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on laatia tarkennettu kehittämissuunnitelma yhtiön sähköasemille ja alueverkolle, ottaen 

huomioon sähkön käytön kehityksen kunkin sähköaseman alueella sekä verkon sähkötekni-

sen toimivuuden normaaleissa ja poikkeuksellisissa kytkentätilanteissa.  

 

Sähköasemille ja alueverkolle suoritettiin nykytila-analyysi, verkostolaskennan tulosten ja 
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köverkolle asetettujen teknisten reunaehtojen täyttyminen kunkin sähköaseman korvauskyt-

kentätilanteessa. 
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tiön muilla sähköasemilla. Näiden perusteella voitiin laatia esitys sähköasemahankkeiden 

investointisuunnitelmaksi seuraavalle 15 vuodelle.  
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1. JOHDANTO 

1.1 Yleistä KSS Verkko Oy:stä 

KSS Verkko Oy (KSSV) toimii jakeluverkkoyhtiönä Kouvolan ja Iitin kuntien alueella. 

Kouvola ja Kuusankoski muodostavat alueen ainoan suuren kaupunkialueen, lukuun otta-

matta muutamia muita taajamia, verkkoalue on maaseutumaista. Alueen sähkönkäytön pai-

nopiste on Kouvola-Kuusankoski kaupunkialueella, sillä asutus ja palvelut ovat keskittyneet 

kyseiselle alueelle.  Jakelualue ja verkkoon liitetyt voimalaitokset on esitetty kuvassa 1.1. 

 

Kuva 1.1 KSS Verkon jakelualue ja KSS Energian voimalaitokset 

Taulukkoon 1.1 on koottu tärkeimmät yleistiedot verkosta. KSS Verkon sähkönjakeluverkko 

on luonteeltaan sekaverkkoa. Kouvolan ja Kuusankosken kaupunkialueilla verkko on pää-

osin kaapeloitua kaupunkiverkkoa, sen sijaan Iitissä ja Kouvolan etelä- ja pohjoisosissa 

verkko on pitkälti avojohtorakenteista maaseudun ilmajohtoverkkoa. 
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Taulukko 1.1 Yleistietoja verkosta 

110 kV alueverkkoa 63 km 

20 kV keskijänniteverkkoa 1415 km 

0,4 ja 1 kV pienjänniteverkkoa 3059 km 

110/20 kV sähköasemia 11 

20 kV kytkinasemia 2 

110 kV erotinasemia 2 

Jakelumuuntajia 1569 

 

Verkon kaapelointiaste on 22 % keskijänniteverkossa ja 50 % pienjänniteverkossa. Säävar-

muusaste on vastaavasti 55 % KJ-verkossa ja 61 % PJ-verkossa. Yhtiön verkkovision mu-

kaisesti toimitusvarmuusvaatimusten saavuttamiseksi taajama-alueet ja tärkeät KJ-yhteydet 

tullaan kaapeloimaan tai ne rakennetaan säävarmana ilmajohtona. Ilmajohtoja siirrettään 

tienvarteen alueilla, joilla kaapelointi ei ole mielekästä. PJ-verkkoa saneerataan poikkeusta-

pauksia lukuun ottamatta maakaapeliverkoksi. (KSSV 2018) 

 

1.2 Työn tausta 

Yhtiössä on laadittu keskijänniteverkolle toimitusvarmuus- ja kuntoperusteinen kehittämis-

suunnitelma. Kehittämissuunnitelmaan on sisällytetty myös alueverkon ja sähköasemien in-

vestoinnit, mutta yhtiössä nähtiin tarve suunnitelman tarkentamiselle sähköasemien ja alue-

verkon osalta. Tarkennukselle on tarvetta, sillä Kouvolan seudun kehitysnäkymät ovat muut-

tuneet ja moni hanke on lykkääntynyt tai peruuntunut kokonaan. Lisäksi 1970- ja 80 -luvulla 

rakennetut sähköasemat ovat taloudellisen pitoaikansa päässä tai lähellä sitä ja niiden uusi-

minen on hyvin ajankohtaista. 

 

Työn pääasiallinen tarkastelu rajattiin Kouvolan keskusta-alueen ympäristöön, sillä kahden 

aluetta syöttävän sähköaseman uusiminen on tarpeen ikäperusteisesti. Yhtiössä on ollut 

esillä erilaisia vaihtoehtoja keskusta-alueen sähkönjakelun järjestämiseksi tulevaisuudessa.  

Tämän työn tarkoituksena onkin muodostaa tarkempi kuva sähkönkulutuksen kehityksestä 

ja parhaasta investointivaihtoehdosta, ja laatia perusteltu esitys ratkaisuvaihtoehdosta. 

Työssä käydään läpi myös muut yhtiön sähköasemat ja niiden investointitarpeet kokonais-

valtaisen kehittämissuunnitelman laatimiseksi.  
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1.3 Työn rakenne 

Aluksi käydään läpi sähköasemiin liittyvää teoriaa, työssä käytettyjä ohjelmistoja sekä las-

kelmissa käytettyä laskentametodiikkaa. Luvussa kolme selvitetään sähköasemien ja alue-

verkon nykytila verkkotietojärjestelmän, yhtiön tilastojen ja verkostolaskennan tulosten pe-

rusteella. Nykytila-analyysia täydennetään seuraavassa kappaleessa arvioimalla sähkön käy-

tön kehitystä kaupungin kaavoitustietojen perusteella. Lisäksi samassa kappaleessa pohdi-

taan sähköautojen, lämmitystapamuutosten, sähkön pientuotannon, akkujen ja kysynnän 

jouston vaikutusta asiakkaiden sähkönkäyttöön. Verkon mahdollisten ongelmapaikkojen 

löytämiseksi luvussa 5 selvitetään sähköasemien päämuuntajatehon ja keskijänniteverkon 

siirtokyvyn riittävyys yksittäisen huippukuormatilanteessa sattuvan sähköasemavian aikaan.  

 

Edellä laadittujen kuormaennusteen, nykytila-analyysiin ja korvaustarkasteluiden tulosten 

perusteella esitetään parannusvaihtoehtoja Kouvolan keskusta-alueen sähköverkolle. Esitet-

tyjen investointivaihtoehtojen elinkaarikustannuksia vertaillaan nykyarvomenetelmällä. Lu-

kuun 7 on koottu investointitarpeet yhtiön muille sähköasemille. Samassa luvussa on lista-

tuttu myös keskijänniteverkon parannustarpeet sähköasemien korvattavuuden paranta-

miseksi. Viimeiseen käsittelylukuun on koottu yhteen tarkastelualueen ja muiden sähköase-

mien investointitarpeet ja laadittu yhtiön käyttöön sähköasemien investointisuunnitelma seu-

raavalle 15 vuodelle. 
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2. TEORIA 

Aluksi käydään läpi yleisellä tasolla työn taustalla olevat tekniikat. Tässä luvussa esitellään 

myös vaihtoehtojen tarkastelussa käytetyt laskentametodiikat. Aluksi käydään läpi sähkö-

asemainvestoinnin vaikutus muulle jakeluverkolle. Sähköasemien komponentit ja tekniikka 

esiteellään pääpirteissään. Seuraavissa osiossa käsitellään keskeytyskustannuksiin, häviöi-

hin, jännitteen alenemaan, vikavirtoihin ja investointilaskentaan liittyvät ilmiöt ja laskenta-

metodiikka. Teoriaosan lopussa käsitellään vielä tässä diplomityössä hyödynnettyjä tietoko-

neohjelmistoja. 

2.1 Sähköasemainvestoinnin vaikutukset jakeluverkkoon 

Uuden sähköaseman rakentaminen on suurin yksittäinen investointi jakeluverkkoon, joten 

myös sen vaikutukset ovat merkittävät. Uuden sähköaseman myötä keskijännitelähtöjen pi-

tuudet lyhenevät ja asiakasmäärä keskijännitelähtöä kohden vähenee. Lähtöjen lyhenemisen 

myötä niiden jännitteen alenema ja häviöt pienevät. Verkkoon muodostuu myös uusia suo-

jausalueita, minkä ansiosta vikojen vaikutusalue jää pienemmäksi. Uuden päämuuntajan 

myötä yhden päämuuntajan syöttämän verkon pituus lyhenee, jolloin olemassa olevien ase-

mien maasulkuvirrat pienentyvät. Oikosulkuvirrat puolestaan kasvavat pisteessä, johon uusi 

sähköasema rakennetaan. Kasvavien oikosulkuvirtojen myötä johtoja voi joutua vahvista-

maan uuden aseman lähellä. Toisinaan kasvavista vikavirroista voi olla apua verkon kauim-

maisissa pisteissä, missä suojauksen toimivuudessa voi olla ongelmia pienten oikosulkuvir-

tojen vuoksi. Sähköasemainvestointia pystytään harvoin perustelemaan pelkästään taloudel-

lisilla näkökohdilla, vaan tyypillisesti verkon sähkötekninen tila tai vikasietoisuus luovat 

tarpeen uudelle sähköasemalle. Käytännössä sähköasemainvestoinnin vaihtoehtona on mo-

nesti keskijänniteverkon vahvistaminen. (Partanen 2017) 

 

Viime vuosina ovat yleistyneet maaseutuympäristöön tarkoitetut kevyet sähköasemat. Ase-

mien hintaa on saatu laskettua yksinkertaistamalla 110 kV kentän laitteistoa ja käyttämällä 

tehdasvalmisteisia standardirakenteita. Kustannuksissa on voitu säästää myös järjestämällä 

syöttö asemalle kevytrakenteisella 110 kV johdolla, sillä pienen tehotarpeen vuoksi syöttä-

vällä johdolla on voitu käyttää pienempää johdinpoikkipintaa. Kevyillä sähköasemilla voi-

daan vähentää vikojen aiheuttamaa haittaa pienentämällä suojausalueita ja parantaa sähkön 

laatua lyhentämällä johtolähtöjen pituuksia. Edullisempi hankintahinta on mahdollistanut 

sähköasemien rakentamisen paikkoihin, joihin tavallisen sähköaseman rakentamien ei ole 

ollut taloudellisesti järkevää. 

 

Eräs mahdollisuus sähköasemainvestoinneissa on nykyisen sähköaseman laajentaminen. 

Laajentaminen voi tarkoittaa uuden johtolähdön lisäämistä tai toisen päämuuntajan 
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hankintaa. Toisen päämuuntajan hankinta tulee kyseeseen, jos nykyinen päämuuntajakapa-

siteetti ei riitä tai, jos aseman vikasietoisuutta halutaan parantaa. Toisen päämuuntajan myötä 

lähtöjen maasulkuvirrat pienentyvät ja aseman kuormitettavuus kasvaa. Uudella johtoläh-

döllä voidaan nykyisten lähtöjen kuormitusta ja häviöitä vähentää, myös vikojen määrä asia-

kasta kohti vähenee. Sen sijaan aseman syöttämässä verkossa maasulkuvirrat kasvavat verk-

kopituuden kasvaessa.  

 

2.2 Sähköasemien rakenne ja tekniikka 

 Tyypillinen jakeluverkon 110/20 kV sähköasema koostuu 110 kV:n kytkinlaitoksesta, pää-

muuntajasta, muuntajaperustuksesta tai muuntajabunkkerista sekä sähköasemarakennuk-

sesta, joka pitää sisällään 20 kV kojeiston, suojareleet, omakäyttö- ja kaukokäyttölaitteet. 

Päämuuntajia on sähköasemalla tavallisesti yksi tai kaksi ja niiden nimellisteho vaihtelee 10 

ja 40 MVA:n välillä. Näiden lisäksi sähköasemalla voi olla kondensaattoriparistoja tai reak-

toreita loistehon tai maasulun kompensointia varten. 

 

Sähköaseman kenno eli kenttä muodostuu yleisesti katkaisijasta, erottimesta ja suojalait-

teista. Katkaisija on komponentti, jonka on kyettävä katkaisemaan kaikki sen läpi kulkevat 

kuormitus- ja vikavirrat. Erotin eroaa katkaisijasta siten, että sitä voi ohjata vain kuormitta-

mattomana. Erottimen tehtävänä on erottaa virtapiirit luotettavasti ja näkyvästi toisistaan 

esimerkiksi huoltotilanteita varten. Johtoerottimen lisäksi kennossa on yleensä erillinen 

maadoituserotin, jota voidaan käyttää työmaadoittamiseen. Sen tarkoituksena on varmiste-

taa, ettei työkohteessa esiinny vaarallisia jänniteitä esimerkiksi sähkömagneettisen induktion 

seurauksena. Sähköasemien katkaisijat ja monesti myös erottimet on varustettu kaukokäyt-

tölaitteistolla, jonka avulla niitä voidaan ohjata suoraan yhtiön valvomosta käytönvalvonta-

järjestelmää käyttäen.  

 

Johtolähtöjen ja sähköaseman komponenttien suojaustoiminnoista vastaa suojareleet. Nyky-

päivänä suojauslaitteisto koostuu kennoterminaaleista, mittamuuntajista, apusähköjärjestel-

mästä ja muista apulaitteista. Kennoterminaalit ovat mikroprosessoripohjaisia suojareleitä, 

joihin voidaan ohjelmoida monipuolisesti erilaisia suojausfunktioita ja -portaita. Tavallisen 

johtolähdön suojaukseen on ohjelmoitu ainakin ylivirta- ja maasulkusuojaustoiminnot. Suo-

jareleet saavat mittaustiedon mittamuuntajilta, ja mikäli kyseisen suojareleen suojausfunkti-

oon määritelty laukaisuraja ylittyy, antaa rele laukaisukäskyn katkaisijalle. Virtamuuntajat 

ovat kennokohtaiset, jännitemuuntaja puolestaan on koko kiskolle yhteinen.  

 

Sähköasemien katkaisijat jaotellaan tyypillisesti niiden valokaaren katkaisemisessa käyttä-

män aineen perusteella vähäöljy-, SF6- ja tyhjiökatkaisijoihin. Vähäöljykatkaisijat ovat 
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poistuvaa tekniikkaa, sillä niiden koko ja huollon tarve on suurempi kuin uudemmilla kat-

kaisijatyypeillä. 20 kV katkaisijat ovat jo pidemmän aika olleet vaunu- tai kasettirakenteisia, 

jolloin erillisiä erottimia ei tarvita vaan vaadittu näkyvä erotusväli aikaan saadaan aikaan 

ulosvedettävällä katkaisijayksiköllä. (Elovaara ym.) 

 

Sähköaseman kojeisto voi olla joko ilmaeristeinen avokojeisto tai kaasueristeinen GIS-ko-

jeisto. Kaasueristeisen kojeiston merkittävin etu on niiden pieni tilantarve, joten niitä käyte-

tään esimerkiksi kaupunkien keskusta-alueen sähköasemilla. Negatiivisena puolena on ilma-

eristeistä kojeistoa kalliimpi hankintahinta. Keskijännitekojeistot ovat yleisesti ainakin osin 

metallikoteloituja avokojeistoja tai SF6-eristeisiä suljettuja kojeistoja (ABB 2000). 

 

Yksinkertaisimmillaan sähköaseman kojeisto on yksikiskokojeisto, jossa kaikki lähtö- ja 

syöttökentät liittyvät yhteen pääkiskoon. Pääkisko-apukiskojärjestelmässä voidaan yksittäi-

nen katkaisija ohittaa huollon ajaksi ilman keskeytystä. Varustamalla kojeisto kahdella pää-

kiskolla saadaan lisää mahdollisuuksia kuormien ryhmittelyyn, mistä on hyötyä erityisesti 

kahden päämuuntajan asemilla. Kahdentamalla kaksikiskojärjestelmän katkaisijat saadaan 

niin sanottu duplex-järjestelmä, joka on erittäin käyttövarma ja joustava, mutta hankintahin-

naltaan kallis komponenttien suuren lukumäärän takia. 20 kV:lla duplex-kojeiston lisähinta 

on suhteessa selvästi pienempi kuin suuremmilla jännitetasoilla, kun voidaan käyttää vau-

nukatkaisijoita. Sen vuoksi duplex-kojeistot ovatkin suhteellisen suosittuja kaupunkisähkö-

asemilla. Pienemmillä asemilla taas suositaan tyypillisesti yksikisko- tai pääkisko-apukisko-

järjestelmää, sillä ne ovat edullisempia hankkia ja ylläpitää eikä yhden päämuuntajan ase-

milla ole tarvetta kuormien ryhmittelyyn. 

 

2.3 Keskeytyskustannusten laskenta 

Sähkömarkkinalaissa on määrätty sähköyhtiöt maksamaan asiakkaille vakiokorvauksia yli 

12 tuntia kestävistä sähkökatkoista (Sähkömarkkinalaki 2013). Sähkön merkitys nykypäivän 

yhteiskunnassa on suuri, eikä lyhyitäkään katkoja hyväksytä, joten vakiokorvaukset eivät 

yksinään kuvaa riittävän hyvin sähkön arvoa sen kuluttajille. Tämän vuoksi keskeytysten 

arvottamiselle on luotu myös muita työkaluja.  

 

Energiavirasto on valvontamallissa määritellyt niin sanotut keskeytyksestä aiheutuneen hai-

tan eli KAH-parametrit, joita jakeluverkkoyhtiöt ovat velvoitettuja seuraamaan ja raportoi-

maan Energiavirastolle. Valvontamallin kautta vuotuiset KAH-kustannukset vaikuttavat 

suoraan verkkoyhtiön suurimpaan sallittuun liikevaihtoon. Tämän vuoksi näitä parametreja 

käytetään yleisesti myös jakeluverkon kehittämiskohteiden ja -vaihtoehtojen vertailussa. 
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Osana valvontamenetelmiä Energiavirasto on ilmoittanut KAH-arvot vuoden 2005 rahan ar-

vossa, joten korjataan ne tämän hetken inflaatiota vastaavaksi yhtälöllä 2.1.  

 

Δ𝐾𝐻𝐼𝑡 =
𝐾𝐻𝐼𝑡

𝐾𝐻𝐼𝑡−1
− 1      (2.1) 

missä 𝐾𝐻𝐼𝑡 on laskentavuoden elinkustannusindeksi ja 𝐾𝐻𝐼𝑡−1vuoden 2005 elinkustannus-

indeksi. Tilastokeskuksen elinkustannusindeksillä tarkistetut keskiarvoiset parametrit on 

koottu taulukkoon 2.1. (Energiavirasto 2018) 

 

Taulukko 2.1 Vuoden 2018 elinkustannusindeksillä korjatut KAH-parametrit (Energiavirasto 2018) 

 Odottamaton 

keskeytys 

Suunniteltu 

keskeytys 

Aikajälleen-

kytkentä 

Pikajällenkyt-

kentä 

Tunnus hE,odott hW,odott hE,suunn hW,suunn hAJK hPJK 

Yksikkö €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW €/kW 

Arvo 13,4 1,3 8,3 0,6 1,3 0,67 

 

Kun tunnettaan lisäksi keskeytyvä teho ja keskeytyksen kestoaika voidaan KAH-kustannuk-

set laskea esimerkiksi yksittäiselle johtolähdölle seuraavasti: 

 

𝐾𝐴𝐻 = 𝑃 ⋅ ℎ𝑊 + 𝑃 ⋅ ℎ𝐸 ⋅ 𝑡      (2.2) 

 

missä P on keskeytyvä teho, hE tehoperusteinen KAH-parametri, hE energiaperusteinen 

KAH-parametri ja t keskeytyksen kestoaika. Laskelmissa tehona käytetään tyypillisesti joh-

tolähdön keskitehoa olettaen, että vika voi tapahtua millä ajanhetkellä tahansa. Säteittäisen 

verkon keskeytyskustannusten laskennassa käytetään vyöhykemallia, jossa tarkastellaan sitä 

kuinka pitkän keskeytyksen vika tietyllä vyöhykkeellä aiheuttaa mihinkin verkon osaan. Me-

nettelytavan havainnollistamiseksi tarkastellaan vikatilannetta kuvan 2.1 mukaisessa ver-

kossa. 
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Kuva 2.1 Kolmeen laskentavyöhykkeeseen jaettu keskijännitejohtolähtö, kuvassa musta neliö kuvaa sähköase-

maa ja punainen ympyrä kauko-ohjattua erotinasemaa. 

Vian sattuessa vyöhykkeellä A, voidaan vyöhykkeelle C palauttaa sähköt nopealla kytken-

täajalla avaamalla erotin E2 kauko-ohjauksella ja sulkemalla E4 kauko-ohjauksella. Vyö-

hykkeelle B sähköjen palautus kestää hitaan kytkentäajan verran, kun erotin E1 avataan kä-

siohjauksella ja E4 suljetaan kauko-ohjauksella. Vyöhykkeelle A sähköjä ei voida palauttaa 

ennen kuin vika on korjattu. Koko johtolähdön keskeytyskustannukset saadaan käymällä 

kaikki vyöhykkeet läpi samalla metodiikalla ja summaamalla jokaisen vyöhykkeen tulokset 

yhteen. 

 

Tärkeimmäksi toimitusvarmuusinvestointeja ohjaavaksi tekijäsi on noussut vuonna 2013 

säädetty uusii sähkömarkkinalaki. Laki määrää myrskyistä ja muista sääolosuhteista aiheu-

tuneiden sähkökatkojen kestoajaksi enintään 6 tuntia asemakaava-alueilla ja 36 tuntia ase-

makaavan ulkopuolisilla alueilla. Lain vaatimukset tulee täyttää kaikilla käyttöpaikoilla vuo-

den 2028 loppuun mennessä ja puolella käyttöpaikoista 2019 lopussa. Jakeluverkkoyhtiöillä 

oli mahdollisuus anoa lisäaikaa vuoteen 2036 asti, mikäli verkkopituus asiakasta kohti on 

yli 200 metriä ja vaatimusten täyttäminen vaatii merkittäviä investointeja. (Sähkömarkkina-

laki 2013) 

2.4 Sähkötekninen laskenta 

Sähköjohdolla tapahtuvan tehohäviön suuruus saadaan seuraavasta yhtälöstä: 

 

𝑃ℎ = 3 𝐼2 𝑅      (2.3) 
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missä I on johtimen kuormitusvirta ja R johtimen resistanssi. Muuntajassa syntyy kahden-

laisia häviöitä, magnetointi- eli tyhjäkäyntihäviöitä sekä rauta- eli kuormitushäviöitä. Tyh-

jäkäyntihäviöitä syntyy aina kun muuntaja on jännitteinen, ja niiden suuruus riippuu muun-

tajan ensiöjännitteestä. Muuntajan kuormitushäviö puolestaan riippuu muuntajan kuormi-

tuksesta, ja se voidaan määrittää seuraavasta yhtälöstä: 

 

𝑃𝑘ℎä𝑣 = (
𝑆

𝑆𝑛
)

2

⋅ 𝑃𝑘𝑛     (2.4) 

 

missä S on muuntajan kuormitus, 𝑆𝑛 muuntajan nimellisteho ja 𝑃𝑘𝑛 muuntajan nimellinen 

kuormitushäviö. Muuntajan vuotuiset häviökustannukset voidaan laskea seuraavasti:  

 

𝐾ℎä𝑣 = (𝑃𝑘ℎä𝑣 ⋅ ℎ𝑘𝑎ℎä𝑣 + 8760 ⋅ 𝑃0ℎä𝑣) ⋅  𝐻ℎä𝑣,𝑒    (2.5) 

 

missä ℎ𝑘𝑎ℎä𝑣 on häviöiden huipunkäyttöaika, 𝑃0ℎä𝑣 tyhjäkäyntihäviö, ja 𝐻ℎä𝑣,𝑒 häviöener-

gian hinta. 

 

Johtimien impedanssin takia jännite johdon loppupäässä on pienempi kuin johdon alussa. 

Johdolla syntyvä jännitteen alenema voidaan laskea seuraavasta yhtälöstä: 

 

𝑈ℎ = 𝐼𝑅 cos 𝜙 + 𝐼𝑋 sin ϕ    (2.6) 

 

missä I on kuormitusvirta, R johtimen resistanssi, X johtimen reaktanssi ja 𝜙 vaihe-ero. Re-

sistanssi ja reaktanssi ovat riippuvaisia käytetystä johdintyypistä sekä johdon pituudesta, 

minkä seurauksena jännitteen alenema tulee ongelmaksi pitkillä pienipoikkipintaisilla joh-

doilla erityisesti, jos niiden kuormitus on korkea. 

 

2.5 Oiko- ja maasulkuilmiöt keskijänniteverkossa ja niiden laskenta 

Oikosululla tarkoitetaan tilannetta, jossa yksi tai useampi vaihe muodostaa suljetun virtapii-

rin vastuksettomasti tai hyvin pienen impedanssin kautta. Ideaalisessa eli vastuksettomassa 

oikosulussa vikapaikan jännite putoaa nollaan ja piirissä kulkee hyvin suuri vikavirta. Kes-

kijänniteverkossa oikosulkuvirran suuruus kolmivaiheissa viassa riippuu syöttävän verkon 

oikosulkuimpedanssista 𝑍𝑘, päämuuntajan oikosulkuimpedanssista 𝑍𝑚 ja vikapaikkaa syöt-

tävän johdon impedanssista 𝑍𝑗 sekä vikapaikan jännitteestä 𝑈𝑣 ennen vikaa seuraavasti: 

 

𝐼3𝑘 =
𝑈𝑣

𝑍′𝑘+𝑍𝑚+𝑍𝑗
.     (2.7) 
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Kolmivaiheisessa oikosulussa suuri vikavirta lämmittää voimakkaasti johtimia ja muita ver-

kon laitteita, aiheuttaa suuria mekaanisia voimia sekä aiheuttaa jännitekuopan kaikissa sa-

man kiskon lähdöissä. Tämän vuoksi suurivirtaiset viat tulee kytkeä pois mahdollisimman 

nopeasti. Lähellä sähköasemaa tapahtuville oikosuluille onkin käytössä aikahidastukseton 

pikalaukaisu, jonka yhteydessä ei käytetä jälleenkytkentöjä. Muutoin ilmajohdoille on käy-

tössä jälleenkytkennät, sillä ilmajohdolla sattuvista vioista jopa 85 % on luonteeltaan ohi-

meneviä. Pikajälleenkytkentää (PJK) edeltää 0,2 – 0,4 sekunnin mittainen jännitteetön aika, 

mikä riittää poistamaan ilman ionisaation. Näin esimerkiksi salamaniskun aiheuttama vika 

poistuu. Mikäli katkaisija laukeaa PJK:n jälkeen seuraa 30 – 120 sekunnin jännitteetön aika, 

jonka jälkeen tapahtuu aikajälleenkytkentä (AJK), jos vika ei ole vieläkään poistunut seuraa 

lopullinen laukaisu. 

 

Pienin oikosulkuvirta maasta erotetussa tai sammutetussa verkossa esiintyy kaksivaiheisessa 

viassa verkon sähköteknisesti kauimmassa pisteessä, eli missä impedanssi on suurin.  Kun 

yhtälöstä 2.7 on määritetty kolmivaiheinen oikosulkuvirta kyseisessä pisteessä, voidaan vi-

kavirta kaksivaiheissa oikosulussa laskea seuraavasti: 

 

𝐼2𝑘 =
√3

2
 𝐼3𝑘.      (2.8) 

 

Pienin oikosulkuvirta tulee selvittää, jotta suojaus voidaan asetella siten, että se havaitsee 

kaikki verkossa tapahtuvat viat. Pieni oikosulkuvirta voi muodostua ongelmaksi varsinkin 

varasyöttötilanteissa, jolloin vikavirta ei välttämättä erotu kuormitusvirrasta tarpeeksi sel-

västi. 

 

Maasta erotetussa verkossa yksivaiheissa viassa ainoa kulkutie vikavirralle syntyy johtojen 

maakapasitanssien kautta kuvan 2.2 mukaisesti. Tällaista vikaa kutsutaan maasuluksi, sillä 

vikavirta kulkee maan kautta. 
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Kuva 2.2 Vasen puoli: Maasulkuilmiö maasta erotetussa keskijänniteverkossa. Oikea puoli: Maasulkuilmiö 

impedanssin kautta maadoitetussa (sammutetussa) keskijänniteverkossa. C on johdinten maakapasitanssi, Rf 

vikaresistanssi ja If maasulkuvirta. (Partanen 2017) 

 

Maasulkuvirran suuruus riippuu koko galvaanisesti yhteen kytketyn verkon maakapasitans-

sista 𝐶0, vaihejännitteestä 𝑈𝑣 sekä vikapaikan resistanssista 𝑅𝑓 yhtälön 2.9 mukaisesti. 

 

𝐼𝑚𝑓 =
3𝜔𝐶0

√1+(3𝜔𝐶0𝑅𝑓)
2

 𝑈𝑣     (2.9) 

 

Maasulkuvirrat ovat ajankohtainen asia monessa verkkoyhtiössä, sillä avojohtoihin nähden 

kaapeleiden maakapasitanssi on monikertainen, eli kaapelointi kasvattaa maasulkuvirtoja 

tuntuvasti. Maasuluissa virrat ovat selvästi pienempiä kuin oikosuluissa ja haasteena ovatkin 

kosketus- ja askeljännitteet sekä vian paikantaminen. Maadoitusjännitteen suuruus voidaan 

laskea seuraavasti: 

 

𝑈𝑚 = 𝑅𝑚𝐼𝑚𝑓      (2.10) 

 

missä 𝑅𝑚on maadoitusresistanssi ja 𝐼𝑚𝑓 maasulkuvirta. Maadoitusjännitteelle on puolestaan 

määritelty standardissa SFS 6001 raja 𝑈𝑚 max ≤ 𝑘 ⋅ 𝑈𝑡𝑝 missä 𝑈𝑡𝑝on kosketusjännite ja k 

maadoitustapaan liittyvä kerroin, yleensä 4 tai 5. Sallitun kosketusjännitteen suuruus riippuu 

suojauksen laukaisuajasta. Suomessa maan sähkönjohtavuus on yleisesti huono eli maadoi-

tusresistanssi on korkea, jolloin maasulkuvirran rajoittaminen ja vian poiskytkentäajan ly-

hentäminen ovat ainoat mielekkäät keinot hallita kosketusjänniteitä.   
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Maasulkuvirtoja voidaan rajoittaa verkon sammutuksella eli maasulkuvirran kompensoin-

nilla. Kompensointi toteutetaan maadoittamalla muuntajan tähtipiste induktanssin eli käy-

tännössä kuristimen kautta, kuvan 2.2 oikean puolen mukaisesti. Nyt verkkoon syntyy ka-

pasitiivista maasulkuvirtaan Imf nähden vastakkaisvaiheinen virta Il. (Partanen 2017) 

 

2.6 Investointilaskenta 

Erilaisten investointien ja niistä aiheutuvien eri ajanjaksoille jakautuvien kustannusten ver-

tailemiseksi täytyy kustannukset yhteismitallistaa. Tämä onnistuu esimerkiksi nykyarvome-

netelmällä. Käytännössä investoinnin nykyarvo kertoo sen nykyhetkessä vaaditun rahamää-

rän suuruuden, jolla voidaan kattaa kaikki kyseisen investoinnin aiheuttamat kustannukset 

sen koko käyttöajalta. Elinkaarikustannuksissa pyritään huomioimaan kaikki kustannukset 

ja säästöt tai tuotot investoinnin koko elinajalta. Koska sähköverkkojen tapauksessa inves-

tointien pitoaika voi olla 20 – 50 vuotta, nousevat investointikustannusten ohella korkokanta 

ja pitoaika merkityksellisiksi laskentaparametreiksi.  Käyttöaikana käytettään tyypillisesti 

komponenttien teknis-taloudellisia pitoaikoja, ellei muuta tietoa ole. Energiavirasto on il-

moittanut komponenteille niiden pitoaikavälit, minkä pohjalta kukin yhtiö tekee strategias-

saan päätöksen kullekin komponentille käytetystä pitoajasta. Muun ajan käyttäminen inves-

tointilaskennassa voi olla perusteltua, jos esimerkiksi tiedetään kyseisen investoinnin pois-

tuvan käytöstä selvästi ennen sen teknillis-taloudellisen pitoajan päättymistä.  

 

Toinen menetelmä elinkaarikustannusten tarkasteluun on annuiteettimenetelmä, jossa inves-

tointikustannus jaetaan vuotuiseriin koko pitoajalle. Peruste investoinnille voi löytyä saavu-

tettavista säästöistä, jolloin investointi on kannattava, kun vuodessa saavutettava säästö on 

suurempi kuin investoinnin annuiteetti. Tällaisia investointeja voivat olla esimerkiksi ilma-

johdon johdinvaihto suurempaa poikkipintaan, jolloin vuotuiset säästöt häviökustannuksissa 

kuolettavat johdinvaihdon kustannukset johdon pitoajan aikana. Toisaalta monesti inves-

toinnin perusteena ovat muut tekijät kuten komponenttien ikä tai verkon sähkötekninen tila, 

jolloin uudistusinvestoinnin kohdalla on perusteltua valita se vaihtoehto, jonka elinkaarikus-

tannukset pitoajalta ovat pienimmät. 

 

 

 

2.7 Tietojärjestelmät 

Nykypäivänä erilaiset tietokoneohjelmistot ja tietokannat toimivat tärkeinä tietolähteinä ja 

suunnittelun työvälineinä sähköverkkojen kehitystehtävissä. Suunnittelutehtävissä tärkein 
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työkalu on verkkotietojärjestelmä (VTJ), joka sisältää tarkan kuvauksen verkon topologi-

asta, rakenneosista ja niiden maantieteellisestä sijoittumisesta. VTJ tarjoaa mahdollisuuden 

verkon tarkastelun ja piirtämisen lisäksi, luvussa 2.8 kuvatun verkostolaskennan suorittami-

seen ja erilaisten kyselyiden tekemiseen ohjelman tietokannasta. KSS Verkolla on käytössä 

Tiedon kehittämä PowerGrid-verkkotietojärjestelmä, lyhyemmin PG. Muita Suomessa ylei-

sesti käytettyjä vaihtoehtoja ovat Trimblen NIS ja ABB:n Integra.  

 

Sähköasemien korvauskytkentöjen laskennan ja investointivaihtoehtojen vertailussa käyte-

tään Tiedon kehittämää sähköjakeluverkon yleissuunnitteluun tarkoitettua ohjelmistoa. Se 

on monilta osin verkkotietojärjestelmän kaltainen, mutta verkon kuvaus on yleispiirteisempi 

ja laskennan tuloksia voi esittää monipuolisemmin. GPT eli General Planning Tool toimii 

Esrin ArcMap -karttaohjelmiston päällä, ja sisältää monipuolisia mahdollisuuksia erilaisten 

laskentatulosten ja verkostokuvien visualisoitiin erilaisille taustakartoille. Ohjelma sisältää 

normaalien tehonjako- ja vikavirtalaskennan lisäksi mahdollisuuden verkon luotettavuuslas-

kentaan. Myös verkon muutosten tekeminen onnisuu karkeammalla tasolla, mistä on hyötyä 

tämän työn tarkasteluissa. GPT:n laskentamoduuli pohjautuu PG:n laskentamoduuliin, mutta 

GPT:n etuna on mahdollisuus laskea koko KJ-verkko yhdellä kertaa. 

