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Insinöörityössä suunniteltiin pienjännite- ja katuvalaistusverkon saneeraus Pappilanmäen
asuinalueelle Porvooseen, jossa alkaa kesällä- syksyllä 2018 Porvoon Veden
suunnittelema viemäröinnin saneeraus. Tämän seurauksena Porvoon Sähköverkko
saneeraa alueella vanhan ilmassa olevan pienjännite- ja katuvalaistusverkon uuteen
nykyaikaiseen maakaapeliverkkoon ja led-valaisimilla toteutettuun katuvaloverkkoon.
Projektin tavoitteena oli suunnitella uusi nykyaikainen sähkö- ja katuvaloverkko ja, näin
ollen parantaa sähköjakelua kyseisellä alueella.
Työssä laskettiin tämän hetkisen asuinalueen ottama teho ja verrattiin sitä muuntajaan
tehoon. Laskennoissa todettiin, että vanha muuntaja riittää nykyisen alueen tarpeisiin. Näin
ollen suunniteltiin uusi maakaapeliverkko nykyiseen muuntajaan, vanhan ilmajohtoverkon
ja puupylväiden purku. Vanha katuvalaistusverkko on toteutettu 2015 vuonna huhtikuussa
markkinoilta poistuneilla elohopeavalaisimilla.
Projekti suunniteltiin pääosin koulun kautta opiskelijalisenssillä saamalla CADS-Planner ohjelmistolla, Porvoon Sähköverkon käyttämällä Trimble-ohjelman tietokannalla ja Porvoon
Vedeltä saamia suunnitelmia, joiden pohjalta voitiin suunnitella missä kohdassa Porvoon
Vesi kaivaa ja näin ollen suunnitella kaapeliojien kaivuukohdat.
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1

Johdanto

Pappilanmäki on osa vanhaa Porvoota, vanhan kaupungin pohjoispuolella. Porvoon Vesi
ja Porvoon kaupunki ovat yhteistyössä kaavailleet Pappilanmäelle saneeraavansa 19501960-luvulla rakennettua sekavesiviemäriä ja yli sata vuotta vanhaa runkojohtoa, sillä
keväällä sateiden ja lumen sulamisen johdosta vedenpuhdistamon kapasiteetti ylittyy ja
jätevettä vuotaa yli vesistöön tai pumppaamon kautta vajaasti käsiteltynä mereen [3].
Porvoon kaupunki sääti saneerauksen suunnittelun niin, että kun vesiverkkoa
saneerataan, tulee myös sähköverkko saneerata samalla, ettei alueella tehtäisiin
kaivuutöitä useita kertoja.
Tehtävänäni oli suunnitella saneerattavalle alueelle pienjänniteverkon saneeraus AMKAriippukierrekaapelista
saneerattavaksi
katuvalaistukseen.

AXMK-maakaapeliksi

vanhasta

ja

elohopeavalaisimesta

Saneerauksen

suunnitella
uuteen

alkamisajankohta

on

katuvalaistusverkko
nykyaikaiseen
kesä-syksy

led2018.

Suunnittelussa käytin Porvoon Sähköverkon tietokantaa, Trimble-ohjelmaa ja CADSPlanner -suunnitteluohjelmaa. Aluksi mallinsin vanhan katuvalaistusverkon, jonka
pohjalta suunnittelin uutta katuvalaistusverkkoa LED-valaisimilla, valaisimiksi valittiin
samat valaisimet, joita oli aikaisemmin kokeiltu Porvoon keskustan alueella. [4].
Katuvalaistuksen suunnittelun jälkeen oli seurattavaksi kaavaillun pienjänniteverkon
suunnittelun vuoro. Pienjänniteverkon suunnittelin vastaamaan nykyistä tarvetta, sillä
alue on jo valmiiksi rakennettu täyteen, eikä näin ollen uusia rakennuksia taikka
sähköntarpeen kasvua ole tulossa alueelle enempää kuin mitä se jo nyt on.
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2

