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LYHENTEET JA TERMIT

A

Virran yksikkö, ampeeri

AJK

Aikajälleenkytkentä

EV

Energiavirasto

LES

LE-Sähköverkko Oy

PJK

Pikajälleenkytkentä

Pitoaika

Valvontamallissa verkonosalle määritelty käyttöaika,
jonka kuluttua verkonosan nykyarvo vähenee nollaan

SCADA

Käytönvalvontajärjestelmä, Supervisory Control And
Data Acquisition

SJ

Suurjännite

Tariffi

Hinnasto

V

Jännitteen yksikkö, voltti

VA

Näennäistehon yksikkö, volttiampeeri

VAr

Loistehon yksikkö, vari

VTJ

Verkkotietojärjestelmä

W

Pätötehon yksikkö, watti
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää LE-Sähköverkko Oy:n (LES) suurjännitteisen jakeluverkon nykytila siirtojohtojen ja sähköasemien osalta ja laatia verkolle kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnittelun tarkoitus on toimia pohjana
verkkoyhtiön tuleville 110 kilovoltin (kV) sähköverkon investoinneille ja niiden
suunnittelulle. LES:n jakelualueen tyypillisimmät piirteet ovat vuosikymmenten aikana rakentunut ja laajentunut verkko sekä sijoittuminen niin kaupunkialueelle,
kuin haja-asutusalueellekin.
Suurjännitteisen jakeluverkon komponenttien käyttöikä on monia kymmeniä vuosia, minkä johdosta verkon kehittäminen on jatkuvaa ja pitkällä aikavälillä tehtävää suunnittelua. Suunnittelulla pyritään tuottamaan ajoitettuja toimenpiteitä,
jotka mahdollistavat sähköverkon kehittämisen tavoitteiden mukaiseksi mahdollisimman taloudellisesti.
Työn alussa keskitytään sähkönjakelujärjestelmän pääpiirteisiin, sähköverkon vikoihin ja niiden suojaukseen sekä verkon kehittämisessä huomioitaviin asetuksiin
ja vaatimuksiin. Nykytilan määritys aloitetaan selvittämällä 110 kV verkon ikäjakauma, kuormitustilanne, luotettavuus, vikavirrat ja jakeluverkon loistehon kompensointiratkaisu. Lisäksi arvioidaan tulevaisuuden sähkönkäyttöä lisääviä tekijöitä.
Loppuosassa keskitytään kohdeverkon kehittämiseen ja kunnossapitoon. Verkon
kehittämiseksi tarkastellaan nykyisten johtoyhteyksien uusimisinvestointeja ja
esitetään ratkaisuvaihtoehtoja verkon toimitusvarmuuden parantamiselle. Ratkaisuvaihtoehdoissa annetaan suuntaa antavia ehdotuksia, joiden tarkoitus on toimia yksityiskohtaisemman suunnittelun tukena.
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2 SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄ

2.1 Sähköverkon keskeiset piirteet
Sähkönjakelujärjestelmän tarkoituksena on siirtää voimalaitosten tuottamaa sähköä sähkön loppukäyttäjille. Sähköenergian tuotantolaitokset ovat riippuvaisia
erilaisista ympäristötekijöistä, mistä johtuen niiden sijoituspaikoiksi ei yleensä sovellu alueet, joilla sähkön kulutuspisteet sijaitsevat. Tästä johtuen sähkön tuotanto- ja kulutuspisteet on yhdistettävä toisiinsa sähköverkolla. (Korpinen, Sähkön siirto- ja jakeluverkot 1998)
Suomessa sähköverkot jakautuvat eri jännitetasojen mukaisesti siirto- ja jakeluverkkoihin. Siirtoverkot koostuvat 400, 220 ja 110 kV:n verkoista ja nämä verkot
muodostavat yhdessä sähköasemien kanssa kantaverkon, joka on koko maan
kattava valtakunnallinen sähköverkko. Suurjännitteiset jakeluverkot ovat eri sähköyhtiöiden omistamia kantaverkkoon kuulumattomia 110 kV:n siirtoverkkoja,
joilla sähköä siirretään kantaverkosta jakeluverkon alemmille jännitetasoille. Jakeluverkko muodostuu pien- ja keskijänniteverkoista ja niitä käytetään sähkön
siirtämiseen sen kulutusalueille. (Korpinen, Sähkön siirto- ja jakeluverkot 1998;
Fingrid Oyj n.d.)
Sähkönjakelujärjestelmän on oltava luotettava ja tehokas ja sähköverkon on täytettävä jatkuvasti kasvavan ja muuttuvan kuormituksen vaatimat kapasiteettitarpeet. Sähköverkoille on asetettu tiukat turvallisuusvaatimukset, sillä ihmisten on
oltava turvallista toimia niiden läheisyydessä. Lisäksi sähkön toimituksen odotetaan olevan jatkuvaa ympäristötekijöistä ja järjestelmän toimintavirheistä huolimatta. (Karady, Electric power transmission 2014)

2.2 Sähköverkkorakenteet
Sähköverkkojen rakenteet voidaan jakaa kolmeen perustyyppiin: avoin eli säteittäinen verkko tai suljettu eli rengas- tai silmukkaverkko. Säteittäisessä verkossa
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sähköllä on vain yksi kulkureitti kuormitukselle, mutta rengas- ja silmukkaverkoissa sähkön kulkureittejä on useampi. Jokaisella verkostotyypillä on omat
etunsa ja haittansa, joten vaihtoehtoja vertailtaessa on otettava huomioon niiden
käyttöön liittyvät teknistaloudelliset näkökohdat. Näitä ovat tyypillisesti investointien hinta, verkon käytön taloudellisuus ja luotettavuus, varasyöttöjen mahdollisuus ja verkon suojaukseen liittyvät asiat. (Bastman 2019, 3)

2.2.1 Säteittäinen verkko
Säteittäisverkon etuja ovat sen selkeä yleisrakenne, käytön yksinkertaisuus ja
suojauksen helppous. Haittoja säteittäisverkossa tuottavat sähkön siirron varmistusmahdollisuuden puuttuminen ja huoltotöiden vaatimat käyttökeskeytykset. Jakeluverkkoja käytetään pääsääntöisesti säteittäisinä. Suomessa keskijänniteverkko rakennetaan usein renkaiksi ja sen käyttö toteutetaan säteittäisenä jakorajojen avulla. Kuvassa 1 on esitetty malli säteittäisestä verkosta ja siinä lyhyet
vaakasuuntaiset viivat kuvastavat verkon kuormituspisteitä ja X:t verkon kytkinlaitteina toimiva katkaisijoita. (ABB 2000; Bastman 2019, 3)

KUVA 1. Säteittäisverkon malli (Korpinen, Sähkön siirto- ja jakeluverkot 1998)
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2.2.2 Rengasverkko
Rengasverkkorakennetta käytetään pääsääntöisesti suuremmissa jännitetasoissa, sillä sen etuja ovat varmistettu sähkönsyöttö, vakaampi jännitetaso ja tehohäviöiden aleneminen säteittäisverkkoon verrattuna. Rengasrakenne tuo omat
haasteensa ja ne näkyvät verkon käytettävyyden vaikeutumisessa, relesuojauksen monimutkaistumisessa sekä verkon oikosulkuvirtojen suurenemisessa. Suomen sähköverkossa renkaaseen ovat kytkettynä useimmat 110 kV:n verkot.
Isoimpien kaupunkien sisäisiä 110 kV verkkoja käytetään tyypillisesti myös silmukoituna. Rengasverkon malli on esitetty kuvassa 2. (ABB 2000; Bastman
2019, 4)

KUVA 2. Rengasverkon malli (Korpinen, Sähkön siirto- ja jakeluverkot 1998)

2.2.3 Silmukkaverkko
Silmukoidun verkon rakenne vastaa rengasverkon rakennetta, mutta siinä rengas
sisältää myös sisäisiä yhteyksiä. Tämä mahdollistaa edelleen varmemman säh-
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könsyötön, vakaamman jännitetason ja pienemmät tehohäviöt. Useampien silmukkayhteyksien rakentaminen nostaa kuitenkin verkon ja relesuojauksen hintaa
ja lisää edelleen sen käytön vaikeutumista. Suomessa silmukoituja verkkoja ovat
400 ja 220 kV:n verkot, jotka vaativat todella hyvää jännitevakavuutta ja siirtohäviöiden minimointia. Silmukkaverkon malli on esitetty kuvassa 3. (ABB 2000;
Bastman 2019, 4)

KUVA 3. Silmukkaverkon malli (Korpinen, Sähkön siirto- ja jakeluverkot 1998)

2.3 Suurjännitteinen jakeluverkko
Suurjännitteinen jakeluverkko eli alueverkko on määritelty sähkömarkkinalaissa
nimellisjännitteeltään 110 kV:n sähköverkoksi tai -johdoksi, jota ei käytetä liittymisjohtona eikä se ylitä valtakunnan rajaa (Sähkömarkkinalaki 588/2013 § 3).
Kuten aiemmin todettiin, suurjännitteiset jakeluverkot ovat eri sähköyhtiöiden
omistamia 110 kV:n jakeluverkkoja, jotka siirtävät sähköä kantaverkosta alueellisesti jakeluverkkojen alemmille jännitetasoille.
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Alueverkko kytkeytyy kantaverkkoon yleensä jakeluyhtiön sähköaseman kautta
tai kantaverkkoyhtiön 110 kV kytkinlaitoksen kautta. Alueverkko pyritään rakentamaan renkaaksi ja mahdollisesti myös silmukoiduksi sen luotettavuuden parantamiseksi. Alueverkkoja rakennetaan pääosin ilmaverkoiksi niiden edullisuuden
vuoksi, mutta tiheillä asutusalueilla, kuten kaupungeissa on siirrytty suurjännitteiseen maakaapelointiin tilan säästämiseksi ja käyttövarmuuden parantamiseksi.
(Gönen, Electric distribution systems 2014) Suomessa suurjännitteisiä jakeluverkkoja on yhteensä noin 7500 kilometriä (Säteilyturvakeskus 2017).
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3 SÄHKÖVERKON VIAT JA SUOJAUS

3.1 Oikosulku
Yleisimmät sähköverkoissa syntyvät viat ovat oikosulkuja, maasulkuja ja ylikuormituksia. Oikosulkuja ja maasulkuja aiheutuu yleisimmin laitteiden ja niiden osien
vioista, kuten eristysten heikkenemisestä, kontaktien huonontumisesta sekä erilaisista laitteiden ja kaapeleiden vaurioista. Ympäristötekijät, kuten kosteus, lika
ja myrskyt sekä ihmisen tekemät virheet ja vahingot edesauttavat omalta osaltaan vikojen syntymistä. Tämän lisäksi eläimet ovat myös osallisena oikosulkujen
ja maasulkujen syntymisessä. (Tarkiainen 2018, 14)
Oikosulku voi olla kahden tai kolmen vaihejohtimen välillä tapahtuva eristysvian
tai ulkoisen kosketuksen takia sulkeutunut virtapiiri, valokaari tai muun vikaimpedanssin kautta syntynyt piiri. Oikosululle on tyypillistä virtapiirissä syntyvä kuormitusvirtaa selvästi suurempi virta, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja, termisiä
vaurioita verkon komponenteissa sekä häiriöitä ja keskeytyksiä sähkönjakelussa.
Oikosulun alkuhetkellä vikavirran ensimmäisten jaksojen aikana esiintyvä sysäysoikosulkuvirta aiheuttaa myös mekaanisia rasituksia verkon komponenteille.
(Lakervi & Partanen 2008, 28-29)
Oikosulkuvirtoja tarkasteltaessa ollaan yleensä kiinnostuneita sen pienimmästä
ja suurimmasta arvosta. Suurin oikosulkuvirran arvo määrittelee sähköverkossa
olevilta laitteilta ja komponenteilta vaaditut virtakestoisuudet ja pienin oikosulkuvirran arvo verkon suojalaitteiden nimellisarvot ja asetteluarvot. (Tarkiainen 2018,
21)

