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TIIVISTELMÄ 

Lempäälän alueen tavoiteverkkosuunnitelman tavoitteena on saada mahdollisimman 
kattava kuva Lempäälän kunnan alueen nykyhetken sähköverkosta, verkkoon vaikutta-
vista muutostekijöistä ja niiden aiheuttamista muutoksista alueen sähköverkkoon.  

Työhön on koottu tietoa kunnan alueen kaavoituksista, kaupan ja teollisuuden suunni-
telmista sekä tiesuunnitelmista. Tässä työssä apuna olivat verkostosuunnittelijat, yh-
teyspäälliköt sekä kunnan kaavoituksesta vastaavat. Lisäksi on tutkittu verkkotietojär-
jestelmän tietojen avulla nykyverkon mekaaninen sekä sähkötekninen kunto. 

Työssä esitellään alueen muutostekijät, niiden aiheuttamat muutokset sekä joitain rat-
kaisumalleja, joilla muutoksiin voidaan varautua. Yksityiskohtaisia suunnitelmia ei esi-
tellä vaan tarjotaan suurpiirteisiä ratkaisumalleja, joiden perusteella tarkempi suunnitte-
lu voidaan tulevaisuudessa tehdä. 

Suurin yksittäinen muutostekijä, Lempäälän keskustan tuleva osayleiskaava vaikuttaa 
merkittävästi sähköverkon muotoon tulevaisuudessa. Nykyinen sähköasema kuntakes-
kustassa ei ole maisemallisesti sopivalla paikalla ja sähköaseman siirto tulee ajankohtai-
seksi n. 15 vuoden kuluttua. Työssä on tutkittu kahta vaihtoehtoista sähköasemanpaik-
kaa ja selvitetty niiden toteutusmahdollisuuksia. Sähköaseman siirtoon tulee varautua jo 
nyt, näin investointeja voidaan jaotella pidemmälle aikavälille. 

Tulevaisuudessa Lempäälän alueen kasvavat kuormitus nousee tarkkaan seurattavaksi 
asiaksi. Kuormien keskittyminen nauhataajamaan ja Marjamäen alueelle tulee pitkällä 
tähtäimellä aiheuttamaan haasteita alueiden korvattavuudessa ja niihin on syytä varau-
tua, kun kuormitusten kasvusuunta selviää tarkemmin. 
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ABSTRACT 

The aim of the Lempäälä area target network plan is to have a clear picture about 
Lempäälä municipal area medium voltage network, change factors in Lempäälä area 
and the effects they have on electricity network.  

This thesis contains information about municipal zoning, plans of trade and industry and 
road plans. This information was gathered from network planners, key account manag-
ers and municipal planning and construction. Additionally, current electrical and me-
chanical state of electricity network was investigated from information contained by the 
network information system. 

This thesis presents change factors in Lempäälä area, changes they will have on electric-
ity network and some solutions how to prepare to those changes. All the plans made 
will be in general level; more detailed plans can be created based on these general 
guidelines. 

Lempäälä municipal center master plan will affect greatly on the shape of the electricity 
network in the future. In scenic mind the Lempäälä primary substation, situated almost 
in the core of municipal center, has to be moved in the next 15 years. This thesis 
presents two alternative solutions for the new primary substation and compares them.  

In the future, growing load situation will present some challenges in Lempäälä area. 
Loads will concentrate on ribbon like population center along highway number 3 and 
Marjamäki business park area. At some state this will create challenges on substitution 
of those areas in fault situations. 
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1 Johdanto 

Lempäälän alueen tavoiteverkkosuunnitelman tarkoitus on määritellä Lempäälän säh-

köverkon tila 5…10 vuoden kuluttua nykyhetkestä eli noin vuonna 2020. Tavoiteverk-

kosuunnitelmassa määritellään verkon nykytila, erilaiset muutostekijät, jotka aiheuttavat 

paineta verkon kehittämiselle ja keinot, joilla tavoiteverkkotilaan päästään edullisesti ja 

oikea-aikaisesti. Liian tarkkaan suunnitteluun ei kuitenkaan mennä vaan tarkoitus on 

lähinnä luoda suuntaviivoja, joiden mukaan alueen verkkoa tulevina vuosina kehitetään. 

 

Kuvio 1. Tavoiteverkkosuunnitelman taustaprosessi. 

Kun tavoiteverkkosuunnitelman ajanhetki koittaa, alkaa koko prosessi periaatteessa 

alusta eli määritellään uusi tavoiteverkkotila ja suunnitellaan, miten tähän tilaan oikea-

aikaisesti ja edullisesti päästään. Mahdollisesti suurien muutoksien myötä voidaan toki 

nykyistä suunnitelmaa päivittää jo aikaisemmin tai luoda kokonaan uusi suunnitelma. 

Lempäälän alueen tavoiteverkkosuunnitelma rajautuu nimensä mukaisesti Lempäälän 

kunnan alueeseen. Verkostollisesti puhutaan Kuljun, Marjamäen ja Lempäälän sähkö-

asemista lähtöineen. Aluerajaus ei kuitenkaan ole tiukka, sillä keskijänniteverkko jako-

rajoineen ei noudata kuntarajoja. Työssä huomioidaankin Lempäälän alueen asemien 

kaikki keskijännitelähdöt ja Viialan sekä Toijalan asemilta tulevat maaseutulähdöt 

Lempäälän eteläosassa.  

Työn ensimmäisessä vaiheessa määritellään sähköverkon nykytila ja tunnistetaan mah-

dolliset ongelmakohdat. Sähköverkon nykytilan määrittelyssä tarkastellaan ensin 

110/20 kV:n sähköasemien nykytila, kunto ja huomioidaan jo päätetyt investoinnit. Li-
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säksi verkkotietojärjestelmän tietojen sekä laskennan perusteella määritellään keskijän-

niteverkon sähkötekninen kunto. Työn yhtenä rajauksena voidaan pitää jakelumuuntajia 

- pienjänniteverkkoa ei siis työssä tulla juuri huomioimaan. 

Työn toisessa vaiheessa määritellään alueen muutostekijät. Sähköverkon sisäisiin muu-

tostekijöihin kuuluu (kuten kuvio 1 havainnollistaa) mm. verkon sähkötekninen tila, jos 

tilassa ilmenee työn ensimmäisen vaiheen perusteella huomautettavaa. Toinen suuri 

sähköverkon sisältä tuleva muutostekijä on verkon mekaaninen kunto, joka määritellään 

verkon kunnossapitotarkastustietojen perusteella. Ulkoisia muutostekijöitä ovat kunnan 

kaavoitus, ympäristö, kaupan ja teollisuuden suunnitelmat sekä tiesuunnitelmat. Nämä 

huomioidaan sillä tarkkuudella, kuin työn tekovaiheessa on tietoa ollut saatavilla. Ym-

päristön aiheuttamilla muutostekijöillä tarkoitetaan ympäristönsuojelusta ja maisemalli-

sista seikoista johtua tarpeita. Muutostekijöistä kaupan ja teollisuuden suunnitelmat ovat 

erityisen hankalasti määritettäviä. Tietyn hankkeen käynnistymiseen vaikuttavat monet 

asiat ja hankkeita voidaan joissain tapauksissa käynnistää nopeastikin. Toisaalta, jo lä-

hes varmoja hankkeita voidaan jäädyttää markkinatilanteen muuttuessa. 

Työn viimeisessä osassa tunnistetaan tärkeimmät ja todennäköisimmät muutoskohteet 

sekä luodaan karkeat suunnitelmat, joiden pohjalta tuleviin muutoksiin voidaan varau-

tua. Tarkoitus ei ole luoda tarkkoja verkostosuunnitelmia vaan lähinnä esittää ratkaisu-

malleja. 
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2 Vattenfall-konserni 

Vuonna 1909 perustettu Vattenfall AB on Ruotsin valtion täysin omistama energia-alan 

konserni. Tärkeimmät toimialueet ovat Ruotsi, Suomi, Tanska, Saksa, Puola ja 

Iso-Britannia. Lisäksi hollantilaisen Nuonin hankinnan myötä toiminta on laajentunut 

Alankomaihin ja Belgiaan. Vattenfallin selkeä visio on tulla Euroopan suurimmaksi 

energia-alan toimijaksi. 

Toimintaa Vattenfallilla on kaikilla sähköalan osa-alueilla: tuotannossa, siirrossa, jake-

lussa ja kaupassa. Lisäksi Vattenfall tuottaa, jakelee ja myy lämpöä. Konsernitason 

avainlukuja vuodelta 2008 ovat seuraavat: henkilöstömäärä 33 000, liikevoitto 29,9 mil-

jardia kruunua, sähköntuotanto 163,1 TWh/a ja lämmöntuotanto 35,6 TWh/a. 

Sähköverkkotasolla Vattenfall omistaa lähes 10 000 km siirtoverkkoa ja lähes 

300 000 km jakeluverkkoa. (Vattenfall-konserni, 2009) 

2.1 Vattenfall Suomessa 

Suomeen Vattenfall rantautui vuonna 1994 sähkömarkkinoiden avautumisen myötä. 

Seuraavana vuonna Lapuan Sähkö Oy:n ja Hämeen Sähkö Oy:n yritysostojen kautta 

alkoi varsinainen verkkotoiminta. Tämän jälkeen on hankittu niin sähkö- kuin lämpö-

verkkojakin ympäri suomea. Viime aikoina on kuitenkin keskitytty olemassa olevan 

verkon hoitoon ja kehittämiseen eikä niinkään maantieteelliseen laajentumiseen. 

Konsernin toiminta on järjestelty uudelleen sähkömarkkinalain mukaisesti eli energian 

tuotanto, myynti ja siirto on eriytetty omiksi yrityksiksi. Vattenfallin toiminta on keskit-

tynyt pääasiassa Helsinkiin, Hämeenlinnaan ja Tampereelle. (Vattenfall Suomessa, 

2009) 

2.2 Vattenfall Verkko Oy 

Vattenfall Verkko Oy (myöhemmin VFV) vastaa 385 000 asiakkaan sähköverkkopalve-

luista yli sadan kunnan alueella. Sen tavoitteena on toimittaa asiakkaille sähköverkko-

palveluja luotettavasti, tehokkaasti ja ympäristöstä huolehtien. 

Verkon rakennusta, vianhoitoa ja kunnossapitoa toteutetaan kumppanuusyritysten kans-

sa 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. 
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VFV:n päätoimipaikka sijaitsee Tampereella, lisäksi toimintaa on mm. Oulaisissa, La-

pualla, Jyväskylässä, Viitasaarella ja Hämeenlinnassa. (Vattenfall Verkko Oy, 2009) 

Taulukko 1. VFV:n tunnuslukuja. 

Liikevaihto 174 M€ 
Henkilöstö n. 200 
Verkkoalueen pinta-ala n. 50 000 km2 
Alueverkko 45/110 kV 1 025 km 
Keskijännite 10/20 kV 22 250 km 
Jakeluverkko 0,4 kV 37 970 km 
Muuntamoita n. 21 000 
joista pylväs n. 18 800 
Sähköasemia 127 
 

Kuten taulukon 1 luvuista on pääteltävissä, yhtiö toimii pääasiassa haja-asutusalueella, 

joka asettaa omat vaatimuksensa verkon käytölle ja kunnossapidolle. 

(Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut.., 2008)  

VFV on vahvasti mukana kehittämässä tulevaisuuden sähköverkkoa ja alaa ylipäätään 

eteenpäin. Ensimmäisenä suomalaisena verkkoyhtiönä VFV on vaihtanut lähes kaikki 

sähkömittarinsa etäluettaviin malleihin. Vahva kehityspanos verkonrakennustekniikassa 

on lisäksi mahdollistanut siirtymisen kaapelirakentamiseen. Tehdyn periaatepäätöksen 

mukaisesti keski- ja pienjänniteverkon rakennustapa on maakaapeli aina maaston tämän 

salliessa. Myös vanhan verkon saneerauksien yhteydessä käytetään kaapelointia aina, 

kun tämä teknisesti ja taloudellisesti on kannattavaa. (sisäinen lähde, 2010) 

VFV on myös ollut vahvasti kehittämässä uutta ns. maaseutumuuntamoa, joka korvaa 

vähitellen nykyiset pylväsmuuntamot. Asiakkaiden vikakeskeytyksiä pyritään vähentä-

mään kehittämällä ja ottamalla käyttöön uutta suojaustekniikkaa, mm. maastokatkaisijat 

ovat laajalti käytössä verkossa. (sisäinen lähde, 2010) 

 



11 (85) 
 

3 Sähköverkon suunnittelu ja kunnonhallinta 

3.1 Suunnittelun perusteet 

Sähköverkon perustehtävä on yhdistää toisiinsa sähkön tuotanto ja kulutus. Verkon-

suunnittelun peruslähtökohta on siis tuottaa sähkön siirtokanava asiakkaan ja tuottajan 

välille. Tärkeimpiä verkonsuunnittelun tavoitteita ovat mm. seuraavat: 

− Sähkön siirron ja jakelun on oltava taloudellista. Taloudellisuudella tässä tapa-

uksessa tarkoitetaan niin investointeja, verkon komponenttien oikeaa mitoitusta, 

kuin verkossa syntyviä häviöitä. Hyvässä verkostosuunnitelmassa huomioidaan 

kaikki tekijät. 

− Sähkön siirron ja jakelun on oltava luotettavaa. Toisin sanoen tavallisimmat ver-

kossa esiintyvät viat eivät saa aiheuttaa merkittävää toimituksen keskeytystä. 

Sähkönjakelun luotettavuus on viime aikoina noussut keskeiseen asemaan säh-

köverkkoyhtiöissä. Siihen kiinnittävät huomiota niin asiakkaat, media kuin 

verkkotoimintaa valvova viranomainenkin. 

− Verkon komponenttien on oltava pitkäikäisiä. Tämä vaatimus kulkee lähes käsi 

kädessä jakelun taloudellisuuden kanssa. Kun komponentit ovat pitkäikäisiä ja 

kestävät verkossa esiintyvät mekaaniset ja sähköiset rasitukset, ne ovat usein 

samalla taloudellisia. 

− Sähkön siirto ja jakelu ei saa aiheuttaa vaaraa ihmiselle eikä omaisuudelle. Vaa-

timuksen peruslähtökohta on lainsäädäntö ja standardit, joita noudattamalla 

verkko on turvallinen käyttää ja huoltaa. (Elovaara & Laiho, 2001, s. 35) 

Verkonsuunnittelu jaetaan yleisesti kahteen osaan: lyhyen tähtäimen suunnitteluun eli 

esimerkiksi kohdesuunnitteluun tai rakennusohjelmasuunnitteluun, joiden aikajänne on 

alle viisi vuotta. Pitkän tähtäimen suunnitelmat tehdään 5…15 vuoden ajanjaksolle. Ne 

ovat tämän opinnäytetyön kaltaisia yleissuunnitelmia. Lisäksi voidaan laatia ns. ylipit-

kiä 15…30 vuoden suunnitelmia. Tällaisissa suunnitelmissa otetaan kantaa mm. sähkö-

asemien ja 110 kV:n johtojen aluevarauksiin. (Aura & Tonteri, 1993, s. 70) 

Keskijänniteverkossa on kaksi yleisesti käytössä olevaa suunnittelumenetelmää. Ajan 

suhteen dynaamisessa suunnittelussa kehittämisen lähtökohtana on nykyverkko, jota 
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sitten kehitetään tiettynä aikana siten, että kokonaiskustannukset minimoituvat. Toinen 

käytetty suunnittelumenetelmä on tavoiteverkkosuunnittelu, jossa valitaan suunnittelun 

loppuhetki 5…10 vuoden päässä nykyhetkestä. Tälle hetkelle laaditaan kuormitusennus-

te ja suunnitellaan tilanteeseen teknisesti ja taloudellisesti parhaiten sopiva verkko. Tä-

män jälkeen määritellään, miten nykyverkosta päästään tavoiteverkkoon taloudellisim-

min. (Elovaara & Laiho, 2001, s. 68) 

3.2 Suunnittelun apuvälineet 

3.2.1 Tekla Xpower 

VFV käyttää suunnittelun apuvälineenä kotimaisen Tekla Oyj:n kehittämää Xpo-

wer-verkkotietojärjestelmää. Sen etuja ovat muunneltavuus ja monipuolisuus (kuten 

kuvio 2 havainnollistaa), jotka mahdollistavat monipuolisen käytön erilaisissa verkko-

yhtiölle olennaisissa tehtävissä. Nykysuuntauksen mukaisesti kyseessä on graafinen 

tietokantaperustainen järjestelmä, jossa karttapohjan päällä esitetään verkkokuva kom-

ponentteineen. 

 

Kuvio 2. Tekla Xpower -järjestelmän rakentuminen eri sovelluksista ja rajapinnoista. (Tekla Xpo-
wer, 2009) 

Tekla Xpowerissa energiaverkoston tiedot ovat koottuna yhteen tietokan-

taan. Energiaverkon tietomalli sisältää ominaisuustietojen lisäksi kompo-

nenttien sijaintitiedot, joten ohjelmistossa on myös paikkatietojärjestelmä 

(GIS). Tekla Xpower -sovellusten avulla käyttäjä voi hallita energiaver-

koston elinkaarta alkaen verkon suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä 

aina sen kunnossapitotehtäviin ja asiakaspalveluun saakka. (Tekla 

Xpower, 2009) 
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Järjestelmä mahdollistaa erilaisten verkon kytkentätilanteiden ja rakennuskohteiden 

optimoinnin niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Kustannuslaskentasovellus (CPP) 

mahdollistaa rakennusprojektin yksityiskohtaisten kustannusten laskemisen töiden ja 

materiaalien osalta. Verkoston laskentasovellus (PSA) sen sijaan mahdollistaa verkon 

tehonjako-, oikosulku- ja maasulkulaskennan jo suunnitteluvaiheessa. (Rakentamisen 

tietojärjestelmä, 2009) (Verkonlaskenta, 2009) 

3.2.2 RNA, AM ja analyysityökalu 

Xpowerin mielenkiintoisimpiin sovelluksiin kuuluvat luotettavuuspohjainen verkosto-

analyysi (RNA - Reliability based Network Analysis) ja omaisuuden hallinta 

(AM - Asset Management). RNA-sovelluksen avulla voidaan arvioida verkon luotetta-

vuutta. Tampereen teknillisen yliopiston ja verkkoyhtiöiden yhteisen LuoVa-projektin 

avulla selvitettiin komponenttien vikataajuutta. Tästä selvityksestä saatuja tietoja käyte-

tään sovelluksen laskentapohjana, täydennettynä VFV:n omilla parametrien tarkennuk-

silla. Käytännössä yleisimmin sovelluksen avulla tutkitaan asiakkaiden keskeytyspi-

tuuksia ja -määriä sekä kappaleessa 3.4 esitettäviä verkon luotettavuuden tunnuslukuja. 

AM-sovelluksen avulla, voidaan laskea verkon elinkaarikustannukset, jotka koostuvat 

rakentamis-, kunnossapito-, häviö- ja luotettavuuskustannuksista. Näitä tuloksia voidaan 

myös ennustaa eri ajanjaksoille ja korkokannoille. (Luotettavuusanalyysi, 2009)  

Analyysityökalujen avulla voidaan arvioida verkoston kuntoa sekä tulevia saneeraustar-

peita. Verkosta kerättyjen tietojen avulla voidaan mm. värittää pylväät asennusvuoden 

perusteella ja täten saada arvokasta tietoa saneerausajankohdan määrittämiseksi. Samoin 

voidaan värittää verkkoa alueellisesti mm. tehonkulutuksen perusteella mikä helpottaa 

verkon vahvistamistarpeiden määrittelyä. 

3.3 Verkon käyttö 

Sähkön jakeluverkkoyhtiön toimintaan kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä suunnittelu 

ja verkkomassan hallinta. Tärkein jokapäiväiseen sähköntoimitukseen vaikuttava tekijä 

on verkon käyttötoimet. Verkon käyttötoiminnan tavoite on sähkön laadun, turvallisuu-

den, asiakaspalvelun ja taloudellisuuden ylläpito lyhyellä aikavälillä. Käyttötoiminta on 

prosessin hallintaa. Prosessikoneena on verkosto ja tavoitteena on saada prosessi toimi-
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maan mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 231–

232) 

Verkon käyttötoiminnan apuna käytetään monia erilaisia verkonhallintajärjestelmiä (ku-

ten kuvio 3 havainnollistaa). Näistä tärkeimmät ovat käytönvalvontajärjestelmä (SCA-

DA) ja käytöntukijärjestelmä (DMS). Näiden sekä verkkotietojärjestelmän avulla on 

myös mahdollista varautua tuleviin häiriötilanteisiin luomalla erilaisia simulointeja ja 

kytkentämalleja, joissa verkon kriittisen komponentin oletetaan vikaantuneen. Yksi täl-

lainen malli on sähköaseman korvaustarkastelu, jossa aseman päämuuntajan oletetaan 

olevan poissa käytöstä. Tämän työn kappaleessa 5.3 on esimerkki luodusta simuloinnis-

ta. 

 

Kuvio 3. Erilaisia käytöntukijärjestelmiä ja niiden välisiä yhteyksiä. 

Huomattavaa verkon valvonnasta on, että perinteisesti valvottava osuus verkosta on 

kattanut alue- sekä keskijänniteverkot jakelumuuntajan ”jomppeihin” saakka. VFV on 

kuitenkin ensimmäisenä sähkön jakeluverkkoyhtiönä maailmassa hyödyntämässä AMR 

(Automatic Meter Reading) –teknologiaa, joka mahdollistaa myös pienjänniteverkon 

tilan valvonnan. Tekniikan avulla saadaan kaukoluettavista mittareista hälytykset mm. 

jännite-epäsymmetriasta, nollavioista, jännitetasosta ja vaihekatkoista. Täten keski- ja 

pienjänniteverkon viat voidaan huomata entistä aikaisemmassa vaiheessa ja niitä voi-

daan rajata ja korjata entistä tehokkaammin. (sisäinen lähde, 2010) 

3.3.1 SCADA 

Käytönvalvontajärjestelmän (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition) 

tehtävänä sähkönjakeluverkon reaaliaikainen valvonta. Sen päätoimintoja ovat mm. 
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tapahtumatietojen hallinta, verkon kytkentätilanteen hallinta, kauko-ohjaukset, kauko-

mittaukset ja kaukoasettelu sekä raportointi. Käytönvalvontajärjestelmä siis hoitaa reaa-

liaikaisen verkonkäytön toimenpiteitä ja kerää ajantasaista tietoa verkosta. Tämä luon-

nollisesti asettaa järjestelmälle kovat luotettavuusvaatimukset, sillä sen tulee toimia 

myös silloin, kun kaikki muut toimenpiteet ovat häiriintyneet. Järjestelmä on yleensä 

kahdennettu ja niin sanotusti kuumakytketty eli yhden koneen vikaantuessa toinen ottaa 

välittömästi järjestelmän hallinnan ilman keskeytystä. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 

235) 

Käytönvalvontajärjestelmän avulla pidetään huoli verkon kytkentätilanteesta. Tapahtu-

matiedot päivittyvät järjestelmään automaattisesti (esim. kauko-ohjattava erotin / kat-

kaisija) tai manuaalisesti (käsin ohjattava erotin). Tämä kytkentätilanteen hallinta on 

jakeluverkon kannalta erittäin kriittistä. Jos verkon kytkentätilanne ei ole tiedossa voi 

jännitteettömäksi oletettu verkon osa ollakin ns. kuuma, mistä aiheutuu vakava vaarati-

lanne verkkoon. 