Pappilanmäen asuinalue

Pappilanmäki on verkostosuunnittelussa haastava, sillä omakotitalot on rakennettu
erittäin tiheästi, ajotiet ovat kapeita, tontit ovat kaavoitettu ajotien viereen ja joissakin
paikoissa kallio on lähellä maanrajaa, jolloin kaapelia ei saa kaivettua tarpeeksi syvälle.
Sähköverkko on rakennettu 1950- 1960-luvulla ilmajohdoksi ja johtoja saneerattu sitä
mukaan, kun kuorma on kasvanut, osa kaapeleista on alkuperäistä AMKA-johtoa. Suurin
osa pylväistä on alkuperäisiä, ja joitakin on jouduttu vaihtamaan pylväiden lahoamisen
tai myrskyjen tuhojen takia. Saneerattavan alueen sisällä on yksi kokonainen muuntopiiri
ja sen reunoilla on neljän eri muuntopiirin verkkoa. Alueella teiden kapeus ja kasvusto
aiheuttivat haasteita katuvaloverkon suunnittelussa. Ennen itse suunnittelun alkua olin
yhteydessä teleoperaattoreihin, lähtisivätkö he rakentamaan uutta televerkkoa.
Nykyinen

kuparisella

puhelinkaapelilla

toteutettu

verkko

puretaan

vanhan

ilmajohtoverkon mukana, näin ollen asukkaat jäisivät ilman nykyistä internet-yhteyttä ja
tilaamaan itsellensä mokkulan operaattorilta. Alueelle saatiin yksi operaattori, joka
rakentaa oman kaapeliverkkonsa alueelle. Näin ollen [kuva 1.] ruskean alueen
saneeraus tehdään myös ja kaivutöiden kustannukset puolitetaan operaattorin kanssa
puoliksi.
Pienjänniteverkon suunnittelussa käytin Porvoon Sähköverkon Trimble -ohjelman
tietokannasta saamiani nykyisen pj-verkon tietoja, jotta sain mallinnettua uuden verkon
nykyisen tilalle. Pienjänniteverkkoa suunniteltaessa apunani olivat myös suunnitelmat,
joista näin missä Porvoon Vesi tekee kaivuutöitä, työt suoritetaan näillä alueilla niin, että
Porvoon Vesi kaivaa ensin saneeratakseen oman vesiverkkonsa. Porvoon veden
kaivutöiden jälkeen Porvoon Sähköverkko tekee omat kaivut, ja samalla kaivetaan
teleoperaattorin tarpeiden mukaan kaapeleiden vientiä varten putket samaan
kaapeliojaan pienjännitteen kanssa, jonka jälkeen kaapeliojat täytetään ja uusi asfaltti
tehdään päälle. Paikoissa, joissa Porvoon Vesi kaivaa auki mukulakivin tehtyjä
tieosuuksia, ei Porvoon Sähköverkon kaivutyöt aiheuta kustannuksia. Nämä osuudet
ovat määritelty Porvoon Veden kustannuksiksi. Näin ollen kustannuslaskennoissa ei
tarvinnut ottaa huomioon kyseisiä tieosuuksia.
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Kuva 1. Punaisella on merkitty alue, joka saneerataan Porvoon Veden saneerauksen yhteydessä. Ruskealla
on kuvattu alue, jos yksi tai useampi teleoperaattori tulee saneeraamaan oman verkkonsa. Vihreällä on
merkitty nykyinen maakaapeliverkko ja talojen syöttökaapelit, jotka on saneerattu aikaisemmin.
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3.1