3.2 Maasulku
Maasulku tarkoittaa vaihejohtimen ja maan välistä oikosulkutilannetta, jolloin virran kulkureitti syntyy vikakohdan ja maan välille. Vikavirta synnyttää tällöin maadoitusjännitteen, joka voi aiheuttaa hengenvaaran. Vikavirran suuruuteen vaikut-
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tavat verkon vaihejännitteen suuruus, tähtipisteen maadoitustapa sekä maadoitusimpedanssin suuruus vikapaikan ja maan välillä. Kaksoismaasulussa on kyse
tilanteesta, jossa kaksi eri vaihetta ovat vikaantuneena yhtä aikaa. (ABB 2000;
Tarkiainen 2018, 31)
Terveen verkon vaihejännitteet ovat maahan nähden symmetrisiä ja vastaavasti
verkon vaiheiden ja maan välisten kapasitanssien varausvirrat ovat symmetrisiä.
Maasulussa verkosta tulee epäsymmetrinen ja nollasta poikkeava varausvirtojen
summa kulkee vikapaikasta maahan muodostaen maasulkuvirran. (ABB 2000)
Tavallisimpia maasulkujen aiheuttajia ovat linjalle kaatunut puu tai kaapelieristysten vaurioituminen, jolloin vikavirtapiiri voi syntyä vaihejohtimen ja maahan yhteydessä olevan osan tai maan välille. Lisäksi maasulkuja aiheutuu vaihejohtimissa syntyvistä valokaarista ja rakentamisen yhteydessä tehtyjen kaivutöiden
aikana syntyneistä kaapelivaurioista. (Tarkiainen 2018, 31)

3.3 Suurjänniteverkon maadoitustavat
Suurjännitejärjestelmien maadoitustapana on käytettävä maasta erotettua, sammutettua tai pienen impedanssin kautta maadoitettua järjestelmää. Tämän lisäksi
kaikki sähköjärjestelmän jännitteelle alttiit johtavat osat on maadoitettava (SFS
6001 2018, 96).
Maasta erotettua verkkoa ei ole yhdistetty lainkaan maahan, jolloin maasulkuimpedanssi muodostuu vain johtojen maakapasitansseista. Maasulkuimpedanssi
on maasta erotetussa verkossa aina suuri, joten tällaisissa verkoissa maasulkuvirta jää hyvin pieneksi. Pienen vikavirran ansiosta verkon käyttö on tietyin edellytyksin mahdollista myös maasulun aikana, mutta vian toteaminen ja paikantaminen on kuitenkin hankalaa. (Elovaara & Haarla 2011a, 211)
Sammutetussa verkossa verkon tähtipisteen ja maan välille tai suoraan johdolle
mitoitetaan kuristin, jonka tarkoituksena on kompensoida johtojen maakapasitanssien kautta kulkevaa maasulkuvirtaa. Kapasitanssien ja kuristimen kautta
kulkevat virrat kumoavat toisensa lähes kokonaan, jolloin maasulkuvirta putoaa
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todella pieneksi. Tällöin mahdollistetaan pienen maasulkuvirran synnyttämien valokaarien sammuminen itsestään. (Elovaara & Haarla 2011a, 210)
Suomessa 110 kV:n verkkojen käyttö toteutetaan osittain maadoitettuna ja sammutettuna. Tällöin muuntajien tähtipisteitä on maadoitettu vain sellaisissa paikoissa, joissa se on todettu tarpeelliseksi maasulkusuojauksen toiminnan varmistamiseksi. Muuntajien nollaimpedanssit ovat usein niin pieniä, että maasulkuvirtojen hallitsemiseen käytetään tähtipisteen ja maan välille kytkettyjä pieni-impedanssisia kuristimia, jotta maasulkutilanteessa maadoitus- ja induktiojännitteet
eivät kasvaisi liian suuriksi huonosti johtavan maaperän takia. (Huhtanen 2012)

3.4 Suurjännitteisen jakeluverkon suojaus
Sähköverkossa olevien laitteiden suojaus koostuu mittamuuntajien, suojareleiden ja katkaisijoiden muodostamasta kokonaisuudesta. Suojauksen toimivuus ja
vikaantuneiden verkon osien irrottaminen muusta verkosta edellyttävät hyvää yhteistoimintaa suojalaitteiden välillä. Oiko- ja maasulkujen vikaannuttamat verkon
osat on saatava erotettua muusta järjestelmästä, jotta niiden aiheuttamilta vaaratilanteilta ja laiterikoilta vältyttäisiin. Hyvin toteutetun suojausjärjestelmän ominaisuuksia ovat selektiivisyys, nopeus, luotettavuus ja herkkyys sekä oikeanlainen toiminta myös poikkeustilanteissa. (Elovaara & Haarla 2011b, 335-342)
Suomessa verkkoyhtiöiden omistamien 110 kV verkkojen relesuojausvaatimukset tulevat Fingridiltä. Kantaverkon käyttövarmuuden kannalta Fingrid on ohjeistanut asiakkailleen relesuojausten vikojen irtikytkentäajat siten, että asiakkaan
verkon suojaus toimii kantaverkon kannalta järkevästi ja yhteensopivasti. Asiakkaan sähköverkolta vaaditaan kahdennettu suojaus joko kahdella pääsuojalla tai
pääsuojalla ja varasuojalla. Ohjeistuksena suurjännitteiseen verkkoon liittyvällä
on, että 110 kV verkon suojauksessa on pyrittävä erottamaan tyypilliset oiko- ja
maasulkuviat pääsuojauksella viimeistään 0,1 s kuluttua ja varasuojauksella viimeistään 0,5 s kuluttua lukuun ottamatta suuriresistanssisia maasulkuja, joissa
suojauksen toiminta-ajat on sovitettu kantaverkon suojaukseen porrastamalla ne
yleensä 1 - 3 s välille. (Fingrid Oyj 2017b, 3)
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4 SÄHKÖVERKON KEHITTÄMINEN

4.1 Sähköverkon kehittämisvelvollisuus
Verkonhaltijan on suunniteltava, rakennettava, ylläpidettävä ja kehitettävä suurjännitteistä sähköverkkoaan siten, että verkko täyttää verkon käyttövarmuudelle
ja luotettavuudelle asetellut vaatimukset, eikä johtokadulla kasvava puusto aiheuta häiriöitä verkon toiminnalle. Lisäksi verkonhaltijan on ylläpidettävä ja kehitettävä siirtoyhteyksiä toisiin sähköverkkoihin niille säädettyjen vaatimusten ja
käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti turvatakseen verkon käyttäjillä riittävän hyvä sähkön saanti. (Sähkömarkkinalaki 588/2013 § 19, § 50)
Sähköverkon kehittäminen on suunniteltua ja valvottua toimintaa, jossa tavoitteena on ennakoida tulevia sähköyhtiön investointitarpeita ja näin saada sähköverkko kehittymään tarkoituksen mukaiseksi ja mahdollisimman toimintavarmaksi. Alueverkkojen kehittämiselle ominaisia piirteitä ovat verkon ja sen komponenttien useiden kymmenien vuosien pituiset käyttöiät sekä verkkoon tehtävien
investointien riippuvuus toisistaan. Lisäksi kuormituksen kasvu ja tarve lähes katkottomaan sähkönjakeluun ovat olennaisesti vaikuttavia asioita verkkojen kehittämiselle. (Lakervi & Partanen 2008, 119-121)

4.2 Sähköntoimituksen luotettavuus
Sähkönjakelun luotettavuutta kuvataan toimitusvarmuudella ja siihen liittyvillä erilaisilla sähköntoimituksen keskeytyksillä ja häiriöillä. Sähköntoimituksen häiriöiden ja keskeytymisen merkitys on kasvanut, sillä niiden aiheuttamat haitat voivat
olla hyvinkin suuria esimerkiksi tuotantolaitoksissa tuotannon pysähtyessä. Toimitusvarmuuden parantaminen on oleellinen osa sähköverkon kehittämistä. (Lakervi & Partanen 2008, 77-78)
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4.2.1 Keskeytyksen määritelmä
Sähköntoimituksen keskeytys on tilanne, jossa verkon jännite on liittämispisteessä alle 5 % sopimuksen mukaisen jännitteen arvosta. Keskeytykset jaetaan
suunniteltuihin keskeytyksiin ja häiriökeskeytyksiin. Suunnitellut keskeytykset
johtuvat verkossa tehtävistä töistä ja tällöin sähkönkäyttäjällä on ennakkotieto
keskeytyksen ajankohdasta. Häiriökeskeytykset johtuvat sen sijaan pysyvistä tai
ohimenevistä vioista, jotka syntyvät sattumanvaraisesti aiheutuneista verkon ulkopuolisista tapahtumista, laitevioista tai häiriöistä. Häiriökeskeytykset jaetaan
vielä pitkään ja lyhyeen keskeytykseen, joista pitkät ovat yli 3 minuuttia kestäviä
ja lyhyet alle 3 minuuttia kestäviä keskeytyksiä. (SFS-EN 50160 2010, 14)

4.2.2 Jälleenkytkennän määritelmä
Suurjänniteverkoissa syntyvistä vioista suurin osa on avojohdoilla syntyviä valokaarivikoja, jotka ovat ympäristön ja sääolosuhteiden aiheuttamia. Avojohtojen
suojauksessa valtaosa vioista voidaan selvittää ilman korjaustöitä käyttämällä
laukaisun jälkeistä automaattista jälleenkytkentää. Jälleenkytkentä on suojareleen tekemän aukiohjauksen jälkeen suoritettu automaattinen katkaisijan kiinnikytkentä. Jälleenkytkennät jaetaan pikajälleenkytkentään (PJK) ja aikajälleenkytkentään (AJK). PJK suoritetaan yleensä hidastamattomien laukaisujen jälkeen,
mutta sitä käytetään myös hidastettuna (esimerkiksi ylivirtareleen laukaisu).
PJK:ssa verkon jännitteetön aika on tyypillisesti 0,2 - 0,5 sekuntia. PJK:n jännitteettömän ajan syynä on valokaaren aiheuttama ilman ionisoituminen, jolloin ilman heikentynyt jännitekestoisuus vaatii lyhyen ajan palautuakseen normaaliin
jännitekestoisuuteensa. (Elovaara & Haarla 2011b, 371)
AJK suoritetaan epäonnistuneen PJK:n tai hidastetun laukaisun (esimerkiksi
maasulkurele) jälkeen. AJK:n jännitteetön aika on yleensä minuutista muutamaan minuuttiin. AJK:ta edeltävä pidempi väliaika ennen katkaisijan kiinniohjausta määräytyy usein siitä, miten nopeasti katkaisija saadaan palautettua takaisin toimintakykyiseksi tai kuinka pitkä aika johdolta vaaditaan jäähtymiseen oikosulkuvirran kuormituksen jälkeen. Pysyvän vian tapauksessa myös AJK epäon-
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nistuu ja tällöin suoritetaan lopullinen laukaisu. Tämän jälkeen vikaantunut verkonosa pyritään paikantamaan ja erottamaan verkosta mahdollisimman nopeasti.
(Elovaara & Haarla 2011b, 372)

