 109 

001 JUM Turvala 0,1 0,0 0,0 833 358 

001 JUM Sunila-Suulisniemi 0,1 0,0 0,0 1 244 501 

001 JUM Käpylä 0,1 0,0 0,0 1 130 748 

001 JUM Vallesmanninmäki 0,0 0,0 0,0 0 0 

001 JUM Rauhala 0,0 0,0 0,0 497 162 

001 JUM Helilä 0,0 0,0 0,0 559 120 

001 JUM Uusikylä 0,2 0,6 1,5 0 0 

002 KOR Ristinkallio 0,1 0,1 0,3 502 540 

002 KOR Parikka-Jäppilä 0,1 0,3 0,7 879 2 151 

002 KOR Kalliokoski-Hovila 0,0 0,0 0,0 845 286 

002 KOR Kirkonmäki 0,1 0,0 0,0 753 293 

002 KOR Veikkola 0,0 0,0 0,0 0 0 

002 KOR Koivula-Pihkoo 0,0 0,0 0,0 388 95 

002 KOR Peippola-Pernoo 0,0 0,0 0,0 0 0 

002 KOR Eskola 0,1 0,1 0,1 783 752 

003 RIS Keltakallio 0,0 0,0 0,0 525 176 

003 RIS Kaarniemi 0,3 1,1 2,8 434 2 888 

003 RIS Itäranta 0,2 0,6 1,6 571 2 286 

003 RIS Otsola 0,1 0,2 0,4 822 1 184 

003 RIS Oravala 0,1 0,4 0,9 1 005 2 661 

003 RIS Peippola 0,9 3,4 8,5 1 290 32 991 
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021 KYM Korela 0,0 0,0 0,0 753 185 

021 KYM Lankila 0,0 0,0 0,0 890 105 

021 KYM Jylppy 0,1 0,1 0,1 753 608 

021 KYM Metsola 0,0 0,0 0,0 548 97 

021 KYM Hieatanen 0,0 0,0 0,0 251 63 

021 KYM Tiutinen 0,2 0,4 1,1 776 2 805 

021 KYM Kotka 1 0,0 0,0 0,0 94 23 

021 KYM Multimarket 0,1 0,1 0,1 285 201 

021 KYM Kyminsuuntie 0,1 0,4 1,0 1 039 3 116 

022 EG Kymenlaaksonkatu 0,1 0,0 0,0 1 461 1 350 

022 EG Matkustajasatama 0,0 0,0 0,0 1 815 551 

022 EG Kantasatama 0,0 0,0 0,0 525 168 

022 EG Sapokka-Saaristo 0,0 0,0 0,0 1 381 243 

022 EG Isopuisto 0,1 0,0 0,0 947 721 

022 EG Korkeavuori 0,0 0,0 0,0 1 747 557 

022 EG Hovinsaari 0,0 0,0 0,0 833 298 

022 EG Kuutsalo 0,7 1,5 3,7 297 21 644 

023 MUS Palaskylä 0,0 0,0 0,1 811 362 

023 MUS Haukkavuori 0,1 0,0 0,1 342 1 071 

023 MUS Vaasanmylly 0,0 0,0 0,1 0 0 

023 MUS Satama 1 0,1 0,0 0,0 1 518 1 020 

023 MUS Satama 2 0,1 0,0 0,0 1 347 1 019 

024 PET Heinsuo 0,6 2,4 5,9 1 221 18 010 

024 PET Hakamäki 0,1 0,0 0,0 982 505 

024 PET Karhuvuori-Vanh. 0,1 0,0 0,0 1 804 1 284 

024 PET Aittakorpi 0,2 0,2 0,5 1 769 4 049 

025 HIE Telakka 0,1 0,0 0,0 1 393 945 

025 HIE Konttisatama 0,0 0,0 0,0 1 849 330 

0BBA Munsaari 0,0 0,0 0,0 1 826 493 

0BBA Vaasanmylly 0,0 0,0 0,0 4 349 746 

0BBA Kyminl-/Mets 0,0 0,0 0,0 468 140 

0BBA Keskussairaala 0,0 0,0 0,0 845 80 

0BBA Laine/Kaup 0,0 0,0 0,0 231 34 

110 SIL Myllykylä/Siltakylä 1,2 5,2 13,0 274 13 558 

110 SIL Länsikylä 2,0 8,4 21,0 674 52 330 

110 SIL Siltakylä 1,9 7,7 19,4 628 73 619 

110 SIL Ahvenkoski 2,1 8,5 21,4 592 49 407 

110 SIL Kangasmäki 0,4 1,6 4,0 776 13 192 

110 SIL Purola 2,1 8,1 20,2 708 57 598 

110 SIL Kangasmäki 2 0,0 0,0 0,0 80 65 

110 SIL Huutjärvi 0,2 0,1 0,1 1 176 5 128 

114 NEU KYMI 0,8 3,2 8,1 776 24 125 

114 NEU Neuvoton 0,7 2,9 7,4 879 28 886 

114 NEU Teollisuusal/Neuv. 0,2 0,5 1,2 674 3 887 

114 NEU Summa 0,6 2,6 6,6 933 23 566 
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114 NEU Reitkalli 0,3 1,3 3,1 409 5 319 

     Yhteensä 461 808 
 

Taulukosta 4.15 nähdään, että kaupunkiverkossa olevilla kaapelijohtolähdöillä ei vuosit-

tain synny suuria vuosittaisia KAH-kustannuksia. Erikseen tarkastelluissa kohteissa ilma-

johtoverkko sekä suuri kuormitus nostavat vuosittaista keskeytyksestä aiheutunutta hait-

taa suuremmaksi kuin muilla saman sähköasema johtolähdöillä. Vuosittain suurimmat 

KAH kustannukset aiheutuvat Kotkan jakelualueella Ristinkallion Peippolan johtolähdöllä 

sekä EG sähköaseman Kuutsalon johtolähdöllä. Peippolan suuri keskituntiteho ja Kuutsa-

lon viankorjausajat nostavat johtolähdöillä KAH-kustannuksia. Kuutsalon johtolähdöllä 

saaristoon pääseminen vie paljon aikaa, minkä jälkeen on paikallistettava vika, jonka jäl-

keen vasta pystytään rajaamaan vian vaikutusaluetta. 

 

Muissa erikseen tarkasteltavissa kohteissa Siltakylän johtolähtöjen vuosittainen KAH kus-

tannus on alueen muista johtolähdöistä selvästi suurempi. Siltakylän johtolähdöllä met-

sässä kulkeva varasyöttöyhteys aiheuttaa vuosittain paljon vikoja ja häiriöitä, mikä nostat-

taa vuotuista KAH kustannusta. Itärannan ja Kaarniemen johtolähdöillä verkon sijainnin ja 

hyvän vian erotettavuuden takia, ei johtolähtöjen vuosittainen keskeytyksestä aiheutunut 

haitta ole suuri. Kuvaan 4.5 on laskettu sähköasemittain vioista syntyvä vuosittainen KAH 

kustannus. 

 

 

Kuva 4.5 Yhteenlasketut vuosittaiset KAH kustannukset sähköasemittain 
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Kuvasta 4.5 nähdään, että kaupunkiverkon maakaapelin ansiosta vuosittainen KAH on 

hyvin pieni verrattuna enimmäkseen maaseudulla oleviin ilmajohtoverkollisiin sähköase-

miin. Siltakylän pitkien johtolähtöjen takia sähköaseman vuosittainen KAH on merkittävästi 

suurempi kuin muiden sähköasemien. Kotkan kaupungin alueen sähköasemista Ristinkal-

lion, EG:n ja Petäjäsuon sähköasemilla on eniten KAH:ia, koska näillä sähköasemilla on 

yksi johtolähtö, jossa on huomattava määrä ilmajohtoverkkoa. Kuvaan 4.6 on esitetty tar-

kemmin Kotkan kaupungin alueen sähköasemien vuosittaiset KAH kustannukset. 

 

 

Kuva 4.6 Kotkan kaupungin alueen sähköasemien vuosittainen KAH. 

Kuvaan 4.7 on koottu tarkasteltavan alueen todelliset vuosittaiset KAH-kustannukset. 

KAH-kustannukset on koottu alueellisesta KAH-raportista, mistä on poimittu Kotkan alu-

een sähköasemien sekä Neuvottoman ja Siltakylän sähköasemien vuosittaiset KAH-

kustannukset ja laskettu yhteen. 
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Kuva 4.7 Tarkasteltavan alueen todelliset KAH-kustannukset vuosilta 2010-2014 

Vuodesta 2010 vuoteen 2014 vuosittaiset KAH-kustannukset alueella ovat olleet välillä 

670 – 1 400 k€. Vuosittaisten säävaihtelujen ja myrskyjen takia vaihtelut vuosittaisissa 

KAH-kustannuksissa on suuria. Vuonna 2011 on ollut viime vuosista suurimmat keskey-

tyskustannukset, jolloin KAH-kustannus on ollut kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2012. 

Kuvassa 4.7 esitetyistä vuosista voidaan vuotta 2010 pitää keskimääräisenä vuotena, jol-

loin alueen vuosittainen keskimääräinen KAH-kustannus on n. 700 k€/a. Todellinen kes-

kimääräinen KAH-kustannus on selvästi suurempi kuin taulukossa 4.15 esitetty vuosittai-

nen KAH-kustannus, koska laskennallinen alueen vuosittainen KAH-kustannus on n. 460 

k€/a. 

 

Ero laskennallisen ja todellisen KAH-kustannusten välillä johtuu käytetyistä johtolähtöjen 

keskimääräisistä vika-ajoista, mitkä eivät pidä paikkaansa kaikissa vikatapauksissa. Esi-

merkkinä on Kuutsalon johtolähtö, jossa todelliset KAH-kustannukset ovat olleet merkittä-

västi suuremmat laskennallisiin nähden. Kuutsalon vuosittaiset KAH-kustannukset ovat 

olleet välillä 100 – 300 k€, kun taas laskennallinen johtolähdön vuosittainen KAH on n. 22 

k€. Todelliset Kuutsalon vikojen kestoajat ovat olleet 20 h aina 50 h asti, koska saaristoon 

pääseminen pitkittää vianpaikantamista ja – korjausta, mistä johtuen johtolähdön todelli-

nen vuosittainen KAH-kustannus on huomattavasti suurempi kuin laskennallinen KAH-

kustannus. 

 

Kaupunkialueen maakaapeliverkossa on esiintynyt myös suurempia vika-aikoja, kuin las-

kennassa on käytetty, jolloin KAH-kustannukset ovat muutamilla johtolähdöillä selvästi 

suurempia kuin taulukossa 4.15 käytetty vika-aika, mikä on johtunut vianpaikantamisesta 
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ja vikaantuneen johto-osan erottamisesta, jolloin vian vaikutusaika on ollut jopa useita tun-

teja. Verrattuna kuitenkin taulukon 4.15 tulokseen, ei todellisuudessa kaikilla johtolähdöillä 

ole esiintynyt vikoja kuvan 4.7 vuosien aikana, mikä hieman tasoittaa laskennan ja todel-

listen KAH-kustannusten välistä eroa. Vaikka laskennan kokonaissumma ei vastaa täysin 

todellisia KAH-kustannuksia, antaa laskennassa saadut tulokset vertailtavia tuloksia Kot-

kan alueen johtolähtöjen välille, jolloin KAH-kustannuksia parantavia ratkaisuja voidaan 

priorisoida sellaisille johtolähdöille, joissa on laskennan mukaan suurimpia KAH-

kustannuksia. 

4.4 Kunnossapitokustannukset 

Kunnossapitokustannukset on laskettu verkkotietojärjestelmän johtopituuksien mukaan. 

Verkkotietojärjestelmä antaa johtopituudet johtotyypeittäin, minkä pohjalta sähköasema-

kohtaiset kunnossapitokustannukset on laskettu. 

 

 

Kuva 4.8 Vuosittaiset kunnossapitokustannukset sähköasemittain. 

Kunnossapitokustannukset nousevat sitä mukaan, mitä enemmän ilmajohtoverkkoa säh-

köaseman alueella sijaitsee. Samoin kuin vuosittaisen KAH kustannusten osalta, on maa-

seutumaisilla verkoilla huomattavasti suuremmat ylläpitokustannukset ilmajohtoverkossa 

kuin kaupunkiverkon maakaapelissa. Kaikki vuosittaiset kustannukset on laskettu yhteen 

ja esitelty kuvassa 4.9, jossa nähdään Kotkan kaupungin alueella olevien sähköasemin 

vuosittaisten kustannusten olevan selvästi maaseutuverkkoa pienemmät. 
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Kuva 4.9 Kaikki vuosittaiset kustannukset sähköasemittain 

4.5 Vikavirtojenhallinta 

Verkon nykytilan ymmärtämisen kannalta on tarkasteltu verkossa esiintyvät vikavirrat. 

Laskennat on suoritettu pääosin käyttämällä verkkotietojärjestelmää niiltä osin kuin se on 

ollut mahdollista. Saatujen tulosten perusteella on tehty havaintoja ja esitetty mahdollisia 

parannusehdotuksia. Työssä oikosulkuvirtojen tarkastelu rajoittuu nykytilaan ja kehityseh-

dotusten vaikutusta vikavirtoihin ei tarkastella erikseen. Maasulkuvirran suuruuteen inves-

toinnit vaikuttavat, jolloin toimenpiteiden tarpeellisuus on tarkasteltava uudestaan. Tässä 

kappaleessa on tarkasteltu nykytilaan vaadittavat toimenpiteet, ennen kuin investointeja 

on suoritettu. 

4.5.1 Oikosulkuvirrat 

Kotkan sähköasemien oikosulkulaskenta hoidettiin verkkotietojärjestelmällä kaikkien mui-

den sähköasemien paitsi Hietasen ja 0BBA:n osalta. Hietasen ja 0BBA:n tapauksessa ei 

todellista oikosulkuvirtaa voitu laskea verkkotietojärjestelmän avulla, koska laskenta vaati-

si rengaslaskentaa, minkä lisenssiä KSOY-V ei omista. Tästä johtuen Hietasen ja 0BBA:n 

sähköasemien maksimioikosulkuvirrat on laskettu käsin. Saadut tulokset on esitetty taulu-

kossa 4.16. 
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Taulukko 4.16 Sähköasemien maksimioikosulkuvirrat 

Sähköasema Ikmax 
[kA] 

001 JUM 9,8 

002 KOR 9,7 

003 RIS 9,8 

021 KYM 7,8 

022 EQ 6,1 

023 MUS 4,8 

024 PET 4,9 

025 HIE 15,0 

0BBA 15,5 

110 SIL 3,9 

114 NEU 3,8 

 

Johtojen oikosulkukestoisuudet eivät ylity tarkastelu alueella, koska kaikilla kaupunkialu-

een sähköasemilla on käytössä pikalaukaisu ja muilla sähköasemilla toiminta-ajan hidas-

tus on lyhyt. Pikalaukaisun avulla estetään kaapelin suurempi vaurioituminen, sekä välte-

tään mahdollisen henkilöriskin syntymistä. Jos pikalaukaisu ei toimi, on sähköasemilla 

käytössä myös vakioaikahidastettu laukaisu. Suurimmalla osalla johtolähdöistä pikalau-

kaisun laukaisualue kattaa koko johtolähdön. Tästä johtuen tarkasteltiin niiden johtolähtö-

jen suojausten selektiivisyys, missä on useampi suojausporras. Nämä johtolähdöt on lis-

tattu taulukkoon 4.17, jossa on esitetty portaittain suojausalueet sähköasemalta eteen-

päin. Taulukkoon on kirjattu ylös jokaisen suojausalueen toiminta-arvot sekä suojausalu-

eella esiintyvät suurimmat ja pienimmät oikosulkuvirrat. Kotkan sähköverkossa ei ole käy-

tössä jälleenkytkentöjä. 

Taulukko 4.17 Porrasteiset suojaukset ja niiden toiminta-arvot 

 
Sähköasema Lähtö I> (kA) to (s) I>> (kA) to (s) 

Ik3max 

(kA) 

Ikmin 

(kA) 

Porras 1 003 RIS Välimuuntaja 0,3 0,4 1,6 0,01 9,8 2,5 

Porras 2 003 RIS Peippola 0,3 0,4 1,6 - 1,3 0,6 

Porras 1 021 KYM Välimuuntaja 0,3 0,4 1,6 0,06 15,5 7,9 

Porras 2 021 KYM Multimarket 0,45 0,3 1,6 0,04 8,8 3,5 

Porras 2 021 KYM Kyminsuuntie 0,45 0,3 1,6 0,04 8,8 3,5 

Porras 1 022 EQ Kymenlaaksonkatu 0,4 0,38 2,4 0,01 6,1 3,1 

Porras 2 1272 HAU 1272Q10 0,3 0,3 1,6 - 4,8 3,1 

Porras 2 1272 HAU 1272Q8 0,3 0,3 1,6 - 4,8 3,6 
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Porras 1 023 MUS Haukkavuori 0,3 0,4 1,6 0,01 4,8 3,0 

Porras 2 Maastokatk. 12513K2 0,1 0,26 - - 3,8 2,0 

Porras 1 0BBA Munsaari 0,3 0,4 1,6 0,03 15,5 7,9 

Porras 2 Vanhamäentie 12142J02 0,45 0,3 2,4 0,04 8,8 3,5 

 

Kotkan verkkoalueen lyhyiden johtolähtöjen ja suurien vikavirtojen takia, ei suojausalueen 

selektiivisyyttä voida hoitaa asettelemalla virta-arvoja, koska käytettävät virtamuuntajat 

kyllästyisivät ennen kuin päästäisiin halutulle mittausalueelle. Tästä johtuen selektiivisyyt-

tä on pyritty hoitamaan hidastamalla myös pikalaukaisua. Tarkastelemalla taulukon 4.17 

asetteluarvoja, nähdään että selektiivisyys ongelmia voi esiintyä 023 MUS Haukkavuori 

johtolähdöllä sekä 0BBA Munsaari johtolähdöllä. Muilla taulukon 4.17 kohteissa on porras-

tettu pikalaukaisun aikahidastusta. Vaikka aikahidastus on lyhyt, on käyttöhenkilökunta 

havainnut selektiivisyyden toimivan.  

 

0BBA aseman Munsaaren lähdöllä ei tämän hetken asetteluarvoilla selektiivisyys toteudu, 

koska sähköasemalla on käytössä pienempi aikahidastus pikalaukaisussa, kuin Vanha-

mäentien katkaisija-asemalla. Tilanteen korjaamiseksi tulisi Vanhanmäentieltä ottaa pika-

laukaisun aikahidastukset pois. 023 MUS Haukkavuoren tapauksessa ei johtolähdöllä si-

jaitseva maastokatkaisija ehdi katkaista vikaa pois ennen sähköaseman katkaisijan au-

keamista, koska maastokatkaisijalla ei ole käytössä pikalaukaisua. Tällä hetkellä maasto-

katkaisijasta ei ole hyötyä oikosuluissa. Jotta tilanteen saisi korjattua oikeaksi, tulisi maas-

tokatkaisijalle asettaa pikalaukaisu päälle ilman aikahidastuksia, ja tarvittaessa hieman 

lisätä aikahidastusta sähköasemalla. 

 

Työnaikana maastokatkaisijan asettelut muutettiin sekä jokaisen porrasteisien suojausten 

asettelut on muutettu ja tarkistettu, jotta verkko olisi mahdollisimman selektiivinen. 

4.5.2 Maasulkuvirrat 

Maasulkuvirtojen laskenta suoritettiin verkkotietojärjestelmällä, jolla jokaiselle asemalle 

saadaan laskettua suurimmat maasulkuvirrat, pienimmän nollajännitteen ja sallitut maa-

doitusresistanssit maadoitusryhmittäin. Laskenta on viritetty huomioimaan mahdollisen 

maasulkuvirran kompensoinnin ja laskemaan kompensoidussa verkossa maasulkuvirran 

silloin kun lisävastus on kytkettynä, jolloin verkossa esiintyy suurin maasulkuvirta. Kotkan 

20 kV verkon päämuuntajat on nimellisesti kytkennältään YNyn0, mutta todellisuudessa 

näin ei ole, koska kahdella sähköasemalla ei ole toision tähtipisteessä maadoitusta asen-
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nettu ja kahdella sähköasemalla on toison tähtipisteeseen asennettu ylijännitesuoja. Täl-

löin 20 kV verkon maasulkulaskenta voidaan suorittaa maasta erotetun verkon laskennal-

la. Työn aikana tähtipisteen ylijännitesuojat on poistettu. Saadut tulokset on esitetty taulu-

kossa 4.18 

Taulukko 4.18 Suurimmat maasulkuvirrat sekä pienimmät nollajännitteet sähköasemittain. * säh-

köasemalla maasulkuvirran kompensointilaitteisto. 

Sähköasema Io Uomin 

 [A] [kV] 

001 JUM 47,8 1,5 

002 KOR 50,8 1,4 

003 RIS 26,4 2,5 

003 RIS Välimuuntaja 7,2 11,4 

021 KYM 76,5 3,7 

021 KYM Välimuuntaja 15,8 3,7 

022 EQ* 16 7,2 

023 MUS 103,2 2,6 

024 PET 100,9 2,7 

025 HIE 169,9 1,6 

110 SIL 15 7,8 

114 NEU 12,5 7,6 

 

Kotkan verkkoalueen maasulkuvirrat ovat varsin korkeat johtuen suuresta kaapelointias-

teesta sekä, että verkko on kompensoimaton Enso-Gutzeit asemaa lukuun ottamatta. Hie-

tasen sähköaseman suuri kaapelimäärä nostaa maasulkuvirtaa, minkä takia myös sallitut 

maadoitusresistanssit ovat erittäin pienet. Jumalniemen-, Korkeakosken- ja Ristinkallion 

sähköasemien maasulkuvirrat ovat 10 kV jännitteestä johtuen muita asemia pienemmät. 

Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemille on asennettu keskitetyt maasulunkompensointi-

laitteistot. 

 

Maasulkulaskennan yhteydessä tarkistettiin muuntamoiden maadoitusresistanssit, jotka 

on tallennettu tietokantaan. KSOY-V on tallentanut maadoitusresistanssi arvoja jo usean 

vuoden ajan ja arvoja voidaan verrata verkkotietojärjestelmän laskemiin sallittuihin maa-

doitusresistansseihin ottamalla huomioon muuntamon maadoitusryhmä. Tätä tarkastelua 

on muokattu vastaamaan tilannetta, jossa maasulkuvirta on suurimmillaan eli korvauskyt-

kentätilanteissa, koska pahimmillaan maasulkuvirta voi olla kaksi kertaa suurempi kuin 

verkon normaalitilanteessa. Tarkastelu jaetaan alueittain, koska 20 kV verkon kautta ei voi 

korvata 10 kV verkkoa tai päinvastoin. 20 kV verkon tarkastelussa otetaan huomioon kor-

vauskytkentätilojen todellisuudet, jolloin mitoittava maasulkuvirta jaetaan alueittain, jossa 
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Hietasen sähköaseman ja 0BBA:n korvauskytkentä alueella, sekä Kyminlinnan korvaus-

alueella 110 kV huoltotilanteessa mitoittavana maasulkuvirtana käytetään 250 A ja muual-

la 20 kV verkossa 150 A. 10 kV verkossa mitoittavana maasulkuvirtana käytetään 80 A. 

Siltakylän ja Neuvottoman maadoitusten riittävyys on tutkittu aikaisemmin, mistä johtuen 

näiden sähköasemien maadoituksia ei tässä työssä tutkita. 

