
26.1.2021
Kalle Liuhala, aluejohtaja
Jörgen Dahlqvist, käyttötoiminnon johtaja
Tuomas Maasalo, aluepäällikkö

Tiedotustilaisuus maanomistajille ja alueen 
asukkaille Rymättylän suurjännitteisen 
voimalinjan korjaustöistä



18:00

18:10

18:20

18:30

18:40

Tilaisuuden avaus, Kalle Liuhala, aluejohtaja

Tapahtuman taustat, Jörgen Dahlqvist, käyttötoiminnon johtaja

Sähkön käyttötilanne tällä hetkellä, Jörgen Dahlqvist

Alustava vian syy ja korjausaikatauluarvio, Tuomas Maasalo, aluepäällikkö

Kysymyksiä yleisöltä

Ohjelma

19:00 Loppusanat ja tilaisuus päättyy, Kalle Liuhala
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Kalle Liuhala

Tilaisuuden avaus



Sähkönsiirto lyhyesti

Sähkö kulkee voimalaitoksilta asiakkaille

110 kV 1-20 kV

1-20 kV

0,4 kV

SÄHKÖASEMA
VOIMALAITOS

MUUNTAMO MUUNTAMO MITTAUSPISTE

KODIT, KOULUT, KAUPAT jne.PIENTEOLLISUUS
RASKAS-
TEOLLISUUS

OMA 
SÄHKÖNTUOTANTO
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2,100 km
Suurjänniteverkkoa
~2,8% kaapeloitu

32,100 km
Keskijänniteverkkoa
~69% kaapeloitu

53,400 km
Pienjänniteverkkoa
~55% kaapeloitu

Caruna
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Jörgen Dahlqvist

Tapahtuman taustat ja 
sähkönjakelun tilanne 
tällä hetkellä
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Taustat tapahtumalle

Kukolan 
sähköasema

Rymättylän 
sähköasema

 Ensitietona tullut hälytys yhden vaiheen 
maasulusta voimajohdolla Naantalinsalmi-
Rymättylä, minkä seurauksena suojaava katkaisija 
Naantalinsalmen asemalla aukesi tiistaina 12.1. 
klo 22.23.

 Sähköjakelu keskeytyi n. 3 500 Carunan 
asiakkaalla.

 Ensitieto vian sijainnista saatiin vikapaikan 
laskennasta. Vikapaikan sijainti tarkentui 
myöhemmin asiakasilmoituksen kautta.

 Kaikille Carunan asiakkaille sähköt saatiin 
palautettua klo 02.39 hyödyntämällä ns. 
varasyöttöjä.

 Sähköjen palautusta jouduttiin porrastamaan 
sähköverkon kuormitustilanteen vuoksi.



 Alueen sähkönsyöttö hoidetaan poikkeusjärjestelyin kolmesta 
suunnasta
– Naantalista
– Taivassalosta
– Pyhestä

 Näiden lisäksi Rymättylän asemalla on kaksi aggregaattia 
(1000KVA ja 1250 KVA) tukemassa verkkoa.

 Alueella viime vuosina tehdyt keskijänniteverkon 
maakaapeloinnit mahdollistavat poikkeustilanteen sähkönjakelun 
ilman suurempia häiriöitä.

 Tämän hetkinen tilanne kuitenkin herkempi häiriöille, sähkön 
varasyötön tehokapasiteetti rajallinen ja osassa verkkoa voi 
esiintyä jänniteongelmia, jos tulee pitkäaikaisia pakkasjaksoja.
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Sähkön käyttötilanne tällä hetkellä 
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Tuomas Maasalo

Alustava vian syy 
ja korjausaikatauluarvio



 Johto rakennettu vuonna 1986 silloisten 
suunnittelumääräysten mukaisesti. Suunnitteluperusteet 
ja -vaatimukset ovat sittemmin muuttuneet.

 Jääkuorma ja verkon jäätyneet osat aiheuttivat painetta ja 
merkittävän toispuoleisen pitkittäisvoiman, jonka 
seurauksena pylväs 22 (oheinen kartta) sortui, kun sen 
puiset jalat menivät poikki.

 Lisäksi virtajohdin katkeaa läheltä pylvästä 21. Kohdaksi 
valikoitui ilmeisesti johtimen heikoin kohta.

 Pylvään 22 sortuminen aiheutti ketjureaktion myös 
toiseen suuntaan, jolloin seuraava pylväs eli ylityspylväs 
23 (oheinen kartta) sortuu länteen päin, minkä 
seurauksena myös seuraava vastarannalla oleva 
ylityspylväs 24 (oheinen kartta) sortuu.

 Ketjureaktio pysähtyy idässä pylväälle no 20 ja lännessä 
pylväälle no 25.

Alustava arvio pylväiden kaatumisen syistä
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P. 24P. 23
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Korjausaikatauluarvio
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Materiaalitoimitukset

Työvaiheet

Jälkityöt

Tiestön/pylväspaikkojen vahvistukset

Rakentaminen

Suunnittelu



Yhteystiedot
Carunan asiakaspalvelu

 Chat-palvelu verkkosivullamme 24 h. Arkisin klo 8-16 apunasi ovat 
asiakaspalvelijat, muina aikoina chatbottimme Casper

 Puhelinnumero henkilöasiakkaille 0200 23222 arkisin klo 8-18 
(pvm/mpm) 

 Puhelinnumero yritysasiakkaille  0200 23424 arkisin klo 8-16 
(pvm/mpm)

 Maksuton vikailmoitusnumero 0800 1 95011 24 h
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Rymättylä –
Keskijänniteverkko

Maakaapeli

Ilmajohto

Sähköasema
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