Muita järjestelmän tärkeitä osa-alueita ovat erilaiset kaukomittaukset. Näiden mittaus-

tietojen perusteella saadaan verkon senhetkisistä kuormituksista ajantasaista tietoa ja 

poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan kuormituksia tasata kauko- ja käsiohjattavien 

erottimien avulla. Kaukomittauksilla saadaan myös tietoja vikatilanteista ja mm. vika-

virroista oikosulkutilanteissa. Näiden virtojen perusteella mm. käytöntukijärjestelmä voi 

tehdä omia laskelmiaan. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 236) 

3.3.2 DMS 

Käytöntukijärjestelmä (DMS – Distribution Management System) on ohjelmisto, joka 

tuo älyn käytönhallintaan. Keskeisin ero SCADA:n ja DMS:n välillä on nimenomaan 

niiden älyssä. SCADA on vain prosessijärjestelmä, joka kerää ja välittää tietoa mutta ei 

juuri analysoi sitä. DMS sen sijaan analysoi tietoa ja tekee sen perusteella päätelmiä. 

Järjestelmään kuuluu mm. verkon kytkentätilanteen seuranta, verkon häiriötallenteiden 

hallinta ja käytönsuunnittelua tukevat sovellukset. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 239) 

Järjestelmä voidaan myös integroida mm. automaattiseen puhelinvastaajaan, johon oh-

jelmoitava tiedote kertoo asiakkaille vianrajauksen etenemisestä ja vapauttaa resursseja 

vikapuheluihin vastaamisesta vianrajaukseen. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 239) 
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Vikatilanteissa SCADA:sta saatavien oikosulkuvirta- tai vikaresistanssitietojen perus-

teella voidaan DMS-järjestelmässä laskea vikapaikan suurpiirteinen sijainti. Näin vika 

voidaan rajata kaukokäytettävillä erottimilla ja vikapartiot ohjata oikealle alueelle huo-

mattavasti nopeammin. Keskijänniteverkon säteittäisen ja haaroittuneen rakenteen 

vuoksi laskettuja vikapaikkoja voi olla useita, mutta päättelyä voidaan edelleen jatkaa 

johto-osien ympäristö ja vanhojen vikapaikkatietojen perusteella. (Lakervi & Partanen, 

2008, s. 241) 

3.4 Sähkönjakelun luotettavuus 

Sähkönjakelun luotettavuus on nyky-yhteiskunnan elinehto. Sähkönjakelun keskeytyk-

seksi määritellään SFS-EN 50160 -standardin mukaan tilanne, jossa jännite on alle 1 % 

nimellisjännitteestä. Lisäksi luokitellaan erikseen suunnitellut ja häiriökeskeytykset. 

Häiriökeskeytykset edelleen luokitellaan pituuden mukaan lyhyisiin (>3 min) ja pitkiin 

(<3 min). (SFS-EN 50160, 2007, s. 12) 

Verkonsuunnittelun näkökulmasta rahassa mitattavia asioita ovat rakentamis- ja hä-

viökustannuksien lisäksi erilaiset keskeytyskustannukset. Keskeytyskustannusten mitta-

reina voidaan käyttää toimittamatta jäänyttä sähköä (TJS), toisin sanoen paljonko kate-

tuottoa verkkoyhtiö olisi saanut sähköstä, joka vian vuoksi jäi toimittamatta. Toinen 

käytössä oleva mittari on keskeytyksestä aiheutunut haitta (KAH), tämä arvo kertoo 

paljonko haittaa keskeytys aiheuttaa asiakkaalle esimerkiksi tuotantokeskeytyksen 

muodossa. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 44) 

Keskeytyskustannusten lisäksi sähkön toimitusvarmuutta kuvataan IEEE 

1366 -standardin mukaisilla tunnusluvuilla. 

− SAIFI, vikojen keskimääräinen lukumäärä / asiakas / vuosi. 

− CAIDI, vikojen keskimääräinen kesto / asiakas / vika. 

− SAIDI, vikojen kokonaiskestoaika / asiakas / vuosi. 

− MAIFI, jälleenkytkentöjen keskimääräinen määrä / asiakas / vuosi. 

Edellä esitettyjen tunnuslukujen etu on vertailtavuus eri verkkoyhtiöiden kesken. Ennen 

vertailua on tärkeää kuitenkin huomioida verkkoyhtiöiden erilaiset toimintaympäristöt, 

maaseutu- ja kaupunkiyhtiötä ei voi vertailla suoraan keskenään. (Lakervi & Partanen, 

2008, s. 45) 
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Yhteiskunta on pitänyt keskeytyksien vähentämistä niin tärkeänä, että on säädetty laki 

vakiokorvauksista asiakkaille jos keskeytyksen pituus ylittää 12 tuntia. Nämä korvauk-

set määritellään tarkemmin sähkömarkkinalain luvussa 6a, pykälässä 27. VFV omalta 

osaltaan haluaa toimittaa asiakkaille määräyksiä luotettavampaa sähköä ja palvelulupa-

uksena mukaisesti maksaa yli 6 tunnin katkoista 3 %:n korvauksen vuosittaisesta verk-

kopalvelumaksusta. Käytetty raja on siis tuplasti tiukempi kuin lain edellytys. Edelleen 

määritettäessä sähköverkkotoimijan suurinta mahdollista tuottoa huomioi Energiamark-

kinavirasto asiakkaille koituneet keskeytykset laskentamallissa. Tällä tavalla valvontavi-

ranomainen omalta osaltaan yrittää parantaa sähköverkkojen laatua ja pienentää asiak-

kaiden vikakeskeytyksiä. (Sähkömarkkinalaki, 1995) (Asiakaslupaus, 2009) 

(Menetelmät sähkön jakeluverkkotoiminnan tuoton määrittämiseksi, 2007) 

3.5 Sähköverkon kunnossapito 

Verkon kunnonhallinta antaa verkkoyhtiölle arvokasta tietoa verkon kunnosta ja auttaa 

ylläpitämään jälleenhankinta-arvoltaan miljoonien verkkoa. Verkoston kunnossapidon 

ensisijainen tavoite on pitää sähköverkko käyttökunnossa. Kunnossapitoa voidaan to-

teuttaa monilla eri periaatteilla, voidaan esimerkiksi vain korjata vikaantunutta verkkoa 

tai myös ennakoida tulevia huoltotarpeita. Kunnossapitoon voidaan lukea mukaan niin 

raivaukset, huollot, tarkastukset kuin pientyötkin. Myös määrävälein tehtävät maadoi-

tusmittaukset ovat osa verkon kunnossapitoa. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 28) (Paana-

nen, 2010) 

 

Kuvio 4. Kunnossapidon jaottelu. (Lakervi & Partanen, 2008) 

Kuvio 4 esittää erilaisia kunnossapidon strategioita. Ehkäisevää kunnossapitoa voidaan 

toteuttaa joko aikaan perustuvasti eli tietyin määrävälein tehdään tietyt kunnossapito-

toimet tai kuntoon perustuvasti eli kuntotilan mukaan suoritetaan ennakoivia korjauksia. 

Nykyään yleisesti käytetään kuntoperusteista vaihtoehtoa, joka vaatii hyvät kuntotiedot 

verkosta. (Lakeri & Partanen, 2008, s. 238) 
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Lainsäädännöllisessä mielessä kunnossapito takaa verkon turvallisuuden. Jokaisella 

sähköverkkoyhtiöllä on myös oltava kunnossapito-ohjelma. Hyväkuntoinen verkko on 

turvallinen ja täten mahdolliset väärinkäytöksetkään eivät välttämättä aiheuta suurta 

vaaraa. Lainsäädännön kautta sähköverkoille tulee mm. määräaikaistarkastus- ja kun-

nossapitovelvoite. Erilaisia kuntotarkastuksia tulee kohteesta riippuen suorittaa jopa 

useita kertoja vuodessa (esimerkiksi sähköasemien turvatarkastus 6 krt/vuosi). Sähkön-

jakeluverkko yleisesti luetaan KTMp 517 mukaan luokan 3 sähkölaitteistoksi eli sille on 

suoritettava määräaikaistarkastus viiden vuoden välein. Tämä määräaikaistarkastus voi-

daan suorittaa pistokokein tai laajemmassa mittakaavassa riippuen sähköverkkoyhtiön 

linjauksesta. (Kauppa ja teollisuusministeriön…, 1996) 

Helikopteritarkastus työkaluna 

VFV käyttää verkon kuntotietojen tuottamisessa apuvälineenä helikopteritarkastusta. 

Tarkastuskopteri lentää johtimien, muuntamoiden ja asemien yli kuvaten samaan aikaan 

useilla kameroilla sekä laserkeilaimella tarkastettavaa kohdetta. Näin tuotettu materiaali 

sitten yhdistetään GPS-jäljen perusteella Xpowerin verkkotietoihin. Kuvatun materiaa-

lin perusteella voidaan verkkoa tarkastella toimistolta käsin ja luoda tarvittavat kunnos-

sapitomerkinnät suoraan verkkotietojärjestelmään. Näiden merkintöjen perusteella tila-

taan kootusti ja tarveperusteisesti verkon kunnossapitotyöt. (Paananen, 2010) 

 

Kuvio 5. Visimind työpöytäsovellus. (Paananen, 2010) 

VFV käyttää Italialaisen Visimindin kehittämää sovellusta helikopteritarkastuksissaan. 

Sovellus ei ole käytössä pelkästään sähköverkkoyhtiöissä ja kamerat voidaan tarpeen 
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mukaan kiinnittää myös muihin kulkuneuvoihin, esimerkiksi autoon. Kuvio 5 esittää 

Visimind työpöytäsovelluksen. Sovelluksessa voidaan erilaisten zoom-kameroiden ja 

laserkeilaimella tuotetun kuvamateriaalin avulla saada kattava käsitys kohteen tilasta. 

(Visimind, 2010) (Paananen, 2010) 

3.6 Verkonsuunnittelun tekniset ehdot 

Sähköverkon teknis-taloudellinen suunnittelu on haastava optimointitehtävä, jossa on 

huomioitava taloudelliset ja tekniset tekijät. Suunnittelua helpottaa se, että usein tekni-

sesti toimiva verkko on myös taloudellisesti kannattava. Huomattava on, että sähkön 

käytön kasvunopeus on hidastunut. Tämä tekee verkon ylimitoittamisesta taloudellisesti 

raskaampaa kuin aikaisemmin. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 9) 

Keskeiset tekniset ehdot keskijänniteverkossa ovat jännitteenalenema, kuormitettavuus, 

oikosulkukestoisuus, suojauksen toimivuus ja luotettavuus. Lisäksi verkko on oltava 

mahdollisimman täydellisesti korvattavissa vikatilanteissa muilta sähköasemilta. 

(Elovaara & Laiho, 2001, s. 68) 

3.6.1 Jännitteenalenema 

Standardi SFS-EN 50160 antaa joitain rajoja liitäntäpisteen sähköisille arvoille. Muun 

muassa jännitteelle annetaan +/- 10 %:n vaihteluväli nimellisjännitteestä. Verkon jännit-

teenalenema (Un) voidaan laskea kaavan yksi osoittamalla tavalla kun tunnetaan vaikut-

tava virta (I), verkon resistanssit (R), reaktanssit (X) ja vaihekulma (φ). (SFS-EN 50160, 

2007) (Lakervi & Partanen, 2008, s. 38) 

 ϕ sincosn + ⋅ ⋅ ϕ⋅⋅= XIRIU    (1) 

Usein verkkoyhtiöillä on kuitenkin jännitteenaleneman suhteen omat, tarkemmat, suun-

nittelukriteerit. Tässäkin työssä käytetään VFV:n omia suositusarvoja, joiden mukaan 

verkon tila määritellään. Jännitteenalenemaksi VFV:n keskijänniteverkossa on kuvion 6 

mukaan sallittu maksimissaan 5 %, korvaustilanteessa maksimissaan 10 %. (sisäinen 

lähde, 2010) 
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Kuvio 6. Sallitut jännitteenalenemat Vattenfallin keskijänniteverkossa. 

3.6.2 Kuormitettavuus 

Kuormitettavuus suureena on kriittinen useissa verkon komponenteissa. Verkkokom-

ponentin läpi kulkeva virta lämmittää komponenttia. Tämä lämpenemä asettaa kuormi-

tettavuuden rajan, puhutaan termisestä kuormitettavuudesta. Joillekin komponenteille 

voidaan sallia lievä ylikuorma, mutta tämä nopeuttaa komponentin vanhenemista ja 

tuhoaa eristystä. Suunnittelussa ei voidakaan laskea ylikuormitusvaraa käytettäville 

komponenteille, vaan mahdollisia poikkeustilanteita on pyrittävä ennakoimaan jo suun-

nitteluprosessin aikana.  

3.6.3 Oikosulkukestoisuus 

Keskijänniteverkkoa saneerattaessa on johdinten oikosulkukestoisuuteen kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Kun verkkoa vahvistetaan esimerkiksi lähdön alkupäässä, voi lähdön 

loppupäässä oleva johdin muuttua oikosulkuvirtoja kestämättömäksi. Oikosulkukesto-

ton johto voidaan poistaa verkosta releasettelun muutoksilla, mutta usein tämä heikentää 

verkon suojausta. Verkon kolmivaiheinen oikosulkuvirta (Ik3) voidaan laskea kaavan 

kaksi mukaan, kun tunnetaan verkon vaihejännite (Uv), 110 kV:n verkon oikosulku-

resistanssi ja -reaktanssi 20 kV:n tasolla (R110,  X110), 110/20 kV:n päämuuntajan oi-

kosulkuresistanssi ja -reaktanssi 20 kV:n tasolla (Rm, Xm) ja sähköaseman ja vikapaikan 

välisten 20 kV:n johtojen resistanssi ja reaktanssi (Rj, Xj). (Lakervi & Partanen, 2008, 

s. 30) 

 
2

jm110
2

jm110

v
k3

)()( XXXRRR

U
I

+++++
=   (2) 

Edellä esitetyn oikosulkuvirran perusteella määritetään siis tapauskohtaisesti johtimen 

oikosulkukestoisuus. Käytännössä tämä laskenta tehdään verkkoyhtiöllä käytössä ole-

van suunnitteluohjelmiston avulla ja saatuja tuloksia verrataan sitten johdinten oikosul-

kukestoisuustietoihin. 
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3.6.4 Luotettavuus 

Sähkönjakeluverkon luotettavuus koostuu monista tekijöistä, käytetyt komponentit, 

asennustavat ja verkkotopologian muoto ovat tärkeitä asioita määriteltäessä verkon luo-

tettavuutta. Verkkoyhtiöiden rakennustapavalintoja ei voi kylliksi korostaa, kun kyse on 

sähkönjakelun luotettavuudesta. Maakaapelointi, maastokatkaisijat ja kaukokäytettävät 

erottimet ovat viime aikojen hittituotteita luotettavuuden parantamisen saralla. 

 

Kuvio 7. Eri tekniikoiden vaikutukset vikamääriin ja kestoihin. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 127) 

Kuviossa 7 esitellään eri tekniikoiden vaikutusta vikamääriin ja kestoihin, x – tilanne 

paranee hieman, xx – tilanne paranee olennaisesti. Kuviossa on myös mainittu maasul-

kuvirtojen sammutus, sillä Lempäälässä tullaan kahdelle sähköasemalle asentamaan 

sammutuslaitteet kesällä 2010. 
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4 Keskijänniteverkon suojaus 

4.1 Suojauksen vaatimukset 

Sähköverkon suojausvaatimus tulee voimassa olevista sähköturvallisuusstandardeista. 

Esimerkiksi standardi SFS 6001 antaa yksityiskohtaisia määräyksiä etäisyyksistä, suoja-

laitteiden toiminnasta ja työtavoista. Pelkästään minimivaatimuksia tehokkaampi suoja-

us ja korkea automaatioaste parantavat sähkönjakelun luotettavuutta huomattavasti, jo-

ten suojaus kannattaa suunnitella ja koestaa kunnolla. (SFS 6001, 2005) 

Keskijänniteverkon suojauksen määrittävät verkon säteittäinen syöttötapa sekä tähtipis-

temaadoituksen ja nollajohtimen puuttuminen. Säteittäinen käyttö yksinkertaistaa suo-

jausta, sillä apuyhteyden vaativia distanssi- ja differentiaalireleitä ei tarvitse käyttää. 

Tähtipistemaadoituksen ja nollajohtimen puuttuminen taas tekee maasulusta erilaisen 

ilmiön kuin perinteinen oikosulku. Edellisestä johtuen maasulun indikointi ja laukaisu 

vaatii erillisen suojauksen. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 176) 

Yleisesti relesuojauksen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

− Suojauksen on toimittava selektiivisesti. Toisin sanoen lähinnä vikaa olevan 

suojalaitteen on reagoitava ensimmäisenä. 

− Suojauksen on toimittava nopeasti, jotta häiriön aiheuttamat vahingot jäävät 

mahdollisimman pieniksi. 

− Suojauksen on kosketettava koko järjestelmää. Suojauksen on siis toimittava 

niin sähköaseman kiskostossa kuin jokaisessa johtohaarassakin.  

− Suojauksen on oltava yksinkertainen ja käyttövarma. Näin suojauksen hallinta ja 

asettelut ovat yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. 

− Suojaus on voitava koestaa käytön aikana. (Elovaara & Laiho, 2001, s. 389) 

Suojauksen selektiivisyys voidaan edelleen jakaa aika- ja virtaselektiivisyyteen. Ai-

kaselektiivisessä suojauksessa lähinnä vikaa olevan suojalaitteen kokonaistoiminta-aika 

on pienempi kuin ylemmän portaan havahtumisaika. Virtaselektiivisessä suojauksessa 

vikaa lähinnä olevan suojalaitteen laukaisuasettelu on pienempi kuin korkeamman suo-

jausportaan laukaisuasettelu. (Aura & Tonteri, 1993, s. 167) 
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4.2 Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus 

Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus on keskijänniteverkossa helpointa yhdistää toisiinsa. 

Suojauksen tavoitteena on ehkäistä oikosulku- ja kuormitusvirtojen johdoille ja laitteille 

aiheuttamat lämpenemisvauriot.  Oikosulkusuojaus on aina järjestettävä laukaisevaksi, 

pelkkä hälyttävä suojaus ei ole riittävä. Ylikuormitussuojaus on erityisen tärkeä kaape-

liverkoissa, koska kaapeleita ei saa ylikuormittaa pitkiä aikoja. Releen havahtuminen 

tulee astella siten, että viimeistään kaapelin kuormitettavuusvirran tullessa vastaan suo-

jalaite toimii. (Elovaara & Laiho, 2001, s. 391) 

Suojaus asetellaan yleisesti kaksiportaiseksi. Tällöin toimintaportaat ovat aika- ja mo-

menttilaukaisu (momenttilaukaisusta käytetään myös nimitystä pika- tai hetkellislaukai-

su). Aikalaukaisu on niin sanottu normaali suojausporras, jolla poistetaan verkosta ohi-

meneviä vikoja. Momenttilaukaisua käytetään lähellä sähköasemaa olevien vikojen 

poistamiseen. Tällä estetään jännitekuoppien syntyminen aseman lähdöissä ja varmiste-

taan, että aseman läheisten johtojen oikosulkukestoisuus ei ylity. (Lakervi & Partanen, 

2008, s. 176) 

4.2.1 Suojauksen parametrointi 

Oikosulkusuojauksen toimintaparametreja voidaan laskea, kun tunnetaan kuormitusvir-

ta, oikosulkuvirrat ja käytettyjen johdinten arvot. Kolmivaiheinen oikosulkuvirta voi-

daan laskea kaavan kaksi perusteella (esitetty kappaleessa 3.6.3). Kaksivaiheinen oi-

kosulkuvirta (Ik2) saadaan kertomalla suoraan kolmivaiheisesta (Ik3) oikosulkuvirrasta: 

k3k2 2
3 II ⋅=     (3) 

Oikosulun poiskytkentäaika on yleensä lyhyempi kuin sekunti. Johtimien oikosulkukes-

toisuudet on kuitenkin ilmoitettu sekunnin oikosulkuvirralle. Uusi oikosulkukestoisuus 

voidaan laskea kaavan neljä perusteella, kun tunnetaan johtimen sekunnin oikosulku-

kestoisuusvirta (Ik) ja oikosulun kestoaika sekunteina (t) eli releeseen aseteltu oikosulun 

poiskytkentäaika . 

t
I

I k
kt =      (4) 



24 (85) 
 

Kaavalla kaksi lasketun kolmivaiheisen oikosulkuvirran tulee olla pienempi kuin johti-

melle kaavalla neljä laskettu virta-arvo. Tämä arvo tulee laskea johdinkohtaisesti ja las-

kenta suoritetaan yleensä koneellisesti verkkotietojärjestelmän avulla. (Lakervi & Par-

tanen, 2008, s. 180-182) 

VFV:ssa releiden asetteluarvot muodostetaan edellä esitellyistä arvoista kuvion 8 mu-

kaisesti. Momenttilaukaisun asetteluarvo asetetaan sellaiseksi, että mahdollisimman 

suuri osa lähdöstä on sen vaikutuspiirissä. Ei ole kuitenkaan mielekästä laskea lau-

kaisuporrasta niin alas, että koko lähtö olisi momenttilaukaisun piirissä vaan sitä käyte-

tään lähinnä lähellä asemaa olevien vikojen selvittämiseen. 

 

Kuvio 8. VFV relesuojauksen asetteluohjeistus. (Salo, 2006) 

Ik2min arvo on koko lähdön pienin kaksivaiheinen oikosulkuvirta, I> releen laukaisupor-

ras ja Imax lähdön suurin kuormitusvirta. (Salo, 2006) 

4.2.2 Jälleenkytkennät 

Keskijänniteverkon suojauksessa käytetään jälleenkytkentöjä ohimenevien vikojen sel-

vittämiseen. Jälleenkytkennät jaotellaan pika- ja aikajälleenkytkentöihin sen mukaan, 

kuinka kauan verkkoa pidetään jännitteettömänä. Jälleenkytkennät edustavat jo vuosi-

kymmeniä käytössä ollutta sähkölaitosautomaation tyyppiä. Niiden käyttöperuste on 

yksinkertainen, sillä jopa 80 % avojohtoverkon maa- ja oikosuluista poistuu itsestään 

kun verkko kytketään hetkeksi aikaa jännitteettömäksi. (Maasulku, 2010) 

Pikajälleenkytkennässä katkaisijan aukeamisen jälkeen se ohjataan uudelleen kiinni 

0,3…0,7 sekunnin kuluttua aukeamishetkestä. Jos vika on hävinnyt, jää katkaisija kiin-

ni. Jos vika sen sijaan ei ole poistunut, suoritetaan aikajälleenkytkentä. Siinä katkaisija 

on auki 30…120 sekuntia. Jos vika ei vielä aikajälleenkytkentöjen jälkeenkään poistu 
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verkosta, jää verkko jännitteettömäksi ja vikapartio lähetetään kohteelle. (Maasulku, 

2010) 

Jälleenkytkentöjä käytettäessä on huomioitava oikosulkuvirran johtimia lämmittävä 

ominaisuus. Oikosulkuvirta on kymmen- tai satakertainen verrattuna normaaliin kuor-

mitusvirtaan ja tämä lämmittää johtimia voimakkaasti. Erityisesti kaapelit ovat herkkiä 

lämpenemävaurioille. 

 

Kuvio 9. Jälleenkytkentöjen ja johdinlämpenemän välinen yhteys. (Lakervi & Partanen, 2008) 

Kuvio 9 havainnollistaa miten jälleenkytkentöjen aikana johdin lämpenee rajusti. Jän-

nitteettömänä aikana johdin vastaavasti jäähtyy, mutta yleensä jännitteetön aika on niin 

lyhyt, että normaalitilan lämpöä ei saavuteta. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 176-182) 

4.3 Maasulkusuojaus 

Johtuen keskijänniteverkon maadoitustavasta maasulkuvika on erilainen kuin oikosul-

kuvika. Koska nollajohdinta ja maadoituksia ei käytetä, syntyy verkkoon johtimien 

maakapasitansseista johtuvia poikkeavia virtoja maasulkutilanteessa. Maasulkuvirta 

lasketaan sähköasemakohtaisesti, sillä myös muut aseman lähdöt syöttävät maasulkuti-

lanteessa virtaa vikaantuneeseen johtoon. 