 

Hietasen sähköasema aiheuttaa Kotkan sähköverkossa suurimmat maasulkuvirrat nor-

maalikytkentätilanteessa, minkä takia osa Mussalon, Kyminlinnan, Enso-Gutzeitin ja Petä-

jäsuon sallituista maadoitusresistansseista määräytyvät korvauskytkentätilanteen mu-

kaan, jolloin maasulkuvirta voi nousta yli 220 A. Maasulkuvirta nousee korkealle myös 

Kyminlinnan korvatessa 110 kV verkon huoltotilanteessa Hietasen, sekä Enso-Gutzeitin 

sähköasemat. Koska tarkasteltava alue rajoitetaan korvauskytkentätilanteeseen, otetaan 

tässä tarkastelussa huomioon korvauskytkentä tilanteiden aiheuttamat poikkeukset. Petä-

jäsuon sähköaseman Heinsuon johtolähdöllä sekä Ristinkallion Peippola johtolähdöllä 

käytetään mitoittavana maasulkuvirtana 150 A, koska Heinsuon johtolähtöä korvata Hie-

tasen tai 0BBA:n kautta, jolloin mitoittava maasulkuvirta tulee Petäjäsuon sähköaseman 

korvatessa muita sähköasemia. Kotkansaari jätetään tarkastelusta pois, koska alueella on 

laaja maadoitusverkko, joka täyttää kosketusjännitevaatimukset. Hietasen sähköasemalla 

ja 0BBA:lla maasulkureleiden toiminta-ajanhidastus on 0,7 s, jolloin laskennassa on käy-

tetty toiminta-aikana 0,8 s. 

 

Laskenta suoritettiin maadoitusmittauksissa saatujen arvojen perusteella, mistä löydettiin 

68 kohdetta, joissa vaadittu maadoitusresistanssi raja ylitettiin. Muutama kohde on Kymin-

linnan sähköaseman alueella ja Hietasen sähköaseman sekä 0BBA:n verkossa. Suurin 

osa ylittävistä kohteista sijoittuu Petäjäsuon sähköaseman verkkoon, Mussalon alueelle ja 

Kuutsalon johtolähdölle. Kohteita on sekä maakaapeliverkossa, että ilmajohtoverkossa, 

jonne ei ole yhdistetty maakaapeliverkon mukana kulkevaa kuparia. 

 

Tilanteen parantamiseksi ja vaarallisten kosketusjännitteiden välttämiseksi on verkossa 

tehtävä muutoksia pienentämällä, joko maasulkureleiden toiminta-aikaa, parantamalla 

maadoituksia tai lisäämällä maasulkuvirran kompensointia verkkoon. Lyhentämällä relei-

den toiminta-ajan hidastusta 0,3 s:iin suurenee sallittu kosketusjännite, jolloin maadoituk-

set voivat olla hieman heikommat. Kuitenkaan releasetteluiden lyhentäminen ei poista ko-

konaan ongelmaa vaan muutoksen jälkeen jäljelle jää vielä 57 kohdetta, jossa maadoitus-

ten vaatimus ylittyy, minkä takia tilanteen korjaamiseksi on tehtävä lisätoimenpiteitä. Koh-
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teet, joissa sallittu raja-arvo ylitettään vielä releasetteluja muuttamalla on esitetty kuvassa 

4.10, jossa punaisella ympyrällä on merkattu ylittävän kohde. 

 

Kuva 4.10 Sallitun kosketusjänniterajan ylittävät kohteet. 

Vaihtoehdoiksi jää maadoitusten parantaminen kuparia lisäämällä tai maasulkuvirran 

kompensointi. Jos suoritetaan pelkästään maadoitusten parantaminen, niin tällöin ei tar-

vitse tehdä muita toimenpiteitä. Jos taas lisätään maasulkuvirran kompensointia, on otet-

tava huomioon taas uudet tilanteet. Koska suurimmat maasulkuvirrat syntyvät 110 kV joh-

don huoltotilanteen korvauskytkentä tilanteessa, sekä Hietasen sähköaseman normaaliti-

lassa, on kosketusjänniteongelman tarkastelu jaoteltu tilanteisiin, jossa verkossa ei ole 

vielä asennettu uutta kompensointia sekä tilanne, jossa Kyminlinna sekä Hietanen on 

kompensoitu. Tällöin osalla alueesta muuttuu maadoituksia mitoittava virta, jolloin tilanne 

tarkastellaan uudestaan. 

4.5.3 Maadoitusten parantaminen 

Kohteet, jossa esiintyy suurimmat ylitykset sijaitsevat ilmajohtoverkossa, jotka eivät ole 

yhdistettynä maakaapeliverkon maadoituksiin. Tästä johtuen kohteissa, jotka sijaitsevat 

maakaapeliverkon lähellä, voidaan parantaa maadoituksia yhdistämällä maakaapeliver-

kon ja ilmajohtoverkon maadoitukset. Kuitenkaan kaikissa ilmajohtoverkon kohteissa tämä 
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ei ole mahdollista, sekä osa ylittävistä kohteissa on maakaapeliverkon kohteita, jolloin tuli-

si tarkistaa kupariverkon eheys kohteissa jossa vaadittu maadoitusresistanssi ylitetään. 

Jos kupari ei ole yhteydessä muuntamoon, joka on kiinni maadoitusverkossa, tulee yhdis-

tys korjata maadoitusvaatimusten täyttämiseksi. 

 

Jos tarkistusten jälkeen ilmenee, että yhteydet kohteiden välillä on kunnossa, on kohtei-

den maadoituksia vahvistettava tai maasulkuvirtaa pienennettävä. Maadoitusten vahvis-

tamiseksi tulee kaivaa lisää kuparia maahan ja yhdistää kohteiden maadoituksiin. Tarvit-

tavana kuparin määrä lasketaan yhtälön (25) mukaisesti vaakatasoon maan alle kaivatun 

kuparijohtimen resistanssi yhtälön avulla, kun uusi maadoitus tulee rinnan nykyisen maa-

doituksen kanssa. Iteroimalla asennettavan uuden maadoituksen pituutta, saadaan minimi 

pituus, jolloin yhdistetyn maadoituksen maadoitusresistanssi täyttää vaaditun rajan. Tarvit-

tavan kuparin mukaan saadaan laskettua kustannukset, jotka koituvat maadoituksen pa-

rantamisesta. Kustannuksia tulee kaivamisesta ja maadoituskuparista. Tarkastelussa kus-

tannuksina on käytetty kaivuille 30 €/m ja maadoituskuparille 2,5 €/m. Kuvaan 4.11 on 

laskettu kustannukset, jos kaikille kohteille suoritettaisiin maadoitusten parantaminen. 

Koska kohteet sijaitsevat maanominaisresistiivisyydeltään erilaisilla alueilla ja tarkkoja re-

sistiivisyysmittauksia ei ole suoritettu alueella, on kuvaan 4.11 laskettu kustannukset omi-

naisresistiivisyyden ollessa välillä 1000 – 2500 Ωm. Tarkastelussa ominaisresistiivisyyden 

on oletettu olevan keskimääräinen tarkasteltavalla alueella, koska alueiden välinen vaihte-

lu voi olla suuriakin. 

 

Kuva 4.11 Maadoitusten parantamisen kustannukset ominaisresistiivisyyden suhteessa. Käy-

tetytarvot: d = 0,025m, h = 0,4 m 
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Kuvassa 4.11 nähdään kustannusten alkavan n. 200 k€ ominaisresistiivisyyden ollessa 

1000 Ωm, joka on tarkasteltavaan maaperään nähden pieni maaperän ominaisresistiivi-

syys. Kotkan maaperä on enimmäkseen soraista ja kallioista, jolloin maanominaisresistii-

visyys voi nousta suureksi. Suuntaa antavaa tietoa maaperänominaisresistiivisyydestä 

antaa vuonna 1992 Tuomo Hakkaraisen tekemä diplomityö, jossa on suoritettu maape-

ränresistiivisyys mittauksia Haminan kaupungin eri alueilla. Työssä on todettu rannikko-

alueen maaperänresistiivisyyden olevan tyypillisesti 1700 Ωm, joka on todettu diplomi-

työssä todeksi. Koska Hamina ja Kotka ovat maaperältään hyvin samankaltaisia, nousisi 

diplomityössä esitetyllä resistiivisyydellä kustannukset n. 390 k€. 

 

Maadoitusten parantamisessa on olemassa epävarmuuksia, jotka vaikeuttavat tarvittavan 

maadoituskuparin määrää verkossa. Epävarmuutta tuo maan ominaisresistiivisyys sekä 

todellinen parannus, jonka lisättävä maadoituskupari tuo. Kotkan verkossa on paljon mui-

denkin toimijoiden verkostoa, mistä johtuen erilaisia verkostoja ja johtoja kulkee varsin 

runsaasti katujen alla, mikä voi heikentää saatavaa hyötyä lisämaadoituksista. Tällöin 

asennettavan kuparin määrä voi kasvaa merkittävästi, joka taas lisää kustannuksia enti-

sestään. Maaperän ollessa huonosti johtavaa voivat kustannukset nousta yli 500 k€. 

4.5.4 Hietasen ja Kyminlinnan kompensointi 

Vaihtoehtoisesti maadoitusten parantamiseksi, voidaan Hietaselle ja Kyminlinnalle asen-

taa maasulun kompensointilaitteistot, joiden tarkoituksena on pienentää verkossa kulke-

vaa maasulkuvirtaa. Asentamalla riittävän suuri maasulkuvirran kompensointilaitteisto 

(250 A), saadaan verkossa pienennettyä maasulkuvirta n. 20 A, kun lisävastus on päällä, 

jolloin sallitut maadoitusvaatimukset olisivat 0,4 s toiminta-ajalla D 31,6 Ω, 2UTP 22,4 Ω ja 

4UTP 56 Ω, jolloin jokaisessa verkon kohteissa täyttyisi maadoitusvaatimukset. Kustan-

nuksiltaan 250 A maasulkuvirran kompensointi laitteisto maadoitusmuuntajalla maksaa 

193 k€. 

 

Asentamalla Kyminlinnan sähköasemalle keskitetyn kompensointi laitteen, pudottaa se 

osan tarkasteltavasta verkosta pois, kun Kuutsalon johtolähtöä ei korvata muuta kautta 

kuin Kyminlinnasta. Kuvassa 4.12 on esitetty maadoitusten parantamisesta aiheutuvat 

kustannukset, kun Kuutsalon johtolähdön kosketusjänniteongelma on ratkaistu kompen-

soimalla Kyminlinnan sähköasema, jolloin Kuutsalon maadoitukset ovat riittäviä. 
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Kuva 4.12 Maadoitusten parantamisesta koituva kokonaiskustannus Kyminlinnan kompen-

soinnin jälkeen. 

Kyminlinnan kompensoinnin jälkeenkin maadoitusten parantamisesta koituvat kustannuk-

set pysyvät korkeina ja 1700 Ωm resistiivisyydellä kustannukset ovat n. 300 k€. Suurem-

malla resistiivisyydellä kustannukset voivat nousta vieläkin yli 500 k€. Jotta maadoitusten 

parantamisesta aiheutuvia kustannuksia voidaan pienentää, on Hietasen sähköasema 

myös kompensoitava, jolloin sähköaseman korvauskytkentä alueella mitoittava maasulku-

virta määräytyy muiden sähköasemien korvauskytkentä tilanteesta. 

 

Kun Kyminlinnan ja Hietasen sähköasemat on kompensoitu, jää jäljelle jäävien kompen-

soimattomien sähköasemien mitoittavaksi maasulkuvirraksi Petäjäsuolle 150 A ja Mussa-

loon 200 A, mitkä tulevat 110 kV huolto/vikatilanteessa. Kyminlinnan ja Hietasen kompen-

soinnin jälkeen jää tarkasteltaviksi alueiksi Mussalon sekä Petäjäsuon sähköasemien kor-

vauskytkentä alue. Tässä tarkastelussa releiden toiminta-aikana on käytetty 0,4 s. 

 

Kohteita, joiden maadoitukset eivät ole riittävät 150 ja 200 A maasulkuvirroilla, löytyi 37 

kpl, joista suurin osa on Heinsuon ja Peippolan johtolähdöillä sekä Mussalossa maasto-

katkaisijan takana. Maastokatkaisijan tapauksessa olisi mahdollista asettaa aikahidastus 

poiskäytöstä, jolloin toiminta-ajaksi jäisi ainoastaan katkaisijan toiminta-aika. Tämä ei kui-

tenkaan riitä poistamaan ongelmaa täysin, jos olettaa katkaisijan toiminta-ajan olevan 0,1 

s. 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1 000 1 500 2 000 2 500 2 500

K
o

ko
n

ai
sk

u
st

an
n

u
s 

[€
]

Ominaisresistiivisyys [Ωm]



80 

 

Koska ylittäviä kohteita on molempien Mussalon sekä Petäjäsuon sähköasemien alueella, 

on tilanteen parantamiseksi parannettava maadoituksia kaikissa kohteissa, asennettava 

molemmille sähköasemille maasulun kompensointilaitteisto tai asentaa toiselle sähkö-

asemalle kompensointilaitteisto ja parantaa toisen muuntamoiden maadoituksia. Kaikkien 

kohteiden maadoitusten parantamisesta koituvia kustannuksia on laskettu kuvaan 4.13, 

jossa on tehty aikaisempien tilanteiden mukaisesti tarkastelu eri resistiivisyystasoilla. 

 

Kuva 4.13 Maadoitusten parantamisen kustannukset pienemmällä maasulkuvirralla. 

Kuvasta 4.13 nähdään, että maadoitusten parantamisesta koituvat kustannukset vaihtele-

vat 100 – 400 k€ välillä. Aikaisemmin todetulla rannikko seudun resistiivisyydellä 1700 Ωm 

kustannukset olisivat n. 210 k€. Jos kompensoitaisiin Petäjäsuon sähköasema, niin silloin 

140 A maasulunkompensointi laitteesta koituva kustannus olisi 177 k€ ja lisäksi tulisi 

Mussalon kohteiden maadoitukset parantaa. Mussalossa maadoitusvaatimukset ylittäviä 

kohteita on 10 kpl, jotka kaikki ovat ilmajohtoverkossa. Näissä kohteissa maadoituksia 

saisi parannettua huomattavasti, jos pylväsmuuntamoiden maadoitukset yhdistetään 

maakaapeliverkon mukana kulkevaan maadoitukseen, koska kyseiset kohteet ovat varsin 

lähellä maakaapeliverkkoa. Jotta ilmajohtoverkon kohteet saataisiin yhdistettyä maakaa-

peliverkon kohteisiin, tulisi kuparia asentaa 2,5 km, mistä kustannuksia syntyy 81 k€. Ky-

minlinnan, Hietasen ja Petäjäsuon kompensoimisesta ja Mussalon maadoitusten paran-

tamisesta koituisi kustannuksia 646 k€. 
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Vaihtoehtoisesti kompensointi laitteisto voidaan asentaa Mussalon sähköasemalle, jolloin 

Mussaloon asennetaan 250 A kompensointi kela. Tällöin maadoitusten parantaminen tuli-

si suorittaa Petäjäsuon sähköaseman alueella, jossa sallitun rajan ylittää 24 kohdetta, jois-

ta 23 on ilmajohto kohdetta, jotka sijaitsevat Heinsuon johtolähdöllä, ja 1 maakaapeliver-

kossa Karhuvuoressa. Petäjäsuon sähköaseman ilmajohtokohteissa ei ole lähellä maa-

kaapeliverkkoa, jonka mukana kulkisi maadoituskupari, minkä takia maadoitusten paran-

nus tulisi tehdä paikallisesti. Tällöin maadoitusten parantamisesta koituisi kustannuksia 65 

k€, jolloin yhteensä kustannukset ovat 647 k€. Ratkaisuvaihtoehdot on koottu taulukkoon 

4.19 

Taulukko 4.19 Kosketusjänniteongelman vaihtoehdot ja kustannukset. 

Ratkaisuehdotus 
Kustannukset 

[k€] 

Kompensointi KYM, PET, MUS, HIE 
(3x250 A, 1x 140 A kompensointi laitteistot) 

758 

KYM, HIE, PET kompensoitu, maad. par. 
(2x250 A, 1x140 A kompensointilaitteistot) 

646 

KYM, HIE, MUS kompensoitu, maad. par. 
(3x250 A kompensointilaitteistot) 

647 

Maadoitusten parannus 390 – 600 

 

Kustannusten väliset kustannuserot eivät ole kovin suuria. Kyminlinnan ja Hietasen kom-

pensoinnin jälkeen joudutaan silti parantamaan Mussalon tai Petäjäsuon sähköasemien 

maadoituksia, jolloin jommankumman sähköaseman kompensointi ja toisen sähköaseman 

maadoitusten parantamisesta koituvat kustannukset ovat yhtä suuria. Hyvässä tapauk-

sessa maadoitukset saadaan parannettua pienemmillä kustannuksilla kuin että kompen-

sointia asennettaisiin verkkoon. Maadoitusten parantamisessa on kuitenkin riski, että riit-

tävää maakontaktia ei saada, jolloin maadoitusten parannus tulisi lopulta kalleimmaksi 

vaihtoehdoksi, koska pahimmassa tapauksessa pelkällä maadoitusten parantamisella ei 

saada riittävän pientä maadoitusresistanssia. Taulukon 4.19 mukaisissa vaihtoehdoissa 

kaikkien sähköasemien kompensointi tulisi kalleimmaksi vaihtoehdoksi 

 

Käyttötoiminnan kannalta paras ratkaisu olisi asentaa kaikille sähköasemille keskitetty 

maasulun kompensointi laitteisto, jolloin sähköasemien korvauskytkentä tilanteissa ei re-

leasetteluita tarvitsisi vaihtaa maasta erotetun verkon suojauksesta sammutetun verkon 

suojaukseen. Samoin asentamalla kompensointi laitteistot sähköasemille vähennetään 

ohimenevien vikojen määrää verkossa, koska kompensointilaitteisto asennettuna maasul-
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kuvirta pienenee huomattavasti, jolloin ohimenevät viat eivät ehdi aiheuttaa katkoksia. 

KSOY-V:n käyttöhenkilökunta on todennut kompensoinnin vähentäneen laitteistojen käyt-

töönoton jälkeen jälleenkytkentöjen määrän puoleen entisestä. Tällöin hyöty kompensoin-

tilaitteistojen asentamisesta saavutettaisiin hyötyä KAH-kustannuksissa vähentävästi. 

 

Taulukossa 4.19 esitetyt kustannukset vastaavat nykytilan kosketusjänniteongelman rat-

kaisemiseksi. Verkkoon tulevat investoinnit voivat muuttaa kustannusvaikutuksia, mistä 

johtuen kosketusjänniteongelman ratkaisuvaihtoehdot on tarkasteltava kehittämisvaihto-

ehtojen mukaan. 
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5. SÄHKÖASEMIEN KORVAUSTARKASTELU 

Sähköasemien normaalitilan lisäksi on verkon pystyttävä toimimaan vikatilanteissa, jolloin 

yksi sähköasema on poissa käytöstä. Tässä työssä verkon toimivuutta on tutkittu pahim-

massa mahdollisessa tilanteessa. Tämä tarkoittaa tilannetta, jolloin yksi sähköasema on 

poissa käytöstä siten, että sähköaseman kisko ei ole käytettävissä myöskään. Tällöin kor-

vattava sähköasema tulee pystyä korvaamaan verkon kautta. Jokaisen sähköaseman 

korvaus tarkasteltiin erikseen ja työssä on pyritty löytämään tilanne, jolloin korvauskytken-

tä saataisiin suoritettua. Työn korvauskytkentätarkastelussa on kuitenkin, joidenkin säh-

köasemien osalta varaa siirtää tehoja toisille johtolähdöille, jolloin tämän työn tarkastelun 

tilanne on todellisuudessa hieman parempi. Korvauskytkentätilanne on tarkasteltu kovan 

pakkasen aikaisten kuormien aikana, jolloin tilanne on pahin mahdollinen. Laskenta on 

suoritettu käyttämällä VTJ laskentaa, joka on skaalattu kertoimilla vuoden 2010 kovan 

pakkasen kuormitustilanteeseen. 

 

Kaupunkiverkon topologiasta johtuen eri johtolähtöjen välillä on paljon yhteyksiä, joita 

kautta verkko pystytään korvaamaan. Tässä työssä on esitetty yhden mahdollisen kor-

vauskytkentä tilanteen tulokset, jotka on lämpötilakorjattu vastaamaan kovempaa pakkas-

talvea käyttämällä kappaleessa 4 esitettyjä kertoimia. Hietasen sähköaseman tilannetta 

korvaustilanteissa on tarkasteltu ajattelemalla kuorman olevan kokonaisuudessaan Hieta-

sen päämuuntajan (31,5 MVA) perässä, jolloin Hovinsaaren voimalaitos ei olisi toiminnas-

sa. Hietasen tilanteessa voidaan kuitenkin sallia myös 40 MVA kuormitus muuntajan 

jäähdytyksestä johtuen.  

5.1 Jumalniemen sähköaseman korvaus 

Jumalniemen korvaaminen suoritetaan Kyminlinnan välimuuntajan, Korkeakosken sekä 

Ristinkallion sähköasemien kautta. Päämuuntajien sekä korvaavien johtolähtöjen kuormi-

tusasteet sekä jännitteenalenemat on esitetty taulukoissa 5.1 ja 5.2. Kuormitukset on läm-

pötilakorjattu vastaamaan kovempaa pakkastalvea. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

Taulukko 5.1 Jumalniemen sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien   

  kuormitusasteet ja jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana. 

  
Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

002 KOR Eskola 100 2,8 3,6 

002 KOR Koivula-Pihkoo 80 2,1 2,5 

002 KOR Kirkonmäki 85 2,4 3,1 

002 KOR 
Kalliokoski-

Hovila 
78 1,4 2,3 

002 KOR Parikka-Jäppilä 67 3,0 2,5 

003 RIS Otsola 20 0,3 0,8 

003 RIS Itäranta 55 7,1 2,7 

003 RIS Oravala 63 4,0 3,3 

003 RIS Kaarniemi 46 2,6 2,1 

021 KYM välimuun-
taja 

Kyminsuuntie 74 2,2 3,9 

Multimarket 54 0,4 2,8 

002 KOR PT 78 
 

14,8 

003 RIS PT 64 
 

12,4 

021 KYM välimuun-
taja 

PT 91 
 

5,5 

 

Jumalniemen korvauksessa Sunila-Suulisniemen alue korvataan Kyminsuuntie sekä Itä-

rannan johtolähdöillä ja Karhulan keskustan alue korvataan jakamalla kuorma Ristinkallion 

sekä Korkeakosken sähköasemien kesken. Eskolan johtolähtö korvaa isoa osaa Jumal-

niemen sähköasemasta ja tarkastelussa Eskolan johtolähdön alkuperäistä kuormaa on 

siirretty Ristinkallion sähköasemalle. 

 

Jumalniemen korvaaminen ilman kiskoa onnistuu verkon kautta kovemmassakin pakka-

sessa ilman, että johtolähtöjen kuormitus ylittyisi tai jännitteenalenemarajat tulisivat vas-

taan. Kuormien tasaaminen on vielä mahdollista johtolähtöjen kesken, jolloin esimerkiksi 

Eskolan johtolähdön kuormitus hieman pienenee. Eskolan johtolähtö on kuitenkin tärke-

ässä roolissa Korkeakosken korvauksessa, koska siitä on suorin yhteys sähköasemien 

välillä. Tästä syystä on tärkeä pitää johtolähdön toimintakyky hyvänä, jotta korvaus onnis-

tuisi tulevaisuudessakin. Itärannan kautta pystytään korvaamaan osaa Sunila-

Suulisniemen aluetta, mutta korvauksen aikainen alue jää pieneksi jännitteenaleneman 

takia, vaikka osan kuormasta siirtäisi Kaarniemen johtolähdölle. 
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Päämuuntajien osalta korvaus onnistuu ja ainoastaan Kyminlinnan välimuuntaja on muita 

suuremmassa kuormassa, mutta koska huippukuormat osuvat talven kylmimpään aikaan, 

ei muuntajan nimellistehon ylittäminenkään vaaranna verkon käytettävyyttä. 

5.2 Korkeakosken sähköaseman korvaus 

Korkeakosken sähköaseman korvaus suoritetaan Jumalniemen, Ristinkallion sekä Kymin-

linnnan välimuuntajan kautta. Korvauskytkennän aikaiset kuormitukset on esitetty taulu-

kossa 5.2. 

Taulukko 5.2 Korkeakosken sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien   

  kuormitusasteet ja jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

001 JUM Helilä 46 0,7 1,6 

001 JUM Rauhala 87 2,2 1,8 

001 JUM Vallesmanninmäki 66 1,2 2,5 

001 JUM Käpylä 62 1,9 2,3 

001 JUM Turvala 74 2,9 2,8 

003 RIS Otsola 52 0,9 2,0 

003 RIS Oravala 56 3,7 3,1 

021 KYM väl Multimarket 76 2,9 3 

001 JUM PT 75   14,4 

003 RIS PT 65 
 

12,6 
021 KYM välimuun-

taja PT 66 
 

4,0 
 

Korkeakosken korvauksessa Ristinkallion sähköasema korvaa Korkeakosken Itäisen puo-

len ja Jumalniemi korvaa keskustan alueen sekä osan Karhulan läntistä Koivulan aluetta. 