 

Käytönvalvontajärjestelmä eli SCADA mahdollistaa sähköasemien ja muiden kaukokäytöllä 

varustettujen verkostokomponenttien tilan ohjauksen valvomosta, lisäksi sähköasemien mit-

taustiedot tallentuvat SCADA:n tietokantaan. Verkon todelliset mittaustiedot ovatkin tämän 

työn osalta tärkein käytönvalvontajärjestelmästä saatava tieto. Näiden ohjelmien lisäksi tau-

lukkolaskentaohjelmisto on hyödyllinen työkalu laskentatulosten kokoamiseen ja vertailuun, 

sekä sellaisten laskentatulosten laskemiseen, joita ei saa suoraan muista tietojärjestelmistä.  

 

2.8 Verkostolaskenta 

Verkon kuormitusasteen selvittämiseksi verkkotietojärjestelmissä on mahdollista suorittaa 

tehonjakolaskenta. Verkkotietojärjestelmä laskee verkon kuormituksen asiakastietojärjestel-

mästä saatujen kulutustietojen, ohjelmaan tietokannassa olevien verkon sähköteknisten tie-

tojen ja käyttäjän määrittämien laskentaparametrien perusteella. Tehonjaon lisäksi lasken-

nan tuloksena saadaan verkon oiko- ja maasulkuvirrat, joiden perusteella voidaan tarkastella 

suojauksen toimivuutta ja verkon oikosulkukestoisuutta. Tuloksena on listaus muun muassa 

jännitteistä, virroista, tehoista ja vikavirroista verkon eri pisteissä. Elovaaran mukaan seu-

rantalaskennan tarkoituksena on selvittää verkon kyseisen hetken kuormitus ja suojauksen 

toimivuus. Suunnitelmalaskentaa puolestaan voidaan käyttää uuden verkon mitoituksen 

suunnitteluun tai mallintaa verkossa tehtävien muutosten vaikutusta sen sähkötekniseen ti-

laan. (Elovaara ym.) 
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PowerGrid käyttää laskennassa kuormituskäyriä, joilla se muuttaa huipputehon energiaksi 

ja muodostaa jokaiselle käyttöpaikalle tehon kaikille laskentatunneille. Kuormituskäyrinä 

käytettään Sähkölaitosyhdistyksen nykyinen Sener laatimia SLY92-tyyppikäyriä. Näissä 

tyyppikäyrissä vuosi on jaettu 26:een 2-viikkojaksoon. Jokainen 2-viikkojakson koostuu eri 

ajankohtia kuvaavista arki-, aatto- ja pyhäjaksoista, jotka puolestaan sisältävät indeksiarvon 

vuorokauden 24 tunnille (Elovaara ym.) Kyseiset kuormituskäyrät ovat edelleen yleisesti 

käytössä, mutta ne perustuvat pääasiassa 80-luvulla tehtyyn kuormitustutkimukseen, minkä 

vuoksi ne eivät kuvaa nykypäivän sähkönkäyttöä erityisen hyvin. VTT on laatinut tuoreem-

pia tyyppikäyriä, mutta nekin ovat peräisin 2000-luvun alusta, eivätkä ne ole käytettävissä 

PG:ssä. Kuormitusmallien puutteellisuuden korjaamiseksi PowerGrid käyttää laskennassa 

todellisia käyttöpaikoilta mitattuja huipputehoja, mutta kuormituskäyrien virheellisyyden 

vuoksi niiden ajallinen jakauma voi edelleen olla väärä. 
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Taulukko 2.2 PoweGrid ohjelmistossa käyttäjän määriteltävissä olevat laskentaparametrit. Sarakkeessa ”Käy-

tetty arvo” on esitetty työssä käytetyt laskentaparametrit. 

Parametri Käytetty arvo Yksikkö 

Kiskon jännite 20,8 kilovolttia 

Kuormitusten vakiokerroin 1,1  

Tilastollinen varmuusker-

roin 

1,28  

Maasulkuimpedanssi 500 Ohmia 

Releen toiminta-aika 0,1 sekuntia 

Johtimen lämpötila vikata-

pauksessa 

40 Celsiusta 

Johtimen lämpötila ylikuor-

mituksessa 

40 Celsiusta 

Häviöiden huipunkäyttöaika 3000 tuntia 

Energiahäviöiden hinta 0,04 €/kWh 

Tehohäviöiden hinta 0,04 €/kW 

Tarkastelujakso 1 vuotta 

Korkokanta 3,0 prosenttia 

Kuormituksen kasvupro-

sentti 

1,0 prosenttia 

Kuormituksen kasvuaika 0 vuotta 

Sulakkeen toiminta-aika 0,0 sekuntia 

Jakelumuuntajan jännite 400 volttia 

 

 

Taulukossa 2.2 on esitetty käyttäjän määriteltävissä olevat lähtötietoparametrit. Muilta osin 

ohjelma hyödyntää tietokannassa olevia tietoja esimerkiksi huipputehoista ja verkostokom-

ponenttien sähköteknisistä arvoista.  Laskenta summaa tuloksia tehon syöttösuunnassa ylös-

päin siten, että esimerkiksi päämuuntajan huipputehoksi tulee sen syöttämien keskijännite-

lähtöjen yhtäaikaisten huipputehojen summa (Tieto 2012). Verkostolaskennalla voidaan hel-

posti mallintaa verkkoon tehtävien muutosten vaikusta kuormitukseen, häviöihin ja vikavir-

toihin. Ominaisuudella voidaan tarkastella esimerkiksi kytkentätilamuutosten tai verkostoin-

vestointien vaikutuksia verkon sähköntekniseen tilaan.  
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3. VERKON NYKYTILAN MÄÄRITTÄMINEN 

Investointitarpeiden määrittämiseksi ja työn rajaamiseksi selvitetään verkon nykytila. Ny-

kytilan määrittely tuo esille verkon mahdolliset ongelmakohdat ja kohdat, joista voi muo-

dostua ongelmia tulevaisuudessa. Prosessissa selvitetään verkon sähkötekninen ja mekaani-

nen kunto sekä tutkitaan vikatilanteiden vaikutuksia. Apuvälineenä käytetään verkkotieto-

järjestelmän tietoja, verkostolaskennan tuloksia, erilaisia verkkoon liittyviä tilastoja sekä tar-

peen mukaan muita yhtiön tietolähteitä. Nykytilan analyysin perusteella valitaan sähköase-

mat, joille tarkastellaan tarkemmin eri investointivaihtoehtoja. 

 

3.1 KSS Verkon sähkönjakeluverkko 

KSS Verkon jakelualue käsittää Iitin, entisten Kouvolan, Kuusankosken, Valkealan ja Myl-

lykosken alueet. Sähköasemia on yhteensä 13 kappaletta, joista kaksi on 20 kV kytkinasemia 

ja loput 110/20 kV sähköasemia. Koko keski- ja suurjänniteverkko sekä sähköasemat verk-

kotietojärjestelmässä on esitetty kuvassa 3.1. 

 

Kuva 3.1 SJ- ja KJ-verkko, sähkö- ja kytkinasemat, voimalaitokset sekä kauko-ohjattavat erotinasemat. Työn 

pääasiallinen tarkastelualue on rajattu karttaan vihreällä. 

Kuvassa punaisella näkyvä alueverkko on toteutettu rengasverkkona Kouvolan ympäristössä 

ja suurin osa sähköasemista liittyy siihen. Iitin alueen kolme sähköasemaa sekä Myllykosken 

ja Pilkanmaan sähköasemat puolestaan liittyvät suoraan Fingridin kantaverkkoon. Aluever-

kon liityntäpiste kantaverkkoon on Fingridin Korian kytkinasemalla. 
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3.2 Sähköasemien ikä ja tekniikka 

Sähköasemien ikään perustuvat investointitarpeet selvitettiin sähköasemakomponenttien 

ikätietojen, elinkaarianalyysin ja kunnossapitosuunnitelman perusteella. Liitteeseen I on ke-

rätty kaikkien sähköasemien yleistiedot, kojeiston valmistumisvuotena on käytetty sitä 

vuotta, jolta suurin osa komponenteista on peräsin. Alueverkon osalta johtojen ikä- ja raken-

netiedot on kerätty pääosin verkon tilastoista. 

3.2.1 Sähköasemat 

Liitteen I taulukosta nähdään useimpien sähköasemien rakennusajankohdan ajoittuvan 

1960-luvalta 1980-luvulle ulottuvalle välille, sillä alueen kasvu ja sähköistyminen on ollut 

voimakkaimmillaan tällöin. Energiavirasto, jäljempänä EV, on määritellyt useimmille säh-

köasemakomponenteille pitoajaksi 40 – 50 vuotta, eli tästä näkökulmasta useilla sähköase-

milla on merkittäviä investointitarpeita lähivuosina. Uudet tai uudistetut Huutotöyryn, Kan-

sikkaantien, Tornionmäen ja Vahteronmäen asemat voidaan suoraan rajata varsinaisen tar-

kastelun ulkopuolelle. Kaikilla asemilla on käytössä ilmaeristeinen kojeisto. 110 kV katkai-

sijat ovat vähäöljykatkaisijoita, lukuun ottamatta 2000-luvulla rakennettuja tai uusittuja ase-

mia, joilla käytettään SF6-katkaisijoita. Keskijännitepuolella katkaisijoina on puolestaan 

pääasiassa tyhjiö- ja SF6-katkaisijoita. Muutamalla asemalla on edelleen käytössä keskijän-

nitteellä Strömbergin OSAM-vähäöljykatkaisijat. Suojaustoimintoihin käytetään kennoter-

minaaleja, paitsi Korjalan ja Paimenpolun asemilla, joilla on vielä käytössä staattisia ylivirta- 

ja maasulkureleitä. 

 

Suurimalla osalla ennen 1990-lukua rakennettuja asemia on vaihdettu ainakin yksittäisiä 

komponentteja. Näiden asemien kohdalla luontevimmalta vaihtoehdolta vaikuttaa loppujen-

kin komponenttien uusiminen. Kokonaan uuden sähköaseman rakentaminen saattaa kuiten-

kin olla edullisempi ratkaisu, sillä uudet asemat kootaan tehdasvalmisteista moduuleista ja 

siten työmaalla tehtävän työn osuus on pieni. Vanhaa asemaa saneerattaessa taas joudutaan 

paikan päällä tekemään kalliita muutostöitä, ja vanha kojeisto tai tilat saattavat rajoittaa ase-

man kehittämismahdollisuuksia. Erityisesti vanhan aseman korvaaminen kokonaan uudella 

saattaa tulla kyseeseen, jos alueen sähkönkäyttö on muuttumassa voimakkaasti tulevaisuu-

dessa. 

 

Sähköasemakomponentteja tarkasteltiin myös niiden elinkaaren näkökulmasta. ABB on laa-

tinut KSSV:lle elinkaarianalyysin, joka käsittää ABB:n ja sen edeltäjien Asean ja Strömber-

gin valmistamat komponentit. Heidän luokituksessaan on neljä vaihetta ”Active”, ”Classic”, 

”Limited” ja ”Obsolete” Kahdessa ensimmäisessä luokassa varaosia ja muita tukipalveluita 
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on saatavissa normaalisti, Limited-vaiheessa varaosia on vielä saatavilla, mutta kyseistä 

komponenttia ei saa enää uutena. Obsolete luokitettujen tuotteille varaosien ja tuen saantia 

ei enää taata (ABB 2016a). Yleisesti elinkaarianalyysin mukaan suosituksena on Obsolete-

vaiheen komponenttien uusiminen tai joissain tapauksissa laaja huolto. Myös valtaosaa Li-

mited-tilan tuotteita suositellaan uusittavaksi lähitulevaisuudessa. Pääasiassa elinkaariana-

lyysin komponenttien uusintasuositukset osuvat yksiin EV:n määrittämien pitoaikojen 

kanssa. Joitakin yksittäisiä poikkeuksia on, ABB valmistaa edelleen OJO-sarjan 20 kV erot-

timia, sama erotinmalli on käytössä osassa 70-luvun kojeistoja. Toisaalta yli 25 vuotiaita 

HPA-sarjan SF6-katkaisijoita suositellaan uusittavaksi, kun EV ilmoittaa katkaisijoiden pi-

toajaksi 40 vuotta. (ABB 2016b) 

 

Ikä- ja elinkaaritietojen perusteella voidaan todeta uusimistarpeiden painottuvan 110 kV ko-

jeistoihin, sillä monilla asemilla 110 kV kenttä on alkuperäinen, ja 40 – 50 vuoden iässä. 20 

kV kojeistoja ja suojareleitä sen sijaan on uusittu monille vanhemmille asemille. Akuutein 

saneeraustarve on Korjalan ja Paimenpolun asemilla, sillä niihin ei tehty merkittäviä uudis-

tuksia rakentamisen jälkeen. 10-vuotisjakson lopulla myös 80-luvun puolivälissä rakennetut 

Kausalan ja Kuusaanlammen asemat ovat uusimisiässä. Kausalassa ongelmana on myös 20 

kV lähtöjen riittävyys, sillä alueen keskijänniteverkkoon on tulossa muutoksia. 

3.2.2 Alueverkko 

KSS Verkon alueverkko käsittää Kouvolan kaupunkialueen ympäri kulkevan rengasverkon 

sekä siitä pohjoiseen Korvenlaidan sähkörata-asemalle ja Kansikkaantien sähköasemalle 

haarautuvan johdon. 110 kV:n verkossa johtimina on käytetty Duck- ja Ostrich-johtimia. 

Pylväät ovat rakenteeltaan puu-, teräsputki- ja teräsristikkopylväitä. 110 kV verkko, siihen 

liitetyt sähköasemat sekä johtojen ikäjakauma on esitetty kuvassa 3.2. Kuvassa punaisella 

näkyvä Nirvistentien asemalta pohjoiseen lähtevä johto-osuus on Fingridin omistuksessa. 
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Kuva 3.2 Alueverkon johto-osien asennusvuodet, punaiset neliöt kuvaavat sähköasemia ja vihreät 110 kV erot-

timia. 

Johtoväli Sydänmaa-Valkeala on ikänsä puolesta uusimisen tarpeessa lähiaikoina, sillä se on 

rakenteeltaan puupylväsjohtoa, jonka pitoaika on 45 vuotta. Lisäksi johtoa on muutettava 
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alueen muuttuvan kaavoituksen takia (KSSV 2018). Myös 1979 ja 1985 valmistuneet 

puupylväsjohdot tulevat uusimisikään tarkastelujaksolla. Muuten 110 kV verkossa ei ole 

nähtävissä akuuttia uusimistarvetta ainakaan johtojen iän puolesta.  Vuonna 2010 valmistu-

neen Valkeala-Kuusanlampi yhteyden myötä verkko on rengasmuotoinen, minkä ansiosta 

myös verkon käyttövarmuus on hyvä. 110 kV:n verkossa on kaksi erillistä erotinasemaa 

Multamäki ja Ruotsula. Multamäen erotinasema on rakennettu 2018 Kansikkaantien johdon 

rakentamisen yhteydessä. Ruotsulan erotinta voidaan ohjata vain paikallisesti ja se on vuo-

delta 1986, joten tutkitaan mahdollisuutta sen korvaamiseksi sähköasemainvestointien yh-

teydessä. 

3.3 Verkon kuormitusaste 

Selvitetään päämuuntajien huippukuormat sekä alueverkon kapasiteetin riittävyys verkko-

alueella. Kuormitusasteen selvittämiseksi suoritettiin kaikille sähköasemille tehonjakolas-

kenta verkkotietojärjestelmässä, minkä tuloksena saatiin päämuuntajien ja KJ-lähtöjen huip-

putehot sekä kuormitusasteet.  Verkostolaskennan tarkkuuden selvittämiseksi kirjattiin myös 

sähköasemalähtöjen virtamittaukset käytönvalvontajärjestelmästä. Mittauksia kerättiin 

muutamalta kylmältä talvipäivältä tältä ja edellisiltä talvilta. Taulukkoon 3.1 on koottu tu-

lokset päämuuntajittain. Sarakkeessa ”Mitattu teho” on virtamittauksista laskettu teho ja 

puolestaan sarakkeessa ”VTJ teho” on verkkotietojärjestelmän tehojakolaskennan tulos. 

Taulukossa 3.2 on puolestaan kytkinasemien huipputehot ja -virrat sekä niitä syöttävien kaa-

pelien suurimmat kuormitusasteet. 
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Taulukko 3.1 Päämuuntajien nimellistehot sekä mitatut ja tehonjakolaskennan antamat huipputehot 

Sähhkö-

asema 

Tunnus Nimellisteho 

[MVA] 

Mitattu teho 

[MVA] 

VTJ teho 

[MW] 

Kulutusten 

ero [%] 

Huutotöyry PM 10 2,3 3,2 39 

Kansikkaan-

tie 

PM 10 5,3 5,6 6 

Kausala PM1 25 13,4 13,3 - 1 

Korjala M1 25 11,6 15,3 32 

Kuusaan-

lampi 

PM1 25 10 13,7 37 

 PM2 25 12,6 15,9 27 

Mankala PM4 10 1,2 0,82 - 32 

 PM5 5    

Myllykoski PM1 25 9,9 12,1 23 

Nirvistentie M1 16 6,5 8,1 29 

 M2 25 9,1 8,0 - 9 

Pilkanmaa PM1 25 11,6 15,1 30 

Valkeala PM1 10 7,4 5,1 - 30 

 PM2 10 5,8 7,3 25 

Vahteron-

mäki 

M1 25 15,8 19,7 24 

 M2 25 13,3 15,1 13 

 

Yleisesti voidaan havaita, että VTJ:n tehonjakolaskennan antamat päämuuntajien kuormi-

tukset ovat keskimäärin 20 – 30 prosenttia todellisia mitattuja huippuja suurempia. Valkea-

lan mittaustiedot ovat ajalta ennen Kansikkaantien sähköaseman valmistumista, eli osa Val-

kealan kuormista on siirtynyt Kansikkaalle. Muita suuria kytkentätilanteiden muutoksia ei 

ole tiedossa, mutta jonkin verran tuloksiin voivat vaikuttaa jakorajamuutosten kaltaiset pie-

nemmät muutokset verkossa.  

 

Talven mitoituslämpötila Kouvolan alueella on - 29 ℃ (Ilmatieteen laitos 2011). Virta-

mittaukset on sen sijaan kerätty päiviltä, jolloin lämpötila on vaihdellut – 8 ja – 24 asteen 

välillä. Joten eroa mitattujen ja laskennallisten tehohuippujen välillä selittää osin myös ul-

kolämpötila. Sähkölämmityskohteissa lämpötilariippuvuus on luokkaa 1 W/K, m2 mitoitus-

lämpötilaan saakka (Heljo ym. 2016). Tilastokeskuksen mukaan Kouvolassa on noin 

1 500 000 m2 sähkölämmiteisiä rakennuksia (Tilastokeskus 2017). Arvioidaan kuormitus-

mittausten aikaiseksi keskilämpötilaksi – 20 ℃, jolloin lämpötilaeron vaikutus sähkönkulu-

tukseen olisi noin 13 MW. Koko verkon osalta ero todellisen ja laskennallisen huipputehon 
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välillä on yhteensä 22,5 MW eli voidaan arvioida lämpötilan selittävän likimain puolet huip-

putehojen erosta. 

 

Kolmas eroja selittävä seikka on se, että todellisuudessa sähköasemien tehohuiput eivät osu 

täysin samalle hetkelle. Tehonjakolaskenta sen sijaan laskee jokaiselle sähköasemalle koko 

vuoden korkeimman tehon. Tehonjakolaskennan mukaan esimerkiksi Kuusanlammen teho-

huippu osuus vuoden tunnille 8202 kun Korjalan sähköaseman huippu on puolestaan tunnilla 

7744. 

 

Taulukko 3.2 20 kV kytkinasemien syöttöjen mitatut virrat, laskennalliset tehot ja syöttöjohtojen suurimmat 

kuormitusasteet. Työssä käytetään maakaapeleille seuraavia lyhenteitä AHX (AHXAMK-W), APY (APY-

AKMM) ja AXCEL (AXCEL-LT). 

Kytkin-

asema 

Syöttö Kaapeli-

tyyppi 

Mitattu 

virta [A] 

Laskennalli-

nen teho 

[MVA] 

VTJ 

teho 

[MW] 

Kuormi-

tusaste 

[%] 

Paimen-

polku 

KSP AXCEL240 64 2,3 4,6 16 

 VHT APY240 189 6,8 6,6 57 

 Yhteensä  253 9,1 11,2  

Tornion-

mäki 

KSP AHX185 117 4,2 4,9 35 

 VHT AHX185 68 2,5 3,2 19 

 Yhteensä  185 6,7 8,1  

 

Myös kytkinasemien laskennalliset kuormat olivat noin 20 % suuremmat kuin todelliset mit-

tauksiin perustuvat. Suunnitelmalaskenta on tarkoitettu verkon suunnittelua ja mitoittamista 

varten, joten on ymmärrettävää, että se antaa suurempia tuloksia. Suunnitelmalaskennan yli-

mitoitus ei johdu pelkästään lämpötilojen kaltaisista satunnaisvaihteluista, vaan virhettä syn-

tyy myös vanhentuneista tyyppikäyristä.  

 



31 

 

Taulukko 3.3 110 kV verkossa käytettyjen johtojen tekniset tiedot (Elovaara ym. 1988) 

 Ostrich Duck 2-Duck 

Poikkipinta-ala te-

räs/alumiini [mm2] 

152/25 305/39 2*305/39 

Kuormitettavuus 

[A] 

430 640 1 280 

Terminen kuormi-

tettavuus [MVA] 

80 120 240 

 

Verkkotietojärjestelmä ei tarjoa mahdollisuutta SJ-verkon tehonjakolaskentaan, joten sen 

kuormitusastetta arvioitiin sähköasemien mitattujen huipputehojen ja taulukossa 3.3 esitet-

tyjen SJ-johtojen teknisten tietojen perusteella. Kuvassa 3.3 tällä tavoin saadut kuormitukset 

eri johto-osille olettaen, että verkkoa käytetään säteittäisenä Kuusanlammen ja Valkealan 

välisen johdon ollessa kytkettynä irti. Kyseinen järjestely vastaa 110 kV verkon normaalia 

kytkentätilaa. 

  

 

Kuva 3.3 Alueverkon kuormitus sähköasemien huipputehojen perusteella ja asemavälien johdinlajit. 

Alueverkon osalta voidaan todeta, ettei johtojen terminen kuormitettavuus ole ongelma, kun 

kaikki yhteydet ovat käytössä. Korkein kuormitus on tällä hetkellä Korian ja Vahteronmäen 

välisellä johto-osuudella, missä kuormitusaste on vajaa 50 prosenttia. Tilanteessa, jossa Ko-

rialta Korjalan ja Nirvistentien suuntaan lähtevä johto on pois käytöstä, nousee Valkealan 

suuntaan kulkevan Ostrich-johdon kuormitusaste yli 90 prosenttiin. Sen vuoksi olisi perus-

teltua kasvattaa kyseisen Sydänmaa-Valkealan johdon poikkipintaa samalla, kun johto uusi-

taan. 
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Normaalissa käyttötilassa ei verkossa ole nähtävissä kapasiteettiongelmia. Korkeimmat pää-

muuntajien kuormitusasteet ovat tällä hetkellä Vahteronmäen ja Valkealan asemilla. Sähkö-

asemien korvauskytkentöjen vaikutusta verkon kuormitusasteeseen käsitellään luvussa 5. 

 

3.4 Jännitteen alenema ja keskeytyskustannukset 

Verkostolaskennan tuloksena saatiin myös verkon laskennalliset jännitteen alenemat ja teho- 

ja energiahäviöistä aiheutuneet kustannukset. Taulukkoon 3.4 on koottu kymmenen keski-

jännitejohtolähtöä, joilla tapahtuu suurimmat jännitteen alenemat. 

 

Taulukko 3.4 Johtolähdöt, joilla tapahtuu suurin jännitteen alenema, sekä suurimman jännitteen aleneman pis-

teen etäisyys sähköasemasta 

Lähtö 

Suurin jännit-

teen alenema 

[%] 

Etäisyys [km] 

PILL05/ORAVALA 7,5 22,8 

PILL04/VERLA 7,5 28,5 

VALL12/MIETTULA 5,1 33,9 

KSPL12/RAVIKATU 2,7 19,1 

KSAL05/KAIVOMÄKI II 2,4 25,4 

KANSJ06/HEVOSOJA 2,4 28,0 

KANSJ05/KEISANMÄKI 2,3 25,2 

HTTL01/KIMOLA 2,3 22,2 

HTTL04/VUOLENKOSKI 2,2 10,0 

VHTJ09/UTTI 2,0 16,3 

 

Pilkanmaan lähtöjen 4 ja 5 jännitteen alenema on todellisuudessa pienempi, sillä verkosto-

laskenta ei huomioi näillä lähdöillä olevia vesivoimaloita. Verlan ja Siikakosken voimalat 

sijaitsevat näiden johtolähtöjen loppupäässä ja tukevat siten verkon jännitetasoa. Ilman ve-

sivoimaloita jännitteen alenema jää edelleen selvästi alle poikkeuksellisille kytkentätilan-

teille sallitun 10 % rajan. Suurimmat jännitteen alenemat tapahtuvat pitkillä haja-asustusalu-

eiden johtolähdöillä. Kaikki muut listauksen johtolähdöt alittavat taajama-alueiden ulkopuo-

liselle verkolle määritellyn 7 % rajan, eli verkon normaalissa kytkentätilassa ei ole jännite-

ongelmia missään KJ-verkon osassa.   

 

Keskijännitelähtöjen keskeytyskustannukset on saatu käytönvalvontajärjestelmän viran-

omaisraportteja varten tuotetuista taulukoista. Suurimmat keskeytyskustannukset 
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johtolähdöittäin on koottu taulukkoon 3.5 kaikkien odottamattomien keskeytysten ja pelk-

kien pysyvien vikojen osalta. Kustannukset on laskettu vuosien 2018, 2017 ja 2015 - 2012 

keskiarvona, vuosittaisen sääoloista johtuvan vaihtelun tasoittamiseksi. KAH-kustannukset 

on laskettu käyttäen todellista vian alkuhetken tehoa keskeytyvänä tehona. Vuoden 2016 

keskeytyskustannusraportit olivat virheelliset, joten ne jätettiin pois keskiarvon laskennasta. 

 

Taulukko 3.5 Kaikkien odottamattomien KJ-verkon kaikkien odottamattomien keskeytysten (sisältää pysyvät 

viat ja jälleenkytkentöjen selvittämät viat) ja pysyvien vikojen KAH-kustannukset. 

Lähtö 

KAH kaikki 

odottamatto-

mat viat [k€/a] 

KAH 

pysyvät 

viat 

[k/€] 

Huippu-

teho 

[MW] 

Lähdön 

pituus 

[km] 

Asiakas-

määrä 

KSAL01/KAUSALA 74,4 48,8 4,05 15,1 1301 

VALL14/TOIKKALA 59,0 46,5 0,49 25,3 109 

KSAL07/JOKUE 51,2 41,9 1,64 58,4 536 

KSAL06/TILLOLA 46,7 44,0 1,66 15,4 194 

KSAL05/KAIVO-

MÄKI II 
33,7 23,3 1,32 53,9 454 

VALL15/TUOHI-

KOTTI 
31,3 20,1 0,95 51,3 373 

PILL05/ORAVALA 30,9 23,1 1,78 48,1 750 

MAN01/ETELÄ-

IITTI 
29,4 14,3 0,89 18,8 210 

VALL12/MIETTULA 29,2 20,4 1,70 79,0 657 

PILL08/HIRVELÄ 28,6 23,0 1,51 33,1 521 

 

 

Suurimmat keskeytyskustannukset syntyvät pitkillä haja-asutusalueen lähdöillä, joiden kaa-

pelointiaste on alhainen. Kausalan taajaman alueella on verkon kaapelointityö meneillään 

työtä kirjoitettaessa, joten jatkossa ainakin Kausalan taajamaa syöttävän lähdön KSAL01 ja 

valtatie 12 varren teollisuusaluetta syöttävän lähdön KSAL06 KAH-kustannukset tulevat 

putoamaan selvästi. Myöskään jakelualueen pohjoisosan lähdöillä ei vielä näy syksyllä 2018 

käyttöönotetun Kansikkaantien sähköaseman vaikutus, suojausalueiden pienentymisen an-

siosta keskeytyskustannukset ovat jatkossa pienemmät kyseisellä alueella. Kaikilla listauk-

sen lähdöillä näkyy keskiarvoa nostavana tapahtumana vuoden 2017 elokuussa sattuneen 

Kiira-myrskyn aiheuttama suurhäiriö. Nämä normaalistikin vikaherkät lähdöt kärsivät hyvin 

pitkistä keskeytyksistä suurhäiriön aikaan. 

 



34 

 

Sähkön toimitusvarmuusvaatimusten vuoksi myös haja-asutusalueen KJ-verkkoon tehdään 

suuria toimitusvarmuutta parantavia investointeja. Näiden investointien myötä myös KAH-

kustannukset tulevat pienenemään tulevaisuudessa. Haja-asutusalueen sähkönjakelua on pa-

rannettu lisäksi rakentamalla vuosina 2007 ja 2018 Huutotöyryn ja Kansikkaantien sähkö-

asemat. Keskusta-alueen maakaapeliverkossa keskeytyskustannusten ja jännitteen aleneman 

merkitys investointeja ohjaavana tekijänä on vähäisempi kuin maaseutumaisemmassa ym-

päristössä. Tämän työn laskelmissa ne huomioidaan kuitenkin siinä laajuudessa ja tarkkuu-

dessa, missä niitä on kulloisessakin tapauksessa järkevää tarkastella. Normaalissa kytkentä-

tilanteessa verkon suojauksessa ei ole verkostolaskennan perusteella ongelmia, maasulku-

virrat ovat kuitenkin kasvussa lisääntyvän maakaapeloinnin vuoksi ja useille asemille tullaan 

asentamaan maasulun sammutuslaitteistoja lähivuosina. 

3.5 Tarkasteltavan verkon määrittely 

Työn tarkastelualue päädyttiin rajamaan niin sanottua vanhaa Kouvolaa syöttäviin sähkö-

asemiin. Rajaukseen päädyttiin, sillä aluetta syöttävien asemien uudistamiselle on perusteet 

niiden iän puolesta, ja esillä on erilaisia osin toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja, jotka vaa-

tivat tarkempaa selvitystä. Lisäksi keskustassa ja sen ympäristössä on suunnitteilla monia 

hankkeita, jotka vaikuttavat sähkönkäytön kehitykseen. Keskusta-alueen sähköasemien 

ohella tarkastellaan myös Kausalan sähköasemaa, jonka kuormitukseen KymiRing tulee vai-

kuttamaan.  Seuraavaksi käydään pääpiirteittäin läpi tarkasteltavat sähköasemat. Jokaisen 

tarkasteltavan aseman johtolähtöjen sähkötekniset tiedot on taulukoitu kyseistä asemaa kä-

sittelevän kappaleen loppuun. Taulukon huipputeho ja jännitteen alenema on saatu verkko-

tietojärjestelmän verkostolaskennan tuloksena. Lähtöjen maakaapelointiaste on laskettu 

verkkotietojärjestelmän johdinlajitietojen perusteella. Keskeytyskustannukset sisältävät py-

syvien vikojen sekä jälleenkytkentöjen vaikutuksen, ja ne on määritetty luvussa 3.4 esitetyllä 

tavalla.  

 

3.5.1 Korjala 

Nykyisellään Kouvolan kaupunkialuetta syöttää kolme sähköasemaa ja kaksi kytkinasemaa. 

Korjalan sähköasema sijaitsee kaupungin länsilaidalla ja syöttää sitä ympäröivää Korjalan 

ostos- ja pienteollisuusaluetta, lisäksi asema syöttää Iitin suuntaan lähtevää avojohtolähtöä. 

Asema on rakennettu vuonna 1978 ja siellä on yksi 25 MVA päämuuntaja. Korjalassa on 

varaus toiselle päämuuntajalle, mutta sen lisäämiselle ei ole ollut tarvetta tähän mennessä. 

Keskijännitekiskosto on toteutettu pääkisko-apukiskojärjestelmällä. Kuten aiemmin todet-

tiin ei asemalle ole tehty merkittäviä uudistuksia valmistumisen jälkeen. Työssä tarkastel-

laan sopivaa ratkaisua aseman saneeraukselle alueen tämän hetkiset kehitysnäkymät huomi-

oiden. 
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Taulukko 3.6 Sähköaseman lähtöjen huipputehot, suurin jännitteen alenema, maakaapelointiaste sekä pysy-

vistä vioista ja jälleenkytkennöistä aiheutunut keskimääräinen KAH-kustannus. 

Lähtö Huippu-

teho [MW] 

Suurin jännit-

teen alenema 

[%] 

Kaapeloin-

tiaste [%] 

Odottamattomien 

keskeytysten KAH 

[k€/a] 

KJLL07/KATAJAHARJU 0,58 0,06 100 1,05 

KJLL09/KORJALANKATU 1,91 0,16 62 0,37 

KJLL15/VAHTERONMÄKI 3,14 0,25 100 0,0 

KJLL17/KASARMINMÄKI 3,02 0,36 100 0,0 

KJLL18/PYTÄRÄNKATU 1,83 0,16 100 1,39 

KJLL19/KELTTI 1,22 0,58 16 22,2 

KJLL22.0/KYTÖAHO 2,69 0,19 32 7,72 

KJLL23/KAUNISNURMI 2,66 0,47 90 0,0 

 

 

3.5.2 Kuusaanlampi 

Kuusaanlammen sähköasema sijaitsee Kouvolan keskustan pohjoispuolella. Asema syöttää 

keskustan pohjoispuolisia asuinalueita sekä Kuusankosken eteläosia, tämän lisäksi asema 

syöttää Tornionmäen ja Paimenpolun kytkinasemia. Aseman syöttämä verkko on pääasiassa 

maakaapeliverkkoa, lisäksi Kuusankosken ja Valkealan suuntaan on muutamia ilmajohto-

lähtöjä. Kahdella 25 MVA päämuuntajalla asema lukeutuu yhtiön suurimpiin, myös huippu-

teholla ja energialla mitattuna asema on toiseksi merkittävin. Sähköaseman releistys on uu-

sittu 2006, mutta muilta osin vuonna 1985 rakennettu asema on tulossa uusimisikään noin 

vuosikymmenen kuluessa. 
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Taulukko 3.7 Sähköaseman lähtöjen huipputehot, suurin jännitteen alenema, maakaapelointiaste sekä pysy-

vistä vioista ja jälleenkytkennöistä aiheutunut keskimääräinen KAH-kustannus. 