Vastuksettomassa maasulussa virta voidaan laskea, kun tunnetaan verkon vaihejännite 

(Uv), maakapasitanssit (C0) ja vaihtosähkön taajuus (f). (Lakervi & Partanen, 2008, 

s. 182-186) 

v0fm )2(3 UCfI     (5) ⋅⋅= ⋅ ⋅ ⋅π

Kun verkon taajuus ja jännite ovat vakioita, jää ainoaksi muuttujaksi maakapasitanssin 

suuruus. Tämä kapasitanssi riippuu voimakkaasti käytetystä johdintyypistä. Kuvio 10 

havainnollistaa, miten ilmajohtimien maakapasitanssien aiheuttama maasulkuvirta ei 

10 km johdinpituuksilla nouse juuri 0,5 A isommaksi. Päällystetyn ilmajohtimen (PAS) 
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maasulkuvirta on jopa hiukan pienempi kuin päällystämättömän Pigeon johtimen. Sen 

sijaan käytettäessä AXAL-TT tyypin maakaapelia samanpituinen johtolähtö tuottaa jo 

yli 25 A:n maasulkuvirran. (Ericsson johdintaulukko, 2009) (VFV Xpower johdintiedot, 

2010) 

 

Kuvio 10. Johdintyypin vaikutus maakapasitanssiin. 

Maasulkuvirta aiheuttaa vikapaikassa niin sanotun maadoitusjännitteen, josta syntyy 

ihmisten ja eläinten kosketeltavissa oleva jännite. Tämä jännitteen suuruus on määritelty 

laukaisuajan sekä maadoitusten tavoitetason funktiona. Esimerkiksi yleisesti käytössä 

olevalla 0,5 sekunnin laukaisuajalla kosketusjännite (UTP) saa olla 215 V. Käytettäessä 

maadoitusten tavoitearvoa kaksi (k=2) jännite voidaan kaksinkertaistaa eli Um=430 V. 

Tästä jännitteestä voidaan laskea sallittu maadoitusresistanssi (asennuksissa), kun tiede-

tään maasulkuvirta (Ifm). Oletetaan virraksi 50 A kaavassa kuusi. (Lakervi & Partanen, 

2008, s. 188) (SFS 6001, 2005, s. 87) 

Ω=== 6,8
A50
V430

fm

m
m I

UR    (6) 

Suojaus maasulkuja vastaan toteutetaan kuten oikosulkusuojaus, releillä. Yleensä käyte-

tään suunnattuja maasulkusuojia, jotka huomioivat johdinten summavirran, virran suun-

nan ja muuntajan nollapistejännitteen. Summavirran mittaus toteutetaan yleensä kaape-

livirtamuuntajien avulla suoraan sähköaseman keskijännitelähdössä. Näiden virta- ja 
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jännitetietojen perusteella suojarele päättelee, onko verkossa maasulkuvika ja aseteltu-

jen raja-arvojen ylittyessä laukaisee katkaisijan. 

4.3.1 Maasta erotettu verkko 

Maasta erotetussa verkossa 110 / 20 kV:n päämuuntajan alajännitepuolen tähtipiste ei 

ole kytketty maan kanssa yhteyteen. Tästä johtuen maasulkutilanteessa verkon kaikkien 

vaiheiden ja verkon tähtipisteen jännitteet muuttuvat. Jos vikapaikan resistanssi olete-

taan nollaksi, on vikapaikassa viallisen vaiheen jännite nolla ja terveiden vaiheiden jän-

nitteet nousevat pääjännitteen suuruisiksi. 

Maasulkutilanteessa aseman johtolähdöissä ja kiskostossa esiintyy verkon eri osista 

muodostuvia kapasitiivisia vikavirtoja. Maasulkuvirta kulkee vikapaikan kautta maahan 

ja edelleen johtojen maakapasitanssien kautta takaisin verkkoon. Erityisen ongelmallisia 

maasulun havaitsemisen kannalta ovat suuriresistanssiset maasulut kuten esimerkiksi 

PAS-johtimeen koskettava oksa. Tällöin vikaresistanssi on suuri ja maasulkuvirta erit-

täin pieni. Tyypillisesti maasta erotetun verkon maasulkuvirta on luokkaa 5…100 A. 

Kuten kuvio 10 havainnollistaa, maasulkuvirta on vahvasti riippuvainen verkon raken-

nustavasta. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 182-186) 

Maasta erotetun verkon suojaus on helpompi toteuttaa kuin sammutetun verkon. Maa-

sulkuvirrassa on huomattava vaihekulma johtuen maasulkuvirran kapasitiivisesta luon-

teesta - maasulkureleellä mitataan siis kapasitiivista I0 -virtaa. VFV:n jakeluverkossa 

käytetään vaihekulman perusasetteluna 90º. Summavirran laukaisuporras asetellaan 

vastaamaan noin 5 kΩ herkkyyttä. Nollajännitteen laukaisuporras asetellaan siten, että 5 

kΩ herkkyysvaatimus täyttyy ja asetteluarvo on vähintään 4 % vaihejännitteestä. (sisäi-

nen lähde, 2010) 

4.3.2 Sammutettu verkko 

Sammutetussa verkossa päämuuntajan tähtipiste on kytketty maahan verkon maaka-

pasitansseja vastaavan kelan, ns. sammutuskuristimen kautta. Tämä pienentää verkon 

maasulkuvirtaa kompensoimalla maakapasitanssien aiheuttaman virran. Virran piene-

neminen edelleen johtaa pienempään maadoitusjännitteeseen. 

Sammutuksen toinen hyvä puoli on mahdollisuus valokaarimaasulun itsestään sammu-

miseen. Kun maasulkuvirta saadaan kompensoitua riittävän pieneksi, ei valokaari maa-
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sulkupaikassa jaksa palaa vaan se sammuu itsekseen. Tällainen itsestään sammuva maa-

sulku voi korjaantua jopa ilman jälleenkytkentää, joka edelleen parantaa sähkönlaatua 

käyttäjillä. (Lakervi & Partanen, 2008, s. 190-193) 

Käytettäessä sammutusta ei verkon maakapasitansseja kompensoida täysin. Tämä aihe-

uttaa maasulkutilanteessa verkkoon pienen maasulun jäännösvirran. Standardin SFS 

6001 mukaan jäännösvirta on 10 % laskennallisesta maasta erotetun verkon maasulku-

virrasta. Vattenfall käyttää verkossaan maasulun jäännösvirralle taulukon 2 mukaisia 

arvoja. (SFS 6001, 2005) (sisäinen lähde, 2010) 

Taulukko 2. Sammutetun verkon jäännösvirrat. 

Maasulkuvirta Ifm 
[A] 

Jäännösvirta Ires 
[A] 

0-50 5 
50-100 10 
100- 15 

 

Sammutetun verkon maasulkusuojauksen asettelut ovat pääpiirteittäin kuten maasta 

erotetussa verkossa. Ainoastaan vaihekulmaksi on määritelty 0º, sillä maasulkuvirta 

muodostuu pääasiassa sammutuskuristimen rinnalla olevassa resistanssissa. Tätä resis-

tiivistä virtaa sitten mitataan maasulkureleillä. (sisäinen lähde, 2010) 
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5 Lempäälän sähköverkon nykytila 

5.1 Sähköasemien nykytila 

Lempäälän alueella sijaitsee kolme 110/20 kV:n sähköasemaa. Pohjoisin sähköasema 

KULJU syöttää pääasiassa Sääksjärven aluetta sekä pitkällä maaseutulähdöllä verkko-

alueen itärajaa. Alueen keskimmäinen ja samalla uusin, vuodelta 2007 oleva, sähkö-

asema MARJAMÄKI syöttää ko. alueen teollisuutta ja kauppoja. Lähes ydinkeskustassa 

sijaitseva sähköasema LEMPÄÄLÄ syöttää keskustan lisäksi nauhataajamaa ja pitkillä 

lähdöillä alueen länsireunaa sekä Vesilahden kunnan pohjoisosaa.  

 

Kuvio 11. Lempäälän sähköasemien sijainnit ja niiden syöttämä alue. 

Kuvio 11 esittää sähköasemien sijainnit ympyröillä sekä kunkin sähköaseman syöttä-

män alueen verkkotopologian värityksellä. Vihreällä värillä Kulju, sinisellä Marjamäki 

ja vaaleansinisellä Lempäälä. 
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5.1.1 Kuljun sähköasema 

 

Kuvio 12. Ilmakuva Kuljun sähköasemasta. 

Yleiskunto 

Kuljun sähköasema on rakennettu vuonna 1985. Samalta vuodelta on myös pääosa säh-

köaseman kalustosta. Sähköaseman päämuuntaja on uusittu vuonna 2006, nykyinen 25 

MVA päämuuntaja on siis ajantasaisessa kunnossa. Yksikiskoisen keskijännitekojeiston 

nimellisvirta on 800 A ja yhden sekunnin oikosulkukestovirta 20 kA. Sähköasemalla on 

seitsemän keskijännitelähtöä, vapaita lähtöjä ei ole. 

Sähköasemalta lähtevä johtopituus on n. 103 km, joka jakautuu ilmajohtoverkkoon n. 

86 km ja kaapeliverkkoon n. 17 km. Pääosin sähköasema siis syöttää haja-asutusaluetta 

tai muuten taajaman sivualuetta. Verkkoa käytetään maasta erotettuna, mutta sammutus 

otetaan sähköasemalla käyttöön 2010 ja samalla uusitaan sähköaseman keskijännitere-

leistys. 

Suojalaitteiden ajantasaisuus 

Tärkeimmät suojauskomponentit ovat alkuperäiset eli vuodelta 1985. Sähköaseman 

releet ovat Strömbergin SPAJ 3C5 J3 tyyppiset. Reletyyppi on elektroninen, varustettu 

kahdella laukaisuportaalla ja kiinteillä laukaisuajoilla. Kyseinen reletyyppi ei sovellu 

sammutettuihin verkkoihin eikä mahdollista verkkokatkaisijoiden käyttöä.  Kuten jo 

todettiin, releistys uusitaan vuonna 2010 ja samalla sähköasemalle asennetaan sammu-

tuslaitteisto. Uusi releistys mahdollistaa myös verkkokatkaisijoiden käytön sähköase-

man syöttämässä verkossa. 
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Sähköaseman keskijännitepuolen vähäöljykatkaisijat ovat tyyppiä OSAM 24 P2. Kat-

kaisijat ovat alkuperäiset, mutta täysin toimivat ja huollettuina pitkäikäiset. 110 kV kat-

kaisija on tyypiltään HPF 311 M ja suurjännite-erotin tyypiltään OJY3-123.  

Kapasiteetin riittävyys 

Taulukko 3. Kuljun sähköaseman sähköiset arvot. 

Sm [MVA] 25 
Plask [MW] 14,9 
k-aste [%] 60 % 
Ifm, 0 Ω [A] 60,0 
Sammutus Ei (asennetaan 2010)
 

Kuten taulukko 3 havainnollistaa, sähköaseman päämuuntaja ei ole kriittisessä kuor-

massa. Tämä mahdollistaa sähköaseman tehokkaan käytän myös varasyöttötilanteissa 

korvattaessa alueen muita sähköasemia. Laskennallinen maasulkuvirta on n. 60 A joka 

muodostuu sähköaseman lähialueelta, jossa maakaapelointi on runsaampaa. 

5.1.2 Marjamäen sähköasema 

 

Kuvio 13. Ilmakuva Marjamäen sähköasemasta. 



32 (85) 
 

Yleiskunto 

Marjamäen sähköasema on rakennettu vuonna 2007. Sähköaseman on siis ajantasainen 

ja laitteistot hyväkuntoisia. ABB:n Uniswitch-tyyppisessä keskijännitekojeistossa on 

kaksi rinnakkaista kiskoa, jotka on yhdistetty katkaisijalla toisiinsa. Kakkoskiskossa on 

varaus toiselle päämuuntajalle. Nykyinen, sähköaseman rakentamisvuonna hankittu, 

päämuuntaja on kooltaan 25 MVA. Sähköasemalla on kahdeksan keskijännitelähtöä, 

joista käytössä on neljä, täten vapaita lähtöjä on vielä neljä. 

Sähköasemalta lähtevä johtopituus on noin 20 km, joka jakaantuu puoliksi ilmajohtoon 

ja maakaapeliin. Johtopituuden odotetaan kuitenkin lisääntyvän voimakkaasti lähiaikoi-

na Marjamäen teollisuusalueen kasvaessa.  

Suojalaitteiden ajantasaisuus 

Marjamäen suojareleiden tyyppi on VAMP 255. Rele on numeerinen ja varustettu häi-

riötallenteella. Reletyyppi soveltuu myös sammutukseen ja mahdollistaa verkkokat-

kaisijoiden käytön suojaamassaan verkossa. 

Sähköasemalla käytettävät keskijännitekatkaisijat ovat ABB:n HD4-tyyppiset. Katkaisi-

jatyyppi käyttää SF6-kaasua valokaaren sammutukseen ja edustaa nykyaikaista suunnit-

telua. 110 kV katkaisija on niin ikään ABB:n valmistama, LTB-sarjan SF6 kaasukat-

kaisija ja suurjännite-erotin Hapamin SGF-sarjaa. 

Kaikki sähköaseman suojalaitteet ovat ajantasaisessa kunnossa, eivätkä täten vaadi väli-

töntä uusimista tai huoltoa normaalin kunnossapidon lisäksi. 

Kapasiteetin riittävyys 

Taulukko 4. Marjamäen sähköaseman sähköiset arvot. 

Sm [MVA] 25 
Plask [MW] 5,1 
k-aste [%] 20 % 
Ifm, 0 Ω [A] 29,9 
Sammutus Ei 
 

Kuten taulukko 4 havainnollistaa, sähköaseman päämuuntaja on kevyessä kuormassa. 

Päämuuntaja onkin mitoitettu tulevan teollisuus- ja yrityspuistoalueen pitkän aikavälin 

tarpeita ajatellen. Tällä säästytään kalliilta päämuuntajavaihdolta muutaman vuoden 
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kuluttua. Maasulkuvirta sähköasemalla on noin 30 A. Tämä virta syntyy pääasiassa teol-

lisuusalueen ja Ideaparkin lähdöissä. 

5.1.3 Lempäälän sähköasema 

 

Kuvio 14. Ilmakuva Lempäälän sähköasemasta. 

Yleiskunto 

Lempäälän sähköasema on rakennettu vuonna 1955, mutta sitä on uudistettu tämän jäl-

keen aika ajoin. Sähköaseman päämuuntaja ja 110 kV ulkokenttä ovat vuodelta 1982. 

Samalta vuodelta on myös 20 MVA päämuuntaja, jota kunnossapito-ohjelman mukai-

sesti on huollettu ja tarkastettu. Kaksoiskiskojärjestelmän mukaisen keskijännitekojeis-

ton nimellisvirta on 630 A. Sähköasemalla on seitsemän keskijännitelähtöä, jotka kaikki 

ovat käytössä. Näistä viisi lähtöä syöttää alueen kuluttajia, yhdessä on kondensaattori ja 

yhteen tullaan asentamaan maasulun sammutuskela. 

Sähköasemalta lähtevä johtopituus on n. 88 km, joka jakautuu ilmajohtoverkkoon n. 62 

km ja kaapeliverkkoon n. 26 km. Sähköaseman tärkein tehtävä on syöttää Lempäälän 

keskustan ja nauhataajaman lähtöjä, mutta sähköasemalta syötetään myös laajoja alueita 

Nurmen ja Vesilahden suunnalta. Verkon sammutus otetaan sähköasemalla käyttöön 

2010 ja samalla uusitaan sähköaseman suojareleistys. 
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Suojalaitteiden ajantasaisuus 

Sähköaseman releet ovat Strömbergin SPAJ 3A5 J3 tyyppiset. Releen rajoitteet ja toi-

minnot ovat samat kuin Kuljun sähköaseman releissä.  Myös Lempäälän sähköaseman 

suojareleistys uusitaan sammutuslaitteiston asentamisen yhteydessä. Uudet releet tule-

vat mahdollistamaan maastokatkaisijoiden käytön verkossa. 

Sähköaseman vanhinta kalustoa ovat vuodelta 1975 olevat OSAM 24 A1 tyyppiset vä-

häöljykatkaisijat. 110 kV katkaisija on tyypiltään HPF 511 M/2F. 

Kapasiteetin riittävyys 

Taulukko 5. Lempäälän sähköaseman sähköiset arvot. 

Sm [MVA] 20 
Plask [MW] 15,1 
k-aste [%] 75 % 
Ifm, 0 Ω [A] 81,4 
Sammutus Ei (asennetaan 2010)
 

Kuten taulukko 5 havainnollistaa, sähköaseman päämuuntaja on korkeimmassa kuor-

massa Lempäälän alueen asemista. Kuormitus ei ole hälyttävä, mutta voi tietyissä tapa-

uksissa rajoittaa jo sähköaseman osallistumista muiden asemien korvaamiseen. Normaa-

litilanteessa sähköaseman päämuuntajan kuormitusasteeksi suositellaan 60…80 %. 

Sähköaseman maasulkuvirran suuruus on 81 A, virta muodostuu pääasiassa Keskustan, 

Herralan ja Kuokatinmäen lähdöissä, jotka ovat suurelta osin maakaapeloituja. 

5.2 Sähköverkon nykytila 

Lempäälän alueen asemilta lähtevä johtopituus on kokonaisuudessaan noin 220 km, 

tästä määrästä noin neljännes on maakaapelia ja loput ilmajohtoa. Suurin kaapelointiaste 

on Marjamäen sähköaseman lähdöissä, lähes 50 %. Sen sijaan Kuljun sähköaseman 

lähdöistä vajaa 18 % on kaapeloitu. Maakaapelin määrä on kuitenkin kasvussa verkon 

saneeraustarpeen lisääntyessä. Lempäälän asemien lähdöissä ei toistaiseksi ole käytössä 

maastokatkaisijoita, mutta Kuljun sekä Lempäälän releistyksen vaihtuessa tähän tulee 

mahdollisuus. 

Sähköverkon nykytila määritellään verkkotietojärjestelmään tallennettujen ja sieltä las-

kettujen tietojen perusteella. Verkon sähkötekninen tila voidaan laskea lähdöittäin ja 
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täten saadaan käsitys lähdön sähköteknisestä kunnosta. Verkon luotettavuustietoja mää-

ritettäessä käytetään RNA-laskentaa sekä analyysityökaluja, joiden avulla selvitetään 

mm. pylväiden kunto sekä verkon muut luotettavuusmittarit. 

5.2.1 Verkon kytkentätilanne, Kuljun sähköasema 

Kuljun sähköaseman (KULJU SA) keskijänniteverkko on monipuolinen. Sähköasemalta 

lähtee taajamalähtöjä, joilla syötetään alueen asutusta ja palveluita sekä Lempäälän alu-

een pisin, pelkästään haja-asutusaluetta syöttävä lähtö. Lisäksi yksi sähköaseman läh-

döistä on varattu lähes kokonaan yhden yrityksen syöttöä varten. 

Taulukko 6. Kuljun sähköaseman johtolähtöjen perustiedot. 

Lähtö Pmax 
[kW] 

As. 
[kpl]

Johtopituus 
[km] 

josta 
ilmajohtoa

josta 
maakaapelia 

Kaapelointiaste 
[%] 

04 Kiilto4 2054 109 4,3 1,8 2,5 58 % 
05 Hakkari 4405 1296 15,7 11,6 4,1 26 % 
06 Höytämö 1948 663 9,2 6,3 2,9 31 % 
07 Kyynärmäki 2187 637 56,7 55,2 1,5 3 % 
08 Herrala 1680 402 7,8 5,4 2,4 31 % 
09 Sääksjärvi 2603 1079 10,0 5,7 4,3 43 % 
 

Kuten taulukko 6 havainnollistaa, lähtöjen kaapelointiaste ja johtopituus vaihtelee pal-

jon. Huomattavaa on, että kaapelointiaste suoraan ei kerro lähdön tilasta paljoakaan. Ei 

siis pidä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä pelkän kaapelointiasteen perusteel-

la. Lähtöjen huippukuormat vaihtelevat myös paljon, Hakkarin lähdön lähes 4,5 MW 

huippukuormitus lienee ottaa syytä tarkempaan tarkasteluun. 

Kuljun sähköasema, lähtö Sääksjärvi. 

Sääksjärven lähtö kulkee Tampereentien suuntaisesti 

kohti pohjoista. Lähtö toimii Kiillon varasyöttönä ja 

jakorajoja Kiillon lähtöön on useita. Varastotien kohdal-

la lähtö haarautuu länteen Kannistontielle, josta syöte-

tään pohjois-etelä suunnassa Sipilän ja Ahonperän aluei-

ta. Tampereentietä jatkavalla osalla on jakoraja Höytä-

mön lähtöön ja avoin rengas Kannistontielle. 

Lähdön pituus on noin 10 km, joka jakautuu lähes puo-

liksi maakaapeliin ja ilmajohtoon. Lähdöllä on jonkin 

Kuvio 15. Sääksjärven lähtö. 
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verran teollisuutta ja palveluita. Pääasiassa lähdöllä kuitenkin syötetään alueen asutusta. 

Ilmajohtoverkon pylväät ovat pääosin 60-luvun lopusta. Pylväissä on jonkin verran la-

hoa, mutta pääosin ne ovat kohtuukuntoisia. Kuluttajia lähdöllä on noin 1000 ja huippu-

teho on noin 2,6 MW. Kuvio 15 esittää lähdön punaisella korotusvärillä. 

Kuljun sähköasema, lähtö Höytämö. 

Höytämön lähtö alittaa kolmostien heti sähköaseman 

jälkeen ja syöttää Höytämön alueen asutusta. Lisäksi 

lähdöllä on mahdollista syöttää Kiillon aluetta. Jakoraja 

Sääksjärven lähtöön muodostaa avoimen renkaan poh-

joiskautta. Höytämön asuinalueen rengas on avoinna 

Paununlahdesta. Lähdön pohjoisosassa on varasyöttöpis-

te Tampereen Sähköverkko Oy:n kanssa. 

Lähdön kokonaispituus on noin 9 km, josta vajaa 3 km 

on kaapeloitu. Ilmajohtoverkko on pääasiassa hyvässä 

kunnossa. Pylväät ovat 80-luvun taitteesta ja pääosin 

hyväkuntoisia. Laajamittaiseen kaapelointiin ei ole siis 

akuuttia tarvetta. Kuluttajia lähdöllä on noin 700 ja 

huipputeho on vajaa 2 MW. Kuvio 16 esittää lähdön punaisella korostusvärillä. 

Kuvio 16. Höytämön lähtö. 

Kuljun sähköasema, lähtö Herrala. 

Herralan lähtö syöttää Kuljun alueelta moottoritiehen 

rajoittuvaa osuutta. Lähtö syöttää pääasiassa asuinalu-

eita sekä Kuljun alueen palveluita. Lähdön pohjois-

osassa sijaitsevat jakorajat Kyynärmäen lähtöön ja 

Lempäälän sähköaseman Herralan lähtöön. Lisäksi 

lähdön puolivälissä ja eteläosassa sijaitsevat jakorajat 

Lempäälän sähköaseman Herralan lähtöön. Lähtö 

päättyy Ideaparkin erotinasemalle, jossa ovat jakorajat 

Marjamäen sähköaseman Kulju ja Ideapark lähtöihin. 

Lähdön kokonaispituus on 7,8 km, josta kaapeloitu on 

2,5 km. Ilmajohtoverkon pylväät ovat hyväkuntoisia, 

pääosin 90-luvulta ja alueen eteläreunassa 2000-

Kuvio 17. Herralan lähtö. 
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W. Kuvio 17 esittää lähdön punaisella korostusvärillä. 

a. 

luvulta. Välitöntä saneeraustarvetta ei siis ole. Kuluttajia lähdöllä on noin 400 ja huip-

puteho on 1,7 M

Kuljun sähköasema, lähtö Kiilto 4. 