4.2.3 Sähköverkon jännitevaihtelut
Nimellisjännitteeltään 110 kV verkossa normaali jännitteen vaihtelualue on 105 123 kV ja häiriö- ja poikkeustilanteissa jännitealue on 100 - 123 kV. Sähkölaitteistojen on toimittava ja pysyttävä toimintakunnossa edellä mainituilla jännitealueilla täyttäen sähköjärjestelmälle asetetut vaatimukset. Sähkölaitteistoissa on oltava suojaukset siten, että se ei myöskään vaurioidu edellä mainittuja suuremmistakaan hetkellisistä jännitemuutoksista. (Fingrid Oyj 2017a, 8)
Jännitteen hetkellinen putoaminen eli jännitekuoppa on jossakin jakelujärjestelmän pisteessä tapahtuvan jakelujännitteen tehollisarvon hetkellinen alentuminen, joka liittyy usein verkossa tapahtuvan oikosulun syntymiseen ja sen päättymiseen tai jakelujärjestelmään liitettyjen asennusten suureen virran kasvuun esimerkiksi käynnistystilanteissa. Jännitekuopiksi luetaan alle 90 % nimellisjännitteestä olevat äkilliset jännitteen pudotukset ja niiden kestoajat vaihtelevat 10 millisekunnista 10 minuuttiin asti. (SFS-EN 50160 2010, 16)
Suojalaitteiden toimiminen, kytkentätilanteet ja ukkonen ovat tavallisimpia sähköverkossa syntyvien ylijännitteiden aiheuttajia. Ylijännitteitä ovat kaikki yli 110 %
verkon nimellisjännitettä suuremmat jännitteet ja niiden kestoajat ovat enimmillään muutamien millisekuntien pituisia. Pitkäkestoisessa yli- tai alijännitteessä
sähköverkkoon kytketyille laitteille on mahdollista syntyä vaurioita. (SFS-EN
50160 2010, 16)

4.2.4 Keskeytyksestä aiheutuva haitta ja korvaukset
Sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvien haittojen ja kustannusten vaikutukset
asiakkaalla ovat riippuvaisia muun muassa keskeytyksen luonteesta, keskeytyk-
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sen ajankohdasta ja asiakkaan sähkön käytön luonteesta. Haitat ovat jaettu suoriin ja epäsuoriin haittoihin, jotka voivat sisältää pitkiä tai lyhyitä taloudellisesti ja
sosiaalisesti vaikuttavia tekijöitä. Heti keskeytyksestä syntyviä suoria haittoja
ovat esimerkiksi menetetty tuotanto, rikkoutuneet laitteet tai epämiellyttävät olosuhteet rakennuksessa. Epäsuorat haitat ovat vasta keskeytyksen jälkeen syntyneiden tapahtumien vaikutuksia, jotka ovat saaneet aikaan esimerkiksi pelkoa
sähkönjakelun keskeytymisestä. (Energiavirasto 2005, 6-7)
Alueellisessa suurjänniteverkossa sähkö kulkee suurille asiakasmäärille. Häiriöt
ja keskeytykset alueverkossa ovat harvinaisia, mutta sattuessaan ne synnyttävät
todella laajoja sähkökatkoksia. (Varmuudenvuoksi 2014) Sähköntoimituksen
keskeytyessä sähkönkäyttäjällä on sähkömarkkinalaissa määritelty oikeus korvaukseen, jonka määrä on riippuvainen sähkönkäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta ja keskeytykseen kuluneesta ajasta, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia. (Sähkömarkkinalaki 588/2013 § 100)

4.3 Verkon riskianalyysit ja kapasiteettivaatimukset
Sähköverkon vikoja aiheuttavien syiden etsimisessä on otettava huomioon monia
eri tekijöitä. Toimitusvarmuuden parantamista ja keskeytysten määrän vähentämistä ajateltaessa pitäisi ensisijaisesti puuttua vikoihin, joilla on laaja-alaisimmat
vaikutukset. Alueverkkojen kehittämisessä yleisenä lähtökohtana pidetään varayhteyksiä, jotka mahdollistavat yksittäisissä vikatilanteissa sähkön toimittamisen toista reittiä terveisiin verkon osiin. Tällaisille verkoille on toteutettava riskianalyysi, jossa määritetään yksityiskohtaisesti sellaiset vikatyypit, joiden esiintyminen on todellisuudessa mahdollista. Riskianalyysin perusteella huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä voidaan kohdistaa tarkemmin, jolloin saadaan mahdollisimman hyvä ja toimiva sähkönjakelu pahempienkin vikatilanteiden aikana. (Lakervi & Partanen 2008, 82)
Verkon kehittämissuunnittelun yhteydessä verkkoyhtiön on tarkasteltava ja analysoitava myös verkon kapasiteettivaatimuksia. Kaikissa olosuhteissa, kuten
suurhäiriötilanteessa ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää pyrkiä täydelliseen
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sähkön toimitukseen. Tällöin on pyrittävä varautumaan vikatilanteisiin sekä selvittämään sellaiset verkon osat, joihin häiriötilanteessa on pystyttävä toimittamaan sähköä. Tällaisia verkon osia ovat esimerkiksi sairaaloiden, kauppojen ja
tärkeimpien tuotantolaitosten verkot. (Lakervi & Partanen 2008, 82)

4.4 Sähköverkon kustannukset
Tekniset vaatimukset ja niiden täyttyminen sekä kokonaiskustannusten minimointi ovat keskeisiä tavoitteita kaikessa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Näin
ollen sähköverkon komponenttien ja koko jakelujärjestelmän kokonaiskustannusten määrittäminen on osa verkon kehittämistä sen koko elinkaaren aikana. Sähköverkon kokonaiskustannukset muodostuvat investoinneista, häviöistä, käyttökeskeytyksistä ja ylläpitokustannuksista. Taulukossa 1 on esitetty sähköverkon
kehittämiseen liittyvien kustannusten luonteita. (Lakervi & Partanen 2008, 40)
TAULUKKO 1. Jakeluverkkoon liittyvät kustannuslajit ja niiden luonne (Lakervi &
Partanen 2008, 40)
Investoinnit
Kuormitushäviöt
Tyhjäkäyntihäviöt
Ylläpito
Keskeytyskustannukset

Kiinteä
x

Muuttuva

x
x

x

x

Kerta
x

Jaksottainen
x
x
x
x

4.5 Sähkönjakeluliiketoiminnan valvonta
Sähkönjakelutoiminnasta on tullut sähkömarkkinalain toimesta oma muusta
sähkö- ja energiatoiminnasta eriytetty monopoliasemassa oleva liiketoimintaalue, joka toimii sähkömarkkinaviranomaisten valvonnan alla. Suomessa jakeluverkkoliiketoimintaa valvotaan ja säädellään vahvasti kauppa- ja teollisuusministeriön ohjauksessa toimivan Energiaviraston (EV) toimesta. Valvonta kohdistuu
verkkoliiketoiminnasta syntyvän voiton seurantaan sekä verkkoyhtiöiden toimintojen tehostamisen ja sähkön laadun valvontaan. (Lakervi & Partanen 2008, 19)
Keskeisimpiä valvontatietoja, joita verkonhaltijoiden on vuosittain toimitettava

21
EV:lle ovat tilipäätöstiedot, verkoston rakennetiedot sekä tekniset ja taloudelliset
tunnusluvut. (Energiavirasto 2018, 13-14)
Valvontamenetelmien osana EV:llä on useita erilaisia kannustimia, joiden tähtäimenä ovat esimerkiksi sähkönjakelun laadun kehittyminen, verkkoliiketoiminnan tehostuminen ja investointien toteutuminen. Kannustimien avulla verkon ylläpitäminen ja kehittäminen pyritään saamaan kustannustehokkaasti mahdollisimman toimitusvarmaksi. Toisaalta verkon laadun heikkeneminen aiheuttaa
myös yhtiölle taloudellisia sanktioita. (Energiavirasto 2018, 64-99) EV:n lisäksi
sähkönjakelua valvovat kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joiden tehtävänä on muun muassa energian hinnoittelun seuraaminen
ja sähköverkon turvallisuuden valvonta. (Energiateollisuus 2019)
Valvonta asettaa verkon kehittämissuunnittelulle omat haasteensa, sillä verkoston kehittämisstrategioilla ja niiden toteuttamisella on huomattavan suuri vaikutus
verkkoyhtiöille sallittuihin ja toteutuviin liiketaloudellisiin tuloksiin. Verkkoon tehtävillä investoinneilla on erilaisia vaikutuksia esimerkiksi sähkön toimitusvarmuuden kehittymiseen, joten verkoston kehittämissuunnittelun ja verkkoyhtiöiden liiketaloudellisen strategian toteuttamisen välillä on oltava vahva yhteys, jotta toiminta on kannattavaa. (Lakervi & Partanen 2008, 21)
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5 KOHDEVERKON NYKYTILA

5.1 Alueverkon nykytilan selvittäminen
Verkon nykytilan selvittämisellä mahdollistetaan kehittämissuunnittelun edellyttämä tehokkuus, sillä selvityksen ansiosta löydetään usein verkosta sellaisia alueita, kohteita tai syitä, minkä johdosta kehittämissuunnitelma toteutetaan. Selvityksessä havaittujen ongelmakohtien tiedostaminen mahdollistaa niiden tarkemman huomioimisen ja korjaamisen tulevissa suunnitelmissa, saneerauksissa ja
kehitysehdotuksissa. (Lakervi & Partanen 2008, 216-217)
Nykytilan osalta keskeisiä tarkastelukohteita LES:n SJ-verkossa olivat tämän
työn osalta verkon ikäjakauma, kuormitustilanne ja luotettavuus. Sähköteknisen
tilan osalta verkosta selvitettiin sähköasemilla syntyvät oikosulku- ja maasulkuvirrat ja tarkasteltiin siirtojohtojen suojausta. Lisäksi selvitettiin verkon nykyinen
loistehon kompensointiratkaisu. Edellä mainittujen tietojen avulla arvioitiin verkon
tulevia kehittämisvaatimuksia.

5.2 Lahden suurjännitteinen jakeluverkko
LES:n suurjännitteiseen jakelualueeseen kuuluu kymmenen sähköasemaa: Kalliola (KLLA), Kymijärvi (KYM), Kytölä (KYT), Mustankallio (MST), Nikkilä (NIK),
Salpakangas (SKS), Sopenkorpi (SOP), Teivaanmäki (TEI), Uusikylä (UUS) ja
Villähde (VLE). Tämän lisäksi Kolavalla (KVA) on yksi 110 kV kytkinlaitos. (LESähköverkko Oy:n intranet 2019) Kuvassa 4 on esitetty LES:n 110 kV:n ilmajohdot sinisellä viivalla, maakaapelit mustalla katkoviivalla ja sähköasemat punaisilla
pisteillä.
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KUVA 4. LES:n sähköasemat ja 110 kV verkko (LE-Sähköverkko Oy:n arkisto
2019a) [Muokattu]
Lahdessa 110 kV:n jakeluverkkoa on rakennettu pääosin ilmassa avojohtoina,
mutta keskustan alueella verkko on maakaapeloitua johtuen muun muassa asutuksen ja rakennusten tiheydestä. SJ-verkkoa on noin 104 km, josta 17,7 km on
maakaapeleita ja 86,3 km avojohtoja. LES:n 110 kV verkon yhteydet valtakunnalliseen verkkoon ovat Nikkilässä, Kalliolassa, Salpakankaalla ja Uudessakylässä. Nikkilän kolme syöttöä toimivat pääyhteytenä ja muut yhteydet ovat varayhteyksiä. (LE-Sähköverkko Oy:n intranet 2019)
Fingrid rakennuttaa Orimattilaan uuden sähköaseman, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2019 syksyllä. Sähköaseman rakentaminen liittyy Lahtea syöttävän
Hikiän ja Orimattilan välisen vanhan voimajohdon uusimishankkeeseen. Hankkeen yhteydessä puupylväistä uusitaan vanhin johtoyhteys Nikkilän asemalle
noin 8 kilometrin matkalta ja samassa Hikiän yhteys käännetään Orimattilan uudelle asemalle. Kaikki kolme Lahtea syöttävää johtoa siirtyvät LES:n omistukseen
ja kantaverkon liittymispiste vaihtuu Nikkilästä Orimattilan asemalle. Johtojen ni-

24
miksi vaihtuvat uudessa tilanteessa Orimattila – Nikkilä A, B ja C. Hankkeen valmistuttua kukin Nikkilään tulevista johdoista riittää yksistään syöttämään Lahden
kuormia. (Fingrid Oyj 2019)

5.2.1 Ilmajohtojen ikäjakauma
Lahden SJ-verkon avojohtoyhteydet ovat Salpakankaan, Sopenkorven, Nikkilän,
Kymijärven, Kytölän, Kalliolan, Kolavan, Villähteen ja Uudenkylän asemien välillä. Lisäksi LES omistaa varajohtoyhteydet Kalliolasta Loukkuharjun haaraan,
Salpakankaalta Mäkeenpään haaraan ja Uudestakylästä Mankalan haaraan.
LES:n 110 kV avojohtoverkkojen ikäjakauma on laaja ja lähivuosille on tiedossa
usean avojohdon peruskorjaus. Vanhimmat avojohto-osuudet ovat vuodelta 1961
ja ne on esitetty kuvassa 5 punaisilla viivoilla.