Lähtö Huippu-

teho [MW] 

Suurin jän-

nitteen ale-

nema [%] 

Kaapeloin-

tiaste [%] 

Odottamattomien 

keskeytysten KAH 

[k€/a] 

KSPL02/SAKSANAHO  3,39 1,30 82 3,55 

KSPL03/KATAJAMÄKI 1,64 0,34 67 0,0 

KSPL04/RAVIKYLÄ  2,22 0,19 100 0,15 

KSPL05/PMP_SÄHKÖASEMA 4,64 0,65 100 3,12 

KSPL07/KUUSAANLAMPI  3,94 0,94 100 7,23 

KSPL08/HEPARO 1,62 0,54 34 1,68 

KSPL09/MIEHO 1,42 0,78 8 2,12 

KSPL10/LEHTOMÄKI 4,15 0,63 100 0,20 

KSPL11/KATAJAHARJU 1,88 0,37 55 3,33 

KSPL12/RAVIKATU 4,90 2,72 100 0,99 

KSPL14/SAVONTALONTIE 0,56 0,06 47 0,49 

 

 

3.5.3 Vahteronmäki 

Kaupungin eteläosassa sijaitseva Vahteronmäen sähköasema on KSSV:n suurin niin vuo-

sienergialla kuin huipputeholla mitattuna. Kuusanlammen tavoin asemalla on kaksi 25 MVA 

päämuuntajaa. Asema syöttää Kouvolan keskustan eteläosia, itäistä kaupunkialuetta sekä 

etelän haja-asustusalueiden ilmajohtoverkkoa. Näiden lisäksi asema syöttää myös Paimen-

polun ja Tornionmäen kytkinasemia. Vahteronmäen aseman koko 20 kV kytkinlaitos on uu-

sittu täysin vuonna 2013, 110 kV kojeisto vuonna 2017 ja muuntajaperustukset vuonna 2009, 

ainoastaan päämuuntajat ovat alkuperäiset. Eli asemalla ei ole päämuuntajien uusimisen 

ohella muita investointitarpeita lähitulevaisuudessa. Työssä kuitenkin tutkitaan aiheuttaako 

kuormituksen kasvu paineita keventää Vahteronmäen kuormaa tulevaisuudessa tai onko 

päämuuntajakokoa tarpeen kasvattaa niiden uusimisen yhteydessä. Käytännössä tämä tar-

koittaisi päämuuntaja- tai siirtoyhteyskapasiteetin lisäystä investoineilla muualla verkossa, 

jolloin Vahteronmäen kuormitusta voisi siirtää osin toiselle sähköasemalle.  
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Taulukko 3.8 Sähköaseman lähtöjen huipputehot, suurin jännitteen alenema, maakaapelointiaste sekä pysy-

vistä vioista ja jälleenkytkennöistä aiheutunut keskimääräinen KAH-kustannus. 

Lähtö Huipputeho 

[MW] 

Suurin jännit-

teen alenema 

[%] 

Kaape-

lointiaste 

[%] 

Odottamattomien 

keskeytysten KAH 

[k€/a] 

VHTJ03/OJAMAANTIE 0,78 0,47 2 1,86 

VHTJ08/KIEHUVA 0,65 0,37 12 7,99 

VHTJ09/UTTI 1,60 2,01 26 19,2 

VHTJ10/LYLYKAARI 2,34 0,49 30 2,13 

VHTJ11/TORNIONMÄKI 3,20 1,36 32 3,37 

VHTJ12/ESKOLANMÄKI 4,57 0,82 100 0,02 

VHTJ13/OJANIITTY 2,56 0,38 99 0,58 

VHTJ14/KYMENLAAKSON-

TIE 

0,30 0,05 100 0,04 

VHTJ17/PAIMENPOLKU 1 6,56 1,55 100 0,0 

VHTJ18/PENTTILÄ 3,72 0,61 100 4,07 

VHTJ19/PAIMENPOLKU 2 2,53 0,41 100 0,24 

VHTJ20/SARKOLA 1,51 0,19 100 0,0 

VHTJ21/LYHTYKUJA 3,75 0,76 100 1,11 

VHTJ22/KESKUSTA 1,41 0,11 100 3,01 

 

3.5.4 Paimenpolku 

Paimenpolun 20 kV kytkinasema sijaitsee aivan Kouvolan ydinkeskustassa yhtiön päätoi-

mipisteen naapurissa. Kytkinasema syöttää ydinkeskustan alueen maakaapelilähtöjä. Ase-

malla on käytössä duplex-kojeisto siten, että toista kiskoa syötetään KSP:lta ja toista 

VHT:stä. Näiden lähtöjen lisäksi molemmilta asemilta on muidenkin lähtöjen kautta yhteyk-

siä Paimenpolulle, mutta yhtä lähtöä lukuun ottamatta näiden käyttöönottaminen vaatii 

muuntamoilla tehtäviä kytkentöjä. Kojeisto on rakennettu kahdessa erässä vuosina 1977 ja 

1983, ja se on komponenteiltaan lähes alkuperäinen. Kytkinasemaa syöttävät maakaapelit 

ovat poikkipinnaltaan 240 mm2, Kuusaanlammelta tuleva johto on muovieristeinen, mutta 

Vahteronmäeltä tuleva syöttö on vanhaa paperieristeistä kaapelia. Paimenpolun kohdalla tar-

kastellaan, onko kuormitettavuuden ja erityisesti vikatilanteiden näkökulmasta perusteltua 

tuoda 110 kV jännite suoraan kytkinasemalle tai rakentaa lähialueelle uusi 110/20 kV säh-

köasema. 
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Taulukko 3.9 Kytkinaseman lähtöjen huipputehot, suurin jännitteen alenema, maakaapelointiaste sekä pysy-

vistä vioista ja jälleenkytkennöistä aiheutunut keskimääräinen KAH-kustannus. 

Lähtö Huipputeho 

[MW] 

Suurin jännit-

teen alenema 

[%] 

Kaapeloin-

tiaste [%] 

Odottamatto-

mien keskeytys-

ten KAH [k€/a] 

PMPL01/UHREILIJAKUJA 3,74 1,4 100 0,0 

PMPL02/KOULUKATU 1,43 0,4 100 0,17 

PMPL07/PAIMENPOLKU 2,34 0,9 100 2,90 

PMPL09/VAHTERONMÄKI 2 1,67 0,4 100 0,0 

PMPL10/KAUPPAKATU 0,83 0,8 100 0,0 

PMLP11/VALIMONTIE 1,89 0,5 100 0,21 

 

3.5.5 Tornionmäki 

Tornionmäki on toinen keskusta-alueen 20 kV kytkinasemista. Se sijaitsee kaupungin itä-

puolella ja syöttää Kouvolan itälaidan pienteollisuusaluetta sekä kahta maaseutumaisempaa 

avojohtolähtöä. Tornionmäkeä syöttävät johdot ovat pääasiassa AHXAMK-W 185-maakaa-

pelia jäljempänä AHX185, Vahteronmäeltä tuleva syöttö on osin 110 kV johtokadulla kul-

kevaa Al132 ja PAS120 ilmajohtoa. Kytkinasema on alun perin rakennettu vuonna 1968, 

mutta sen kaikki komponentit on uusittu 2010. Asemalla on käytössä yksöiskiskojärjestelmä 

kiskokatkaisijalla siten, että normaalisti toista puolta kiskosta syötetään Kuusaanlammelta 

ja toista Vahteronmäestä. Kuten Paimenpolun suhteen myös Tornionmäen osalta tarkastel-

laan, riittääkö syöttävien runkojohtojen kapasiteetti poikkeuksellisissa kytkentätilanteissa 

tulevaisuudessakin. 

 

Taulukko 3.10 Kytkinaseman lähtöjen huipputehot, suurin jännitteen alenema, maakaapelointiaste sekä pysy-

vistä vioista ja jälleenkytkennöistä aiheutunut keskimääräinen KAH-kustannus. 

Lähtö Huipputeho 

[MW] 

Suurin jännit-

teen alenema 

[%] 

Kaapeloin-

tiaste [%] 

Odottamatto-

mien keskeytys-

ten KAH [k€/a] 

TORL02/KÄYRÄLAMPI 1,02 1,4 89 0,45 

TORL04/TYKKIMÄKI TE-

OLL.ALUE 
3,04 2,6 62 8,86 

TORL12/TEHONTIE 2,36 0,6 56 1,46 

TORL14/NEVANTIE 1,03 0,9 100 0,24 
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3.5.6 Kausala 

Kausalan sähköasema on Iitin sähköasemista merkittävin, se syöttää Kausalan taajamaa, 

Etelä-Iittiä, Iitin kirkonkylää sekä valtatie 12 vartta. Asema sijaitsee hieman kunnan keskus-

taajamasta Kausalasta pohjoiseen. Asema poikkeaa edellisistä sillä sen syöttämät johtoläh-

döt ovat pääosin maaseudun pitkiä avojohtolähtöjä. Tillolaan rakenteilla oleva KymiRing 

oheistoimintoineen tulee kasvattamaan aseman kuormitusta. Rejlersin tekemän selvityksen 

mukaan verkon kaapelointi luo tarpeen sekä loistehon että maasulkuvirran kompensoinnille 

(Lassila ym. 2018a; b). Lisäksi kaapeloinnin yhteydessä nykyisellä Tillolan lähdöllä olevalle 

Kausalan teollisuusalueelle rakennetaan oma johtolähtö.  

 

Nykyisellään asemalla ei ole tarpeeksi vapaita lähtöjä kaikkien tarpeiden täyttämiseksi. Ase-

man kahdeksasta lähdöstä kuusi on käytössä ja kahden vapaan lähdön käyttöön ottaminen 

vaatii muutostöitä kojeistossa. Nykyisen kiskoston laajentaminen on vaikeaa rakennuksen 

ahtauden vuoksi. Asemalle on uusittu releet muutama vuosi sitten, minkä vuoksi aseman 

korvaaminen kokonaan uudella ei ole välttämättä taloudellisesti perusteltavissa. Muutoin 

1984 rakennetun aseman pääkomponentit ovat alkuperäisiä, joten komponenttien ikäänty-

misen vuoksi asemalla on investointitarpeita. 

 

Taulukko 3.11 Sähköaseman lähtöjen huipputehot, suurin jännitteen alenema, maakaapelointiaste sekä pysy-

vistä vioista ja jälleenkytkennöistä aiheutunut keskimääräinen KAH-kustannus. 

Lähtö Huippu-

teho [MW] 

Suurin jännit-

teen alenema 

[%] 

Kaapelointi-

aste [%] 

Odottamatto-

mien keskeytys-

ten KAH [k€/a] 

KSA6.1.0/KAUSALA 4,05 1,27 7 74,4 

KSA6.3.0/KAIVOMÄKI_1 3,30 0,70 87 10,1 

KSA6.5.0/KAIVOMÄKI II 1,32 2,45 7 33,7 

KSA6.6.0/TILLOLA 1,66 0,72 1 46,7 

KSA6.7.0/JOKUE 1,63 1,92 2 51,2 

KSA6.8.0/IITTI KK 1,55 1,34 3 23,8 
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4. SÄHKÖKUORMAENNUSTE TARKASTELUALUEELLE 

Sähkökulutuksen muutos voidaan yksinkertaistaa kahteen eri muuttujaan, sähkön käyttö-

paikkojen määrään ja näiden käyttöpaikkojen ominaiskulutukseen. Käyttöpaikkojen kehitys 

on luonnollisesti riippuvainen väestön kehityksestä ja rakennushankkeista. Toisaalta kulut-

tajien sähkökäytön muutos voi muuttaa sähkönkäyttöä, vaikka käyttöpaikkojen määrä py-

syisi samana. Tätä voidaan laskennassa mallintaa ominaiskulutuksella, joka kertoo keski-

määräisen kulutuksen esimerkiksi pinta-alayksikköä tai asukasta kohden. Ominaiskulutuk-

sen muutostekijöitä käsiteellään tarkemmin luvussa 4.3. Käyttöpaikkojen määrän kehitystä 

puolestaan arvioidaan väestöennusteiden ja kaavoituksen avulla. Alueen tulevia rakentamis-

hankkeitta selvitettiin kaavoitustiedoista. Kymenlaakson liiton laatima maakuntakaava ja 

valmisteilla oleva maakuntakaava 2040 ovat kaavoituksen karkein taso, josta käy ilmi eri 

toimintojen jakautuminen koko maakunnan alueella. Tarkempaa tietoa yksittäisistä alueista 

ja rakennuksista on haettu Kouvolan kaupungin yleis- ja asemakaavoista. Ennusteen lasken-

tatulokset perustuvat verkkotietojärjestelmän suunnitelmalaskentaan, jonka todettiin anta-

van jonkin verran todellisuutta suurempia tehoja. 

 

Kaavoitus- ja väestötietojen pohjalta voidaan arvioida kuormituksen kasvun painottuvan 

Kouvolan keskusta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Lisäksi toimitilarakentamista 

on tulossa Iitin Tillolaan sekä Miehonkankaalle ja Kullasvaaraan Kouvolaan. Muualla jake-

lualueella ei ole nähtävissä rakentamisesta johtuvaa kuormituksen kasvua, johtuen seudun 

negatiivisesta väestönkehityksestä. Koko Kymenlaakson maakunnassa ja Kouvolassa väestö 

on vähentynyt, ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan trendi tulee jatkumaan. Sekä 

Kymenlaakson liitolla että Kouvolan kaupungilla on omia väestötavoitteita, joissa väkiluku 

saataisiin kasvuun. Näitä tavoitteita ei kuitenkaan voi pitää erityisen realistisina, kun otetaan 

huomioon voimakas muuttoliike suurimpiin kaupunkeihin ja valtakunnallisesti laskeva syn-

tyvyys. Taulukossa 4.3 esitetty väestöennuste on vuodelta 2013, tuoreimman valtakunnalli-

sen ennusteen perusteella voi olettaa kehityksen olevan jopa negatiivisempi (Tilastokeskus 

2018). 

Taulukko 4.1 Iitin ja Kouvolan väestönkehitys (Tilastokeskus 2013; Kouvola 2018b) 

 

2008 2018 
Muutos 

[%/a] 

Ennuste 

2030 

Muutos 

[%/a] 

Tavoite 

2030 

Muu-

tos 

[%/a] 

Iitti 7093 6825 -0,4 6569 -0,3 - - 

Kouvola 88436 84199 -0,5 81736 -0,2 90000 0,6 

 

Kymenlaakson maakuntakaavassa niin asumisen kuin palveluiden painopiste on olemassa 

olevien alueiden täydentämisessä ja laajentamisessa, painottuen pohjoisessa 



41 

 

Kymenlaaksossa Kouvola-Kuusankoski alueelle. Ainoat näiden ulkopuoliset merkittävästi 

sähkönverkkoon vaikuttavat kohdat ovat kaavavaraukset tuulivoimalle. Myös Iitin ja Kou-

volan rajalle rakentuva KymiRing-moottorirata ja sen yhteyteen tuleva toimitila-alue lisää-

vät alueen sähkönkäyttöä. Tuulipuistojen ohella toinen merkittävä asiakasryhmä, joka liit-

tyisi suoraan alueverkkoon on datakeskukset, kaavoitus mahdollistaa niiden sijoittumisen 

Miehonkankaalle KymiRing alueen viereen. Miehonkankaan lisäksi keskusteluissa on ollut 

esillä Kuusanlammen alue nykyisen sähköaseman läheisyydessä. Kilpailu datakeskuksista 

on kuitenkin kovaa kuntien välillä, eikä Kouvolan alueella ole tällä hetkellä konkreettisia 

projekteja meneillään. 

 

Seuraavaksi laaditaan tarkempi kuormaennuste niille alueille, joille on suunnitteilla tai me-

neillään mittavampaa rakentamista. Erityisesti tarkastellaan niin sanottua vanhan Kouvolan 

aluetta, sillä sinne on suunniteltu suurempia hankkeita ja toisaalta aluetta syöttävillä asemilla 

on saneeraustarpeita. 

4.1 Kouvolan keskusta-alue 

Laaditaan Kouvolan keskustalle ja lähiympäristölle kuorman kasvuennuste kaavoitus-, vä-

estö- ja energiankulutustietojen pohjalta. Vuosien 2000 ja 2015 välillä Kouvolan keskustan 

ja sitä ympäröivien kaupunginosien väkiluku on pääosin pysynyt samana tai kasvanut hie-

man. Sen sijaan ympäröivillä haja-asutusaluille ja pienissä taajamissa väestö on vähentynyt 

selvästi (Kouvola 2018c). Vaikka Kouvolan väkiluku kokonaisuutena on laskusuunnassa, 

voidaan kuitenkin ennustaa lievää väestönkasvua ydinkeskusta-alueella. Ikääntyvä väestö 

muuttaa palveluiden lähelle helppohoitoisiin kerrostaloasuntoihin, ja myös muissa väestö-

ryhmissä keskusta-asumisen suosio on kasvussa.  

4.1.1 Asuminen 

Viime vuosina Kouvolaan on rakennettu 1 – 3 rivi- ja kerrostaloa vuodessa, vuonna 2017 

asuntoja valmistui 72. Kaupungin tavoitteena on, että vuonna 2030 asuntoja valmistuisi 150 

vuodessa. Uusille omakotitaloille rakennuslupia on myönnetty noin 40 vuodessa. Kaupunki 

on kaavoittanut keskimäärin 20 pientalotonttia vuodessa. (Kouvola 2018c) 

 

Rakennusten energiankulutus voidaan määrittää ominaiskulutusarvojen perusteella. Omi-

naiskulutus voidaan ilmoittaa, joko pinta-alaa tai tilavuutta kohden. Uusien omakotitalojen 

huoneistoala oli vuonna 2016 144 m2 (Pientaloteollisuus 2018a). Oletetaan tässä työssä uu-

sien pientalojen pinta-alaksi 140 m2, sillä keskipinta-ala on ollut lievässä laskussa viime 

vuosina. 
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Kuva 4.1 Uusien omakotitalojen päälämmitystapa vuonna 2016 (Pientaloteollisuus 2018b) 

Kuvasta 4.1 nähdään, että erilaisilla sähköön perustuvilla lämmitystavoilla on noin 85 pro-

sentin markkinaosuus, ja näistä maalämpöpumppuja on 55 prosenttia. Lämpöpumppuun pe-

rustuva lämmitys voidaan toteuttaa joko osa- tai täystehomitoituksella, täystehomitoitettu 

lämpöpumppu pystyy tyydyttämään rakennuksen koko lämmöntarpeen mitoituslämpöti-

lassa. Osatehomitoitettu laite taas tuottaa osan lämmöstä sähkövastuksilla lämmitystehotar-

peen ollessa suurimmillaan, minkä vuoksi tällaisen lämpöpumpun tehohuipun suuruus on 

lähellä suoran sähkölämmityksen huippua. Tyypillisesti vain maalämpöpumppu on mahdol-

lista toteuttaa täystehomitoituksella.  

 

Puupolttoaineisiin perustuvan lämmityksen suosion voi olettaa olevan kaupunkialueelle tut-

kimusaineistoa pienempi. Kaukolämmön markkinaosuus niillä uusilla omakotialueilla, joille 

se rakennetaan, on noin 25 %. Tämän perusteella voidaan pientalot jakaa ominaiskulutusten 

perusteella kolmeen eri kategoriaan: sähkölämmitteiset, maalämpöpumppulämmitteiset ja 

kaukolämmitteiset. Muut lämpöpumput kuin maalämpöpumput on sisällytetty kategoriaan 

sähkölämmitys. Ominaiskulutukset jokaiselle kategorialle on arvioitu aiheesta tehtyjen dip-

lomitöiden pohjalta. Ville Rimali ja Timo Kaartio ovat määrittäneet ominaiskulutuksia pää-

kaupunkiseudulle ja Jyri Tiuraniemi puolestaan Rovaniemelle. Alla olevassa kuvassa 4.5 on 

esitetty näistä töistä kerätyt ominaiskulutukset eri lämmitystavoille. 

 

Maalämpö
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PILP
12 %

VILP
5 %

Puu, pelletti, 
hake
6 %
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Kuva 4.2 Asuntotyyppi- ja lämmitystapakohtaiset sähkön ominaiskulutukset kWh/m2 (Kaartio 2010; Rimali 

2011; Tiuraniemi 2016) 

Tiuraniemen työssään määrittämät omakotitalojen ominaiskulutukset ovat jonkin verran pie-

nemmät kuin kahdessa muussa työssä, vaikka pohjoisemman sijainnin perusteella voisi pää-

tellä toista, työn tarkasteluaineistona on kuitenkin ollut uudemmat rakennukset. Lisäksi säh-

kölämmitteisten kategoria pitää sisällään muut lämpöpumput, maalämpöä luukuunottamatta 

(Tiuraniemi 2016). Edellisten perusteella arvioidaan sähkölämmitteisille omakotitaloille 120 

kWh/m2, maalämmöllä lämpiäville 80 kWh/m2, kaukolämmitteisille pientaloille 50 kWh/m2 

ja kerrostaloille 55 kWh/m2. Rivitalojen rakentaminen on vähäistä ja toisaalta niiden omi-

naiskulutukset vastaavat hyvin pitkälti pientalojen vastaavia, joten niitä ei ole huomioitu 

tässä tarkastelussa. 

 

Käytännössä kaikki kerrostalot kaukolämmön alueella ovat liittyneet kaukolämpöön, joten 

niille on vain yksi ominaiskulutuksen arvo. Kerrostalojen osalta tarkasteltiin alueelle noin 

viimeisen kymmenen vuoden aikana rakennettujen kerrostalojen toteutuneita vuosikulutuk-

sia ja huipputehoja. Kun huomioitiin ainoastaan asuntojen sähkönkulutus, saatiin ominais-

kulutukseksi 62 kWh/m2 ja huomioimalla myös kiinteistösähkön osuus tuli ominaiskulu-

tukseksi keskimäärin 85 kWh/m2. Saadut kulutukset ovat korkeampia kuin edellä maini-

tuissa tutkimuksissa, osaltaan tämä voi johtua pienestä otoksesta ja epätarkkuudesta pinta-

alan määrittämisessä, mutta on kuitenkin perusteltua huomioida myös kiinteistösähkön 

osuus ja käyttää kerrostaloille korkeampaa ominaiskulutuksen arvoa 75 kWh/m2. 

 

Ydinkeskusta-alueella on asemakaavoitettua rakentamatonta maata 42 000 kerrosneliömet-

rille kerrostaloasumista. Tämä määrä riittäisi nykyisellä asumisväljyydellä 47 m2/asukas 

noin 700 asukkaalle, valmisteilla oleva yleiskaava esittää yhteensä 120 000 k-m2 rakennus-

oikeutta, joka mahdollistaa asuntojen rakentamisen 2 500 uudelle asukkaalle. Oletuksena on, 
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että keskusta-alueelle muuttaa noin 1 500 asukasta 2030 mennessä, mikä vaatisi 84 600 k-

m2 asuinpinta-alaa (Kouvola 2018d). Näiden lisäksi ydinkeskustan reunalla Ruskeasuo-

Tanttari alueella on yleiskaavassa varaus 80 000 k-m2 kerrostaloalueelle (Kouvola 2015). 

Kerrostalorakentamiselle ei ole laadittu erityistä toteutumisohjelmaa, joten oletetaan raken-

tamisen jakautuvan tasaisesti vuosille 2019 – 2031. Tämä vastaisi noin 50 – 75 asunnon 

rakentamista vuosittain, mikä noudattaa likimain viime vuosien toteutunutta kerrostalora-

kentamista. Tarkastellaan edellä annettujen lähtötietojen perusteella uusien kerrostalojen 

tuomaa kuormituksen kasvua. Tulokset on koottu taulukkoon 4.2. Keskusta-alueen rakenta-

mista on säädetty alaspäin 630 asuntoon, kuitenkin niin, että Ruskeasuon alueen rakentami-

sen myötä asuntoja rakentuisi likimain 1000. Rakentaminen kaikkiaan jakautuisi noin kah-

delle seuraavalle vuosikymmenelle. Toisessa vaihtoehdossa tarkastellaan tilannetta, jossa 

koko keskustan yleiskaavan varanto käytettään ja lisäksi Tanttarin alue rakennetaan. 

Taulukko 4.2 Kerrostalorakentamisen aiheuttama kuormituksen kasvu, (*) merkityt on sisällytetty voimakkaan 

kasvun vaihtoehtoon. 

Kohde Asuntoja Lähtö Energia [GWh] Huipputeho 

[kW] 

Keskusta I 210 PMPL11 740 493 

Keskusta II 210 PMPL01 740 493 

Keskusta III 210 VHTJ22 740 493 

Keskusta IV (*) 536 PMPL11 1890 1220 

Keskusta V (*) 536 PMPL01 1890 1220 

Ruskeasuo 424 KSPL07 1500 974 

Tanttari (*) 426 KSPL03 1500 977 

 

 

Kerrostaloja ei ole sijoitettu kartalle, sillä rakentaminen on pitkälti luonteeltaan täydennys-

rakentamista. Rakentaminen tapahtuu ympäri keskusta-aluetta ja kaavoitettujen rakennus-

paikkojen toteutuminen riippuu maanomistajien kiinnostuksesta. Asuinrakentamisen kuor-

maa mallinnettiin sijoittamalla kaikki kerrostalot alueittain omina kulutuspisteinä eri läh-

döille. Lähdöt valittiin niin, että kuorma jakautuu molemmille Paimenpolun kiskoille sekä 

Vahteronmäen keskustaa syötävälle lähdölle. Todellisuudessa kuormitus tulee jakautumaan 

useammalle lähdölle, mutta valittu lähestymistapa huomioi kuitenkin kuorman kaikilla kes-

kustaa syöttävillä sähköasemilla, mikä on riittävä tarkkuus tätä työtä ajatellen. Vuosienergiat 

määritettiin ominaiskulutustietojen perusteella, huipputehot simuloitiin verkkotietojärjestel-

mässä sijoittamalla edellä esitetyt kohteet uusina käyttöpaikkoina verkkoon ja suorittamalla 

verkostolaskenta. Indeksikäyrät valittiin siten, että huipputehot vastasivat mahdollisimman 

hyvin uusien kerrostalojen mitattuja huipputehoja. 



45 

 

 

Taulukko 4.3 Kaavoitettujen pientalotonttien vaikutus sähköasemalähtöjen vuosienergiaan ja tehohuippuun. 

Korian ja Elimäen tontit eivät kuulu KSSV:n jakelualueeseen. 

Suuralue Kohde Tontteja Sähköasema Lähtö Energia 

MWh 

Teho 

kW 
Kouvola Kalalampi II 39 Kuusaanlampi KSPL10 279 90  

Kalalampi III 31 Kuusaanlampi KSPL11 361 110  
Haanoja I 17 Vahteronmäki VHTJ18 198 70  
Haanoja II 12 Vahteronmäki VHTJ19 140 50  
Vatajanpuisto 93 Korjala KJLL 15 856 280  
Viitakumpu 10 Kuusaanlampi KSPL12 132 50  
Loikalanpelto II 27 Vahteronmäki VHTJ10 356 120 

Kuusan-

koski 

Kytöhalme I 32 Korjala KJLL 22 422 

140  
Itä-Naukio 21 Nirvistentie NIRL14 277 90  
Sepäntie 7 Nirvistentie NIRL15 92,2 30  
Kantokuja 8 Nirvistentie NIRL11 105 40 

Koria Pioneeripuisto 30     

  Marttila I ja II 24     

  Marttila III 14     

Elimäki kk Peippolanpelto 20     

Valkeala Nurmiranta 20 Valkeala VALL02 264 90  
Pikkuniitty 13 Valkeala VALL04 171 60  
Lautaro 8 Kuusaanlampi KSPL07 105 40 

  Jokela 31 Kuusaanlampi KSPL08 409 140 

 

Taulukosta 4.3 nähdään kaavoitettujen pientaloalueiden vaikutus, olettaen että koko tontti-

varanto rakennetaan. Korian ja Elimäen alueella sähkönjakelusta vastaa Kymenlaakson Säh-

köverkko Oy, joten niitä ei ole huomioitu tässä laskelmassa. Muille alueille etsittiin verkko-

tietojärjestelmästä aluetta lähin johtolähtö ja kuorma sijoitettiin vuosienergiana kyseiselle 

lähdölle, jolloin verkostolaskennan perusteella saadaan laskennallinen huipputeho. Yleis-

kaavatasolla on varattu huomattavasti edellä esitettyä enemmän alueita pientaloasumista 

varten, mutta nykyisellä kaupunkiseudun kehityksellä tämän varannon käytölle ei tule tar-

vetta lähivuosikymmenten aikana.   

 

Kaupungin strategian mukaisesti tonttien kaavoitus keskittyy palveluiden ja hyvien liiken-

neyhteyksien varrelle, joten Pilkanmaan, Kansikkaantien ja Myllykosken sähköasemien alu-

eille ei ole kaavoitettu uusia tontteja. Näiden sekä Iitissä sijaitsevien Huutotöyryn ja Man-

kalan sähköasemille ei ole odotettavissa merkittävää kuormituksen kasvua rakentamisen 

seurauksena, vaikka yksittäisiä taloja näillekin alueille saatetaan rakentaa. Yleinen trendi 

näillä alueilla on pikemminkin rakennusten tyhjentyminen ja siitä seuraava mahdollinen 
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sähkön käytön vähentyminen. Haja-asustusalueiden kuormituksen kehityksen suuntaa mää-

räytyy pitkälti luvussa 4.3 käsiteltävien tekniikoiden leviämisestä ja yhteisvaikutuksesta. 

Voidaan kuitenkin todeta tämän hetken kehityskululla olevan epätodennäköistä, että kuor-

mituksen kasvu olisi ohjaava tekijä näiden alueiden sähköasemainvestoinneissa.   

 

4.1.2 Palvelut 

Palvelu- ja toimitilarakennusten sähkönkäytön arviointiin käytetään Motivan keräämiä pal-

velusektorin ominaiskulutustietoja. Kyseisen tilaston kohteiden luokittelu on melko karkea, 

joten ominaiskulutuksiin tulee suhtautua tietyllä varauksella. Lisäksi ne on ilmoitettu tila-

vuutta kohden, joten rakennusten tilavuus joudutaan arvioimaan pinta-alan perusteella. 

Niinpä ominaiskulutusten muodostamiseksi tarkasteltiin myös muutamien verkossa olevien 

vastaavan tyyppisten kohteiden kulutustietoja. 

 

Lähivuosien merkittävin palvelurakentamisen hanke on Ratamo-sairaalakokonaisuuden ra-

kentaminen Kotiharjuun Kouvolan ydinkeskustan pohjoispuolelle. Rakentaminen on alka-

nut ja sairaalan pitäisi valmistua 2021. Motivan ominaiskulutustietojen perusteella vuo-

sienergiaksi voi arvioida 2 – 3 GWh vuodessa, hankkeen sähkösuunnittelijan mukaan huip-

puteho tulisi olemaan noin 1,6 MW. Osana keskustan kehittämistä suunnitellaan Matkakes-

kuksen uudistamista, missä yhteydessä tiloihin tulisi teatteri ja liiketilaa, kaiken kaikkiaan 

10 000 m2 uutta tilaa. Tällä hetkellä hankkeen toteutus näyttää epävarmalta kaupungin ta-

loustilanteen takia, sen sijaan on esitetty teatterin ja monitoimitilan rakentamista erillisinä 

hankkeina (YLE 2018). Oletettavasti näiden hankkeiden koko ja sitä myötä sähkönkulutus 

tulisi olemaan pienempiä kuin Matkakeskushankkeella, mutta tarkempia tietoja hankkeista 

ei ole saatavilla. Näin ollen käytetään Matkakeskukselle tehtyä arviota.  

 

Kaavoituksessa Korjala-Tervasharju alue on osoitettu tilaa vaativan kaupan alueeksi, ja alu-

eella sijaitsee tällä hetkellä muun muassa Veturi-kauppakeskus sekä autoliikkeitä. Korjalan 

alueella on kaavoitettua käyttämätöntä rakennusoikeutta 25 000 k-m2, ja Kauppakeskusalu-

eella 154 000 k-m2 (Kymenlaakson liitto 2013). Alueelle on tämän lisäksi varattu kaavoi-

tuksessa huomattavasti enemmän tonttivarantoa, jota ei ole kaavoitettu tonteiksi. Tällä vuo-

sikymmenellä alueella on laajennettu hypermarkettia 26 000 m2:iin ja rakennettu 46 000 m2 

kauppakeskus, tähän nähden jo kaavoitetun tonttimaan määrä vaikuttaa suurelta. Koko tont-

tivarannon rakentaminen tarkoittaisi koko kaupungin liiketilapinta-alaan 50 prosentin kas-

vua. Kaupallisten palveluiden alueiden rakentuminen riippuu voimakkaasti kansantalouden 

tilasta ja kaupan trendeistä, tällä hetkellä ei ole nähtävissä suurta tarvetta uudelle myymälä-

tilalle. Maakuntakaavaan taustaselvityksessä on uuden liiketilan tarpeeksi vuoteen 2040 

https://yle.fi/uutiset/3-10509286
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arvioitu 30 400 m2 maltillisessa skenaariossa ja vastaavasti 169 300 m2 voimakkaan kasvun 

vaihtoehdossa (Ramboll 2016). 

 

Taulukko 4.4 Palvelurakentamisen vaikutus sähköasemien vuosienergiaan ja tehohuippuun, (*) merkityt on 

sisällytetty voimakkaan kasvun vaihtoehtoon. 

Hanke Pinta-

ala [m2] 

Sähkö-

asema 

Lähtö Energia 

MWh 

Teho 

kW 
Ratamo 

20 000 

Kuusaan-

lampi 

KSPL04 

2500 1600 

Matkakeskus 

10 000 

Paimen-

polku 

PMPL09 

700 220 

Korjala 8 750 Korjala KJLL23 1400 430 

Kauppakeskus-

alue 11 550 

Korjala KJLL07 

1850 480 

Korjala (*) 23 750 Korjala KJLL23 2400 740 

Kauppakeskus-

alue (*) 107 800 

Korjala KJLL07 

15400 4000 

 

Taulukossa 4.4 on esitetty palvelu- ja liiketilarakentamisen aiheuttama kuormituksen kasvu. 