Kiilto 4 lähtö syöttää lähes täysin Kiillon tehtaita 

sekä muuta alueen teollisuutta. Lähtö tulee Tam-

pereentielle samassa johtokadussa Sääksjärven 

lähdön kanssa. Linjan puolivälistä syötetään haa-

ralla Kukonkorven teollisuutta ja omakotialuetta. 

Ahonperän pohjoisosassa lähtö haarautuu Kiillon 

alueen verkkoon ja Aholaidantiellä sijaitsevaan 

pylväsmuuntamoon, jolla syötetään alueen oma-

kotiasutusta. 

Lähdön kokonaispituus on noin 4,4 km, josta 

puolet on maakaapelia. Ilmajohtoverkon pylväät ovat hyväkuntoisia, pääosin 80-luvun 

taitteesta. Kuluttajia lähdöllä on vain 100, mutta huipputeho on teollisuudesta johtuen 

noin 2 MW. Kuvio 18 esittää lähdön punaisella korostusvärillä. 

Kuvio 18. Kiilto 4 lähtö.

Kuljun sähköasema, lähtö Hakkari. 

Hakkarin lähtö syöttää Vanattaran asuinalueen ja Teollisuustien 

teollisuuskohteet. Lähdön pohjoisosassa, Asemakylässä, on jako-

raja Sääksjärven lähtöön. Lähtö kulkee pohjois-eteläsuunnassa 

junaradan sekä Vanattarantien suuntaisesti syöttäen eteläosas-

saan Tampereentien lähiseutuja. Lähdön eteläpäässä, Kuokkalan 

erotinasemalla on kolme jakorajaa Lempäälän sähköaseman läh-

töihin: Nurmi, Kuokatinmäki ja Keskust

Lähdön kokonaispituus on 15,7 km, josta maakaapeloitu on noin 

4 km. Vanattaran alueen 60-luvulla rakennettu ilmajohtoverkko 

tullaan kaapeloimaan ja samalla lähdön kaapelipituus kaksinker-

taistuu. Kuluttajia lähdöllä on lähes 1300 ja huipputeho on 4,4 

MW. Kuvio 19 esittää lähdön punaisella korostusvärillä. 

Kuvio 19. Hakkari lähtö.
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Kuljun sähköasema, lähtö Kyynärmäki. 

Kyynärmäen maaseutulähtö syöttää lähes koko Lempäälän 

kunnan itärajan haja-asutusalueet. Pohjoisessa lähtö syöt-

tää Höytämönjärven eteläosan vapaa-ajanasuntoja sekä 

virkistysaluetta. Marjamäen kohdalla lähtö risteää Marja-

mäen sähköaseman Teollisuus lähdön ja Herttualan sähkö-

aseman Suntinmäen lähdön. Lastustenkulman rengas on 

auki Kausjärven pohjoispuolelta. Kolmostien vierellä si-

jaitsevalla Suojalan erotinasemalla sijaitsee jakoraja Lem-

päälän sähköaseman Herralla lähtöön. Yhdessä eteläosan 

haaroista on varasyöttöpiste Valkeakosken Energian kans-

sa. Lähtö päättyy Pirkanhoviin, jossa on jakoraja Viialan 

sähköaseman Lempäälä lähtöön. 

Lähdön kokonaispituus on lähes 57 km. Kyseinen lähtö 

muodostaakin yksin suurimman osan Kuljun sähköaseman 

perässä olevasta johtomäärästä. Maakaapeloitu osuus lähdöstä on vajaat 1,5 km. Mar-

jamäen pohjoispuolen ilmajohtoverkko on hyväkuntoinen, pylväät ovat pääasiassa 

80-luvulta. Eteläosan verkko alkaa olla kuitenkin vanhaa. Rautaseman ympäristössä 

pylväät ovat 50-luvun puolivälistä ja lahoa esiintyy suuressa osassa pylväitä. Myös Kel-

hon ja Koiviston ympäristössä on paljon pylväitä 60-luvun alusta. On odotettavissa, että 

näillä alueilla verkon saneeraus tulee ajankohtaiseksi tarkastelujakson aikana. Kuluttajia 

lähdöllä on pituuden huomioon ottaen varsin vähän, noin 600 ja maksimiteho on noin 

2 MW. Kuvio 20 esittää lähdön punaisella korostusvärillä. 

Kuvio 20. Kyynärmäen lähtö. 

5.2.2 Verkon kytkentätilanne, Marjamäen sähköasema 

Kuten todettu Marjamäen sähköasema (MARJAMÄKI SA) syöttää lähes pelkästään 

Marjamäen yrityspuiston aluetta. Odotettavissa onkin, että johtolähtöjen määrä kasvaa 

lähiaikoina uusien yrityksien käynnistäessään toimintaansa alueella. 
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Taulukko 7. Marjamäen sähköaseman johtolähtöjen perustiedot. 

Lähdöt Pmax 
[kW] 

As. 
[kpl]

Johtopituus 
[km] 

josta 
ilmajohtoa 

josta 
maakaapelia 

Kaapelointiaste 
[%] 

02 Kulju 15 1 1,8 0 1,8 100 % 
03 Ideapark 3859 6 2,4 0 2,4 100 % 
06 Teollisuus 1216 185 16,3 11,1 5,1 32 % 
07 Ostolantie 0 0 0,5 0 0,5 100 % 
 

Kuten taulukko 7 havainnollistaa, lähtöjen kaapelointiaste on korkea. Lisäksi välimatkat 

ovat lyhyitä ja täten kaapelipituudet pieniä. Odotettavissa on, että lähtöjen pituudet alu-

eella pysyvät lyhyinä, sillä Marjamäki tulee rakentumaan tiiviisti. 

Marjamäen sähköasema, lähtö Kulju. 

Kuljun lähtö kulkee Marjamäen sähköasemalta vanhan Helsingintien suuntaisesti aina 

Ideaparkin erotinasemalle saakka. Lähdössä ei ole tällä hetkellä mainittavaa kuormitus-

ta. 

Marjamäen sähköasema, lähtö Ostolantie. 

Ostolantien lähtö tulee Marjamäen sähköasemalta suoraan Savontien varteen Ostolan-

tien muuntamolle. Lähtö tullaan jatkamaan renkaaseen Teollisuus lähdön kanssa. 

Marjamäen sähköasema, lähtö Ideapark. 

Ideaparkin lähtö syöttää nimensä mukaisesti Ideaparkin kauppakeskusta. Ideaparkin 

erotinasemalla sijaitsee jakorajat 

Kulju lähtöön sekä Kuljun sähkö-

aseman Herrala lähtöön. Lisäksi 

Ideaparkin itäpuolella sijaitsevalla 

puistomuuntamolla sijaitsee jakoraja 

Teollisuus lähdön kanssa. Lähdön 

kokonaispituus on noin 2 km ja se 

on täysin kaapeloitu. Kuluttajia läh-

teho on lähes 3,9 MW. Kuvio 21 

esittää lähdön punaisella 

döllä on 6 kappaletta ja sen huippu-

korostusvärillä. 

Kuvio 21. Ideaparkin lähtö. 
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Marjamäen sähköasema, lähtö Teollisuus. 

Teollisuus lähtö syöttää nimensä mukaisesti Marjamäen alueen teollisuuskohteita. Lähtö 

kulkee Ideaparkin lähdön kanssa rinnan aina kauppakeskuksen itäreunaan saakka, jossa 

sillä on jakoraja puistomuuntamolla Ideaparkin lähtöön. Tästä lähtö kääntyy edelleen 

Marjamäentielle, jossa se syöttää alu-

een teollisuutta. Lähdön itäreuna syöt-

tää Savontien alkupään Kyynärämä-

keen saakka, jossa sijaitsee jakoraja 

Kuljun Kyynärmäki ja Herttualan Sun-

tinmäki lähtöjen kanssa. Lounaassa 

lähtö rajautuu Herralan erotinasemaan, 

jossa lähdöllä on jakoraja Lempäälän 

sähköaseman Herrala ja Kuokatinmäki 

lähtöjen kanssa. 

 

Lähdön kokonaispituus on noin 16 km, 

josta noin 5 km on maakaapeloitu. Kaapeloitu osuus sijaitsee lähdön alkupäässä. Läh-

dön ilmajohto-osuuden muodostaa koillinen-lounas suunnassa kulkeva vahva Waxwing-

runko, jonka pylvästys on hyväkuntoinen. Ainoastaan Sarvikkaan suuntaan lähtevä Ra-

ven-haaran loppupäässä on pylväitä 60-luvun lopulta. Kuluttajia lähdöllä on 185 ja 

huipputeho on 1,2 MW. Tehon odotetaan kuitenkin lähdön alkupäässä kasvavan Mar-

jamäen teollisuusalueen laajentumisen myötä. Kuvio 22 esittää lähdön punaisella koros-

tusvärillä. 

Kuvio 22. Teollisuus lähtö. 

5.2.3 Verkon kytkentätilanne, Lempäälän sähköasema 

Lempäälän sähköaseman (LEMPÄÄLÄ SA) verkko syöttää Lempäälän keskustan li-

säksi Vesilahden kuntakeskusta ja Pirkkalaan rajautuvaa osaa Lempäälästä.  
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Taulukko 8. Lempäälän sähköaseman johtolähtöjen perustiedot. 

Lähtö Pmax 
[kW] 

As. 
[kpl]

Johtopituus 
[km] 

josta 
ilmajohtoa

josta 
maakaapelia 

Kaapelointiaste 
[%] 

08 Keskusta 1762 997 7,2 0,8 6,3 88 % 
09 Herrala 4876 1710 25,6 17,0 8,6 33 % 
10 Nurmi 2995 986 21,6 19,7 1,9 9 % 
12 Vesilahti 2644 925 27,2 24,8 2,4 9 % 
15 Kuokatinmäki 2784 849 6,9 0,0 6,9 100 % 
 

Taulukko 8 havainnollistaa miten sähköaseman lähdöt ovat selkeästi jakautuneet taaja-

ma- ja haja-asutusalueen lähtöihin. Herralan ja Kuokatinmäen lähtöjen ollessa lähes 

kokonaan kaapeloituja, maaseutulähdöissä Nurmi ja Vesilahti kaapelointiaste on alle 10 

%. Nurmen lähdön osalta tilanne tulee muuttumaan laajojen kaapelointihankkeiden 

valmistuttua lähitulevaisuudessa. 

Lempäälän sähköasema, lähtö Keskusta. 

Keskustan taajamalähtö syöttää nimensä mukaisesti 

Lempäälän keskustaa. Sähköasemalta lähtö kulkee Tam-

pereentietä mukaillen kohti pohjoista. Lähdöllä on useita 

jakorajoja Kuokatinmäen lähtöön ja verkko on silmuk-

kamainen. Lähtö päättyy pohjoisessa Kuokkalan ero-

tinasemalle, jossa ovat jakorajat Nurmen ja Kuokatinmä-

en lähtöihin sekä Kuljun Hakkari lähtöön. 

Lähdön kokonaispituus on noin 7 km josta kaapeloitu on 

yli 6 km. Kanavan rinnalla kulkevan ilmajohtoverkon 

pylväät ovat 60-luvun lopulta ja niissä on lahoa jo jonkin 

verran. Niiden saneeraus on tulossa tarkastelujakson ai-

kana ajankohtaiseksi. Kuluttajia lähdöllä on noin 1000 ja 

huipputeho on 1,8 MW. Kuvio 23 esittää lähdön punai-

sella korostusvärillä. 

Kuvio 23. Keskutan lähtö. 
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ä. 

Lähdön kokonaispituus on 25 km josta 8,5 km on maakaa-

peloitu. Ilmajohtoverkon pylväät ovat pääosin 60-luvulta, 

jopa joitain aikaisemmin asennettuja yksittäispylväitäkin on. Lahoa esiintyy jonkin ver-

Lempäälän sähköasema, lähtö Kuokatinmäki. 

Kuokatinmäen lähtö on toinen Lempäälän taajamalähdöis-

tä. Se syöttää junaradan suuntaisesti keskustan toimintoja 

sekä Katepalin tehtaat alueen pohjoisosassa. Lähdön topo-

logia on silmukkamainen, joten siinä on useita jakorajoja 

Keskustan ja Herralan lähtöihin. Luoteessa, Kuokkalan 

erotinasemalla, sijaitsevat jakorajat Nurmen, Keskustan ja 

Kuljun Hakkari lähtöihin. Koilisessa, Herralan erotinase-

malla, vastaavasti sijaitsevat jakorajat Herralan ja Marja-

mäen Teollisuus lähtöihin. 

Lähdön kokonaispituus on vajaa 7 km ja se on täysin 

maakaapeloitu. Lähdön kaapeli on pääosin öljypaperieris-

teistä APYAKMM maakaapelia. Vanhimmat kaapelit ovat 

vuodelta 1973 ja tuoreimmat PEX-eristeiset AHXAMK-

W tyyppiset kaapelit vuodelta 2003. Kuluttajia lähdöllä 

on 850 ja huipputeho on 2,8 MW. Kuvio 24 esittää lähdön punaisella korostusvärill

Kuvio 24. Lähtö Kuokatinmä-
ki. 

Lempäälän sähköasema, lähtö Herrala. 

Herralan lähtö syöttää keskusta-alueen itäreunan lisäksi 

Ahtialaan päin suuntautuvan haaran sekä Moision että Kul-

jun alueita Sarvikkaantien ja Tampereentien suuntaisesti. 

Lähdön alkupäässä on useita rengasyhteyksiä Kuokatin-

mäen lähtöön. Ahtialan haaran puolivälissä on jakoraja 

Viialan sähköaseman Lempäälä lähtöön ja itäosassa Kuljun 

sähköaseman Kyynärmäki lähtöön. Kuljun eteläosassa, 

lähdön rungolla, on jakoraja Kuljun sähköaseman Herrala 

lähtöön. Edelleen Iisakinraitin haarassa on toinen jakoraja 

samaan lähtöön. Lähtö päättyy pohjoisessa Puskapolun 

erottimeen, jossa on kolmas jakoraja Kuljun Herrala läh-

töön. 

Kuvio 25. Lähtö Herrala.
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ran ja

tajia 

Vesilahden lähtö on selkeä maa-

seutulähtö joka syöttää myös 

kokonaispituudeltaan noin 27 km. Tästä maa-

kaapelin osuus on noin 2,5 km. Ilmajohtoverkon kunto on vaihtelevaa. Aivan lähdön 

 odotettavissa on, että saneeraus on ajankohtainen tarkastelujakson aikana. Kulut-

lähdöllä on 1710 ja huipputeho on 4,9 MW. Kuvio 25 esittää lähdön punaisella 

korostusvärillä. 

Lempäälän sähköasema, lähtö Vesilahti. 

Vesilahden kuntakeskusta ja 

pohjoisosia. Lähtö seuraa Vesi-

lahdentietä, ensimmäinen jako-

raja sijaitsee Myllyvainiossa 

Viialan sähköaseman Lempäälä 

lähtöön. Lähdön länsiosassa on 

lisäksi kaksi jakorajaa Viialan 

sähköaseman Vesilahti lähtöön, 

Lähtö on Lempäälän sähköaseman pisin, 

Kuvio 26. Lähtö Vesilahti.

joka syöttää Vesilahden eteläosaa. 

alussa heikkokuntoisia pylväitä, joissa on paikoin lahoa jopa yli 20 mm. Myös Kaakki-

lanniemen haaran alkupäässä on lahoja pylväitä. Odotettavissa on, että verkkoa tulee 

saneerata tarkastelujakson aikana. Kuluttajia lähdöllä on 950 ja huipputeho on 2,6 MW. 

Kuvio 26 esittää lähdön punaisella korostusvärillä. 
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Lempäälän sähköasema, lähtö Nurmi. 

Toinen Lempäälän sähköaseman maaseutulähdöistä, Nurmi, syöttää Pirkkalaan rajautu-

vaa osaa Lempäälän kunnasta. Lähdön 

alku syöttää Hauralan aluetta, Aimalassa 

lähdöstä otetaan haara kohti Kuokkalaa. 

Rungolta haarautuu Portaankorvaan 

Sparrow-haara, jolla syötetään kaksi 

muuntopiiriä alueelta. Itse runko päättyy 

Lumialan erottimeen, jossa on jakoraja 

Tervasuon sähköaseman Vesilahti läh-

töön. 

Lähdön kokonaispituus on noin 22 km, 

josta maakaapeloitu 2 km. Hauralan alueella on kuitenkin käynnistymässä kaapelointi-

hanke, joten kaapelointiaste tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Ilmajohtoverkko on 

vaihtelevankuntoista, Kuokkalan haaran alkupäässä on pylväitä 50-luvun alusta, joista 

osa on erittäin lahoja sekä merkitty kahdella nauhalla. Samoin rungolla hiukan ennen 

Portaankorvan haaraa sekä Portaankorvaan haarassa on heikkokuntoisia pylväitä 

50…60-luvuilta. Näistä osa on erittäin lahoja ja merkitty kahdella nauhalla. Odotetta-

vissa on verkon saneeraustarvetta tarkastelujakson aikana. Lähdöllä on noin 1000 asia-

kasta ja huipputeho on noin 3 MW. Kuvio 27 esittää lähdön punaisella korostusvärillä. 

Kuvio 27. Nurmen lähtö.

5.2.4 Sähkötekninen tila ja ongelmat 

Verkon sähkötekninen tila määritellään Xpowerin verkonlaskennan avulla. Laskennan 

kautta saatavat arvot heijastavat osaltaan verkon suorituskykyä ja auttavat verkon tilan 

määrittelyssä. 

Yleisesti Lempäälän alueen asemien lähtöjen sähkötekniset arvot ovat aseteltujen rajo-

jen puitteissa. Jännitteenalenemat ovat kohtuulliset ja oikosulkukestottomia johtimia ei 

ole. Myöskään ylikuormitettuja johtimia ei lähdöissä ole. Korkeimmat johtimien kuor-

mitusasteet ovat 50 %:n tienoilla, joten varaa kasvuun on. Taulukoissa 9, 10 ja 11 esitel-

lään Lempäälän alueen sähköasemien sähköiset arvot. 

Imax  johtolähdön maksimivirta [A] 

Pmax   johtolähdön maksimiteho [kW] 
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Eh  lähdön energiahäviö vuodessa [MWh] 

k-aste  johtimen suurin kuormitusaste lähdössä [%] 

Uh  suurin jännitteenalenema lähdössä [%] 

Ph  lähdön tehohäviö [kW] 

Uhk  suurin jännitejousto lähdössä [%/MW] 

Ik3%  3-vaiheisen oikosulkuvirran arvo [%] 

Ik2min  pienin 2-vaiheisen oikosulkuvirran arvo. [A] 

Taulukko 9. Kuljun sähköaseman johtolähtöjen sähkötekniset arvot. 

Lähtö Imax Pmax  Eh k-aste Uh Ph Uhk Ik3% Ik2min 
04 Kiilto4 58 2054 8,4 27 0,3 5,0 0,2 42 3930 
05 Hakkari 125 4405 173,8 47 3,0 86,4 1,7 32 1612 
06 Höytämö 55 1948 15,1 21 0,5 7,6 0,6 47 2793 
07 Kyynärmäki 62 2187 113,3 23 4,0 50,3 5,4 65 503 
08 Herrala 48 1680 6,9 18 0,2 2,6 0,5 46 2950 
09 Sääksjärvi 74 2603 22,1 27 0,5 8,9 0,6 41 2727 
 

Tutkittaessa Kuljun johtolähtöjen tilaa, Hakkarin lähdön suuret teho- sekä energiahäviöt 

ovat huomionarvoinen seikka. 5,3 cnt/kWh energianhinnalla saadaan häviökustannuk-

seksi lähes 10 000 €/a. Kuten kappaleessa 5.2.1 on kerrottu, lähtöä tullaan kaapeloimaan 

lähitulevaisuudessa, joka parantaa tilannetta. Kyynärmäen lähdön suuri jännit-

teenalenema ja jännitejousto ovat myös huomioon otettavia asioita määritettäessä ver-

kon kehittämistarpeita. Oikosulkukestottomia johtoja ei lähdöllä ole ja johtimien kuor-

mitusasteet ovat sallituissa puitteissa. 

Taulukko 10. Marjamäen sähköaseman johtolähtöjen sähkötekniset arvot. 

Lähtö Imax Pmax  Eh k-aste Uh Ph Uhk Ik3% Ik2min 
02 Kulju 0 15 0 0 0,0 0 0,1 15 4678 
03 Ideapark 111 3859 25,6 33 0,3 9,0 0,1 25 4613 
06 Teollisuus 34 1216 4,8 12 0,3 3,0 0,7 88 2233 
 

Marjamäen sähköaseman lähdöissä ei ole mainittavaa huomauttamista. Jännit-

teenalenemat ja häviöt ovat kohtuullisia kaikilla lähdöillä. Myöskään Marjamäen läh-

döissä ole oikosulkukestottomia johtimia ja kuormitusasteet ovat matalat. Kuormitusas-

teiden seuranta on uusia kohteita suunniteltaessa varmasti huomionarvoinen seikka. 

Seurannan merkitys korostuu erityisesti Marjamäen kaltaisella teollisuusalueella, jossa 

yksittäinen kulutuspiste saattaa olla teholtaan suuri. 
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Taulukko 11. Lempäälän sähköaseman johtolähtöjen sähkötekniset arvot. 

Lähtö Imax Pmax  Eh k-aste Uh Ph Uhk Ik3% Ik2min 
08 Keskusta 50 1762 9,5 18 0,3 4,1 0,5 61 2854 
09 Herrala 139 4876 115 46 2,1 55,7 1,4 93 1427 
10 Nurmi 85 2995 48 33 1,3 18,7 1,8 74 1140 
12 Vesilahti 75 2644 128 30 2,8 55,1 1,9 76 1048 
15 Kuokatinmäki 79 2784 24 27 0,5 8,2 0,4 70 2894 
 

Lempäälän lähdöistä korostuu erityisesti Herralan lähdön suuri teho sekä tehohäviö. 

Selkeänä syynä on lähdön suuri pituus ja suuri asiakasmäärä yhteen lähtöön. Vesilahden 

lähdön suuret häviöt verrattuna tehoon ovat myös merkillepantavia. Syynä tähän lienee 

kuormituksen keskittyminen lähdön loppupäähän. 

5.2.5 Releasettelut johtolähdöittäin 

20 kV:n verkon kuormitus-, oikosulku-, ja maasulkusuojaus toteutetaan releiden avulla. 

Alla esitetään asemien releasettelut taulukoituina. Kuljun ja Lempäälän asemien osalta 

on huomioitava, että asemille tullaan asentamaan sammutus ja samalla releistys vaihtuu. 

Tämä aiheuttaa joitain muutoksia asetteluarvoissa, mutta pääpiirteittäin arvot tulevat 

olemaan taulukoissa esitettyjen mukaiset, sillä verkko suojauksen takana pysyy samana. 

Ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus 

I>  aikalaukaisun laukaisuporras [A] 

t1, t2, t3  jännitteellinen aika jälleenkytkentöjen välissä [s] 

I>>  momenttilaukaisun rajavirta [A] 

I> / Imax  laukaisuportaan suhde kuormitusvirtaan. 

Ik2min / I>  pienimmän oikosulkuvirran suhde laukaisuportaaseen. 

Taulukko 12. Kuljun sähköaseman ylivirtareleen asetteluarvot. 