KUVA 5. Vanhimmat avojohto-osuudet Lahden alueella (LE-Sähköverkko Oy:n
verkkotietojärjestelmä 2019) [Muokattu]
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Kuvasta 5 erottuvat Nikkilän aseman ja Kolavan kytkinlaitoksen välinen johto
sekä Kymijärven ja Kytölän asemien välinen johto. Lisäksi Kymijärven aseman ja
Ämmälän haaran väliseltä johdolta Kymijärveltä Järvenpään mutkaan asti on
vanhaa johto-osuutta. Energiaviraston (2019) mukaan LES:n suurjännitteisten
avojohto-osuuksien pitoajat ovat 60 vuotta. Ikääntymisen ja käyttövarmuustekijöiden perusteella on selvää, että edellä mainittujen johto-osuuksien korjaustoimenpiteet ovat LES:n nykyisen investointisuunnitelman (liite 1) siirtoverkkoon liittyvien kohteiden mukaisesti tulossa työn alle muutaman vuoden sisällä. Taulukossa 2 on esitetty kaikki LES:n verkkoon kuuluvat avojohto-osat, johtolajit, johtoosien vanhimpien rakenteiden rakennusvuodet ja niiden iät vuonna 2019.
TAULUKKO 2. Avojohto-osuuksien johtolaji- ja ikätiedot
Avojohto-osa

Johtolaji

Vanhimpien rakenteiden rakennusvuosi

Kalliola-Loukkuharju
Kytölä-Holma
Lepistönmäki-Kalliola
Kytölä-Kymijärvi
Kymijärvi-Järvenpää
Järvenpää-Ämmälä
Kolava-Uusikylä
Uusikylä-Mankala
Ämmälä-Nikkilä
Ämmälä-Kolava
Nikkilä-Hennala
Sopenkorpi-Hennala
Hennala-Salpakangas
Salpakangas-Mäkeenpää

Ostrich/Sustrong
Ostrich/Sustrong
Ostrich/Sustrong
2Duck/Suursavo
Duck/Suursavo
2Duck/ Sustrong
Duck/Savo
Ostrich/Fe35
Duck/Suursavo
Duck/Suursavo
2Duck/ Sustrong
2Duck/ Sustrong
Ostrich/ Ostrich
Duck

1999
1999
1999
1961
1961
2004
1987
1966
1961
1961
1992
1992
1976
1988

Ikä
vuonna
2019
20
20
20
58
58
15
32
53
58
58
27
27
43
31

Vanhimpien johto-osuuksien jälkeen Uudenkylän ja Mankalan välisen johto-osuuden pitoaika tulee täyteen vuonna 2026. Lisäksi kyseisen johdon maadoitukset
on todettu heikoiksi johtuen alueen maaperän heikosta johtavuudesta, joten niiden parantamistarkastelut ovat tarpeen.
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5.2.2 Maakaapeleiden ikäjakauma
Maakaapeliyhteyksiä on rakennettu Sopenkorven, Teivaanmäen, Mustankallion,
Kytölän, Kymijärven ja Nikkilän asemien välille, joista viimeisin on vuonna 2017
valmistunut Teivaanmäen ja Mustankallion välinen yhteys. Vanhimmat kaapelointiyhteydet on rakennettu vuonna 1967 Sopenkorven ja Teivaanmäen asemien
välille sekä vuonna 1972 Mustankallion ja Kytölän asemien välille. Nämä öljypaperieristeisin kaapelein toteutetut yhteydet on esitetty kuvassa 6.

KUVA 6. Ikääntyvät SJ-kaapeliyhteydet (LE-Sähköverkko Oy:n verkkotietojärjestelmä 2019) [Muokattu]
Kuvassa 6 esitettyjen kaapeleiden pitoajat ovat niin ikään lopussa ja kaapeleiden
saneeraus- ja uusimistöille on tarvetta seuraavan vuosikymmenen aikana. Ikääntymisen lisäksi kyseisten kaapeleiden uusimisen perusteina ovat yhteyksien käyttövarmuuden parantaminen ja öljypaperieristysten mahdollistamien ympäristöriskien vähentäminen. Taulukkoon 3 on kerätty vastaavasti kaikkien kaapeliyhteyksien kaapelilajit, rakentamisvuodet ja iät vuonna 2019.
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TAULUKKO 3. Kaapeliyhteyksien kaapelilaji- ja ikätiedot
Rakentamisvuosi

Ikä vuonna
2019

1999

20

Sopenkorpi-Teivaanmäki Cu 240
Teivaanmäki-Mustankallio Al 1200 mm2

1967
2017

52
2

Mustankallio-Kytölä
Mustankallio-Kymijärvi
Mustankallio-Nikkilä

1972
2012
2012

47
7
7

Kaapeli
Holma-Lepistönmäki

Kaapelilaji
Al 300 mm2
mm2

Cu 300 mm2
2xAl 1200 mm2
2xAl 1200 mm2

Kaapeliverkon ikätietojen avulla on vaikea saada tarkkaa kuvaa verkon varsinaisesta teknisestä kunnosta, eikä niiden perusteella voidakaan tehdä suoria johtopäätöksiä. Asennettujen kaapeleiden osalta voidaan kuitenkin todeta, että niiden
rakenteesta johtuvat vikaantumiset olisivat saattaneet esiintyä jo nykyisen käyttöiän aikana. Vanhoilla öljypaperieristeisillä kaapeleilla vika-alttiudeksi ovat ajansaatossa osoittautuneet niiden päätteet, joissa on esiintynyt vuoto-ongelmia.
Syinä vuodoille ovat olleet sääolosuhteiden muutokset ja uv-valon vaikutukset,
jotka ovat aiheuttaneet päätteiden haurastumista.

5.3 Verkon kuormitustilanne
Verkon kuormitustilanteen selvittämiseen käytettiin hyväksi käytönvalvontajärjestelmää (SCADA) ja siitä saatavia mittaustietoja. Tämän lisäksi hyödynnettiin
menneiltä vuosilta kerättyjä tilastotietoja. Taulukkoon 4 on kerätty verkon sähkönsiirron kokonaistietoja vuodesta 2007 vuoteen 2018. Huippulukemat on saavutettu talviaikaan yleensä alkuvuodesta sähkönkulutuksen ollessa suurinta.
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TAULUKKO 4. Sähkönsiirto jakelualueella vuosilta 2007-2018 (LE-Sähköverkko
Oy:n arkisto 2019d) [Muokattu]
Vuosi
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Siirto jakelualueella (GWh)
1 235,2
1 233,2
1 218,2
1 257,5
1 214,9
1 235,6
1 190,2
1 179,6
1 160,1
1 202,7
1 194,9
1 197,7

Verkon häviöt
(GWh)
38,3
37,9
37,5
40,0
37,6
37,6
35,6
36,4
34,2
36,6
37,5
38,5

Verkon huipputeho (MW)
244,1
216,6
236,8
239,9
243,8
241,2
234,4
233,7
217,8
245,1
223,5
221,1

Päämuuntajateho (MVA)
391,0
431,0
431,0
461,0
461,0
461,0
461,0
461,0
486,0
486,0
486,0
486,0

Taulukon 4 perusteella verkon kuormituksen kasvu ei ole ollut aivan arvioidun
mukaista, sillä vuonna 2012 tehdyssä verkostostrategiassa (2012, 30) kuormituksen kasvuksi oli arvioitu noin 0,5 % vuodessa aina vuoteen 2030 saakka. Syynä
kuormituksen tasoittumiselle on ollut muun muassa energiatehokkuuden lisääntyminen erilaisilla sähkönkäytön optimointiratkaisuilla, kuten lainsäädännön tuomilla ulkovalaisinvaatimuksilla. Verkon vuosittaisten häviöiden osalta tulosten todettiin olevan arvioita vuoteen 2011 saakka, jonka jälkeen niitä on aloitettu mittaamaan. Kuvassa 7 on SCADA:sta poimittu koko verkon huipputehon kuvaaja
vuodelta 2018, jolloin huipputehoksi saavutettiin talviaikana noin 221 MW.

KUVA 7. Alueverkon kokonaisteho vuodelta 2018 (LE-Sähköverkko Oy:n käytönvalvontajärjestelmä 2019)
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Verkon päämuuntajien yhteiskapasiteetti on 486 MVA, joten huippukuormituksen
aikana verkon kuormitusaste oli noin 45,5 %. Vastaavan suuruisiin kuormitusasteisiin päädyttiin aikaisempiakin vuosia vertailtaessa. Tulosten perusteella voitiin
todeta, että tämän hetkisen tilanteen mukaan verkolla on hyvin kapasiteettia tarjolla, eikä kapasiteettia lisääviä investointeja ole tarvittu.
LES:n 110 kV:n verkon heikoin kohta tehonsiirtokyvyltään on tällä hetkellä Sopenkorven ja Teivaanmäen asemien välinen vanha kuparikaapeli. Yhteyden siirtokyky on liitteen 4 mukaisesti 525 A, joka vastaa normaalissa käyttötilanteessa
noin 106 MVA:n tehonsiirtokykyä. Normaalissa kytkentätilanteessa siirtokyky on
riittävä, mutta hankalimmassa vikatilanteessa yhteyden kautta siirrettäisiin usean
sähköaseman kuormat, jolloin johdolla on ylikuormittumisriski.
Taulukkoon 5 on kerätty LES:n 110 kV:n pääkaavion (liite 2) perusteella sähköasemakohtaiset tehokapasiteetit ja SCADA:sta viime vuoden mittausten pohjalta
selvitetyt huippukuormitukset.
TAULUKKO 5. Sähköasemakohtaiset tehokapasiteetit ja kuormitukset
Sähköasema
Kalliola
Kytölä
Kymijärvi
Mustankallio
Nikkilä
Teivaanmäki
Sopenkorpi
Salpakangas
Villähde
Uusikylä

Tehokapasiteetti (MVA)
20
58
50
50
80
18
100
45
25
40

Kuorma (MVA)
14,1
35,1
23,1
21,9
37,3
11,0
49,8
30,9
11,4
28,1

Kuormitusaste (%)
70,7
60,4
46,2
43,8
46,6
60,9
49,8
68,6
45,4
70,2

Asemakohtaisten kuormitusasteiden perusteella jokaiselta sähköasemalta todettiin löytyvän tehoreserviä. Kapasiteettitarpeiden ennustaminen oli kuitenkin hankalaa, sillä kuormituksissa ei ole viime vuosien aikana tapahtunut kovinkaan suuria muutoksia. Lahden alueen kuormitusten kasvuennusteet pohjautuvatkin pää-

30
osin Fingridin tekemiin arvioihin. Lahden alueella eräs varma tulevaisuuden sähkönkäyttöä lisäävä tekijä on jo rakennusvaiheessa oleva Lahden eteläinen kehätie ja sen varrelle rakentuvat alueet.
Yleisesti voidaan myös ennustaa, että tulevaisuudessa liikenteen sähköistyminen
on kaikkialla merkittävimpiä tekijöitä sähköverkkojen kautta siirrettävän energian
kasvuun. Lahden autokannan ollessa täysin sähköistynyt siirrettävän sähköenergian kasvuksi arvioitiin noin 30 %. Arvio perustui suomalaisen kodin yleisimpään
liittymäkokoon, keskimääräiseen ajosuoritteeseen ja moottoriajoneuvojen määrään Suomessa (Tilastokeskus 2018).
Sähköautojen yleistyessä niiden latauskuormitus aiheuttaa selvän kasvun verkon
huipputehoon ja siirrettävän sähköenergian määrään, minkä takia latausajankohta olisi hyvä saada siirrettyä sellaiseen ajankohtaan, jolloin verkossa on
enemmän kapasiteettia tarjolla. LES:n verkossa pienjänniteasiakkailla käyttöön
otettu tehotariffi tarjoaa mahdollisuuden ohjata esimerkiksi sähköautojen latausta
yöajalle. Sähkönkäyttöä ohjaamalla mahdollistetaan tasaisempi kuormitus koko
vuorokauden aikana ja vältytään kotona tapahtuvan latauksen lisäkapasiteettitarpeilta pienjänniteverkoissa.

