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Sähköverkon rakenne Helsingissä

Sähköntuotanto ja

kantaverkko
Jakeluverkko Asiakkaat

110 kV johdot

Sähköasemat

110 / 10-20 kV
Muuntamot

10-20 / 0,4 kV

Jakokaapit

0,4 kV

400 / 110 kV

kj pj

Suurjännitteinen 

jakeluverkko

Helen Sähköverkon vastuualue 



• Muuntamo on paikallinen verkon solmukohta, 
josta jaetaan sähköä säteittäin 400V jännitteellä

• Liittymät kytketään pääsääntöisesti 
jakokaappeihin

• Isot liittymät kytketään suoraan muuntamolle

Sähköverkon rakenne Helsingissä



• Tilapäinen sähköliittymä ”työmaasähkö” on ratkaisu lyhtyaikaisiin sähkönkäyttöihin ja paikkoihin joihin ei tule pysyvää 
sähköntarvetta

• Laajasti käytössä erilaisilla työmailla

• Pienjänniteverkosta saatavilla 25 – 1000 A (17 – 690 kW)

• Yleisesti 250A saatavilla ”helposti”

• Jakokaapista max 400A

• Muuntamolta max 1000A

• Helen Sähköverkko määrittää liittämiskohdan, josta asiakas rakentaa tilapäisen liittymisjohdon työmaalle

• Pidemmät matkat ja katujen ylitykset toteutetaan yleisesti ilmalinjalla

• Asiakas rakentaa sähkökeskukset ja latauslaitteet

• Tilapäisen linjan + sähkökeskusten rakentaminen onnistuu palveluna. Useita toimijoita markkinoilla. 

• Helen Sähköverkko kytkee sähköt tilapäiseen liittymään ja hoitaa energian mittauksen

• helensahkoverkko.fi > palvelut > hinnastot ja ehdot > tilapäiset liittymät

Sähköistysratkaisut

Tilapäinen sähköliittymä 400 V

https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hinnastot-ja-sopimusehdot/hsv/tilap%C3%A4iset-liittym%C3%A4t.pdf


Esimerkkitoteutuksia

Muuntamo

Tilapäinen sähköverkko



• Erittäin suuritehoiset tilapäiset liittymät liitetään keskijänniteverkkoon

• 10 kV verkosta johtolähdön varrelta saatavilla enintään 2 500 kW (kanta-kaupunki)

• 20 kV verkosta johtolähdön varrelta saatavilla enintään 5 000 kW (muu alue)

• Helen Sähköverkko määrittää liittämiskohdan, johon asiakkaan hankkima muuntamo liitetään

• Helen Sähköverkko rakentaa keskijännitekaapelit muuntamolle asiakkaan kustannuksella

• Energianmittaus 10-20kV jännitetasolta

• Asiakas rakentaa muuntamolta eteenpäin sähkökeskukset ja latauslaitteet

Sähköistysratkaisut

Tilapäinen sähköliittymä 10-20 kV



• Työmaaolosuhteissa kaapeleiden mekaaninen suojaus korostuu

• Järjestelmän mitoittaminen

• Suurin teho määrää → mitä suurempi teho, sitä arvokkaampi toteuttaa ja käyttää

• Tehonhallinta tärkeää

• Tasainen kuormitus todennäköisesti taloudellisin ratkaisu

• Pitkäkestoinen lataus illan ja yönaikana madaltaa huipputehon tarvetta merkittävästi

• Sähkölaatu, latauslaitteiden tehoelektroniikka

• Havaittu ongelmia tehokkaissa 350kW latureissa

• Suurta jännitteen säröä, joka näkyy muillekin asiakkaille

Huomioitavaksi latausjärjestelmissä



Yhteystiedot

VERKKOPALVELUT

09 617 8086
Arkisin 8–16

https://www.helensahkoverkko.fi/yhteystiedot/ota-yhteytta/yhteydenottopyyntö

Sähköliittymiin liittyvät yhteydenotot. 

https://www.helensahkoverkko.fi/yhteystiedot/ota-yhteytta/yhteydenottopyynt%C3%B6


Kiitos!

Antti Raassina

Helen Sähköverkko Oy

antti.raassina@helen.fi