Lähdöt Imax I> t1 t2 t3 I>> t1 I> / Imax Ik2min Ik2min / I> 
04 Kiilto4 58 400 0,3 0,3 0,5 2500 0,1 6,9 3930 9,8 
05 Hakkari 125 500 0,3 0,3 0,5 2000 0,1 4,0 1612 3,2 
06 Höytämö 55 400 0,3 0,3 0,5 2500 0,1 7,3 2793 7,0 
07 Kyynärmäki 62 250 0,3 0,3 0,5 1500 0,1 4,0 503 2,0 
08 Herrala 48 500 0,3 0,3 0,5 2500 0,1 10,4 2950 5,9 
09 Sääksjärvi 74 400 0,3 0,3 0,5 2500 0,1 5,4 2727 6,8 
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Pikajälleenkytkennän jännitteetön aika kaikissa lähdöissä 0,3 s ja aikajälleenkytkennän 

jännitteetön aika 60 s. Kyynärmäen lähdöllä pienimmän kaksivaiheisen oikosulkuvirran 

suhde releen laukaisuportaaseen täyttyy juuri. Jos lähdön oikosulkuvirta olisi alle 

500 A, täytyisi releen asetteluarvo laskea alle 250 A, jotta suojauksen raja-arvot täytty-

vät. 

Taulukko 13. Marjamäen sähköaseman ylivirtareleen asetteluarvot. 

 Lähdöt Imax I> t1 I>> t1 I> / Imax Ik2min Ik2min / I> 
03 Ideapark 111 600 0,7 3000 0,5 5,4 4613 7,7 
06 Teollisuus 34 400 0,3 2000 0,15 11,8 2233 5,6 
 

Marjamäen sähköaseman lähdöissä ei pääsääntöisesti käytetä jälleenkytkentöjä suuresta 

kaapelimäärästä johtuen. Ainoastaan Teollisuus lähdössä on jälleenkytkentä käytössä 

loppupään ilmajohtoverkon vikoja selvittämässä. Muuten sähköaseman suojausasettelut 

ovat ajantasaisessa kunnossa. 

Taulukko 14. Lempäälän sähköaseman ylivirtareleen asetteluarvot. 

Lähdöt Imax I> t1 t2 t3 I>> I> / Imax Ik2min Ik2min / I> 
08 Keskusta 50 400 0,4     - 8,0 2854 7,1 
09 Herrala 139 500 0,2 0,2 0,5 - 3,6 1427 2,9 
10 Nurmi 85 300 0,2 0,22 0,3 - 3,5 1140 3,8 
12 Vesilahti 75 300 0,21 0,21 0,3 - 4,0 1048 3,5 
15 Kuokatinmäki 79 400 0,4     - 5,1 2894 7,2 
 

Lempäälän sähköaseman lähdöissä Keskusta ja Kuokatinmäki ei käytetä jälleenkytken-

töjä. Muissa lähdöissä PJK:n jännitteetön aika 0,3 s ja AJK:n jännitteetön aika 85 s. 

Sähköaseman nykyisessä suojauksessa on käytössä vain yksi virtalaukaisuporras. 

Maasulkusuojaus 

Maasulkusuojaus toteutetaan laukaisevasti suojareleillä. Huomattavaa on, että Kuljun ja 

Lempäälän sammutuksen myötä tulevat asetteluarvot muuttumaan. Maasta erotetun 

verkon arvot jätetään tällöin releiden tausta-arvoiksi, josta ne voidaan ottaa helposti 

käyttöön, jos sähköaseman sammutus joudutaan poistamaan käytöstä. 

Io(Dir)>  summavirta [A] 

U0  nollapiste jännite, prosenttia nimellisjännitteestä [%] 
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Taulukko 15. Kuljun sähköaseman maasulkusuojauksen asetteluarvot. 

Lähtö IoDir> t1 t2 t3 U0 
04 Kiilto4 2 0,4 0,4 0,5 5 
05 Hakkari 2 0,4 0,4 0,5 5 
06 Höytämö 2 0,4 0,4 0,5 5 
07 Kyynärmäki 2 0,4 0,4 0,5 5 
08 Herrala 2 0,4 0,4 0,5 5 
09 Sääksjärvi 2 0,4 0,4 0,5 5 
 

Maasulkusuojauksen asetteluarvot Kuljun sähköasemalla ovat kaikilla lähdöillä samat. 

Maasulkusuojaus laukeaa summavirran ollessa yli 2 A ja nollapistejännitteen yli 5 % 

nimellisarvostaan. Yhdistettynä jälleenkytkentöihin voidaan suojauksen avulla poistaa 

verkosta ohimeneviä maavikoja. 

Taulukko 16. Marjamäen sähköaseman maasulkusuojauksen asetteluarvot. 

Lähtö Io> t1 t2 t3 U0 Io>> t1 t2 t3 U0 
03 Ideapark 1 1,5 1,5 1,5 5 2 0,5 0,5 0,5 10,0 
06 Teollisuus 1 1,5 - 1,5 5 2 0,3 - 0,3 10,0 
02 Kulju 1 1,5 1,5 1,5 5 2 0,3 0,3 0,3 10,0 
 

Marjamäen maasulkusuojaus on kaksiportainen. Suuri-impedanssisissa maasuluissa 

suojauksen laukeamisajat ovat pidemmät kuin vastaavasti vakavammissa pie-

ni-impedanssisissa suluissa. Tämä osaltaan parantaa verkon suojaustasoa ja käyttömu-

kavuutta. 

Taulukko 17. Lempäälän sähköaseman maasulkusuojauksen asetteluarvot. 

Lähtö IoDir> t1 t2 t3 U0 
08 Keskusta 1,5 0,3  -  - 5 
09 Herrala 1,5 0,5 0,5 0,5 5 
10 Nurmi 1,5 0,5 0,5 0,5 5 
12 Vesilahti 1,5 0,5 0,5 0,5 5 
15 Kuokatinmäki 1,5 0,3  -  - 5 
 

Lempäälän sähköaseman Keskusta ja Kuokatinmäki lähdöissä ei käytetä jälleenkytken-

töjä maasulkusuojauksen yhteydessä. Muilta osin lähtöjen suojaus on tavanomainen. 
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5.2.6 Verkon kunto ja luotettavuus 

Kuten on jo aiemmin todettu, sähkönjakelun luotettavuus on monitahoinen asia. Kyse ei 

ole pelkästään käytettyjen komponenttien kestävyydestä vaan rakennustavasta ja siitä, 

miten sähköverkkoa huolletaan. Tutkimalla verkon komponenttien asennusvuosia saa-

daan kuitenkin jonkinlainen käsitys niiden kunnosta ja tulevista saneeraustarpeista. 

Verkon mekaaninen kunto 

Verkon eri komponenteille voidaan määrittää erilaisia pito- ja käyttöaikoja. VFV käyt-

tää seuraavia pitoaikoja komponenttien käyttöikää määritettäessä. Todellinen pitoaika 

saattaa olla huomattavastikin suurempi, sillä oikein huollettu ja käytetty komponentti on 

pitkäikäinen. 

− Keskijännitekaapelit 45 v 

− Puistomuuntamot  40 v 

− Kiinteistömuuntamot 40 v (sisäinen lähde, 2010) 

Keskijännitekaapelia on Suomessa asennettu jo vuosikymmenien ajan kunta- ja kau-

punkikeskustojen alueelle. Osa alkuperäisistä kaapeleista on jo vanhenemassa ja täten 

monen kunnan alueella on tulossa mittavat uudelleenkaapelointiurakat eteen lähivuosi-

na. Lempäälän kunnan alueella keskijännitekaapelointi on verrattain tuoretta. Kuvio 28 

havainnollistaa Lempäälän alueen kaapelipituuksia asennusvuosittain. Ensimmäiset 

APYAKMM-tyyppiset kaapelit on asennettu 1970-luvun alussa. Kuviosta myös näh-

dään, miten kaapelointimäärä on kaksinkertaistunut 2000-luvun lopulla. 

 

Kuvio 28. Lempäälän alueen keskijännitekaapelipituus asennusvuosittain. 
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Muuntamoiden kuntoa tutkittaessa on huomattava, että pylväsmuuntamoiden elinikä on 

suoraan nähtävissä pylväiden kunnosta. Täten tutkimalla alueen pylväiden kunnon, pää-

see selville myös pylväsmuuntamoiden saneeraustarpeesta. Puistomuuntamoilla tärke-

ämpää on asennusvuosi ja muuntamotyyppi. Kuvio 29 havainnollistaa Lempäälän alu-

een puistomuuntamomääriä vuosittain. Vanhimmat kivitornimuuntamot ovat 

1960-luvun alusta. Vanhimmat kiinteistömuuntamot ovat 1980-luvun loppupuolelta. 

 

Kuvio 29. Lempäälän alueen puistomuuntamomäärät asennusvuosittain. 

Kuten todettiin, pylväsmuuntamoiden saneeraustarve määritellään helpoiten pylväiden 

kunnon perusteella. Kunto on yleensä lähes suoraan verrannollinen asennusvuoteen. 

Liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä pelkän vuositiedon perusteella ei kannata kuiten-

kaan tehdä vaan on myös tarkasteltava pylväiden tosiasiallista kuntoa, johon vaikuttaa 

mm. asennuspaikka ja pylvään käsittelytapa. Kuvio 30 havainnollistaa Lempäälän alu-

een pylväsmääriä asennusvuosittain. 

Erityisesti 1960-luvun lopulla on asennettu paljon pylväitä ja nämä pylväät ovat tulossa 

tiensä päähän. Joitain satoja pylväitä alueella on myös 1950-luvun puolelta, näistä suu-

rin osa tulee poistumaan käynnistyvien kaapelointiprojektien kautta. Toinen suuri keski-

jänniteverkon rakennusbuumi on selkeästi ollut 1980-luvun alussa. Nämä pylväät ovat 

kuitenkin vielä hyväkuntoisia ja akuuttia tarvetta saneerauksiin ei ole. 



51 (85) 
 

 

Kuvio 30. Lempäälän alueen KJ-pylväät asennusvuosittain. 

Pylväiden kuntotietoja voidaan myös tutkia lahoisuuden ja nauhamerkintöjen avulla. 

Nauhamerkinnät kertovat työturvallisuudelle vaarallisista pylväistä. Yhdellä nauhalla 

merkittyyn pylvääseen saa asentaja nousta, jos pylväs on tuettu kunnolla. Kahdella nau-

halla merkittyyn pylvääseen nouseminen on täysin kiellettyä. 

Taulukko 18. Pylväiden kuntotiedot. 

  Lukumäärä [kpl] kaikista [%]
Yhteensä 3064 100 % 
   
Lahoa yli 20 mm 96 3 % 
Lahoa 10-20 mm 184 6 % 
Lahoa 2-10 mm 451 15 % 
Lahoa 0-2 mm 440 14 % 
Terve 1652 54 % 
   
2 nauhaa 21 1 % 
1 nauha 30 1 % 
Ei merkintää 2772 90 % 
 

Suurin osa Lempäälän alueen pylväistä on hyväkuntoisia. Todella lahoja tai kahdella 

nauhalla merkittyjä pylväitä on noin sata yli kolmen tuhannen pylvään massasta. Kai-

kissa kahden nauhan pylväissä on lahoa yli 20 mm, yhden nauhan pylväistä 24:ssä on 

lahoa yli 20mm ja viidessä 10-20 mm. Näistä suuri osa tulee poistumaan käynnissä ole-

vien kaapelointiprojektien kautta. Lahoa 2-20 mm sisältäviä pylväitä onkin jo noin 650 

kappaletta, nämä tulevat saneerausvuoroon seuraavaksi.  
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Verkon luotettavuuslaskenta 

Alueen sähköverkon luotettavuustiedot määritellään Xpowerin RNA-laskennan avulla. 

Laskenta antaa verkkotietoihin perustuvan arvion asiakkaisiin kohdistuvista vioista sekä 

kappaleessa 3.3 esitetyistä verkon tunnusluvuista. 

Taulukoissa 19, 20 ja 21 esitetään asemien luotettavuustunnusluvut lähdöittäin. 

Viat  vikojen määrä lähdölle per vuosi [kpl/a] 

Vikat.  asiakkaille aiheutunut vikatuntipituus [h/a] 

Työkesk.  työkeskeytysten määrä per vuosi [kpl/a] 

Työkesk. kesto asiakkaille aiheutunut työkeskeytyspituus [min/a] 

PJK  pikajälleenkytkentöjen määrä per vuosi [kpl/a] 

AJK  aikajälleenkytkentöjen määrä per vuosi [kpl/a] 

CAIDI, SAIFI, SAIDI verkon tunnusluvut kuten kappaleessa 3.3 esitelty 

Taulukko 19.  Kuljun sähköaseman johtolähtöjen luotettavuustiedot. 

Lähtö Viat Vikat. Työkesk.
Työkesk.
kesto PJK AJK CAIDI SAIFI SAIDI

04 Kiilto4 0,23 41,84 0,48 28,75 2,16 0,38 1,36 0,43 0,58 
05 Hakkari 0,91 1050,98 2,26 135,42 8,11 1,43 0,91 1,17 1,07 
06 Höytämö 0,58 622,65 1,00 60,28 4,87 0,86 1,48 0,76 1,12 
07 Kyynärmäki 3,67 1246,74 4,49 269,41 23,66 4,18 0,57 4,02 2,30 
08 Herrala 0,26 190,50 0,89 53,42 3,46 0,61 1,41 0,51 0,72 
09 Sääksjärvi 0,79 642,99 1,63 97,88 5,30 0,93 0,80 0,98 0,79 
 

Kuljun sähköaseman lähdöistä Hakkari ja Kyynärmäki nousee esille suuri vikatuntien 

määrä. Lisäksi Kyynärmäen lähdössä itse vikojen kappalemäärä vuodessa on suuri. Sa-

malla lähdöllä on myös yli 23 pikajälleenkytkentää vuodessa, joka aiheuttaa asiakkaille 

epämukavaa sähköjen pätkimistä. Jälleenkytkentöjen ja vikojen määrää voisi pienentää 

mm. lähtöön asennettavan verkkokatkaisijan avulla. 

Taulukko 20. Marjamäen sähköaseman johtolähtöjen luotettavuustiedot. 

Lähtö Viat Vikatunnit Työkesk.
Työkesk
kesto PJK AJK CAIDI SAIFI SAIDI

02 Kulju 0,03 0,11 0,16 9,35 0,14 0,02 1,42 0,19 0,27 
03 Ideapark 0,06 0,66 0,30 17,98 0,48 0,08 1,24 0,22 0,28 
06 Teollisuus 0,87 270,97 2,03 121,76 7,26 1,28 1,46 1,29 1,88 
07 Ostolantie 0,03 0,00 0,00 0,00 0,56 0,10 0 0 0 
 



53 (85) 
 

Marjamäen sähköasemalla vikatuntimäärät ovat huomattavan pieniä johtuen korkeasta 

kaapelointiasteesta. Teollisuus lähdön ilmajohto-osuus aiheuttaa lähtöön jälleenkytken-

töjä. Marjamäen alueen kehittyessä harkinnan arvoinen asia lienee lähdön jakaminen 

kaapeli- ja ilmajohtoverkkoon. 

Taulukko 21. Lempäälän sähköaseman johtolähtöjen luotettavuustiedot. 

Lähtö Viat Vikatunnit Työkesk.
Työkesk.
kesto PJK AJK CAIDI SAIFI SAIDI

08 Keskusta 0,21 302,92 1,14 68,64 1,68 0,30 1,29 0,32 0,42 
09 Herrala 1,03 1266,41 3,16 189,32 10,96 1,93 0,79 1,34 1,05 
10 Nurmi 1,18 663,00 2,50 149,93 11,69 2,06 0,62 1,34 0,83 
12 Vesilahti 1,32 1078,62 2,54 152,14 11,81 2,08 1,03 1,65 1,71 
15 Kuokatinmäki 0,23 290,89 1,36 81,80 1,26 0,22 1,35 0,33 0,45 
 

Lempäälän sähköasemalla kaikki maaseutu- ja sekaverkkolähdöt ovat korkeissa jälleen-

kytkentämäärissä. Herralan ja Vesilahden lähtöjen vikakeskeytystuntimäärät ovat myös 

suuret. Tilannetta voidaan parantaa mm. jakorajaoptimoinnilla, kaukokäyttöjen lisäämi-

sellä, maastokatkaisijoilla ja kaapelointiasteen nostamisella. 

5.2.7 Uusien sähköasemien ja 110 kV johtojen varaukset 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavaan on Lempäälän osalta tehty kaksi sähköasemavarausta. 

Näistä Lempäälä pohjoinen sijaitsee Sarvikkaantiellä, linnuntietä noin 4,5 kilometrin 

päässä Marjamäen sähköasemasta ja noin 3,5 kilometrin päässä Lempäälän sähköase-

masta. Syöttö sähköasemalle on suunniteltu rakennettavaksi Lempäälän Rautasemalta, 

jossa liitytään Fingridin 110 kV runkoverkkoon. Tämä 110 kV linja on tehtyjen kaava-

varausten perusteella mahdollista jatkaa aina Nokian Meloon saakka. 

Toinen sähköasemavaraus, Lempäälä eteläinen, sijaitsee Miemolantiellä noin kaksi ki-

lometriä etelään Lempäälän sähköasemalta. Syöttö sähköasemalle on suunniteltu otetta-

vaksi Vattenfallin omistamasta Lempäälän nykyisen sähköaseman syöttöjohdosta, joka 

kulkee Miemolan alueen pohjoispuolelta. 
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Kuvio 31. Lempäälän alueen sähköasema ja 110 kV johtojen varaukset. 

Kuvio 31 esittää sähköasema- sekä alueverkkovaraukset punaisella värillä. Vihreällä 

esitetään Fingridin kantaverkko. Violetilla värillä on kuvattuna Vattenfallin oma alue-

verkko sekä nykyisten asemien syöttöjohdot. 

5.3 Asemien korvaustarkastelu 

Sähköasemien korvaustarkastelun tavoitteena on luoda suunnitelma, joka mahdollistaa 

sähkönjakelun toimivuuden tilanteessa, jossa verkon kriittinen komponentti on poissa 

käytöstä. Yleensä tällä komponentilla tarkoitetaan sähköaseman päämuuntajaa, joka 

joko vian tai suunnitellun keskeytyksen vuoksi ei ole käytössä. Korvaustilanteen suun-

nitteluun liittyvä ohjeistus on verkkoyhtiökohtainen, VFV käyttää seuraavaa ohjeistusta 

ja mallia: 

Korvaustilanteessa sähköaseman kojeiston oletetaan olevan käytössä. Jos sähköasemalla 

on useampi päämuuntaja, varaudutaan suuremman päämuuntajan korvaamiseen. Korva-

ustilanne lasketaan sähköaseman huippukuormituksella. Joissain tilanteissa korvaustar-

kastelu voidaan tehdä myös olettaen, että alue- tai kantaverkossa on vika, jolloin ky-

seessä voi olla myös useamman sähköaseman korvaustilanne. 
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Korvauskytkentä muodostetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

− Sähköteknisten raja-arvojen tulee täyttyä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi suoja-

uksen raja-arvoja, verkon jännitteenalenemaa ja johtojen oikosulkukestoisuutta 

sekä kuormitettavuutta.  

− Korvauskytkentä tulee pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Toisin sanoen py-

ritään välttämään turhia lähtöjen jakoa sekä muuta lähtöjen peruskytkennästä 

poikkeavaa verkkokytkentää. 

− Kytkennän muodostamisessa tulee suosia kaukokäytettäviä erottimia. Tällä no-

peutetaan korvauskytkennän muodostamista. 

− Jos mahdollista, korvattavan sähköaseman kojeiston käyttöä tulee välttää. Tämä 

helpottaa sähköaseman korvaamista myös silloin, kun sähköaseman kojeisto ei 

vian tai muun huoltotoimenpiteen vuoksi ole käytössä. 

− Taajama- ja maaseutulähtöjä ei mielellään tulisi yhdistää korvaustilanteessa. Ky-

seessä on normaali verkonkäytöllinen seikka, jossa taajamalähdöt pyritään käyt-

tämään erillään vikaherkemmistä maaseutulähdöistä. 

Korvaustilanteessa on käytössä tavallista kevyemmät sähkötekniset raja-arvot. Kuten 

kappaleessa 3.2 esitettiin, jännitteenalenemaksi keskijänniteverkossa hyväksytään 10 %. 

Lisäksi suojauksen raja-arvot ovat kevyemmät kuin normaalitilanteessa. Kuvio 32 esit-

tää ylivirtasuojauksen raja-arvot korvaus- ja normaalitilanteessa.  

 

Kuvio 32. VFV:n virtasuojauksen raja-arvot. 

Korvaustilanteiden laskennat ja kartat esitetään liitteessä neljä. 
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5.3.1 Kuljun sähköaseman korvaus 

Kuljun sähköaseman korvauksessa käytetään Lempäälän ja Marjamäen asemia. Lem-

päälän sähköaseman Keskusta lähtö korvaa Kuljun Hakkari lähdön. Marjamäen sähkö-

aseman Kulju lähtö korvaa Kuljun sähköaseman kiskoston kautta sähköaseman muut 

lähdöt. 

Marjamäen Kulju lähdön virtamuuntaja tulisi vaihtaa, sillä nimellisvirta ylitetään kor-

vaustilanteessa. Muuten korvaustilanteen sähkötekniset arvot ovat rajojen puitteissa ja 

korvaus onnistuu yksinkertaisella kytkennällä. Lempäälän sähköaseman päämuuntajan 

kuormitusaste nousee korvaustilanteessa 98 %:iin. Tehojen kasvaessa kuormitusaste voi 

ylittää nimellistehon mutta muistettava on, että päämuuntajille voidaan laskea n. 120 % 

ylikuormitusvara. Varsinkin, kun huomioidaan, että kovimmat kuormitukset ovat talvel-

la, jolloin jäähdytys on luonnollisesti parempi. 

5.3.2 Marjamäen sähköaseman korvaus 

Marjamäen sähköasema on tuoreutensa vuoksi helppo korvattava. Sähköasema korva-

taan täysin Lempäälän ja Kuljun Herrala-nimisten lähtöjen avulla. Sähkötekniset raja-

arvot täyttyvät ja korvaavien muuntajien kuormitusasteet pysyvät sallituissa rajoissa. 

Marjamäen alueen kuormituksien kasvaessa voi korvattavuus jossain vaiheessa osoit-

tautua hankalaksi. Nykyisellä verkolla tehdyn ennustelaskennan mukaan alueen virrat 

voivat lähes kaksinkertaistua ennen kuin korvattavuus aiheuttaa vakavia ongelmia.  

5.3.3 Lempäälän sähköaseman korvaus 

Lempäälän sähköaseman korvaus suoritetaan Kuljun ja Marjamäen asemien avulla. Joi-

tain lähdön osia voitaisiin korvata myös Viialasta ja Pirkkalasta, mutta korvauskytken-

nän yksinkertaistamiseksi tämä ei ole toivottavaa. Kuljun sähköasemalta korvataan 

Lempäälän keskusta sekä nauhataajaman alueet. Marjamäen Teollisuus lähtö korvaa 

Lempäälän sähköaseman kiskoston kautta Nurmen ja Vesilahden lähdöt. 

Kuljun sähköaseman Hakkari lähdön virtamuuntaja tulisi vaihtaa, sillä nimellisvirta 

ylitetään korvaustilanteessa. Muuten korvauskytkentä onnistuu teknisten raja-arvojen 

puitteissa. Lempäälän sähköasemaa korvaus tulee muodostumaan hankalaksi huomatta-

vasti nopeammin kuin muiden alueen asemien. Nykyinen korvaustarkastelu mahdollis-

taa vain muutaman kymmenen ampeerin kuormitusvirran kasvun. 
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6 Alueen muutostekijät 

6.1 Mekaaninen kunto ja käyttövarmuus 

Lempäälän kunnan alueella mekaanisen kunnon vaatimia uusintakohteita on muutamia. 