PJ -Verkon suunnittelu

Uuden pienjänniteverkon suunnittelin pitkälti toimeksiantajan Trimble-ohjelman
pohjalta. Trimblellä oli mallinnettu nykyinen jakeluverkko ja sen arvot muutamaa
uudempaa kohdetta lukuun ottamatta. Uuden jakeluverkon tasopiirustuksen
suunnitteluun Trimblestä saamani nykyisten tietojen pohjalta käytin Metropolia
Ammattikorkeakoulun kautta opiskelijalisenssillä saatua CADS-Planner suunnitteluohjelmaa ja erityisesti sen Electric-verkostosuunnittelutyökalua. Ennen
verkonsuunnittelua tarkistin alueen tehontarpeen Trimblen tietokannasta ja laskin,
vastaako vanhan muuntajan teho saneerattavan alueen tehontarvetta. Pappilanmäen
alue on rakennettu tiheästi niin, ettei sinne ole mahdollista kaavailla lisää. Näin ollen
muuntaja riittää nykyisellä tarpeella hyvin. Pienjänniteverkon suunnittelin kulkemaan
pitkälti samoja kaivu-uria kuin tuleva valaistusverkko. Jakokaapit pyrin sijoittamaan
valaisinpylväiden läheisyyteen ja paikkoihin, joista ne eivät ole suoraan nähtävillä mutta
helposti käytettävissä [kuva 2]. Paikoitellen tienreunus oli niin kapea, että ei ollut
mahdollista sijoittaa kaappeja haluttuihin kohtiin. Näissä tilanteissa kävin itse paikan
päällä ja katsomassa mihin kohtaan olisi hyvä sijoittaa tuleva jakokaappi. Muutaman
jakokaapin jouduin suunnittelemaan uudelleen, sillä alkuperäisten suunnitelmien
mukaan jakokaapin paikka olisi ollut liian lähellä tietä tai muuten riskialttiilla sijainnilla.
Suunnitellessa kaapelireittejä pyrin minimoimaan ajoteiden auki kaivamisen
sijoittamalla mahdollisimman monta kaapelia alittamaan ajoväylän samasta kohdasta
[kuva 3]. Suunnitellessa kaapelien vientiä omakotitalouksiin pyrittiin suunnittelemaan
niin, että kaapelit kaivettaisiin mahdollisimman lyhyintä reittiä pääkeskukseen.
Kiinteistöt joissa oli jo maakaapelilla viety pylväältä talouteen, pyrittiin se jatkamaan
vanhaan pylvään kohdalta uudeksi kaapeliksi jakokaappiin asti.
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Kuva 2. Kuvassa risteys Pappilanmäeltä. Suunnittelin jakokaapin asennettavaksi vanhan
pylvään kohdalle tiekyltin vasemmalle puolelle. Tällöin kaappi ei sijaitse tontilla ja on suojassa
liikenteeltä ja helposti käytettävissä.

Kuva 3. Keltaisella näkyy tulevan jakokaapin sijainti, ruskealla tulevan maakaapeliverkon
suunnittelu ja vihreät viivat ovat nykyisiä maakaapeleita, jotka jatketaan uudella kaapelilla vihreä
pallon (kaapelijatkos) kohdalla.

Myös suurempia viemäriputkistoja pyrittiin välttämään risteyksien kohdalla.
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Kaapeleina käytin pääasiassa AXMK 4x240 sekä AXMK 4x25-maakaapeleita. Tonteilta
lähimmälle pylväälle asti tulevia vanhempia ja vaihtelevampia kaapeleita jatkettiin
uusilla tai uusittiin kokonaan talon pääkeskukseen asti. Saneerattavalla alueella sijaitsi
muutama isomman liittymän vaativa kohde esimerkkinä päiväkoti, jonka toteutuksessa
käytettiin AXMK 4x150 mm2:n kaapelia [kuva 4]. Runkojohdot suunniteltiin AXMK
4x240 mm2:n kaapelilla niin, että verkon tai muuntajan vikaantuessa jakokaappeja
voidaan syöttää toisesta muuntajasta tai jakokaapista.

Kuva 4. Kuvassa muuntaja, josta näkyy päiväkodin liittymäkaapeli. Muuntajalta lähtevät yksi
nykyisistä AMCMK 4x185 mm2 -kaapeleista jatketaan Wadenströminkujan puolella eteenpäin
uudella 4x240 mm2 -kaapelilla ja toinen 4x185 mm2 -kaapeli liitetään tien toisella puolella
tulevaan jakokaappiin.