Korvaustilanteessa Karhulan sairaala siirretään Käpylä johtolähtöön, josta sairaalaan 

saadaan nopeasti sähköt takaisin. Kyminlinnan välimuuntajan kautta saadaan Multimarket 

johtolähdön avulla korvattua Jumalniemen Turvalan avustuksella Parikka-Jäppilä johtoläh-

tö kokonaisuudessaan. 

 

Korkeakosken sähköaseman korvaaminen onnistuu ilman, että verkon osia jäisi sähköis-

tämättä. Korkeakosken kuorma saadaan jaettua tasaisesti usealle johtolähdölle, jolloin 

korvauskytkentä tilanteessa ainoastaan Rauhalan johtolähtö on suuremmassa kuormas-

sa. Jännitteenalenemasta ei synny ongelmaa, kun kaikkien johtolähtöjen jännitteenale-

nema pysyy alle 4 %. Päämuuntajien kuormitus saadaan tasattua paremmin korvauskyt-
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kennän aikana, kuin korvattaessa Jumalniemeä, mikä selittyy Korkeakosken keskeisellä 

sijainnilla. 

5.3 Ristinkallion sähköaseman korvaus 

Ristinkallion sähköaseman korvaus suoritetaan Jumalniemen, Korkeakosken sekä Petä-

jäsuon sähköasemilta ja Kyminlinnan välimuuntajaa käytetään keventämään kuormaa 

Jumalniemen sähköasemalta. Ristinkallion korvauskytkennässä otetaan huomioon raken-

teilla oleva yhteys Itärannan ja Kaarniemen johtolähtöjen välillä. Ristinkallion korvauskyt-

kennän aikaiset kuormat on esitetty taulukossa 5.3. 

Taulukko 5.3 Ristinkallion sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien kuormitus-

asteet ja jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

001 JUM Helilä 46 0,7 1,7 

001 JUM Rauhala 74 1,8 2,9 

001 JUM Käpylä 86 3,2 3,2 

001 JUM Sunila-Suulis 78 3,3 3,0 

002 KOR Eskola 128 8,6 4,6 

002 KOR Koivula-Pihkoo 33 0,5 1,0 

002 KOR Kirkonmäki 50 1,3 1,9 

002 KOR 
Kalliokoski-

Hovila 
66 1,1 1,9 

002 KOR Parikka-Jäppilä 67 3,0 2,6 

002 KOR Ristinkallio 34 0,6 1,7 

021 KYM väl Kyminsuuntie 96 3,2 3,5 

021 KYM väl Multimarket 41 0,4 2,1 

024 PET Heinsuo 88 8,7 6,9 

001 JUM PT 72 
 

13,5 

002 KOR PT 71 
 

13,7 

021 KYM välimuun-
taja 

PT 77 
 

4,7 

024 PET PT 72 
 

13,9 
 

Ristinkallion sijainnista johtuen, ei sähköasemalle ole useita suoria yhteyksiä, kuin Kor-

keakosken ja Jumalniemen sähköasemien välillä on. Ristinkallion sähköaseman korvauk-

sessa Korkeakoskelta on suorat yhteyden Ristinkallion sähköasemalle, minkä takia Esko-

lan ja Ristinkallion johtolähdöt ovat tärkeässä roolissa Otsolan, Rauhalan ja Keltakallion 

johtolähtöjä korvatessa. Jumalniemen kautta saadaan korvattua Itärannan ja Kaarnienem 

johtolähdöt. 
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Ristinkallion sähköasemaa ei saada verkon kautta kokonaan sähköistettyä ja sähköistä-

mättä jää Ristinkallion sähköaseman itäpuolella sijaitseva Keltakallion johtolähtöä. Jumal-

niemeltä ei ole vahvaa yhteyttä Ristinkallion sähköasemalle, mistä johtuen Sunila-

Suulisniemen kuormitus tulee vastaan asemaa korvattaessa. Korkeakoskelta on parhaat 

yhteydet Ristinkallion sähköasemalle, mutta verkkoa pitkin kaikkia yhteyksiä ei päästä 

hyödyntämään, mistä johtuen Ristinkallio johtolähdön kapasiteetissa on vielä varaa. Pit-

käaikaisen kiskovian aikana on mahdollisuus ohittaa kisko, asentamalla paksua kaapelia 

sähköasemalla johtolähtöjen välille. Tällöin olisi mahdollista hyödyntää Ristinkallion johto-

lähdön vapaata kapasiteettia ja saada Keltakallio sähköistettyä. 

 

Peippolan johtolähtö korvataan Petäjäsuon sähköaseman kautta, koska johtolähtö toimii 

20 kV jännitteellä. Johtolähdön korvauksessa kuormitusaste ei ylity, mutta jännitteenale-

nemakasvaa suureksi ollessa kovan pakkasen aikaan 8,7 %. Kotkan alueen kytkentäryh-

mästä johtuen ei Heinsuon kuormaa saada siirrettyä muille johtolähdöille. 

5.4 Kyminlinnan sähköaseman korvaus 

Kyminlinnan korvauksessa käytetään Petäjäsuon, Hietasen, Korkeakosken sekä Jumal-

niemen sähköasemaa. Korvauksen aikana olevat kuormitukset on esitetty taulukossa 5.4. 

Taulukko 5.4 Kyminlinnan sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien kuormitus-

asteet ja jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

001 JUM Anttila 73 1,2 2,8 

001 JUM Uusikylä 15 0,6 0,6 

024PET Aittakorpi 74 0,8 5,4 

024PET Hakamäki 41 0,5 3,7 

025 HIE Kyminl/Metsola 32 0,4 2,3 

025 HIE Telakka 62 1,1 4,4 

025HIE Konttisatama 32 0,3 2,3 

001 JUM PT 65   11,8 

024 PET PT 81 
 

15,4 

025 HIE PT 61 
 

18,3 
 

Kyminlinnan korvaus onnistuu ilman raja-arvojen ylittämistä. Kaikkien johtolähtöjen kuor-

mitusaste pysyy alle 80 % eikä jännitteenalenema ongelmaa esiinny. Päämuuntajien ka-

pasiteetti riittää hyvin korvauksen suorittamiseen ja mahdollisuus kuorman jakamiseen 

naapuri sähköasemien välillä on mahdollista. Kyminlinnan keskeinen sijainti Kotkan 20 kV 

verkossa sekä vahvojen yhteyksien takia, ei Kyminlinnan korvauksessa synny tulevaisuu-
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dessakaan ongelmia. Kyminlinnan välimuuntaja saadaan korvattua Jumalniemen sähkö-

aseman avulla siirtämällä välimuuntajan kuormat Anttila ja Uusikylä johtolähdöille. Petä-

jäsuon päämuuntajan kuormitus on korvaustilanteessa suurimmassa kuormassa, mutta 

päämuuntajan kuormaa on mahdollista siirtää Ristinkallion välimuuntajan perään. 

5.5 Enso-Gutzeitin sähköaseman korvaus 

Enso-Gutzeitin korvauksessa käytetään Kyminlinnan, Hietasen ja Mussalon sähköasemia. 

Korvauksen aikaiset kuormitukset on esitetty taulukossa 5.5 

Taulukko 5.5 EG sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien kuormitusasteet ja  

  jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

021 KYM Tiutinen 40 0,7 2,5 

023 MUS Palaskylä 69 1,5 5,7 

023 MUS Vaasanmylly 70 1,9 4,5 

025 HIE Konttisatama 45 0,6 3,3 

025 HIE Munsaari 61 0,8 2,4 

025 HIE Laine/Kaupunki 65 0,9 4,6 

025HIE Telakka 38 0,8 2,7 

021 KYM PT 41   12,8 

023 MUS PT 84 
 

15,3 

025 HIE PT 79 
 

25,0 
 

EG sähköaseman korvaus onnistuu kokonaisuudessaan ilman, että verkonkuormitetta-

vuuksia ylitettäisiin. Kuormien jakaminen on vielä tämän tarkastelun jälkeen mahdollista 

siirtää johtolähdöiltä toisille, koska Kotkan saarella on paljon silmukoituja yhteyksiä eri joh-

tolähtöjen välillä sekä Kotkan saarelle tulevia johtolähtöjä on paljon. Päämuuntajien kuor-

mitukset pysyvät alle sallittujen rajojen. Hietasen päämuuntajan kuormitus on simuloitu 

tilanteessa, jolloin Hovinsaaren voimalaitoksen tuotanto on nolla ja Vaasanmylly toimii 

täydessä kuormassa. Tilannetta pystytään vielä tästä tarkastelusta helpottamaan, jos 

Vaasanmyllylle määrätään tehonrajoitus, jolloin Hietasen sähköaseman kuormitus tippuu 

entisestään. 

5.6 Mussalon sähköaseman korvaus 

Mussalon korvaus suoritetaan Hietasen ja Enso-Gutzeitin kautta. Mussalon korvauksen 

tulokset on esitetty taulukossa 5.6. 
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Taulukko 5.6 Mussalon sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien kuormitusas-

teet ja jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

022 EG Isopuisto 43 0,6 3,0 

022 EG Kymenlaaksonkatu 28 0,6 3,2 

025 HIE Munsaari 117 4,7 8,4 

022 EG PT 79   18,1 

025 HIE PT 69 
 

21,6 
 

Mussalon sähköaseman korvauksessa saadaan korvauskytkentä suoritettua Hietasen ja 

EG:n sähköasemien kautta. Mussalon sähköaseman kuormitus ei nykypäivänä ole suuri 

korvattavaksi, mistä johtuen sähköaseman alue saadaan korvattua kolmella johtolähdöllä. 

Mussalon verkon topologiasta johtuen alueen kuorman jakaminen on hankalaa verkon 

kautta, mistä johtuen yksi johtolähtö joutuu ottamaan satama-alueen suuren kuorman. 

Tästä syystä koko satama-aluetta ei saada korvattua, jos Mussalon sähköaseman kiskoa 

ei ole käytettävissä. Ohittamalla kiskoviassa johtolähdöt, on mahdollista siirtää kuormaa 

toiselle EG:n johtolähdöistä, jolloin sähköaseman korvaus onnistuu. Päämuuntajien kapa-

siteetti riittää korvaamaan tällä hetkellä Mussalon sähköaseman, kun korvaavien pää-

muuntajien kuormaa on vielä mahdollista keventää Kyminlinnan sähköasemalle. Mussa-

lon sataman laajentuessa saadaan korvauskytkentä suoritettua satama-alueella samoilla 

johtolähdöillä kuin taulukossa 5.6 on esitetty, mutta tällöin osa Kymenlaaksonkadun 

kuormasta on siirrettävä Haukkavuoren kytkinaseman kautta Hietasen sähköaseman Lai-

ne/kaupunki johtolähdölle. 

5.7 Petäjäsuo sähköaseman korvaus 

Petäjäsuon sähköaseman korvauksessa käytetään Kyminlinnan ja Hietasen sähköasemia 

sekä Ristinkallion välimuuntajaa. Petäjäsuon sähköaseman korvauksen aikaiset kuormi-

tukset on esitetty taulukossa 5.7. 
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Taulukko 5.7 Mussalon sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien kuormitusas-

teet ja jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

003 RIS välimuuntaja Peippola 73 6,2 5,5 

021 KYM Jylppy 50 1,2 3,5 

021 KYM  Korela 43 0,5 3,0 

021 KYM Lankila 56 0,8 4,0 

023 MUS Haukkavuori 62 1,1 4,7 

025 HIE Munsaari 46 0,6 4,4 

003 RIS välimuuntaja PT 89   5,5 

021 KYM PT 49 
 

14,3 

023 MUS PT 49 
 

9,1 

025 HIE PT 78 
 

22,1 
 

Petäjäsuon sähköaseman korvauksessa Heinsuon johtolähtö korvataan suurimmaksi 

osaksi Ristinkallion välimuuntajan kautta ja osaksi Lankilan johtolähdöllä ja muut johtoläh-

döt Kyminlinnan ja Hietasen sähköasemien kautta. Petäjäsuon verkko saadaan korvattua 

kokonaisuudessaan. Kuormitusrajat eivät ylity korvauksessa ja varaa verkon kehittymi-

seen on pitkälle tulevaisuuteen. Peippola ei pysty kokonaisuudessaan korvaamaan Hein-

suon johtolähtö, koska muuten jännitteenalenema rajat ylittyvät. Tästä syystä osan Hein-

suon johtolähtö korvataan Kyminlinnan kautta.  Päämuuntajien kuormitukset pysyvät alle 

90 %, kun suurimmassa kuormituksessa on Ristinkallion välimuuntaja 89 % kuormassa. 

5.8 Hietasen sähköaseman korvaus 

Hietasen sähköaseman korvaus tarkastelu on suoritettu tarkastelemalla ensin tilanne, jos-

sa Hietasen sähköaseman kisko ei ole käytettävissä ja sitten tilanne, jossa 0BBA:n kisko 

ei ole käytettävissä. Molemmissa tilanteissa Hovinsaaren voimalaitosta ei pystytä käyttä-

mään. Hietasen kiskovian aikaisen korvauskytkentätilanteen kuormitukset on esitetty tau-

lukossa 5.8. 
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Taulukko 5.8 Hietasen sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien kuormitusas-

teet ja jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana, kun Hietasen kisko ei ole käy-

tettävissä. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

021 KYM Tiutinen 33 0,6 2,3 

021 KYM Jylppy 66 1 4,5 

021 KYM Metsola 29 0,4 2,8 

023 MUS Haukkavuori 58 1,1 4,4 

022 EQ Kymenlaaksonkatu 82 2,3 9,7 

021 KYM PT 56   16,7 

022 EG PT 86 
 

20,4 

023 MUS PT 60 
 

11,4 
 

Hietasen kiskon ollessa poissa käytössä saadaan alue sähköistettyä, ilman kuormitus- tai 

jännitteenalenema rajojen ylityttyä. Hietasen ja Hovinsaaren voimalaitoksen jakelualueen 

suuret kuluttajat nostavat päämuuntajien kuormitusasteita. Kyminlinna pystyy ottamaan 

hyvin kuormaa vastaan ja korvaa melkein kokonaan Hietasen satama alueen. Kun Hieta-

sen kisko ei ole käytettävissä, Vaasan tehdas pystytään korvaamaan ainoastaan Mussa-

lon tai Enso-Gutzeitin kautta. Minkään päämuuntajan kuormitus ei ylity korvauskytkennän 

aikana. Molemmissa tapauksissa tehtaan kuormitus nostaa päämuuntajien kuormitusta 

huomattavasti. Tässä tapauksessa on tarkasteltu tilannetta, jossa Vaasan tehdas on EG 

sähköaseman perässä ja tehtaan on oletettu olevan huippukuormassa. Tehonrajoitus teh-

taalle on tosin mahdollista, jolloin EG:n kuorma pienenee. 0BBA:n kiskovian aikaiset 

kuormitukset on esitetty taulukossa 5.9 

Taulukko 5.9 0BBA kiskon ollessa poissa käytössä korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien  

   kuormitusasteet ja jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

021 KYM Kotka 1 51 % 0,73 2,7 

021 KYM Metsola 24 % 0,31 2,3 

022 EG Kymenlaaksonkatu 20 % 0,4 2,2 

023 MUS Haukkavuori 31 0,51 2,5 

023 MUS Vaasanmylly 100 1,1 7,0 

024 PET 
Karhuvuori-

Vanhanmäentie 
82 1,39 6,0 

025 HIE Telakka 53 % 0,8 3,8 

025 HIE PT 14   5,0 

022 EG PT 77 
 

16,0 

023 MUS PT 78 
  022 KYM PT 42 
 

12,3 
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0BBA kiskon ollessa poissa käytössä, ei verkon kuormitettavuudessa synny ongelmia. 

Mussalon sähköaseman Vaasanmylly on täydessä kuormassa, mutta johtolähtö on tarkoi-

tettu pelkästään Vaasanmyllyn tehtaan korvaukseen, joten tältä osin ongelmaa ei synny. 

0BBA:n kiskon ollessa poissa käytöstä, otetaan Vaasanmyllyn tehtaan kuormitus Mussa-

lon sähköasemalle. Päämuuntajien kuormitukset pysyvät sallituissa rajoissa ja osan 

kuorman siirtäminen muille sähköasemille on mahdollista. Tässäkin tapauksessa on mah-

dollista rajoittaa Vaasanmyllyn kuormitusta. 

5.9 110 kV vikatilanne Kyminlinna-Kotkansaari johdossa 

Suurjänniteviat ovat huomattavasti harvinaisempia, kuin keskijänniteverkossa syntyvät 

viat, mutta siitä huolimatta on olemassa riski, että Kotkan saarelle menevälle suurjännite-

johdolle syntyy vika, jolloin sekä Hietasen sähköasema ja EG:n sähköasema putoavat 

verkosta. Tilanne on harvinainen muualla KSOY-V:n verkossa, koska muualla verkko on 

mitoitettu n-1 tilanteeseen, jolloin ainoastaan yksi sähköasema on kerrallaan poissa käy-

töstä. Kotkan alueella kuitenkin on pystyttävä korvaamaan kaksi sähköasemaa kerralla, 

mistä johtuen 110 kV vikatilanteessa syntyy n-2 tilanne. Taulukossa 5.10 on esitetty 110 

kV verkon vikatilanne Kotkan saarelle syöttävässä johdossa. Vaasanmyllylle on annettu 

tehonrajoitus tässä vikatilanteessa.  

Taulukko 5.10 110 kV verkon vikatilanne Kotkan saareen menevällä johdolla kovan pakkasen  

  aikana. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

021 KYM Kotka 1 51 0,8 2,9 

021 KYM Tiutinen 49 0,9 3,5 

021 KYM Hietanen 82 2,9 5,8 

021 KYM Metsola 45 0,6 2,4 

021 KYM Jylppy 73 1,6 4,9 

023 MUS Vaasanmylly 50 0,7 4,0 

023 MUS Haukkavuori 84 2,3 6,7 

023 MUS Palaskylä 47 1,1 5,3 

024 PET Aittakorpi 66 1,0 4,9 

024 PET 
Karhuvuori-

Vanhanmäentie 
90 1,6 6,5 

024 PET Hakamäki 65 0,6 4,6 

021 KYM PT 59   18,9 

023 MUS PT 107 
 

19,8 

024 PET PT 74 
 

14,3 
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Kotkansaari saadaan sähköistettyä kokonaisuudessaan 110 kV verkon vian aikana. Mus-

salon päämuuntajan kuorma nousee korvauksessa korkealle, vaikka Vaasanmylllle anne-

taan tehonrajoitus 4 MW. Päämuuntaja kuitenkin kestää tämän kuormituksen, koska tilan-

ne on simuloitu kovan pakkasen aikana. Verkon osalta korvauksessa ei mikään johtolähtö 

ylitä sallittuja raja-arvoja ja kuormien siirto on vielä tästä tilanteesta mahdollista. Haukka-

vuoren kuormaa voidaan siirtää Mussalon saarella Satama 1 johtolähdölle ja koko sata-

ma-alue siirretään Satama 2 johtolähdölle. Tällöin Satama 1 johtolähdön kuormitus on 44 

% ja Satama 2 kuormitus 46 %. Haukkavuoren kuormitus laskee tällöin 71 %. Verkon puo-

lesta olisi mahdollista siirtää koko Mussalon saaren kuorma Mussalon sähköasemalle, 

mutta päämuuntaja kapasiteetin takia siirto ei ole mahdollinen. 

 

Kyminlinnan osalta päämuuntajan kapasiteetista on käytössä 60 % ja KSOY-V omista-

masta osuudesta 71 %. Kuormituksen kasvun varaa on n. 7 MW, mistä johtuen näin laa-

jassa häiriössä pystytään rakentamaan tilapäisiä yhteyksiä muuntamoiden välille ja kiskon 

ohittamiseksi, jolloin Mussalon kuormaa saadaan kevennettyä huomattavasti. Tulevaisuu-

den kasvun kannalta 110 kV vikatilanne tulee ottaa huomioon. 

5.10 Siltakylän sähköaseman korvaus 

Siltakylän sähköaseman korvauksessa käytetään Pyhtään, Elimäen, Neuvottoman ja Ha-

galundin sähköasemia. Siltakylän korvaustarkastelussa tutkitaan tilanne, jolloin Siltakylän 

kisko ei ole käytettävissä sekä tilanne, kun 110 kV johto on huollossa, jolloin sekä Siltaky-

län ja Pyhtään sähköasemat ovat poissa käytössä. Siltakylän aikaisen korvauksen kuormi-

tukset on esitetty taulukossa 5.11. 

Taulukko 5.11 Siltakylän sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja päämuuntajien kuormitusas-

teet ja jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

027 PYH Kirkonkylä 62 4,2 8,9 

027 PYH Ruukki 35 4,2 2,6 

104 ELI Raussila 17 4,7 2,1 

115 HAG Saaristo 24 6,9 3,6 

114 NEU KYMI 72 7 0 

104 ELI PT 80   12,1 

027 PYH PT 56 
 

8,5 

114 NEU PT 64 
 

9,7 

115 HAG PT 46 
 

6,9 
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Siltakylän sähköasemaa eniten korvaa Pyhtään sähköasema, josta on vahvat yhteydet 

Siltakylän sähköasemaan. Siltakylän sähköasema pystytään korvaamaan kokonaisuudes-

saan ja verkon kuormitukset sekä jännitteenalenemat pysyvät raja-arvojen alapuolella. 

Siltakylän sähköasemasta voisi korvata vielä enemmän Pyhtään sähköasemalla, jos kisko 

ohitetaan ja siirretään Ruukki johtolähtöön. Siltakylän asema on kuitenkin mahdollista kor-

vata ilman kyseistä johtoa, mutta tällöin tarvitaan Neuvottomasta tulevaa Kymi johtoa. 

Kiskon kanssa Siltakylän sähköasema saadaan korvattua kokonaisuudessaan Pyhtään 

aseman kautta, kun Kirkonkylän johtolähdön sijaan käytetään Pyhtäältä tulevaa Malmen 

johtolähtöä. Kymi johtoa tarvitaan kuitenkin Fingridin huoltaessa 110 kV verkkoa, ja koska 

Fingrid ei nykyisin enää puhalla erottimia auki, minkä takia huoltotilanteessa joudutaan 

ottamaan Siltakylä ja Pyhtää korvauskytkentään. Tässä tilanteessa tarvitaan Kymi johtoa. 

110 kV verkon huollon aikaisen korvauksen kuormitukset on esitetty taulukossa 5.11. 

Kuormitukset on otettu todellisesta tilanteesta vuoden 2015 aikana. Huolto pyritään ajoit-

tamaan mahdollisimman pienen kuormituksen aikaan eli lämpimän kelin aikaan, jolloin 

verkon kuormitukset ovat hyvin pienet. 

Taulukko 5.12 Pernoonkosken 110 kV johdon huoltotilanteen kuormitukset ja jännitteenalenemat. 

Sähköasema Johtolähtö 
k-aste Uh 

[%] [%] 

114 NEU Kymi 42 5,0 

115 HAG Saaristo 11 4,8 

114 NEU PT 40 
 

115 HAG PT 43 
 

 

Pyhtään sähköaseman kuormituksen korvaa Klåsaron voimalaitos, jonka yhteys kanta-

verkkoon saadaan Hagalundin sähköaseman kautta. Siltakylän sähköasema on korvatta-

va muiden sähköasemien kautta. Siltakylän kiskon ollessa käytössä, voidaan jännitteena-

lenemat pitää sallituissa raja-arvoissa. Aseman korvaus suoritetaan Neuvottoman sähkö-

aseman Kymi johdon kautta sekä Hagalundin sähköaseman Saaristo johtolähdön kautta.  

Huippukuorman aikana huoltotilanteen kytkentää ei voida suorittaa, koska jännitteenale-

nemat nousevat yli 10 %. 