Kuten verkon nykytilan määrittelystä voidaan päätellä, kaapelit sekä puistomuuntamot 

eivät ole vielä tulossa tiensä päähän, joten mekaanisen kunnon vaatimat uusintakohteet 

on helpointa määritellä pylvästietojen perusteella. Mekaanisen kunnon tarkastelussa ei 

huomioida käynnistyviä tai käynnissä olevia saneerausprojekteja Ahtialan, Vanattaran, 

Aimalan ja Hauralan alueilla. Lempäälän alueen sähköverkkoa saneerataan jatkuvalla 

tahdilla ja tällä kuntomäärittelyllä pyritään vain määrittämään tulevia saneerauskohteita.  

Käyttövarmuusmielessä, lisäämällä verkon silmukointia saadaan varasyöttöreittejä lisää 

ja vikatilanteissa sähköjen palauttaminen alueelle on helpompaa. Hyviä paikkoja tällai-

sille renkaille ovat kovassa kuormassa olevat sekä muuten kriittiset lähdöt. 

 

Kuvio 33. Mekaanisen kunnon ja käyttövarmuuden tarkastelukohteet. 
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1. Moision alueen X-pylväät 

Lempäälän sähköaseman Herralan lähdössä on Moision alueella 1960-luvun alussa 

asennettuja X-pylväitä. Näissä pylväissä on vuonna 2005 tehdyn lahotarkastuksen mu-

kaan 2-20 mm lahoa. Itse Moision haara on myös huonokuntoinen, lahoa pylväissä on 

10-20 mm.  

Lähdön kova kuormitus (<4 MW) sekä kriittisyys alueen sähkönsyötössä nostaa sanee-

rauksen ajankohtaiseksi tarkastelujakson alkuosan aikana. Samalla Moision renkaan 

kiinnirakentaminen Kuljun Hakkari lähtöön on käyttövarmuusmielessä viisasta (tar-

kempi selvitys renkaasta kappaleessa 7.2.2). 

2. Sääksjärven alue 

Alueella on yksittäisiä mekaanisesti huonokuntoisia kohteita. Huonointa osaa edustaa 

Kannistontien runko sekä Välimäen erottimen ja Kannistontien puistomuuntamon väli-

nen rengasyhteys. Erityisesti jälkimmäisen pylväät ovat lahoja sekä osa merkitty nau-

hoilla. Rengasyhteyden kaapelointi ja siirto Sääksjärventien suuntaiseksi Metalpakin 

sekä Tatekan muuntamoiden välille tulee ajankohtaiseksi tarkastelujakson aikana jo 

käyttövarmuusmielessäkin, sillä rengas on arvokas varasyöttöreitti alueen sisällä. 

3. Lastustenkulma 

Lastustenkulman alueella osa pylväistä on 1950-luvun lopusta. Pylväiden kunto on 

vuonna 2008 tehdyn lahotarkastuksen mukaan vaihteleva, osittain jopa heikko. Rau-

taseman pohjoisosan pylväistä osa on merkitty yhdellä nauhalla, lahoa näissä pylväissä 

on 10–20 mm. Eteläosassa pylväät ovat yhtä vanhoja, mutta parempikuntoisia, lahoa on 

muutamia millejä. Vaikka kuormitukset alueella eivät ole kovia, on lahoinen osuus läh-

dön rungolla, joten saneeraus on ajankohtainen tarkastelujakson aikana. Alueelle ollaan 

myös muodostamassa osayleiskaavaa, joka voi lisätä alueen asutusta. 

Saman lähdön eteläosassa, Koiviston alueella, on pylväitä 1960-luvun alkupuolelta. Osa 

pylväistä on kolhittuja sekä lahoja. Pylväiden kunto kuitenkin kokonaisuutena parempi 

kuin Rautasemalla. Muutaman muuntopiirin kaapelointi Koiviston alueelta noussee 

ajankohtaiseksi tarkastelujakson aikana. 
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4. Nurmi 

Nurmen alueen länsirajalla, Pirkkalan ja Vanhan Rantatien risteyksen alueella pylvästys 

on pääosin vanhaa, jopa 1950-luvun alkupuolelta. Heikot pylväät sijaitsevat pääasiassa 

Nurmen lähdön rungolla, joitain yksittäisiä pylväitä on myös Portaankorvan haaran 

päässä. Vuonna 2005 tehdyn lahotarkastuksen mukaan osa pylväistä on erittäin lahoja 

(yli 20 mm) ja merkitty kahdella nauhalla. Vaikka lähdön asiakasmäärä ei ole suuri ja 

kuormitus lähdön päässä on kohtalaisen pieni, pylväiden sijainti runko-osalla nostaa 

muutaman muuntopiirin saneerauksen ajankohtaiseksi tarkastelujakson aikana. 

5. Liponselkä ja Hulausjärvi 

Liponselän ympäristöä syötetään Toijalan sekä Viialan asemilta. Alueen rungot laskevat 

Miemolasta kohti Rikalaa samassa johtokadussa. Pylväät ovat 1960-luvun puolivälistä 

ja osittain heikkokuntoisia. Vuonna 2005 tehdyn lahotarkastuksen mukaan lahoa pyl-

väissä on paikoitellen jopa yli 20 mm, pääosin kuitenkin alle 20 mm. Saneeraustarve ei 

ole kriittinen mutta tulee ajankohtaiseksi tarkastelujakson loppupuolella. 

Vettenmaan puolella Lipontien asutusta syöttävä Raven-linja on osittain heikkokuntoi-

silla pylväillä. Näiden pylväiden asennusvuodet vaihtelevat 1960-1970-luvuilla. Lahoa 

tehdyn tarkastuksen mukaan on paikoitellen yli 20 mm, pääasiassa 10-20 mm. Yksittäi-

siä nauhapylväitä on siellä täällä. Johtuen paikoitellen erittäin huonokuntoisista pylväis-

tä saneeraustarve on ajankohtainen tarkastelujakson alkupuolen aikana. 

Liponselän länsipuolella pylväät ovat pääasiassa 1965-1970 vuosilta. Lahoa joissain 

pylväissä on yli 10 mm, mutta pääasiassa tämän alle. Perälän alueella, kunnanrajan tun-

tumassa, muutaman muuntopiirin kaapelointi noussee ajankohtaiseksi ennen koko tien-

suuntaisen osan kaapelointia. 

Hulausjärven länsipuolella, Turuntien suuntaisesti kulkevalla Raven-linjalla on yksittäi-

siä huonompia pylväitä. Muutaman muuntopiirin kaapelointi lienee ajankohtainen tar-

kastelujakson aikana, mutta koko tiensuuntaista osaa ei ole tarvetta kaapeloida. 

6. Vesilahti 

Vesilahden lähdön alun pylväät ovat 60-luvun lopulta ja osa näistä pylväistä on heikko-

kuntoisia. Pylväiden lahoisuusaste vaihtelee paljon, muutamasta millistä yli 20 mm:iin. 
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Reilun kilometrin kaapelointi Turuntien varresta nousee tarkastelujakson aikana tehtä-

väksi. 

Lähdön loppupäässä, Vesilahden kunnan puolella, Kaakilanniemen haarassa on joitain 

huonompia osia. Parin muuntopiirin kaapelointi haaran alkupäästä tulee ajankohtaiseksi 

tarkastelujakson aikana. 

7. Käyttövarmuuskohteet 

Kuljun sähköaseman syöttämä Kiillon lähtö kulkee Sääksjärven lähdön kanssa rinnak-

kain kohti Kiillon aluetta. Sääksjärven lähdön toimiessa Kiillon varasyöttönä lähtöjen 

erottaminen tai kaapeloiminen käyttövarmuusmielessä nousee ajankohtaiseksi jo ennen 

mekaanisen kunnon aiheuttamaa uusintatarvetta. Huomattavaa kuitenkin on, että Höy-

tämön lähtö mahdollistaa Kiillon varasyötön myös pohjoiskautta, joten kriittinen kohde 

lähtöjen erottaminen ei ole. 

Toinen käyttövarmuuskohde sijaitsee Vaihmalassa, jossa Viialan sähköaseman Lempää-

lä lähdön loppuosa syöttää Laasonportin aluetta. Alueelle on rakennettu omakotiasutus-

ta ja asutus tulee vielä hiukan lisääntymään tulevaisuudessa. Rengasyhteys Vaihmalasta 

Valkeakoskentien suuntaisesti Lempäälän Herrala lähtöön olisi arvokas varasyöttöyhte-

ys. Varsinkin kun huomioidaan Viialan Lempäälä lähdön pituus ja rakennusvaiheessa 

oleva asuinalue. 

6.2 Kaavasuunnitelmat 

Kunnan kaavoitus ohjaa voimakkaasti alueen kehittymistä ja kehityssuuntia. Lempää-

lässä kaavoituksen perusideana on nauhataajaman tiivistäminen. Taajamien ulkopuolella 

tavoitteena on säilyttää maaseutumainen maisema, joten uusia laajoja kaavoituksia ei 

ole luvassa haja-asutusalueelle. Hyvin suunniteltu sähköverkko kehittyy hiukan kaavoi-

tuksen edellä, täten kaavasuunnitelmilla on suuri vaikutus tulevaan sähköverkon muo-

toon. Kaavasuunnitelmien huomiointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa 

verkon suunnittelussa ja mahdollistaa harkitun reagoinnin tuleviin kuormituksenkasvui-

hin. 
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Kuvio 34. Kunnan kaavasuunnitelmat. 

6.2.1 Keskustan osayleiskaava 

Suurista hankkeista Lempäälän keskustan osayleiskaava (merkitty kuviossa 34 numerol-

la 1) tulee vaikuttamaan alueen sähköverkkoon merkittävästi. Osayleiskaava ei itsessään 

vastaa alueen asemakaavaa vaan toimii ohjenuorana asemakaavoitukseen ja asettaa 

suuntia kaavoitukselle, joten nähtävillä olevia aluerajauksia ei voida pitää lopullisina 

vaan enemmänkin suuntaa-antavina. 

Vielä keskeneräisen keskustan osayleiskaavan tavoitevuotena pidetään vuotta 2030. 

Kaavan tullee voimaan vuosien 2011-2012 aikana. Kaavasta on valmisteltuna kaksi 

toisistaan poikkeavaa vaihtoehtoa. Kaavavaihtoehdosta riippuen keskustan asukasmää-

rän lisäykseksi arvioidaan 4 000-7 500 henkeä. Vaihtoehdon 1 mukainen kaava on tiivis 

ja asutusta keskusta-alueelle on suunniteltu enemmän. Todennäköisesti lopullinen kaava 

tulee sisältämään osia kummastakin kaavaehdotelmasta. Toisaalta Tampereen kaupun-

kiseudun rakennesuunnitelmassa Lempäälän keskustan asukasmäärän lisäykseksi on 

arvioitu 2019 mennessä 1 900 henkeä ja 2030 mennessä 3 700 henkeä. Arviot keskustan 
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asukasmäärästä siis vaihtelevat suuresti. Jonkinlaisena keskiarvona asukasmäärän lisä-

ykseksi voidaan pitää noin 2 500 henkeä vuonna 2020 ja noin 5 000 henkeä vuonna 

2030. Asutus tulee olemaan pääasiassa kerrostaloasutusta, lisäksi joitain pientaloalueita. 

(Kaupunkiseudun rakenne…, 2010) (Lempäälän kuntakeskusta, 2010) (Penttilä, 2010) 

6.2.2 Muut kaavoituskohteet 

2. Sääksjärvi 

Sääksjärven Sipilään on suunnitteilla pientalovaltainen 20 ha asuinalue, jolle kokonai-

suudessaan on tulossa noin 50 asuntoa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 

alueelle tulee noin 20 pientaloasuntoa, joiden arvioitu valmistuminen on noin 2012-

2013. (Lempäälän kaavoitus, 2010) 

Sääksjärven Lehtivuoren alueelle on suunnitteilla laajamittainen 50 ha asuinalue. Koko-

naisuudessaan alueelle on tulossa yli 700 asuntoa kerros-, rivi- ja omakotitaloissa. Alue 

sijaitsee Tampereen sähköverkon ja VFV:n raja-alueella ja tarkkaa toimialuerajaa ei 

vielä ole päätetty. Pääosa asunnoista tulee kuitenkin sijoittumaan VFV:n puolelle. Alu-

eella havaittujen Hajuheinä esiintymien vuoksi alueen kaavoitus on menossa uusiksi, 

mutta odotettavaa on, että ratkaisut ovat samankaltaisia kuin nykyisessä kaavaehdotuk-

sessa. Käytyjen keskustelujen mukaan odotettavissa on, että rakentamaan päästään tar-

kastelujakson loppupuolella. (Lempäälän kaavoitus, 2010) (Penttilä, 2010) 

Urheilukentän alueelle on tulossa muutamia asuntoja sekä S-market ja päiväkoti. Laa-

jamittaista verkonrakennustarvetta nämä eivät tule kuitenkaan aiheuttamaan vaan verk-

koon liittäminen voitaneen toteuttaa PJ-rakentamisella. 

3. Kuljun alue 

Kiimakallion alueelle on suunnitteilla 90–120 asunnon asuinalue. Alue tulee koostu-

maan pääasiassa omakotitaloista sekä muutamasta kymmenestä rivitaloasunnosta. Alu-

een kaavoitus on valmis ja rakentaminen alkaa piakkoin, täten alueelle kohdistuu ver-

konrakennustarpeita tarkastelujakson aikana. (Lempäälän kaavoitus, 2010) 

Kukkolanmäen alueelle on suunnitteilla noin 20 omakotitalon ja 13 rivitalon alue. Alu-

een kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Rakentamisaikataulusta ei ole vielä tar-

kempaa tietoa. (Lempäälän kaavoitus, 2010) 
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Ketunmäki-Palomäki väliselle alueelle Tampereentien kummallekin puolelle on suun-

nitteilla noin 200 asunnon pääasiassa omakotitalovaltainen alue. Kaava on vielä valmis-

teluvaiheessa, joten tarkemmasta laajuudesta ei ole vielä tietoa. (Lempäälän kaavoitus, 

2010) 

Kuljun kartanon pellolle on 12 ha alueelle suunniteltu vajaan 150 asunnon asuinalue. 

Kaavaehdotuksessa alueelle on varattu tilat noin 18 omakoti- ja 13 rivitalolle. (Lempää-

län kaavoitus, 2010) 

4. Moision alue 

Moision alueella on käynnissä useampia kaavoituksia. Tavoitteena lähinnä tiivistää alu-

een asutusta. Laajoja uusia asuinalueita ei ole suunnitteilla. Merkittävä yksittäinen han-

ke tulee olemaan Vanattarantien itäpuolen lisärakentaminen. Alueen kaavoitus tullaan 

aloittamaan 2011-2012, joten lisärakentaminen ajoittunee tarkastelujakson loppupuolel-

le. (Lempäälän kaavoitus, 2010) (Penttilä, 2010) 

Lopentien varteen on kaavoitettu noin 120 asunnon asuinalue. Alueen kaavan mukaan 

suunnitteilla on noin 25 omakoti- ja 17 rivitalotonttia, joille huoneistoja tulee yhteensä 

noin 120 kappaletta. Rakentamisen aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa. (Lempää-

län kaavoitus, 2010) 

Jos kaikki Moision alueen kaavasuunnitelmat toteutuvat, kasvavat alueen jo ennestään 

korkeat kuormitukset vielä lisää. Alueen tehotarkastelua onkin syytä tehdä ajoittain tu-

levaisuudessa. 

5. Marjamäki 

Hullikankulman perälle kaavoitetaan rakennusoikeudeltaan 60 000 m2 teollisuusalue. 

Alue sijaitsee nykyisen Hullikankulman teollisuusalueen jatkona eikä aiheuta merkittä-

viä muutostarpeita sähköverkkoon Marjamäen sähköaseman läheisyyden myötä. (Lem-

päälän kaavoitus, 2010) 

Helsingintien pohjoispuolelle on suunniteltu lähes 200 ha kaupan ja teollisuuden alue. 

Alueen kaavoitus tulee mahdollistamaan mm. päivittäistavarakaupan sekä erikoistava-

ran ja paljon tilaa vievän tavaran kaupan rakentamisen. Lisäksi on varattu tilaa toimi- ja 

varastotiloille. Marjamäen sähköasema sijaitsee alueen itäreunassa, joten sähkönjakelun 
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kannalta alueen laajentuminen ei aiheuta vakavia ongelmia. (Lempäälän kaavoitus, 

2010) 

6.3 Teollisuus, kauppa ja tiehankkeet 

Suuret teollisuuden ja kaupan hankkeet keskittyvät Lempäälässä Marjamäen yrityspuis-

ton alueelle. Erilaisissa suunnitelmissa on esitelty mm. uusia kauppakeskuksia ja torni-

hotellia nykyisen Ideaparkin lähettyville. Suunnitelluista hankkeista varmasti toteutuvi-

en arviointi on hankalaa johtuen hankkeiden erilaisista taustoista ja tämänhetkisestä 

tilasta. Sähköverkon näkökulmasta sähköaseman läheisyys mahdollistaa kuitenkin hel-

pon reagoinnin tuleviin hankkeisiin, joten odotettavissa ei ole suuria ongelmia sähkön-

saannin kannalta. Kuormien kasvaessa suurimmat haasteet tulevatkin liittymään alueen 

korvattavuuteen. Lempäälän ja Kuljun asemille on matkaa ja Marjamäen alueen piste-

mäinen kuormitus voi olla haasteellinen korvattava. 

1. Ideaparkin alueelle suunnitellaan uutta maanalaista uimahallia, hiihtoputkea sekä 

tornihotellia. Hotellin tehonkulutukseksi on arvioitu noin 1 MW. Uimahallin tehonkulu-

tus voidaan arvioida esimerkiksi Kangasalan uuden uimahallin kulutuksen mukaan, 

noin 230 kVA. On myös väläytelty Ideaparkin laajentamista uusilla myyntitiloilla. Kun 

kaikki Ideaparkin suunnitelmat otetaan huomioon, voidaan kauppakeskuksen lopulli-

seksi tehoksi arvioida jopa 7 MW. 

2. Inex Partners tulee rakentamaan Helsingintien pohjoispuolelle uuden logistiikkakes-

kuksen johon se siirtää toimintonsa Sääksjärveltä. Alkuvaiheessa keskuksen kulutuk-

seksi on arvioitu 700 kW, mutta suunniteltujen laajennusten myötä tehontarpeen on ar-

vioitu nousevan lähes 900 kW asti. 

3. Idea-areena on Helsingintien pohjoispuolelle suunniteltu suuren tavaran kauppakes-

kus. Tehtyjen esisopimusten myötä keskukselle on varattu yli 20 ha alue Ideaparkin 

pohjoispuolelta. Keskuksen rakentamisaikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta 

johtuen Marjamäen sähköaseman läheisyydestä sähkönsaanti ei tule olemaan suuri on-

gelma. Kauppakeskuksen on arvioitu ottavan noin 1000 A liittymän eli huipputehon 

tarpeeksi saadaan noin 700 kVA. 
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Tiehankkeet 

 

Kuvio 35. Tiehankkeet Tampereen seudulla. (Pirkanmaan 2. maakuntakaava) 

1. VT3 oikaisu, Kulju-Pirkkala 

Merkittävin tiehanke Lempäälän alueella on VT3 oikaisu välillä Kulju-Pirkkala. Hanke 

on tällä hetkellä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, joten tarkempaa rakenta-

misaikataulua ei vielä ole saatavilla. Hanke ei tule aiheuttamaan merkittäviä muutostar-

peita sähköverkkoon kunhan tien rakentamisvaiheessa putkitetaan riittävä määrä alituk-

sia. Valtatien alittaminen jälkikäteen on erittäin hankalaa, joten rakennusvaiheessa on 

jakeluverkkoyhtiön syytä olla mukana luomassa tarvittava määrä alituksia huomioiden 

myös tulevaisuuden tarpeet. 

2. Ruskontien jatkaminen 

Toinen merkittävä hanke on Ruskontien pidentäminen kehätieksi välille Kangasala-

Tampere-Lempäälä-Pirkkalan lentokenttä. Tien rakentaminen riippuu pitkälti tulevasta 

Tampere-Pirkkala logistiikkakeskuksesta ja sen aikataulusta. Myöskään tämä hanke ei 

tule aiheuttamaan merkittäviä muutostarpeita sähköverkkoon, sillä tien pohjoispuolelle 

jää vain pieni osa Sipilän alueesta. Rakennusvaiheessa tulee tämän alueen syöttöjohdot 

kaapeloida ja putkittaa tien osalta, mutta muita suuria tarpeita sähköverkon muutoksille 

ei tule. 
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7 Verkon kehittämissuunnitelmat 

Tutkittaessa verkon kehittämiskohteita (kappale 6) selkeästi tärkeimmäksi kohteeksi 

nousee Lempäälän keskustan uusi yleiskaava ja siitä aiheutuva sähköaseman siirtotarve. 

Sähköaseman nykyinen paikka ei ole keskustakuvaan sopiva ja ilman uusia saneerauk-

sia sähköaseman mekaaninen kunto alkaa olla noin 15 vuoden kuluttua tiensä päässä. 

Mahdollisia uusia sähköasemapaikkoja on tehtyjen kaavavarausten perusteella kaksi. 

Nämä kulkevat tässä työssä nimillä Lempäälä pohjoinen ja Lempäälä eteläinen. Kum-

mallekin sähköasemalle on tehty myös 110 kV:n linjan varaus (kuten kuvio 31 havain-

nollistaa). 

Sähköteknisen tilan puolesta Lempäälän alueen verkko ei vaadi välittömiä toimia. Oi-

kosulkukestottomia johtoja ei ole ja jännitteenalenemat ovat kohtuulliset. Sähköasema-

tasolla akuutteja saneeraustarpeita ei ole ja kuten on todettu, Lempäälän ja Kuljun ase-

mille tullaan asentamaan vuoden 2010 aikana uudet releet sekä maasulun sammutuslait-

teisto. 

7.1 Kehittäminen kytkentämuutoksin 

Niin sanottua helppoa verkon kehittämistä on kytkentätilanteen optimointi. Optimoin-

nista syntyvät kustannukset ovat pieniä tai niitä ei synny lainkaan. Kytkentätilanteen 

optimoinnilla varmistetaan verkon paras suorituskyky kunakin hetkenä. 

7.1.1 Hakkarin ja Herralan lähtöjen keventäminen 

 

Kuvio 36. Hakkarin ja Herralan lähtöjen kytkentäehdotukset 
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Lempäälän alueen johtolähtöjä tutkiessa optimointikohteiksi nousevat Kuljun Hakkari 

ja Lempäälän Herrala lähdöt suurine kuormituksineen. Kuvio 36 esittää kytkentäohjeen 

uusien jakorajojen käyttöönottamiseksi. Taulukko 22 esittää keskeisimmät tarkastelulu-

vut lähdöittäin. Lukujen vertailukohta on peruskytkentätilanne, jonka tunnusluvut on 

esitelty liitteessä 2. 

Taulukko 22. Jakorajaoptimoinnin aiheuttamat muutokset keskeisimpiin arvoihin. 

  Pmax Vikatunnit Ph 
08 KJU_Herrala 2871 457,84 9,16 
09 LEM_Herrala 3569 823,78 19,71 
Erotus   -159,22 -26,94
  
05 KJU_Hakkari 3063 797,29 29,30 
08 LEM_Keskusta 3152 479,47 21,78 
Erotus   -78,74 -38,25

 

Herralan muutos tasaa kuormituksia Lempäälän Herrala lähdöstä Kuljun samannimiseen 

lähtöön. Kytkentämuutoksen yhteydessä kannattaa ”X1707D91E2/Herrala”-erotin 

muuttaa kaukokäytettäväksi. Jakorajamuutos pienentää kuitenkin verkon häviö- ja muita 

kustannuksia niin huomattavasti, että investointi kaukokäyttöön tulee kannattavaksi jo 

alle vuoden kuoletusajalla. 

Kulju Hakkari jakorajamuutoksella tasataan Hakkari lähdön kovaa kuormitusta Lem-

päälän Keskusta lähtöön. Huomattavaa on, että avojohtopituus keskustan lähdössä kas-

vaa hiukan. Uusi avojohdon määrä on noin 2 km ja lähdön kokonaispituus vajaa 11 km. 