Projektissa loin useampia eri tasopiirustuksia. Kaikki dokumentit suunnittelin samaan
kuvaan, mutta ne tulostetaan eri dokumenteiksi. Purettavista sähkönjakeluverkon
osista kuten vanhoista ilmajohdoista [kuva 5] ja puupylväistä luonnostelin yhden tason.
Säilytettävät syöttökaapelit ja tonteilta tulevat liittymäkaapelit piirrettiin omaan
tasoonsa. Tuleva pienjänniteverkko mallinnettiin omaan tasoonsa. Jokainen taso
toteutettiin toimeksiantajan piirustuksissaan käyttämillä värikoodeilla, jotta ne erottuivat
tasojen ollessa samaan aikaan käytössä. Muuntamot sekä jakokaapit sijoitettiin myös
omiin tasoihinsa. Muuntopiirien rajat piirsin niiden käydessä ilmi vain Trimblestä ja
helpottaakseni omaa suunnittelua, niin ettei muuntopiirit menisivät sekaisin.
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Kuva 5. Kuvassa tiedot mitä puretaan, uuden kaapelin sijainti ja nykyisen kaapelin sijainti ja
jatkoskohta. Kuvassa näkyy myös katuvalojen positiot ja jakokaapin asennuskohta.

Saneerauksen haasteeksi pienjännitejakelun osalta osoittautui alueen asemakaavoitus.
Asuinalue jatkuu suoraan Porvoon vanhasta kaupungista, joten kaupunkimaista
ruutuasemakaavoitusta ei ole käytössä. Nykyiset jakeluverkon osat on sijoitettu ilmaan,
joten ne eivät vie katuosuuksilta tilaa, valaisinpylväitä ja puistomuuntamoita lukuun
ottamatta. Uusien asuinalueiden rakentamisen ollessa suunnitteluvaiheessa varataan
muuntamoille sekä jakokaapeille valmiiksi tilaa niin, että jakokaappien eteen jäisi
tarpeeksi tilaa jolloin ne ovat helpompia päästä käsiksi ja suojassa. Pappilanmäessä
tila oli rajoitettua, jolloin jakokaappeja oli vaikea suunnitella paikkaan, jossa ne olisivat
suojassa mutta helposti käsiksi päästävissä. Vanhan kaupungin välittömässä
läheisyydessä sijainneella alueella ajoväylien reunoilla ei kaikkialla ole tilaa eivätkä
risteysalueetkaan ole sen suurempia [kuva 6]. Jakokaappien sijoittaminen vei
huomattavasti aikaa pienjänniteverkon suunnittelusta. Sijoittamisessa tuli huomioida
tarkasti tonttien liittymäkaapeleiden pituudet. Jakokaapit pyrin sijoittamaan
mahdollisimman keskelle siihen liitettäviä kiinteistöjä, jotta kaapeleiden pituudet olisivat
mahdollisimman tasaiset. Osa alueesta oli myös rakennettu kallioiselle maaperälle
mikä vaikeuttaa jakokaappien ja maakaapeleiden asentamista. Pappilanmäen alueella
jouduin miettimään, kuinka kaapelit asennettaisiin. Kävin myös paikan päällä
tutkimassa missä kohdassa AMKA-ilmakaapeli on kytketty taloon menevään johtoon,
jotta pystyin suunnittelemaan kutakuinkin mistä uusi maakaapeli vietäisiin ja mihin
kytkettäisiin.
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Kuva 6. Kuva on Vanhalta kuninkaantieltä. Kuvassa näkyy, kuinka kapea tienreunus on
ja kuinka tiheästi puita on tien vieressä.