5.11 Neuvottoman sähköaseman korvaus 

Neuvottoman sähköaseman korvauksessa käytetään Salmenkylän ja Siltakylän sähkö-

asemaa. Neuvottoman korvauksen aikaiset kuormitukset on esitetty taulukossa 5.12. 
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Taulukko 5.13 Neuvottoman sähköasemaa korvaavien johtolähtöjen ja kuormitusasteet ja  

  jännitteenalenemat kovan pakkasen aikana. 

    Kuormitusaste Uh Pmax 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [MW] 

102 SAL Uusi-Summa 119 4,8 8,9 

102 SAL Metsäkylä 22 1,5 2,1 

110 SIL Siltakylä 54 6,5 4,5 

102 SAL PT 108   16,4 

110 SIL PT 99 
 

15 
 

Neuvottoman sähköaseman aluetta ei saada kokonaan sähköistettyä kiskovian aikana 

verkon kautta. Neuvottoman sähköaseman korvaus on paljon riippuvainen Salmenkylän 

sähköasemasta, joka korvaa yli puolet Neuvottoman sähköasemasta. Salmenkylän säh-

köasemalta tulee kaksi vahvaa päällystettyä avojohtolinjaa, joista kuitenkaan kiskovian 

aikana ei pystytä hyödyntämään kuin toista. Ohittamalla vahvalla kaapelilla kisko, saa-

daan toinenkin Salmenkylän vahva johtolähtö käyttöön ja Metsäkylän kuormaa pienennet-

tyä. Päämuuntajat on korvauskytkentä tilanteessa kovassa kuormassa kovan pakkasen 

aikana. Molempien sähköasemien kuormaa on mahdollista jakaa naapurisähköasemien 

kesken, jolloin päämuuntajien kapasiteetti riittää hyvin. 
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6. JAKELUVERKON KEHITTÄMINEN 

Jakeluverkon kehittäminen kohdistuu alueella kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat Kot-

kan kaupunkialueen 20 kV kaapeliverkko, Karhulan alueen 10 kV verkko ja ympäröivä 20 

kV verkko, johon kuuluu Heinsuon ja Peippolan johtolähdöt, sekä Kymi-johto. Kehittämis-

vaihtoehdoissa esitetään tarvittavat investoinnit jokaiseen osa-alueeseen. Kehittämisvaih-

toehdoiksi työssä on valittu:  

 

1. Perusparantaminen 

2. Perusparantaminen, Pyhtäälle 110 kV katkaisija 

3. Petäjäsuon toinen päämuuntaja 

4. Petäjäsuon toinen päämuuntaja, Sunilaan välimuuntaja 

5. Kytkentäryhmän vaihto 

6. Osittainen jännitteenkorotus 

7. Koko 10 kV verkon jännitteenkorotus 

 

Eniten variaatioita vaihtoehtojen välillä tulee 10 kV verkkoon, jonka kehittämiseksi on usei-

ta vaihtoehtoja. Kotkan kaupunkialueen 20 kV kaapeliverkossa ei kehittämistarpeita ole 

niin paljoa kuin 10 kV verkon alueella, mistä johtuen kaupunkialueen verkon kehittämis-

vaihtoehdot on esitetty ensimmäisessä vaihtoehdossa ja hyödynnetty sitten muissa vaih-

toehdoissa. Samoin Heinsuon ja Peippolan johtolähtöjen kehittämiseksi on esitetty 2 eri-

laista vaihtoehtoa, jotka on esitetty vaihtoehdoissa 1 ja 3, mitä on hyödynnetty muissa 

vaihtoehdossa riippuen vaihtoehdoissa tehtävistä toimenpiteistä, jotka kohdistuvat Kotkan 

kaupungin 20 kV ja 10 kV verkkoon. 

 

Vaihtoehdossa 1 verkko pyritään pitämään samanlaisessa tilassa kuin se on nykytilan-

teessa ja verkon parannukset tehdään vahvistamalla johto-osia sekä ylläpitämällä vanha 

verkko. Vaihtoehdossa 2 asennetaan 110 kV komponentti, jonka jälkeen huoltotilanteessa 

tarvitsee huomioida ainoastaan n-1 tilanne, jolloin Kymi-johto voidaan purkaa pois. Tällöin 

Kotkan alueen verkko säilytetään itsenäisenä ja epätahtiyhteydet ympäröivän verkon välil-

lä jää olemassa olemaan. Poistuneen varayhteyden takia Neuvottoman ja Siltakylän kor-

vaustilanne tulee tarkastella uudestaan. 

 

Vaihtoehdoissa 3 ja 4 Petäjäsuolle asennetaan uusi päämuuntaja ja Ristinkallion väli-

muuntaja vaihdetaan, jolloin Kotkan verkko saada osittain yhteensopivaksi ympäröivän 
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verkon kanssa. Tällöinkin Kymi-johto voidaan purkaa ja uudet korvaavat yhteydet Siltaky-

lään ja Neuvottomaan voidaan rakentaa Petäjäsuon ja Ristinkallion kautta. Vaihtoehdossa 

3 Kotkan 20 kV ja 10 kV perusparannetaan kokonaisuudessaan kuten vaihtoehdoissa 1 ja 

2, mutta vaihtoehdossa 4 10 kV verkkoon asennetaan Ristinkalliosta jäävä vanha väli-

muuntaja Suulisniemelle, jonka jälkeen tehdään tarvittavat lisäinvestoinnit. Kytkentäryh-

män vaihdossa kaikki Kotkan 110/20 päämuuntajat vaihdetaan kytkentäryhmältään vas-

taamaan ympäröivää verkkoa, jolloin alueelle ei jää epätahtiyhteyksiä. Tällöin verkko Kot-

kan verkko perusparannetaan, kuten vaihtoehdossa 1, mutta Kymi-johto puretaan. 

 

Jännitteenkorotuksissa tarkastellaan 10 kV verkon osittaista jännitteenkorotusta tai koko-

naisvaltaista jännitteenkorotusta. Osittainen jännitteenkorotus kohdistuu Karhulan itäiseen 

osaan, jossa on eniten jännitteenkorotusta kestävää verkkoa. Osittaisessa jännitteenkoro-

tuksessa Kotkan verkko pidetään omanaan, jolloin sinne tehdään perusparantamisen mu-

kaiset toimenpiteet, mutta 10 kV kokonaisvaltaisessa jännitteenkorotuksessa Kotkan poh-

joinen verkkoalue rakennetaan yhteensopivaksi ympäröivän verkon kanssa kuten Petä-

jäsuon toisen päämuuntajan tapauksessa. 

 

Tutkimusvertailu tapahtuu vertailemalla tarkasteluaikana syntyviä investointi-, häviö-, kes-

keytyskustannuksia ja käyttötoimintaa. Tarkastelussa on otettu huomioon pitkälle tulevai-

suuteen sijoittuvat päämuuntajavaihdot käyttöiän päättyessä tai kuormitusten kasvun ai-

heuttaman tehontarpeen takia. Tarkasteluaikana otetaan huomioon myös päämuuntajille 

tehtävät perushuollot. Taulukossa 6.1 on esitetty tarkastelualueen muuntajien valmistus-

vuodet, perushuolto vuosi, vuosi jolloin muuntaja menee perushuoltoon ja vuosi jolloin, 

muuntajan käyttöikä täyttyy. Perushuollon ajankohtana on käytetty 40 a ja muuntajan 

vaihdon ajankohtana 65 a. 
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Taulukko 6.1 Tarkastelualueen päämuuntajien valmistusvuosi, perushuoltovuodet sekä käyt-

töiän täyttyessä muuntajan vaihtovuosi nykytilanteessa.. 

Päämuuntaja 
Valmistusvuosi 

[a] 
Perushuollettu 

[a] 
Perushuoltoon 

[a] 
Muuntajan vaihto 

[a] 

001 JUM 1975 1998   2040 

002 KOR 1975 1999 

 
2040 

003 RIS 1983 
 

2023 2048 

003 RIS välimuuntaja 2002 
 

2042 2067 

021 KYM 2005 
 

2045 2070 

021 KYM välimuuntaja 2014 
 

2054 2079 

022 EG 1995 
 

2035 2060 

023 MUS 1987 
 

2027 2052 

024 PET 1965 1987 

 
2030 

025 HIE 1996 
 

2036 2061 

110 SIL 1980 
 

2020 2045 

114 NEU 1984 
 

2024 2049 
 

Investointien laskennassa on käytetty kaupunki alueella tehtävissä kaivutöissä vaikean-

kaivuun hintaa ja kaupunki alueen ulkopuolella normaalinkaivuun hintaa. Verkon kehittä-

minen kohdistuu Kotkan jakelualueeseen, mistä johtuen elinkaarikustannuksia ja inves-

tointeja laskettaessa Neuvottoman sähköaseman kustannuksia sekä Siltakylän sähkö-

aseman kustannuksia ei huomioida pois lukien Siltakylän johtolähtöä, johon työssä esite-

tyt kehittämiset vaikuttavat. 

6.1 Vaihtoehto 1 - Perusparantaminen 

Perusparantamisessa pyritään pitämään verkko toimintakykyisenä vahvistamalla olemas-

sa olevia yhteyksiä sekä lisäämällä tehokapasiteettia aina tarvittaessa. Perusparantami-

sessa pidetään nykyiset kytkentäryhmät ja jännitetasot entisellään, jolloin alueelle jää 

kolme erillistä toisistaan riippumatonta verkkoa. Kosketusjänniteongelma hoidetaan kom-

pensoimalla 20 kV verkko, jolloin Kyminlinnaan, Hietaseen, Mussaloon ja Petäjäsuolle 

asennetaan keskitetyt kompensointilaitteistot sekä Peippolan johtolähtöön hajautettu 

kompensointikela. 

 

Kotkan kaupungin 20 kV jakeluverkon osalta tulevaisuuden kuormitusennusteet eivät ai-

heuta toimenpiteitä verkon normaalikytkentätilassa, mutta Kotkan saarelle tuleva kantasa-

tamahankkeen suuri tehonlisäys (5 MW) tulee vaatimaan lisäinvestointeja verkkoon, jotta 

110 kV vikatilanne pystytään hoitamaan. 110 kV verkon vikatilanteessa kantasatama alue 

tulee pääosin Hietasen johtolähdön korvattavaksi, jonka jäljellä oleva tehokapasiteetti riit-
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täisi vaivoin korvaamaan uuden outlet-keskusen teho, vaikka johtolähdön tehoja tasattai-

siin muille johtolähdöille. Mussalon Palaskylän johtolähdöllä tehokapasiteettia riittäisi, mut-

ta Mussalon päämuuntaja on jo nykytilassa korvauskytkennän huippukuormassa 107 % 

kuormassa, jolloin tehon kasvunvaraa ei Mussalon päämuuntajalla ole.  

6.1.1 Kaupunki alueen jakeluverkon kehittäminen 

Kantasatamahankkeen aiheuttaman suuren tehonlisäyksen takia EG:n päämuuntajan 

kuormitus nousee normaalikytkennän huippukuormassa 81 % (20,3 MVA), jolloin sähkö-

aseman korvauskytkentä kapasiteetti pienenee merkittävästi nykytilaan verrattuna. Suu-

resta tehonlisäyksestä johtuen EG:lle tulee asentaa suurempi 31,5 MVA päämuuntaja, 

jolloin tehonlisäyksen jälkeen EG:n kuormitus olisi 64 %, jolloin sähköaseman käyttäminen 

korvauskytkennöissä olisi mahdollista myös tulevaisuudessa. EG:n entinen päämuuntaja 

voitaisiin näin ollen siirtää Mussaloon, jolloin kappaleen 5.9 mukaisessa korvauskytkentä 

tilanteessa Mussalon päämuuntajan kuormitusaste pienenisi 87 %, jolloin Mussalon kautta 

voidaan 110 kV vikatilanteessa korvata huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, sekä 

Mussalon satama-alueen laajentumiselle olisi päämuuntajan kapasiteetin puolesta varaa. 

 

Asentaessa EG:n vanha päämuuntaja Mussaloon, on tällöin mahdollisuus siirtää Mussa-

lon päämuuntaja Petäjäsuolle. Tällöin Petäjäsuon päämuuntajan hankintaa voidaan siirtää 

pidempään tulevaisuuteen, koska tarvetta investoida Petäjäsuolle suurempaa päämuunta-

jaa ei ole ennen Mussalon päämuuntajan käyttöiän tullessa vastaan. Tällöin yhden pää-

muuntajan investoinnilla saadaan EG:n ja Mussalon sähköasemille enemmän kapasiteet-

tia ja Petäjäsuon päämuuntajan investointi ajankohtaa saadaan siirrettyä. 

 

Kaupungin alueen 20 kV verkon osalta tulee kappaleen 5.9 mukaisessa korvauskytkentä 

tilanteessa vahvistaa Karhuvuori-Vanhanmäentien johtolähdön muuntamoiden M151- 

M102 väli, jotta korvauskytkentä olisi mahdollista myös tulevaisuudessa. Vahvistettavaan 

väliin asennetaan 3x185 ahxamk-w, jolloin korvauskytkentätilanteessa johtolähdön kuor-

mitus-aste tippuu 68 %. Vahvistettava väli on esitetty kuvassa 6.1 punaisella korostettuna. 
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Kuva 6.1 Karhuvuori-Vanhanmäentien vahvistettava johto-osuus korostettuna punaisella. 

 

Karhuvuori-Vanhanmäentien vahvistamisen sijasta on myös mahdollista hoitaa 110 kV 

korvauskytkentä tilanne Räskin alueelle rakennettavalla uudella johtolähdöllä, jolla ohite-

taan Karhuvuoren asutusalue ja saadaan suorempi yhteys Mussalon saarelle ja Munsaa-

ren johtolähtöön. Jotta outlet-keskuksen aiheuttama kuormitus saadaan korvattua, pitää 

Kyminlinnasta rakentaa uusi 3x300 ahxamk-w yhteys Kotkansaareen asti. Uusi johtolähtö 

on esitetty kuvassa 6.2. 

 

 

Kuva 6.2 Uusi yhteys Kyminlinnan ja Kotkansaaren välille 
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Uuden yhteyden avulla Kotkansaari saadaan huippukuormankin aikaan sähköistettyä, 

mutta Kyminlinnan päämuuntajan kuormitus nousee outlet-keskuksen myötä 75 %. Tällöin 

KSOY-V:n omistamasta osuudesta on käytössä enää n. 3 MVA. Tasaisella tehonkasvulla 

päämuuntajan kapasiteetti olisi kokonaisuudessaan käytössä n. 15 a päästä outlet-

keskuksen tullessa, jolloin Kyminlinnan päämuuntajan kapasiteettia tulisi kasvattaa. Mah-

dollisuus on myös asentaa Hietasen sähköaseman tapaan Kyminlinnaan jäähdytyslaitteis-

to, jolloin päämuuntajan kapasiteettia huipputilanteissa voitaisiin kasvattaa 40 MVA asti. 

Kuitenkin investointilaskelmissa käytetään Kyminlinnnan investoinneissa uuden 40 MVA 

päämuuntajan hintaa. 

 

Vaihtoehtoisesti uuden outlet- keskuksen tullessa voitaisiin rakentaa uusi 110 kV yhteys, 

joko Hietaseen tai EG:lle, jolloin aina toinen sähköasema saataisiin sähköistettyä Kymin-

linnan-Kotkansaaren johdon vikaantuessa. Ratkaisu kuitenkin vaatii maankäytännöllisistä 

syistä kallista ratkaisua, kun Hietasen sähköasemalle joudutaan uusi 110 kV verkon yh-

teys rakentamaan maakaapelina Kyminlinnasta Hietasen sähköasemalle tai sitten EG:lle 

merikaapelina Mussalosta. Kuvassa 6.3 on esitetty Kotkan alueen 110 kV verkko ja mah-

dolliset uudet yhteydet. 

 

 

Kuva 6.3 Mahdolliset uudet 110 kV yhteydet Hietaseen ja EG:lle 
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EG:lle rakennettavassa uudessa 110 kV yhteydessä joudutaan rakentamaan 5,5 km 110 

kV merikaapelia ja n. 1 km maakaapelia, joiden kokonaiskustannukset kohoavat 3,4 M€. 

Kyminlinnan ja Hietasen välisessä yhteydessä rakennetaan 3,5 km maakaapelia, jonka 

investointikustannuksett ovat 1,6 M€. 110 kV verkon lisäksi tulisi rakentaa 20 kV merikaa-

peli yhteys Hietasesta Kotkansaarelle. Kokonaiskustannuksiltaan uuden 110 kV verkon 

rakentaminen on suhteessa niin paljon kalliimpi ratkaisu, verrattuna olemassa olevan 20 

kV verkon vahvistamiseen, mistä johtuen tämän hetken kuormitusennusteilla ja olemassa 

olevan vahvan verkon takia uuden 110 kV verkon rakentaminen ei ole varteenotettava 

vaihtoehto, vaikka käyttötoiminnan kannalta uusi 110 kV johto helpottaisi korvauskytkentö-

jen suorittamista. 

6.1.2 Ympäröivän 20 kV verkon ja 10 kV verkon perusparantaminen 

Kotkan jakelualueen läpi kulkeva Kymi-johdon pylväät ovat kyllästetty ennen 1960-lukua, 

jolloin johtolähdön ylläpitäminen vaatii johdon pylväiden uusimista. Kuvassa 6.4 on esitetty 

kymi-johdon pylväiden kyllästysvuodet. 

 

 

Kuva 6.4 Kymi-johdon pylväiden määrä kyllästysvuoden mukaan. 

 

Uusittavaksi tulee lähivuosina 150 kpl pylväitä, joiden uusimisen kokonaiskustannukseksi 

tulee 150 k€. Johdon uusiminen ja ylläpitäminen on perusparantamisratkaisussa tärkeää, 

koska johtoa tarvitaan Siltakylän korvauksessa 110 kV huollon aikana. Yhteys ei kuiten-

kaan ole kovin varma, ja suurhäiriöissä johto on hyvin vikaantumisherkkä, koska johto kul-

kee suurimmaksi osin metsässä. Kuvassa 6.5 on esitetty Kymi-johdon ympäristötiedot vä-

ritettyinä. Kuvassa 6.4 on punaisella merkitty metsä osuudet, sinisellä pelto osuudet ja 

keltaisella tienvierellä sijaitsevat johto-osuudet. 
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Kuva 6.5 Kymi-johto ympäristötiedot korostettuna 

 

Ristinkallion korvauksessa Peippolan johtolähdön jännitteenalenema nousee nykytilan-

teessa kovan pakkasen aikaan yli 8 %, jolloin tulevaisuudessa kuormitusten kasvaessa 

sallitut jännitteenalenema rajat ylittyvät. Tästä johtuen Heinsuon ja Peippolan välille ra-

kennetaan uusi yhteys, jolla tehonsiirtoa saadaan lyhennettyä ja samalla toimitusvarmuut-

ta parannettua. Uusi kaapeli yhteys rakennetaan muuntamoiden M280 ja M290 välille ja 

samalla kaapelointia jatketaan Peippolan runkojohtoon asti, jolloin metsässä sijaitseva 

johto-osuus saadaan poistettua ja korvauskytkentä tilanteen häiriövarmuutta parannettua. 

Samalla Peippolan johtolähdölle asennetaan maastokatkaisija ja kaava-alueen sähkönja-

kelu rakennetaan uutta reittiä pitkin, jolloin muuntamot M273 ja M262 saadaan toimitus-

varmuuden kannalta varmemman verkon piirin. Maastokatkaisijan ja kaapeloinnin myötä 

parannetaan kaupunki alueen sähkönjakelua. Heinsuo- ja Peippolan johtolähdön paran-

nukset on esitetty kuvassa 6.6 



104 

 

 

Kuva 6.6 Heinsuo ja Peippola johtolähdön parannukset. Uudet johto-osuudet korostettu pu-

naisella ja purettavat johto-osuudet korostettu mustalla 

 

Karhulan alueen 10 kV verkon osalta normaalin kytkentätilanteen osalta ainoastaan Suni-

la-Suulisniemen johtolähdöllä ylitetään kuormitusrajat kuormitusten kasvaessa. Tilanne ei 

kuitenkaan vaadi uusia investointeja verkkoon, vaan johtolähdön kuormitusta voidaan ja-

kaa Kyminlinnan välimuuntajan perään, jolloin kuormituksia saadaan tasattua sekä siirto-

häviöitä pienennettyä. Kuvassa 6.7 on esitetty Sunila-Suulisniemen ja Kyminsuuntie johto-

lähtöjen uudet jakorajat. 
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Kuva 6.7 Sunila-Suulisniemen (sininen) ja Kyminsuuntien (vihreä) jakoraja muutos 

 

Tällä hetkellä Karhulan alueen 10 kV verkon sähköasemakorvaukset onnistuvat, mutta 

tulevaisuudessa kuormien kasvaessa korvauskytkentä huippukuormien aikana vaikeutuu 

ja osa korvattavan sähköaseman alueesta jää sähköistämättä. Ongelma alueiksi muodos-

tuu Ristinkallion sähköaseman ympäristö, sekä Sunilan ja Suulisniemen alueet. Alemmas-

ta jännitteestä sekä olemasta olevista johdoista johtuen siirrettävät tehot ovat nykyisellä 

verkolla matalat, ja kuormien siirtäminen johtolähdöiltä toisille ei tule riittämään tulevai-

suudessa. Karhulan alueelle on rakennettava vahvat yhteydet sähköasemien välille, jotta 

korvauskytkentöjen toteuttaminen onnistuu tulevaisuudessakin. Kuvassa 6.8 on esitetty 

10 kV verkon vahvistukset ja uudet johtolähtöreitit korostettuna punaisella ja mustalla on 

korostettu poistettavat johto-osuudet. 
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Kuva 6.8 10 kV verkon uudet johtoreitit ja vahvistukset 

 

Karhulan alueen verkon vahvistuksessa Korkeakosken sähköasemasta tehdään keskei-

sestä sijainnista johtuen Ristinkallion ja Jumalniemen sähköasemien päämääräinen kor-

vausasema. Vahvistuksessa palautetaan Jumalniemen ja Korkeakosken välille vahva yh-

teys, joka on ajansaatossa hajautettu useiksi johtolähdöiksi. 

 

Korkeakoskella vahvistetaan Eskolan johtolähtö, josta saadaan suorat yhteydet Ristinkal-

lion ja Jumalniemen sähköasemille. Eskolan alkupäähän asennetaan 3x300 ahxamk-w 

jakoasema 1 asti, koska pienemmän kaapelin käyttö jännitteestä johtuen ei ole tulevai-

suuden kannalta järkevää. Jakoasema 1:ltä kaapeloidaan 185 ahxamk-w:llä Ristinkallion 

Otsolan johtolähdön runkojohtoon saakka, jolloin saadaan muodostettua toinen vahva yh-

teys Korkeakoskelta Ristinkalliolle. Kalliokoski-Hovila sekä Koivula-Pihkoon johtolähtöjen 

kuormitettavuutta saadaan lisättyä vaihtamalla johtolähtöjen alkupäässä 185 apakmpjj 

uudempaan 240 ahxamkpj kaapeliin, jolloin johtolähtöjen kuormitus tippuu n. kolmannek-

sen verran. 

 

Suulisniemen alue saadaan korvattua nykytilassa melkein kokonaan Kyminlinnan väli-

muuntajan kautta, mutta tällöin Kyminlinnan välimuuntajan kapasiteetti on melkein koko-

naan käytössä, jolloin tulevaisuuden kuormitusten kasvulla välimuuntajan kapasiteetti ei 

tule riittämään. Tästä johtuen alueelle tulevaa Itärannan johtolähtöä tulee vahvistaa, jolloin 

johtolähdön perään voidaan lisätä kuormitusta korvauskytkentä tilanteessa. Tällä hetkellä 

Itärannan johtolähdön alkupää on vahvaa AL120 ja 240 ahxamk-w:tä, mutta muuttuu välil-

lä metsässä sijaitsevaksi raveniksi, jolloin johtolähdön jännitteenalenema kasvaa korvaus-
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kytkentä tilanteessa liian suureksi lisäkuormitusta otettaessa johtolähtöön. Korvauskytken-

tä tilanteen helpottamiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi Itärannan metsässä si-

jaitsevan ilmajohdon tilalle rakennetaan uusi 185 ahxamk-w maakaapeliyhteys uuden 

asuntoalueen läpi, joka liitetään Itärannan johtolähtöön ja hyödynnetään olemassa olevaa 

185 ahxamk-w kaapelia. Kaapelointia jatketaan muuntamolle M216 saakka, jolloin johto-

lähtöön ei jää välille pullonkauloja. Muuntamoita M338 ja M216 ei liitetä normaalikytkentä-

tilanteessa Itärannan johtolähtöön, koska muuntamoiden suuri kuorma on järkevämpi pi-

tää Jumalniemen Käpylä johtolähdöllä. 