5.4 Verkon luotettavuus
Vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaisesti sähköverkon toimitusvarmuuskriteerit (taulukko 6) on määritelty kolmelle eri tasolle: kaupunki, taajama ja maaseutu. Sähkönjakelutoimiala sitoutui toteuttamaan kriteereitä vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi uudessa sähkömarkkinalaissa vuonna 2013 verkon kehittämisvelvollisuuksia tiukennettiin siten, että maksimikeskeytysajat myrskyvioissa
ovat asemakaava-alueella 6 tuntia ja haja-asutusalueella 36 tuntia. (Verho 2019)
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TAULUKKO 6. Toimitusvarmuuskriteerit vuosille 2010-2030 (Verho 2019) [Muokattu]
Alue
Kaupunki
Taajama
Maaseutu

Vikakeskeytysaika enintään
(h/a)
1
3
6

Lyhyitä keskeytyksiä enintään
(kpl/a)
Ei keskeytyksiä
10
60

LES:n toimialueella esiintyy kaikkia kolmea kriteerialuetta ja aluejako on esitetty
kuvassa 8. Kuvassa tummansininen ulkoreuna esittää jakelualueen rajaa. Maaseutualue on tummansinisen ja mustan rajan välinen alue, taajama-alue on mustan ja punaisen rajan välinen alue ja kaupunkialueeseen kuuluvat punainen alue
sekä vaaleansininen ydinkeskusta-alue. (LE-Sähköverkko Oy:n verkostostrategia 2012, 22)

KUVA 8. LES:n jakelualueen jako toimitusvarmuuskriteereihin (LE-Sähköverkko
Oy:n verkostostrategia 2012-2030 2012, 22)
Sähköasemien vioista ja verkon käyttövirheistä aiheutuvien vikatilanteiden vaikutukset ovat usein laajimmat, jolloin sähkön toimitusvarmuuden varmistamisessa
ja parantamisessa näitä tekijöitä on erittäin tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisemään.
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110 kV verkon vikatilastointi perustuu LES:n verkossa tapahtuneiden keskeytysten vuosittaiseen kirjaamiseen. Taulukossa 7 on esitetty asemien välisillä avojohdoilla tapahtuneiden häiriöiden määrät vuosilta 2005-2018.
TAULUKKO 7. Häiriöt 110 kV:n avojohdoilla (LE-Sähköverkko Oy:n arkisto
2019c) [Muokattu]
05 06 07 08 09 10 11
NIK-KYM (KVA)
1
KYM-KYT
NIK-SOP
1
SOP-SKS
1
KVA-UUS
2
1 2
KYT-VÄÄ
1
YHT
0 3 0 0 2 1 3

12 13 14 15 16 17 18 YHT
1
1
3
0
1
1
2 1
5
2 2
1
3 13
1
2
3 2 1 2 2 1 4 24

Suurin osa häiriöiden aiheuttamista keskeytyksistä on poistunut onnistuneiden
jälleenkytkentöjen avulla, jolloin keskeytysajat ovat jääneet hyvin lyhyiksi. Häiriömääristä huomattavimpia ovat Kolavalta Uuteenkylään ja Sopenkorvesta Salpakankaalle menevillä yhteyksillä, sillä kumpikin yhteys on säteittäiskäytössä
rengasyhteyksien tullessa muiden verkonhaltijoiden verkoista. Keskeytystilastoinnin (liite 3) perusteella iso osa edellä mainittujen yhteyksien keskeytyksistä
on ollut maasulkuvikoja.
Monen maasulkulaukaisun syy on jäänyt tuntemattomaksi Uudenkylän haaralla.
Häiriöiden syitä on pyritty selvittämään vaihtamalla siirtoyhteyden eristimet uusiin
ja tutkimalla vanhojen eristinten jännitekestoisuutta suurjännitelaboratoriossa.
Eristinketjujen jännitekestoisuutta on myös kasvatettu lisäämällä niihin eristinlautasia ja lintujen aiheuttamia häiriöitä on pyritty vähentämään lisäämällä pylväsrakenteisiin lintupiikkejä. Lisäksi pylväsrakenteiden rakennevirheitä on tutkittu pylväiden rakennesuunnittelijan toimesta, mutta selviä syitä häiriöille ei ole selvinnyt.
Muutamat siirtoverkon häiriöistä ovat olleet erilaisia teknisiä vikoja tai käyttövirheitä. Pysyväksi jäänyt vika on ollut ainoastaan Uudenkylän asemalla vuonna
2012 tapahtunut jännitemuuntajan vaurioituminen maasulun seurauksena. Verkon luotettavuuden kannalta epäedullisimmat alueet ovat Nastolan ja Hollolan
suuntaan menevät säteittäishaarat, joiden toimitusvarmuudelle tulisi löytää parantavia ratkaisuja.
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5.5 Sähköasemakohtaiset vikavirrat ja siirtojohtojen suojaus
Vikatilanteet aiheuttavat siirtojärjestelmässä normaalista poikkeavia jännitteitä ja
virtoja, minkä takia ne ovat usein määrääviä tekijöitä koko järjestelmän ja sen
komponenttien mitoittamisessa (Elovaara & Haarla 2011a). LES:n SJ-verkon
asemakohtaiset vikavirtatiedot voitiin tiedustella Fingridiltä ja oikosulkuvirtojen
maksimi- ja minimiarvot ovat esitetty taulukossa 8. Lisäksi Fingridiltä saatiin eräs
ennuste vuoden 2027 vikavirtojen tilanteesta, kun Orimattilassa on mahdollisesti
400/110 kV muunto. Suojausjärjestelmä LES:n siirtojohdoilla muodostuu pääsuojasta ja varasuojasta. Rengasverkossa pääsuojina on differentiaalireleet ja varasuojana distanssireleet, jotka sisältävät myös suunnatun maasulkutoiminnon. Säteittäisillä johdoilla pääsuojana käytetään distanssireleitä ja varasuojana monitoimisuojia, jotka sisältävät ylivirtasuojauksen ja maasulkusuojauksen.
TAULUKKO 8. Sähköasemien maksimi- ja minimioikosulkuvirrat vuonna 2020 ja
ennuste vuodelle 2027
Sähköasema
Orimattila
Nikkilä
Mustankallio
Teivaanmäki
Sopenkorpi
Salpakangas
Kymijärvi
Kytölä
Kalliola
Villähde
Uusikylä

Suurin oikosulkuvirta (kA)
Vuosi 2020
Vuosi 2027
18,0
21,9
16,5
19,3
16,1
18,7
15,4
17,7
14,9
17,2
8,2
8,8
15,9
18,4
15,4
17,7
8,4
9,1
8,4
9,1
5,9
6,2

Pienin oikosulkuvirta (kA)
Vuosi 2020
Vuosi 2027
10,1
10,9
9,0
9,0
8,8
8,8
8,5
8,5
8,4
8,4
5,7
5,7
8,6
8,6
8,5
8,5
5,8
5,8
5,8
5,8
4,5
4,5

Työssä tarkasteltiin verkon suojausratkaisuja ja laskennallisia vikavirtoja Orimattilan voimajohtohankkeen ja uuden aseman aiheuttamien muutosten jälkeen. Siirtojohtojen ja sähköasemien osalta selvitettiin niiden oikosulkukestoisuuksia, sillä
verkon oikosulkukestoisuuden on oltava riittävä. Oikosulkuvirta-arvot ovat esitetty
verkon normaalista käyttötilanteesta ja minimitilanteessa toinen Nikkilää syöttävistä johdoista Korian suunnasta on auki.
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Verkossa olevien siirtojohtojen oikosulkukestoisuuksien tarkastelu tapahtui vertailemalla johdoille sallittuja suurimpia yhden sekunnin oikosulkuvirtoja verkon
solmupisteissä esiintyviin oikosulkuvirtojen maksimiarvoihin. Oikosulkuvirran
maksimiarvon ylittäessä johdolle sallitun arvon voidaan todeta, ettei johto ole
koko matkalta oikosulkukestoinen. Tarkasteltaessa siirtojohtojen sähköisistä arvoista (liite 4) johtojen termisiä oikosulkukestoisuuksia voitiin havaita, että verkon
suojauksen toimiessa vaatimusten mukaisesti nykyisessä verkossa ei ole oikosulkukestottomia johto-osia.
Vuodelle 2027 ennustetuista oikosulkuvirroista nähtiin, että Lahden alueen sähköverkko vahvistuu kantaverkossa tehtävien kehitystoimien ansiosta. Lisäksi voitiin todeta, että verkon vahvistuessa sähköasemien 31,5 kA oikosulkumitoitus on
riittävä. Taulukkoon 9 on kerätty Fingridin laskelmien mukaiset maasulun aiheuttamat maksimi- ja minimivikavirrat Orimattilan ja LES:n asemilla.
TAULUKKO 9. Sähköasemien maksimi- ja minimimaasulkuvirrat vuonna 2020 ja
ennuste vuodelle 2027
Sähköasema
Orimattila
Nikkilä
Mustankallio
Teivaanmäki
Sopenkorpi
Salpakangas
Kymijärvi
Kytölä
Kalliola
Villähde
Uusikylä

Suurin maasulkuvirta (kA)
Vuosi 2020
Vuosi 2027
4,3
4,4
4,1
4,1
4,0
4,1
3,9
4,0
3,9
3,9
3,0
3,0
4,0
4,0
3,9
4,0
3,1
3,1
3,0
3,1
2,4
2,5

Pienin maasulkuvirta (kA)
Vuosi 2020
Vuosi 2027
3,6
3,7
3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,3
2,6
2,6
3,3
3,4
3,3
3,3
2,6
2,7
2,6
2,6
2,2
2,2

Suurivirtaiset maasulut esimerkiksi sähköaseman kiskoston maasulussa on poistettava verkosta nopeasti suuren maadoitusjännitteen takia, mutta suuriresistanssisissa maasuluissa vikavirta voi pudota vikapaikassa hyvin pieneksi ja vaikeasti
havaittavaksi. (Elovaara & Haarla 2011b, 340) LES:n pää- ja varasuojausten
maasulkutoiminnot mahdollistavat verkon suojauksen turvallisuusmääräysten
vaatimissa suuriresistanssisissakin maasulkutilanteissa.
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5.6 Loistehon kompensointiratkaisu jakeluverkossa
Ilmajohtojen ja maakaapeleiden käyttökapasitanssi tuottaa verkkoon kapasitiivista loistehoa, jonka määrä kasvaa kuormituksen ollessa pientä. Tätä sähköverkkoon tuotettua ylimääräistä loistehoa kompensoidaan verkkoon kytketyillä induktiivisilla rinnakkaisreaktoreilla. (Bastman 2019, 65) LES:n koko jakeluverkon
tuottaman loistehon kompensointiin käytetään kuvassa 9 esitettyä reaktoria.