3.2

Kaapelioja

Maakaapeloinnissa asennussyvyyden tulee olla vähintään 0,7 m standardin SFS 60008-814.3 mukaan. Kaapeliojan pohjalle tulee noin 10 cm hienohiekkaa, jonka jälkeen
kaapeli asetetaan ojan pohjalle. Kaapelin jälkeen täyteen ojaa hienolla hiekalla, jottei
kaapelin pinnalle tai alle pääse kiviä tai muuta kovaa ainesta, joka saattaisi rikkoa
kaapelin vaipan ja näin ollen aiheuttaa vikaantumisia. Hiekkaa laitetaan yleisesti 20 cm
kaapelin päälle, jonka jälkeen kaapelin päälle asetetaan standardin SFS-EN 50520
mukainen varoitusnauha jossa tulee olla varoitusteksti ”Sähkökaapeli, Electric cables”

10

varoittamaan kaapelin paikkaa [2, s. 10]. Kaapeliojan ollessa leveä ja se sisältää useita
kaapeleita suositellaan asetettavaksi varoitus nauhoja esim. 0,6 m välein. Tätä
asennustapaa käytettiin suunniteltaessa pienjänniteverkkoa teiden vierustalle. Kaapelit,
jotka alittavat ajotiet käytettään asennustapaa, jossa kaapelioja kaivetaan 0,7 m
syvyyteen

ja

kaapelit

vedetään

muoviseen

suojaputkeen.

Suojaputken

rengasjäykkyytenä tullaan käyttämään A-luokkaa, jossa rengasjäykkyys on vähintään 16
kN/m2 [2, s10], näin ollen suojaputki suojaa kaapelia eikä paina maa-ainesta kaapelia
vasten. Putkitettaessa kaapelia toimitaan täytön suhteen melko samalla tavalla kuin
putkittamattomassa asennuksessa, erona asennukseen maa-aines voi olla täyttömaata
eli kaivumaata ja putken yläpuolelle noin 0,2 m putken pinnasta sijoitetaan
varoitusnauha.

4

Valaistusverkko
Ennen valaistusverkon virallista suunnittelua mallinsin vanhan Hg 125 W

elohopeavalaisimilla toteutetun katuvalaistusverkon [4, 4.2 s. 12], tämän jälkeen
mallinsin [kuva 7] katuprofiili kuvat uudesta valaistuksesta, joissa on näytetty, kuinka
korkea valaisin pylväs on, kuinka leveä ajorata on kyseisellä tiellä, johon valaisinta on
suunniteltu. Tien profiilin ja ajoradan leveyden perusteella pylväidenväli noin 21-37
metriä. Teiden ja katujen profiilit vaihtelivat, paikoin ajoradan vierustalla oli vähemmän
puita, jolloin pylväsvälin pystyi laatimaan hieman pidemmäksi. Joillakin teillä puita ja
kasvustoa on enemmän eikä valo pääse ajoradalle pitkillä pylväsväleillä. Näin ollen
näillä teillä pylväsväli oli jopa alle 30 metriä.
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Kuva 7. Kahden kadun profiloinnin kuvat. Kuvasta näkyy pylväsväli, ajoradan ja ojanpenkan
leveys ja pylvään korkeus. Paikoittain teiden vierellä ei ole metriä tilaa, voi olla vähemmänkin.

Katuprofiilit tehtyäni lähetin tiedot eteenpäin laskettavaksi, josta sain tiedot katuvalojen
tulevasta pylväsvälistä. Valaisimiksi valittiin toimeksiantajan kanssa jo aikaisemmin
toisessa opinnäytetyöprojektissa [4, s. 28.] käyttöön otetut led-valaisimet, jotka
osoittautuivat hyvin valaisevaksi ja yleisesti toimivaksi ratkaisuksi.
Katuvalaisimien pylväsväliksi muodostui, noin 38-42 m ja valaisimeksi AEC
illuminazione ITALO 1, kaapelina käytetään AXMK-4x25 mm2 -kaapelia. Näillä tiedoilla
sain suunniteltua uuden katuvalaistuksen koko alueelle. Kyseisellä Pappilanmäen
alueella oli kaksi katuvalaistuspiiriä. Joissakin paikoissa katuvalaistus tuotiin toisesta
katuvalopiiristä. Näissä tilanteissa maakaapeli tuotiin kyseisien katuvalopiirin puolelta
AXMK-4x25 mm2-kaapelilla tuleviin uusiin pylväisiin.
Valaistusverkkoa suunniteltaessa jouduin ottamaan huomioon kapeiden teiden lisäksi
myös vesiputket, jotka kulkevat teiden alla ja vieressä. Näin ollen katuvalaistusverkko
sijoitettiin nykyisten ja purettavien puupylväiden puolelle tietä. Joissakin kohdissa
aluetta valaistuspylväät tulevalla pylväsvälillä olivat liian kaukana toisistaan tai jonkin
esteen takia jolloin valaistus alueella olisi ollut heikko, näissä tilanteissa lyhensin
pylväsväliä ja lisäsin yhden tai useamman valaisimen kyseiselle kadulle. Asuinalueella
on myös monta risteysaluetta. Risteysalueelle suunnittelin valaisinpositiot niin, että
valaisin valaisee risteysalueen kokonaan. Tämä oli hieman haasteellista, koska
alueella on risteyksiä tiheästi, mikä haittasi suunnittelua mihin risteysalueella olevat
valaisimet sijoitettaisiin.