 

Jumalniemen sähköaseman osalta vahvistetaan Käpylän johtolähtöä Jakoasema 2 asti 

240 ahxamk-w kaapelilla, jolloin saadaan vahva yhteys Korkeakosken sähköaseman 

suuntaan Jumalniemeltä. Tällöin Käpylän johtolähdön kautta pystytään korvaamaan Kor-

keakosken korvauksessa kiskon kautta Parikka-Jäppilän johtolähtöä, jolloin välimuuntajan 

kapasiteetti riittää myös tulevaisuudessa, sekä Ristinkallion korvauksessa johtolähdön pe-

rään voidaan siirtää Eskolan johtolähdön kuormitukset. Kyminsuuntie johtolähdölle asen-

netaan erotin, jotta korvauskytkentä tilanteessa voidaan hyödyntää Jumalniemen Uusikylä 

johtolähtöä, koska tällä hetkellä kuormien jakaminen ei onnistu johtolähtöjen välillä, vaan 

aina on otettava koko alue yhden johtolähdön perään. 

 

Korkeakosken ja Jumalniemen väliin jää parannusten jälkeen Jakoasemien 1 ja 2 välille 

tupla 70 pylkvj yhteys, joka kestää vaadittavan tehonsiirron korvauskytkentätilanteissa. 

Yhteys on kuitenkin syytä vahvistaa, jos vikataajuudet jakoasemien välillä kasvaa, koska 

yksittäinen 70 pylkvj ei riitä siirtämään tarvittavaa tehoa. Taulukossa 6.2 on esitetty pa-

rannettujen johtolähtöjen nykytilanne parannusten jälkeen ja tarkastelujakson lopussa. 

Taulukko 6.2 Parannettujen johtolähtöjen nykytilanne parannusten jälkeen ja tarkastelujakson  

  lopussa 

    Nykytilanne Tarkastelujakson lopussa 

    K-aste Uh Ph K-aste Uh Ph 

Sähköasema Johtolähtö [%] [%] [kW] [%] [%[ [kW] 

001 JUM Sunila-Suulisniemi 47 1,1 15,3 59 1,4 24,0 

001 JUM Käpylä 33 1,1 15 41 1,4 23,5 

002 KOR Eskola 28 0,9 14,4 35 1,1 22,6 

002 KOR Kalliokoski-Hovila 35 0,8 7,4 44 1,0 11,6 

002 KOR Koivula-Pihkoo 21 0,5 3,4 26 0,6 5,3 

003 RIS Itäranta 33 1,7 20 52 2,7 49,0 

021 KYM Kyminsuuntie 47 1 31,1 59 1,3 48,7 

024 PET Karhuvuori-Vanhanmäentie 42 0,8 19,3 66 1 47 
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Perusparantamisratkaisussa Karhulan alueen päämuuntajia tarvitse vaihtaa ennen käyt-

töiän päättymistä ja asentamalla outlet-keskuksen myötä EG:lle uusi päämuuntaja, voi-

daan Petäjäsuon päämuuntajan hankintaa siirtää vuosilla tulevaisuuteen. Perusparanta-

misessa tulevat investoinnit on esitetty taulukossa 6.3. 

Taulukko 6.3 Vaihtoehdon 1 investoinnit ja investointien yhteenlaskettu nykyarvo 5 % korkota-

solla. 

Ajankohta 
[a] 

Investointi 
  

Kustannus 
[k€] 

0 Eskola/Ristinkallio 
 

377 

 
1,5 km 3x300 Ahxamk-w 

  

 
2 km 3x185 Ahxamk-w 

  0 Heinsuo/Peippola 
 

245 

 
Maastokatkaisija 

  

 
3,4 km 3x95 Ahxamk-w 

  

 
Kauko-ohjattu erotin 

   Muuntamo   

0 Kyminsuuntie  5 

 Johtoerotin   

0 Maasulkuvirran kompensointi (Kotkan 20 kV verkko) 
 

758 

0 Kymi  150 

 150 kpl pylväitä   

1 Karhuvuori-Vanhanmäentie 
 

178 

 
1,7 km 3x185 Ahxamk-w 

  1 Itäranta 
 

214 

 
Erotinasema 

  

 
1,8 km 3x185 Ahxamk-w 

  4 Uusi yhteys Kym.-Kotkan saari 
 

207 

 
3,5 km 3x300 Ahxamk-w 

  

 
0,7 km 3x240 Ahxamkpj 

  5 022 EG PM (31,5 MVA) 
 

507 

6 Kalliokoski-Hovila/Koivula-Pihkoo 
 

9 

 
0,4 km 3x240 Ahxamkpj 

  10 Käpylä 
 

229 

 
2 km 3x240 Ahxamk-w 

  

 
0,1 km 3x240 Ahxamkpj 

  20 021 KYM PM (40 MVA) 
 

571 

24 001 JUM PM (20 MVA), 002 KOR PM (25 MVA) 
 

871 

29 003 RIS PM (10 MVA) 
 

303 

29 024 PET PM (25 MVA)  435 

30 Peippola/Heinsuo 
 

50 

 
0,5 km Sparrow ->Raven 

  

 
1,5 km CU25 ->Raven 

  31 003 RIS PM (25 MVA)   435 
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 Päämuuntajien perushuollot   

5 EG, MUS  120 

6 RIS  60 

19 HIE  60 

38 KYM väl.  60 

 Kustannukset yhteensä 5 844 

 Kustannusten nykyarvo 3 485 
 

Investointeja suunniteltaessa on oletettu outlet-keskuksen tulevan vuonna 5, jolloin val-

mistelevat toimenpiteet on suoritettu ennen keskuksen tuloa. EG:n päämuuntaja vaihde-

taan outlet-keskuksen tullessa. Taulukoissa 6.4 – 6.6 on esitetty 10 kV verkon sähköase-

makorvaukset investointien jälkeen nykytilan mukaan ja tarkastelujakson lopussa kovan 

pakkasen aikana. Jumalniemen korvaustarkastelu on esitetty taulukossa 6.4. 

Taulukko 6.4 Jumalniemen korvaustarkastelu investointien jälkeen nykytilassa ja tarkastelujak-

son lopussa kovan pakkasen aikana. 

    Nykytilanne Tarkastelujakson lopussa 

    
K-aste 

[%] 
Uh 
[%] 

Pmax 
[MW] 

K-aste 
[%] 

Uh 
[%] 

Pmax 
[MW] 

002 KOR Eskola 54 2,5 4,1 68 3,1 5,1 

002 KOR Koivula-Pihkoo 59 2,1 2,5 74 2,6 3,1 

002 KOR Kirkonmäki 59 1,2 2,2 74 1,5 2,8 

002 KOR Kalliokoski-Hovila 62 2,2 2,9 77 2,8 3,6 

002 KOR Ristinkallio 33 0,4 1,3 41 0,5 1,6 

003 RIS Otsola 58 1,6 2,4 81 2,2 3,4 

003 RIS Itäranta 52 2,8 2,7 73 4,0 3,8 

003 RIS Oravala 41 2,0 2,2 57 2,8 3,1 

003 RIS Kaarniemi 28 1,8 1,2 38 2,5 1,7 

021 KYM väl. Multimarket 36 0,2 1,9 45 0,3 2,4 

021 KYM väl. Kyminsuuntie 57 1,3 2,6 71 1,6 3,3 

    
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 

 
001 KOR PM 81 

 
15,5 81 

 
19,4 

 
003 RIS PM 66 

 
13,0 74 

 
18,1 

 
021 KYM väl. 75 

 
4,5 94 

 
5,6 

 

Jumalniemen korvaus onnistuu investointien jälkeen ongelmitta, ja verkon käyttöä voidaan 

jatkaa pitkälle tarkastelujakson jälkeenkin. Kuormitukset voivat myös kasvaa huomatta-

vasti enemmän mitä tässä työssä on oletettu vaarantamatta korvausten sujuvuutta. Kor-

keakosken korvaustarkastelu on esitetty taulukossa 6.5. 
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Taulukko 6.5 Korkeakosken korvaustarkastelu investointien jälkeen nykytilassa ja tarkastelujak-

son lopussa kovan pakkasen aikana. 

    Nykytilanne Tarkastelujakson lopussa 

  
 

K-aste 
[%] 

Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] 
K-aste 

[%] 
Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] 

001 JUM Turvala 59 1,8 2,2 74 2,3 2,8 

001 JUM Käpylä 63 1,9 3,1 79 2,4 3,9 

001 JUM Vallesmanninmäki 54 0,9 2 68 1,1 2,5 

001 JUM Rauhala 63 1,5 2,3 78 1,9 2,9 

001 JUM Helilä 52 0,9 1,8 65 1,1 2,3 

001 JUM Uusikylä 35 0,4 1,3 44 0,5 1,6 

003 RIS Otsola 51,6 1 1,9 72 1,3 2,7 

003 RIS Oravala 46 2,7 2,5 65 3,8 3,5 

021 KYM väl Multimarket 63 2 2,5 79 2,5 3,1 

021 KYM väl Kyminsuuntie 51,7 1,7 2 65 2,1 2,5 

    
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 

 
001 JUM PM 71 

 
13,2 89 

 
16,5 

 
003 RIS PM 64,8 

 
12,7 73 

 
17,8 

 
021 KYM väl. 71 

 
4,4 89 

 
5,5 

 

Korkeakosken korvauksessa tilanne on sama kuin Jumalniemen korvauksessa, eli kor-

vaus pystyään suorittamaan tarkastelujakson loputtua ongelmitta ja kuormitusten kasvun-

varaa jää vielä pitkälle tulevaisuuteenkin. Ristinkallion korvaustarkastelu on esitetty taulu-

kossa 6.6. 

Taulukko 6.6 Ristinkallion korvaustarkastelu investointien jälkeen nykytilassa ja tarkastelujakson 

  lopussa kovan pakkasen aikana. 

    Nykytilanne Tarkastelujakson lopussa 

    
K-aste 

[%] 
Uh 
[%] 

Pmax 
[MW] 

K-aste 
[%] Uh [%] 

Pmax 
[MW] 

001 JUM Sunila-Suulisniemi 64 1,8 2,5 89 2,5 3,5 

001 JUM Käpylä 60 1,8 3,6 94 2,8 5,6 

001 JUM Rauhala 48 0,9 1,9 76 1,4 2,9 

001 JUM Helilä 32 0,4 1,2 50 0,6 1,9 

002 KOR Eskola 56 3,1 3,9 88 4,8 6,0 

002 KOR Ristinkallio 60 1,9 2,8 94 3,0 4,4 

024 PET Heinsuo 63 4,9 6,4 98 7,7 10 

    
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 

 
001 JUM PM 55 

 
10,5 86 

 
16,4 

 
002 KOR PM 76 

 
14,7 95 

 
23,0 
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Ristinkallion korvauksessa tarkastelujakson lopussa korvaus onnistuu ja hieman kasvun-

varaa jää myös tarkastelujakson jälkeenkin. Pääpaino Ristinkallion korvauksessa 10 kV 

verkossa on kolmella johtolähdöllä: Eskola, Ristinkallio ja Käpylä, jotka ovat huomattavasti 

suuremmassa kuormassa korvauksen aikana, kuin korvauksessa käytettävät muut johto-

lähdöt. Heinsuon johtolähdöllä jännitteenalenema pysyy tarkastelujakson lopussakin salli-

tuissa rajoissa, mutta verkon kuormitusraja tulee vastaan. Heinsuon johtolähdön siirtoka-

pasiteetin nosto ei kuitenkaan vaadi isoja investointeja, koska tällöin riittää vaihtaa sähkö-

asemalta lähtevä 0,1 km pitkä 185 apyakmm 185 ahxamk-w kaapeliin.  

 

Perusparantamisessa häiriöherkkä Kymi-johto säilyy ja kytkentäryhmien säilyttämisellä ei 

Kotkan alueen verkko ole yhteenkytkettävissä jännitteisenä ympäröivään 20 kV verkkoon. 

Toimitusvarmuuden kannalta Kotkan jakelualueella johtolähtöjen toimitusvarmuutta saa-

daan parannettua, mutta ympäröivän verkon tilanne säilyy ennallaan. 

6.2 Vaihtoehto 2 – Perusparantaminen ja Pyhtäälle 110 kV katkaisija 

Vaihtoehdossa 2 tehdään Kotkan jakelualueelle samat toimenpiteet kuin vaihtoehdossa 1, 

mutta Kymi-johto puretaan pois ja Pyhtään sähköasemalle rakennetaan uusi 110 kV kat-

kaisija Pernoonkosken johtoon hyödyntämällä Pyhtään sähköaseman katkaisijaa, jolloin 

Pernoonkosken huoltotilanteessa ei synny n-2 tilannetta. Tällöin Kotkan jakelualue pysyy 

omana verkkonaan ja Siltakylän sekä Neuvottoman sähköasemien välinen yhteys häviää, 

jolloin painopiste näiden sähköasemien korvauksessa korostuu Pyhtään ja Salmenkylän 

sähköasemille.  

 

Asentamalla Pyhtään sähköasemalle 110 kV katkasija ja samalla hyödyntämällä pää-

muuntajan katkaisijaa, saadaan 110 kV verkon huollon aikana aina pidettyä joko Pyhtään 

sähköasema tai Siltakylän sähköasema sähköissä. Tällöin käyttötoiminta helpottuu, kun ei 

ole tarvetta ottaa kahta sähköasemaa korvauskytkentään keskijänniteverkon kautta. Kot-

kan jakelualueella säilytettäisiin kytkentäryhmät ja 10 kV verkko ja suoritettaisiin kappa-

leen 6.1 mukaiset investoinnit. Pyhtään sähköasemalle asennettava 110 kV katkaisija rat-

kaisu on esitetty kuvassa  
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Kuva 6.9 110 kV katkaisija ratkaisu, jossa hyödynnetään päämuuntajan katkaisijaa. 

Asentamalla katkaisija Pernoonkosken johdolle ei tällöin tarvita Kymi-johtoa Siltakylän 

sähköaseman korvaukseen huoltotilanteen ajaksi, jolloin Kymi johto voidaan purkaa ja siir-

tää välillä oleva muuntamo Peippolan johtolähtöön. Tällöin kuitenkin poistuu yksi syöttöyh-

teys Neuvottoman ja Siltakylän sähköasemakorvauksessa, jolloin sähköasemien korvauk-

set tulisi hoitaa Pyhtään ja Salmenkylän sähköasemien kautta. Taulukossa 6.7 on esitetty 

Siltakylän sähköaseman korvaustilanne ilman Kymi-johtoa kovan pakkasen aikana nykyti-

lanteessa ja tarkastelujakson lopussa. 

Taulukko 6.7 Siltakylän sähköasema korvaus kovan pakkasen aikana ilman Kymi-johtoa 

    Nykytilanne Tarkastelujakson lopussa 

    
K-aste 

[%] 
Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] 
K-aste 

[%] 
Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] 

027 PYH Ruukki 20 1,6 1,32 30,4 2,4 2,1 

027 PYH Kirkonkylä 67 4,6 7,92 100 7,1 12,4 

027 PYH Malmen 56 6,5 2,76 84 10,1 4,3 

104 ELI Raussila 22 5,3 2,64 32 8,3 4,1 

    
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 

027 PYH PM   78   12,1 116   19 
 

Siltakylän korvaus onnistuu nykytilanteessa ja tarkasteluajanjakson lopussakin. Kuitenkin 

aivan tarkastelujakson lopussa joudutaan tekemään lisäinvestointeja verkkoon, jotta säh-

köasemakorvaus olisi mahdollista, mutta nämä investoinnit sijoittuisivat yli 40 a päähän. 

Pyhtään päämuuntaja kapasiteetti tulee myös riittämään tarkastelujakson loppuun. Neu-

vottoman sähköaseman korvauksessa korvaus tulee Kymi-johdon poistuttua hoitaa koko-



113 

 

naisuudessaan Salmenkylän sähköaseman kautta. Nykytilanteessa korvaus pystytään 

suorittamaan nykyisellä verkolla, mutta tulevaisuudessa sähköasema korvaus ei onnistu. 

Verkon osalta Uusi-Summa ja Ruissalo johtolähdöillä tulee alkupään 120 apyakmm 0,4 

km vaihtaa 185 ahxamk-w kaapeliksi, jotta verkon kuormitettavuutta ei ylitettäisi. Taulu-

kossa 6.8 on esitetty Neuvottoman sähköasema korvaus kovan pakkasen aikana nykyti-

lanteessa ja tarkastelu ajan lopussa parannusten jälkeen. 

Taulukko 6.8 Neuvottoman sähköasema korvaus kovan pakkasen aikana ilman Kymi-johtoa ny-

kytilanteessa ja tarkastelu ajan lopussa parannusten jälkeen. 

    Nykytilanne Tarkastelujakson lopussa 

    
K-aste 

[%] 
Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] 
K-aste 

[%] 
Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] 

 
Uusi-Summa 83 2,6 6 75 4,1 9,4 

 
Ruissalo 92 3,9 6,7 91 6,2 10,5 

 
Metsäkylä 21 1,4 1,9 34 2,3 3 

    
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 
K-aste 

[%]   
Pmax 

[MW] 

  102 SAL PM 120   23,5 186   36,7 
 

Verkon osalta korvattavuus onnistuu tarkastelujakson loputtuakin, mutta päämuuntaja ka-

pasiteetti ei riitä. Taulukon 6.8 tilanteessa Salmekylän päämuuntajan perässä on Neuvot-

toman verkko sekä koko Salmenkylän verkko, eli tarkastelutilanteesta on mahdollista ke-

ventää osa Salmenkylän kuormasta muille sähköasemille. Kuormia ei kuitenkaan voida 

siirtää niin paljoa, jotta Salmenkylän uuden päämuuntajan hankinnalta vältyttäisiin tarkas-

telun aikana. Investoinneiltaan vaihtoehto 2 on täsmälleen sama kuin vaihtoehdon 1 pe-

rusparantaminen, mutta nyt Kymi-johdon perusparantamisen sijaan johto puretaan ja Per-

noonkosken johdolle asennetaan 110 kV katkaisija. Vaihtoehdon 2 investoinnit on esitetty 

taulukossa 6.9. 

Taulukko 6.9 Vaihtoehdon 2 investoinnit ja investointien yhteenlaskettu nykyarvo 5 % korkota-

solla. 

Ajankohta 
[a] 

Investointi 
  

Kustannus 
[k€] 

0 Eskola/Ristinkallio 
 

377 

 
1,5 km 3x300 Ahxamk-w 

  
 

2 km 3x185 Ahxamk-w 
  0 Heinsuo/Peippola 
 

245 

 
Maastokatkaisija 

  
 

3,4 km 3x95 Ahxamk-w 
  

 
Kauko-ohjattu erotin 

   Muuntamo   
0 Kyminsuuntie  5 
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 Johtoerotin   
0 Maasulkuvirran kompensointi (Kotkan 20 kV verkko) 

 
758 

0 110 kV katkaisija  250 
1 Karhuvuori-Vanhanmäentie 

 
178 

 
1,7 km 3x185 Ahxamk-w 

  1 Itäranta 
 

214 

 
Erotinasema 

  
 

1,8 km 3x185 Ahxamk-w 
  4 Uusi yhteys Kym.-Kotkan saari 
 

207 

 
3,5 km 3x300 Ahxamk-w 

  
 

0,7 km 3x240 Ahxamkpj 
  5 022 EG PM (31,5 MVA) 
 

507 
6 Kalliokoski-Hovila/Koivula-Pihkoo 

 
9 

 
0,4 km 3x240 Ahxamkpj 

  10 Käpylä 
 

229 

 
2 km 3x240 Ahxamk-w 

  
 

0,1 km 3x240 Ahxamkpj 
  20 021 KYM PM (40 MVA) 
 

571 
24 001 JUM PM (20 MVA), 002 KOR PM (25 MVA) 

 
871 

29 003 RIS uusi välimuuntaja (10 MVA) 
 

303 
29 024 PET PM (25 MVA)  435 
30 Peippola/Heinsuo 

 
50 

 
0,5 km Sparrow ->Raven 

  
 

1,5 km CU25 ->Raven 
  31 003 RIS PM (25 MVA)   435 

 Päämuuntajien perushuollot   

5 EG, MUS  120 

6 RIS  60 

19 HIE  60 

38 KYM väl.  60 

 Kustannukset yhteensä 5 944 
 Kustannusten nykyarvo 3 585 

 

Näissä investointilaskelmissa ei ole huomioitu Salmenkylän sähköasemalla tarvittavia pa-

rannuksia ja muuntaja investointeja, jotka lisäävät kustannuksia n. 450 k€. Vaihtoehto 2:lla 

pyritään osoittamaan, että oikeilla investoinneilla käyttöikänsä päässä olevaa Kymi johtoa 

ei tarvitse ylläpitää, mutta tällöin tulevaisuudessa verkkoa tulee kehittää siihen suuntaan, 

että Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemat voidaan korvata käytännössä vain yhden 

sähköaseman kautta, mikä on otettava huomioon, jos korvattavien sähköasemien kuormi-

tukset muuttuvat merkittävästi tai ennusteet kuormitusten kasvusta muuttuvat. 



115 

 

6.3 Vaihtoehto 3- Petäjäsuolle toinen päämuuntaja, 10 kV perusparantaminen 

Vaihtoehdossa 3 10 kV verkolle ja Kotkan 20 kV kaapeliverkkoon tehdään samat toimen-

piteet kuin vaihtoehdossa 1 on esitetty, mutta Kymi-johto puretaan pois ja korvaavat yh-

teydet rakennetaan Ristinkallion ja Petäjäsuon sähköasemien kautta. Tällöin Petäjäsuolle 

asennetaan kytkentäryhmältään YNd11 oleva päämuuntaja ja Ristinkallion välimuuntaja 

vaihdetaan YNyn0 kytkentäiseen välimuuntajaan, jotta Heinsuon ja Peippolan johtolähdöt 

ovat investointien jälkeen yhteenkytkettävissä jännitteisenä ympäröivään verkkoon. 

 

Asentamalla Petäjäsuolle toinen päämuuntaja kytkentäryhmällä YNd11, saadaan Siltaky-

län sähköaseman suuntaan samassa tahdissa oleva yhteys kuin tällä hetkellä Siltakylän 

verkossa.  Petäjäsuon toisen päämuuntajan syöttöalueeksi tulee Heinsuon johtolähtö, jo-

ka jaetaan kahdeksi johtolähdöksi, missä toinen johtolähtö syöttää pohjoiseen menevää 

Heinsuon aluetta ja toinen johtolähtö syöttää länteen päin kohti Siltakylän sähköasemaa. 

Petäjäsuon sähköasemalla toinen kisko jää entisen päämuuntajan käytettäväksi ja toinen 

uuden päämuuntajan. Petäjäsuon toiselle päämuuntajalle on asennettava maasulkuvirran 

kompensointi laitteisto, koska Siltakylän sähköaseman maadoitukset on mitoitettu kom-

pensoidun verkon mukaisesti. Petäjäsuon toisen päämuuntajan jakelualue on esitetty ku-

vassa 6.10 

 

Kuva 6.10 Petäjäsuon toisen päämuuntajan jakelualue (korostettu punaisella) 
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Petäjäsuon toisen päämuuntajan takia joudutaan Ristinkallion välimuuntaja vaihtamaan 

kytkentäryhmältään YNyn0 muuntajaan, jotta Peippolan ja Heinsuon johtolähdöt olisivat 

jännitteisenä yhteenkytkettäviä. Ja jotta Ristinkallion välimuuntajaa voidaan käyttää Neu-

vottoman korvauksessa, tulee Ristinkallion välimuuntaja olla 10 MVA suuruinen, jolloin 

myös välimuuntajaa syöttävää kaapelia tulee vahvistaa. Ristinkalliolle olisi myös mahdol-

lista asentaa 110/20 päämuuntaja, mutta tässä ratkaisussa pitää asentaa myös Ristinkal-

liolle uusi 110 kV lisäkenttä. 