KUVA 9. Kytölän 110 kV reaktori (LE-Sähköverkko Oy:n arkisto 2019g)
Vuonna 2017 rakennettu reaktori sijaitsee Kytölän asemalla ja sen loistehokapasiteetti on säädettävissä 16,7 – 50 MVAr säätöalueella. LES:n jakeluverkon johdot tuottavat tällä hetkellä noin 17 MVAr loistehoa, joten reaktorissa on kapasiteettia vielä hyvin jäljellä. Reaktori on mitoitettu siten, että sen kapasiteetti riittää
seuraavien vuosikymmenten aikana rakennettavien uusien johtoyhteyksien kompensoimiseen.
Reaktorin rakentamisen taustalla olivat pääosin Fingridin hinnoittelu verkonhaltijoiden tuottaman loistehon osalta sekä reaktorille laskettu lyhyt takaisinmaksuaika. Verkkoyhtiön asiakkaiden kannalta investointi oli etu, sillä sen toteuttaminen
mahdollisti sähkön siirtohintojen alentamisen.
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6 KOHDEVERKON KEHITYSSUUNNITELMA

6.1 Siirtoverkon kehittämiskohteet ja kunnossapito
Verkon investointiarvioiden pohjalta pyritään luomaan vaihtoehtoisia tekniikoita
ja suunnitelmia, joiden mukaan verkkoa olisi mahdollista lähteä kehittämään.
Vaihtoehtojen laadinnassa tärkeimpiä tavoitteita ovat verkon pitäminen lain ja
säännösten edellyttämässä kunnossa sekä taloudellisesti kannattavana. Useimmiten luoduista vaihtoehdoista valitaan pitkällä aikajänteellä taloudellisesti kaikkein edullisimmaksi osoittautunut ratkaisu. (Lakervi & Partanen 2008, 219)
Tämän työn osalta suurjännitteisen jakeluverkon kehittämissuunnittelun kohteina
olivat Energiaviraston mukaisen pitoajan (liite 5) loppupäässä olevien nykyisten
yhteyksien uusiminen ja verkon rengasyhteyksien parantaminen. Pitoaikatarkastelussa on huomattava, että verkon teknisen kunnon mukainen pitoaika on mahdollista jatkua, vaikka EV:n mukainen pitoaika päättyisikin. Uusittavien yhteyksien
osalta selvitettiin lisäksi maapotentiaalitarkasteluja ja niiden vaatimuksia. Suunnittelun yhteydessä ohjaavia tekijöitä olivat energiateollisuuden asettamat suunnittelukriteerit ja uuden sähkömarkkinalain asettamat velvoitteet.
Investointikohteille tehtiin karkea kustannuslaskenta energiaviraston yksikköhintojen perusteella. Kustannuslaskenta on esitetty liitteessä 6. Kustannukset olivat
arvioita ja todellisuudessa jokaisen työn kustannukset määräytyvät hyvin yksilökohtaisesti.
Siirtoverkon kunnossapidon kannalta selvitettiin tavat, joilla verkko pidetään teknisesti hyvässä ja turvallisessa käyttökunnossa. Kunnossapidon kannalta sähköverkon laatuvaatimukset saavutetaan rakentamalla SJ-verkko täysin puuvarmaksi niissä tilanteissa, kun syötettävälle sähköasemalle on vain yksi 110 kV yhteys. Muissa tilanteissa johtokatujen raivaustasoksi sallitaan noin 30 metrin johtoaukea, joka on raivattu kaikesta puustosta. Lisäksi johtokadun ulkopuolella 10
metrin reunavyöhykkeellä tehdään tarvittaessa puuston latvojen sahausta.
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LES:n kunnossapito-ohjelman mukaisesti kaikki sähköverkon komponentit tarkastetaan kuuden vuoden välein ja tarvittaessa on mahdollista tehdä myös ylimääräisiä tarkastuksia. 110 kV ilmajohdoille tehdään tarkistus maastossa kävellen kahden vuoden välein ja johtojen aluskasvillisuus raivataan kokonaisuudessaan noin kuuden vuoden välein. Lisäksi johtoalueiden reunapuiden latvasahaukset suoritetaan noin 12 vuoden välein. (LE-Sähköverkko Oy:n huolto- ja kunnossapitosuunnitelma 2018, 4)
Siirtojohtojen pylväsmaadoituksille tehdään maadoitusmittaukset 12 vuoden välein erillisen ohjelman mukaisesti ja samassa mitattaville johto-osuuksille tehdään
vaarajänniteselvitykset. Verkolla olevien 110 kV erotinasemien maadoitukset tarkastetaan sähköasematarkistusten yhteydessä. SJ-verkon pylväiden lahotarkastukset tehdään 25 vuotta vanhoille pylväille ja tämän jälkeen 10 vuoden välein.
(LE-Sähköverkko Oy:n huolto- ja kunnossapitosuunnitelma 2018, 4)

6.2 Johtojen peruskorjaukset
Investointina johdon peruskorjaus tarkoittaa käytännössä johdon kokonaan uudelleenrakentamista ja yleensä johdot pyritään uusimaan nykyisille reiteilleen.
Reitin muuttuessa käytettyjen maiden omistajilla on kuitenkin oikeus maan arvon
mukaisiin korvauksiin, jotka maanmittauslaitos arvioi. Johtoyhteyksien peruskorjausten osalta tarkasteltiin tulevan vuosikymmenen aikana toimenpiteitä vaativia
kohteita. Sopenkorven ja Teivaanmäen välistä kaapeliuusintaa ei tarkasteltu, sillä
kyseinen hanke on jo aloitettu.
Uuden ilmajohdon rakentamiskustannuksista suurin osa muodostuu johdon ja
pylväiden materiaalikustannuksista. Lisäksi kustannuksia syntyy pylväs- ja harusrakenteiden maanrakentamisesta ja johtopäätteistä. (Energiavirasto 2010, 8)
Kymijärven ja Nikkilän välisen johdon todettiin olevan Järvenpään mutkaan asti
vanhaa johto-osuutta, jonka pitoaika päättyy vuonna 2021. Kyseisen johtoyhteyden maapotentiaalitarkastelussa maadoitusjännitteet ovat alittaneet kaikilla pylväillä toimenpiteitä edellyttävät raja-arvot, joten johdolla ei todettu olevan vaarajännitekohteita eikä siten maadoitusten parannustarpeita (LE-Sähköverkko Oy:n
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arkisto 2019f). Uusittavan johdon pituus on noin 0,9 km ja sen uusiminen on mahdollista toteuttaa nykyiselle reitilleen. Peruskorjauksen kustannusarvioksi laskettiin noin 0,16 miljoonaa euroa.
Nikkilän ja Kolavan välinen siirtoyhteys on toinen Lahden vanhimpia johtoja ja
sen pitoaika päättyy myös vuonna 2021. Johdon maapotentiaalitarkastelussa ei
todettu maadoitusjännitteiden ylittävän sallittuja raja-arvoja yhdelläkään pylväällä, joten johdolla ei ole vaarajännitteisiä kohteita eikä tarvetta maadoitusten
parantamiselle (LE-Sähköverkko Oy:n arkisto 2019f). Yhteyden pituus on noin
6,1 km ja johdon uusintakustannuksiksi arvioitiin noin 4,08 miljoonaa euroa. Kustannusarviossa otettiin huomioon myöhemmin tarkasteltavan Nastolan rengasyhteyden osalta uuden yhteyden kaksoisjohtorakenne.
Uudenkylän asemalta Mankalaan olevan nykyisen yhteyden pitoajan todettiin
päättyvän vuonna 2026. Uusittavaa johtoa on noin 10,9 km, jolloin nykyiselle reitilleen uusittuna kustannusarvioksi saatiin noin 1,77 miljoonaa euroa. Johtoyhteyden pylväsmaadoitusmittauksissa vuonna 2017 oli todettu maadoitusjännitteiden
ylittävän niille sallitut raja-arvot lähes kaikilla pylväillä (LE-Sähköverkko Oy:n arkisto 2019f). Johtoreitti sijaitsee soraisessa maastossa, jossa maan johtavuus on
heikkoa ja pylväiden maadoitusolosuhteet huonot.
Vaarajännitteiden ja maasulkusuojauksen toiminnan kannalta Uusikylä – Mankala väliltä tarkasteltiin mahdollista ratkaisua pylväiden maadoitusten parantamiseksi. Johdon ukkosjohtimien vaihtamista oli harkittu jo aiemmin, mutta pylväiden rakenteellinen kestävyys oli todettu riittämättömäksi. Haaran pylväistä neljä
kappaletta on eristettyjä ja ongelmallisten pylväiden hoitaminen onkin toteutettava paikallisesti. Sallitun maadoitusresistanssin ylittävillä pylväillä maadoitusten
parantamiseksi ehdotettiin lisämaadoitusten rakentamista. Lisämaadoitus olisi
mahdollista toteuttaa upottamalla maadoituskuparit läheisiin vesistöihin, joissa
johtavuus on selvästi parempi. Maadoitusten parannuskustannuksiksi oli arvioitu
noin 50 tuhatta euroa.
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6.3 Rengasyhteydet

6.3.1 Mustankallio – Kymijärvi – Kytölä kaapelointi
Kymijärven ja Kytölän asemien välinen avojohto vaatii toimenpiteitä, sillä johdon
pitoaika päättyy vuonna 2021. Lisäksi johdon sijainti on maan käytön kannalta
tiellä, joten yhteyden uusinta olisi järkevä toteuttaa kaapeloiden. Uutta yhteyttä
suunniteltaessa oli tarkasteltava myös rengasyhteyden säilyttämistä Mustankallion asemalle, sillä Mustankalliolta tulee kaksi johtoyhteyttä Kymijärvelle. Ratkaisuehdotuksessa rengasyhteyden säilyttämiseksi Kytölän asemalta rakennettaisiin kaksi kaapelia järkevään kohtaan MST – KYM johtoa, jolloin toinen nykyisistä
kaapeleista katkaistaan ja jatketaan uusiin kaapeleihin. Ratkaisu mahdollistaisi
tällöin myös vanhan MST – KYT kaapelin romuttamisen.
Korvattaessa avojohto uudella kaapeliyhteydellä kaapelille tarkasteltiin kaksi
mahdollista reittivaihtoehtoa (kuva 10). Kummassakin reittivaihtoehdossa uusi
kaapeli tuotaisiin Kytölän sähköasemalta Holman Kymijärven maantien reunassa
Kytölänkadun risteykseen saakka. Vaihtoehto 1 olisi tuoda kaapeli risteyksestä
Kytölänkatua ja Voimakatua pitkin Väinämöisentien risteysalueelle. Vaihtoehto 2
olisi tuoda kaapeli nykyistä ilmajohtoa mukailevaa reittiä Kymijärven kytkinlaitokselle.
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KUVA 10. Reittivaihtoehdot uusille kaapeleille (LE-Sähköverkko Oy:n verkkotietojärjestelmä 2019) [Muokattu]
Maakaapelointikustannuksista suurin osa muodostuu maakaapelin materiaalikustannuksista ja kaapeliojasta. Lisäksi kustannuksia syntyy kaapelijatkoista, kojeistopäätteistä ja kaapelin suojauksista. Kaivuukustannukset riippuvat pääosin
kaapelin asennusolosuhteista. (Energiavirasto 2010, 7-8)
Mustankallion ja Kytölän asemien välillä kaivuu tapahtuu kaupunkialueella, joten
kaivu on monilta osin haastavaa. Kaupunkialueilla myös kaivuukustannukset voivat kasvaa moninkertaisiksi haja-asutusalueeseen verrattuna. Esitetyillä kaapelireiteillä kaivuumatkaksi mitattiin noin 1,6 km. Edellä mainittujen kustannustekijöiden perusteella investoinnin hinta-arvio yksikköhintojen ja kaapelisuojauksen perusteella olisi noin 1,60 miljoonaa euroa.
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6.3.2 Uudet yhteydet Nastolaan ja Hollolaan
Nykyisen verkostostrategian laadinnan yhteydessä on tunnistettu pitkän tähtäimen kehittämistarpeena Nastolan ja Hollolan alueen sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen rengasyhteyksillä. Alueiden rengasyhteyksien toteuttamiseen esitettiin kummallekin kohteelle mahdollinen ratkaisuvaihtoehto.
Nastolan osalta tarkasteltiin vaihtoehtoa, jossa yksi Nikkilään tulevista Orimattilan
yhteyksistä jatkaisikin Nikkilän sijaan kohti Uudenkylän asemaa. Nikkilästä Kolavalle asti yhteys olisi mahdollista toteuttaa nykyisissä pylväissä kaksoisjohtona ja
Kolavalta Uutenkylään saakka rakennettaisiin uusi johtoreitti. Kolavalta rengasyhteys muodostuisi Kymijärven asemalle joko nykyistä reittiä tai kaapeloiden osa
matkasta esimerkiksi radan varressa. Ratkaisu mahdollistaisi myös harkitsemaan
ongelmallisesta Uusikylä – Mankala johdosta luopumisen. Ehdotuksen mukaisesti verkon topologiamuutokset Nastolan osalta olisivat kuvan 11 mukaiset.