Korjalan ja Kauppakeskusalueen osalta tarkasteltiin kahta erilaista skenaarioita, näistä voi-

makkaamman rakentamisen vaihtoehto antaa lähinnä kuvan siitä, kuinka suurta alueiden 

sähkönkäyttö suurimmillaan voisi olla. Skenaariot perustuvat kaupan tilaselvityksen skenaa-

rioihin olettaen, että valtaosa liiketilasta rakentuu Korjala – Tervasharjun alueelle. Kaavoi-

tuksella pyritään ohjaamaan kaupallisia palveluita myös kaupungin keskusta-alueelle. Tällä 

hetkellä erityisesti keskustassa on kuitenkin huomattava määrä tyhjää liiketilaa, joten toimet 

tulevat todennäköisesti keskittymään uudisrakentamisen sijaan olemassa olevien tilojen uu-

distamiseen ja käyttöön palauttamiseen. Matkakeskushankkeen ohella keskustassa ei ole vi-

reillä muita merkittäviä hankkeita. 

 

4.1.3 Toimitilat 

Toimitilarakentamisen merkittävin painopiste tulee olemaan Miehonkaankaalla ja Tykki-

mäki-Kullasvaara alueella, Miehonkangasta käsitellään luvussa 4.2. Kouvolan itäpuolelle 

Kullasvaaraan on rakenteilla RRT rauta- ja maantieterminaali. Hankkeeseen kuuluu termi-

naalialue 20 000 k-m2, logistiikka-alue 125 200 k-m2 ja pienteollisuusalue 160 700 k-m2. 

Alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen on alkanut tänä vuonna. Alue rakennetaan vai-

heittain vuosien 2019 – 2023 aikana. Logistiikka- ja terminaalialueiden ominaiskulutuksen 

voi arvioida vastaavan parhaiten Motivan tilaston luokkaa ”Varastorakennukset”, ollen 14 

kWh/m3. Teollisuusrakennusten tehon ja energiantarpeen arviointi on ongelmallista, sillä se 

vaihtelee merkittävästi teollisuudenalasta riippuen. (Kouvola 2019) 
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Toimitilojen sähkönkulutusta arvioitiin myös tarkastelemalla Teholan alueen todellisia kuor-

mituksia, sillä alueen yritystoiminta on saman tyyppistä kuin RRT-alueelle on suunniteltu. 

Teholan kohteista ei ole kuitenkaan mahdollista muodostaa ominaiskulutustietoja sillä ra-

kennusten pinta-alat eivät ole tiedossa. Sen sijaan määritettiin kartan perusteella keskimää-

räiset kulutustiedot pienille, keskikokoisille ja suurille rakennuksille. Motivan ominaiskulu-

tustaulukko antaa hieman matalamman tuloksen kuin olemassa olevia käyttöpaikkoja tar-

kastelemalla saatu, sillä Teholassa on muitakin kuin puhtaasti varastorakennuksia. Arvio 

alueen kulutuksista on tehty pääasiassa Teholan käyttöpaikkojen tietojen perusteella, sillä 

myös RRT-alueelle tulee todennäköisesti muitakin kuin puhtaasti varastotiloja. 

Taulukko 4.5 RRT-hankkeen vaiheiden vaikutus syöttävien sähköasemalähtöjen kuormitukseen. 

Kohde Rakennusoi-

keus m2 

Sähköasema Lähtö Energia 

MWh 

Teho 

kW 
RRT terminaali-

alue 
20 000 Vahteronmäki VHTJ09 100 40 

RRT logistiikka-

alue 
125 200 Vahteronmäki VHTJ09 630 265 

RRT pienteolli-

suusalue 
160 700 Tornionmäki TORL04 800 340 

 

Taulukkoon 4.5 on koottu Kullasvaaran eri vaiheiden vaikutus sähköasemalähtöjen energi-

oihin ja tehoihin. Käytetyillä lähtöarvoilla alueen kuormitusvaikutukset jäävät kohtuulli-

siksi. Terminaalialueella rakennustyöt ovat käynnissä ja tämän hetkisen aikataulun mukaan 

alue valmistuisi 2022 – 2023, myös logistiikka-alueen pitäisi valmistua vuonna 2023 (Kou-

vola 2019). Pienteollisuusalueelle ei sen sijaan ole annettu aikataulua. Tässä mallissa kaikille 

vaiheille on käytetty samaa ominaiskulutuksen arvoa. Kaavoitus sallii pienteollisuusalueelle 

niin teollisuutta kuin kaupan toimintoja, joten alueen sähkönkulutus voi olla ennustettua kor-

keampi, mikäli näiden toimintojen osuus alueella kasvaa suureksi. Terminaalialueesta on 

visioitu älykkäitä ja automaattisia logistiikan käsittelyjärjestelmiä hyödyntävää. Mikäli visio 

toteutuu, voi näiden sähkökäyttöisten koneiden lataus nostaa alueen sähkönkäyttöä selvästi 

ennustetusta. 

4.2 KymiRing 

Iitin Tillolaan valtatie 12 varteen on rakenteilla KymiRing moottorirata. Radalla on tarkoitus 

ajaa MotoGP-sarjan osakilpailu vuonna 2020, myös F1-kisan järjestämismahdollisuutta sel-

vitetään (KymiRing 2019). Massatapahtumia varten alueelle on suunniteltu majoitustilojen 

ja tapahtumakeskuksen rakentamista. Näiden lisäksi Miehonkankaalle alueen eteläpuolelle 

on valmisteilla yleiskaava. Kaavassa on tarkoitus osoittaa rakennuspaikkoja erilaisille auto- 

ja rengasalaan liittyville toimijoille, paljon tilaa vaativalle yritystoiminalle sekä 
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liikenneasemalle (Kouvola 2018). Hankeen vaikutusta alueen kuormitukseen tarkastellaan 

Olli Jokisalon insinöörityössään tekemän selvityksen pohjalta.  

 

KymiRing-hankkeen ja oheiskohteiden huipputehoksi on arvioitu 5,5 MVA, mikäli alue to-

teutuu täydessä laajuudessaan. Taulukossa 4.6 on esitetty arvio kuormituksen jakautumisesta 

ajan ja eri toimintojen suhteen. SharpCell on Kausalassa toimiva teollisuusyritys, se on otettu 

mukaan tarkasteluun, sillä sitä syötetään tulevaisuudessa todennäköisesti Kausalan uudelta 

johtolähdöltä.  

 

Taulukko 4.6 KymiRingin ja oheishankkeiden kuormituksen kasvu (Jokisalo 2017) 

Vuosi Rakennusvaihe Kuormituksen 

kasvu (MVA) 

Kuormituksen 

kasvu kokonaisuu-

dessaan (MVA) 

2019 

Moottori- ja ajokou-

lutusrata 

1,00 

1,60 

SharpCell Oy (1/2) 0,60 

2022 

Yli puolet oheistoi-

minnasta 

1,14 

4,14 SharpCell Oy (2/2) 0,60 

Osa teollisuudesta ja 

liikenneasema 

0,80 

2025 

Loput oheistoimin-

nasta 

0,86 

5,55 

Loput teollisuudesta 0,55 

 

Ainakin aluksi aluetta syötettäisiin normaalitilanteessa Kausalan sähköasemalta. Tilan-

teessa, jossa Kausalan asema ei ole käytettävissä on esitetty alueen syöttämistä Korjalan tai 

Pilkanmaan sähköasemilta. Alueelle on jo aiemman tehdashankkeen yhteydessä mietitty 

sähköaseman rakentamista, tällöin asemaa ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi rakentaa. Ase-

malle on kuitenkin varattu paikka alueen läpi kulkevan FG:n johdon alta. Jokisalon selvityk-

sessä on etsitty myös rajateho tämän sähköaseman rakentamiselle alueelle. Jos alueen 

kuorma kasvaa yli 8 MVA:iin nousee jännitteen alenema liian suureksi. Tämän hetkisillä 

suunnitelmilla ei vaikuta todennäköiseltä, että rajateho ylittyisi lähitulevaisuudessa. Rajate-

hon voi kuitenkin ylittyä, mikäli Miehonkankaalle tuleva yritystoiminta on hyvin sähköin-

tensiivistä ja alueelle tulee esimerkiksi datakeskus. (Jokisalo 2017) 
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Valtatie 12 varren ilmajohtoja ollaan parhaillaan saneeraamassa maakaapeliksi. Kaapelointi 

toteutetaan AHX185-kaapelilla mikä mahdollistaa alueen syöttämisen kummalta tahansa 

sähköasemalta, ilman että jännitteen alenema tai kuormitusaste nousee liian suureksi. Alueen 

syöttö tulee tapahtumaan olemassa olevalla lähdöllä ”Tillola” Kausalan asemalta, vaihtoeh-

toisesti voidaan käyttää Korjalan lähtöä ”Keltti”. Mikäli alueen kuormitus kasvaa selvästi 

yli ennustetun saattaa alueen sähkön laatu muodostua ongelmaksi, sillä alueen kuormitus on 

hyvin pistemäinen aivan johtolähdön loppupäässä. Tarvittaessa jakorajojen asettelulla voi-

daan kuormaa kuitenkin jakaa kahdelle lähdölle, mikä parantaa tilannetta. Eli tämän työn 

tarkastelujakson puitteissa voidaan alueen sähkösyöttö järjestää meneillään olevan KJ-sa-

neerauksen myötä nykyisillä sähköasemilla. 

4.3 Yleiset sähkönkulutuksen trendit 

Käydään läpi tulevia sähkön käytön trendejä, jotka tulevat vaikuttamaan koko jakelualueella. 

Näiden muutosten osalta on vaikeaa antaa tarkkoja lukuarvoja, koska on vaikeaa ennustaa, 

mikä niiden yleisyys ja yleistymisen aikataulu tulee lopulta olemaan. Sen sijaan pyritään 

muodostamaan yleiskuva siitä, miten nämä muutokset voivat vaikuttaa sähköasemien ja 

alueverkon suunnittelun näkökulmasta. Tarkasteltavat asiat kesäasuntoja lukuun ottamatta 

ovat osa energiamurrosta, jonka kehittyvä tekniikka mahdollistaa ja millä pyritään CO2-

päästöjen vähentämiseen. Yhdistävänä tekijänä näille teknologioille voi nähdä sen, että nii-

den yleistyminen riippuu voimakkaasti sähkön hinnasta, poliittisesta ohjauksesta ja teknii-

kan kehityksestä.  

4.3.1 Sähköautot 

Suomessa liikenne on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde ja yleisesti parhaana eh-

dokkaana päästöjen vähentämiselle on nähty liikenteen sähköistäminen. Myös EU:n auto-

valmistajille asettamat päästötavoitteet pakottavat valmistajia kasvattamaan sähköautojen ja 

lataushybridien osuutta automyynnistä (YLE 2018b). Lisäksi tekniikan kehitys ja hintojen 

lasku tekevät niistä tulevaisuudessa houkuttelevan vaihtoehdon yhä useammalle kuluttajalle. 

Sähköautojen hitaan kotilatauksen vaikutukset jakeluverkolle riippuvat vahvasti latauksen 

ohjaustavasta. Jos lataus alkaa ilta-aikaan ihmisten palatessa töistä tai yösähköohjauksella, 

tulevat asiakkaiden huipputehot kasvamaan selvästi. Tämä kasvattaa merkittävästi kuormaa 

erityisesti sähköasemilla, jotka syöttävät pääasiassa asuinalueita. Tilanteen havainnollista-

miseksi tarkasteltiin tilannetta kolmella eri suuruisella sähköautojen levinneisyysasteella. 

Koko valtakunnan tasolla 10 prosentin levinneisyys tarkoittaisi noin 300 000 sähköautoa, 25 

prosenttia 750 000 ja 50 prosenttia puolestaan 1,5 miljoonaa sähköautoa.  

 

Autojen oletettiin jakautuvan tasaisesti eri alueiden välillä, jolloin tietyn alueen autojen 

määrä selvittää kertomalla alueen asukasluku kunnan keskimääräisellä autotiheydellä. Autot 
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jaettiin sähköasemille niiden syöttämien alueiden perusteella. Tilastokeskuksen mukaan 

vuonna 2017 Kouvolassa oli tieliikennekäytössä 54 752 henkilö- ja pakettiautoa, mistä saa-

daan 0,65 autoa yhtä asukasta kohden, Iitissä vastaava luku on hieman korkeampi 0,70 autoa 

asukasta kohden.  

 

 

Kuva 4.3 Henkilöautolla ajettujen matkojen ajallinen jakauma (Traficom 2019) 

Kansallisen henkilöliikennetutkimuksen perusteella laaditusta kuvasta 4.3 voidaan nähdä, 

että suurinta osaa henkilöautoista käytettään hyvin samankaltaisesti ja suurin osa autoista on 

pysäköitynä alkuillasta varhaiseen aamuun. Tämän perusteella perustilanteessa päädyttiin 

sähköautojen lataukselle käyttämään yhtäaikaisuuskerrointa 0,9, eli jollain ajan hetkellä 90 

prosenttia kaikista sähköautoista on latauksessa yhtäaikaisesti. Näin on tarkoitus antaa kuva 

pahimmasta mahdollisesta, mutta edelleen jossain määrin realistisesta tilanteesta. Sähköau-

tojen latauksen aiheuttamat kuormitukset sähköasemittain on esitetty kuvassa 4.4. 
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Kuva 4.4 Sähköautojen latauksen aiheuttama huipputeho sähköasemittain eri levinneisyyksillä, latausteholla 

3,6 kW ja latauksen yhtäaikaisuuskertoimella 0,9. 

 

 

Kuva 4.5 Yhtäaikaisuuskertoimen ja lataustehon vaikutus sähköautojen latauksen aiheuttamaan huipputehoon 

sähköasemittain 25 % levinneisyydellä. 
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Kuvasta 4.4 nähdään, ettei sähköautojen 10 prosentin levinneisyys aiheuta vielä mittavaa 

tehohuippua, vaikka lataus tapahtuisi ilman kuormanohjausta. Tätä suuremmat levinneisyy-

det aiheuttavat hyvin korkeita huipputehoja myös sähköasematasolla erityisesti huomioiden, 

että ne ajoittuvat ilta-aikaan eli aikaan, jolloin asuinalueiden tehonkulutus on jo ennestään 

huipussaan. Toisaalta kuvasta 4.5 havaitaan, että latauksen ohjauksella voidaan merkittävästi 

vaikuttaa aiheutuvan tehohuipun suuruuteen. Kuormanohjausta on simuloitu kahdella ta-

valla vähentämällä yhtä aikaa ladattavien autojen määrää sekä rajoittamalla lataustehoa. 

Korjalan aseman kuorma kasvaa suhteessa selvästi vähiten kaikista asemista, sillä sen syöt-

töalueella on lähinnä liiketiloja ja pienteollisuutta.  

 

 

Kuva 4.6 Sähköautojen latauksen vaikutus sähköasemien huipputehoon, kun sähköautojen osuus on 25 % ja 

latauksen yhtäaikaisuuskerroin 0,9. 

 

Kuvassa 4.6 on verrattu sähköautojen latauksen aiheuttamia piikkejä asemien nykyisiin te-

hohuippuihin olettaen, että sähköautojen osuus kaikista henkilöautoista on 25 % ja latauksen 

yhtäaikaisuuskerroin on 0,9. Kuvasta 4.6 voidaan havaita, että ohjaamalla lataus ajankoh-

taan, jossa sähköaseman kuorma on puolet maksimikuormasta ei ylitettä nykyistä huippua 

millään asemalla. Tähän on mahdollista päästä älykkäillä latausjärjestelmillä, jotka ohjaavat 

latauksen pienen kuormituksen ajankohtaa tai rajoittavat samanaikaisesti latauksessa olevien 

autojen lataustehoa. Toisaalta samoilla laskentaparametreilla ei mikään sähköasema vielä 

ylikuormitu, vaikka autot ladattaisiin nykyisen kuormitushuipun aikaan. Tosin korvaustilan-

teita silmällä pitäen kuormitus nousee korkeaksi suurimmalla osalla sähköasemista.  
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Sähköasemien ja yleisemminkin jakeluverkon kuormituksen kannalta optimaalisinta olisi, 

mikäli sähköautojen lataus ajoittuisi aikavälille klo 0 – 5. Teoriassa tämän toteuttaminen on 

mahdollista, sillä lähes kaikki autot ovat pysäköitynä kyseisen aikavälin ja yksivaiheisella 

kotilatauksella saadaan tässä ajassa ladattua sähköenergiaa 40 – 90 kilometrin matkaa varten. 

Tällä hetkellä mikään ei kuitenkaan ohjaa kuluttajia toimimaan näin, vaan lataaminen aloi-

tetaan heti kotiin palatessa kello 16 – 18, jolloin kuormitus ajoittuu asuinalueiden nykyisen 

tehohuipun ajankohtaan (Figenbaum ym. 2016). 

 

Sähköautojen yleistyminen luo tarpeen myös sähköautojen julkiselle ja puolijulkiselle la-

tauspisteverkostolle. Latausteholtaan nämä latauspisteet ovat normaaleita kotien tai työpaik-

kojen latureita suurempia, lataustehojen vaihdellessa tyypillisesti 22 – 50 kilowatin välillä. 

Näitä tehokkaampiakin pikalatauspisteitä on olemassa, niistä toistaiseksi tehokkaimpana eu-

rooppalaisten autonvalmistajien yhteisyrityksen IONITY:n 350 kW tehoiset latauspisteet. 

Tällä hetkellä suurimpina yksittäisenä projektina Kesko rakentaa markettiensa ja huoltoase-

miensa yhteyteen 400 latauspisteen verkoston vuoden 2019 loppuun mennessä (Kesko 

2018). Ainakin tällä hetkellä KSSV:n alueen ainoa K-latauspiste on Veturi-kauppakeskuk-

sen yhteydessä käsittäen neljä Type 2 -, kaksi CCS- ja kaksi CHAdeMO-latauspistettä, mi-

käli kaikki näistä antaisivat yhtä aikaa maksimitehoa tarkoittaisi se suurimmillaan noin 300 

kW kuormaa (K-Lataus 2019).  Odotettavissa on, että myös muut päivittäistavarakaupan 

toimijat rakennuttavat vastaavia verkostoja sähköautojen yleistyessä. Hallitus on asettanut 

tavoitteeksi 2000 julkista latauspistettä vuoteen 2020 mennessä, ja työ- ja elinkeinoministe-

riö myöntää yrityksille hankintatukea julkisten latauspisteiden perustamiselle 2017 – 2019 

(Lataustuki 2018). 

 

Julkiset latauspisteet tulevat Kouvolassa todennäköisesti keskittymään hyvin pitkälti Terva-

harju-Korjala alueelle, sillä kaupalliset palvelut ovat keskittyneet voimakkaasti kyseiselle 

alueelle. Alue sijaitsee myös valtateiden 6 ja 12 risteyskohdassa, jonka merkitystä liikenteen 

solmukohtana KymiRing tulee mahdollisesti vielä kasvattamaan. Näiden lisäksi pohjoisen 

Kymenlaakson autokauppa on keskittynyt Korjalaan, ja sähköautokannan kasvaessa myös 

autoliikkeet tarvitsevat latauspisteitä esittelyautoja ja asiakkaiden autoja varten. Näin ollen 

myös Korjalan kuorma tulee kasvamaan sähköautojen myötä, vaikkei kotilatauksen vaikutus 

alueella olekaan erityisen merkittävä. 

 

Norjalaisen tutkimuksen mukaan sähköautoilijat suosivat lataamista kotona sekä mahdolli-

sesti työpaikoilla, jolloin julkisia latauspisteitä tarvitaan normaalista poikkeavien matkojen 

kohdalla (Figenbaum ym. 2016). Julkisten latauspisteiden huiput painottuvat oletettavasti 

hiihtolomien, juhannuksen ja joulun kaltaisiin lomasesonkeihin, jolloin autoilla tehdään 
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pidempää matkaa. Loma-aikoina sähkönkulutus on muutoin pienempää, mikä helpottaa pi-

kalatauspisteiden kuormitusvaikutuksia sähköasematasolla. 

 

4.3.2 Lämmitystapamuutokset 

Pientaloissa lämpöpumput ovat kasvattaneet suosiotaan selvästi tällä vuosikymmenellä. Eri-

tyisen suosittuja ovat olleet ilmalämpöpumput, joita on asennettu pääasiassa sähkölämmi-

tystaloihin säästämään lämmityskuluissa. Myös vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä käy-

tettyjen sähkö- ja öljykattiloiden tilalle on vaihdettu vesi-ilmalämpöpumppuja tai maaläm-

pöpumppuja. Yhtiön jakelualueella on hieman yli 1000 maakaasulämmitteistä pientaloa, 

viime vuosina on niistä vuosittain muutamia siirtynyt lämpöpumppulämmitykseen (Vanha-

talo 2019). Öljylämmitystaloja on Kouvolassa noin 5000.  Iitissä öljy- tai kaasulämmiteisiä 

pientaloja on noin 500. Päästötavoitteiden kiristyessä on mahdollista, että ihmisiä ohjataan 

pois näistä lämmitysmuodoista enenevissä määrin esimerkiksi verotuksen tai lämpöpump-

pujen hankintatuen keinoin. 

 

Kun sähkölämmitys korvataan lämpöpumpulla, kyseisen kohteen sähköenergiankulutus vä-

henee, huipputeho taas pysyy likimain samana tai laskee täystehomitoitetun maalämpöpum-

pun tapauksessa. Puolestaan kohteissa, joissa lämpöpumppulämmityksellä korvataan muuta 

kuin sähkölämmitystä, kasvavat tällaisen kohteen sähköenergiankulutus ja huipputeho (Tuu-

nanen 2015). Tämän seurauksena pientalovaltaisten alueiden huipputehot tulevat kasva-

maan. 

 

4.3.3 Pientuotanto 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että aurinkopaneelit ovat ainoa pientuotannon muoto, jolla on 

mahdollisuuksia laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tuotantomäärien kasvaessa aurinkopa-

neelien hinnat ovat olleet jyrkässä laskussa, mikä on kasvattanut niiden suosiota vuosi vuo-

delta.  

 

Aurinkoenergian hyödyntäminen vähentää ostoenergian tarvetta, mikä vähentää jakeluver-

kossa siirrettävää energiaa. Suomen oloissa aurinkopaneeleilla ei kuitenkaan ole mahdollista 

pienentää pientalojen tehohuippua sillä aurinkopaneelien tuotannon huippu ajoittuu touko-

kesäkuulle ja erityisesti sähkölämmitteisten, mutta myös muiden pientalojen kulutushuippu 

osuu talviaikaan. Joidenkin yksittäisten kuluttajien, joiden tehohuippu syntyy jäähdytystar-

peesta, on mahdollista leikata huippua aurinkoenergialla. Jos aurinkovoima yleistyy voimak-

kaasti voi riskinä olla, että aurinkoisena kesäpäivänä yksittäisiä jakelumuuntamoita ylikuor-

mittuu muuntopiirin muun kulutuksen ollessa pientä, sillä pientuotannossa risteilyä ei 
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tapahdu. Yksittäisen muuntamon ylikuormittumisella pientuotannon vuoksi ei ole kuiten-

kaan merkitystä sähköasema- tai edes johtolähtötasolla. 

 

Aurinkopaneelien ja akustojen kehittyminen voi mahdollisesti vähentää kuluttajien halua 

liittää kesämökki sähköverkkoon, kun sähköön liittyvät tarpeet voi tyydyttää aurinkopanee-

lijärjestelmällä, josta ei aiheudu juurikaan kuluja alkuinvestoinnin jälkeen. Toisaalta taas 

trendinä on rakentaa ja remontoida kesämökeistä ympärivuotisia kakkoskoteja, jolloin säh-

könliittymä on käytännössä pakollinen. Yleisesti voidaan todeta, että sähköasemien mitoi-

tuksen näkökulmasta pientuotannolla ei ole merkitystä. 

 

4.3.4 Kysynnän jousto 

Nykyisessä energiajärjestelmässä sähkön tuotanto on säädetty sähkönkulutusta vastaavaksi. 

Tulevaisuudessa säästä riippuvan uusituvan tuotannon lisääntyessä, asetelma tulee käänty-

mään toisin päin. Tulevaisuuden energiajärjestelmälle onkin eduksi, jos energian kysyntää 

voidaan säätää tuotantoa vastaavaksi, jolloin varavoimaa ja varastointia tarvitaan vähem-

män. Jo tällä hetkellä monet suuret teollisuuslaitokset ovat mukana Fingridin teho- ja taa-

juusreservimarkkinoilla, eli ne lupautuvat vähentämään kuormaa tilanteessa, jossa verkon 

taajuus uhkaa laskea tuotannon alijäämän vuoksi (Fingrid 2018). Tulevaisuudessa myös ko-

titalouksien laitteita voidaan sopivalla ohjausjärjestelmällä käyttää kysynnän joustoon. 

 

Jakeluverkon näkökulmasta haasteita voi aiheuttaa tilanne, jossa energiaa tuotetaan paljon, 

ja kysynnän jousto ohjaa suuren määrän laitteita hyödyntämään tätä energiaa. Tällaisessa 

tilanteessa kysynnän joustoa harjoittavan kuluttajan huipputeho saattaa nousta suuremmaksi 

kuin ilman kysynnän joustoa. Toisaalta samaisella ohjausjärjestelmällä, ainakin pienin muu-

toksin, voidaan säätää asiakkaan tehohuipun suuruutta jakamalla kuormaa tasaisemmin koko 

vuorokaudelle. Verkkoyhtiölle kysyntäjousto voisi ainakin teoriassa toimia varakapasiteetin 

vaihtoehtona sähköasemavian tapauksessa. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan ole mahdollista, 

joten sillä ei ole vaikusta lähitulevaisuuden investointeihin. Käyttäjien kiinnostus kysynnän 

joustoon ja kuorman ohjaukseen riippuu hyvin vahvasti sähköenergian ja sähkön siirron ta-

riffirakenteesta ja poliittisesta ohjauksesta. (Järventausta ym. 2015) 

 

4.3.5 Sähkön varastointi 

Akkuja voidaan hyödyntää moneen tarkoitukseen sähköverkossa. Yksi tyypillisimmistä 

kohteista on uusiutuvan energian tuotannon siirtäminen kulutusta vastaavan ajankohtaan. 

Sähkön kuluttajan on mahdollista käyttää akustoa myös tehohuippujen leikkaamiseen, 
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ottamalla osa huipunaikaisesta tehosta akustosta, jota voidaan puolestaan ladata matalan 

kuormituksen aikana. 

 

Jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta kiinnostavia käyttökohteita akulle ovat jännitteen tuke-

minen pitkillä siirtoyhteyksillä korkean kuormituksen tai poikkeuksellisen kytkentätilan ai-

kaan. Lisäksi akkuja voidaan käyttää myös varavoimana vika- tai työkeskeytysten aikana. 

Näin ollen jo lähitulevaisuudessa jakeluverkkoon sijoitetut akut voi nähdä vaihtoehtona kor-

vattavuuden takia tehtäville sähköasemakapasiteetin laajennusinvestoineille. Akustot toimi-

vat hyvin myös kantaverkon teho- ja häiriöreservinä, sillä niitä voidaan säätää todella nope-

asti ja tarkasti. (Varonen 2017) 

 

Pienasiakkaan näkökulmasta sähkön varastointi ei ole tällä hetkellä taloudellisesti kannatta-

vaa, tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin, mikäli sähkön hinta nousee tai akkujen hin-

nat laskevat. Jo nyt valmistusprosessien kehittyessä ja tuotantomäärien kasvaessa litiumak-

kujen hinnat ovat olleet jyrkässä laskussa. Sähköautojen yleistyminen saattaa tuoda verk-

koon suuren määrän akkuja, mikäli niin kutsuttu V2G-teknologia yleistyy. V2G eli Vehicle-

to-Grid -tekniikka mahdollista auton akun purkamisen sähköverkkoon, mikä mahdollistaa 

sähköauton akkujen käytön esimerkiksi tehohuipun leikkaamisen tai akun hyödyntämisen 

sähkön reservimarkkinoilla. Kyseisellä teknologialla on mahdollista saavuttaa suuria hyö-

tyjä systeemitasolla, mutta ainakin toistaiseksi suurimmassa osassa sähköautoja sähkön-

syöttö takaisin verkkoon on estetty. 

 

4.3.6 Vapaa-ajan asunnot 

Vaikka yhtiön jakelualueen väestö vähenee, ei sähkön käyttöpaikkojen määrä välttämättä 

vähene, sillä molemmissa kunnissa vapaa-ajan asuntojen määrä on ollut kasvussa. Kesämök-

kien määrän kehitys vuosien 1990 ja 2017 välillä on esitetty taulukossa 4.7. 
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Taulukko 4.7 Kesämökkien määrä ja jakson keskimääräinen uusien mökkien määrä vuodessa jakelualueen 

kunnissa. (Tilastokeskus 2017) 

 Kouvola Iitti 

 Kesämökkien 

määrä 

Uusia mökkejä 

vuodessa keski-

määrin 

Kesämökkien 

määrä 

Uusia mökkejä 

vuodessa keski-

määrin 

1990 5 582 - 1 867 - 

2000 7 167 158,5 2 400 53,3 

2005 7 470 60,6 2 476 15,2 

2010 7 605 27 2 569 18,6 

2015 7 740 27 2 578 1,8 

2017 7 749 4,5 2 609 15,5 

 

Kouvolassa tosin parin viime vuoden ajan uusien kesämökkien määrä on pudonnut tuntu-

vasti, enää muutamaan mökkiin vuodessa. Iitissä sen sijaan on tällä vuosituhannella raken-

nettu melko tasaisesti noin 15 mökkiä vuodessa pois lukien vuosien 2010 ja 2015 välisenä 

aikana. Iitissä on tarjolla runsaasti vapaita tontteja ranta-asemakaavoitetuilta joki- ja järvi-

alueilta. Kouvolassa kaupunki ei erityisesti markkinoi vapaa-ajan tontteja, mutta niitä on 

saatavissa yksityisiltä maanomistajilta.  

 

Tilastokeskuksen mukaan tällä vuosikymmenellä kesämökkien keskipinta-ala on ollut 72 m2 

(Tilastokeskus 2017). Tänä päivänä suurin osa mökeistä on korkeasti varusteltuja ympäri-

vuotiseen asumiseen soveltuvia kakkoskoteja, joten käytetään niille sähkölämmitteisen oma-

kotitalon ominaiskulutusta 120 kWh/m2. Jos arvioidaan mökkejä rakennettavan 20 vuo-

dessa, vuonna 2039 rakennettujen vapaa-ajan asuntojen sähkönkulutus olisi noin 3,6 GWh/a 

ja kaikkien mökkien yhtäaikainen huipputeho noin 2 MW. Voidaan todeta, ettei nykyinen 

vapaa-ajan asuntojen rakentamistahti aseta erityisiä tarpeita sähköasemasuunnittelulle, var-

sinkin kun huomioidaan kuorman jakautuvan melko tasaisesti ympäri jakelualuetta.  

 

4.4  Tuulipuistot 

Kymenlaakson maakuntakaavassa on kolme aluevarausta tuulivoiman tuotannolle, jotka si-

jaitsevat yhtiön jakelualueella. Alueille on mahdollista rakentaa 9 – 15 tuulivoimalaa, mikä 

tarkoittaisi tyypillisellä 3,5 MW turbiinilla noin 30 – 50 MVA liityntätehoa. Käytännössä 

näin suuret tehot liittyisivät suoraan 110 kV:n verkkoon. Kylmänojanvuoren – Korkeamäen 

tuulipuisto liittyisi toteutuessaan todennäköisesti suoraan Fingridin verkkoon, sillä alue 



59 

 

sijaitsee kaukana KSSV:n 110 kV verkosta ja Fingridin 110 kV johto puolestaan kulkee 

verrattain lähellä aluetta.   

 

Tillolassa on suurin alueen tuulivoimavarauksista käsittäen 15 voimalaa, mikä tarkoittaisi 

reilun 50 MVA liityntätehoa. Lähimpänä suunnittelualuetta on Fingridin 110 kV:n johto, 

joka kulkee alueen reunalla. Vaihtoehtoisesti kyseisen alueen voisi liittää KSSV:n alueverk-

koon, mikä vaatisi noin 4 – 8 km haarajohdon rakentamisen KR – NIR johdolta. Kyseinen 

asemaväli on toteutettu kaksoisjohtona Duck-johtimin. Kyseisen johdon terminen kuormi-

tettavuus on 240 MVA, joten verkon kapasiteetti ei aseta rajoitteita puiston liittämiselle alue-

verkkoon. 

 

 Karvatsuonmäen – Lintojanvuoren alueen läpi kulkee yhtiön Valkeala – Multamäki 110 kV 

johto, johon tämän 10 turbiinin puiston liittäminen olisi luontevaa. Kyseinen johto-osuus on 

Ostrich yksöisjohtoa, jonka huippukuorma on tällä hetkellä noin 15 MVA ja terminen kuor-

mitettavuus 80 MVA. Eli johdolla riittää hyvin kapasiteettia tuulipuiston liittämiselle, sillä 

johdon syöttämälle alueelle ei ole nähtävissä muuta merkittävää kuormituksen kasvua. Tällä 

hetkellä minkään edellä mainitun tuulipuiston toteuttamiselle ei ole suunnitelmia. 

4.5 Kuormituksen kehitys sähköasematasolla 

Pientalorakentamisen myötä kuormitus tulee kasvamaan voimakkaimmin Korjalan ja Kuu-

saanlammen sähköasemilla. Keskustan asunto- ja palvelurakentamisen vaikutus kohdistuu 

yksinomaan Kuusanlammen ja Vahteronmäen sähköasemiin, joko suoraan tai välillisesti 

Paimenpolun kytkinaseman kautta. KymiRing oheiskohteineen tulee lisäämään Kausalan tai 

Korjalan aseman kuormitusta suurimmillaan noin 5,5 MVA, riippuen miten jakorajat asete-

taan. RRT-hanke tulee vaikuttamaan Tornionmäen ja Vahteronmäen kuormitukseen, mutta 

tämän hetken tiedoilla sen vaikutus tulee olemaan hyvin vähäinen. 