Vikoja tämä ei kuitenkaan lisää huomattavasti, sillä lisättävä verkonosa on käytännössä 

taajamaverkkoa. Kustannussäästöt ovat huomattavasti suuremmat kuin Herralan tapauk-

sessa johtuen suuremmasta häviötehosäästöstä. Muutos voidaan toteuttaa kaukokäytet-

tävillä erottimilla. 

7.1.2 Marjamäen sähköaseman hyödyntäminen 

Marjamäen sähköaseman sijainti Moision kovien kuormituksien vieressä on hyödyntä-

mätön vara. Tällä hetkellä alue syötetään pitkillä kovakuormaisilla lähdöillä Lempäälän 

sekä Kuljun asemilta. Siirtämällä osa kuormituksista Marjamäen Kuljun lähtöön saa-

daan tasattua kuormituksia koko Lempäälän alueella ja tehon siirtomatkat lyhenevät. 



68 (85) 
 

 

Kuvio 37. Tehojen siirto Marjamäen Kulju lähtöön. 

Kuvio 37 esittää Moision alueen uuden kytkentätilanteen. Huomioitavaa on, että kappa-

leessa 7.2.2 esiteltävä Moision rengas on rakennettava ennen kuin kytkennän muutos on 

mahdollinen. 

Kuten taulukko 23 havainnollistaa, tehot jakaantuvat huomattavasti tasaisemmin eri 

lähtöjen kesken. Lempäälän Keskusta lähdön kuormitus nousee yli 3 MW:n, muuten 

kuormitukset ovat huomattavasti tasaisemmat kuin aikaisemmin. Yli 4 MW:n lähtöjä ei 

Lempäälän alueen verkossa muutoksen jälkeen ole. Asiakkaiden kokemat vikatuntimää-

rät laskevat muutoksen myötä noin 300 tunnilla, muuten tunnusluvut pysyvät lähes sa-

moina. 

Taulukko 23. Lähtöjen keskeisimmät arvot muutoksen jälkeen. 

Lähtö As. Pmax Vikatunnit Ph 

02 MJM_Kulju 713 2517 603,67 20,4
08 KJU_Herrala 754 2855 445,75 9,1 
05 KJU_Hakkari 749 2561 761,30 13,8
09 LEM_Herrala 738 1636 228,69 1,1 
08 LEM_Keskusta 1480 3161 479,48 22,0
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Uudet päämuuntajien kuormitusasteet muutoksen jälkeen ovat seuraavat; Kulju 14,2 

MW / 57 %, Marjamäki 7,6 MW / 30 % ja Lempäälä 13,2 MW / 53 %. Eli kuormitukset 

jakaantuvat huomattavasti tasaisemmin päämuuntajien kesken. 

Kun huomioidaan kappaleessa 7.3 esiteltävät tehonkasvut, lähtöjen tehot vuonna 2020 

ovat suurin piirtein taulukon 24 mukaiset. 

Taulukko 24. Lähtöjen tehot vuonna 2020 kaikkien tehonkasvukohteiden toteutuessa. 

Lähtö Imax Pmax  Eh k-aste Uh Ph Uhk 
MJM_Kulju 95 3277 154,5 31 1,5 35,1 1,1 
KJU_Herrala 123 4276 111,3 46 0,9 24,9 0,6 
KJU_Hakkari 97 3403 41,5 36 1,0 16,1 1,0 
LEM_Herrala 99 3373 38,9 33 0,3 6,6 0,8 
LEM_Keskusta 150 5199 226,9 66 1,5 54,1 0,9 
 

Päämuuntajien kuormitusasteet vuonna 2020 ovat seuraavat; Kulju 17,3 MW / 70 %, 

Marjamäki 11,5 MW / 46 % ja Lempäälä 18,6 MW / 93 %. Lempäälän 20 MVA pää-

muuntaja on siis huomattavassa kuormassa, jos kuormitukset lisääntyvät oletetulla ta-

valla. Päämuuntajan vaihtaminen 25 MVA:n koneeksi pienentää kuormitusasteen 

74%:n. 

7.2 Mekaanisen kunnon vaatimat saneeraukset ja käyttövarmuus 

Mekaanisen kunnon ja käyttövarmuuden vaatimat uusintakohteet on esitelty luvussa 

6.1. Käyttövarmuus ja kriittisyys mielessä tarkastelujakson alkupuolella saneerattaviksi 

nousevat Moision alueen X-pylväät sekä Moision rengasyhteys. Muita heikon kuntonsa 

puolesta saneerattavia kohteita ovat Lastustenkulman ja Nurmen alueen heikoimmat 

osat. Vaikka kuormitus ei ole alueilla kova, pylväiden heikko kunto nostaa ne sanee-

rauskohteita määriteltäessä korkealle. Suurin osa muista Lempäälän alueen mekaanisen 

kunnon vaatimista uusimisista on tehtävissä muuntaman muuntopiirin kaapeloinnilla. 

Työn puitteissa ei luoda tarkkoja saneeraussuunnitelmia mekaanisen kunnon vaatimiin 

uusintoihin, sillä kyseessä on lähinnä ilmalinjan siirtäminen tien viereen ja pylväsmuun-

tamoiden korvaaminen satelliitti- tai puistomuuntamoilla. Käyttövarmuuskohteisiin teh-

dään karkeat yleissuunnitelmat, joiden perusteella tarkempi suunnittelu voidaan tehdä 

tulevaisuudessa. 
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7.2.1 Sääksjärven rengas 

Sääksjärven renkaan uusiminen muuntamoiden välille Metalpak-Tateka on käyttövar-

muusmielessä tehtävä työ. Nykyisen (kuvio 38, sinisellä korostettu osuus) renkaan pyl-

väät ovat huonokuntoisia ja tulossa käyttöikänsä päähän. 

 

Kuvio 38. Sääksjärven renkaan uusimissuunnitelma. 

Suunnitelmasta tehdyssä luotettavuuslaskennassa (RNA) merkittävimmät tunnusluvut 

pysyvät lähes samoina, joka on ymmärrettävää, sillä olemassa oleva rengas korvataan 

vain uudella. 

7.2.2 Moision rengas 

Moision alueen tehonkasvu sekä käyttövarmuus nostavat Hakkari-Herrala renkaan ra-

kentamisen ajankohtaiseksi. Renkaalle on kaksi luontevaa paikkaa Moision alueella. 

Toinen Tampereentien mukaisesti (kuvio 39, punainen katkoviiva), jossa joko radan 

alitus tai ylitys tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan. Renkaan päät sijaitsisivat lähimmil-

lä pylväillä tien vieressä. Toiseen pylvääseen olisi myös rakennettava erotin, jolla ren-

gasta voitaisiin käyttää. 

Toinen vaihtoehto (kuvio 39 punainen viiva) renkaan paikaksi on Salakkapolulla olevan 

puistomuuntamon ja Teollisuuskyläntiellä sijaitsevan muuntamon yhdistäminen. Vaih-

toehtoisesti rengas voidaan jatkaa Teollisuuskylän pylväsmuuntamolle – vajaa sata met-

riä länteen. 
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Kuvio 39. Moision tien renkaan suunnitelmakartta. 

Käyttövarmuuden lisäämisen lisäksi rengasyhteyden rakentaminen mahdollistaa Mar-

jamäen sähköaseman tehokkaan käyttämisen Moision alueen sähkönsyötössä. 

7.2.3 Vaihmalan rengas 

Vaihmalan rengas on arvokas varasyöttösuunta Ahtialan, Laasonportin ja Vettenmaan 

suuntaan. Erityisesti Viialan sähköaseman Lempäälä lähdön perässä olevat Laasonpor-

tin ja Vettenmaan alueet kaipaavat varasyöttösuuntia. Välin kiinnirakentaminen mah-

dollistaa myös entistä tehokkaamman lähtöjen jaon alueella. Paras rakennuspaikka ren-

kaalle on Valkeakoskentien suuntaisesti (kuvio 40 punainen viiva) Kotiteollisuuskoulun 

ja Mottisen muuntamoiden välille. Tulevaisuudessa Mottisen muuntamon syötön kaape-

loinnin yhteydessä voidaan runko jatkaa Valkeakoskentien vieressä aina Lempäälän 

keskustaan saakka. 
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Kuvio 40. Vaihmalan renkaan rakentamissuunnitelma. 

Luotettavuuslaskennan tulokset pysyvät muutoksen myötä suurin piirtein samoina. Las-

kenta ei kuitenkaan huomioi, kuin nykyisen kytkentätilanteen. Renkaan mahdollistavat 

kytkentätilanteen muutokset jäävät huomioimatta. 

7.2.4 Kiillon lähdön erottaminen 

Puhtaasti käyttövarmuusmielessä Kuljun sähköaseman Kiilto 4 lähdön erottaminen voi 

tulla kannattavaksi jo ennen mekaanisen kunnon vaatimaa saneerausta. Lähdön kaape-

lointi on mahdollista Kukonkorventien suuntaisesti. Kaapeliin on viisasta ottaa kiinni 

Kukonkorven sekä Turpan muuntamot, jotka ovat myös alkuperäisessä PAS-linjassa 

kiinni. Tampereentie joudutaan alittamaan tunkkaamalla. Tien viereen tulee asentaa 

KJ-haaroituskotelo, josta haaralla otetaan kiinni Ahonlaidantien muuntamot. Tästä run-

ko jatkaa Ahonperän erotinasemalle, josta edelleen Kiillon maakaapeliverkkoon.  
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Kuvio 41. Kiilto 4 lähdön kaapelointisuunnitelma. 

Kuvio 41 esittää karkean Kiilto 4 -lähdön kaapelointisuunnitelman. Rakennettava kaa-

peli on merkitty punaisella ja purettava ilmajohto sinisellä. Laskennan mukaan kaape-

lointi tulee parantamaan lähdön luotettavuutta jonkin verran. 

7.3 Kaavakohteiden aiheuttama tehonkasvu 

Määritettäessä tehonkasvua alueittain, käytetään laskennassa apuna vuosienergioita tai 

verkostosuosituksien tehonlaskentakaavoja. Suoritetaan kaava-alueiden tehonlaskenta 

sähköverkkosuositukset SA 4:09 ja ST-kortti 13:31 mukaisesti. Kaavoituksesta saatujen 

tietojen mukaan jaetaan alueen asutus omakoti-, rivi- ja kerrostaloasuntoihin. Asuinpin-

ta-alat saadaan tilastokeskuksen sekä kunnan ilmoittamista keskimääräisistä asumispin-

ta-ala tilastoista, joiden mukaan omakotitalon pinta-ala on n. 170 m2, rivitaloasunnon n. 

72 m2 ja kerrostalohuoneiston n. 57 m2. (Pinta-ala huoneistoa…, 2009) 

Taulukko 25. Asuinkiinteistöjen huipputehojen laskenta (Sähköverkkosuositukset SA 4:09, 2009) 
(ST-kortti 13:31, 2001). 

Omakotitalo, ei sähköl. AP ⋅+= 265,7max  
Omakotitalo, sähköl. AP ⋅+= 465,7max  
Rivitalo (5…15 as), ei sähköl. AP ⋅+= 2630max  
Rivitalo (5…15 as), sähköl. AP ⋅+= 6430max  
Rivitalo (>15 as) / kerrostalo, ei sähköl. ja kiukaat AP ⋅+= 2490max  
Rivitalo (>15 as) / kerrostalo, sähköl. ja kiukaat AP ⋅+= 6430max  
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Kuvio 42. Arvioidut tehonkasvut alueittain. 

Kuvio 42 esittää laskennalliset tehonkasvut Lempäälän kunnan alueella kaikkien kaava-

suunnitelmien toteutuessa suunnitellussa laajuudessaan. Kuviosta nähdään myös, miten 

tehonkasvu tulee keskittymään Lempäälän kuntakeskuksen pohjoisosaan ja nauhataaja-

man alueelle. Tämä lisää ennestään Kuljun ja Moision alueen kovassa kuormassa olevi-

en lähtöjen kuormituksia. 

Seuraavaksi esitellään tehonkasvu alueittain ja asemittain. Kytkentätilanteena lasken-

nassa on käytetty (ylläkin näkyvää) peruskytkentää, tämä helpottaa tehonkasvujen ver-

tailua ja hahmottamista. Tarkempi sähköasemakohtainen peruskytkentä on esitelty kap-

paleessa 5.2. 



75 (85) 
 

7.3.1 Kuljun sähköaseman alue 

Taulukko 26. Tehonkasvujen jälkeinen lähtöjen tila. 

Lähtö Imax Pmax Pkasvu Eh k-aste Uh Ph I> 
05 Hakkari 159 5544 +1139 311,1 47,0 3,0 93,7 500
06 Höytämö 104 3601 +1653 150,1 38,0 1,0 30,2 400
08 Herrala 66 2295 +615 37,0 24,0 0,5 6,8 500
09 Sääksjärvi 82 2845 +242 55,2 31,0 0,7 12,2 400
 

Sääksjärven alueella tehonkasvu keskittyy verkkoalueen pohjoisrajalle. Sipilän alueen 

20 talon asuinalue tulee tarvitsemaan noin 240 kW:n huipputehon. Tämä tehonkasvu 

tulee kohdistumaan Sääksjärven lähdön loppupäähän. 

Lehtivuoren alueen tehonkasvu tulee olemaan huomattavasti suurempi. Kaikkien suun-

nitelmien toteutuessa alueen kuormitus tulee olemaan noin 2,3 MW. Kuten todettu, 

kaavoitus alueella tulee muuttumaan, mutta odotettavissa on, että uusi kaavasuunnitel-

ma on nykyisten ehdotusten kaltainen. Lisäksi on huomattava, että osa alueen kuormi-

tuksesta tulee jäämään Tampereen Sähköverkon puolelle. Vattenfallin osuus kuormituk-

sesta on karkeasti arvioiden noin 1,7 MW. Tämä tehonkasvu kohdistuu Höytämön läh-

dön loppupäähän. 

Kuljun ydinalueelle on suunnitteilla useita asuinalueita ja nykyisen asutuksen tiivistä-

mistä. Kaikkien suunnitelmien toteutuessa tehonkasvu alueella olisi yli 1,8 MW, josta 

noin 700 kW kohdistuisi Hakkarin lähtöön ja 615 kW Herralan lähtöön. Hakkarin 

kuormituksia lisää vielä Moision tuleva lisärakentaminen siten, että lopullinen tehon-

kasvu lähdössä on noin 1,2 MW. 

Yhteensä tehonkasvu Kuljun lähdöissä on noin 3,7 MW. Päämuuntajan uusi kuormitus 

on täten 18,6 MW eli nykyisen 25 MVA:n päämuuntajan kuormitusaste nousee 

74 %:iin. 

7.3.2 Marjamäen sähköaseman alue 

Marjamäen tulevat kuormitukset ovat lähes mahdottomia arvioida. Ideaparkin tehon-

kasvuksi voidaan arvioida jopa 3 MW. Ideaparkin nykyinen liittymä on kuitenkin mitoi-

tettu huomioiden tehonkasvu, joten ongelmia ei ole syntymässä. 
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Inex partnersin uusi logistiikkakeskus rakentuu aivan Marjamäen sähköaseman viereen, 

joten sähkönsaanti keskukseen ei tule olemaan ongelma. Teollisuusalueen laajentuessa 

Savontien ja kolmostien välisellä alueella logistiikkakeskukselta on helppo jatkaa ver-

konrakentamista siihen suuntaan. 

7.3.3 Lempäälän sähköaseman alue 

Taulukko 27. Tehonkasvun jälkeinen lähtöjen tila. 

Lähtö Imax Pmax Pkasvu Eh k-aste Uh Ph I> 
08 Keskusta 96 3338 +1576 86,6 41 0,7 16,77 400 
09 Herrala 236 8141 +3265 597 79 3,4 146,02 500 
15 Kuokatinmäki 127 4357 +1573 88 39 0,5 15,52 400 
 

Keskustan alueen tehojen määritys, kaavoituksen ollessa näin varhaisessa vaiheessa, on 

erittäin haastava tehtävä. Alustava luonnos ei sisällä tarkkoja asuntomääriä tai -tyyppejä 

vaan ainoastaan suurpiirteiset alueet, joille asuinalueita on varattu. Tehomäärityksen 

pohjana voidaan käyttää keskustan nykyistä tehoa (n. 5 MW ilman Katepalin tehtaita). 

Asukasmäärä tulee hiukan yli kaksinkertaistumaan (kuten kappaleessa 6.2.1 arvioitu) 

tarkastelujakson aikana. Näille uusille asukkaille on myös rakennettava tarvittavat pal-

velut joten mm. kaupan kiinteistöjen voi olettaa kasvavan. Paras arvio keskustan tule-

vista tehoista onkin niiden kaksinkertaistuminen eli keskusta-alueen teho vuonna 2020 

olisi noin 10 MW ja edelleen 2030 noin 15 MW. Tämä tehonkasvu jakautunee suurin 

piirtein tasan keskustan kolmen lähdön kesken. 

Moision alueen lisärakentaminen lisää myös osaltaan tehoja Herralan lähdön perään. 

Yhteensä tehonlisäys Moision alueella on noin 1,4 MW, jos kaikki tiedossa olevat 

suunnitelmat lisärakentamisesta toteutuvat. Tästä tehonkasvusta noin 1 MW on kohden-

tumassa Herralan lähtöön ja loput Kuljun Hakkari lähtöön. Kuljun alueelta Kukkolan-

mäen laajentuminen tulee rakentumaan Herralan lähdön varaan, joka lisää edelleen läh-

dön kuormaa n. 600 kW:lla. 

Yhteensä tehonkasvu Lempäälän sähköaseman lähdöissä on noin 6,4 MW. Sähköase-

man päämuuntajan uusi kuormitus on täten noin 22 MW eli nykyinen 20 MVA pää-

muuntaja on ylikuormassa. Lempäälän sähköasemalle tuleekin vaihtaa vähintään 25 

MVA päämuuntaja, ennen kuin sähköaseman käyttöikä tulee muuten tiensä päähän. 

Toinen vaihtoehto on muuttaa alueen kytkentätilannetta. Esimerkiksi kappaleessa 7.1.2 
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esitelty kytkentä pienentää päämuuntajan kuormitusta ja antaa lisäaikaa päämuuntajan-

vaihdon tekemiselle. 

7.4 Lempäälän sähköasema 

Kuten on todettu, Lempäälän sähköaseman siirtäminen tulee ajankohtaiseksi keskustan 

kaavan muuttuessa. Nykyisellä paikallaan lähes kunnan ydinkeskustassa sähköasema on 

verkkoon liittymistä ajatellen optimipaikassa, mutta maisemallisesti paikka on huono.  

Uuden sähköaseman sijainnin ratkaisevat viime kädessä kustannukset sekä se, onko 

paikalta ylipäätään mahdollista toimittaa määräykset täyttävää sähköä. Suurimmat yksit-

täiset sähköasemarakentamisen kustannukset muodostuvat itse sähköasemasta laittei-

neen ja muuntajineen sekä 110 kV:n syöttöjohdosta. Huomattavaa kummassakin sähkö-

asemavaihtoehdossa on, että nykyisen Lempäälän sähköaseman paikalle kannattaa asen-

taa erotin- tai kytkinasema, sillä paikalla sijaitsee luonnollinen johtojen risteyspiste. 

7.4.1 Lempäälä pohjoinen 

Pohjoinen sähköasemapaikka on verkkoon liittämisen kannalta haasteellinen. Lähin 

(Fingridin omistama) 110 kV:n linja sijaitsee Lastustenkulmassa, josta uutta 110 kV:n 

syöttöjohtoa olisi rakennettava n. 4,6 km. Lisäksi keskijänniteverkon liittäminen vaatii 

huomattavan määrän rakentamista, joka lisää entisestään kustannuksia. Erityisen hanka-

lia ovat Nurmen sekä Vesilahden suunnat. Käytännössä ainut mahdollisuus onkin raken-

taa uudet keskijännitelähdöt Lempäälän keskustan poikki itä-länsi ja pohjois-etelä suun-

nassa. Viimeinen huomattava asia pohjoisessa sähköaseman paikassa on Marjamäen 

sähköaseman läheisyys. Kaavavarausta tehtäessä ei ole tiedetty Marjamäen sähköase-

man rakentumisesta ja kahden sähköaseman sijoittaminen näin lähelle toisiaan ei nykyi-

sillä kuormituksilla ole viisasta. 

Tulevaisuutta ajatellen Lempäälän laajentumissuuntana näyttäisi olevan keskustan poh-

joispuoli; tämä seikka puoltaa pohjoisen sähköasemapaikan valintaa. Toki sähköasema 

voidaan rakentaa paikalle myös myöhemmässä vaiheessa. Tällöin hyvä valinta voisi olla 

ns. kevytasema, jos Lempäälän eteläpuolella on jo täysimittainen kahden päämuuntajan 

sähköasema. 
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Sähköaseman yleissuunnitelma 

 

Kuvio 43. Lempäälä pohjoinen -sähköaseman lähdöt. 

Kuvio 43 mukaisesti pohjoiselta sähköasemapaikalta olisi luontevinta rakentaa viisi 

lähtöä. Näistä kolme on selkeämpiä taajamalähtöjä ja kaksi selkeämpiä haja-

asutusalueen lähtöjä. Lähtöjen tekniset arvot on esitelty taulukossa 28. 

Taulukko 28. Lempäälä pohjoinen -sähköaseman lähdöt ja tekniset arvot. 

Lähtö Imax Pmax  Eh k-aste Uh Ph Uhk Ik2min 
02 Vaihmala 88 3121 158,4 35 2,3 57,94 1,4 1534 
03 Kuokkala 101 3568 57,0 43 0,9 22,1 0,8 2866 
06 Keskusta 61 2175 31,8 32 0,7 11,5 0,7 2639 
07 Nurmi 85 2974 119,9 36 2,4 51,6 1,8 1187 
08 Vesilahti 96 3361 293,7 40 4,6 126,1 2,3 974 
 

Lähdöt Vaihmala, Kuokkala ja Keskusta ovat taajamatyyppisiä lähtöjä, joiden kaape-

lointiaste on korkea ja kuormitukset keskittyvät pienelle alueelle. Nämä lähdöt tulisivat 

olemaan päämuuntajassa, jonka kuormitus alkuvaiheessa on noin 8,9 MW. Vuonna 

2020 päämuuntajan kuormitus olisi arviolta 14 MW. Lähdöt Nurmi ja Vesilahti ovat sen 

sijaan selkeitä haja-asutusalueen lähtöjä. Nämä lähdöt tulisivat olemaan toisessa pää-

muuntajassa, jonka kuormitus alkuvaiheessa on noin 6,4 MW. Näille lähdöille ei tämän 

hetkisen arvion mukaan ole selkeää kuormitusten kasvua luvassa. 
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Lähtöjen sähkötekniset arvot ovat määräysten mukaiset, mutta huomattavaa kuitenkin 

on Vesilahden lähdön korkea jännitteenalenema sekä pieni kaksivaiheinen oikosulkuvir-

ta. Lisäksi taajamalähtö Vaihmalassa jännitteenalenema on yli 2 %. 

7.4.2 Lempäälä eteläinen 

Eteläinen sähköasemapaikka on verkkoon liittämisen kannalta parempi kuin pohjoinen 

vaihtoehto. 110 kV linja on saatavilla noin 800 metrin päässä oletetusta sähköasemapai-

kasta ja keskijänniteverkon rakentaminen vaatii pienempiä investointeja kuin pohjoinen 

vaihtoehto. Keskeinen sijainti Marjamäen ja Viialan asemien puolivälissä nostaa sähkö-

aseman paikan harkinnan arvoiseksi. 

Sähköaseman yleissuunnitelma 

 

Kuvio 44. Lempäälä eteläinen -sähköaseman lähdöt. 