KUVA 11. Ehdotuksen mukainen verkkotopologia Nastolan yhteyden osalta
Yksikköhintojen perusteella Nastolan projektin kokonaiskustannusarvioksi saatiin
noin 3,23 miljoonaa euroa.
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Hollolan rengasyhteyden toteuttamiseksi tarkasteltiin vaihtoehtoa, jossa Nikkilän
ja Sopenkorven yhteydestä haarautuisi uusi johtoyhteys Salpakankaan asemalle.
Salpakankaalta rakennettaisiin kaksoisjohtorakenteena uudet virtapiirit, joista toinen liittyisi Hennalan haarassa nykyiseen NIK – SOP johtoon. Ehdotus muuttaisi
verkon topologiaa Hollolan osalta kuvan 12 mukaiseksi.

KUVA 12. Ehdotuksen mukainen verkkotopologia Hollolan yhteyden osalta
Nykyiseltä Sopenkorven ja Salpakankaan väliseltä yhteydeltä johto-osuus Salpakankaalta Hennalan haaraan on vanhempaa johto-osuutta, jonka pitoaika täyttyy
vuonna 2036. SOP – SKS yhteyden uusinta toteutettaisiin uuden kaksoisjohtorakenteen yhteydessä. Yksikköhintojen perusteella Hollolan osuuden kustannusarvioksi saatiin 5,62 miljoonaa euroa, johon sisältyi SOP – SKS johdon uusinta.
Uusille rengasyhteyksille lasketut kustannusarviot sisälsivät yksikköhintojen mukaisesti uudet virtapiirit, pylväsrakenteet, johtoerottimet, johtoaluekorvaukset ja
sähköasemien kenttäkohtaiset kisko- ja suojauskustannukset.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tavoitteena oli selvittää Lahden alueella toimivan sähköverkkoyhtiön LESähköverkko Oy:n suurjännitteisen jakeluverkon nykytilaa ja investointitarpeita
toimitusvarmuuden parantamiseksi. Selvitysten perusteella verkon tuleville investoinneille laadittiin kehittämissuunnitelma, jonka tarkoituksena on toimia pohjana
investointien yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja toteuttamiselle.
Työssä tutustuttiin teoreettisesti sähkönjakelujärjestelmään, sen vikoihin ja suojaukseen sekä sähköverkon kehittämiselle aseteltuihin vaatimuksiin ja asetuksiin.
LES:n suurjännitteisen jakeluverkon nykytilan osalta työssä selvitettiin siirtojohtojen ikäjakauma, verkon kuormitustilanne ja luotettavuus, sähköasemakohtaiset
vikavirrat ja siirtojohtojen suojausratkaisut. Lisäksi selvitettiin Lahdessa toteutetun jakeluverkon loistehon kompensointiratkaisu. Siirtoverkon kehityssuunnittelussa keskityttiin käyttöiän loppupäässä olevien kohteiden uusintaan ja verkon
toimitusvarmuuden parantamiseen.
Tuloksena työstä saatiin hyvä ja selkeä yksittäinen dokumentti, joka sisältää selvityksen tarkastellun siirtoverkon nykytilasta ja lähitulevaisuuden investointikohteista. Lisäksi investointikohteille saatiin luotua kehityssuunnitelma, jossa esiteltiin teoreettisia lähtökohtia noudattelevia verkon kehitysehdotuksia ja ehdotusten
kustannusarvioita.
Opinnäytetyön aihe oli laajan mittakaavan yleissuunnittelutehtävä, mikä toi aluksi
hankaluuksia työn rajaamiseen. Aihe saatiin kuitenkin rajattua verkon siirtojohtoihin ja sähköasemakohtaiseen tarkasteluun. Laajuuden takia työn aihepiiristä olisi
jatkossa mahdollista tehdä tarkempia tutkimuksia esimerkiksi siirtoverkon suojauksen osalta tai sähköasemien korvaustarkastelujen osalta.
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Vuosi
2020
2021
2022
2022
2022
2028
2028
2028

Työkohde
Uusikylä - Mankala johdon maadoitukset
Kaapeliyhteys MST – KYT ja KYM - KYT
Kaapeliyhteys Sopenkorpi - Teivaanmäki
Järvenpää – Kymijärvi johdon peruskorjaus
Nikkilä - Ämmälä - Kolava johdon peruskorjaus
Kolava – Villähde johdon rakentaminen
Villähde – Uusikylä johdon rakentaminen
SOP – SKS johdon peruskorjaus
SKS - Hennala johdon rakentaminen

Perustelut
Sähkötekniset syyt
Ikääntyminen, käyttövarmuus ja ympäristöriskit
Ikääntyminen, käyttövarmuus ja ympäristöriskit
Ikääntyminen ja käyttövarmuus
Ikääntyminen ja käyttövarmuus
Käyttövarmuus
Kapasiteetti ja sähkön laatu
Ikääntyminen ja käyttövarmuus
Käyttövarmuus
5 618 180

3 230 180

Kustannus (€)
50 000
1 601 340
161 840
4 082 080
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LIITTEET

Liite 1. Nykyisen investointisuunnitelman siirtoverkon kohteet

(LE-Sähköverkko Oy:n arkisto 2019h) [Muokattu]
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Liite 2. 110 kV pääkaavio

(LE-Sähköverkko Oy:n arkisto 2019b) [Muokattu]

Vian loppuaika

8.5.2005 5:05
8.5.2005 5:07
11.5.2005 9:48
11.5.2005 9:50
15.3.2006 3:49
15.3.2006 3:53
17.8.2006 11:45 17.8.2006 11:47
29.8.2006 15:25 29.8.2006 15:28
21.5.2009 19:07 21.5.2009 19:47
20.8.2009 6:41
20.8.2009 6:57
7.3.2010 9:58
7.3.2010 10:08
7.3.2010 9:58
7.3.2010 10:02
7.3.2010 9:58
7.3.2010 10:02
14.4.2011 5:56
14.4.2011 6:09
6.7.2011 8:51
6.7.2011 8:55
20.9.2011 13:18 20.9.2011 13:18
20.9.2011 13:55 20.9.2011 13:57
26.9.2011 11:08 26.9.2011 11:19
9.11.2011 9:12
9.11.2011 9:14
22.3.2012 16:43 22.3.2012 16:46
13.5.2012 7:50
13.5.2012 4:23
6.6.2012 21:54
6.6.2012 22:56
6.7.2012 5:29
6.7.2012 5:29
22.11.2012 13:44 22.11.2012 13:45
13.9.2013 15:20 13.9.2013 15:20
17.10.2013 5:59 17.10.2013 6:05
17.12.2014 9:22 17.12.2014 9:27
5.2.2015 23:36
5.2.2015 23:36
5.7.2015 3:42
5.7.2015 3:42
27.5.2016 9:30
27.5.2016 9:30
7.7.2016 4:29
7.7.2016 4:29
12.5.2017 20:41 12.5.2017 20:41
16.6.2018 5:58
16.6.2018 5:58
19.6.2018 2:48
19.6.2018 2:48
27.6.2018 3:38
27.6.2018 3:38
31.8.2018 8:53
31.8.2018 8:54

Vian alkuaika

1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
3
4

Valvontalaite
Valvontalaite
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Apulaitteet
Apulaitteet
Valvontalaite
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Valvontalaite
Valvontalaite
Ilmajohto
Ilmajohto
Mittamuuntaja
Ilmajohto
Valvontalaite
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
Ilmajohto
ilmajohto

Vikanumero Laitososa/Laite

Johto/Laitetunnus
KVA_J01_Q0
KVA_J01_Q0
KVA - UUS
KVA - UUS
NIK - KYM
KYT - LKH
NIK - SOP
KVA - UUS
NIK - KVA - KYM
KYM - KYT
NIK - SOP
KVA - UUS
SOP - SKS
KVA - UUS
KVA - UUS
KVA - UUS
KVA - UUS
SOP - SKS
KVA - UUS
KVA - UUS
KVA - UUS
KVA - UUS
KVA - UUS
NIK - KVA - KYM
KVA - UUS
KYT - KLL - VAA
SOP - SKS
SOP - SKS
SOP - SKS
KVA - UUS
KVA - UUS
KVA - UUS
NIK - KYM - KVA - UUS

Vian syy
Tekninen laitevika
Tekninen laitevika
Ukkonen
Ukkonen
Ukkonen
Ukkonen
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Tekninen laitevika
Tekninen laitevika
Tekninen laitevika
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Muu syy
Muu syy
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Tekninen laitevika
Syy tuntematon
Käyttö ja kunnossapito
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Ukkonen
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Syy tuntematon
Syy tuntematon

Oma/Vieras
verkko
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma
Oma

Yksi/moni Primääri/seu
vaihe
raus/piilevä
Seuraus
Seuraus
Yksivaihe Primääri
Primääri
Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Seuraus
Seuraus
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Primääri
Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Seuraus
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Yksivaihe Primääri
Primääri

Järjestel
mävika
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
ei
ei
ei
ei
ei