 

Luvussa 4.3 käsitellyille muutostekijöille ei ole laskettu kuormitusvaikutusta, mutta aina-

kaan lähitulevaisuudessa ei ole nähtävissä tilannetta, että ne aiheuttaisivat uusia ongelmia 

sähköasemilla tai alueverkossa. Vaikka uusien teknologioiden tuomat muutokset voivat olla 

suuriakin, jakautuvat ne suhteellisen tasaisesti koko jakelualueelle. Tosin ainakin nykypäi-

vänä uusien tekniikoiden käyttöönotto on selvästi vaikeampaa asunto-osakeyhtiöissä kuin 

omakotitaloissa johtuen niiden hallintamuodosta ja lainsäädännöstä. Joten kehitys lienee 

aluksi voimakkaampaa omakotitalovaltaisilla alueilla. Aluksi vaikutukset voivat näkyä sel-

viten maaseudun sähköasemilla, sillä niiden huippukuorma muodostuu pääosin sähköläm-

miteisistä omakotitaloista. Yleisesti näiden asemien kuormitusaste on kuitenkin alhainen, 

joten lähitulevaisuudessa ei ole nähtävissä ongelmia. 
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Kuormaennuste käsittelee rakennushankkeiden vaikutusta ja mukana on vain sähköasemat, 

joiden alueelle on tulossa mittavampaa rakentamista. Normaalitilanteessa sähköasemien 

päämuuntajakapasiteetti riittää, vaikka voimakkaan rakentamisen skenaario toteutuisi. Odo-

tetusti voimakkain kuormituksen kasvu painottuu Kuusanlammen ja Vahteronmäen sähkö-

asemille. Korjalan huipputehon kasvu riippuu voimakkaasti kaupan kehityksestä ympäröi-

vällä alueella, mutta todennäköisemmässä vaihtoehdossa kasvu jää hyvin pieneksi.  Tillolan 

hankkeiden kuormitus on mallinnettu Kausalan asemalle. Jakorajoja muuttamalla voidaan 

aluetta syöttää yhtä hyvin myös Korjalasta. Molemmilla asemilla on normaalitilanteessa riit-

tävästi vapaata päämuuntajakapasiteettia alueen sähköntarpeen tyydyttämiseen. 

 

Vikojen ja poikkeuksellisten kytkentätilanteiden näkökulmasta havaitaan kuitenkin muuta-

mia mahdollisia ongelmakohtia. Kuusanlammen ja Vahteronmäen asemilla päämuuntajien 

yhteenlaskettu kuormitusaste nousee selvästi yli 100 prosenttiin, eli päämuuntajavian sattu-

essa toisen päämuuntajan kapasiteetti ei yksin riitä korvaamaan puuttuvaa tehoa. Tilanne ei 

välttämättä ole ongelmallinen, jos korvaavaa kapasiteettia saadaan toiselta sähköasemalta, 

mitä tarkastellaan luvussa 5. Toinen ongelma on Paimenpolkua syöttävien KJ-johtojen kor-

kea kuormitusaste, erityisesti Vahteronmäeltä Paimenpolulle tulevan vanhan APY240-kaa-

pelin (APYAKMM-240) osalta, sillä sen kuormitusaste nousee yli 70 prosenttiin. Kytkin-

asemalle on varayhteyksiä molemmilta asemilta, mutta niiden hyödynnettävyyttä tulee tar-

kastella tarkemmin. 

 

Pois lukien edellä käsitelty KymiRingiä syöttävä lähtö, jännitteen alenema ei kasva suureksi 

muilla tarkasteltavan verkon lähdöistä, sillä alueen lähdöt ovat pääosin lyhyehköjä maakaa-

pelilähtöjä. Suuret jännitteen alenemat syntyvät pitkillä haja-asutusalueen lähdöillä, eikä 

kuormituksen kasvu muuta tilannetta oleellisesti luvussa 3.4 esitetystä. Lähdöllä tapahtuvat 

häviöt riippuvat johdolla siirretystä energiasta, pituudesta ja ominaisresistanssista. Tällöin 

suurimmat häviöt tapahtuvat pitkillä maaseudun ilmajohtolähdöillä sekä korkeassa kuor-

massa olevilla kaupunkilähdöillä. Taulukkoon 4.8 on koottu kuormaennusteen perusteella 

kymmenen suurimman häviökustannusten lähtöä. 

 



61 

 

Taulukko 4.8 KJ-lähtöjen suurimmat häviökustannukset 

Lähtö 

Nykytilanne Ennuste  

Huippu-

teho [MW] 

Häviökustan-

nukset [k€/a] 

Huippu-

teho [MW] 

Häviökustan-

nukset [k€/a] 

 

KSPL12 4,9 20,4 5,2 20,9 TOR syöttö 

VHTJ17 6,6 19,4 6,9 19,5 PMP syöttö 

KSAL06 1,7 3,9 5,0 18,3 KymiRing 

KSPL05 4,6 14,1 5,2 14,7 PMP syöttö 

VALL12 1,7 14,5 1,7 14,5  

KSAL01 4,0 14,8 4,0 13,5 
Kausalan taa-

jama 

KSPL02 3,4 12,8 3,4 12,8  

VHTJ11 3,2 12,6 3,2 12,6 TOR syöttö 

KJLL17 3,0 11,0 3,0 11,1 
Kasarmin-

mäki 

PILL05 1,8 11,0 1,7 10,8  

 

Taulukosta 4.8 nähdään ettei kuormituksen kasvu kasvata merkittävästi häviökustannuksia, 

ainakaan lähdöillä, joiden häviöt ovat ennestään suuret. Ainoan poikkeuksen tekee Kausalan 

lähtö 6, jonka häviökustannukset lähes viisinkertaistuvat voimakkaan kuorman kasvun 

vuoksi. Kaikkein suurimmat häviöt syntyvät kytkinasemia syöttävillä lähdöillä, sillä PG 

summaa kytkinaseman lähdöillä ja syöttöjohdolla tapahtuvat häviöt yhteen. Ohjelmisto ei 

tarjoa mahdollisuutta tarkastella niitä erilisinä. Jos kytkinasemien syöttöjen häviöt jakaa kyt-

kinaseman lähtöjen määrällä päästään selvästi lähemmäksi kaikkien lähtöjen keskimääräisiä 

arvoja. 

 

Alueverkon osalta tilanne on pitkälti sama kuin sähköasemilla. Ennustetuilla kuormituksilla 

verkon kapasiteetti riittää, mikäli kaikki yhteydet ovat normaalisti käytettävissä. Kuten 

aiemmin todettiin, Sydänmaa-Valkeala osuuden Ostrich-johdon kuormitettavuus tulee on-

gelmaksi jo nykyhetken huippukuormilla, jos syöttö kaikille alueverkon asemille joudutaan 

järjestämään sen kautta. Kun rengasverkon johtoja uusitaan iän vuoksi, on perusteltua sel-

vittää 2-Duck johtoon siirtymistä. Ennusteen perusteella alueverkon huippukuorma tulee 

kasvamaan nykyisestä noin 105 – 110 MVA:sta 10 – 20 MVA:lla, jolloin SJ-johdon keskey-

tyksen aikana ollaan lähellä Duck-yksöisjohdon 120 MVA:n termisen kuormitettavuuden 

rajaa. Toisaalta tilanne jossa 110 kV:n johto on poissa käytöstä huippukuorman aikaan, on 

harvinainen, sillä johdot on toteutettu puuvarmana ja huoltokeskeytykset suoritetaan kesällä 

pienen kuorman aikaan.  



62 

 

5. SÄHKÖASEMIEN KORVAUSTARKASTELU 

Tarkastellaan sähköasemien korvattavuutta mitoitusvikojen osalta verkon nykyiset kuormat 

huomioiden. Mitoitusvikoina tarkastelussa olivat päämuuntajan vioittuminen ja koko sähkö-

aseman menetys esimerkiksi kiskoston tuhoutumisen tai tulipalon seurauksena. Kaikkien 

yksittäisten mitoitusvikojen osalta verkon tulisi kyetä takaamaan sähkönjakelu kaikille asi-

akkaille. Kahden päämuuntajan asemilla tarkastellaan yhden päämuuntajan vioittumisen 

vaikutusta ja kaikkien sähköasemien osalta pahinta tilannetta eli koko sähköaseman mene-

tystä.  

 

Yksittäinen keskeytys 110 kV syöttävässä verkossa ei aiheuta ongelmia suurimmalla osalla 

sähköasemista sillä, kaupunkialueen sähköasemat Korjala, Kuusaanlampi, Nirvistentie, Val-

keala ja Vahteronmäki ovat rengasverkossa ja Kausalaa syöttää kaksi rinnakkaista 110 kV 

johtoa. Sen sijaan Myllykoski ja Huutotöyry on rakennettu suoraan Fingridin johdon alle ja 

Kansikkaantie sekä Pilkanmaa puolestaan sijaitsevat haarajohtojen päässä. Eli näillä ase-

milla vika syöttävässä verkossa johtaa aseman syöttöjännitteen menetykseen.  Korvattavuu-

den näkökulmasta tilanne vastaa näillä yhden päämuuntajan asemilla päämuuntajavikaa. 

  

Normaalissa käyttötilassa alueverkon rengas on yhdestä pisteestä auki, eli myös 110 kV ver-

kon käyttötapa on säteittäinen. Verkkoa käytetään säteittäisenä, sillä sen suojaus on hel-

pompi toteuttaa ja loistehon tuotto on pienempää. Rengasmuotoinen rakenne mahdollistaa 

kuitenkin sähkönsyötön kaikille asemille, vaikka verkko olisi pois käytöstä miltä tahansa 

yksittäiseltä asemaväliltä. Pysyvän vian sattuessa sähköt voidaan palauttaa vioittuneen osuu-

den syöttämille asemille kytkentäajan puitteissa, kun kauko-ohjauksella erotetaan viallinen 

osuus ja suljetaan rengas jakorajalta. Alueverkolla on yksi liityntäpiste kantaverkkoon Ko-

rian kytkinasemalla. Epätodennäköisessä tilanteessa, jossa Korialta ei saada sähköä saadaan 

KSS Energian Hinkismäen voimalaitokselta maksimissaan 40 MW sähkötehoa (KSS Ener-

gia). Lisäksi verkon pohjoisosissa on Verlan, Siikakosken ja Kannuskosken vesivoimalai-

tokset, joista saadaan suurimmillaan yhteensä 5,6 MW (Ympäristö 2014). Koko verkon 

huipputeho on ollut suurimmillaan noin 140 MW, mistä rengasverkon asemien osuuden voi-

daan arvioida olevan noin 100 MW. Eli huippukuorman aikaan kantaverkkoyhteyden mene-

tys pystyttäisiin korvamaan ainoastaan alle 50 prosenttisesti.  

 

Seuraavaksi käydään läpi korvattavuus sähköasemittain, jokaisen sähköaseman korvausti-

lanteelle on taulukoitu korvaavaa tehoa syöttävien sähköasemien ja verkon kuormitusasteet 

ja jännitteen alenemat, jotka ovat tärkeimmät korvattavuutta rajoittavat sähkötekniset raja-

arvot. Valkealan sähköaseman osalta on kuvattu esimerkinomaisesti kaikki tarvittavat kyt-

kinlaitteiden ohjaukset korvaustilanteessa liitteen III taulukossa. Korvauskytkennät on mal-

linnettu pääasiassa käyttökeskukselta saatujen kytkentäsuunnitelmien mukaan GPT-
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ohjelmistoa käyttäen. Laskennat suoritettiin verkon nykyhetken kuormituksia käyttäen. Li-

säksi tarkasteltiin kuormaennusteen mukaisen kuormituksen vaikutusta, mikäli oltiin nyky-

tilassa lähellä jotain korvattavuuden teknistä reunaehtoa. 

 

 

5.1 Huutotöyry 

Huutotöyryn aseman korvaustilanteessa korvaavaa tehoa saadaan ainoastaan Mankalan tai 

Kausalan sähköasemalta. Rinnakkaisten yhteyksien puuttuessa koko Huutotöyryn aseman 

verkko joudutaan kytkemään Mankalan lähdön Pohjois-Iitti jatkeeksi. 

Taulukko 5.1 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Huutotöyryn 

sähköaseman korvaustilanteessa. 

Sähköasema 

Nykytilanne 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
MAN 12,6 49 45 - 

 

Suureen 129 km verkkopituuden vuoksi suurimaksi ongelmaksi muodostuu jännitteen ale-

nema. Nykyisellä verkolla jännite laskee liikaa koko Vuolenkoski-Huutotöyry alueella. 

Muista sähköasemista poiketen korvaustilanne mallinnettiin PG:ssä, koska GPT:ssä Huuto-

töyryn aseman huipputeho oli lähes kaksinkertainen todelliseen nähden. 

5.2 Kausala 

110 kV syöttö Kausalan asemalle on mahdollista järjestää kummalta tahansa kahdesta rin-

nakkaisesta Fingridin johdosta, jolloin SJ-verkon aiheuttamaa keskeytystä voidaan pitää 

epätodennäköisenä. Asemalla on yksi päämuuntaja, eli päämuuntajavian sattuessa on ase-

man kuormat korvattava 20 kV verkon kautta. KJ-kojeisto on yksikiskoinen, eli katkaisija-

vika aiheuttaa keskeytyksen sen syöttämälle lähdölle ja kiskon vioittuminen estää koko ase-

man käyttämisen. Koko sähköaseman korvaustilanteessa korvaustehoa saadaan Huuto-

töyryn, Mankalan, Pilkanmaan ja Korjalan sähköasemilta. Korvaustilanteen aikaiset suurim-

mat kuormitusasteet ja jännitteen alenemat näillä sähköasemilla on esitetty taulukossa 5.2.  
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Taulukko 5.2 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Kausalan säh-

köaseman korvaustilanteessa nykyverkolla ja kuormituksilla. 

Sähköasema 

Nykytilanne 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
HTT 5,3 30 48 - 

KJL 9,1 36 64 - 

MAN 10 135 120 - 

PIL 11,4 57 111 - 

 

Nykyisellään täyden kuorman aikaan koko aseman korvaustilanteessa jännitteen alenema 

kasvaa liian suureksi Kausalan taajamassa ja sen ympäristössä. Myös Mankalan aseman pää-

muuntajan kuormitusaste nousee aivan suurimman tilapäisen kuormitettavuuden rajalle ja 

asemalta ensimmäiselle pylväälle vievän maakaapelin kuormitus nousee 135 prosenttiin ter-

misestä kuormitettavuudesta. Tämä on seurausta siitä, että noin 80 prosenttia eli 11 MW 

Kausalan asemaa korvaavasta tehosta joudutaan siirtämään lähtöä MANL01-Etelä-Iitti käyt-

täen. Huutotöyryn asemalla olisi reilusti vapaata päämuuntajakapasiteettia, mutta sieltä voi-

daan siirtää vain noin 600 kW tehoa ilman, että jännitteen alenema pitkällä ilmajohto-osuu-

della kasvaa liian suureksi.  

 

Meneillään oleva Kausalan ja Korjalan välisen yhteysjohdon kaapelointi AHX185-maakaa-

pelilla helpottaa huomattavasti korvattavuutta, sillä se mahdollistaa paremmin tehon siirtä-

misen Korjalasta lännen suuntaan. Kaapeloinnin vaikutusta tarkasteltiin korvaamalla nykyi-

nen ilmajohto maakaapelilla ja muuttamalla kytkentää siten, että nykyinen Tillolan lähtö 

kytkettiin Korjalan lähtöön Keltti. Todellisuudessa kaapelin reitti tulee poikkeamaan hieman 

ilmajohdon reitistä ja Kausalan päässä lähtö tullaan jakamaan kahdeksi eri lähdöksi, nyt 

tehty yksinkertaistettu tarkastelu antaa kuitenkin riittävän tarkat tulokset kaapeloinnin vai-

kutuksesta. Laskennan tulokset on koottu taulukkoon 5.3.  

Taulukko 5.3 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Kausalan säh-

köaseman korvaustilanteessa Tillola-Keltti johdon kaapeloinnin jälkeen nykyisillä kuormituksilla. 

 

Sähköasema 

Nykyhetken kuormitus, Tillola-Keltti kaapelointi 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
HTT 5,3 30 48 - 

KJL 9,4 41 72 - 

MAN 9,4 139 120 - 

PIL 6,9 33 102 - 
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Kaapeloinnin myötä saadaan jänniteongelmat korjattua Kausalan taajaman ja Iitin kirkon-

kylän alueella, myös Etelä-Iitissä jännitteen alenema jää juuri korvaustilanteissa haja-asu-

tusalueelle sallitun 10 prosentin alle. Kasvanut siirtokapasiteetti Korjalasta mahdollistaa 

myös Pilkanmaan päämuuntajan kuormituksen alentamisen 27,7 MVA:sta 25,5 MVA:iin. 

Kaapeloinnista huolimatta Mankalan kuormitus nousee edelleen korkeaksi. Kausalan läh-

döllä KSAL05-Jokue on varayhteys LE-Sähköverkon jakeluverkkoon. Varayhteyden vaiku-

tusta ei tarkastelu tässä työssä, mutta sen käytöllä voitaisiin Mankalan kuormitusta keventää 

ja mahdollisesti pienentää hieman jännitteen alenemaa. Korvaustilanteet pyritään kuitenkin 

hoitamaan ensisijaisesti oman verkon avulla. Tarkastellaan vielä kuormituksen kasvun vai-

kutusta sähköaseman korvattavuuteen. Korvaustilanteen laskentatulokset alueen kuormituk-

sen kasvu huomioiden on esitetty taulukossa 5.4. 

 

Taulukko 5.4 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Kausalan säh-

köaseman korvaustilanteessa Tillola-Keltti johdon kaapeloinnin jälkeen ennustetuilla kuormituksilla. 

Sähköasema 

Ennustetut kuormat, Tillola-Keltti kaapelointi 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
HTT 5,3 20 48 - 

KJL 11,1 66 84 - 

MAN 8,2 100 104 - 

PIL 6,9 53 103 - 

 

Kaapeloinnin ansiosta kuormituksen kasvu Kausalan syöttämällä alueella ei heikennä kor-

vattavuutta merkittävästi. Myös Korjalan päämuuntajakapasiteetti riittää korvaustilanteessa, 

vaikka Korjalan alueen kuormitus kasvaa kuormaennusteen lievemmän vaihtoehdon mu-

kaan. Etelä-Iitin alueella jännitteen alenema on kuitenkin ylittää korvaustilanteille sallitun 

10 prosentin rajan. Jänniteongelmaa voisi parantaa siirtämällä osan Etelä-Iittiä Mankalan 

aseman syötettäväksi, tällöin kuitenkin Mankalan päämuuntajan kuormitus nousee likimain 

taulukon tilannetta 5.3 vastaavaksi ja lähdön alussa olevan APY185-maakaapelin kuormi-

tettavuus ylitetään. 

5.3 Korjala 

Korjalassa on käytössä kaksoiskiskojärjestelmä katkaisijan ohikytkennällä, jossa yksittäisen 

katkaisijan vioittuessa voidaan kyseistä lähtöä syöttää kiskokatkaisijan kautta. SJ-verkon 

syöttö asemalle onnistuu alueverkosta joko Korian tai Kuusaanlammen suunnasta. Kuitenkin 

muista alueverkon asemista poiketen Korian suunnan johto voidaan erottaa vain käsiohjauk-

sella Ruostulan 110 kV -erotinta käyttäen. Asemalla on yksi päämuuntaja eli sen vioittuessa 
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asema joudutaan korvamaan KJ-verkon kautta. Koko aseman vikaantuessa sen korvaukseen 

käytetään Kuusaanlammen, Vahteronmäen ja Nirvistentien sähköasemia. Korvaavien säh-

köasemien ja KJ-verkon laskentatulokset on esitetty taulukossa 5.5. 

 

Taulukko 5.5 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Korjalan säh-

köaseman korvaustilanteessa. 

Sähköasema 

Nykytilanne 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
KSP 2,6 45 60 64 

NIR 3,9 54 81 43 

VHT 1,9 80 97 65 

 

Korjalan sähköaseman korvaaminen sen tämän hetkisellä kuormituksella onnistuu ilman on-

gelmia. Korkeimmat päämuuntajien kuormitusasteet ovat Nirvistentien PM1:n 81 ja Vahte-

ronmäen PM1:n 97 prosenttia, molemmilla asemilla toisen päämuuntajan kuormitus on kui-

tenkin huomattavasti alhaisempi. Keskijänniteverkossa kuormitusaste nousee korkeimmaksi 

Vahteronmäen ja Paimenpolun välisellä johdolla. Kyseiselle johdolle jää vapaata siirtoka-

pasiteettia noin 2,2 MVA. Valtatie 12 varren KJ-verkon kaapelointi tarjoaa tulevaisuudessa 

mahdollisuuden korvata lähtöä KJLL19-Keltti myös Kausalan sähköasemalta. 

5.4 Kuusaanlampi 

Kuusanlammen sähköasema on osa alueverkon rengasta, eli 110 kV syöttö on mahdollista 

kahdesta suunnasta. Asemalla on kaksi päämuuntajaa sekä duplex-kojeisto, joten päämuun-

tajavian tapauksessa voidaan kaikki lähdöt siirtää helposti ehjän päämuuntajan syötettäväksi. 

Duplex-kojeiston ansiosta myös minkään yksittäisen 20 kV katkaisijan vioittuminen ei ai-

heuta kytkentäaikaa pidempää katkoa, kun kuorma voidaan siirtää ehjälle katkaisijalle. 

Edellä kuvattujen vikojen selvityskeinojen onnistumiseksi tulee asemalla olla riittävästi va-

paata päämuuntajakapasiteettia, eduksi on myös, jos kuormat ovat suhteellisen tasaisesti ja-

ettu molemmille kiskoille.  

 

Tällä hetkellä huippukuorman aikaan koko aseman laskennallinen huipputeho on 29,6 MW 

ja aseman molemmat päämuuntajat ovat 25 MVA tehoisia, eli kapasiteetti riittää, sillä teho-

muuntajille voidaan sallia hetkellisesti 20 prosentin ylikuormitus. 30 MVA kuormitusraja 

tulee kuitenkin ylittymään jo lähitulevaisuudessa, jolloin päämuuntajavian tapauksessa jou-

dutaan aseman kuormaa keventämään siirtämällä kuormia muiden sähköasemien syötettä-

väksi. Mikäli koko sähköasema on poissa käytöstä huollon tai vian takia saadaan korvaavaa 
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tehoa ympäröiviltä Korjalan, Nirvistentien, Valkealan ja Vahteronmäen sähköasemilta. Ky-

seisen kytkentätilanteen laskentatulokset on koottu taulukkoon 5.6. 

 

Taulukko 5.6 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Kuusaanlam-

men sähköaseman korvaustilanteessa. 

 

Korvaustilanteessa päämuuntajien kuormitettavuus riittää, tosin Vahteronmäellä on tarvetta 

kuormien järjestelyyn. Kuusaanlammen korvaustilanteessa suurimmaksi ongelmaksi muo-

dostuu keskijänniteverkon siirtokyky, Paimenpolkua Vahteronmäestä syöttävän kaapelin 

kuormitusaste nousee 107 prosenttiin, myös Tornionmäkeä syöttävän johdon maakaapeli-

osuuksien kuormitus nousee 95 prosenttiin. Pullonkaulaksi muodostuu myös Kuusankosken 

keskustan vanhat pienipoikkipintaiset maakaapelit. Korkein kuormitusaste on 131 % Nirvis-

tentieltä Kuusankosken keskusta-aluetta syöttävällä PYL50-kaapelilla, muiltakin osin kysei-

sen lähdön NIRL16 kuormitus on lähellä 100 prosenttia. 

  

 

Taulukossa 5.7 on esitetty ennustetun kuormituksen kasvun vaikutus verkon kuormitukseen 

korvaustilanteessa.  

 

Taulukko 5.7 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Kuusaanlam-

men sähköaseman korvaustilanteessa ennustetulla kuormituksella. 

Sähköasema 

Ennustetut kuormat, nykyverkko 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
KJL 1,5 79 89 - 

NIR 3,7 131 73 56 

VAL 6,0 38 93 76 

VHT 6,2 144 148 70 

 

Ennustetun kuormituksen kasvun myötä Vahteronmäen päämuuntajien kuormitus nousee 

hyvin korkeaksi, vaikka kuormat jaettaisiin nykyistä tasaisemmin molemmille 

Sähköasema 

Nykytilanne 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
KJL 1,3 59 72 - 

NIR 3,7 131 72 56 

VAL 5 62 92 101 

VHT 5,5 107 124 65 



68 

 

päämuuntajille. Kuormituksen kasvun painottuessa keskustan alueelle ongelmaksi muodos-

tuu kytkinasemia syöttävät yhteydet, joiden siirtokapasiteetti loppuu, sillä myös Tornion-

mäen aseman syötön kuormitus kasvaa 110 prosenttiin. Tornionmäen kytkinaseman osalta 

tilanteen korjaamiseksi riittää lähdön TORL04 siirto Valkealan aseman syöttöön, mikä on-

nistuu erotinaseman E154 kautta. Paimenpolkua syöttävän kaapelin kuormitettavuus ylitet-

tään reilusti kuormitusasteen ollessa 144 %, lisäksi Paimenpolun osalta mahdollisuudet 

kuorman keventämiseen ovat vähäisemmät. Tilannetta voisi mahdollisesti helpottaa syöttä-

mällä osaa kuormista kytkinasemien ohi, mutta tämä monimutkaistaa ja hidastaa korvaus-

kytkentöjen tekemistä merkittävästi. Lisäksi monin paikon verkossa on vanhoja maakaape-

liosuuksia, joiden tehonsiirtokapasiteetti huono. 

5.5 Nirvistentie 

Myös Nirvistentiellä on kaksi päämuuntajaa teholtaan 16 ja 25 MVA, KJ-kojeistona on kak-

sikiskojärjestelmä kiskokatkaisijalla. Katkaisijoita ei ole kuitenkaan kahdennettu, eli katkai-

sijavika aiheuttaa keskeytyksen katkaisijan takana olevalle kuormalle, kunnes vika on kor-

jattu.  110 kV syöttö tapahtuu normaalisti rengasverkosta haarautuvalla johdolla. Koko säh-

köaseman huipputeho on verkostolaskennan mukaan 17,8 MVA, eli koko aseman syöttämi-

nen vikatilanteessa pienemällä päämuuntajalla onnistuu, 16 MVA päämuuntajan kuormitus-

aste on tällöin 111 %. Nirvistentien aseman korvaukseen käytetään Kuusaanlammen, Kor-

jalan ja Pilkanmaan sähköasemia, ja koko aseman korvauskytkennän laskentatulokset on 

esitetty taulukossa 5.8. 

 

Taulukko 5.8 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Nirvistentien 

sähköaseman korvaustilanteessa. 

Sähköasema 

Nykytilanne 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
KJL 0,8 74 66 - 

KSA 2,5 38 68 - 

KSP 2,9 94 84 67 

PIL 6,9 117 117 - 

 

Korvaustilanteessa suurimmaksi rajoitteeksi muodostuu Kuusankosken vanhan maakaapeli-

verkko, jonka pienipoikkipintaisten kaapeleiden kuormitettavuus on alhainen. Korkeim-

maksi kuormitus nousee Pilkanmaan sähköasemalta etelään lähtevän Kymenrannan lähdön 

APY70-maakaapeliosuuudella. Tämän lisäksi laskennan mukaan Pilkanmaan päämuuntajan 

kuormitus on tilapäisen kuormitettavuuden ylärajalla. On kuitenkin huomattava, että 
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laskenta antaa Pilkanmaan asemalle liian suuria tehoja, joten todellisuudessa päämuuntajan 

kuormitus ei nouse näin korkeaksi. 

5.6 Paimenpolku 

Paimenpolun kytkinaseman syöttö tapahtuu normaalisti kahdella KJ-lähdöllä Vahteronmäen 

ja Kuusaanlammen asemilta. Näiden lisäksi Kuusanlammelta on toinen lähtö, jonka jakora-

jana on normaalisti Paimenpolun lähdön 6 katkaisija. Kyseisellä johdolla on tällä hetkellä 

vapaata kapasiteettia noin 210 A, eli nykytilanteessa kumman tahansa syöttöjohdon menetys 

voidaan korvata. Taulukosta 5.9 käy ilmi muiden Paimenpolun lähtöjen yhteydet toisiin säh-

köasemiin. 

 

Ongelmallisin tilanne on Kuusanlammen sähköaseman korvaustilanne, sillä silloin kaikki 

kuorma joudutaan syöttämään Vahteronmäeltä APY240-kaapelia pitkin. Jo nykyisellä huip-

pukuormalla ollaan lähellä kyseisen kaapelin suurinta kuormitettavuutta. Vahteronmäen 

korvaaminen vastaavalla tavalla onnistuu paremmin sillä Kuusaanlammelta tulevan AX-

CEL240-kaapelin kuormitettavuus on selvästi suurempi, ja sen lisäksi on mahdollista käyt-

tää APY240 varayhteyttä. Kuusaanlammen suunnasta suoraan kaukokäytöllä kytkettävää 

siirtokapasiteettia on 20,8 MVA, mutta Vahteronmäestä ainoastaan 11,3 MVA. Tällä het-

kellä Paimenpolun huipputeho on 11,2 MVA. 

 

Tilanteessa, jossa koko Paimenpolun asema on pois käytöstä, onnistuu sen syöttämien joh-

tolähtöjen korvaaminen taulukossa 5.9 kuvatuilla kytkennöillä. Kaikki ohjaukset on tehtävä 

käsin muuntamoilla, sillä maakaapeliverkolle ominaiseen tapaan kauko-ohjauksia ei ole. 

 

Taulukko 5.9 Korvaavat johtolähdöt ja niiden kuormitusasteet Paimenpolun kytkinaseman korvaustilanteessa. 

Lähtö Jakoraja 
Korvaava 

lähtö 

 

Kuormitusaste 

[%] 
PMPL11 M0183 KJLL17 83 

PMPL09 M0188 VHTJ19 41 

PMPL02 M0058 VHTJ22 23 

PMPL01 M0115C TORL14 89 

PMPL07 M0044C KJLL17 83 

PMPL10 M0153 KSPL04 27 

 

Kyseisessä kytkentätilanteessa keskijänniteverkossa rajoittavaksi tekijäksi muodostuu läh-

töjen TORL14-Nevantie ja KJLL17-Kasarminmäki kuormitettavuus, korkeimmillaan kuor-

mitusaste on yli 80 prosenttia näillä lähdöillä. Päämuuntajien kuormitusasteet nousevat 
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korkeimmillaan noin 70 prosenttiin Korjalassa ja Vahteronmäen muuntajalla 2. Eli koko 

kytkinaseman korvaus onnistuu nykykuormituksella ilman ongelmia. Jatkossa kuormituksen 

kasvaessa ollaan lähellä kahden ongelmallisen osuuden kuormitettavuusrajoja, mutta tilanne 

riippuu siitä mille lähdöille uusi kuorma tulee todellisuudessa jakautumaan. 

5.7 Pilkanmaa 

Pilkanmaan sähköasemalla on yksi päämuuntajan ja SJ-syöttö tapahtuu kantaverkosta lähte-

vällä haarajohdolla. Eli yksittäisen päämuuntajasta tai SJ-verkosta johtuvan keskeytyksen 

tapauksessa joudutaan kaikki aseman kuormat korvamaan KJ-verkon avulla. GPT-ohjelmis-

ton tehojakolaskenta antoi Pilkanmaan asemalle selvästi todellisuutta suurempia tehoja, jo-

ten tämän työn korvaustilannetarkastelu antaa todellisuutta huonomman kuvan korvattavuu-

desta. Taulukossa 5.10 on esitetty koko sähköaseman korvaustilanteen aikaiset kuormitus-

asteet ja jännitteen alenemat sitä korvaavilla Kansikkaantien, Kuusaanlammen, Nirvistentien 

ja Valkealan sähköasemilla. 

 

Taulukko 5.10 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Pilkanmaan 

sähköaseman korvaustilanteessa. 

Sähköasema 

Nykytilanne 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
KANS 6,1 31 95 - 

KSP 5,9 102 50 95 

NIR 4,3 108 104 47 

VAL 5,9 27 70 95 

 

Kaikilla korvaavilla asemilla päämuuntajien tai ainakin toisen päämuuntajan kuormitus nou-

see lähelle nimellistehoa, kuormitus ei kuitenkaan kasva liian suureksi millään päämuunta-

jalla. Kuormia järjestelemällä jää tilaa jopa kuormituksen kasvulle muuntajakapasiteetin nä-

kökulmasta. KJ-verkon kuormitettavuuden suhteen ongelmapaikat ovat myöskin Kuusan-

kosken kaupunkialueella, lisäksi Kuusanlammen lähdön KSPL08-Mieho alun maakaapelin 

kuorma nousee yli 100 prosentin. Siikakosken ja Verlan vesivoimaloiden ansiosta verkon 

jännite on korkeampi kuin laskennassa saatu, mikäli voimalat ovat toiminnassa normaalisti. 

Huomioiden Pilkanmaan todellisuutta korkeamman tehon ei aseman korvattavuudessa ole 

merkittäviä ongelmia. Voidaan myös todeta, ettei aseman syöttöalueen ennustettu kuormi-

tuksen kasvu aiheuta ongelmia tulevaisuudessa. 
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5.8 Tornionmäki 

Normaalissa kytkentätilanteessa kytkinaseman kisko on jaettu kiskokatkaisijalla kahteen 

osaan, joista toista syötettään Vahteronmäestä ja toista Kuusaanlammelta. Lisäksi Vahteron-

mäestä on toinen lähtö, jonka jakoraja on Tornionmäen katkaisijalla 13. Kauko-ohjattavalta 

erotinasemalta E154 on yhteys myös Valkealan sähköasemalle. Tornionmäen molemmilla 

syöttöjohdoilla riittää kapasiteetti syöttämään koko kytkinaseman verkkoa nykyisillä ja en-

nustetuilla kuormituksilla. Tosin muiden sähköasemien korvaustilanteissa, joissa kytkin-

asema syöttää normaalia laajempaa aluetta, nousevat syöttävien kaapeleiden kuormitukset 

lähelle termisen kuormitettavuuden rajaa. Mikäli koko Tornionmäen asema on poissa käy-

töstä, voidaan kytkinaseman lähdöt syöttää taulukon 5.11 mukaisilla kytkennöillä. 

 

Taulukko 5.11 Korvaavat johtolähdöt ja niiden kuormitusasteet Tornionmäen kytkinaseman korvaustilan-

teessa. 

Lähtö 

   

Jakoraja 
Korvaava 

lähtö 

Kuormitusaste 

[%] 
TORL02 M0259A KSPL08 28 

TORL04 E154C VALL12 49 

TORL12 M0425C VHTJ17 60 

TORL14 M0115A KSPL07 70 

 

Koko kytkinaseman korvaus ei tuota ongelmia, vaan kuormitusasteet ja jännitteen alenemat 

pysyvät sallituissa rajoissa. Verkko kestää hyvin myös Tornionmäen asemalle ennustetun 

kuorman kasvun. 