 

Peippolan johtolähdöltä rakennetaan uusi reitti 110 kV johtokatua pitkin Neuvottoman 

sähköaseman Kymi johtolähdön kauko-ohjatulle erotinasemalle, jolloin saadaan varasyöt-

tö yhteys myös Neuvottomaan. Samoin kuin Petäjäsuolle, on Ristinkallion välimuuntajalle 

asennettava kompensointilaitteisto kosketusjänniteongelman ehkäisemiseksi. Kotkan alu-

een läpi menevä Kymi- johto voidaan purkaa ja johdolla sijaitseva muuntamo siirretään 

Peippolan johtolähtöön. Heinsuon ja Peippolan uusien yhteyksien takia ei tarvitse kappa-

leessa 6.1 mukaista yhteyttä Heinsuon ja Peippolan välille rakentaa, koska johtolähtöjen 

korvaukset voidaan nyt toteuttaa useampia yhteyksiä käyttäen. Maastokatkaisija on kui-

tenkin vielä hyvä asentaa Peippolan johtolähdölle ja kaapeloida johtolähdöllä sijaitseva 

kaava-alue maastokatkaisijan taakse, koska tällöin parannetaan johtolähdön toimitusvar-

muutta ja kaava-alueiden sähkönlaatua. Ristinkallion uuden välimuuntajan ansiosta on 

myös mahdollista rakentaa varasyöttö yhteys Keltakangas johtolähtöön. Peippolan johto-

lähdön parannukset on esitetty kuvassa 6.11 
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Kuva 6.11 Peippolan johtolähdön uudet yhteydet (korostettu punaisella) ja Kymi-johdon  

  purettavat osuudet (korostettu mustalla) 

 

Petäjäsuon toisen päämuuntajan verkko saadaan korvauskytkentään Peippolan ja SIltaky-

län johtolähtöjen kautta, Taulukossa 6.10 on esitetty Petäjäsuon toisen päämuuntajan 

korvaus nykytilanteessa ja tarkastelujakson lopussa. 

Taulukko 6.10 Petäjäsuon PT2 korvaustarkastelu nykytilanteessa ja tarkastelujakson lopussa ko-

vanpakkasen aikana 

  Nykytilanne Tarkastelujakson lopussa 

  
K-aste 

[%] 
Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] K-aste [%] 
Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] 

Peippola 50 3,0 3,9 79 4,7 6,1 

Siltakylä 53 3,0 3,8 83 4,7 5,9 
 

Petäjäsuon toisen päämuuntaja verkko saadaan hyvin korvattua nykytilanteessa ja tule-

vaisuudessa. Ristinkallion välimuuntajan korvaustarkastelu on esitetty taulukossa 6.11. 
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Taulukko 6.11 Ristinkallion välimuuntajan korvaustarkastelu nykytilanteessa ja tarkastelujakson  

  lopussa kovan pakkasen aikana 

  Nykytilanne Tarkastelujakson lopussa 

  
K-aste 

[%] 
Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] 
K-aste 

[%] 
Uh 

[%] 
Pmax 

[MW] 

Heinsuo 48 2,6 3,5 75 4,1 5,5 

Kymi 58 3,2 4,3 91 5,0 6,7 
 

Ristinkallion välimuuntaja saadaan korvattua sallituissa rajoissa vielä tarkastelujakson lo-

pussa, ja mahdollisuus käyttää Keltakankaan johtolähtöä korvauksessa on vielä mahdol-

lista, jolloin taulukossa 6.10 esitettyjen johtolähtöjen kuormitusta saadaan tasattua. Neu-

vottoman korvauksessa Ristinkallion kautta saadaan korvattua Neuvottoman läntinen 

alue, jolloin Salmenkylän sähköaseman korvattavaksi jää Neuvottoman teollisuusalue ja 

Neuvottoman itäinen alue. Kuvassa 6.12 on esitetty Neuvottoman sähköaseman korvaus 

Ristinkallion välimuuntajan ja Salmenkylän sähköaseman kautta tarkastelujakson lopussa 

kovan pakkasen aikana. 

 

Kuva 6.12 Neuvottoman sähköaseman korvaus Ristinkallion välimuuntajan ja Salmenkylän 

kautta tarkastelujakson lopussa kovan pakkasen aikana. 

Välimuuntajan kapasiteetti riittää korvauskytkennässä tarkastelujakson loppuun asti ja 

myös verkko täyttää vaatimukset, koska osa Peippolan kuormasta voidaan siirtää Petä-

jäsuon sähköasemalle. Salmenkylän kapasiteetti ei tule riittämään tässäkään vaihtoeh-
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dossa aivan tarkastelujakson loppuun saakka ja verkon osalta joudutaan tekemään samat 

investoinnit, kuin vaihtoehdossa 2. Verrattuna kuitenkin vaihtoehtoon 2, sijoittuvat Sal-

menkylän sähköasemalle tarvittavat investoinnit myöhempään ajankohtaan.  

Taulukko 6.12 Vaihtoehdon 3 investoinnit ja investointien yhteenlaskettu nykyarvo 5 % korkota-

solla. 

Ajankohta 
[a] Investointi     

Kustannus 
[k€] 

0 Eskola     377 

 
1,5 km 3x300 Ahxamk-w 

   
 

2 km 3x185 Ahxamk-w 
   0 Kyminsuuntie   5 

 Johtoerotin    
0 Peippola 

  
267 

 
Maastokatkaisija 

   
 

1,5 km 3x95 Ahxamk-w 
   

 
5 km BLL 62 

   
 

Linja-erotinx2 
   0 Petäjäsuon toinen päämuuntaja 

 
867 

 
Päämuuntaja 10 MVA 

   
 

Muuntajaperustus 
   

 
110 kV lisäkenttä + suojaus 

   
 

Uusi johtolähtö (lisäkenttä + suojaus) 
   

 
Maasulkuvirran kompensointi 

   
 

Kauko-ohjattu erotin 
   0 003 RIS välimuuntaja 10 MVA 
  

480 

 
Maasulkuvirran kompensointi 

   
0 

Maasulkuvirran kompensointi (Kot-
kan 20 kV verkko) 

  
758 

1 Karhuvuori-Vanhanmäentie 
  

178 

 
1,7 km 3x185 Ahxamk-W 

   1 Itäranta 
  

214 

 
Erotinasema 

   
 

1,8 km 3x185 Ahxamk-w 
   4 Uusi yhteys Kym.-Kotkan saari 

 
207 

 
3,5 km 3x300 Ahxamk-w 

   
 

0,7 km 3x240 Ahxamkpj 
   5 022 EG PM (31,5 MVA) 
  

507 
6 Kalliokoski-Hovila/Koivula-Pihkoo 

 
9 

 
0,4 km 3x240 Ahxamkpj 

   10 Käpylä 
  

229 

 
2 km 3x240 Ahxamk-w 

   
 

0,1 km 3x240 Ahxamkpj 
   20 021 KYM PM (40 MVA) 

 
571 

24 001 JUM PM (20 MVA), 002 KOR PM (25 MVA) 827 
29 024 PET PM (20 MVA) 

 
392 

31 003 RIS PM (25 MVA) 
  

435 

  Perushuollot       
5 EG, MUS 

  
120 
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6 RIS 
  

60 
19 HIE 

  
60 

38 KYM väl. 
  

60 

  Kustannukset yhteensä 6 623 
  Kustannusten nykyarvo 4 672 

 

Petäjäsuon toisen päämuuntajan ja Ristinkallion uuden välimuuntajan avulla saadaan ra-

kennettua häiriövarmemmat yhteydet Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemille, jolloin 

häiriöherkkyys korvauskytkentöjen aikana pienene. Samalla uudet päämuuntajat mahdol-

listavat uusien varayhteyksien rakentamisen ympäröivään 20 kV verkkoon. Ainoana hait-

tana vaihtoehdossa 3 on, että uusi epätahtiyhteys muodostuu Kotkan kaupungin välittö-

mään läheisyyteen, kuin se aikaisemmin oli kaupunkialueen ulkopuolella. Uusien yhteyk-

sien kautta saadaan parannettua Heinsuon ja Peippolan johtolähtöjen sekä Neuvottoman 

ja Siltakylän alueiden toimitusvarmuutta.  

6.4 Vaihtoehto 4 - Petäjäsuon toinen päämuuntaja, Sunilaan välimuuntaja 

Vaihtoehdossa 4 tehdään samat toimenpiteet ympäröivän verkon osalta kuin vaihtoeh-

dossa 3, mutta vaihtoehdossa 4 hyödynnetään Ristinkallion vanha välimuuntaja 10 kV 

verkon kehittämisessä, jolloin Karhulan alueelle saadaan uusi syöttöyhteys 20 kV verkon 

kautta. Tällöin 10 kV verkon alueella tarvittavien investointien määrä muuttuu vaihtoeh-

dossa 1 esitettyihin, koska Suulisniemeen asennetaan uusi 10 kV syöttöpiste.  

 

Tekemällä vaihtoehdon 3 investoinnit Petäjäsuon ja Ristinkallion sähköasemille, jää Ris-

tinkallion entinen välimuuntaja verkkoyhtiön käytettäväksi. Ristinkallion välimuuntaja on 

kytkentäryhmältään YNd11, jolloin sitä voidaan hyödyntää Kotkan 20 kV verkon YNyn0 

verkon kautta. Tällöin välimuuntaja voitaisiin sijoittaa Kyminlinnan sähköaseman Tiutisen- 

johtolähtöön, josta on lyhyt yhteys Sunilaan. Kuvassa 6.13 on esitetty välimuuntajan sijoi-

tuspaikka sekä välimuuntajan perään kytkettävä verkko sekä uudet jakorajat Kyminsuun-

tielle sekä Sunila-Suulisniemelle sekä kuormitus nykytilassa. 
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Kuva 6.13 Sunilan uusi välimuuntaja ja rakennettava yhteys (punainen), välimuuntajan pe-

rään kytkettävä verkko (sininen), Kyminsuuntien (vihreä) ja Sunila-Suulisniemi 

(vaalean sininen) 

Asentamalla välimuuntaja Sunilaan voidaan Itärannan kuormitus siirtää kokonaisuudes-

saan muille johtolähdöille. Sunila-Suulisniemelle siirretään Itärannan kuormat ja Kymin-

suuntielle siirretään osa Sunila-Suulisniemen aikaisemmasta kuormituksesta. Tällöin Itä-

rannan parannuksia ei tarvitse tehdä ja keskellä metsää sijaitseva avojohto-osuus voidaan 

purkaa. Tällöin tosin Itärannan alkupään vahvat yhteydet jäävät tyhjäkäyviksi ja vahva 240 

ahxamk-w yhteys varasyöttöyhteydeksi Oravalan johtolähdölle. Kaarniemen johtolähdölle 

siirretään jäljelle jäävä Itärannan metsäosuus, jolloin kaupunki alueen asiakkaiden säh-

könlaatu säilyy. 

 

Välimuuntajaratkaisulla ei pystytä vaikuttamaan vahvojen yhteyksien rakentamiseen Ju-

malniemen, Korkeakosken ja Ristinkallion välille, koska näitä yhteyksiä tarvitaan tässäkin 

vaihtoehdossa sähköasemien kokonaisvaltaiseen korvauskytkentään. Ainoastaan väli-

muuntajaratkaisulla ei tarvitse rakentaa Itärannan kaapeliyhteyttä ja vahvistaa Kalliokoski-

Hovila sekä Koivula-Pihkoo johtolähtöjä. Vaihtoehdon 4 investoinnit on listattu taulukossa 

6.13. 
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Taulukko 6.13 Vaihtoehdon 4 investoinnit ja investointien yhteenlaskettu nykyarvo 5 % korkota-

solla. 

Ajankohta 
[a] 

Investointi 
    

Kustannus 
[k€] 

0 Eskola     377 

 
1,5 km 3x300 Ahxamk-w 

   
 

2 km 3x185 Ahxamk-w 
   0 Peippola 
  

267 

 
Maastokatkaisija 

   
 

1,5 km 3x95 Ahxamk-w 
   

 
2 km BLL 62 

   
 

Linja-erotinx2 
   0 Petäjäsuon toinen päämuuntaja 

 
867 

 
Päämuuntaja 10 MVA 

   
 

Muuntajaperustus 
   

 
110 kV lisäkenttä + suojaus 

   
 

Uusi johtolähtö (lisäkenttä + suojaus) 
   

 
Maasulkuvirran kompensointi 

   
 

Kauko-ohjattu erotin 
   0 003 RIS välimuuntaja 10 MVA 

 
480 

 
Maasulkuvirran kompensointi 

   0 Maasulkuvirran kompensointi (Kotkan 20 kV verkko) 
 

758 
1 Karhuvuori-Vanhanmäentie 

  
178 

 
1,7 km 3x185 Ahxamk-w 

   1 Sunila välimuuntaja 
  

153 

 
Muuntajaperustus 

   
 

Lähtö + suojaus 
   

 
0,5 km 185 Ahxamk-w 

   4 Uusi yhteys Kym.-Kotkan saari 
 

207 

 
3,5 km 3x300 Ahxamk-w 

   
 

0,7 km 3x240 Ahxamkpj 
   5 022 EG PM (31,5 MVA) 
  

507 
10 Käpylä 

  
229 

 
2 km 3x240 Ahxamk-w 

   
 

0,1 km 3x240 Ahxamkpj 
   20 021 KYM PM (40 MVA) 

 
571 

24 001 JUM PM (20 MVA), 002 KOR PM (25 MVA) 827 
29 024 PET PM (20 MVA) 

 
392 

31 003 RIS PM (25 MVA) 
  

435 

  Perushuollot       
0 Ristinkallion välimuuntaja 

  
60 

5 EG, MUS 
  

120 
6 RIS 

  
60 

19 HIE 
  

60 
38 KYM väl. 

  
60 

  Kustannukset yhteensä 6 608 
  Kustannusten nykyarvo 4 668 
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Investointikustannuksiltaan Sunilan välimuuntajaratkaisu tulee samansuuruiseksi kuin 10 

kV verkon perusparantaminen. Kuitenkin käyttötoimenpiteiltään välimuuntaja ratkaisu ei 

ole paras mahdollinen, koska Tiutisen johtolähtöä käytettään 110 kV vikatilanteessa EG:n 

sähköaseman korvaukseen, jolloin Sunilan välimuuntaja pitää ottaa 10 kV verkon kautta 

korvauskytkentään, jolloin käyttötoimenpiteistä koituvat kustannukset nostavat välimuun-

taja vaihtoehdon elinkaarikustannukset hieman kalliimmaksi kuin 10 kV verkon peruspa-

rantamisen. Jumalniemen sähköaseman korvattavuuden kannalta taas välimuuntajarat-

kaisu helpottaa sähköaseman korvausta. Uuden välimuuntajan avulla myös nykyisten 

päämuuntajien kapasiteetit riittävät paremmin tulevaisuudessakin. 

6.5 Vaihtoehto 5 - Kytkentäryhmän vaihto 

Vaihtoehdossa 5 vaihdetaan Kotkan 20 kV sähköasemien kytkentäryhmä vastaamaan 

ympäröivän verkon kytkentäryhmää, jolloin verkot ovat jännitteisenä yhteenkytkettävissä. 

Tällöin alueelle ei jää epätahtiyhteyksiä 20 kV verkon alueelle. Kytkentäryhmän vaihdok-

sessa investoinnit jakeluverkon osalta vastaavat vaihtoehtoa 3, mutta Petäjäsuolle ei 

asenneta toista päämuuntajaa ja verrattuna vaihtoehtoon 3 lisäinvestointeja syntyy kaikille 

sähköasemille hankittavista päämuuntajista. 

 

Kytkentäryhmän vaihdossa muutetaan Kotkan jakelualueen päämuuntajien kytkentäryhmä 

YNyn0 kytkennästä YNd11 kytkentään, jolloin koko Kotkan alueen verkko on kytkettävissä 

jännitteisenä myös ympäröivän jakeluverkon kanssa. Kytkentäryhmän vaihdoksessa jou-

dutaan vaihtamaan kaikki Kotkan alueen 110/20 päämuuntajat, jotta sähköasemakor-

vaukset tarkastelualueella olisivat mahdollisia. 

 

Päämuuntajien vaihto sijoittuisi aikaan, jolloin outlet-keskus tulee, koska tällöin on muu-

tenkin tarve kasvattaa päämuuntaja kapasiteettia alueella. Kytkentäryhmän vaihdoksen 

jälkeen Kymi-johtoa ei tarvita enää, koska Siltakylän sähköasemalle saadaan varayhteys 

Heinsuon johtolähdön kautta ja vaihdettaessa Ristinkallion välimuuntaja 10/20 YNyn0 kyt-

kentäiseen muuntajaan, voidaan rakentaa Neuvottoman sähköasemalle varayhteys 110 

kV linjakatua pitkin. 

 

Kytkentäryhmän vaihdoksessa Mussaloon ja Petäjäsuolle asennettaisiin 25 MVA pää-

muuntajat, EG:lle 31,5 MVA ja Kyminlinnaan ja Hietaseen 40 MVA päämuuntajat. Kymin-

linnan ja Petäjäsuon päämuuntajien kytkentäryhmän vaihtuessa joudutaan välimuunta-

jienkin kytkentäryhmät vaihtamaan YNd11 kytkentäisistä YNyn0 kytkentäisiin muuntajiin. 



124 

 

10 KV verkko perusparannetaan vaihtoehdossa 5 ja ensimmäisenä vuonna Peippolan joh-

tolähdölle asennetaan maastokatkaisija ja parannetaan johtolähdön toimitusvarmuutta 

kaava-alueen kaapeloinneilla kuvan 6.11 mukaisesti. Tarvittavat varayhteydet muille säh-

köasemille rakennetaan vuonna 4. Karhulan alueen 10 kV verkko perusparannetaan ky-

seisessä vaihtoehdossa, jolloin 10 kV verkkoon tehdään kappaleen 6.1.2 mukaiset inves-

toinnit. Vaihtoehdon 5 investoinnit on esitetty taulukossa 6.14. 

Taulukko 6.14 Vaihtoehdon 5 Investoinnit ja investointien yhteenlaskettu nykyarvo 5 % korkota-

solla. 

Ajankohta 
[a] Investointi     Kustannus [k€] 

0 Eskola     427 

 
1,5 km 3x300 Ahxamk-w 

   
 

2 km 3x185 Ahxamk-w 
   0 Kyminsuuntie   5 

 Johtoerotin    
0 Peippola 

  
78 

 
Maastokatkaisija 

   
 

1 km 3x95 Ahxamk-W 
   

0 
Maasulkuvirran kompensointi (Kotkan 
20 kV verkko) 

  
758 

1 Karhuvuori-Vanhanmäentie 
  

178 

 
1,7 km 3x185 Ahxamk-W 

   1 Itäranta 
  

214 

 
Erotinasema 

   
 

1,8 km 3x185 Ahxamk-w 
   4 Uusi yhteys Kym.-Kotkan saari 
  

207 

 
3,5 km 3x300 Ahxamk-w 

   
 

0,7 km 3x240 Ahxamkpj 
   4 Peippola/Heinsuo 

  
252 

 
1 km 3x95 Ahxamk-W 

   
 

5 km BLL 62 
   

 
uusi johtolähtö (lisäkenttä + suojaus) 

   
 

Kauko-ohjattu erotin 
   

 
Johtoerotin x 2 

   5 003 RIS välimuuntaja 10 MVA 
  

480 

 
Maasulkuvirran kompensointi 

   5 Kyminlinna välimuuntaja (6,3 MVA) 
  

268 
5 022 EG PM (31,5 MVA) 

  
701 

 
Maasulkuvirran kompensointi 

   5 Mussalo PM (25 MVA) 
  

435 
5 Petäjäsuo PM (25 MVA) 

  
435 

5 Kyminlinna PM (40 MVA) 
  

571 
5 Hietanen PM (40 MVA) 

  
571 

5 Hyvitys päämuuntajista   - 516 
6 Kalliokoski-Hovila/Koivula-Pihkoo 

  
9 

 
0,4 km 3x240 Ahxamkpj 

   10 Käpylä 
  

229 



125 

 

 
2 km 3x240 Ahxamk-w 

   
 

0,1 km 3x240 Ahxamkpj 
   24 001 JUM PM (20 MVA), 002 KOR PM (25 MVA) 

 
827 

31 003 RIS PM (25 MVA) 
  

435 
     
     
     

  Perushuollot       

7 RIS 
  

60 

  Kustannukset yhteensä 6 624 
  Kustannusten nykyarvo 4 814 

 

Kytkentäryhmän vaihdolla 20 kV verkkoon ei jää epätahtiyhteyksiä, jolloin varayhteyksiä 

voidaan rakentaa Kotkan ympäröiviin verkkoihin. Kytkentäryhmän vaihdoksella saadaan 

myös luotettavammat varayhteydet Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemille, jolloin met-

sässä sijaitseva Kymi-johto voidaan purkaa pois. Kytkentäryhmän vaihdoksella joudutaan 

investoimaan paljon uusiin päämuuntajiin, mikä nostaa vaihtoehdon investointikustannuk-

sia merkittävästi. Vaihtoehdossa joudutaan vaihtamaan useita sellaisia päämuuntajia, joi-

den kapasiteetti ja käyttöikä riittäisivät pitkälle tulevaisuuteen. Koska päämuuntajat vaih-

detaan ennen käyttöiän päättymistä, on osalla päämuuntajista jäljellä nykykäyttöarvoa, 

jolloin myymällä päämuuntajat saataisiin investointikustannuksia alemmaksi. Kyminlinn-

nan, Hietasen, EG:n ja Mussalon päämuuntajista voisi saada 60 % muuntajien vaihtohet-

ken nykykäyttöarvosta, jolloin niistä voisi saada myytynä n. 510 k€, jolloin vaihtoehdon 5 

investoinnit tippuisivat nykyarvoltaan 4,8 M€. 

6.6 Vaihtoehto 6 – Karhulan alueen osittainen jännitteenkorotus 

Osittaisessa jännitteenkorotuksessa Karhulan 10 kV verkon itäiseen osaan tehdään jän-

nitteenkorotus 20 kV, jolloin parannetaan Sunila-Suulisniemen korvattavuutta. Vaihtoeh-

dossa ympäröivälle verkolle ja kaupunkialueen verkolle tehdään samat toimenpiteet, mitkä 

on esitetty vaihtoehdossa 1. Karhulan 10 kV verkon investoinnit eroavat muista vaihtoeh-

doista jännitteekorotuksesta johtuen. Kotkan jakelualue säilyy omanaan kuten vaihtoeh-

dossa 1. 

 

Karhulan alueen 10 kV verkolle voidaan suorittaa osittainen jännitteen korotus itäiselle 

osalle verkkoa, jossa on paljon sellaista verkkoa, mikä kestää jännitteen korotuksen. Tar-

kastelussa on oletettu, että kaikki kaapelit, jotka on asennettu ennen 90-lukua, eivät kestä 

jännitteen korotusta, koska suurella todennäköisyydellä kyseiset kaapelit ovat 6 kV verkon 

ajoilta. Jännitteen korotus tarkastellaan Sunilan ja Suulisniemen alueelle sekä Itärannan ja 

Kaarniemen johtolähdöille, jolloin saadaan riittävästi verkkoa korvausten suorittamiseen. 
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Jännitteenkorotusalueella joudutaan vaihtamaan kaapeleiden lisäksi muuntajat sekä 

muuntamot. Alueella uusittavien muuntajien tulee sisältä väliottokytkin, jonka avulla muun-

tajien jännitetaso voidaan vaihtaa 10 ja 20 kV väliltä. Tällöin valmisteltavat toimenpiteet 

voidaan suorittaa ennakkoon ennen jännitteenkorotusta, ja jännitteenkorotuksen aikana 

muuntajien jännitetaso vaihdetaan väliottokytkimen avulla. Kuvassa 6.14 on esitetty tar-

kasteltavan alueen tarvittavat kaapelin asennukset ja vaihdot, sekä johtolähtöjen jakorajat. 

a)     b)  

Kuva 6.14 a) Jännitteenkorotukseen tarvittavat kaapelin vaihdot/asennukset.  

  b) Uudet jakorajat jännitteenkorotuksen jälkeen. 