Pysyvävi
ka
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
ei
ei
ei
ei
ei

TJSE
Nimellisj
Kuvaus viasta
(MWh)
ännite
0,43 110 kV 110 kV:n differentiaalisuoja laukaisi virheellisesti VR:n ratajohdon oikosulussa
0,53 110 kV 110 kV:n differentiaalisuoja laukaisi virheellisesti VR:n ratajohdon oikosulussa
0,9 110 kV Distanssirele laukaisi. Syy tuntematon.
0,65 110 kV Ukkonen aiheutti distanssireleen laukaisun
0,96 110 kV Ukkonen aiheutti distanssireleen laukaisun
10,2 MWh 110 kV Ylivirtasuoja laukaisi momentista.
13,3 MWh 110 kV Differentiaalisuoja laukaisi. Syy tuntematon.
3,3 MWh
110 kV Distanssisuoja laukaisi. Syy tuntematon.
0,7 MWh
110 kV Suunnattu maasulkusuoja laukaisi virheellisesti. Ohjelmointivirhe.
0,0 MWh
110 kV Suunnattu maasulkusuoja laukaisi virheellisesti. Ohjelmointivirhe.
2,4 MWh
110 kV Distanssisuoja laukaisi virheellisesti. Suojarele viallinen.
1.3 MWh
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. AJK:la kiinni.
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. PJK:la kiinni.
0,95 MWh 110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. AJK:la kiinni.
1,5 MWh
110 kV Distanssireleen jännitetieto katkesi 110 kV:n asiakkaan toimien seurauksena.
0,5 MWh
110 kV Distanssireleen jännitetieto katkesi 110 kV:n asiakkaan toimien seurauksena.
1,5 MWh
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. AJK:la kiinni.
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. PJK:la kiinni.
15,0 MWh 110 kV 110 kV:n kiskojännitemuuntaja vm 1986 vaurioitui maasulun seurauksena.
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. PJK:la kiinni.
0,5 MWh
110 kV Distanssireleen jännitetieto katkesi 110 kV:n käyttövirheen seurauksena.
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. PJK:la kiinni.
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon.
1,0 MWh
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon.
0,0 MWh
110 kV Onnistunut PJK maasulusta. (Distanssisuoja toiminut)
0,0 MWh
110 kV Onnistunut PJK maasulusta. (Distanssisuoja toiminut)
0,0 MWh
110 kV Onnistunut PJK maasulusta. (Distanssisuoja toiminut)
0,0 MWh
110 kV Onnistunut PJK maasulusta. (Distanssisuoja toiminut)
0,0 MWh
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. PJK:la kiinni.
0,0 MWh
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. PJK:la kiinni.
0,0 MWh
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. PJK:la kiinni.
0,0 MWh
110 kV Maasulku ilmajohdolla. Syy tuntematon. PJK:la kiinni.
0,2 MWh
110 kV Differentiaalisuoja laukaisi. AJK:la kiinni.
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Liite 3. Suurjänniteavojohtoverkon keskeytystilastointi

(LE-Sähköverkko Oy:n arkisto 2019c) [Muokattu]
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Liite 4. Siirtojohtojen sähköteknisiä tietoja

(LE-Sähköverkko Oy:n arkisto 2019e) [Muokattu]
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Liite 5. SJ-verkon komponenttien yksikköhinnat ja pitoajat
1(2)
SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON ILMAJOHTOVERKKO
110 kV ILMAJOHDOT
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta, Pitoaikaväli,
euroa
vuotta

Puupylväsjohto: kevytrakenteinen

km

128 600

45 – 60

Puupylväsjohto: yksi virtapiiri, yksi osajohdin

km

155 100

45 – 60

Putkipylväsjohto: yksi virtapiiri, yksi osajohdin

km

162 200

50 – 60

Putkipylväsjohto: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta

km

190 200

50 – 60

Putkipylväsjohto: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta

km

252 900

50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: yksi virtapiiri, yksi osajohdin

km

177 300

50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta

km

205 900

50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: kaksi virtapiiriä, yksi osajohdin

km

247 700

50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta

km

268 600

50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: yksi virtapiiri, yksi osajohdin

km

317 200

50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta

km

445 800

50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: kaksi virtapiiriä, yksi osajohdin

km

579 600

50 – 60

Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta

km

627 800

50 – 60

110 kV ILMAJOHTOVERKON JOHTOEROTTIMET
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta, Pitoaikaväli,
euroa
vuotta

Johtoerotin

kpl

34 200

40 – 50

Johtoerotin: kauko-ohjattu

kpl

49 400

40 – 50

110 kV ILMAJOHTOVERKON JOHTOALUEKORVAUSTEN YMPÄRISTÖOLOSUHDELUOKAT
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta,
euroa

Helppo olosuhde (asemakaavan ulkopuoliset alueet)

km

Tavallinen olosuhde (asemakaava-alueet)

km

21 000
54 800

Vaikea olosuhde (suurkaupunkien keskusta-alueet))

km

124 900

SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON MAAKAAPELIVERKKO
110 kV MAAKAAPELIT
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta, Pitoaikaväli,
euroa
vuotta

Maakaapeli 800 mm tai alle

km

226 700

40 – 60

Maakaapeli vähintään 1000 ja alle 1600mm 2

km

257 600

40 – 60

Maakaapeli 1600 mm 2 tai yli

km

351 400

40 – 60

2

110 kV MAAKAAPELITARVIKKEET
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta, Pitoaikaväli,
euroa
vuotta

Kojeistopääte

km

23 100

40 – 50

Pylväspääte

km

31 300

40 – 50

Jatkos

km

17 100

40 – 50

110 kV MAAKAAPELIVERKON YMPÄRISTÖOLOSUHDELUOKAT
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta,
euroa

Maakaapelioja – helppo olosuhde

km

60 800

Maakaapelioja – tavallinen olosuhde

km

101 400

Maakaapelioja – vaikea olosuhde

km

308 300

Maakaapelioja – erittäin vaikea olosuhde

km

605 100

(Energiavirasto 2019)
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2(2)

SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON SÄHKÖASEMAT
110 kV PÄÄMUUNTAJAT
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta, Pitoaikaväli,
euroa
vuotta

Päämuuntaja 6 MVA

kpl

240 700

40 – 65

Päämuuntaja 10 MVA

kpl

257 800

40 – 65

Päämuuntaja 16 MVA

kpl

289 000

40 – 65

Päämuuntaja 20 MVA

kpl

313 600

40 – 65

Päämuuntaja 25 MVA

kpl

338 100

40 – 65

Päämuuntaja 31,5 MVA

kpl

450 200

40 – 65

Päämuuntaja 40 MVA

kpl

538 400

40 – 65

Päämuuntaja 50 MVA

kpl

593 000

40 – 65

Päämuuntaja 63 MVA

kpl

664 000

40 – 65

Päämuuntaja 80 MVA

kpl

756 900

40 – 65

Päämuuntaja 100 MVA

kpl

866 300

40 – 65

110 kV ILMAERISTEISET KYTKINKENTÄT
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta, Pitoaikaväli,
euroa
vuotta

Ilmaeristeisen kytkinkentän muuntajaperustus ja muuntajaliitynnät

kpl

66 500

40 – 65

Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä

kpl

95 800

40 – 50

Ilmaeristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä

kpl

199 300

40 – 50

Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä

kpl

232 600

40 – 50

Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä

kpl

292 000

40 – 50

Ilmaeristeinen 3-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä

kpl

308 800

40 – 50

Ilmaeristeisen 3-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä

kpl

349 000

40 – 50

Ilmaeristeisen kytkinlaitoksen suojaus- ja automaatiolaitteisto: asemakohtainen
perusosa

kpl

39 200

20 – 30

Ilmaeristeisen kytkinkentän suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa

kpl

19 000

20 – 30

110 kV ILMAERISTEISET KYTKINKENTÄT

110 kV KAASUERISTEISET KYTKINKENTÄT
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta, Pitoaikaväli,
euroa
vuotta

Kaasueristeisen kytkinkentän muuntajaperustus ja muuntajaliitynnät

kpl

66 500

40 – 65

Kaasueristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä

kpl

209 700

40 – 50

Kaasueristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä

kpl

267 300

40 – 50

Kaasueristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä

kpl

343 300

40 – 50

Kaasueristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä

kpl

361 300

40 – 50

Kaasueristeinen 3-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä

kpl

440 500

40 – 50

Kaasueristeisen 3-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä

kpl

442 300

40 – 50

Kaasueristeisen kytkinlaitoksen suojaus- ja automaatiolaitteisto: asemakohtainen
perusosa

kpl

65 900

20 – 30

Kaasueristeisen kytkinkentän suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa

kpl

42 900

20 – 30

kpl

27 300

20 – 30

kpl

9 600

20 – 30

Kaasu- tai ilmaeristeisen kytkinlaitoksen differentiaalirelesuojaus: asemakohtainen
perusosa
Kaasu- tai ilmaeristeisen kytkinlaitoksen differentiaalirelesuojaus: kenttäkohtainen
osa

(Energiavirasto 2019)

Puupylväsjohto: kevytrakenteinen
Puupylväsjohto: yksi virtapiiri, yksi osajohdin
Putkipylväsjohto: yksi virtapiiri, yksi osajohdin
Putkipylväsjohto: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta
Putkipylväsjohto: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta
Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: yksi virtapiiri, yksi osajohdin
Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta
Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: kaksi virtapiiriä, yksi osajohdin
Teräsristikkopylväsjohto, harustettu: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta
Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: yksi virtapiiri, yksi osajohdin
Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta
Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: kaksi virtapiiriä, yksi osajohdin
Teräsristikkopylväsjohto vapaasti seisova: kaksi virtapiiriä, kaksi osajohdinta
Johtoerotin
Johtoerotin: kauko-ohjattu
Johtoaluekorvaus: Helppo olosuhde (asemakaavan ulkopuoliset alueet)
Johtoaluekorvaus: Tavallinen olosuhde (asemakaava-alueet)
Johtoaluekorvaus: Vaikea olosuhde (suurkaupunkien keskusta-alueet)
Maakaapeli 800 mm2 tai alle
Maakaapeli vähintään 1000 ja alle 1600mm2
Maakaapeli 1600 mm2 tai yli
Kojeistopääte
Pylväspääte
Jatkos
Maakaapelioja – helppo olosuhde
Maakaapelioja – tavallinen olosuhde
Maakaapelioja – vaikea olosuhde
Maakaapelioja – erittäin vaikea olosuhde
Ilmaeristeisen kytkinkentän muuntajaperustus ja muuntajaliitynnät
Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä
Ilmaeristeisen 1-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä
Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä
Ilmaeristeisen 2-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä
Ilmaeristeinen 3-kiskokojeisto: peruskojeisto ilman lähtö- ja syöttökenttiä
Ilmaeristeisen 3-kiskokojeiston lähtö- tai syöttökenttä
Ilmaeristeisen kytkinlaitoksen suojaus- ja automaatiolaitteisto: asemakohtainen perusosa
Ilmaeristeisen kytkinkentän suojaus- ja automaatiolaitteisto: kenttäkohtainen osa
Kaasu- tai ilmaeristeisen kytkinlaitoksen differentiaalirelesuojaus: asemakohtainen perusosa
Kaasu- tai ilmaeristeisen kytkinlaitoksen differentiaalirelesuojaus: kenttäkohtainen osa
Maakaapelin suojaus (arvio)

Verkkokomponentti
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
kpl
kpl
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
km

Yksikköhinta (€)

128 600
155 100
162 200
190 200
252 900
177 300
205 900
247 700
268 600
317 200
445 800
579 600
627 800
34 200
49 400
21 000
54 800
124 900
226 700
257 600
351 400
23 100
31 300
17 100
60 800
101 400
308 300
605 100
66 500
95 800
199 300
232 600
292 000
308 800
349 000
39 200
19 000
27 300
9 600
30 000
Hinta yhteensä (€)

Yksikkö

15 860

0,05

161 840

145 980

0,9

Kymijärvi - Järvenpää
Hinta (€)
Määrä

3 230 180

5 618 180

9 600
96 000
1 601 340
1
3,2
1 767 980

9 600
1
28 800
3

19 000
1
19 000

4 082 080

19 000
1
57 000
3

199 300
1
199 300

1

199 300
1
597 900
3

324 480
3,2

5 390 280

54 720

9,3

73 920

291 900

2 254 580

3,2

13,9

13,9

Hollola rengas
Määrä Hinta (€)

3,2

1

1 767 980

Nastola rengas
Määrä Hinta (€)

824 320

10,9

Työkohde
Uusikylä - Mankala MST - KYM - KYT
Määrä Hinta (€) Määrä Hinta (€)

3,2

3 829 580
34 200

6,1
1

Nikkilä - Kolava
Hinta (€)
Määrä
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