5.9 Vahteronmäki 

Vahteronmäki kuuluu alueverkon renkaan syöttämiin sähköasemiin. Muista asemista poike-

ten aseman kahta päämuuntajaa syötetään kaksoiskiskostosta. Eli ainakin toista päämuunta-

jaa voidaan syöttää vaikka 110 kV kiskosto vikaantuisi osin. Myös keskijännitteellä on käy-

tössä kaksoiskiskojärjestelmä ilman kahdennettuja katkaisijoita. 

 

Vahteronmäen päämuuntajien laskennallinen huipunaikainen kuormitus on 34,7 MW, joka 

ylittää selvästi yhden 25 MVA muuntajan tilapäisen kuormitettavuuden 30 MW rajan. Pää-

muuntajavian sattuessa joudutaan osa korvaavasta tehosta ottamaan viereisiltä asemilta. Ny-

kyisellään keventäminen onnistuu helpoiten siirtämällä Paimenpolun aseman syöttö koko-

naan Kuusaanlammelle, sillä sen lähdön 6,6 MW:n teho on yksistään riittävä ja muutos voi-

daan suorittaa kauko-ohjauksella. Myös Tornionmäen kytkinasemaa voidaan käyttää 
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samassa tarkoituksessa, sillä saadaan kuormaa kevennettyä 3,8 MW verran. Kuusaanlam-

men päämuuntajakapasiteetti riittää molempien kytkinasemien syöttämiseen kokonaan, 

tässä kytkentätilanteessa kuormitusasteet ovat 75 ja 82 prosenttia. Tällä kytkentämuutoksella 

saadaan Vahteronmäen päämuuntajan kuormitukseksi 104 prosenttia, kun yksi muuntaja 

syöttää kaikkia muita aseman lähtöjä. 

 

Koko sähköaseman korvaustilanteessa korvaava teho saadaan Korjalan, Kuusaanlammen 

Myllykosken ja Valkealan sähköasemilta. Korvaustilanteen aikaiset suurimmat sähköase-

mien ja KJ-verkon kuormitusasteet sekä jännitteen alenemat on koottu taulukkoon 5.12. 

 

Taulukko 5.12 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Vahteron-

mäen sähköaseman korvaustilanteessa. 

Sähköasema 

Nykytilanne 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
KJL 3 107 114 - 

KSP 3,2 88 83 80 

MYE 5,5 88 82 - 

VAL 5 58 110 78 

 

Korjalan päämuuntajan kuormitus nousee selvästi yli nimellistehon, mutta jää kuitenkin 

vielä tilapäisen kuormitettavuuden rajan alle. Myös muilla korvaavaa tehoa syöttävillä säh-

köasemilla päämuuntajien kuormitus nousee suhteellisen korkeaksi. Korjalan aseman läh-

dön KJLL23-Kaunisnurmi APY120-maakaapeliosuudet ylikuormittuvat. Kuten aiemmin jo 

todettiin, on Kuusaanlammen suunnasta enemmän siirtokapasiteettia Paimenpolun suuntaan, 

mutta tästä huolimatta nousee KSP-PMP yhteysjohdon kuormitus 88 prosenttiin termisestä 

kuormitettavuudesta. Myös Tornionmäen kytkinasemaa syöttävän lähdön KSPL12-Ravi-

katu kuormitus nousee korkeimmillaan 73 prosenttiin. Myllykosken suunnassa kuormitetta-

vuuden suhteen ainoa ongelmallinen kohta on lyhyt Sparrow-ilmajohto-osuus lähdöllä 

MYEL08-Kurkimäki. Vahteronmäen syöttämälle alueelle ennustetun kuormituksen kasvun 

vaikutus asemien korvattavuuteen on esitetty taulukossa 5.13. 
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Taulukko 5.13 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Vahteron-

mäen sähköaseman korvaustilanteessa ennustetulla kuormituksen kasvulla. 

Sähköasema 

Ennustetut kuormat, nykyverkko 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
KJL 3,6 122 124 - 

KSP 4,6 126 92 102 

MYE 5,5 88 82 - 

VAL 6 64 121 71 

 

Kuormaennusteen perusteella myös Vahteronmäen aseman korvattavuus heikkenee tulevai-

suudessa. Ennustetuilla kuormilla myös KSP-PMP kaapeli tulee ylikuormittumaan. Korja-

lassa päämuuntajan tilapäisen kuormitettavuuden 120 prosentin raja tulee ylittymään, aina-

kin jos Korjalan alueen kuorma kasvaa voimakkaamman ennusteen mukaan. Lisäksi nyky-

tilassa ylikuormaan menevien kaapeleiden tilanne huononee edelleen. KSP-TOR kaapelin 

kuormitus nousee korkeaksi, tilannetta voi kuitenkin helpottaa syöttämällä osaa Tornion-

mäen kuormista Valkealan kautta. Tällöin kuitenkin Valkealan PM1 kuormitus nousee kor-

keaksi, osan lähdöistä voisi tosin siirtää edelleen kevyemmin kuormittuvalle PM2:lle. 

5.10 Valkeala 

Valkealan sähköasema on osana 110 kV rengasverkkoa eli syöttö voidaan järjestää joko 

Vahteronmäen tai Kuusanlammen suunnasta. Aseman keskijännitekojeisto on toteutettu 

kaksikiskojärjestelmällä. Asemalta lähtee 110 kV syöttö myös Kansikkaantien sähköase-

malle, eli jos 110 kV kisko vioittuu myös Kansikkaantielle menevä haarajohto jää sähköttä. 

 

Valkealan kahden 10 MVA päämuuntajan yhteenlaskettu kuorma on tällä hetkellä 12,4 MW, 

eli päämuuntajavian sattuessa ehjän muuntajan kuormitusaste ylittää juuri hetkellisen kor-

vaustilanteiden suurimman sallitun 120 % tason. Aseman syöttämässä verkossa on kuitenkin 

useita kauko-ohjattuja erottimia ja läheisillä sähköasemilla on vapaata päämuuntajakapasi-

teettia, joten Valkealan päämuuntajavian korvaaminen onnistuu kohtuullisesti. Mikäli koko 

sähköasema joudutaan korvaamaan, saadaan korvaavaa tehoa Kuusaanlammen, Kansik-

kaantien ja Pilkanmaan sähköasemilta, kyseisen korvaustilanteen aikaiset sähköasemien ja 

KJ-verkon suurimmat kuormitusasteet ja jännitteen alenemat on esitetty taulukossa 5.14.  
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Taulukko 5.14 Suurimmat jännitteen alenemat sekä KJ-verkon ja päämuuntajien kuormitusasteet Valkealan 

sähköaseman korvaustilanteessa. 

Sähköasema 

Nykytilanne 

Jännitteen 

alenema [%] 

KJ kuormitus-

aste [%] 

PM1 kuormi-

tusaste 

PM2 Kuormi-

tusaste [%] 
KANS 6,6 27 126 - 

KSP 6,5 71 50 106 

PIL 6,3 68 87 - 

 

Kansikkaantien päämuuntajan kuormitus nousee liian korkeaksi ainakin laskennassa käyte-

tyillä kytkennöillä. Muutoin maaseutumaiselle verkolle tyypilliseen tapaan kuormitettavuus 

ei aiheuta ongelmia, vaan suuremmaksi haasteeksi tulee jännitteen alenema. Valkealan ase-

man korvauksessa kuitenkin myös jännitteen alenemat pysyvät selvästi haja-asutusalueelle 

määriteltyjen rajojen alapuolella. Valkealan syöttämän alueelle ei ole odotettavissa merkit-

tävää kuormituksen kasvua. Ennustettu kasvun vaikutusta ei tarkastella tarkemmin, sillä se 

tulee sijoittumaan alueelle, missä verkko on suhteellisen vahvaa, ja jota syötetään korvaus-

tilanteessa Kuusaanlammelta. 

 

5.11 Yhteenveto sähköasemien korvattavuudesta 

Korvattavuuden suhteen ongelmallisimmat sähköasemat ovat Vahteronmäki, Kausala ja 

Kuusaanlampi. Vahteronmäen korvaustilanteessa pienipoikkipintaiset maakaapelit rajoitta-

vat tehon siirtoa Korjalan sähköasemalta itään Kouvolan keskustan suuntaan. Erityisesti tu-

levaisuuden kuormituksen kasvun myötä myös päämuuntajakapasiteetti riittävyys rajoittaa 

Vahteronmäen sähköaseman korvattavuutta, sillä Valkealan ja Korjalan sähköasemilla pää-

muuntajien kuormitus ylittää hetkellisesti sallitun 120 % kuormitusasteen. Kuvassa 5.1 nä-

kyvät kaapeliosuudet, joiden tehonsiirtokapasiteetti tulee rajoitteeksi jonkin sähköaseman 

korvaustilanteessa. 

 



75 

 

 

Kuva 5.1 KJ-kaapelit, joiden kuormitus nousee korkeaksi Kouvolan keskusta-alueen sähköasemien korvausti-

lanteissa. Oransseilla johdoilla kuormitus ylittää 75 ja punaisilla 90 prosenttia niiden termisestä siirtokyvystä. 

 

Kausalassa ongelmaksi tulevat suureksi kasvavat jännitteen alenemat, kun suuria tehoja jou-

dutaan siirtämään pitkiä avojohto-osuuksia pitkin. Tilanne tulee kuitenkin parantumaan alu-

eella parhaillaan käynnissä olevan KJ-verkon maakaapeloinnin myötä. Etelä-Iitissä jännit-

teen alenema kuitenkin ylittää paikoin sallitun kymmenen prosentin rajan. Tarkastelun pe-

rusteella verkon saneerauksen myötä KymiRingin ja oheishankkeiden ennustettu kuormi-

tuksen kasvu ei heikennä Kausalan sähköaseman korvattavuutta merkittävästi. Toinen Iitin 

alueella oleva ongelma on Kymentaan ja Vuolenkosken välinen heikko siirtoyhteys, joka 

vaikeuttaa Huutotöyryn ja osin myös Kausalan sähköasemien korvaamista. Kyseinen yhteys 

on ainoa keskijänniteverkon siirtoyhteys Vuolenkosken taajaman ja Iitin eteläisempien osien 

välillä.  

 

Kuusaanlammen sähköaseman korvauksessa haasteita aiheuttaa lähinnä keskijänniteverkon 

kuormitettavuus Vahteronmäen ja Paimenpolun välillä sekä Kuusankosken keskusta-alu-

eella. Molemmilta alueilta löytyy johto-osuuksia, joiden kuormitusaste ylittää 100 prosenttia 

jo nykyhetken huipunaikaisilla kuormilla. Kuusankosken vanhan maakaapeliverkon kuor-

mitettavuus tulee rajoitteeksi myös Nirvistentien ja Pilkanmaan sähköasemien korvauksissa. 

Kuusankosken alueen korkeaan kuormaan menevät johto-osuudet näkyvät kuvassa 5.2. 
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Kuva 5.2 Kuusankosken alueen kaapelit, joiden kuormitettavuus rajoittaa Kuusaanlammen, Nirvistentien tai 

Pilkanmaan sähköasemien korvattavuutta. Oransseilla osuuksilla kuormitusaste nousee yli 75 ja punaisilla yli 

90 prosenttiin. 

Kuvasta 5.1 nähdään, että niin Paimenpolun kuin Tornionmäen kytkinasemien syöttöyhteyk-

sien kuormitus ylittää tai lähestyy termisen kuormitettavuuden rajaa niin Kuusaanlammen 

kuin Vahteronmäen korvauskytkentätilanteissa, erityisesti tulevaisuudessa kuormituksen 

kasvaessa keskusta-alueella. Muiden sähköasemien korvattavuudessa ei havaittu merkittäviä 

ongelmia ennustetulla kuormien kehityksellä. 
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6. VAIHTOEHDOT TARKASTELUALUEEN VERKON KEHITTÄMISEKSI 

Kuten luvussa 3.5 todettiin, on Korjalan ja Paimenpolun sähköasemien uusiminen tarpeen 

niiden korkean iän vuoksi. Luvussa 5 havaittiin Kouvolan keskusta-alueen sähkönsyöttö 

haasteelliseksi keskustan laidalla olevien Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemien 

korvaustilanteissa kaapeliverkon riittämättömän tehonsiirtokyvyn vuoksi. Myös päämuun-

tajien kuormituksen havaittiin nousevan korkeaksi erityisesti Vahteronmäellä. Suurimmaksi 

ongelmaksi tulevat Paimenpolun kytkinasemaa syöttävät kaapelit, joista Vahteronmäestä tu-

levan kaapelin kuormitus ylittää termisen kuormitettavuuden jo nykyhetken kuormituksilla. 

Myös Kuusaanlammelta tulevan kaapelin suurin kuormitettavuus tullaan ylittämään kor-

vaustilanteessa kuormituksen kasvaessa keskustan alueella. 

 

Seuraavaksi käydään läpi vaihtoehtoja, joilla ikä- ja kuntoperusteisten sähköasemainvestoin-

tien yhteydessä voidaan jatkossakin Kouvolan keskusta-alueen sähkönjakelu varmistaa 

myös poikkeuksellisissa kytkentätilanteissa. Kaikissa laskelmissa on käytetty taulukon 2.1 

laskentaparametreja ja Energiaviraston valvontajakson 2016-2023 yksikköhintoja, ellei 

muuta ole mainittu. Tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja tarkemmin kustannusten, hyötyjen 

ja haittojen näkökannalta: 

 

• Vaihtoehto I: Vahteronmäen ja Paimenpolun välisen KJ-yhteyden vahvistus ja Vah-

teronmäen päämuuntajan suurentaminen  

• Vaihtoehto II: Uusi KJ-siirtoyhteys Korjalasta Paimenpolulle ja toinen päämuuntaja 

Korjalaan 

• Vaihtoehto III: Paimenpolun kytkinaseman saneeraus 110/20 kV asemaksi 

• Vaihtoehto IV: Uusi 110/20 kV sähköasema Marjoniemeen 

 

Seuraavaksi esitellään yllä kuvatut vaihtoehdot tarkemmin teknisiltä yksityiskohdilta ja tuo-

daan ilmi niiden toteutukseen liittyviä mahdollisia haasteita. Kappaleeseen 6.5 on koottu 

yleisemmin kaikkia vaihtoehtoja koskevia huomioita. Tämän luvun lopussa kappaleessa 6.6 

on esitetty kaikkien vaihtoehtojen kustannusvertailu ja esitetään suositus parhaasta vaihto-

ehdosta keskusta-alueen sähköverkon kehittämiseksi. Liitteessä IV on kuvattu investointi-

kustannusten muodostuminen vaihtoehdolle II, muiden vaihtoehtojen kustannukset on las-

kettu samaa metodiikkaa käyttäen. 

6.1 Vaihtoehto I – KJ-verkon vahvistaminen 

Vaihtoehtona uudelle sähköasemalle tarkastellaan nykyisen verkon parantamista. Koska 

tarve uudelle sähköasemalle aiheutuu lähinnä KJ-verkon siirtokyvyn loppumisesta, tutkitaan 

vaihtoehtoa, jossa vahvistetaan olemassa olevia yhteyksiä. Korvaustarkasteluiden 
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perusteella voidaan todeta, ongelmallisimman yhteyden olevan Vahteronmäestä Paimenpo-

lulle tuleva syöttö.  

 

 

Kuva 6.1 Vahvistettavat KJ-johdot on kuvattu mustilla viivoilla, kaapelityyppinä on AHX185, ellei muuta ole 

merkitty. 

Mikäli uusi kaapeli Vahteronmäestä rakennetaan kuvan 6.1 mukaisesti samaa reittiä kuin 

nykyinen kaapeli, on tavallisen kaivuuolosuhteen osuus 40 % ja vaikean vastaavasti 60 %. 

Näillä tiedoilla uuden AHX300-kaapelin hinnaksi kaivuutöineen tulisi 302 k€ (Energiavi-

rasto 2016; 2017). Taloudellisessa mielessä järkevin ratkaisu olisi rakentaa nykyiselle kaa-

pelille uusi rinnakkainen yhteys, sillä silloin pärjättäisiin pienemmällä johdinpoikkipinnalla 

ja nykyinen toimiva kaapeli jäisi käyttöön.  

 

Nykyinen kaapeli on kuitenkin vanhempaa APY240-tyyppiä, jonka impedanssi poikkeaa 

nykyisistä AHX-kaapeleista, mikä aiheuttaisi virtojen epäsymmetrisen jakautumisen kaape-

leiden välille. Lisäksi kyseisen kaapelin teknillis-taloudellinen pitoaika täyttyy jo vuonna 

2023, eli kaapeli tulee joka tapauksessa uusia lähiaikoina. Mikäli kuormitus kehittyy varo-

vaisemman ennusteen mukaan, ollaan aivan 300 mm2 kaapelin termisen siirtokyvyn rajalla. 

Eli käytännössä keskusta-alueen sähkönkulutuksen kasvaessa edes AHX300-kaapelin 
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siirtokyky ei riitä Kuusanlammen sähköaseman korvaustilanteessa. Yhteys pitäisi siis sen 

sijaan rakentaa esimerkiksi 2 x AHX185 kaapelilla, jolloin yhteyden hinta olisi 385 k€. 

 

Ongelma kaapeleiden kuormitettavuudessa ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan Paimenpolkua 

syöttävään yhteyteen, vaan myös Korjalan lähtöjä KJLL17 ja KJLL23 joudutaan vahvista-

maan. Tulevaisuudessa Vahteronmäen korvauksessa ongelmaksi muodostuvat myös yhtey-

det Kuusanlammelta Paimenpolun ja Tornionmäen kytkinasemille, joiden kaapelit on asen-

nettu 2000-luvulla. Ne tosin ovat uudempia muovieristeisiä kaapeleita, joten rinnakkaisen 

kaapelin rakentaminen voisi olla teknisesti mahdollista ainakin KSP-PMP välille. Rinnak-

kainen johto AHX240-kaapelilla kaivuutöineen maksaisi 205 k€. Mikäli rinnakkaisen kaa-

pelin lisääminen ei onnistu, joudutaan väli kaapeloimaan 1x AHX300 tai 2x AHX185-kaa-

pelilla, mikä maksaisi 221 k€ tai 302 k€. KSP-TOR välillä sen sijaan on muista kytkinase-

mien syöttöjohdoista poiketen muuntamoita, joten kaksoisjohdon toteutus on hankalaa. Tor-

nionmäen osalta paras ratkaisu onkin siirtää Kuusaanlammen ja Vahteronmäen korvausti-

lanteissa osa kuormasta Valkealan sähköasemalle. Niille vahvistettaville kaapeliosuuksille, 

joiden hintoja ei ole edellä eroteltu tarkemmin, kustannukset on laskettu AHX185-kaapelilla 

olettaen kaivuuolosuhteen olevan tavallinen. Muita kuin edellä mainittuja korvaustilanteita 

rajoittavia kaapeleita ei ole huomioitu tämän vaihtoehdon kustannuksissa, sillä ne joudutaan 

saneeraamaan kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa. Nämä johto-osuudet on koottu kappaleen 

7.9 taulukkoon.  

 

Korvaustilanteita varten myös päämuuntajakapasiteettia olisi tarpeen kasvattaa. Vahteron-

mäen päämuuntajan PM1 tulessa vaihtoikään vuonna 2026 voisi sen vaihtaa kokoluokkaa 

suuremmaksi 31,5 MVA muuntajaksi. Tällä hetkellä suurin KSSV:lla käytössä oleva pää-

muuntajakoko on 25 MVA, joten vikatilanteessa ei olisi olemassa vaihtokelpoista konetta 

suuremman muuntajan tilalle. Toisekseen asemalle jäävä 25 MVA muuntaja ei edelleenkään 

pysty korvamaan toisen päämuuntajan kaikkea kuormaa, ja tilanne huononee edelleen kuor-

mien kasvaessa. Toisaalta mikäli keskusta-alueelle ei rakenneta uutta sähköasemaa tai lisätä 

päämuuntajien määrää, on pitkällä aikavälillä tarpeen kasvattaa ainakin Vahteronmäen toi-

nen päämuuntaja ja mahdollisesti myös Kuusaanlammen molemmat muuntajat 31,5 

MVA:iin. Tällöin korvattavuusongelma poistuu ajan kanssa. Kaikkien näiden muuntajien 

luonnollinen uusimisajankohta ei kuitenkaan osu työn tarkastelujaksolle. Vahteronmäen 

PM2 vaihtaminen 31,5 MVA koneeksi tarkastelujakson aikana onnistuisi nykyisen pää-

muuntajan huollon yhteydessä, tällöin aseman nykyinen muuntaja voitaisiin siirtää huollon 

jälkeen Nirvistentielle tai Korjalaan korvamaan niiltä romutukseen menevä muuntaja ja 

Vahteronmäelle voitaisiin hankkia uusi 31,5 MVA kone. 
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Valkealan molemmat päämuuntajat tulevat uusimisikään tarkastelujakson aikana ja niiden 

vaihtaminen suurempiin 16 MVA koneisiin on tarpeen tässä investointivaihtoehdossa. Suu-

remman muuntajakoon valinta saattaa olla perusteltua muidenkin vaihtoehtojen kohdalla, 

sillä 16 MVA muuntajan lisähinta on vain 31k€ eli noin 12 prosenttia 10 MVA koneeseen 

nähden. Toinen mahdollisuus Valkealassa olisi korvata nykyiset muuntajat yhdellä 25 MVA 

muuntajalla. Aseman kasvava päämuuntajakapasiteetti auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa 

osaa Tornionmäen kytkinasemasta joudutaan syöttämään Valkealasta. Kustannuksiltaan 

päämuuntajakoon kasvattaminen on huomattavasti edullisempaa kuin Tornionmäen syöt-

töyhteyksien vahvistaminen. 

 

6.2 Vaihtoehto II – uusi keskijänniteyhteys Korjalasta Paimenpolulle 

Korjalan sähköasema täytyy uusia kokonaan tarkastelujakson alkupuolella komponenttien 

ikääntymisen vuoksi, seuraavaksi tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja saneeraukselle. Nykyi-

sen sähköasemarakennuksen kunto on huono, joten sen osalta järkevin vaihtoehto on purka-

minen ja uuden rakentaminen tilalle. Uusittavalle 110 kV kentälle kannattaa asentaa joh-

toerottimet sekä Korian että Kuusaanlammen suuntaan lähteville johdoille, jolloin erillisestä 

Ruotsulan johtoerottimesta voidaan luopua. Muilta osin nykyisen kaltainen ilmaeristeinen 

yksikiskokojeisto on asemalle sopiva ratkaisu.  

 

Tällä hetkellä Korjalan ainoan päämuuntajan kuorma on 15,3 MW, mikäli koko kaavan va-

ranto rakennetaan kasvaa kuorma 19,8 MW:iin ja todennäköisemmässä vaihtoehdossa 16,1 

MW:iin. Kuormaennusteen perusteella aseman syöttämän alueen kehitys ei siis vaadi toista 

päämuuntajaa asemalle, vaan yksi 25 MVA muuntaja riittää jatkossakin. Kuitenkin kuormi-

tuksen kasvaessa Kuusaanlammen ja Vahteronmäen korvaustilanteissa päämuuntajan kuor-

mitus nousee lähelle tilapäisen kuormitettavuuden 120 % kuormitusasteen rajaa. Tulevai-

suutta ajatellen aseman saneerauksessa on ainakin syytä varautua toiseen päämuuntajaan KJ-

puolen kaksikiskojärjestelmällä, sillä kiskostoratkaisun muuttaminen jälkeenpäin ei käytän-

nössä onnistu ilman koko kojeiston uusimista. Yhden päämuuntajan käytössä ainoa kaksi-

kiskokojeiston etu on yksikiskoasemaa parempi vikasietoisuus. 

 

Toisena vaihtoehtona on Korjalan varustaminen kahdella päämuuntajalla heti saneerauksen 

yhteydessä ja KJ-yhteyden rakentaminen Paimenpolun kytkinasemalle. Aseman varustami-

nen kahdella 25 MVA päämuuntajalla saneerauksen yhteydessä tuo noin 586 k€ lisäkustan-

nuksen perusvaihtoehtoon nähden. Aseman merkitys korvaustilanteissa on suuri, sillä sitä 

käytetään kaikkien keskusta-alueen sähköasemien ja Kausalan korvauksessa. Niinpä siitä 

näkökulmasta kahden päämuuntajan tuoma kuormitettavuuden ja vikasietoisuuden kasvu on 

positiivista. Lisäkapasiteettia nykytilanteeseen nähden tarvitaan myös, jos Miehonkankaan 
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tai Tillolan aluetta syötetään Korjalasta. Kahden päämuuntajan myötä, myöskään kaavan 

mahdollistama, mutta tässä hetkessä epätodennäköinen laajamittainen liike- tai pienteolli-

suusrakentaminen Korjalan ja Tervaskankaan alueella ei aiheuttaisi ongelmia. Eräs kahdesta 

päämuuntajasta saatava etu on mahdollisuus säästää maasulun kompensoinnissa ryhmittele-

mällä kaupunki- ja maaseutulähdöt eri muuntajille. Näin pärjätään yhdellä 100 A kuristi-

mella maaseutulähdöille. Säästöä saadaan verrattuna yhden päämuuntajan toteutukseen, 

missä kaikki lähdöt joudutaan kompensoimaan 200 A kuristimella. Isossa kuvassa 37 k€ 

hintaero on kuitenkin sangen pieni verrattuna esimerkiksi toisen päämuuntajan tuomaan lä-

hes 600 k€ lisähintaan. Kuormitettavuuden puolesta asemalle riittäisi 16 MVA päämuunta-

jat, mutta hintaero 25 MVA muuntajiin on ainoastaan 98 k€. Kahdella 16 MVA muuntajalla 

häviöt ovat kuitenkin suuremmat ja päämuuntajavikaa ei voida korvata aseman toisella pää-

muuntajalla, joten pienempää muuntajakokoa ei voi pitää perusteltuna tässä tapauksessa.  

 

Jotta toisen päämuuntajan tuomaa lisäkapasiteettia voidaan hyödyntää, tulee yhteyksiä mui-

den asemien suuntaan vahvistaa nykyisestä. Paras ratkaisu KJ-verkon parantamiselle olisi 

yhteysjohdon rakentaminen Paimenpolun kytkinasemalle. Nykyisellään Korjalan lähdöltä 

KJLL17 on yhteys Paimenpolulle, mutta kaapeli on APY120-tyyppiä eli sen kuormitetta-

vuus ei riitä kytkinaseman syöttämiseen. Uuden kaapelin poikkipinnan tulisi olla vähintään 

300 mm2, ja sen voisi tuoda nykyistä kaapelia suorempaa reittiä. Mikäli syöttö Paimenpo-

lulle rakennettaisiin AHX300-kaapelilla kuvan 6.2 mukaista reittiä, voidaan Maanmittaus-

laitoksen CLC kartta-aineiston pohjalta arvioida tavallisen kaivuuolosuhteen osuudeksi 54 

% ja vastaavasti vaikean olosuhteen osuudeksi 46 %. Kaapelin rakentamisen lisäksi asemalle 

tarvitsee kalustaa yksi lisäkenno, jolloin syötöstä Paimenpolulle tulee kustannuksia kaiken 

kaikkiaan 388 k€. Tässä vaihtoehdossa Paimenpolun kytkinasema uusittaisiin nykyistä vas-

taavalla rakenteella. Uuden siirtoyhden myötä korkeasti kuormitetun Vahteronmäen kuor-

mitus kevenee, kun huipunaikaista tehoa siirtyy Korjalaan noin 7 MW verran. Tämä parantaa 

oleellisesti Vahteronmäen korvattavuutta, eikä aseman päämuuntajien kasvattaminen ole 

tarpeen.  
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Kuva 6.2 Korjalasta Paimenpolulle rakennettava uusi AHX300-syöttökaapeli on kuvattu mustalla viivalla. 

Tarkasteltavassa vaihtoehdossa nykyinen VHT-PMP yhteys jäisi varayhteydeksi ja kytkin-

aseman syöttö tapahtuisi normaalissa kytkentätilassa Korjalasta ja Kuusaanlammelta. Ny-

kyisten yhteyksien vahvistamiseen verrattuna vaihtoehto on paljon käyttövarmempi, sillä 

kytkinasemalle olisi vahva yhteys kolmelta sähköasemalta. Eli yhden yksittäisen komponen-

tin vioittuessa on edelleen käytössä kaksi toisistaan riippumatonta siirtoyhteyttä, joilla on 

siirtokapasiteettia yhteensä 25 – 29 MVA.  

 

Paimenpolun uuden syöttöyhteyden ja sen mahdollistamien kytkentämuutosten ansiosta ai-

noastaan lähdön KJLL15 alkuosa joudutaan vahvistamaan. Muilta osin luvussa 7.9 esitetyt 

ennenaikaiset investoinnit Kouvolan keskusta-alueen kaapeliverkon vahvistamiseen voi-

daan välttää. Sen sijaan VHT-PMP kaapelin pitoaika täyttyy jo tarkastelujakson alkupuo-

lella. Tässä vaihtoehdossa voitaisiin yhteydestä luopua kokonaan, mutta se monimutkaistaa 

jonkin verran Korjalan ja Kuusanlammen korvaustilanteita. Näissä tilanteissa joudutaan Pai-

menpolulta etelään lähtevät lähdöt syöttämään Vahteronmäestä, jotta vältetään Paimenpolun 

syöttökaapelin ylikuormittuminen. Tilanteisiin voidaan varautua uusimalla Vahteronmäki-

Paimenpolku kaapeli myös tässä vaihtoehdossa. Koska yhteyden roolina olisi toimia lähinnä 
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varayhteytenä riittäisi poikkipinnaksi 240 mm2, ja tällöin uusittavan kaapelin hinnaksi tulisi 

285 k€.  

 

6.2.1 Muuntamoiden kaukokäyttö vaihtoehtona varayhteyden rakentamiselle 

Vaihtoehtona Vahteronmäki-Paimenpolku yhteyden uusimiselle Paimenpolun syöttöyh-

teyksien sekä Vahteromäen ja Kuusaanlammen korvaustilanteiden helpottamiseksi voidaan 

tarkastella Paimenpolun jakorajamuuntamoiden varustamista kaukokäytöllä. Esimerkiksi 

Vahteronmäen sähköaseman korvaustilanteessa osaa sen syöttämistä lähdöistä voitaisiin 

syöttää Paimenpolun kytkinasemalta muuntamoiden M0188, M0058, ja M0115 kautta, sillä 

tässä vaihtoehdossa kytkinasemalle olisi vahvat yhteydet kahdelta sähköasemalta. Kauko-

käytöillä voitaisiin myös keventää Paimenpolun kuormaa siirtämällä edellä mainitut lähdöt 

kokonaan Vahteromäen syötettäväksi, esimerkiksi Kuusaanlammen sähköaseman korvaus-

tilanteessa. 

 

Kaukokäytöllä saadaan hyötyä monenlaisissa verkon käyttötilanteissa, kun asemien välistä 

varayhteyttä voi käyttää lähinnä sähköasemien korvaustilanteissa, ja vain jos molempien 

asemien kiskosto on käytettävissä. Mahdollinen ongelma kytkentäjärjestelyssä, jossa kyt-

kinaseman kautta syötettään korvattavan aseman kiskostoa on suureksi kasvava peräkkäisten 

suojausportaiden määrä. Monen suojausvyöhykkeen ketjuttaminen voi johtaa suojauksen 

epäselektiiviseen toimintaan tai liian pitkiin laukaisuaikoihin. Muuntamoiden kaukokäytöllä 

sen sijaan yhdisteltäisiin lähtöjä, jolloin suojausportaiden määrä ei kasva. Tosin vastapai-

noina verkkopituus katkaisijaa kohden kasvaa. Korvauskytkentätilanteet ovat tyypillisesti 

suhteellisen lyhytkestoisia, joten mahdollisen vian laajempaa vaikutusaluetta ei voi pitää 

suurena ongelmana. 

 

Kaapelin uusimisen hinnalla saisi kaukokäyttölaitteiston 36 muuntamolle olettaen, että lait-

teisto sopii suoraan olemassa oleviin muuntamoihin. Järkevää olisi varustaa kaikki seitse-

män Paimenpolun jakorajamuuntamoa kauko-ohjauksella, mikä puolestaan maksaisi noin 

55 k€. Nämä muuntamot on esitetty kuvassa 6.3. 
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Kuva 6.3 Muuntamot, jotka olisi järkevää varustaa kaukokäytöllä on kuvattu keltaisilla pisteillä. Eri väriset 

viivat kuvaavat eri keskijännitelähtöjä. 

 

Sinänsä muuntamoiden kaukokäyttö ei lisää verkon siirtokapasiteettia, mutta tehostaa kapa-

siteetin käyttöä, kun kytkentöjä voidaan tehdä nopeasti suoraan käytönvalvontajärjestel-

mästä. Kaukokäytön myötä lähes koko Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemien vä-

liselle alueelle sähköt voitaisiin palauttaa kauko-ohjauksella minkä tahansa sähköaseman vi-

kaantuessa. Jatkossa kaukokäytön hyöty kasvaa, mikäli vanhoja APY120-kaapelita uusitaan 

suurempi poikkipintaisiksi, sillä silloin kyseisen lähdön kautta voidaan syöttää suoraan muu-

tamaa lähtöä Paimenpolun kiskoston kautta. Esimerkiksi kuvassa 6.3 keltaisella ja vihreällä 

väritetyn lähdön PMPL02-VHTJ22 voisi saneerata AHX240-kaapelilla, jolloin sen kautta 

voisi siirtää noin 10 MW tehoa, lähtöjen omien kuormien lisäksi. Eli tällä varayhteydellä ja 

toisella kytkinaseman syöttökaapelilla voitaisiin siirtää yhteensä reilut 20 MW tehoa, mikä 

riittää helposti koko kytkinaseman verkon syöttämiseen. 
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Tarkastellaan vielä kaukokäytön mielekkyyttä riskinäkökulmasta olettamalla tilanne, missä 

jompikumpi Paimenpolkua syöttävistä kaapeleista menetetään huippukuorman aikaan esi-

merkiksi sähköasema- tai kaapelivian seurauksena. Tällöin kytkinaseman kuormaa joudu-

taan keventämään, esimerkiksi siirtämällä lähdöt PMPL01, PMPL02 ja PMPL09 syötettä-

väksi Vahteronmäen sähköasemalta. Nykyisellään tästä voidaan arvioida aiheutuvan vähin-

tään puolen tunnin mittainen keskeytys. Mikäli kaukokäytön myötä keskeytysaika lyhenee 

kuuteen minuuttiin, saadaan säästöksi keskeytyskustannuksissa 28,9 k€. Tulos on laskettu 

yhtälöllä 2.2 käyttäen KAH-parametreinä taulukon 2.1 arvoja ja keskeytyvän tehona kyseis-

ten lähtöjen huipputehoa 5,4 MW. Näin ollen lähtöjen varustaminen yhteensä 23,7 k€ hin-

taisilla kaukokäytettävillä jakorajaerottimilla olisi kannattavaa, mikäli yksikin tällainen vika 

sattuisi kaukokäyttölaitteiden elinkaaren aikana.  