Ristinkallion sähköasemalle asennetaan välimuuntajan sijasta 10 MVA 110/20 YNyn0 kyt-

kentäryhmän päämuuntaja, joka syöttää Peippolan, Itärannan ja Kaarniemen johtolähtöjä 

ja entinen Ristinkallion päämuuntaja syöttää 10 kV verkkoa. Uudessa päämuuntajassa 

voidaan hyödyntää olemassa olevaa välimuuntajan perustuksia, joka kestää suuremman 

muuntajan painon. Päämuuntajalle on rakennettava uusi 110 kV lisäkenttä. Jännitteenko-

rotuksen ja jakorajamuutosten jälkeen johtolähtöjen nykytila on esitetty taulukossa 6.15. 

Taulukko 6.15 Jännitteenkorotuksen jälkeen johtolähtöjen nykytila 

    
K-aste 

[%] 
Uh 
[%] 

Pmax 
[MW] 

Ph 
[kW] 

001 JUM Sunila-Suulisniemi 30 0,5 1,1 5,2 

003 RIS Itäranta 25 0,4 1,9 21 

003 RIS Kaarniemi 15 0,4 1,1 2,5 

021 KYM Tiutinen 43 1,1 3,1 28 

021 Kym väl. Kyminsuuntie 5 0,1 0,2 0,1 
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Uuden 20 kV verkon korvauksessa Itäranta pystyy korvaamaan Sunilan ja Suulisniemen 

alueen kokonaisuudessaan kovan pakkasenkin aikana nykytilassa ja tarkasteluajan lop-

puessa. Toisinpäin korvaus onnistuu nykytilassa, mutta tulevaisuudessa kuormien kasva-

essa korvaus ei onnistu ainoastaan Tiutisen johtolähtöä käyttämällä, vaikka Tiutisen 

kuorma jaettaisiin Kuutsalon johtolähdölle. Korvauskytkentä on kuitenkin mahdollista teh-

dä käyttämällä myös Heinsuon johtolähtöä kuvan 6.6 mukaisten parannusten jälkeen. 

Kuormitusten kasvaessa joudutaan kuitenkin sekä Heinsuon ja Tiutisen johtolähtöjä vah-

vistamaan. Tiutisen vahvistuksen jälkeen Itäranta ja Kaarniemi voidaan korvata kokonai-

suudessaan Tiutisen kautta, jolloin Heinsuon johtolähdön kautta korvataan Peippola. Tau-

lukossa 6.16 on esitetty korvauskytkennän aikaiset kuormat nykytilanteessa ja tarkastelu-

jakson lopussa vahvistusten jälkeen. 

Taulukko 6.16 Ristinkallion 20 kV verkon korvaus kovan pakkasen aikana nykytilassa ja tarkaste-

lujakson lopussa vahvistusten jälkeen 

    Nykytilassa Tarkastelujakson lopussa 

    K-aste [%] 
Uh 

[%] Pmax [MW] K-aste [%] 
Uh 

[%] Pmax [MW] 

021 KYM Tiutinen 88 3,0 6,2 92 5,8 10,9 

024 PET Heinsuo 89 5,5 7,0 98 7,7 10 
 

Jännitteenkorotuksessa Keltakallion johtolähtö jäisi ilman varasyöttöyhteyttä, mistä johtu-

en johtolähdölle on rakennettava uusi yhteys muuntamolta 4490 Oravalan johtolähtöön, 

jolloin myös kuormien tasaus sähköasema korvauksessa onnistuu. Suoritettaessa jännit-

teenkorotus Karhulan itäiselle alueelle, joudutaan silti rakentamaan vahvat yhteydet 10 kV 

sähköasemien välille, jotta korvauskytkentöjen suorittaminen tulevaisuudessakin olisi 

mahdollista. Jotta jännitteenkorotus olisi mahdollista, tulee 20 kV verkon nykyinen kytken-

täryhmä säilyttää, jolloin Kymi-johto pitää ylläpitää tai vaihtoehtoisesti asentaa 110 kV kat-

kaisija Pyhtään sähköasemalle ja kehittää ympäröivän alueen sähkönjakelua. Tai vaihto-

ehtoisesti koko Kotkan alueen 20 kV verkon kytkentäryhmä tulee muuttaa YNd11 kytken-

täryhmään. Taulukossa 6.17 on laskettu vaihtoehdon 6 investoinnit, kun kytkentäryhmä 

säilytetään ja Kymi-johto ylläpidetään. Jännitteenkorotus suoritetaan 5. vuotena, mitä en-

nen alueelle on tehty kaikki valmistelevat toimenpiteet. 
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Taulukko 6.17 Vaihtoehdon 6 investoinnit ja investointien yhteenlaskettu nykyarvo 5 % korkota-

solla. 

Ajankohta 
[a] Investointi 

Kustannus 
[k€] 

0 Eskola 377 

 
1,5 km 3x300 Ahxamk-w 

 

 
2 km 3x185 Ahxamk-w 

 0 Heinsuo/Peippola 245 

 
Maastokatkaisija 

 

 
3,4 km 3x95 Ahxamk-w 

 

 
Kauko-ohjattu erotin 

 

 
Muuntamo 

 0 Maasulkuvirran kompensointi (Kotkan 20 kV verkko) 758 

1 Karhuvuori-Vanhanmäentie 178 

 
1,7 km 3x185 Ahxamk-w 

 1 Itäranta 324 

 
Muuntaja 9 kpl 

 

 
Muuntamo 6 kpl 

 1 Kymi 150 

 
150 kpl pylväiden vaihtoa 

 2 Kaarniemi 102 

 
Muuntaja 10 kpl 

 2 Keltakallio-Oravala 84 

 
0,8 km 185 Ahxamk-w 

 3 Sunila-Suulisniemi 1 337 

 
1,6 km Ahxamk-w 

 

 
Muuntaja 7 kpl 

 

 
Muuntamo 4 kpl 

 4 Sunila-Suulisniemi 2 327 

 
1,6 km Ahxamk-w 

 

 
Muuntaja 6 kpl 

 

 
Muuntamo 4 kpl 

 4 Uusi yhteys Kym.-Kotkan saari 207 

 
3,5 km 3x300 Ahxamk-w 

 

 
0,7 km 3x240 Ahxamkpj 

 5 022 EG PM (31,5 MVA) 507 

5 RIS PM2 570 

 
Päämuuntaja 10 MVA 

 

 
110 kV (lisäkenttä + suojaus) 

 10 Käpylä 229 

 
2 km 3x240 Ahxamk-w 

 

 
0,1 km 3x240 Ahxamkpj 

 20 021 KYM PM (40 MVA) 571 

24 001 JUM PM (20 MVA), 002 KOR PM (25 MVA) 827 

25 Tiutinen vahvistus 220 
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2,1 km 285 Ahxamk-w 

 29 024 PET PM (25 MVA) 435 

30 Peippola/Heinsuo 50 

 
0,5 km Sparrow -> Raven 

 

 
1,5 km CU25 -> Raven 

 31 003 RIS PM (20 MVA) 391 

  Perushuollot   

5 EG, MUS 120 

6 RIS 60 

19 HIE 60 

38 KYM väl. 60 

  Kustannukset yhteensä 7 189 

 Kustannusten nykyarvo 4 771 

   Osittaisessa jännitteenkorotuksessa investointikustannukset nousevat suuremmiksi kuin 

että 10 kV verkon alueella suoritettaisiin perusparantaminen tai että alueelle asennettaisiin 

välimuuntaja, koska korotettavan jännitetason alueella joudutaan suorittamaan muuntamo 

ja muuntaja vaihdoksia sekä kaapelivaihdoksia. Vaihtoehdossa 6 jää myös Itärannan 

vanha ilmajohto kokonaisuudessaan olemassa olevaksi, mistä johtuen vaihtoehto ei ole 

toimitusvarmuuden kannalta paras mahdollinen, vaikkakin kaupunki alueelle saadaan pa-

lautettua sähköt nopeasti. Häviökustannukset hieman pienenevät verkon osalta jännit-

teenkorotuksesta johtuen, mutta mitään merkittäviä säästöjä ei vaihtoehdolla saada ai-

kaan. Kuitenkin osittainen jännitteenkorotus olisi ensimmäinen askel kohti 10 kV verkon 

muuttamista kokonaisuudessaan 20 kV jännitteeseen. 

6.7 Vaihtoehto 7 – Koko 10 kV verkon jännitteenkorotus 

Koko 10 kV verkon jännitteenkorotuksessa tehdään Karhulan alueelle tarvittavat inves-

toinnit, jotta on mahdollista siirtyä ylempään jännitetasoon, jolloin KSOY-V:n jakelualueelle 

ei jää enää 10 kV jakelujännitettä. Jännitteenkorotuksen jälkeen Petäjäsuolle asennetaan 

uusi päämuuntaja, jotta Heinsuon johtolähtö ja Peippolan johtolähtö olisivat yhteenkytket-

tävissä jännitteisenä, ja jotta metsässä kulkeva Kymi-johto saadaan purettua. Tällöin uu-

det yhteydet Neuvottomaan ja Siltakylään voidaan rakentaa vaihtoehdossa 3 esitettyjä 

reittejä pitkin.  

 

Koko 10 kV verkon jännitteenkorotuksessa pitää kaikki Karhulan alueen oletetut 6 kV 

kaapelit vaihtamaan, jotta jännitteenkorotus olisi mahdollista. Tarkastelussa käytetään 

samaa periaatetta kuin vaihtoehdossa 6, eli kaikki kaapelit, jotka on asennettu ennen 

1990 lukua, joudutaan vaihtamaan. Samoin kaikki alueen muuntajat vaihdetaan väliotto-
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kytkimellä oleviksi jakelumuuntajiksi, joiden ensiojännite on vaihdettavissa 10 ja 20 kV vä-

lillä. Vaihtoehdossa joudutaan siis tekemään mittavia investointeja, jotta jännitteenkorotus 

olisi mahdollista koko 10 kV verkon alueelle. Taulukossa 6.18 on esitetty johtolähdöittäin 

tarvittavat investoinnit käyttämällä oletusta, että kaapeli vaihdetaan samaa vastaavaan 

poikkipintaan kuin nykyinen kaapelikin on. 

Taulukko 6.18 Jännitteenkorotukseen vaadittavat investoinnit johtolähdöittäin 

 

Jakeluverkossa investoinnit suoritetaan 10 vuoden aikana, jonka jälkeen sähköasemien 

päämuuntajat vaihdetaan 110/20 YNd11 päämuuntajiksi, jolloin välimuuntajat poistetaan 

verkosta. Kyminlinnan välimuuntajan verkko siirretään Jumalniemen sähköaseman pe-

rään ja Ristinkallion päämuuntajan vaihdon jälkeen Peippolan johtolähtö siirretään väli-

muuntajalta päämuuntajalle. Jännitteenkorotuksen jälkeen Petäjäsuolle asennetaan toi-

nen päämuuntaja vaihtoehdon 3 tapaan ja Kymi-johto puretaan, kun uudet yhteydet Silta-

kylän ja Neuvottoman sähköasemille on rakennettu. Vaihtoehdon 7 investoinnit on esitetty 

taulukossa 6.19. 

Taulukko 6.19 Vaihtoehdon 7 investoinnit ja investointien yhteenlaskettu nykyarvo 5 % korkota-

solla. 

Ajankohta 
[a] Investointi   

Kustannus 
[k€] 

0 Peippola 
 

78 

 
Maastokatkaisija 

  

 
1,5 km 3x95 Ahxamk-W 

  0 Maasulkuvirran kompensointi (Kotkan 20 kV verkko) 758 

0 Ristinkallio, Eskola 1 386 

95 Ahxamk-w 185 Ahxakm-w
240 

Ahxamkpj
Muuntaja Puistomuuntamo

Kiinteistö

muuntamo Yhteensä

km km km kpl kpl kpl €

001 JUM Anttila 1 1 64 110 €

Turvala 3,1 0,2 8 5 3 680 327 €

Sunila-Suulisniemi 4,3 0,2 17 14 951 281 €

Käpylä 5,9 0,2 10 8 2 997 723 €

Vallesmanninmäki 1,4 0,2 4 4 401 908 €

Rauhala 3 0,2 5 4 1 507 330 €

Helilä 1,6 0,2 4 2 2 363 242 €

002 KOR Ristinkallio 1,2 2,1 7 5 533 069 €

Parikka-Jäppilä 4,4 11 8 744 778 €

Kalliokoski-Hovila 8,8 0,1 6 6 1 084 096 €

Kirkonmäki 3,8 8 4 4 771 706 €

Koivula-Pihkoo 2,3 0,7 0,1 4 3 1 474 066 €

Eskola 5,1 8 5 2 817 117 €

003 RIS Keltakallio 0,7 5 5 243 659 €

Kaarniemi 0 10 102 100 €

Itäranta 1,6 9 6 398 162 €

Otsola 0,8 9 6 2 426 866 €

Oravala 10 6 250 180 €

021 KYM Kymensuuntie 1,4 6 2 249 038 €

Multimarket 2,5 6 3 2 490 275 €
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1 Kirkonmäki, Itäranta 1 451 

1 Karhuvuori-Vanhanmäentie 178 

 
1,7 km 3x185 Ahxamk-W 

  2 Sunila-Suulisniemi 976 

3 Käpylä 
 

1 031 

4 Uusi johtolähtö Kym.-Kotkan saari 207 

 
3,5 km 3x300 Ahxamk-W 

  

 
0,7 km 3x240 Ahxamkpj 

  4 Vallesmanninmäki, Keltakallio 657 

5 022 EG PM (31,5 MVA) 507 

5 Rauhala,Helilä 
 

897 

6 Turvala,Multimarket 1 202 

7 Parikka-Jäppilä, Koivula-Pihkoo 1 257 

8 Kalliokoski-Hovila 
 

1 134 

9 Kaarniemi, Otsola, Kymensuuntie, Anttila 855 

10 Petäjäsuon toinen päämuuntaja 867 

 
Päämuuntaja 10 MVA 

  

 
Muuntajaperustus 

  

 
110 kV lisäkenttä + suojaus 

  

 
Uusi johtolähtö (lisäkenttä + suojaus) 

  

 
Maasulkuvirran kompensointi 

  

 
Kauko-ohjattu erotin 

  10 001 JUM PM (25 MVA), 002 KOR PM (25 MVA) 
 

871 

 
003 RIS PM 

 
613 

 
Päämuuntaja 10 MVA 

  

 
Maasulkuvirran kompensointi 

  10 Peippola uudet yhteydet 
 

161 

 
5 km BLL 62 

  

 
0,5 km 95 ahxamk-w 

  

 
Johtoerotin x 2 

  21 021 KYM PM (40 MVA) 
 

571 

36 024 PET PM (20 MVA) 
 

392 

  Perushuollot     

5 EG, MUS   120 

19 HIE 
 

60 

 Kustannukset yhteensä 16 229 

 Kustannusten nykyarvo 12 411 
 

Vaihtoehdon 7 investoinnit ovat merkittävästi suuremmat kuin missään muussa vaihtoeh-

dossa ja pelkästään investointien suuruus ei tee koko alueen jännitteenkorotuksesta var-

teenotettavaa vaihtoehtoa. Vaikka investointien ajanjaksoa pidennettäisiin 10 vuodesta 20 

vuoteen, jolloin Korkeakosken ja Jumalniemen päämuuntajat tulevat iän puolesta vaih-

toon, ei pakottavaa syytä tällä hetkellä ole lähteä nostamaan koko alueen jännitetasoa. 

Häviöt pienenevät verkon osalta paljon, mutta häviösähkön hinta on tällä hetkellä sellai-
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sella tasolla, että häviösähkön hinnan pitäisi nousta moninkertaiseksi, jotta jännitteenkoro-

tuksesta saataisiin hyötyä. Kuormitusennusteet pitäisi myös muuttua merkittävästi, jotta 

investointi olisi järkevää. Tällä hetkellä pienemmillä investoinneilla saadaan 10 kV verkko 

toimimaan tehokkaasti myös tulevaisuudessa. 

6.8 Johtopäätökset vaihtoehdoista ja vaihtoehtojen elinkaarikustannukset 

Kaikissa vaihtoehdoissa jakeluverkon nykyiset ongelmakohdat saadaan korjattua ja verk-

ko pysyy toimintakykyisenä pitkälle tulevaisuuteen. Välittömiä toimenpiteitä verkon osalta 

on kosketusjänniteongelman korjaaminen, minkä takia jokaisessa vaihtoehdossa 20 kV 

verkon sähköasemalle asennetaan omalla maadoitusmuuntajalla oleva maasulkuvirran 

kompensointilaitteistot pienentämään maasulkuvirtaa, jolloin alueen kosketusjänniteon-

gelmat saadaan korjattua. Kun kompensointilaitteistot on asennettu omalla maadoitus-

muuntajalla, voidaan korvattavan sähköaseman kompensointilaitteistoja hyödyntää kor-

vauskytkentätilanteissa, jolloin korvaavilla sähköasemilla ei tarvitse mitoittaa niin suurta 

kelaa, kuin jos ei käytettäisi maadoitusmuuntajia. Kosketusjänniteongelman ratkaise-

miseksi voitaisiin asentaa myös ainoastaan muutamalle sähköasemalle kompensointilait-

teet ja parantaa maadoituksia, mutta näissä vaihtoehdoissa kustannukset nousevat mel-

kein yhtä korkealle kuin koko 20 kV verkon kompensointi. Käyttötoiminnankin kannalta 

parasratkaisu on asentaa kaikille 20 kV sähköasemille kompensointikelat, jolloin releaset-

teluja ei tarvitse muuttaa sähköasemakorvausten aikana sammutetun verkon asetuksista 

maasta erotetun verkon asetuksiin tai toisinpäin. Kompensoinnin myötä myös ilmajohto-

verkoissa jälleenkytkennät vähenevät, jolloin laitteistojen asentamisella pienennetään 

vuosittaisia KAH-kustannuksia. 

 

Kotkan kaupunkialueen 20 kV jakeluverkon osalta Kantasatama-hanke lisää tarvittavaa 

tehonsiirtoa normaalissa kytkentätilanteessa sekä korvaustilanteissa. Kantasatamaan tu-

levan outlet-keskuksen myötä EG:n sähköasemalle pitää investoida suurempi 31,5 MVA 

päämuuntaja, jolloin EG:n vanhaa 25 MVA päämuuntajaa voidaan hyödyntää Mussalon 

sähköasemalla lisäämään korvauskytkentäkapasiteettia. Tällöin alueelle jää yksi ylimää-

räinen 20 MVA:n päämuuntaja, jota voidaan hyödyntää varamuuntajana, tai sitten vaihtaa 

se Petäjäsuolle, josta jo kerran korjattu vanha päämuuntaja saataisiin pois. Petäjäsuolla ei 

ole tarvetta suurempaan päämuuntajaan lähitulevaisuudessa, jolloin Mussalon päämuun-

taja riittäisi käyttöikänsä loppuun asti. 
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Keskijänniteverkkoa pitää vahvistaa rakentamalla uusi johtolähtö aina Kyminlinnasta Kot-

kan saarelle asti, jotta 110 kV vikatilanteessa olisi mahdollista korvata Hietanen ja EG 

huippukuormanaikana, sekä vahvistaa Petäjäsuon Karhuvuoren johtolähtö tai rakentaa 

Räskin alueelle tuleva uusi johtolähtö siten, että johtolähtöä voidaan hyödyntää korvaus-

kytkennöissä. Uuden 20 kV johtolähdön sijasta voitaisiin rakentaa 110 kV johto Kyminlin-

nasta Hietaseen saakka, jolloin Hietanen olisi käytettävissä 110 kV johdon huolto- ja vika-

tilanteissa. Uuden 110 kV johdon rakentaminen on kuitenkin huomattavasti kalliimpi vaih-

toehto, koska maankäytöllisistä syistä se pitää rakentaa maakaapelina, jolloin kustannuk-

set nousevat huomattavasti suuremmiksi verrattuna olemassa olevan 20 kV verkon kehit-

tämiseen nähden, koska kaupunkialueen 20 kV jakeluverkkoa on kehitetty toimimaan n-2 

tilanteessa. Tästä johtuen tämän hetken kuormitusennusteisiinkin nähden ei uutta 110 kV 

johtoa tarvitse investoida, mutta jos ennusteet alueen kehittymisestä muuttuvat merkittä-

västi tässä työssä esitetyistä, on syytä harkita 110 kV vaihtoehtoa uudestaan. 

 

Karhulan alueen 10 kV verkon osalta vaihtoehdoissa 1,2 ja 3 esitetyllä perusparantamisel-

la saadaan alueen sähkönjakelu hoidettua häiriötilanteissa pitkällä tulevaisuudessa, kun-

han sähköasemien välisien yhteyksien rakentamisessa käytetään riittävän paksuja kaape-

leita, jotta pienemmällä jakelujännitteellä saadaan siirrettyä tarvittava määrä tehoa läpi. 

Alueen 10 kV verkko onkin mahdollista ylläpitää ilman, että alueelle lisätään päämuunta-

jakapasiteettia. Vaihtoehdossa 4 esitetyllä välimuuntajaratkaisulla ei vältytä vahvojen yh-

teyksien rakentamiselta Korkeakoskelta Jumalniemelle sekä Ristinkalliolle, mutta Itäran-

nan parannusta ei tarvita, koska Sunila-Suulisniemi saadaan korvattua välimuuntajien 

kautta. Suulisniemen välimuuntaja tulisi Kyminlinnan sähköaseman Tiutisen johtolähtöön, 

jonka kapasiteetti ei riitä välimuuntajalle korvaamaan suurta aluetta 10 kV verkon puolella. 

Välimuuntaja tulee myös ottaa korvauskytkentään 110 kV verkon vikatilanteessa, jolloin 

korvataan Hietasen ja EG:n sähköasemat, jotta Kyminlinnan päämuuntajan kapasiteetti 

riittää tulevaisuudessa korvaukseen. 

 

Muita vaihtoehtoja 10 kV verkon parantamiseksi on vaihtoehdoissa 6 ja 7 esitetty osittai-

nen jännitteenkorotus tai alueen kokonaisvaltainen jännitteenkorotus. Koko 10 kV verkon 

jännitteenkorotus on kaikista vaihtoehdoista kallein vaihtoehto, ja aiheuttaa alueelle mel-

kein kaikkien vanhojen 6 kV kaapeleiden saneeraamiset uudempiin 20 kV kaapeleihin se-

kä muuntamoiden ja muuntajien saneeraamiset. Kokonaisvaltaisesta jännitteenkorotuk-

sesta syntyvä kokonaisinvestointikustannus on merkittävästi suurempi kuin missään 

muussa vaihtoehdossa, mistä johtuen vaihtoehto ei ole varteenotettava, vaikkakin vuosit-

taiset jännitehäviökustannukset pienenevät jännitteenkorotuksen myötä. Osittaisessa jän-
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nitteenkorotuksessa jännitteenkorotus tehtäisiin Karhulan itäiseen alueeseen, jossa on jo 

valmiiksi paljon jännitteenkorotuksen kestävää kaapelia, jolloin vaihdettavien kaapeleiden 

määrä pysyisi maltillisena. Kuitenkin tässäkin vaihtoehdossa investointi kustannukset 

nousevat suuremmiksi kuin välimuuntaja ratkaisussa tai alueen perusparantamisessa, se-

kä Karhulan alueelle jää tällöin metsässä sijaitsevaa ilmajohtoverkkoa, jolloin KAH-

kustannusten kannalta vaihtoehto ei ole paras mahdollinen sekä jännitehäviöt eivät mer-

kittävästi pienene nykytilanteesta. Aiheutuvien kustannusten ja saatavien hyötyjen pohjal-

ta 10 kV verkko on järkevää ylläpitää ja säilyttää. Tulevaisuudessa kun vanhoja kaapeleita 

saneerataan vikataajuuksien kasvaessa uusiin kaapeleihin, vähenee vaihdettavien kaape-

liosuuksien tarve huomattavasti, jolloin alueellista jännitteenkorotusta voidaan harkita uu-

destaan. 

 

Kotkan jakelualueen läpi kulkeva Kymi-johto on käyttöikänsä päässä ja lähitulevaisuudes-

sa alueen läpimenevälle johto-osuudelle joudutaan vaihtamaan melkein kaikki pylväät. 