Kuvion 44 mukaisesti eteläiseltä sähköasemapaikalta voidaan luonnollisesti rakentaa 

kuusi lähtöä. Pääpiirteittäin lähdöt ovat samat kuin pohjoisessa ratkaisussa, mutta Li-

ponselän itäpuoli tullaan syöttämään Lempäälän sähköasemalta Viialan sijaan. Samalla 

Kuljun Kyynärmäki lähtöä voidaan keventää Kelhon alueen osalta tähän uuteen lähtöön. 
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Taulukko 29. Lempäälä etelä -sähköaseman lähtöjen tekniset arvot. 

Lähtö Imax Pmax  Eh k-aste Uh Ph Uhk Ik2min 
02 Keskusta 92 3245 73,3 31 1,0 24,2 0,6 2594 
03 Kuokkala 94 3301 81,6 35 1,4 34,8 0,9 4001 
06 Vaihmala 67 2372 49,3 23 1,0 17,5 0,9 1880 
07 Nurmi 84 2950 63,2 28 1,5 25,9 1,8 1148 
08 Vesilahti 91 3194 224,1 40 3,5 95,1 2,0 1110 
09 Kelho 25 891 26,93 11 1,3 8,7 3,0 728 
 

Lähdöt Keskusta, Kuokkala ja Vaihmala ovat selkeitä taajamalähtöjä. Lähtöjen yhteen-

laskettu teho on noin 9 MW, kaapelointiaste on korkea ja kuormitukset pistemäisiä. Jos 

tehonkasvut toteutuvat arvioidulla tavalla, on näiden lähtöjen yhteenlaskettu teho vuon-

na 2020 noin 15 MW. Päämuuntajan koko harkittaessa 25 MVA koneen kuormitusaste 

olisi noin 60 %, joka mahdollistaisi muuntajan osallistumisen muiden asemien korvauk-

seen tarpeen vaatiessa. 16 MVA päämuuntajan kuormitus olisi lähdes 95 % joten osal-

listuminen korvaustilanteisiin olisi erittäin rajoitettua. 

Nurmen, Vesilahden ja Kelhon lähdöt ovat haja-asutusaluetta syöttäviä. Näiden lähtöjen 

yhteenlaskettu teho on noin 7 MW. Merkittävää tehonkasvua lähdöille ei ole odotetta-

vissa seuraavan 10 vuoden aikana. Tulevaisuudessa lähtöjen kaapelointiasteen noustessa 

voidaan osia niistä siirtää myös taajamaa syöttävään päämuuntajaan. 

Sähkötekniset arvot ovat lähtöjen osalta paremmat kuin pohjoisessa ratkaisussa. Jännit-

teenalenemat ovat Vesilahden lähtöä lukuun ottamatta alle 2 % ja Vesilahden lähdössä-

kin alenema on pienempi kuin pohjoisessa vaihtoehdossa. 

7.4.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Pelkästään verkkoon liittämistä ajatellen, pohjoinen vaihtoehto on huomattavasti hanka-

lampi ja kalliimpi. Sarvikkaantien suuntaisesti joudutaan rakentamaan noin 900 metrin 

matkalle rinnakkain kaikki viisi lähtöä, mikä aiheuttaa huomattavan käyttövarmuusris-

kin, vaikka lähtöjä jaoteltaisiin tien eri puolille. Eteläinen vaihtoehtokaan ei ole täysin 

ongelmaton: Miemolantien suuntaisesti on rakennettava muutama lähtö rinnakkain, 

mutta matka on huomattavasti lyhyempi kuin pohjoisessa ratkaisussa.   

Sähköteknisiä arvoja vertailtaessa eteläisen ratkaisun vaikutus Kelhon alueen sähkön-

laatuun on huomioitava. Nykyisellään aluetta syötetään Kuljun sähköasemalta pitkällä 

Kyynärmäen lähdöllä, jossa jännitteenalenema on pahimmillaan 4 %:n luokkaa. Uudes-
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sa kytkentätilanteessa Kelhon osien jännitteenalenema olisi vain vajaa 1,5 %. Myös 

jännitejousto pienenee huomattavasti eli lähtötilanteen 4,9 %/MW arvosta uuden kyt-

kentätilanteen 3 %/MW arvoon. 

Taulukko 30 havainnollistaa pohjoisen (LEM_P) ja eteläisen (LEM_E) ratkaisun nyky-

hetken ja tulevia päämuuntajakuormia. Etelän ratkaisussa saadaan lähialueen tehoja 

kerättyä luontevammin uuden sähköaseman perään, joten kuormitus on myös suurempi. 

Kummassakin vaihtoehdossa kahden päämuuntajan sähköasema 25 MVA muuntajilla 

on suositeltava rakentamistapa. 

Taulukko 30. Asemien lasketut tehot nykyhetkessä ja vuonna 2020. 

  
Nykyteho 
[MW] 

Arvioitu teho
[MW] 

LEM_P, PM1 8,9 14 
LEM_P, PM2 6,3 6,3 
Summa 15,2 20,3 
    
LEM_E, PM1 8,9 14,2 
LEM_E, PM2 7,0 7,0 
Summa 15,9 21,2 
 

Korvattavuus 

Sähköasemapaikan yksi valintakriteeri on itse sähköaseman sekä alueen muiden asemi-

en korvaamisen onnistuminen paikalta. Tehtyjen korvaustarkastelujen mukaan alueen 

muiden asemien korvaus onnistuu kummaltakin paikalta. Kuormien kasvusta johtuen 

joitain lähtöjä joudutaan korvaustilanteessa pätkimään. 

Suurimmat haasteet korvattavuuden osalta muodostavat Marjamäen alue, erityisesti 

Ideapark. Jos kauppakeskuksen kuorma nousee arvioituun 7 MW saakka, joudutaan 

korvaustilanteessa kauppakeskuksen sisäisesti jaottelemaan kuormituksia syöttävien 

lähtöjen kesken. Toinen haaste liittyy Kuljun pohjoisosan korvattavuuteen. Korvaus 

onnistuu lähtöjä kevyesti pätkimällä, mutta muutaman kymmenen vuoden kuluttua kor-

vattavuus voi nousta ongelmaksi, sillä Kuljun aluetta voidaan syöttää vain Herralan ja 

Hakkarin lähtöjen kautta. Kolmas lähtö Lempäälän poikki pohjois-etelä suunnassa nou-

see tehtäväksi jossain vaiheessa. Lähtöä ei kannata kuitenkaan rakentaa ennen kuin tie-

detään, miten todellisuudessa kuormitukset tulevat painottumaan Kuljun ja Sääksjärven 

alueilla. 
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8 Pitkän tähtäimen kohteet 

Pidemmällä tähtäimellä Lempäälän alueen kohteita arvioitaessa esille nousevat Marja-

mäen sähköaseman nousevat kuormitukset sekä Kuljun alueen kuormituskasvu. Niin 

Marjamäkeä kuin Kuljuakin voidaan tällä hetkellä korvata vain kahden lähdön avulla 

muualta verkosta. Nousevat kuormitukset aiheuttavat korvaustilanteessa ongelmia joh-

dinten kuormitettavuuden kanssa. 

Marjamäen rengasyhteys 

 

Kuvio 45. Marjamäen rengasyhteys. 

Yhteyden kiinnirakentaminen Marjamäen sähköasemalta kohti Rutaperää (kuvio 42, 

punainen katkoviiva) ja edelleen Kuljun sähköasemaa toisi kolmannen varasyöttöyhtey-

den alueelle. Lisäksi olisi vahvistettava Veräjäntaustan alueen verkkoa. Ennen yhteyden 

rakentamista on kuitenkin viisainta seurata kuormituksien kasvusuuntia, sillä tehtyjen 

korvaustarkastelujen mukaan suuria ongelmia ei seuraavan 10 vuoden aikana ole luvas-

sa. 

Lempäälän kevytasema 

Jos alkuvaiheessa rakennetaan vain Lempäälän eteläinen sähköasema voi Moision ja 

Kuljun kuormitusten kova kasvu luoda tarpeen myös toiselle sähköasemalle, Lempäälä 

pohjoiselle. Tämä sähköasema voisi olla esimerkiksi kevytasematyyppinen, sillä sijainti 

Marjamäen ja Lempäälä eteläinen asemien välissä ei vaadi vahvaa sähköasemarakennet-

ta. 
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9 Yhteenveto 

Kokonaisuutena Lempäälän alueen sähköasemat sekä -verkko ovat kohtuukuntoisia. 

Sähköteknisesti arvot ovat raja-arvojen puitteissa. Myös mekaanisesti verkko on pää-

osin hyväkuntoista. Joitain laajempia saneerattavia kohteita on, mutta pääasiassa sanee-

raustarpeet ovat hoidettavissa muutaman muuntopiirin kaapeloinnilla. 

Lempäälän ja Kuljun sammutus sekä releiden vaihto mahdollistavat verkkokatkaisijoi-

den käytön asemien syöttämässä verkossa. Asentamalla muutamia verkkokatkaisijoita 

alueen heikompiin maaseutulähtöihin nousee sähkönlaatu asiakkailla, kun keskeytysajat 

ja määrät laskevat. Joihinkin lähtöihin on katkaisijoita jo suunniteltukin, mutta asemien 

vanhojen releiden vuoksi niitä ei ole voitu asentaa. Nämä suunnitelmat voidaan nyt ot-

taa käyttöön. 

Kaavoitus muutostekijänä aiheuttaa muutoksia verkkoon jatkuvalla tahdilla. Lempäälän 

kunnan tavoitteena on tiivistää taajama-alueen asutusta ja kaavoitus keskittyykin nauha-

taajaman alueelle. Tämä aiheuttaa sähköverkossa haasteita jo valmiiksi kovakuormais-

ten lähtöjen kuormien kasvuna. Marjamäen sähköaseman keskeistä sijaintia hyödyntä-

mällä voidaan Kuljun ja Moision alueen kuormituksia jakaa tasaisemmin asemien kes-

ken ja välttyä täten mittavilta investoinneilta nykyiseen verkkoon tai asemiin. 

Keskustan osayleiskaavan aiheuttamat muutostarpeet kohdistuvat nykyiseen Lempäälän 

sähköasemapaikkaan. Sähköaseman siirto tulee ajankohtaiseksi noin 15 vuoden kulut-

tua. Tätäkin aikaisemmin tulee ajankohtaiseksi sähköaseman päämuuntajan suurentami-

nen 25 MVA:n. Kun Lempäälän sähköaseman siirto tulee ajankohtaiseksi, on uuden 

sähköaseman paikka harkittava tarkoin. Eteläinen sähköasemapaikka vaikuttaa tehtyjen 

laskelmien perusteella paremmalta ratkaisulta. Sijainti nykyisten asemien puolivälissä, 

alhaisemmat rakentamiskustannukset sekä hyvät sähkönlaadun arvot puoltavat sähkö-

aseman sijoittamista eteläiselle paikalle. 
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Liite1: Lempäälän alueen pylväät kuntoluokan mukaan väritettynä 

2010: 

 
2020: 
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Liite 2: Asemien luotettavuuslaskennan tulokset 

KULJU: 

Lähtö Viat Vikatunnit Työkesk. Työkesk. kesto Jännitekuoppia Vika-asiakaskerrat PJK AJK CAIDI SAIFI SAIDI 
04 Kiilto4 0,23 41,84 0,48 28,75 2,17 25,26 2,16 0,38 1,36 0,43 0,58 
05 Hakkari 0,91 1050,98 2,26 135,42 10,30 1181,04 8,11 1,43 0,91 1,17 1,07 
06 Höytämö 0,58 622,65 1,00 60,28 6,22 382,98 4,87 0,86 1,48 0,76 1,12 
07 Kyynärmäki 3,67 1246,74 4,49 269,41 18,58 2339,58 23,66 4,18 0,57 4,02 2,30 
08 Herrala 0,26 190,50 0,89 53,42 3,56 106,15 3,46 0,61 1,41 0,51 0,72 
09 Sääksjärvi 0,79 642,99 1,63 97,88 6,55 850,61 5,30 0,93 0,80 0,98 0,79 
 

Lähtö Vikakesk. kust. Jälleenkytk. kust. Jännitekuoppakust. Luotettavuuskust. 
04 Kiilto4 2 057 € 1 354 € 4 920 € 9 042 € 
05 Hakkari 20 628 € 13 057 € 13 149 € 50 759 € 
06 Höytämö 9 014 € 3 158 € 13 700 € 26 901 € 
07 Kyynärmäki 24 276 € 18 065 € 23 112 € 67 805 € 
08 Herrala 4 268 € 2 197 € 8 055 € 16 019 € 
09 Sääksjärvi 14 028 € 6 281 € 12 425 € 34 949 € 
 

MARJAMÄKI: 

Lähtö Viat Vikatunnit Työkesk. Työkesk. kesto Jännitekuoppia Vika-asiakaskerrat PJK AJK CAIDI SAIFI SAIDI 
02 Kulju 0,03 0,11 0,16 9,35 0,07 0,03 0,14 0,02 1,42 0,19 0,27 
03 Ideapark 0,06 0,66 0,30 17,98 0,13 0,34 0,48 0,08 1,24 0,22 0,28 
06 Teollisuus 0,87 270,97 2,03 121,76 6,95 160,99 7,26 1,28 1,46 1,29 1,88 
07 Ostolantie 0,03 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,56 0,10 0 0 0 
 

Lähtö Vikakesk. kust. Jälleenkytk. kust. Jännitekuoppakust. Luotettavuuskust. 
02 Kulju 7 € 0 € 17 € 31 € 
03 Ideapark 98 € 42 € 25 € 313 € 
06 Teollisuus 8 589 € 2 191 € 404 € 12 496 € 
07 Ostolantie -   € -   € 69 € 69 € 
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LEMPÄÄLÄ: 

Lähtö Viat Vikatunnit Työkesk. Työkesk. kesto Jännitekuoppia Vika-asiakaskerrat PJK AJK CAIDI SAIFI SAIDI 
08 Keskusta 0,21 302,92 1,14 68,64 1,41 209,13 1,68 0,30 1,29 0,32 0,42 
09 Herrala 1,03 1266,41 3,16 189,32 9,76 1757,26 10,96 1,93 0,79 1,34 1,05 
10 Nurmi 1,18 663,00 2,50 149,93 11,46 1162,52 11,69 2,06 0,62 1,34 0,83 
12 Vesilahti 1,32 1078,62 2,54 152,14 13,10 1037,23 11,81 2,08 1,03 1,65 1,71 
15 Kuokatinmäki 0,23 290,89 1,36 81,80 0,85 191,42 1,26 0,22 1,35 0,33 0,45 
 

Lähtö Vikakesk. kust. Jälleenkytk. kust. Jännitekuoppakust. Luotettavuuskust. 
08 Keskusta 3 219 € 841 € 3 632 € 8 441 € 
09 Herrala 22 555 € 20 782 € 16 276 € 65 260 € 
10 Nurmi 13 411 € 13 607 € 19 011 € 47 816 € 
12 Vesilahti 22 420 € 16 509 € 16 345 € 58 448 € 
15 Kuokatinmäki 6 568 € 1 676 € 1 960 € 11 241 € 
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Liite 3: Sähköasemien pääkaaviot 

Kulju: 
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Marjamäki:
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Lempäälä:
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Liite 4: Asemien korvaustarkastelut, Kulju 

NORMAALITILANNE           
Kulju (korvattava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 14877            
Pmitattu (kW)             
Maasulkuvirta (A, 0 W) 60,0            
              

Lähdöt Imax (A)   
mitattu 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  

Uh     
(%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) 
Ik3       

(%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

04 Kiilto4   58 2054 0,3 109 400 2500 690 42 3930 200 
05 Hakkari   125 4405 3,0 1296 500 2000 400 32 1612 200 
06 Höytämö   55 1948 0,5 663 400 2500 727 47 2793 200 
07 Kyynärmäki   62 2187 4,0 637 250 1500 403 65 503 200 
08 Herrala   48 1680 0,2 402 500 2500 1042 46 2950 500 
09 Sääksjärvi   74 2603 0,5 1079 400 2500 541 41 2727 200 
            
Marjamäki (korvaava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 5 090            
Pmitattu (kW)             
Maasulkuvirta (A, 0 W) 29,9            
              

Lähdöt Imax (A)   
mitattu 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  

Uh     
(%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) 
Ik3       

(%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

02 Kulju   0 15 0,0 1 600 3000 #JAKO/0! 15 4678 200 
            
Lempäälä (korvaava sähköasema, 20 MVA)                       
Plaskettu (kW) 15 061            
Pmitattu (kW)             
Maasulkuvirta (A, 0 W) 81,4            
              

Lähdöt Imax (A)   
mitattu 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  

Uh     
(%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) 
Ik3       

(%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

08 Keskusta   50 1762 0,3 997 400 - 800 61 2854 200 
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KORVAUSTILANNE                     
Marjamäki (korvaava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 14 932                     
Pmitattu (kW)                       
Maasulkuvirta (A, 0 W) 78,2                     
                        

Lähdöt Imaxraja (A) Imax (A)   laskettu Pmax (kW) Uh     (%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax (%) Ik3       (%) Ik2min Virtam. Inim(A) 

02 Kulju 300 282 9857 7,3 2892 600 3000 213 74 2689 200 
02 MJM_Kulju korvaa Kuljun kistoston kautta 04 KJU_Kiilto4, 06 KJU_Höytämö, 07 KJU_Kyynärmäki, 08 KJU_Herrala, 09 KJU_Sääksjärvi 
                        
Lempäälä (korvaava sähköasema, 20 MVA)                       
Plaskettu (kW) 19 454                     
Pmitattu (kW)                       
Maasulkuvirta (A, 0 W) 93,1                     
                        

Lähdöt Imaxraja (A) Imax (A)   laskettu Pmax (kW) Uh     (%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax (%) Ik3       (%) Ik2min Virtam. Inim(A) 

08 Keskusta 200 175 6155 3,5 2293 400 - 229 65 1234 200 
08 LEM_Keskusta korvaa lähdön 05 KJU_Hakkari 
                        
Huomautus:                       
02 MJM_Kuljua voidaan keventää syöttämällä 07 KJU_Kyynärmäki 06 MJM_Teollisuus kautta (I>/Imax 136%).         
                        
Muutosehdotus:                       
02 MJM_Kulju uusi virtamuuntaja 400 A                     
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Kuljun korvaustilanne, kartat 
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Liite 4: Asemien korvaustarkastelut, Marjamäki 

NORMAALITILANNE           
Marjamäki (korvattava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 5090            
Pmitattu (kW)             
Maasulkuvirta (A, 0 W) 29,9            
              

Lähdöt Imax (A)   
mitattu 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  

Uh     
(%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) 
Ik3       

(%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

02 Kulju   0 15 0,0 1 600 3000 #JAKO/0! 15 4678 200 
03 Ideapark   111 3859 0,3 6 600 3000 541 25 4613 200 
06 Teollisuus   34 1216 0,3 185 400 2000 1176 88 2233 200 
07 Ostolantie   0 0 0,0 0 400 2000 #JAKO/0! - 4999 200 
            
            
Kulju (korvaava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 14877            
Pmitattu (kW)             
Maasulkuvirta (A, 0 W) 60,0            
              

Lähdöt Imax (A)   
mitattu 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  

Uh     
(%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) 
Ik3       

(%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

08 Herrala   48 1680 0,2 402 500 2500 1042 46 2950 500 
            
            
Lempäälä (korvaava sähköasema, 20 MVA)                       
Plaskettu (kW) 15 061            
Pmitattu (kW)             
Maasulkuvirta (A, 0 W) 81,4            
              

Lähdöt Imax (A)   
mitattu 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  

Uh     
(%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) 
Ik3       

(%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

09 Herrala   139 4876 2,1 1710 500 - 360 93 1427 500 
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KORVAUSTILANNE                     
Kulju (korvaava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 18 204                     
Pmitattu (kW)                       
Maasulkuvirta (A, 0 W) 74,4                     
                        

Lähdöt Imaxraja 
(A) 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  Uh     (%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) Ik3       (%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

08 Herrala 250 142 5007 1,5 409 500 2500 352 46 2675 500 
08 KJU_Herrala korvaa lähdöt 02 MJM_Kulju, 03 MJM_Ideapark ja Marjamäen kistoston kautta 07 MJM_Ostolantie       
                        
Lempäälä (korvaava sähköasema, 20 MVA)                       
Plaskettu (kW) 15 718                     
Pmitattu (kW)                       
Maasulkuvirta (A, 0 W) 96,8                     
                        

Lähdöt Imaxraja 
(A) 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  Uh     (%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) Ik3       (%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

09 Herrala 250 157 5533 2,2 1893 500 - 318 93 1427 500 
09 LEM_Herrala korvaa lähdön 06 MJM_Teollisuus                   
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Liite 4: Asemien korvaustarkastelut, Lempäälä 

NORMAALITILANNE           
Lempäälä (korvattava sähköasema, 20 MVA)                       
Plaskettu (kW) 15061            
Pmitattu (kW)             
Maasulkuvirta (A, 0 W) 81,4            
              

Lähdöt Imax (A)   
mitattu 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  

Uh     
(%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) 
Ik3       

(%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

08 Keskusta   50 1762 0,3 997 400 - 800 61 2854 200 
09 Herrala   139 4876 2,1 1710 500 - 360 93 1427 500 
10 Nurmi   85 2995 1,3 986 300 - 353 74 1140 200 
12 Vesilahti   75 2644 2,8 925 300 - 400 76 1048 200 
15 Kuokatinmäki   79 2784 0,5 849 400 - 506 70 2894 200 
            
Kulju (korvaava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 14 962            
Pmitattu (kW)             
Maasulkuvirta (A, 0 W) 60,0            
              

Lähdöt Imax (A)   
mitattu 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  

Uh     
(%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) 
Ik3       

(%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

05 Hakkari   128 4490 3,1 1274 500 2000 391 34 1612 200 
08 Herrala   48 1680 0,2 402 500 2500 1042 46 2950 500 
            
Marjamäki (korvaava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 5 090            
Pmitattu (kW)             
Maasulkuvirta (A, 0 W) 29,9            
              

Lähdöt Imax (A)   
mitattu 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  

Uh     
(%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) 
Ik3       

(%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

06 Teollisuus   34 1216 0,3 185 400 2000 1176 88 2233 200 
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KORVAUSTILANNE                     
Kulju (korvaava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 16 966                     
Pmitattu (kW)                       
Maasulkuvirta (A, 0 W) 111,7                     
                        

Lähdöt Imaxraja 
(A) 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  Uh     (%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) Ik3       (%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

05 Hakkari 250 219 7700 6,8 2702 500 2000 228 52 814 200 
08 Herrala 250 211 7404 4,9 2221 500 2500 237 48 1354 500 
05 KJU_Hakkari korvaa lähdön 08 LEM_Keskusta ja pohjoisosan lähdöstä 10 LEM_Nurmi         
08 KJU_Herrala korvaa lähdön 15 LEM_Kuokatinmäki ja pohjoisosan lähdöstä 09 LEM_Herrala         
                        
Marjamäki (korvaava sähköasema, 25 MVA)                       
Plaskettu (kW) 10 508                     
Pmitattu (kW)                       
Maasulkuvirta (A, 0 W) 59,6                     
                        

Lähdöt Imaxraja 
(A) 

Imax (A)   
laskettu 

Pmax 
(kW)  Uh     (%) As. (kpl) I> (A) I>> (A) I> / Imax 

(%) Ik3       (%) Ik2min 
Virtam. 
Inim(A) 

06 Teollisuus 200 189 6634 6,6 2425 400 2000 212 88 1616 200 
06 MJM_Teollisuus korvaa osan lähdöstä 09 LEM_Herrala ja Lempäälän kistoston kautta 12 LEM_Vesilahti ja eteläosan 10 LEM_Nurmi   
                        
Muutosehdotus:                       
KJU_Hakkari virtamuuntaja vaihdettava esim. 400 A                       
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