 

6.3 Vaihtoehto III – Paimenpolun kytkinaseman muuttaminen 110/20 kV sähköase-

maksi 

Keskustan sähköasemalle on kaksi mahdollista toteutusvaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihto-

ehdossa ulotettaisiin 110 kV:n verkko nykyiselle Paimenpolun kytkinasemalle kuvan 6.3 

mukaisesti ja muutettaisiin kytkinasema 110/20 kV sähköasemaksi. Tällä ratkaisulla saatai-

siin SJ-verkko mahdollisimman lähellä kulutuskeskittymää, jolloin siirtohäviöt minimoitu-

vat. 110 kV kytkinlaitos pitäisi sovittaa olemassa olevaan kytkinaseman kivirakennukseen 

ja viimeiset noin 300 metriä SJ-verkkoa tulisi rakentaa maakaapelina. 
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Kuva 6.4 Nykyinen 110 kV verkko on piirretty kuvaan keltaisella ja uusi Paimenpolun sähköasemalle raken-

nettava haarajohto puolestaan mustalla. 

 

 Sähköasemalle tuleva päämuuntaja joudutaan asentamaan ulos nykyiselle henkilökunnan 

parkkialueelle. Mahdollisten rakennuksen julkisivuun vaikuttavien muutosten tekeminen on 

vaikeaa, ellei peräti mahdotonta, sillä kytkinaseman rakennus on suojeltu sr-1 merkinnällä 

asemakaavassa. Yhtiön valvomon siirtoa Paimenpolun rakennukseen on myös suunniteltu, 

mutta tällöin rakennukseen ei jäisi tilaa 110 kV kojeistolle. Paimenpolun sähköasemasta 

aiemmin tehdyn konsulttiselvityksen perusteella nykyiseen rakennukseen ja pihamaalle olisi 

mahdollista saada sopimaan 110 kV GIS-kytkinlaitos ja 40 MVA päämuuntaja. Toinen sel-

vityksessä esitetty ratkaisu on korvata nykyinen kytkinasemarakennus osittain uudisraken-

nuksella, jolloin pihamaalle saadaan sovitettua kaksi päämuuntajaa ja niiden vaatima kis-

kosto rakennuksen uudisosaan. Tämän vaihtoehdon ongelmana on kuitenkin se, että suojel-

tua rakennusta joudutaan muokkaamaan rankasti, lisäksi parkkialueena käytetty piha-alue 

kutistuu tuntuvasti. Suurimmaksi ongelmaksi muodostunee rakennusluvan saaminen, myös 

rakennuksen purkamisesta ja uuden rakentamisesta aiheutuu lisäkustannuksia. 

 

Kummalla tahansa toteutustavalla kustannustaso tulee olemaan suurella todennäköisyydellä 

Energiaviraston yksikköhintoja korkeampi, sillä vanhaan rakennukseen ja varsin ahtaalle 

tontille kaupungin keskustassa rakentaminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Piha-
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alueella kulkee myös paljon PJ-, KJ- ja telekaapeleita mikä omalta osaltaan vaikeuttaa ra-

kennustöitä ja uusien kaapeleiden tuomista asemalle.   

 

Paimenpolun kytkinaseman nykyisellä ja nähtävissä olevalla tulevaisuuden kuormituksella 

pärjättäisiin yhdellä 25 MVA päämuuntajalla, eli 110 kV kytkinlaitos saataisiin sovitettua 

nykyiseen rakennukseen. Nykyisellään kahdelta asemalta syötettynä suurin tehonsiirtokapa-

siteetti on 24,8 MVA ja nykyinen huipputeho 11,2 MW, eli suunniteltu päämuuntaja riittäisi 

asemalle, mutta toisaalta Paimenpolun tehonsyöttökapasiteetti ei kasvaisi nykyisestä. Rat-

kaisu kuteinkin vapauttaisi Kuusaanlammelta ja Vahteronmäestä yhteensä edellä mainitun 

11,2 MW:n verran huipunaikaista kapasiteettia, mikä helpottaisi näiden asemien korvaa-

mista vikatilanteissa. Tämän lisäksi uudelta sähköasemalta olisi tarvittaessa mahdollista 

syöttää osaa Kuusaanlammen ja Vahteronmäen lähdöistä. 

 

Uuden sähköaseman oikosulkuimpedanssi arvioitiin Korjalan ja Kuusanlammen impedans-

seista, sillä se tulee sijoittumaan alueverkossa niiden väliin. Tämän perusteella suurimmaksi 

3-vaiheiseksi oikosulkuvirraksi 20 kV kiskostossa saadaan 6,5 kA. Aseman syöttämässä ver-

kossa oikosulkukestoltaan heikon johdintyyppi on APY120, jonka suurin sallittu 1 sekunnin 

oikosulkuvirta on 11 kA, eli oikosulkuvirtojen kasvun vuoksi verkkoa ei tarvitse vahvistaa. 

 

6.4 Vaihtoehto IV – Uusi sähköasema Marjoniemeen 

Toisena vaihtoehtona on rakentaa uusi sähköasema Marjoniemeen noin 1 km luoteeseen 

Paimenpolulta, mihin kaavassa on osoitettu varaus sähköasemaa varten. Tässä vaihtoeh-

dossa rakennettavan 110 kV johdon pituus jäisi lyhyemmäksi, eikä 110 kV maakaapeli-

osuutta tarvitsisi rakentaa. Paimenpolun kytkinaseman lähdöt tulisi tässä vaihtoehdossa jat-

kaa uudelle sähköasemalle. Useiden kaupunkialueella olevien KJ-kaapeleiden jatkaminen 

on kuitenkin hyvin kallista ja lisäkustannuksia syntyisi noin 800 k€. Tämän ratkaisun myötä 

voitaisiin luopua vanhasta kytkinasemasta kokonaan, mutta rakennukselle voi olla vaikeaa 

löytää uutta käyttöä. Myös kytkinaseman nykyinen sijainti keskustan kulutuspisteisiin näh-

den on hyvä. Korkeiksi nousevien investointikustannusten vuoksi kyseinen vaihtoehto jätet-

tään pois tarkastelusta. Sen sijaan tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa uudelta sähköasemalta 

syötetään Paimenpolun kytkinasemaa. 

 

Kaapeleiden jatkamisen sijaan uudelta asemalta voitaisiin rakentaa kuvan 6.3 mukaisesti 

riittävän vahvat syöttökaapelit Paimenpolulle, jonka KJ-kojeisto uusittaisiin samalla. Käy-

tännössä syöttö voitaisiin järjestää esimerkiksi kahdella AHX300-kaapelilla, joilla saavutet-

taisiin 31 MVA tehonsiirtokyky. Tällöin vikatilanteessa yhden kaapelin kuormitettavuus riit-

täisi juuri syöttämään molempien Paimenpolun kiskojen ennustetun 15 MW huipputehon. 
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Vaihtoehdon IV haittapuolena on tarve kahdelle KJ-kojeistolle, mikä nostaa sen hintaa. Li-

säksi vaihtoehtoon liittyy riski molempien syöttöyhteyksien yhtäaikaiselle vaurioitumiselle, 

jos kaapelit asennettaan samaan kaivantoon. Kaapelit kulkevat väistämättä lähekkäin sähkö-

asemien läheisyydessä, mutta sijoittamalla ne muilta osin eri reiteille, voidaan vähentää yh-

täaikaisen vian riskiä. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia 60 k€, mikä vastaa 7,5 MW kuormalla 

sattuvan puoli tuntia kestävän keskeytyksen KAH-kustannuksia. Puoli tuntia on arvioitu 

ajaksi, mikä kuluu vähintään Paimenpolun lähtöjen korvaamiseen muilta sähköasemilta. 

 

 

Kuva 6.5 Punainen neliö kuvaa Marjoniemeen rakennettavaa sähköasemaa, keltainen viiva rengasverkosta 

haarautuvaa 110 kV johtoa ja mustat viivat Paimenpolun kytkinasemalle rakennettavia KJ-syöttökaapeleita. 

 

Suurin etu ydinkeskustan ulkopuolelle rakennettavassa sähköasemassa on mahdollisuus laa-

jentaa asemaa tulevaisuudessa toisella päämuuntajalla. Paimenpolun vaihtoehdossa toisen 

päämuuntajan lisääminen on huomattavasti vaikeampaa, ellei rakennusta päädytä muutta-

maan laajamittaisesti. Tämän työn tarkastelujen perusteella tarvetta toiselle päämuuntajalle 

ei kuitenkaan ole nähtävissä, joten laskelmissa syöttöyhteys Paimenpolulle on mitoitettu 

yhtä 25 MVA muuntajaa ajatellen. Keskustan maakaapeliverkkoa saneerattaessa kannattaa 

KJ-johdot jatkaa uudelle sähköasemalle, jolloin tarvittaessa toinen päämuuntaja voidaan li-

sätä ilman uusien syöttöjohtojen rakentamista. Erityisesti keskijännitekojeiston laajennus-

mahdollisuudet onkin syytä huomioida uuden sähköaseman suunnittelussa. 
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Verrattuna Paimenpolun muuttamiselle 110/20 kV sähköasemaksi pidemmän KJ-verkon pi-

tuuden vuoksi häviöt ovat jonkin verran korkeammat tässä vaihtoehdossa. Sen sijaan etuna 

on hankkeiden helppo porrastettavuus, sillä uuden sähköaseman rakentaminen ja Paimenpo-

lun kytkinlaitoksen saneeraus voidaan toteuttaa toisistaan riippumatta. Lisäksi rakennetta-

essa muuntoasema Marjoniemeen voidaan SJ-puolella käyttää edullisempaa ilmaeristeistä 

ulkokenttää. Uuden aseman rakentamisen kustannukset vastaavat suurella todennäköisyy-

dellä paremmin EV:n yksikköhintoja kuin vaihtoehdossa III, jossa nykyinen suojellussa ra-

kennuksessa oleva 20 kV kytkinasema muutetaan täysimittaiseksi sähköasemaksi.  

 

6.5 Yleisiä huomioita esitettyihin vaihtoehtoihin 

Kaikki vaihtoehdot, joissa rakennetaan uusi 110 kV sähköasema, vaativat luvitusprosessin. 

Vaikka kaavaan onkin merkitty varaus uudelle 110 kV linjalle sekä sähköasemalle, kuluu 

vaadittavien rakennus-, sijoitus- ja muiden lupien saantiin aikaa. Rakentamispäätöksestä ku-

luu aikaa arviolta 3 – 5 vuotta ennen kuin uusi yhteys on käyttövalmis. Tämän vuoksi inves-

tointipäätös tulee tehdä mahdollisimman pian, mikäli päädytään vaihtoehtoon, jossa raken-

netaan uutta 110 kV johtoa.  

 

Alue jolle SJ-johto ja mahdollinen uusi sähköasema rakennetaan ovat tällä hetkellä rakenta-

matonta aluetta. Tästä huolimatta keskustan läheisyys ja alueen tulevaisuuden kehittämis-

suunnitelmat voivat asettaa maisemallisia vaatimuksia, mitkä voivat pakottaa esimerkiksi 

SJ-yhteyden kaapelointiin koko matkalta. Suunnitellun ilmajohto-osuuden rakentaminen 

maakaapelina toisi noin 110 k€ lisäkustannuksen. Vaihtoehdot, joissa nykyisten asemien ka-

pasiteettia lisätään ovat nopeammin toteutettavissa, sillä niiden osalta lupaprosessi on kevy-

empi. Toisaalta kyseisissä vaihtoehdoissa joudutaan rakentamaan KJ-maakaapeliyhteyksiä 

aivan ydinkeskustassa, mihin liittyy omat haasteensa, sillä rakennettavat yhteydet ovat suh-

teellisen pitkiä ja alueella on paljon vilkasliikenteisiä katuja. 

 

Verkon parantaminen on mahdollista porrastaa aloittamalla projekti Paimenpolun KJ-kojeis-

ton saneerauksella, sillä se jää käyttöön kaikissa vaihtoehdoissa. Kytkinasemaa voitaisiin 

syöttää nykyisillä yhteyksillä SJ-verkon ja -kojeiston tai uuden KJ-yhteyden valmistumiseen 

saakka. Hankkeiden porrastamisen kannalta haasteellisin on vaihtoehto III, sillä 110 kV ko-

jeiston sijoittaminen nykyiseen Paimenpolun rakennukseen vaatii laajamittaisia muutostöitä, 

jolloin todennäköisesti koko asema on poissa käytöstä. Normaalitilassa Paimenpolun kuor-

mat voidaan korvata muilta sähköasemilta, mutta pitkän korvaustilanteen aikana riski sa-

malla alueella tapahtuvalle vialle kasvaa. 
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Yleisesti uuden sähköaseman rakentamisella on mahdollista keventää molempia suhteellisen 

korkeasti kuormitettuja Kuusaanlammen ja Vahteronmäen sähköasemia. Lisäkapasiteetin 

myötä molempien asemien oma päämuuntajakapasiteetti riittäisi päämuuntajavian korvauk-

seen. Keskijänniteverkon kehittämisvaihtoehdossa sen sijaan joudutaan lisäämään muunta-

jakapasiteettia jollekin keskustaa ympäröivistä sähköasemista, jotta päämuuntajien kuormi-

tettavuus riittää korvauskytkentätilanteissa.  Uusi sähköasema helpottaisi luonnollisesti kes-

kusta-alueen sähkönjakelua edellä mainittujen sähköasemien korvaustilanteissa. Vaihtoeh-

don myötä keskusta-alueen kaapeliverkkoa ei tarvitsisi uusia ennen pitoajan päättymistä.  

6.6 Kustannusvertailu 

Eri tyyppisten investointivaihtoehtojen saattamiseksi vertailukelpoisiksi kaikille niistä las-

kettiin elinkaarikustannukset. Huomioimalla investointi- ja erilaiset käytönaikaiset kustan-

nukset kaikille vaihtoehdoille laskettiin nykyarvo. Tulokset on koottu taulukkoon 6.1. Seu-

raavaksi käydään läpi käytönaikaisten kustannusten muodostuminen tarkasteltaville vaihto-

ehdoille. 

  

Seitsemän edellisen vuoden aikana koko verkon KAH-kustannukset ovat olleet keskimäärin 

noin 1,7 M€ vuodessa, GPT:n laskenta puolestaan antaa nykyverkolle tämän hetken kuor-

mituksilla vuotuisiksi kustannuksiksi 1,9 M€. Laskentatulos on 10 prosenttia suurempi kuin 

todelliset tulokset, eli tarkkuuden voidaan todeta olevan riittävä käytettäväksi tässä työssä. 

Keskeytyskustannuksiin ei kuitenkaan ole odotettavissa suurta muutosta, sillä suojausalueet 

ja KJ-verkon pituus pysyvät nykyisellään lähes kaikissa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa. 

Verkon nykytilaan nähden uuden sähköaseman myötä KAH-kustannukset pienentyvät noin 

4 k€ vuodessa, eli laskentatarkkuus huomioiden ero on lähes merkityksetön. Muilla vaihto-

ehdoilla, eli uuden syöttöyhteyden rakentamisella Korjalasta tai nykyisen verkon vahvistuk-

sella, ei ole mainittavaa vaikutusta keskeytyskustannuksiin. KAH-kustannukset on kuitenkin 

sisällytetty käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin siten, että ne ovat edellä mainitut 4 k€ kor-

keammat vaihtoehdoissa I ja II. 

 

Häviöissä on huomioitu päämuuntajien ja keskijänniteverkon energiahäviöt Korjalan, Kuu-

saanlammen, Paimenpolun ja Vahteronmäen sähköasemien osalta. Laskennan yksinkertais-

tamiseksi kuormituksen on oletettu olevan kuormaennusteen mukaisella tasolla vuodesta 

2025 eteenpäin. Häviökustannukset ovat pienimmät odotetusti vaihtoehdossa III, sillä siinä 

KJ-verkon pituus on lyhin ja Paimenpolun päämuuntajan myötä Kuusaanlammen ja Vahte-

ronmäen päämuuntajien kuormitus kevenee.  

 

Kunnossapitokustannukset on laskettu kullekin vaihtoehdolle KSSV:n sähköasemien kun-

nossapito-ohjelman mukaisilla huoltoväleillä ja sähköasemien kunnossapidon 
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sopimushinnaston yksikköhinnoilla. Kunnossapito on edullisinta vaihtoehdossa I, sillä huo-

lettavia ja tarkastettavia katkaisijoita, erottimia ja päämuuntajia on vähemmän kuin muissa 

vaihtoehdoissa. Odotetusti kalleimmat ylläpitokulut ovat vaihtoehdossa IV, missä huolletta-

vien kohteiden määrä on suurin. Vaihtoehtojen III ja IV pienemmät keskeytyskustannukset 

kompensoivat kuitenkin käyttö- ja kunnossapitokustannusten eroa kokonaisuudessa. Kaik-

kien vaihtoehtojen investointi-, häviö-, käyttö- ja elinkaarikustannukset on koottu tauluk-

koon 6.1. 

 

Taulukko 6.1 Tarkasteltavien investointivaihtoehtojen investointikustannukset, sekä vuotuiset häviö-, käyttö- 

ja kunnossapitokustannukset sekä vaihtoehtojen elinkaarikustannusten nykyarvo 20 ja 40 vuoden pitoajalla. 

Vaihtoehto 

Kustannukset Nykyarvo 

Investointi 

[k€] 

Häviöt 

[k€/a] 

Käyttö ja kun-

nossapito [k€/a] 

Pitoaika 

20a [k€] 

Pitoaika 

40a [k€] 
Vaihtoehto I 3 731 182 16,4 6 458 8 208 

Vaihtoehto II 
3 707 187 18,6 6 533 8 355 

Vaihtoehto III 4 218 179 14,7 6 741 8 504 

Vaihtoehto IV 4 588 180 17,7 7 095 8 899 

 

Vaihtoehto I on elinkaarikustannuksiltaan edullisin. Taulukosta 6.1 voidaan havaita inves-

tointikustannusten olevan suhteellisen merkitsevä tekijä tarkastelujen vaihtoehtojen elinkaa-

rikustannusten kohdalla. Kuitenkin käytönaikaisten kustannusten huomioiminen tuo erityi-

sesti vaihtoehtoa III lähemmäksi vaihtoehtoja I ja II, mutta se jää edelleen kalliimmaksi. 

Vaihtoehtojen I ja II ero 40 vuoden pitoajalla elinkaarikustannusten nykyarvossa on 155 k€, 

mikä on alle 2 prosenttia koko nykyarvosta.  

 

Vaihtoehto IV nousee kalleimmaksi 8 % erolla muihin tarkasteltuihin vaihtoehtoihin näh-

den, johtuen selvästi korkeimmista investointikustannuksista ja suhteellisen korkeista 

käyttö- ja kunnossapitokuluista. Yksikköhinnoilla laskien hintaero vaihtoehtojen III ja IV 

välillä on suhteellisen pieni, Paimenpolun 110/20 kV aseman ollessa halvempi. Todellisuu-

dessa riski kustannusten ylitykselle vaihtoehdossa III on ilmeinen, johtuen aiemmin kerro-

tuista muutosprojektiin liittyvistä haasteista. Mahdollisten korkeampien investointikustan-

nusten vaikusta arvioidaan kappaleessa 6.6.1. Taulukossa 6.2 on esitetty kunkin vaihtoehdon 

kuvauksen yhteydessä esiteltyjen lisähankkeiden kustannukset ja niiden vaikutus investoin-

tivaihtoehtojen nykyarvoon. 
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Taulukko 6.2 Muutamien lisähankkeiden vaikutus eri vaihtoehtojen elinkaarikustannuksiin. 

Vaihtoehto 

Kustan-

nukset 

Nykyarvo 

Investointi 

[k€] 

Pitoaika 

20a [k€] 

Pitoaika 

40a [k€] 

Ero 40a pitoajalla pe-

rusvaihtoehtoon [k€] 
Vaihtoehto I, KSP-PMP 

kaapelointi 2 x AHX185 

3 828 6 539 8 289 81 

Vaihtoehto I, 2. päämuun-

taja Korjalaan 15 v. päästä 

4 353 6 846 8 596 388 

Vaihtoehto I, 2. päämuun-

taja Korjalaan 25 v. päästä 

4 353 6 458 8 496 288 

Vaihtoehto II, varayhteys 

muuntamoiden kaukokäy-

töillä 

3 762 6 587 8 409 54 

Vaihtoehto II, varayhteys 

VHT-PMP kaapelilla 

3 992 6 758 8 580 225 

Vaihtoehto III, koko SJ-

johto maakaapelina 

4 327 6 835 8 598 94 

 

Koska investointiohjelma on etupainotteinen ei eri vaihtoehtojen huomioiminen muuta mer-

kittävästi vaihtoehtojen keskinäistä järjestystä, ja investointikustannusten kasvu näkyy lähes 

suoraan nykyarvossa. Lisähankkeiden vaikutusta käytönaikaisiin kustannuksiin ei ole huo-

mioitu, sillä suurimman osan vaikutus niihin on vähäinen. Mikäli 110 kV yhteys joudutaan 

kaapeloimaan koko matkalta, kasvaa vaihtoehtojen III ja IV hintaero edelleen suuremmaksi 

ratkaisuihin nähden, joissa uuttaa SJ-johtoa ei tarvita. Sen sijaan vaihtoehto I säilyy kiinnos-

tavana, vaikka Kuusaanlampi-Paimenpolku kaapeli jouduttaisiin uusimaan kokonaan. Lisä-

hinta on mahdollista saada vielä pienemmäksi käyttäen 1 x AHX300-kaapelia. Vaihtoehto 

II muuttuu edullisemmaksi, jos vaihtoehdossa I joudutaan asentamaan Korjalan sähköase-

malle toinen päämuuntaja, mikä voi tulla tarpeeseen erityisesti, jos Korjalan alueen kuormi-

tus kasvaa. Taulukossa listatut mahdolliset lisähankkeet on kuvattu tarkemmin kutakin in-

vestointivaihtoehtoa käsittelevässä kappaleessa.  

 

 

6.6.1 Lähtöarvojen herkkyystarkastelu 

Suunniteltujen investointien pitoajat ovat pitkiä, joten eri laskentaparametrien määrittämi-

seen liittyy epävarmuutta. Tämä huomioimiseksi investointikustannuksille, korkotasolle, hä-

viöiden hinnalle ja kunnossapitokustannuksille suoritetiin herkkyysanalyysi, minkä 
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perusteella saadaan kuva eri lähtöarvojen vaikutuksesta eri investointivaihtoehtojen kannat-

tavuuteen. Herkkyystarkasteluiden tulokset on esitetty graafisesti liitteissä V – VII.  

 

Kuten kappaleessa 6.3 todettiin, on vaihtoehdossa III olemassa ilmeinen riski valvontamallin 

yksikköhintoja korkeammalle kustannustasolle. Mikäli vaihtoehdon III kustannukset nouse-

vat 30 prosenttia EV:n yksikköhintoja korkeammaksi, muuttuu vaihtoehto IV edullisem-

maksi olettaen sen kustannusten olevan yksikköhinnaston mukaiset. Herkkyysanalyysin pe-

rusteella merkittävimmiksi laskentaparametreiksi voidaan todeta häviöenergian hinta, kaa-

peloinnin kustannukset ja korkokanta. Korkotason nousu tuo vaihtoehtoja I, II ja III lähem-

mäs tosiaan siten, että 10 prosentin korkotasolla vaihtoehdot ovat likimain saman hintaiset. 

Kaapelointikustannukset vaikuttavat luonnollisesti vahvimmin vaihtoehtoon I, missä raken-

nettavan kaapelin määrä on suurin. Minkään lähtöarvon osalta herkkyysanalyysissä käyte-

tyillä vaihteluväleillä ei eri investointivaihtoehtojen elinkaarikustannusten suurusjärjestys 

muutu. 

 

6.6.2 Yhteenveto ja esitys valittavasta investointivaihtoehdosta 

110 kV verkon ulottaminen lähemmäs Kouvolan keskustaa ei näytä kannattavalta tai välttä-

mättömältä tämän työn tarkasteluiden perusteella. Vaihtoehdot III ja IV, joissa tätä ratkaisua 

tarkasteltiin ovat elinkaarikustannuksiltaan kalleimmat. Myös teknisesti keskusta-alueen en-

nustettavissa oleva kuormitus pystytään syöttämään muuntajakapasiteettia lisäämällä ja KJ-

verkkoa uusimalla nykyisiltä sähköasemilta. Myös Kuusaanlammen ja Vahteronmäen säh-

köasemien korvaustilanteisiin liittyvät haasteet saadaan ratkaistua ilman uuden 110/20 kV 

sähköaseman rakentamista. Niinpä keskusta-alueen verkon kehittämisratkaisu on perustel-

tua valita vaihtoehdon I ja II väliltä. 

 

Käytetyillä laskentaparametreilla vaihtoehto I nousee kokonaiskustannuksiltaan edullisim-

maksi. Kyseiseissä vaihtoehdossa käytännössä päädyttään vahvistamaan olemassa olevaa 

verkkoa, eikä sen topologia muutu oleellisesti. Eli normaali- ja poikkeustilanteiden kytken-

tätilat säilyvät likimain samoina nykyhetkeen nähden. Keskijänniteverkon vahvistamisen li-

säksi erityisesti korvauskytkentätilanteita ajatellen Vahteronmäen päämuuntajakapasiteettia 

lisätään.  

 

Vaikka vaihtoehto II on jonkin verran kalliimpi, tarjoaa se tiettyjä etuja, jotka tekevät siitä 

kiinnostavamman. Siinä tarvitsee rakentaa vähemmän maakaapelia keskusta-alueella ja ver-

kon ennenaikaiselta uusimiselta voidaan välttyä. Lisäksi Korjalan heti investoinnin yhtey-

dessä kasvava päämuuntajakapasiteetti auttaa monien sähköasemien korvaustilanteissa ja 

tuo turvaa alueen vaikeasti ennustettavan kuormituksen kehityksen varalle. Uuden 
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yhteysjohdon myötä korkeasti kuormitetun Vahteronmäen sähköaseman kuormitus kevenee, 

eikä suurinta käytössä olevaa päämuuntajakokoa tarvitse kasvattaa.   

 

Vaihtoehdon II suurimpana haittapuolena on käytöstä poistuva Vahteronmäki-Paimenpolku 

kaapeli. Mikäli kyseinen yhteys kuitenkin uusitaan tai muuntamoautomaatiota hyödynne-

tään kappaleessa 6.2.1 kuvatulla tavalla, saadaan Kouvolan keskusta-alueelle erittäin käyt-

tövarma sähkönsyöttö ja reilusti tehonsiirtokapasiteettia. Vaihtoehto II muuttuu myös 110 – 

220 tuhatta euroa vaihtoehtoa I edullisemmaksi, jos vaihtoehdossa I joudutaan lisäämään 

toinen päämuuntaja Korjalaan 15 – 25 vuoden kulututtua. Vaihtoehtojen vähäisen alle 2 pro-

sentin hintaeron ja edellä kuvattujen etujen vuoksi kirjoittaja esittää Kouvolan keskusta-alu-

een sähköverkon kehittämisratkaisuksi vaihtoehtoa II, jossa Korjalan sähköasema varuste-

taan kahdella päämuuntajalla ja sieltä rakennetaan uusi syöttökaapeli Paimenpolun kytkin-

asemalle. 
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7. INVESTOINNIT MUILLE SÄHKÖASEMILLE 

Käydään läpi muiden sähköasemien uusittavat komponentit, niiden iän ja kehittämissuunni-

telman pohjalta. Muilla sähköasemilla investointitarpeita aiheuttaa lähinnä komponenttien 

ikääntyminen ja kompensointiin liittyvät muutostarpeet. Kompensointiin liittyvät suunnitel-

mat sähköasemille on tehty Rejlersin KSSV:lle laatimien maasulun ja loistehon kompen-

sointi selvitysten perusteella. 

 

Suojareleiden ja muiden suojaukseen liittyvien laitteistojen teknillis-taloudelliseksi pito-

ajaksi on määritelty 20 vuotta, kun muulla sähköaseman kojeistolla se on 40 vuotta. Releiden 

uusiminen vanhaan kojeistoon aiheuttaa lisätöitä ja kustannuksia, mutta yksikköhinnan mu-

kainen osuus voidaan huomioida verkon arvoa laskettaessa. Toisaalta nykyaikaisissa kenno-

terminaaleissa on monipuolinen itsediagnostiikka, jolla releen kuntoa voidaan seurata ja 

mahdollista vikaantumista ennakoida. Paljon elektroniikkaa sisältävinä nykyaikaisten relei-

den ei kuitenkaan voi olettaa kestävän koko muun kojeiston pitoaikaa. 

 

 Käytännössä releiden uusiminen olisi taloudellisessa mielessä järkevintä tehdä heti niiden 

pitoajan päättyessä, jotta uusittuja releitä ei jouduta poistamaan käytöstä ennenaikaisesti ko-

jeiston tullessa uusimisikään. Tällä menettelyllä saadaan myös se etu, että yhtiön relekanta 

säilyy suhteellisen yhtenäisenä ja ajantasaisena. Näiden seikkojen vuoksi tämän työn inves-

tointiohjelmaan on sisällytetty releiden uusinnat pian niiden pitoajan täyttyessä joitain poik-

keuksia lukuun ottamatta.  

7.1 Pilkanmaa 

Pilkanmaan aseman syöttämälle alueelle on tulossa yhteensä 100 km maakaapelia, minkä 

vuoksi asemalle tarvitaan kompensointia niin maasulkuvirralle kuin loistehollekin. Rejlersin 

selvityksen perusteella asemalle tarvitaan 320 A maasulkuvirran sammutuskuristin nykyisen 

100 A kuristimen tilalle. Loistehon kompensointireaktoria varten asemalla on yksi vapaa 20 

kV lähtö. Vaihtoehtoinen ratkaisu maasulkuvirran kompensoinnille on suunnitellun toisen 

päämuuntajan lisääminen Pilkanmaalle, jolloin lyhyet taajamalähdöt ja pidemmät haja-asu-

tusalueen lähdöt voitaisiin jakaa omille muuntajilleen. Nykyinen kompensointikuristin voi-

taisiin hyödyntää taajamalähtöjen kompensoinnissa, mutta kaapeloinnin lisäys on niin mer-

kittävä, että toiselle päämuuntajalle pitäisi hankkia 200 A kuristin. Toinen päämuuntaja ei 

kuitenkaan ole perustelu pelkästään pienemmän kompensointitarpeen näkökulmasta, kuten 

Korjalan kohdalla jo todettiin. 
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Aseman nykyinen päämuuntaja on vuodelta 2011 ja 25 MVA tehoisen muuntajan kuormi-

tusaste on huippukuorman aikaan noin 60 prosenttia, eli iän tai kuormitettavuuden puolesta 

ei ole tarvetta toiselle päämuuntajalle tai nykyisen uusimiselle. Eräs mahdollisuus olisi kor-

vata nykyisellä päämuuntajalla esimerkiksi Korjalan tai Vahteronmäen vanha päämuuntaja 

ja hankkia Pilkanmaalle kaksi 16 MVA muuntajaa, jolloin kapasiteetti kahdella muuntajalla 

vastaisi paremmin aseman kuormitusta. Järjestely maksaisi 855 k€ ja lisäksi muuntajan siir-

tokustannukset, säästöä kertyisi yhden 25 MVA muuntajan hankinnan verran eli 338 k€. 

Sähköaseman syöttämiin Voikkaan taajamaan ja Kouvolan pohjoisille haja-asutusalueille ei 

ole odotetavissa huomattavaa kuormituksen kasvua tulevaisuudessa. Lisäksi muuntajan 

siirto olisi järkevää ajoittaa päämuuntajan perushuollon yhteyteen, mikä ei ole alle kymme-

nen vuotiaalle muuntajalle vielä hetkeen ajankohtaista. Toinen päämuuntaja parantaisi kyl-

läkin aseman käytettävyyttä ja vikasietoisuutta, mutta taloudellisista näkökohdista sen han-

kinta ei ole perusteltua.  

 

Pilkanmaalle tulee siis hankkia 320 A sammutuskuristin sekä loistehon kompensointiin 3 

MVAr reaktori. Nykyinen sammutuskuristin voitaisiin hyödyntää jollakin toisella sähköase-

malla. Kompensoinnin rakentamisen lisäksi myös aseman releet ovat uusimisiässä, joten 

myös ne on sisällytetty investointiohjelmaan. Valmistaja suosittaa myös aseman 20 kV kat-

kaisijoiden uusimista, sillä niiden tuotetuki on päättynyt. Tilalle tarjotaan kojeistoon sopivia 

HD4- ja VD4 -katkaisijasovitteita (ABB 2018). Taloudellisesta näkökulmasta vuodelta 1994 

olevien katkaisijoiden uusiminen tarkastelujaksolla ei ole kuitenkaan perusteltua. 

 

7.2 Myllykoski 

Myllykosken sähköasemalle voidaan esitetty kompensointi toteuttaa siten, että nykyinen 

maasulun kompensointikuristin vaihdetaan 250 A suuruiseksi ja nykyisellään tyhjä kenno 

kalustetaan loistehon kompensointikuristinta varten. Asemalla tällä hetkellä oleva vuodelta 

2011 peräisin oleva 135 A sammutuskuristin voidaan siirtää Nirvistentien sähköasemalle. 

Myllykosken asemalla ei ole tarvetta 110 kV kentän muutoksille, eli sen osalta järkevin vaih-

toehto on katkaisijan, virtamuuntajien ja erottimien vaihtaminen uusiin. Myös sähköaseman 

suojareleet kannattaa uusia muiden muutosten yhteydessä. 

 

7.3 Valkeala 

Valkealan sähköaseman molemmat päämuuntajat joudutaan uusimaan investointijaksolla. 

Nykyisellään kahden 10 MVA päämuuntajan huipun aikainen yhteenlaskettu kuormitus on 

12,4 MW, eli päämuuntajavian sattuessa aseman toisen päämuuntajan kapasiteetti ei riitä 
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korvaamaan kaikkea tehoa. Aseman syöttämässä verkossa on kuitenkin useita kauko-ohjat-

tuja erotinasemia, joilla kuormaa voidaan jakaa muille asemille vikatilanteessa nopeasti il-

man maastossa tehtäviä kytkentöjä. Asemalle on odotettavissa lievää kuormituksen kasvua 

pientalorakentamisesta, mutta vaikutus jäänee pariin sataan kilowattiin. Vaihtamalla pää-

muuntajat 16 MVA tehoisiin, riittäisi Valkealan oma päämuuntajakapasiteetti päämuuntaja-

vian korvaukseen. Myös Kuusaanlammen ja Vahteronmäen korvaustilanteissa korkeaksi 

nouseva kuormitusaste antaa perusteen muuntajakoon suurentamiseen, varsinkin jos pää-

muuntajien määrää keskusta-alueella ei lisätä.  