Valaisimien positioita päättäessä ei kuitenkaan ilmennyt ongelmia ja sain

12

valaisinpositiot sopiville kohdille. Pienen pohdinnan jälkeen sain valaisimet hyvin
sijoitettua risteysalueelle ja yhteisymmärryksenä suunnittelijan kanssa koko
katuvalaisin suunnittelun sain tehtyä ilman minkäänlaisia valaisinposition muutoksia
[kuva 8].

Kuva 8. Valaisinpositiot Vanhan Kuninkaantien ja Konttorintien risteyksessä.

Porvoon Sähköverkko Oy käyttää katuvalaisimien sytyttämisessä älykästä ohjausta.
Katuvalaistus on kytketty Capelon-ohjausjärjestelmään [6], jossa on GPRS-yhteys.
Yhteyden avulla katuvalot saadaan sytytettyä tietokoneelta tai puhelimesta samaan
aikaan muiden katuvalojen kanssa. Valaisimiin on myös mahdollista hankkia lisälaite,
jolla on mahdollista kytkeä yksittäisiä valaisimia päälle erikseen.

13

5

Kustannuslaskenta

Kustannuslaskennassa lasketaan koko saneerauksen aiheuttamat kulut. Laskennassa
aloitettiin kaivutöiden kustannuksista. Saneerattavalle alueella saatiin sähköverkon
saneerauksen lisäksi myös teleoperaattori saneeraamaan kuiduksi vanha ilmassa
kulkeva televerkko. Teleoperaattorin mukaan lähdettyä kaivuukustannukset puolitetaan
operaattorin ja Sähköverkon kanssa. Alueella on paikoitellen tieosuuksia, jotka on
toteutettu mukulakivin. Näitä kohtia ei tarvitse ottaa huomioon kaivukustannuksissa, sillä
mukulakivi alueet ja asfaltoinnit kuuluvat Porvoon Veden kustannuksiin. Porvoon
Energia käyttää asennustöiden ja kaivutöiden tekijänä aliurakoitsijaa, urakoinnista
vastaa UVR eli Uudenmaan Verkonrakennus Oy. UVR on määritellyt Porvoon
Sähköverkolle yksikköhinnat sähköverkon rakentamiseen, purkamiseen. Porvoon
Sähköverkko on sopinut omat yksikköhinnat kaivu-urakoitsijan kanssa, joka toimii
aliurakoitsijana UVR :n toimesta. Saneerattavan alueen kaivutöiden pituudeksi
määrittelin noin 2861,8m ja hinta on määritelty yksikkötaulukossa 11,5 €/m, näin ollen
hinnaksi tulisi 32 910,7 €. Teleoperaattorin mukaan lähdettyä kaivutöiden hinta
puolitetaan ja työt kustantavat Porvoon Sähköverkolle 16 455,35 €.
Seuraavaksi määrittelin CADS-Planner-suunnitteluohjelmistolla kaapelien pituudet [kuva
9], näin sain uusien kaapeleiden yhteispituuden noin 6016,5 m ja hinta on noin 43734,6
€ kaivettuna maahan. Kaapeleiden hinnat tulevat suoraan kaapelivalmistajalta, hinta
vaihtelee kaapelin paksuuden mukaan noin 4-30 €/m. Kaapeleita tilatessa tilataan myös
kaapelikela, kaapelikelan hinta maksetaan tilaajalle takaisin, kun asiakas palauttaa kelan
takaisin tehtaalle uusiokäyttöön. Näin saadaan tilattua tämän hetkisten suunnitelmien
mukaan oikea määrä kaapeleita. Pituudet saattavat vielä muuttua, riippuen asentajien
näkökulmasta, jos he näkevät, että kaapelit voi viedä helpommin pidempää tai
lyhyempää reittiä kiinteistöihin. Kaapelit ovat laskennoissa laskettu vietäväksi tonttien
reunaan, näihin kaapelien pituuksiin tullaan laskemaan vielä pituus tontin rajalta liittymän
kytkentäkohtaan [kuva 10]. Kaapelien pituuden arviointi on tämän takia vaikeaa, sillä
kokonaispituus voi olla pidempi tai kaapelia voi jäädä ylimääräistä. Yleisesti pyritään
mitoittamaan kaapelien pituudet hieman yli, jolloin ylimääräisiä kaapeleita voidaan
käyttää vikatilanteissa tai muussa työkohteessa.
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Kuva 9. Kuvassa eriteltynä maakaapeleiden pituudet ja maakaapelien hinnat kaivettuna maahan.