Uusien pylväiden investointi ei ole johto-osuuden sijainnin kannalta järkevää, koska johto 

kulkee suurimmaksi osin metsässä. Koska Kymi-johtoa käytetään ainoastaan sähköase-

ma korvauksessa, ei metsässä kulkeva johto ole toimitusvarmuuden kannalta luotettava. 

Kymi-johdon ylläpitämisen sijasta alueen toimitusvarmuutta voidaan parantaa vaihtoeh-

doissa 2 ja 3 esitetyillä ratkaisuilla. Vaihtoehdossa 2 Pernoonkosken 110 kV johdolle 

asennetaan katkaisija, jolloin Pernoonkosken johdon huoltotilanteessa tarvitsee ottaa kor-

vaukseen ainoastaan joko Pyhtään tai Siltakylän sähköasema. Tällöin yhteyttä Neuvotto-

maan ei tarvita, koska Pyhtään sähköasema voidaan korvata Siltakylän ja Hagalundin 

kautta ja Siltakylä Pyhtään sähköaseman kautta huoltotilanteessa sekä huippukuorman 

aikana. Neuvottoman sähköasema korvauksessa verkko riittää pienillä investoinneilla kor-

vaamaan Neuvottoman sähköasema pitkälle tulevaisuuteen, mutta Salmenkylän sähkö-

aseman päämuuntaja tulee vaihtaa lähitulevaisuudessa suurempaan. Asentamalla 110 kV 

katkaisija ja kehittämällä ympäröivää jakeluverkkoa Kotkan jakelualueen verkko voidaan 

pitää erillisenä muusta verkosta, jolloin tilanne ei muutu nykytilanteesta ja epätahtierotus-

kohta säilyy samassa paikassa Petäjäsuon ja Siltakylän sähköaseman välissä. Huomioi-

tavaa kuitenkin on, että epätahtiyhteyttä voidaan käyttää korvaamaan verkkoa vikatilan-

teissa, mutta kytkentöjen palautus tulee tällöin suorittaa katkon kautta. 

 

Vaihtoehdon 3 tapauksessa Kymi-johdon korvaava yhteys Siltakylän sähköaseman kor-

vaukseen saadaan Petäjäsuon toisen päämuuntajan kautta, jonka syöttöalue käsittäisi 

Heinsuon johtolähdön ja varasyöttö yhteyden Siltakylän sähköasemalle. Asentamalla uusi 

päämuuntaja Petäjäsuolle, joudutaan Ristinkallion välimuuntaja vaihtaa kytkentäryhmäl-
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tään YNyn0 kytkentäiseen välimuuntajaan, jotta Peippolan johtolähtö olisi yhteenkytkettä-

vissä ilman katkoa Heinsuon johtolähtöön sekä Neuvottoman sähköaseman verkkoon. 

Tällöin voidaan rakentaa uudet yhteydet Peippolan johtolähdöstä Neuvottomaan, jolloin 

Neuvottoman sähköasemakorvauksessa voidaan hyödyntää kahta sähköasemaa yhden 

sijasta, kuten vaihtoehdossa 2 tapahtuisi. Ristinkallion kautta Neuvottoman sähköasemas-

ta voidaan korvata suurempi osa kuin Kymi-johdon kautta nykytilanteessa. Samoin Petä-

jäsuon toisen päämuuntajan kautta voidaan korvata huippukuormassa koko Huutjärven 

taajama-alue. Uusien päämuuntajien takia epätahtiyhteys ei poistu kokonaan vaan siirtyy 

Petäjäsuon päämuuntajien välille Kotkan taajama-alueen reunaan. Epätahtiyhteydet saa-

daan poistettua kokonaan ainoastaan vaihtamalla kaikki Kotkan alueen 110/20 päämuun-

tajat, mistä johtuen joudutaan myös vaihtamaan Kyminlinnan välimuuntaja. Kaikkien pää-

muuntajien vaihto nostaa investointikustannuksia verrattuna 110 kV katkaisija ratkaisuun 

tai Petäjäsuon toisen päämuuntaja vaihtoehtoon. Vaihdettaessa kaikki päämuuntajat voi-

daan osa päämuuntajista mahdollisesti myydä, koska ne vaihdetaan käyttöikänsä alku-

vaiheessa, jolloin kytkentäryhmän vaihdon investointikustannukset laskevat hieman. Kui-

tenkin muuntajien myynnissä on riskinsä, jos päämuuntajia ei saada kaupaksi. 

 

Huippukuorman aikana Peippolan johtolähdön korvauksessa sallittu jännitteenalenema 

ylitetään, mistä johtuen Heinsuon ja Peippolan välistä yhteyttä tulee parantaa tai rakentaa 

uusia yhteyksiä. Perusparantamisvaihtoehdossa Heinsuon ja Peippolan välille rakenne-

taan uusi yhteys, jolloin siirtoyhteyttä kuormituspisteeseen saadaan lyhennettyä, jolloin 

jännitteenalenema ongelmaa ei enää esiinny korvauskytkentöjen aikana. Toisena vaihto-

ehtona investoitaessa Petäjäsuolle toinen päämuuntaja YNd11 kytkennällä ja vaihtamalla 

Ristinkallion välimuuntaja, voidaan korvaavat yhteydet rakentaa Neuvottoman sähköase-

malta, jolloin Peippolan ja Heinsuon johtolähdöt voidaan korvata useamman johtolähdön 

kautta kuin nykyisin. Nykyisin Peippolan korvauksessa voidaan käyttää ainoastaan Hein-

suon johtolähtöä. 

 

Elinkaarikustannuksia vertailtaessa, tulee vaihtoehto 2 eli Kotkan jakelualueen peruspa-

rantaminen ja Pyhtään sähköaseman luokse Pernoonkosken johdolle asennettava 110 kV 

katkaisija taloudellisimmaksi. Kuitenkin vaihtoehdosta puuttuu tarvittavat toimenpiteet, jot-

ka tulee tehdä Salmenkylän sähköasemalle, jolloin ero muihin vaihtoehtoihin supistuu. 

Pelkkä perusparantaminen ei ole järkevä vaihtoehto, koska tällöin verkkoon jää Kymi-

johto, joka on toimitusvarmuuden ja häiriöherkkyyden kannalta epätaloudellista ylläpitää. 
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Investoinneiltaan jännitteenkorotukset ovat suurimmat, koska osittaisessakin jännitteenko-

rotuksessa on tarkasteltu Kymi-johdon säilyttämistä ja kyseisessä vaihtoehdossa johdon 

purkamisen vaihtoehdot nostavat osittaisen jännitteenkorotuksen investoinneiltaan suu-

remmiksi kuin muissa. Koko Karhulan alueen jännitteenkorotus on pelkästään investoin-

neiltaan yhtä iso kuin muissa vaihtoehdoissa kaikki elinkaaren aikana koituvat kustannuk-

set yhteensä. Taulukossa 6.20 on eritelty kustannuskohteittain työssä esitettyjen vaihtoeh-

tojen elinkaarikustannukset. Elinkaarikustannuksissa on otettu huomioon ainoastaan Kot-

kan jakelualueen verkko sekä Siltakylän sähköaseman Siltakylän johtolähtö, johon inves-

toinnit vaikuttavat. 

Taulukko 6.20 Kehittämisvaihtoehtojen elinkaarikustannukset kustannuskohteittain. 

Vaihtoeh-
to 

Vaihtoehto 
Investoinnit 
(Nykyarvo) 

[k€] 
Häviöt 

[k€] 
KAH 
[k€] 

Kunnossapito 
[k€] 

Yhteensä 
[k€] 

1. Perusparantaminen 3 469 4 088 3 400 742 11 700 

2. 
Perusparantaminen, Pyh-

täälle 110 kV katkaisija 
3 569 4 087 2 896 700 11 253 

3. 
Petäjäsuon toinen pää-

muuntaja 
4 656 4 063 2 926 722 12 367 

4. 
Petäjäsuo toinen päämuun-
taja, Sunilaan välimuuntaja 

4 652 4 110 2 922 716 12 400 

5. Kytkentäryhmän vaihto 4 798 4 015 2 974 721 12 508 

6. 
Osittainen jännitteenkoro-

tus 
4 755 4 092 3 461 746 13 053 

7. 
Koko 10 kV verkon jännit-

teenkorotus 
12 395 3 518 3 094 722 19 728 

 

Häviöissä ja kunnossapidossa ei merkittävää eroa saada vaihtoehtojen välille, pois lukien 

koko 10 kV verkon jännitteenkorotuksessa, jossa häviöt ovat selvästi pienemmät kuin 

muissa vaihtoehdoissa. KAH osalta suurin ero tulee Siltakylän johtolähdön Kymi-johdon 

poistosta, jolla on merkittävä vaikutus johtolähdön vuosittaiseen KAH-kustannukseen. Jos 

kytkentäryhmän vaihdossa saadaan päämuuntajat myytyä, ei kustannusero ole merkittävä 

verrattuna vaihtoehtoon, jossa Petäjäsuolle asennetaan toinen päämuuntaja. Kuitenkin, 

jos päämuuntajista ei saada hyvitystä, tulee Petäjäsuon toinen päämuuntaja vaihtoehto 

taloudellisemmaksi, kuin koko Kotkan jakelualueen kytkentäryhmän vaihto. Kuvassa 6.15 

on esitetty vaihtoehdoittain taulukon 6.20 tiedot kustannuseriteltynä. 
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Kuva 6.15 Taulukon 6.20 kehittämisvaihtoehtojen elinkaarikustannukset kuvana. 

Työssä esitetyistä vaihtoehdoista potentiaalisimmat vaihtoehdot olisivat vaihtoehdot 2 ja 

3, joissa Kymi-johto saadaan purettua. Vaihtoehdot eroavat toisistaan kehittämisnäkökul-

masta, koska vaihtoehdossa 2 Kotkan alueen säilytetään nykyisellään ja verkkoja kehite-

tään toimimaan omassa ympäristössään. Vaihtoehdossa 3 taas yhdistetään Kotkan jake-

lualueen verkko ympäröivään verkkoon uusien päämuuntajien avulla, jolloin voidaan ra-

kentaa uudet varayhteydet naapurisähköasemille Kymi-johdon tilalle. Vaihtoehdossa 3 

Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemille olisi 2 sähköasemaa korvauskytkentöihin, mutta 

tällöin verkkojen epätahtierotuskohta siirtyy kaupungin taajama-alueen reunalle. Vaihto-

ehdossa 2 epätahtierotus kohta säilyisi entisellään ja mahdollisen suurhäiriön aikana yh-

teyttä voitaisiin hyödyntää, mutta kytkentöjen palautus joudutaan suorittamaan katkon 

kautta. Vaihtoehdossa 2 Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemien korvaus painottuisi 

samalla yhden sähköaseman varaan, mikä on alueiden verkkoa kehittäessä otettava 

huomioon.  
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7.  YHTEENVETO 

Kotkan jakelualueella on kaupungin teollisuushistoriasta johtuen käytössä keskijännitever-

kossa kaksi jännitetasoa, 10 kV ja 20 kV. Eri jännitetasojen lisäksi alueen 20 kV jakelu-

verkon kytkentäryhmä eroaa Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n muusta 20 kV verkosta. 

Kotkassa on 20 kV verkon päämuuntajien kytkentäryhmänä YNyn0, kun taas muualla 

KSOY-V:n 20 kV verkossa kytkentäryhmänä käytetään YNd11 kytkentää. Erilaisten kyt-

kentäryhmien sekä useiden jännitetasojen takia Kotkan jakelualueen verkko sekä muun 

KSOY-V:n verkon yhteenkytkettävyys on haastavaa. 

 

Työn tarkoituksena oli tehdä tarkasteltavalle alueelle verkonkehittämissuunnitelma ja löy-

tää mahdolliset verkonkehittämiskohteet nykytilanteessa ja tulevaisuudessa kuormitusten 

kasvaessa. Työssä tarkasteltiin myös Kotkan alueen verkon suojausten toimivuus. Lisäksi 

selvitettiin 10 kV verkon käytettävyys nykytilanteessa ja tulevaisuudessa, sekä tarkasteltiin 

onko tarvetta yhtenäistää 20 kV verkon kytkentäryhmät. Tästä johtuen työssä käsiteltiin 

myös osittain Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemien tilannetta ja sähköasemien välistä 

yhteyttä, joka kulkee Kotkan jakelualueen läpi. 

 

Taloustilanteesta ja lämpimistä talvista johtuen verkon kuormitukset olivat työn tekohetkel-

lä pienemmät kuin aikaisempina vuosina, mistä johtuen nykytilan kuormia käytettäessä 

verkon tilasta saadaan ruusuisempi kuva kuin mitä aikaisempien vuosien perusteella ti-

lanne on ollut. Tästä johtuen verkon tila tarkasteltiin käyttämällä historiatietoja, jolloin ta-

loustilanne oli parempi ja talvet viimeaikaisempia talvia kylmempiä. Tällöin verkko saa-

daan mitoitettua tulevaisuuden talouskasvua varten ja kestämään pahimpien kuormahuip-

pujen aikana tulevat vikatilanteet. 

 

Nykytila-analyysin pohjalta verkon suojaus toimii oikein ja selektiivisesti, mutta maasulkuti-

lanteissa alueella esiintyy suurista vikavirroista johtuen kosketusjänniteongelmia, jotka 

vaativat välittömiä toimenpiteitä. Kotkan kaupunkialueen 20 kV kaapeliverkko on nykyti-

lanteessa hyvässä tilassa ja tällä hetkellä jokaisessa vikatilanteessa verkko saadaan kor-

vattua kokonaisuudessaan. Kuitenkin tulevaisuudessa Kotkan saarelle tulevan outlet-

keskuksen takia keskijänniteverkon vahvistamiseksi vaaditaan lisäinvestointeja, jotta säh-

köasemakorvaukset saadaan suoritettua huippukuorman aikana myös tulevaisuudessa. 

Karhulan alueen 10 kV verkossa sähköasemakorvaukset onnistuvat vielä nykytilanteessa, 

mutta tulevaisuuden kasvunvaraa ei ole ja nykytilanteessakin sähköasemakorvaukset 
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ovat haastavia. Sama tilanne on tällä hetkellä Peippolan johtolähtöä korvattaessa Hein-

suon johtolähdöllä huippukuorman aikana, mistä johtuen tulevaisuudessa korvauskytken-

tätilanteessa tulee esiintymään liian suuria jännitteenalenemia. Siltakylän ja Neuvottoman 

varayhteytenä toimiva Kymi-johto on käyttöikänsä päässä ja kulkee suurimmaksi osin 

metsässä, mistä johtuen varayhteys ei ole toimitusvarmuuden kannalta luotettava. Kymi-

johtoa tarvitaan kuitenkin tällä hetkellä Siltakylän sähköaseman korvaukseen, kun Per-

noonkosken 110 kV johtoa huolletaan, jolloin sekä Siltakylän ja Pyhtään sähköasemat 

ovat korvauskytkennässä. Tilanteesta johtuen Kymi-johto on ylläpidettävä tai keksittävä 

vaihtoehtoinen ratkaisu. 

 

Kosketusjänniteongelman ratkaisemiseksi tehokkain ratkaisu on asentaa olemassa ole-

vaan 20 kV verkkoon keskitetyt kompensointilaitteistot maadoitusmuuntajilla, jolloin verkko 

on aina kompensoidussa tilassa. Käyttämällä erillisellä maadoitusmuuntajalla olevia kom-

pensointilaitteistoja, voidaan niitä hyödyntää sähköasemakorvauksissa, kun sammutuslait-

teisto on kiskon kautta käytettävissä. Kompensointilaitteiston ollessa päämuuntajan tähti-

pisteessä ei sammutuslaitteistoa voida hyödyntää päämuuntajan ollessa irti verkosta. 

Käyttötoiminnankin kannalta kaikkien sähköasemien kompensointi on paras ratkaisu, kos-

ka tällöin ei tarvitse enää korvauskytkentätilanteissa korvattavilta sähköasemilta sekä ver-

kossa olevilta katkaisija-asemilta vaihtaa releiden kulma-asetuksia kuten silloin, kun ver-

kossa on sekä maasta erotettua verkkoa että sammutettua verkkoa. 

 

Kotkan kaupunkialueen 20 kV verkon osalta ainoastaan tuleva outlet-keskus kantasata-

maan aiheuttaa lisäinvestointeja verkkoon kosketusjänniteongelman ratkaisemisen lisäksi. 

Kotkan 110 kV verkosta johtuen 20 kV verkkoa on rakennettu toimimaan n-2 tilanteessa, 

minkä takia uusien 110 kV yhteyksien rakentaminen tulee tällä hetkellä investoinneiltaan 

suuremmiksi kuin nykyisen 20 kV verkon vahvistaminen. Kuitenkin tämän hetken ennuste 

on vain arvio tulevan outlet-keskuksen tarvittavasta tehomäärästä, eli jos tarvittava teho 

kasvaa merkittävästi tämän hetken arviosta, tulee 110 kV ratkaisua harkita uudestaan. 

Muita tarvittavia toimenpiteitä kaupunkialueen verkon osalta on investoida Enso-Gutzeitin 

sähköasemalle suurempi päämuuntaja outlet-keskuksen tullessa, jolloin Enso-Gutzeitin 

päämuuntajaa voidaan hyödyntää Mussalon sähköasemalla sähköasemakorvauskapasi-

teetin kasvattamisessa. 

 

Rakentamalla vahvat yhteydet Karhulan alueen 10 kV verkon sähköasemien välille, saa-

daan pienillä investoinneilla verkko toimintakykyiseksi nykytilanteessa sekä myös tulevai-

suudessa. Lisää päämuuntajakapasiteettia ei tällä hetkellä alueelle tarvita ja jos tarve 
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päämuuntajakapasiteetin kasvattamiseen ilmenee, pystytään tähän reagoimaan, kun 

päämuuntajia ikääntymisen vuoksi vaihdetaan. Alueellisesti tai kokonaisuudessaan suori-

tettaviin jännitteenkorotuksiin joudutaan tällä hetkellä investoimaan merkittävästi enem-

män kuin perusparantamiseen tarvittaviin investointeihin, mistä johtuen 10 kV verkon jän-

nitteenkorotusvaihtoehdot eivät ole tällä hetkellä varteenotettavia. Investointien välisellä 

erolla pystytään perusparantamisratkaisussa lisäämään toimitusvarmuutta ja vähentä-

mään suurhäiriöherkkyyttä. 

 

Ympäröivästä verkosta Kymi-johto kannattaa purkaa ja käyttää vaihtoehtoisia ratkaisume-

netelmiä, joita tässä työssä on esitetty kappaleessa 6. Kymi-johto on toimitusvarmuuden 

kannalta huono varayhteys, mistä johtuen johdon ylläpitäminen ei ole kannattavaa.  Ainoa 

syy tällä hetkellä ylläpitää kyseistä johtoa on Siltakylän sähköaseman 110 kV huoltotilan-

ne, jossa Kymi-johtoa tarvitaan Siltakylän sähköaseman korvauksessa. Vaihtoehdoissa on 

kaksi erilaista mallia, joista toisessa säilytetään Kotkan alueen kytkentäryhmä nykyisel-

lään ja kehitetään Pernoonkosken 110 kV verkkoa ja Pyhtään ja Salmekylän sähköase-

mien jakeluverkkoa, jolloin Kymi-johto on mahdollista purkaa. 

 

Toisessa ratkaisumallissa Petäjäsuolle investoidaan uusi YNd11 kytkentäryhmän pää-

muuntaja, jolloin 20 kV verkon kautta voidaan rakentaa korvaavat yhteydet nykyisen Ky-

mi-johdon tilalle. Molemmissa ratkaisuissa on omat etunsa ja heikkoutensa, jotka liittyvät 

Neuvottoman ja Siltakylän korvaustilanteisiin ja epätahtiyhteyden rajan sijaintiin. Asenta-

malla uusi 110 kV katkaisija Pernoonkosken johdolle voidaan Kotkan verkko pitää erillään 

muusta verkosta, mutta tällöin Siltakylän ja Neuvottoman sähköasemakorvaukset painot-

tuvat yksien sähköasemien varaan. Investoimalla Petäjäsuolle toinen päämuuntaja saa-

daan Neuvottoman ja Siltakylän sähköasemille korvaavat varayhteydet, jolloin kyseisten 

sähköasemien korvauksessa voidaan käyttää kahta sähköasemaa yhden sijasta. Molem-

missa ratkaisumalleissa joudutaan tekemään investointeja päämuuntajakapasiteettiin. 

Vaihtoehdosta riippuen investoinnit sijoittuvat tarkasteltavaan Kotkan alueeseen tai Sal-

menkylän sähköasemalle, koska Pyhtään sähköasema pystyy korvaamaan nykyisessä 

tilassaan Siltakylän sähköaseman hyvin. On siis mahdollista jatkaa kahden eri kytkentä-

ryhmän käyttöä ja pitää Kotkan alueen verkko erillään muusta jakeluverkosta. 

 

Työssä esitettyjen vaihtoehtojen avulla verkkoyhtiö voi tehdä päätöksiä alueen jakeluver-

kon kehittämiseksi ja tehdä ratkaisuja, joilla parannetaan verkon toimitusvarmuutta ja jän-

nitteen laatua. Verkkoyhtiön on syytä harkita kappaleessa 6 esitettyjä vaihtoehtoja 2 ja 3 

alueen sähkönjakelun kehittämisessä. Vaihtoehtojen ratkaisut eroavat toisistaan, mutta 
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molemmissa vaihtoehdoissa alueen jakeluverkko saadaan toimimaan taloudellisesti te-

hokkaasti. Nykytilanteen kuormitusennusteiden mukaan työssä esitettyjen ratkaisujen 

avulla verkko säilyttää toimintakykyisyytensä pitkälle tulevaisuuteen. 
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LIITE 1 KÄYTETYT KOMPONENTIT JA YKSIKKÖHINNAT 
 
 

Taulukko L1 Työssä käytetyt komponentit ja yksikköhinnat 

Muuntamot 
  

110 kV komponentit 
 Puistomuuntamo 24 680 € 

 
maakaapeli, normaali olosuhde 800 mm 457 030 € 

Kiinteistömuuntamo 53 900 € 
 

maakaapeli, vaikea olosuhde 800 mm 533 200 € 

Erotinasema 25 570 € 
 

110 kV lisäkenttä ja suojaus 267 250 € 

    
Muuntajaperustus 57 670 € 

20 kV ilmajohdot ja komponentit 
   Sparrow 

 
20 880 € 

 
Sähköasema komponentit 

Raven 
 

24 760 € 
 

Päämuuntajat 
 BLL62 

 
30 200 € 

 
6 MVA 

 
267 700 € 

Johtoerotin 5 200 € 
 

10 MVA 
 

302 510 € 

Kauko-ohjattu erotin 14 100 € 
 

16 MVA 
 

348 220 € 

Pylväskatkaisija 17 270 € 
 

20 MVA 
 

391 740 € 

    
25 MVA 

 
435 270 € 

    
31,5 MVA 

 
507 090 € 

Maakaapelit 
  

40 MVA 
 

571 290 € 

Kapunkialue (vaikea kaivuu) 
 

Kojeisto 
  Ahxamk-w 95-120 

 
98 870 € 

 
1-kisko lisäkenttä + suojaus 20 460 € 

Ahxamk-w 150-185 
 

104 550 € 
 

Maasulun sammutuslaitteisto,140 A 
maadoitusmuuntajalla 

177 380 € 

Ahxamk-w 240-300 
 

112 040 € 
 

Maasulun sammutuslaitteisto,250 A 
maadoitusmuuntajalla 

193 700 € 

       Maaseutu (normaali kaivuu) 
    Ahxamk-w 95-120 

 
55 720 € 

           

Ahxamk-w 150-185 
 

61 400 € 
          

Vesistökaapelit      

240 Vesistökaapeli 23 050 € 
     



 

LIITE 2 SÄHKÖASEMIEN KORVAUSKYTKENNÄT    sivu 1/3 
 

 
Kuva L2.1 Siltakylän korvaus ilman Kymi-johtoa 
 

 
Kuva L2.2 Neuvottoman korvaus ilman Kymi-johtoa 
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Kuva L2.3 Jumalniemen korvaus perusparantamisinvestointien jälkeen 

 

 

Kuva L2.4 Korkeakosken korvaus perusparantamisinvestointien jälkeen 
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Kuva L2.5 Ristinkallion korvaus perusparantamisinvestointien jälkeen 