 

Vaihtoehtona kahdelle 16 MVA muuntajalle tarkastellaan yhtä 25 MVA muuntajaa. Kuor-

maennusteen mukaan korvaustilanteessa Valkealan huipputeho nousee suurimmillaan 23 

MW:iin, eli 25 MVA päämuuntajan kapasiteetti olisi riittävä Valkealaan. Tämä mahdollis-

taisi 110 kV kentän kalustamisen vain yhtä päämuuntajaa varten, mikä toisi säästöjä 110 kV 

kentän varustuksessa. Yhdellä 25 MVA muuntajalla myös häviöt ovat noin 3 MWh/a pie-

nemmät kahteen 16 MVA muuntajaan verrattuna. Toisen päämuuntajan poistaminen hei-

kentää aseman vikasietoisuutta, mutta toisaalta nykyisellään aseman oma kapasiteetti ei riitä 

päämuuntajan vioittuessa. Lisäksi uuden Kansikkaantien sähköaseman myötä korvaaminen 

muilta sähköasemilta onnistuu vaivatta ja suuri osa kytkennöistä voidaan suorittaa kauko-

käytöllä. Yhdellä päämuuntajalla aseman saneeraus tulee noin 400 k€ edullisemmaksi. Säh-

köaseman suojareleiden uusimisen ajankohta ajoittuu 20-luvun puolivälin tienoille. Muita 

investointitarpeita asemalla ei ole sillä 20 kV kojeisto on uusittu 2004, myös maasulun kom-

pensointilaitteiston kapasiteetti on riittävä. 

 

7.4 Nirvistentie 

Myös Nirvistentien sähköasemalla uusimistarpeet kohdistuvat lähinnä 110 kV kojeistoon. 

Nykyinen 110 kV kenttä on vanha ja rakenteeltaan varsin monimutkainen. Kentän sijainti 

johtojen alla ja laitteiden tiivis sijoittelu hankaloittavat SJ-kojeiston huoltamista.  
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Kuva 7.1 Nirvistentien sähköaseman 110 kV kenttä, kuvassa vasemmalla Fingridin johto, keskellä KSS Verkon 

oma alueverkon johto ja oikealla UPM:n 110 kV johto. Sähköaseman 20 kV kytkinlaitos on taka-alalla näky-

vässä tiilirakennuksessa. 

Kentän uusimisen yhteydessä on sen rakennetta mahdollista yksinkertaistaa huomattavasti, 

sillä käytännössä ainoastaan liityntä kuvan 7.1 keskimmäiseen johtoon on tarpeen. SJ-ko-

jeiston uusinnan yhteydessä kannattaa selvittää mahdollisuutta 110 kV johtojen uudelleen 

linjaukseen tai mahdolliseen pylväiden korotukseen, jotta muiden yhtiöiden johdot saadaan 

kauemmas aseman kentästä. Ainakin aseman PM1 uusiminen kannattaa suorittaa samaan 

aikaan kentän saneerauksen kanssa. Eräs haaste aseman kentän uusimisessa on se, että Pil-

kanmaan sähköaseman syöttö haarautuu Nirvistentien kentän läpi kulkevasta Fingridin joh-

dosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aseman kentän muutosten yhteydessä joudutaan 

korvamaan lähekkäiset Nirvistentien ja Pilkanmaan sähköasemat yhtäaikaisesti.  

 

Aseman KJ-kojeisto on ongelmallinen uusimisajankohdan näkökulmasta, sillä vanhaan 

1977 vuoden kojeistoon on uusittu suojareleet ja katkaisijat vuonna 2003. Kojeistossa käy-

tettyä erotinmallia valmistetaan edelleen ja niihin saa varaosia, joten siitä näkökulmasta ko-

jeiston uusimisella ei ole kiire. Näin ollen voidaan uusitut komponentit käyttää tehokkaam-

min ja ajoittaa aseman KJ-puolen uusiminen vasta 2030-luvun puoliväliin. Tämän vuoksi 

muista asemista poiketen Nirvistentien releet kannattaa käyttää yli niiden pitoajan, eikä uusia 

niitä 20 vuoden kohdalla. 
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Rejlersin selvityksen mukaan PM1 syöttämille lähdöille tarvitaan keskitettyä maasulun 

kompensointia 77 A edestä ja PM2 lähdöille puolestaan 66 A verran. Toiseksi sammutusku-

ristimeksi voidaan ottaa Myllykosken asemalla alimittaiseksi jäävä 135 A kuristin, joka voi-

daan asentaa aseman ainoaan varalähtöön. Toista 100 – 140 A sammutuskuristinta varten 

kojeistoa täytyy muuttaa tai laajentaa. Asemalla ei ole tällä hetkellä maasulun kompensointia 

ja maakaapelia on tulossa lisää ainoastaan 13 km. Kaapeloinnin lisäys tarkoittaisi maasulku-

virran kasvua noin 40 A:lla, joten on järkevää selvittää tarkemmin, pärjättäisiinkö esimer-

kiksi lähtöjen uudelleen järjestelyllä yhdellä kuristimella KJ-kojeiston uusimiseen asti.  

7.5 Huutotöyry 

Kaapeloinnin lisääntyessä myös Huutotöyryn sähköaseman verkkoon tarvitaan maasulun ja 

loistehon kompensointilaitteet. Asemalla on yksi lähtö varalla sekä kaksi tyhjää kennoa, 

jotka voidaan kalustaa kompensointilaitteita varten. Maasulkuvirran kompensointia tarvi-

taan 60 – 100 A verran, riippuen huomioidaanko korvaustilanteissa syötettävä verkko. Ase-

malle voitaisiin siirtää Pilkanmaalta ylimääräiseksi jäävä 100 A kuristin. Lisäksi asemalle 

tarvitaan loistehon kompensointia 0,5 – 1 MVAr verran. Selvityksessä on esitetty Huuto-

töryn loistehon kompensointia toteutettavaksi hajautetuilla reaktoreilla, tällöin sähköase-

malla ei tarvittaisi muutostöitä.  

7.6 Kuusaanlampi 

Kuusaanlammen sähköasemalla ei ole merkittäviä kehitys- tai laajennustarpeita, mutta 1985 

rakennettu ja komponenteiltaan pääosin alkuperäinen asema on tulossa uusimisikään ensi 

vuosikymmenen aikana. 110 kV kenttä koostuu eri-ikäisistä komponenteista. Suojareleet ja 

virtamuuntajat on uusittu tällä vuosikymmenellä, eikä niiden uusiminen ole ajankohtaista. 

Sen sijaan katkaisijat ja osa erottimista ovat uusimisen tarpeessa. Vaikka SJ-puolelle ei ole 

tarjolla samanlaisia valmiita moduuliratkaisuja tarjolla kuin KJ-puolelle, on 110 kV kentän 

komponentit järkevää uusia yhdellä kertaa ylimääräisten keskeytysten välttämiseksi. Sopiva 

ajankohta Kuusaanlammen SJ-komponenttien uusimiselle osuu ensi vuosikymmen puolivä-

lin tienoille. 

 

20 kV kojeisto alkuperäinen, ainoastaan suojareleet on uusittu 2006. KJ-kojeiston uusiminen 

ajoittuu 20- ja 30-luvun taitteeseen, tällöin sekä kojeiston ja kennoterminaalien pitoaika on 

täyttynyt ja investoinnit jaksottuvat tasaisemmin. Myös SJ-puolen suojalaitteet kannattaa 

uusia samassa yhteydessä. Aseman nykyinen kaksi 200 A kelaa käsittävä maasulun kom-

pensointilaitteisto on riittävä. 
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7.7 Kausala 

Kausalan sähköasemalle on päätetty tehdä tarvittavat muutostyöt, jotta asemalle saadaan 

maasulun ja loistehon kompensointilaitteet asennettua. Aseman päämuuntaja on uusittu 

vuonna 2008, nykyisellään kuormitusaste on 54 %, joten kasvunvaraa jää vielä tulevaisuut-

teen. Mikäli Tillolan-Miehonkankaan alueen kuormitus kasvaa ennustettua suuremmaksi on 

järkevämpää rakentaa uusi sähköasema lähemmäs aluetta kuin kasvattaa Kausalan aseman 

kapasiteettia.  

 

Aseman suojareleet on uusittu vanhaan kojeistoon vuonna 2013, eli Kausalan saneeraus on 

kannattavaa ajoittaa vuoteen 2033, jolloin suojareleiden pitoaika täyttyy. Tällöin aseman ko-

jeisto ja katkaisijat ovat kuitenkin ylittäneet pitoaikansa ja valmistajan varaosatuki on päät-

tynyt. Samanlaisia kojeistoja on käytössä myös Paimenpolulla ja Korjalassa, näiden asemien 

uusimisen yhteydessä voi miettiä, onko järkevää jättää osa purettavista komponenteista va-

raosiksi. Toinen mahdollisuus olisi uusia katkaisijat vanhaan kojeistoon katkaisijasovitteita 

käyttäen. Tämä ratkaisu kuitenkin siirtäisi ongelmaa tulevaisuuteen, sillä asemalle jäisi edel-

leen paljon eri ikäisiä komponentteja, eikä laajennusvaraa saataisi lisää. Kausalan sähköase-

maan ei kohdistu erityisiä sähköteknisiä tai kaupunkikuvallisia vaatimuksia, joten taloudel-

lisen ratkaisu 20 kV kytkinlaitokselle on tehdasvalmisteisen sähköaseman käyttäminen. Ny-

kyisen tyyppinen yksinkertainen yksikiskoasema täyttää alueen tulevaisuudenkin tarpeet, to-

sin asemalle on syytä jättää pari tyhjää kennoa mahdollisia laajennustarpeita varten. 

 

7.8 Loistehon ja maasulkuvirran kompensointi muilla asemilla 

Mankalan nykyistä 50 A maasulun kompensointikapasiteettia voi olla tulevaisuudessa tar-

peen kasvattaa riippuen hajautetun kompensoinnin määrästä ja kuinka paljon mitoituksessa 

varaudutaan erityisesti Kausalan sähköaseman korvaustilanteeseen. Muiden sähköasemien 

osalta nykyinen maasulun kompensointi on riittävä. Osalle sähköasemista esitettyjä hajautet-

tuja kompensointilaitteita ei ole huomioitu työn investointiohjelmassa, sillä ne tulee ajoittaa 

maakaapelointihankkeiden mukaan eivätkä ne aiheuta muutostarpeita sähköasemille.  

 

 Loistehon kompensointi ei ole tarpeen alueverkon sähköasemilla ainakaan tällä hetkellä, 

sillä Korian liityntäpisteelle on käytössä tehon netotussopimus. Sen myötä tämän hetkisillä 

liittymisehdoilla vältytään loistehomaksuilta, vaikka kapasitiivisen loistehon määrä aluever-

kossa onkin korkea. Mikäli tulevaisuudessa alueverkon loistehoa on tarve kompensoida, on 

vaadittu kompensointikyky niin suuri, että 110 kV jännitetasoon liitettävä ja säädettävä re-

aktori on paras ratkaisu verkon käytettävyyden näkökulmasta. Sopivaa paikkaa reaktorille 
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on arvioitu tarkemmin Rejlersin laatimassa loistehon kompensointi selvityksessä, mutta tilan 

puolesta reaktori sopisi esimerkiksi Korjalaan tai Valkealaan.  

 

7.9 Investoinnit KJ-verkkoon korvattavuuden parantamiseksi 

Oheiseen taulukkoon 7.1 on listattu vaaditut KJ-verkon johtojen vahvistukset sähköasemien 

korvattavuuden takaamiseksi. Listalle on kerätty luvussa 5 esiin tulleet johto-osuudet, joiden 

kuormitusaste ylittää 80 prosentin rajan jonkin sähköaseman korvaustilanteessa.  

 

Taulukko 7.1 Sähköasemien korvattavuuden takaamiseksi vahvistettavat johto-osuudet. Sähköasemat sarak-

keessa on listattu sähköasemat, joiden korvattavuutta johdon kuormitettavuus rajoittaa. 

Solmuväli 

    

Nykyinen 

johdinlaji 

Uusi johdin-

laji 

Sähköase-

mat 

Asennus-

vuosi 
MANL03 – E406 Raven PAS120 HTT, KSA 1964-1979 

E555 – E572 Sparrow PAS95/AHX95 HTT, KSA 1960-1977 

MANL01 – E567 ** APY185 AHX185 KSA 1998 

M0526 – M0524 APY70 AHX185 NIR 1973 

M0582 – M0649 APY70, 

APY120 

AHX185 NIR 1971-1990 

M0782-M0542 APY70 AHX185 PIL 1967-1973 

NIRL16 – M0780 APY185, 

PYL50 

AHX185 KSP 1956-1983  

E636 – M2106 Sparrow AHX120 VHT 1985 

KSPL05 – PMPL13 * AXCEL240 AHX300 VHT 2000 

KSPL08 – E200 ** APY240 AHX300 PIL 1985 

KJLL23 - M0079 * APY120 AHX185 VHT 1977-1984 

KJLL17 – M0160 * APY120 AHX185 KSP, PMP 1978 

KJLL15 – M0193 APY120 AHX185 VHT 1978 

TORL14 – M0163 APY120 AHX185 PMP 1983 

VHTJ11 – TORL01 * AHX185 AHX240 KSP 1997-2009 

VHTJ17-PMPL03 * APY240 2*AHX185 KSP, KJL 1973 

 

Lisäksi taulukossa on mukana Mankalan sähköaseman ja Vuolenkosken välinen johto-

osuus, jonka vahvistaminen on tarpeen jännitteen aleneman pienentämiseksi erityisesti Huu-

totöyryn sähköaseman korvaustilanteessa. Osa tästä välistä on hyvin vanhaa johtoa, jonka 

saneeraukselle on perusteet myös pylväiden iän ja mahdollisesti toimitusvarmuuden näkö-

kulmasta. Korvattavuuden parantamiseksi Mankalan sähköasemalta Kymentaan erotinase-

malle vievällä johdolla olevat Raven-osuudet tulisi vahvistaa esimerkiksi PAS120-joh-

doiksi. Tämän lisäksi tulee erotinaseman E555 ja Vuolenkosken välillä olevat Sparrow-



102 

 

johdot vaihtaa PAS95-johdoiksi tai vastaaviksi. Kyseisen välin parantaminen helpottaa 

myös Kausalan sähköaseman korvausta, sillä johdinvahvistuksen myötä koko Iitin kirkon-

kylä voidaan syöttää Huutotöyryltä. 

 

Taulukkoon *-merkittyjen investointien tarve riippuu valitusta Kouvolan keskusta-alueen 

sähköasemien kehittämisratkaisusta. Näitä yhteyksiä on käsitelty tarkemmin luvussa 6.  

Käytännössä merkittyjen osuuksien uusiminen on tarpeen investointivaihtoehdossa I ja nii-

den kustannukset on sisällytetty siihen. 

 

Kaikilta osin ongelmat eivät ole vielä akuutteja. Esimerkiksi 90 prosentin kuormassa ole-

valla APY120-kaapelilla on vielä noin 750 kW vapaata tehonsiirtokapasiteettia, mikä voi 

paikasta riippuen riittää pitkääkin. Listauksen ongelmapaikat on kuitenkin syytä huomioida 

maakaapeliverkon saneeraustarpeita määritettäessä. Mukana on **-merkittyjä osuuksia, joi-

den poikkipinta on jo 240 mm2. Näiden kohdalla kannatta selvittää muitakin ratkaisuja, sillä 

normaalista AHXAMK-W ”Wiski”-keskijännitemaakaapelista suurin saatavilla oleva poik-

kipinta on 300 mm2. Näin ollen verrattain suurella investoinnilla suurimpaan johdinpoikki-

pintaan ei näissä tapauksissa saada merkittävää parannusta kuormitettavuuteen. 

 

Kaikkien sähköasemien korvattavuuden takia vahvistusta vaativien maakaapeleiden keski-

ikä on 44 vuotta, eli ne jouduttaisiin uusimaan keskimäärin 6 vuotta ennen taloudellisen pi-

toajan päättymistä. Toisaalta, jos hyväksytään asemien heikentynyt korvattavuus, niin pit-

källä aikavälillä ongelma korjaantuu, kun maakaapeliverkkoa saneerataan ikä- tai kuntope-

rusteisesti. Tuorein uusittava johto on vasta 10 vuotta vanha, mutta toisaalta vanhin on 63 

vuotiaana jo selvästi pitoajan ylittänyt.  Verkon saneerauksessa on huomionarvoisia myös 

suuripoikkipintaiset ilmajohdot kuten Al132, PAS120 ja Vaasa, sillä niillä voidaan siirtää 

suuria tehoja korvaustilanteissa. Tällaisia osuuksia löytyy esimerkiksi lähdöiltä MANL01, 

KSPL09 ja VHTJ11, näillä osuuksilla normaalin 185 mm2 maakaapelin kuormitettavuus ei 

välttämättä riitä korvaustilanteissa. 
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8. INVESTOINTISUUNNITELMA 

Edellisiin lukuihin 6 ja 7 pohjautuen laaditaan varsinainen investointisuunnitelma seuraa-

valle 15 vuodelle. Investointisuunnitelmassa Kouvolan keskusta-alueen osalta käytettään lu-

vun 6 investointivaihtoehtoa II. Vuotuiset sähköasemainvestoinnit jaoteltuna eri osa-aluei-

siin on esitetty kuvassa 8.1. Myllykosken ja Kuusaanlammen sähköasemien investointikus-

tannukset on laskettu nykyistä asemaa vastaavalla rakenteella, muiden sähköasemien osalta 

laskennassa on huomioitu luvuissa 6 ja 7 kuvatut kehitystarpeet. Kappaleessa 7.9 esitettyjä 

KJ-verkon uusimistarpeita ei ole sisällytetty investointiohjelmaan, vaan KJ-verkon inves-

toinneista mukana on ainoastaan uusi Korjala-Paimenpolku yhteysjohto. 

 

 

Kuva 8.1 Investointisuunnitelma KSS Verkon sähköasemien uudistus- ja laajennusinvestoinneille vuosille 

2020 – 2035 

 

Kuvasta 8.1 havaitaan investointien painottuvat vahvasti ensi vuosikymmenen alkupuolelle, 

sillä monilla sähköasemilla on eritysesti SJ-puolella jo pitoaikansa ylittäneitä 70-luvun kom-

ponentteja. Mahdollisuudet investointiohjelman tasapainottamiseen investointeja lykkää-

mällä ovat vähäiset, sillä joidenkin komponenttien kohdalla varaosien saatavuudessa on jo 

ollut ongelmia. Lisäksi on kokonaistaloudellisesti edullisinta hoitaa kaikki asemalla tehtävät 

uusimis- ja muutostyöt yhdellä kertaa. Eräs mahdollisuus ohjelman tasopainottamiseksi olisi 

aikaistaa Kuusaanlammen ja Kausalan saneerausta, se kuitenkin johtaisi joidenkin kompo-

nenttien uusimiseen ennen niiden pitoajan täyttymistä. Sen sijaan 110 kV johtojen ikä- ja 

kuntoperusteista uusimista olisi järkevää suorittaa 2020- ja 30 -lukujen vaihteessa. 
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Mikäli luvussa 6.2.1 esitetty muuntamoiden kaukokäyttö päätetään toteuttaa, se kannattaa 

toteuttaa mahdollisimman pian. Kyseinen investointi on nopea toteuttaa, ja sillä voidaan pa-

rantaa Vahteronmäen ja Kuusaanlammen korvattavuutta, kunnes muut verkkoinvestoinnit 

valmistuvat. Sähköasemista ensimmäisenä uusitaan Korjala, sillä se on vanhin ja huonokun-

toisin. Investoinnit on pyritty aikatauluttamaan siten, että niistä muodostuu laajempia han-

kintakokonaisuuksia muut reunaehdot huomioiden. Soveltuvia kohteita laajemmille hankin-

tojen kilpailutuksille voisivat olla esimerkiksi: 

 

• Vahteronmäen, Korjalan ja Valkealan päämuuntajat 2022 – 2023 

• Nirvistentien PM1 ja PM2 sekä Korjalan PM1 2025 – 2027 

• Huutotöyryn ja Valkealan releiden uusinnat 2028 

• Kuusaanlammen ja Kausalan sähköasemasaneeraukset 2032 – 2033 

  

Päämuuntajia uusitaan pääosin ikäjärjestyksessä. Poikkeuksena on kuitenkin Vahteronmäen 

PM1, joka uusitaan ensimmäisenä muuntajan huonon kunnon vuoksi. Valkealan nykyiset 

kaksi päämuuntajaan korvataan yhdellä 25 MVA muuntajalla 110 kV kentän uusimisen yh-

teydessä. Korjalan nykyisen päämuuntajan uusiminen on ajoitettu sen vuoteen 2027 inves-

tointien tasapainottamiseksi, aseman saneerauksen yhteydessä nykyisen muuntajan siirrosta 

aiheutuu kuitenkin lisäkustannuksia tällä menettelytavalla. Vaihtoehtoisesti päämuuntajan 

voisi uusia sähköaseman saneerauksen yhteydessä, jolloin nykyinen muuntaja poistuisi en-

nen pitoajan päättymistä, mutta ylimääräisiltä siirtokustannuksilta vältyttäisiin. Korjalan 

sähköaseman saneerauksen kustannukset on esimerkinomaisesti jaettu suhteessa 40/60 vuo-

sille 2020 ja 2021. Todellinen jakauma määräytyy hankeen toteuttajan kanssa sovittavien 

ehtojen mukaan.  
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9. YHTEENVETO / JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sähköasemien nykytila selvitettiin verkostolaskennan, lähtöjen virtamittausten ja kompo-

nenttien tietojen perusteella. Nykytila-analyysin perusteella saatiin kuva päämuuntajakapa-

siteetin riittävyydestä sekä komponenttien ikääntymisen aiheuttamista uudistustarpeista säh-

köasemilla. 

 

Kaupungin kaavoitustietojen ja tiedossa olevien tulevien rakennushankkeiden perusteella 

muodostettiin sähkökuormaennuste tarkastelualueelle. Sen perusteella todettiin, ettei yhtiön 

jakelualueelle ole yleisesti odotettavissa uudisrakentamisen aiheuttamaa voimakasta kuor-

mituksen kasvua. Uusien rakennushankkeiden aiheuttama kasvu tulee keskittymään Kymi-

Ringin alueelle Iitin Tillolaan sekä Kouvolan kaupunkialueelle. Tulevaisuudessa kuitenkin 

olemassa olevien käyttöpaikojen sähkön käyttö tulee muuttumaan teknologisen kehityksen 

ja päästötavoitteiden myötä yleistyvien teknologioiden myötä. Näistä merkittävimmäksi 

muutostekijäksi sähköasemien näkökulmasta arvioitiin sähköautot. Sähköasematasolla vai-

kutukset kuitenkin riippuvat voimakkaasti sähköautojen määrästä. Havaittiin myös, että 

kuormitusvaikutukset ovat hallittavissa latauksen ohjausta hyödyntämällä ja lataustehoja ra-

joittamalla. Sähköautojen ja vastaavien uusien teknologioiden yleistymistä verkkoalueella 

on kuitenkin syytä seurata. Nämä uudet teknologiat tulevat alkuvaiheessa yleistymään sel-

vimmin pientaloalueilla, sillä tällä hetkellä tekniset ja lainsäädännölliset edellytykset niiden 

yleistymiselle ovat parhaat omakotitaloissa. 

 

Sähköasemille suoritettiin korvaustarkastelu verkon yleissuunnitteluohjelmistolla. Tarkaste-

lussa selvitettiin mahdollisuutta korvata kukin sähköasema kokonaan viereisiltä sähköase-

milta keskijänniteverkon kautta. Laskentojen perusteella keskusta-alueella vähäinenkin 

kuormituksen kasvu aiheuttaa ongelmia erityisesti Kuusaanlammen tai Vahteronmäen säh-

köasemien korvaustilanteissa. Korvaustilannetarkastelun myötä havaittiin haasteita myös 

Kuusankosken alueella Kuusaanlammen, Nirvistentien ja Pilkanmaan sähköasemien kor-

vaustilanteissa, johtuen alueen vanhan maakaapeliverkon heikosta kuormitettavuudesta. Ii-

tin alueella korvaustilanteissa ongelmaksi muodostuivat suuret jännitteen alenemat pitkillä 

siirtoyhteyksillä ja verrattain korkeilla tehoilla. Kausalan taajaman alueella tilanne tulee kui-

tenkin parantumaan verkon kaapeloinnin ja uuden johtolähdön myötä. Aiemmin laaditun 

KymiRingin alueen kuormaennusteen mukainen kuormitus ei heikennä oleellisesti korvat-

tavuutta. Kehityskohteeksi jää kuitenkin Vuolenkosken ja Kymentaan välinen heikko siirto-

yhteys, joka hankaloittaa erityisesti Huutotöyryn ja osin Kausalan sähköasemien korvaa-

mista. 

 

Työssä esitettiin neljä erilaista ratkaisuvaihtoehtoa, joilla Korjalan ja Paimenpolun sähkö-

asemien saneerauksen yhteydessä voidaan Kouvolan keskusta-alueen sähkönjakelu 
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varmistaa jokaisen sähköaseman korvaustilanteessa myös tulevaisuuden kuormituksilla. 

Vaihtoehtojen elinkaarikustannuksia vertailtiin nykyarvomenetelmällä, jonka perusteella 

kaikkien vaihtoehtojen kustannukset olivat suhteellisesti varsin lähellä tosiaan. Keskustan 

110/20 kV sähköaseman sisältävät vaihtoehdot nousivat kalleimmaksi, ja niihin sisältyy suu-

rin riski kustannusten nousulle. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi arvioitiin Korjalan saneeraa-

minen kahden päämuuntajan asemaksi ja vahvan syöttöyhteyden rakentaminen sieltä Pai-

menpolun kytkinasemalle, joka saneerattaisiin nykyistä vastaavalla rakenteella.  

 

Muualla verkkoalueella sähköasemien investointitarpeita ohjaavaksi tekijäksi muodostui 

komponenttien ikääntyminen. Valkealan ja Nirvistentien sähköasemilla on uusimisen yhtey-

dessä järkevää yksinkertaistaa 110 kV kenttien rakennetta vastaamaan paremmin nykyhet-

ken tarvetta. Suurimmat investointitarpeet ovat asemien 110 kV kojeistoissa, jotka monilla 

asemilla ovat vielä alkuperäisiä. Muutoin investointitarpeet ovat lähinnä kompensoinnin li-

sääminen osalle sähköasemista ja suojareleiden uusiminen vuosituhannen alkupuolella sa-

neeratuille asemille. Alueverkossa ei todettu olevan tarkastelujaksolle ajoittuvia merkittäviä 

kehittämistarpeita, myös siellä verkoston ikääntyminen on investointeja ohjaava tekijä. 

 

Edellä käsitellyt seikat huomioiden sähköasemainvestoinneille laadittiin investointiohjelma 

vuosille 2020 – 2035. Investointihankkeet aikataulutteettiin pääasiassa ikäperusteisesti, li-

säksi hankkeista pyrittiin muodostamaan järkeviä hankintakokonaisuuksia. Johtuen sähkö-

asemien ikärakenteesta investoinnit painottuvat vahvasti 2020-luvun alkupuoliskolle sekä 

2030-luvun alkuun. Investointiohjelma voi tasapainottaa ajoittamalla 110 kV verkon van-

himpien osuuksien saneerauksen 20-luvun loppupuolelle.  
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LIITE I 

LIITTEET 

Sähköasemien yleistiedot. (*) 20 kV kytkinasema, (**) 5 MVA muuntajaa ei voi rinnan käyttää muun verkon 

kanssa eri kytkentäryhmän vuoksi. 

 110 kV kojeisto 20 kV kojeisto 

Sähköasema Rakennuk-

sen valmis-

tumisvuosi 

Päämuun-

tajat 

[MVA] 

Rakenne Valmis-

tusvuosi 

Rakenne Valmis-

tusvuosi 

Huutotöyry 2007 10 1-kisko 2007 1-kisko 2007 

Kansikkaantie 2018 10 1-kisko 2018 1-kisko 2018 

Korjala 1978 25 1-kisko 1978 2-kisko kat-

kaisijan ohi-

kytkennällä 

1978 

Kausala 1984 25 1-kisko 1984 1-kisko 1984 

Kuusaanlampi 1985 25+25 1-kisko 1985 Duplex 1985 

Mankala 1950 5+10 (**) 2-kisko  1-kisko  

Myllykoski 2004 25 1-kisko 1977 1-kisko 2004 

Nirvistentie 1963 16+25 2-kisko 1972 2-kisko 1977 

Paimenpolku 

(*) 

1950 - - - Duplex 1983 

Pilkanmaa 1994 25 1-kisko  Duplex 1994 

Tornionmäki 

(*) 

1968 - - - 1-kisko kis-

kokatkaisi-

jalla 

2010 

Valkeala 2005 10+10 1-kisko 1973 2-kisko 2005 

Vahteronmäki 2013 25+25 2-kisko 2017 2-kisko 2012 

 



LIITE II 

Laskennassa käytettyjen kaapeleiden ja johtojen sähköiset arvot (PowerGrid, Prysmian) 

Johdinlaji Suurin sal-

littu kuormi-

tusvirta [A] 

Tehon siirto-

kapasiteetti 

[MVA] 

Suurin sallittu 1 s. 

oikosulkuvirta 

[kA] 

Ominais-

resistanssi 

[Ω/km] 

APY120 210 7,5 11,0 0,262 

APY185 270 9,7 16,9 0,175 

APY240 315 11,3 21,9 0,138 

AHX95 235 8,4 8,7 0,329 

AHX185 330 11,8 17,5 0,169 

AHX240/ACXEL 

240 

385 13,8 22,7 0,125 

AHX300 435 15,6 28,3 0,100 

PYL50 160 5,7 7,1 0,393 

PYL95 240 8,6 13,3 0,201 

PYL150 315 11,3 21,0 0,134 

PAS95 370 13,3 8,6 0,300 

PAS120 430 15,4 11,0 0,288 

20A132 495 17,8 11,6 0,218 



LIITE III 

Valkealan sähköaseman koko kiskoston korvaustilanteessa tehtävät kytkinlaitteiden ohjaukset, listaus ei ole 

järjestyksessä. 

Kytkinlaite Tila Ohjaustapa 

VAL 6.11 - 6.15 Auki Kauko-ohjaus 

VAL 6.01 - 6.07 Auki Kauko-ohjaus 

VAL 6.09 Auki Kauko-ohjaus 

VAL 3.01 ja 3.02 Auki Kauko-ohjaus 

E060C Kiinni Kauko-ohjaus 

E154C Kiinni Kauko-ohjaus 

E253A Kiinni Kauko-ohjaus 

E253B Auki Kauko-ohjaus 

E130A Kiinni Kauko-ohjaus 

KANS J04.Q0 Kiinni Kauko-ohjaus 

SII 6.6.0 Kiinni Kauko-ohjaus 

SII 6.5.0 Kiinni Kauko-ohjaus 

E243D Auki Kauko-ohjaus 

E066A Auki Kauko-ohjaus 

E689 Kiinni Käsin 

M0029B Kiinni Käsin 

M0601B Kiinni Käsin 

M0344C Kiinni Käsin 

E396 Kiinni Käsin 

E606 Kiinni Käsin 

E618 Kiinni Käsin 

E152 Auki Käsin 



LIITE IV 

Vaihtoehdon II investointikustannukset Energiaviraston yksikköhinnoilla laskettuna (Energiavirasto 2016) 

Verkkokomponentti Yksikkö 
Yksikkö-

hinta 
Yksiköitä Kustannus 

Korjala 110 kV     

Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto il-

man lähtö- ja syöttökenttiä 
kpl 95 800 1 95 800 

Ilmaeristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöt-

tökenttä 
kpl 199 300 2 398 600 

Johtoerotin: kauko-ohjattu kpl 49 400 2 98 800 

Ilmaeristeisen kytkinlaitoksen suojaus- ja auto-

maatiolaitteisto: asemakohtainen perusosa 
kpl 39 200 1 39 200 

Ilmaeristeisen kytkinkentän suojaus- ja auto-

maatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa 
kpl 19 000 2 38 000 

Päämuuntaja 25 MVA kpl 338 100 2 676 200 

Ilmaeristeisen kytkinkentän muuntajaperustus 

ja muuntajaliitynnät 
kpl 66 500 2 133 000 

Yhteensä    1 479 600 

Korjala 20 kV     
  

Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto il-

man lähtö- ja syöttökenttiä 
kpl 82 200 1 82 200 

Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöt-

tökenttä 
kpl 34 600 15 519 000 

Suojaus- ja automaatiolaitteisto: perusosa kpl 22 600 1 22 600 

Suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtai-

nen osa 
kpl 7 900 15 118 500 

Maasulun sammutuslaitteisto 100 A: maadoi-

tusmuuntajalla 
kpl 133 100 1 133 100 

Sähköasema tyyppi 3 – taajamasähköasema kpl 303 800 1 303 800 

Yhteensä    1 179 200 

Paimenpolku 20 kV     

Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto il-

man lähtö- ja syöttökenttiä 
kpl 82 200 1 82 200 

Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöt-

tökenttä 
kpl 34 600 14 484 400 

Suojaus- ja automaatiolaitteisto: perusosa kpl 22 600 1 22 600 

Suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtai-

nen osa 
kpl 7 900 14 110 600 

Yhteensä    699 800 

KJL-PMP kaapeli     

Maakaapeli 300 mm2 km 44 500 3,72 165 629 

Kojeistopääte kpl 1 100 2 2 200 

Maakaapelioja – tavallinen olosuhde km 24 200 2,01 48 690 

Maakaapelioja – vaikea olosuhde km 77 200 1,71 132 012 

Yhteensä    384 531 

Kaikki yhteensä    3 707 131 



   LIITE V 

 

Korkokannan vaikutus investointivaihtoehtojen elinkaarikustannusten nykyarvoon 

 

Häviöenergian hinnan vaikutus investointivaihtoehtojen elinkaarikustannusten nykyarvoon
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   LIITE VI 

 

Kunnossapidon hinnan vaikutus investointivaihtoehtojen elinkaarikustannusten nykyarvoon 

 

 

Kaapeloinnin hinnan vaikutus investointivaihtoehtojen elinkaarikustannusten nykyarvoon 
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   LIITE VII 

 

Sähköasemainvestointien hinnan vaikutus investointivaihtoehtojen elinkaarikustannusten nykyarvoon 
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