Kuva 10. Kuvassa talon liittymiskohta, jossa AMKA-ilmajohto on kytketty keskukseen vietävään
MMJ-kaapeliin.

Putkia saneeraukseen mitattiin metrimäärinä teiden alitus kohtiin, pituus voi silti muuttua
alueen haasteellisuuden myötä ja teiden kapeuden takia, näin ollen putkien metrimäärä
voi muuttua vielä asennuksen aikana. Alueelle tulee kaapelijatkoja ja laskennoissa
laskettiin talojen vanhojen liittymiskaapelien määrä ja tarkasteltiin, kuinka monta
kaapelijatkoa tarvitaan jatkamaan kaikki tarvittavat kaapeli jatkokset, nämä kustannukset
voidaan laskea suurin piirtein oikein. Laskentojen perusteella kaapelijatkoksia tulisi noin
55 kappaletta, kustannus jatkoksille on noin 115 €/kpl ja yhteishinnaksi 6325,00 €.
Joitakin vanhoja liittymisjohtoja voi olla helpompi toteuttaa kokonaan uudella
liittymisjohdolla. Näin ollen kaapelijatkoksia ei tarvitse tehdä. Näistä tilanteista
kaapelijatkoja voi jäädä yli ja niitä voi käyttää vikatilanteessa tai eri kohteessa.
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Jakokaappien määrä ja koko pystyttiin suunnitella laskemalla kaapelien määrät
jokaiselta jakokaapilta, kaappeja tuli yhteensä 23 kpl. Tämän jälkeen tarkisteltiin
jonovarokekytkinten kokoja kaapelien tarpeen mukaan. Jonovarokekytkimien leveyden
ja määrän mukaan tarkasteltiin, kuinka leveä jakokaappi tarvittaisiin mihinkin kohtaan.
Jonovarokekytkimien koko määräytyy oikosulkuvirtojen mukaan, normaalisti tavallisen
omakotitalon

liittymän

sulakkeina

käytetään

000gG

25

A:n

sulaketta.

Jonovarokekytkimenä tähän sopii pienin malli ABB:n mallistosta, jota Porvoon
Sähköverkko käyttää jakokaapeissaan. Jakokaappiin tulevan runkokaapelin johtimet
liitetään kaappiin erillisillä liittimillä jakokaapin vaihekiskoihin, jonovarokekytkimet ovat
kiskojen mittaisia ja ne liitetään kiskojen päälle ja kiristetään kiinni jokaiseen
vaihekiskoon omalla ruuvilla. Liittimiä ja jonovarokekytkimiä kiristettäessä käytetään
ohjeissa ilmoitettua momenttia.
Katuvalojen kustannuksiin laskettiin jokaiselle valaisimelle betonijalka, alumiinipylväs ja
valaisin. Katuvalojen kaapelien tarve laskettiin erikseen, jotta saatiin eriteltyä katuvalojen
kustannukset pienjänniteverkon kustannuksista. Asentajilla on näin helpompi kirjata
käytetyt kaapelit, työ ja tarvikkeet. Kaapelien mitta laskettiin pylväsvälejä avuksi käyttäen
mittaan lisäten betonijalan ja pylvään kytkentäluukkuun asti laskettu korkeus. Tämän
lisäksi laskettiin vielä noin metrin mittainen pätkä, jotta jäisi kytkentävaraa
valaisinpylvään sisään. Lisäksi jokaiseen valaisimeen laskettiin liittimet ja 10 ampeerin
sulakkeet. Katuvalaistuksen hinnat tulevat muuttumaan vielä, eikä tarkkaa arviota pysty
laskemaan. Valaisimien hinnat saadaan vasta, kun maahantuojalta tulee hinnat
kyseisille valaisimille

6

Yhteenveto

Opinnäytetyössä

suunniteltiin

Porvoon

Sähköverkko

Oy:lle

pienjännite-

ja

katuvaloverkon saneeraus Porvoon Pappilanmäen asuinalueelle. Tavoitteena oli
suunnitella

vanha

ilmajohdolla

toteutettu

pienjänniteverkko

saneerattavaksi

maakaapeliksi. Saneerata vanha elohopeavalaisimilla toteutettu katuvalaistusverkko
nykyaikaiseksi led-valaisimilla toteutetuksi katuvalaistusverkoksi. Saneeraus projektin
on tarkoitus alkaa kesällä -syksyllä 2018 samanaikaisesti Porvoon Veden jäteveden- ja
hulevesijärjestelmän saneerauksen aikana.
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Pienjännite- ja katuvaloverkon nykyiset tiedot löytyivät helposti Porvoon Sähköverkon
Trimble-tietokannasta,

vanhoista

dokumenteista

ja

tutkimalla

aluetta

jalkaisin.

Opinnäytetyössä vaikeaksi osoittautui tiedon ja materiaalin kerääminen ja mitä
opinnäytetyö tulisi sisältää. Saneerattavissa kohteissa alkutiedot ovat laskettu jo aluetta
suunniteltaessa ja alueen suurentuessa tietoja on jouduttu päivittämään ja verkkoa
parantamaan käytettävyyden kannalta. Tällöin saneerausta suunniteltaessa tutkitaan,
miten verkko toimii nyky aikana. Suunnitellaan standardien ja verkostosuositusten
perusteella, mitä kaapeleita voidaan käyttää ja miten vanhoja kaapeleita voidaan jatkaa
ja saneerata uusilla kaapeleilla.
Katuvaloverkkoa suunniteltaessa tiedettiin jo valmiiksi mitä valaisinvalmistajaa ja
valaisinta käytetään. Suunnittelun alussa mallinnettiin vanha valaistusverkko, jotta
saatiin tarvittavat tiedot. Näin ollen pystyttiin lähettämään tiedot eteenpäin valaisimen
toimittajalle, joka laski uuden valaistusverkon valaisimien tehon, pylväiden korkeuden ja
etäisyydet valaisimille nykyisellä katuprofiililla.
Opinnäytetyössä

suunniteltiin

toimiva

ja

nykyaikainen

pienjännite-

ja

katuvalaistunverkko. Verkkohäiriöt alueella tulevat pienemään verkon siirtyessä
ilmajohdosta maakaapeliksi. Näin ollen saadaan paranneltua käyttövarmuutta ja verkon
toimivuutta sääolosuhteiden aiheuttamien vikatilanteiden pois sulkemista, sillä kovan
tuulen tai lumisateen aiheuttamat häiriöt eivät vaikuta maahan kaivetussa verkossa.
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