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Kymenlaakson Sähkö
• perustettu 1918

• toimimme 4 

maakunnan alueella: 

Kymenlaaksossa, 

Etelä-Karjalassa, 

Päijät-Hämeessä       

ja Uudellamaalla

• toimipaikat Kouvola, 

Kotka, Loviisa

• henkilöstöä 84 
(2016)
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Kymenlaakson Sähkö -konserni
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Omistajat

Kouvola 20,66 %

Loviisa 19,41 %

Orimattila 17,83 %

Hamina 13,88 %

Lapinjärvi 9,73 %

Hollolla 5,22 %

Myrskylä 3,32 %

Luumäki 3,13 %

Virolahti 2,98 %

Askola 2,25 %

Pukkila 1,58 %

Kymenlaakson Sähkö on 11 kaupungin ja kunnan 

omistama:
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Siirtoasiakkaat 102 823 kpl

Sähköasemat 33 kpl

Päämuuntajat 41 kpl

Jakelumuuntamot 4 705 kpl

Suurjännitejohdot (110kV) 217 km

Keskijännitejohdot (10−20 kV) 4 830 km

kaapelointiaste 18,6 %

Pienjännitejohdot (400 V) 8 106 km

kaapelointiaste  24,8 %

Verkon pituus 13 154 km

Verkon pituus/asiakas 128 m

Jakeluverkosto



3.5.2018 | 7

Palvelemme pientuottajaa

▪ Ostamme mikro- ja pientuottajien sähköä (KSOY
▪ markkinahintaan sidottu korvaus

▪ 2017 aloitettiin myös aurinkosähköjärjestelmien myynti

▪ Ohjeistamme mikro- ja pientuotannon verkkoon liittämisessä (KSOY-V)

▪ Pientuotantoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä 
▪ p. 057780500 tai 05 77801, pientuotanto@ksoy.fi (pientuotantoon liittyvä neuvonta, 

aurinkopaneelin hankinta, sähkön ostosopimukset)

sekä

▪ Kymenlaakson Sähköverkon liittymäasiat, 
p. 05 7780 510 liittymamyynti@ksoy.fi (pientuotannon liittäminen verkkoon).

mailto:pientuotanto@ksoy.fi
mailto:liittymamyynti@ksoy.fi
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Aurinkoenergian hyödyntäminen, mitä pitäisi huomioida. 
KSOY:llä oma 10 kWp järjestelmä asennettu 2013
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Minkä verran suunniteltu järjestelmä tuottaa 
sähköä

▪ Arvio aluksi mm. 

▪ Kuinka paljon sähköstä omaan käyttöön

▪ Minkä verran syötetään verkkoon

▪ Voit hyödyntää esim. Online tuntitietoja
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Aurinkosähköjärjestelmän tuotantotietoja
KSOY:llä ollut oma järjestelmä käytössä 
vuodesta 2013
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2018 Helmikuu Enemmän lunta kuin 2017. 2017 Helmikuu. Vähäluminen kuukausi, mutta päivät 

lyhyitä ja tuotantomäärät matalia

2018 Maaliskuu. Kylmä ja luminen kuukausi, 

tuotanto matalaa, mutta aurinkoiset päivät erottuvat
2018 Huhtikuu kevättä ilmassa
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Toukokuu on ollut keskimäärin 
järjestelmämme paras tuotantokuukausi
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Aurinkosähkölle on tyypillistä suuret vaihtelut päivän, 
vuodenaikojen ja viikonpäivien välillä. 

30.3.2018 2.4.2018
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Mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kun 
järjestelmää suunnittelee

▪ 1. Vaatiiko kunta toimenpide tai rakennuslupaa?

▪ 2. Missä kunnossa asennuskohde on, jos asennus katolla?

▪ 3. Mikä on kohteen 1-vaiheinen oikosulkuvirta ja kuinka suuri pääsulake 
kohteessa on?

▪ 4. Missä kunnossa sähkökeskus on, onko keskuksessa tilaa?

▪ 5. Millainen on kohteen sähkönkulutus, kuinka suuri osa tuotannosta 
voidaan käyttää itse ja miten paljon syötetään verkkoon? 

▪ 6. Onko aiotun asennuskohteen edessä varjostavia puita ja ylipäätään 
on hyvä miettiä mihin ilmansuuntaan järjestelmä suunnataan?
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Kunta voi vaatia toimenpide tai jopa rakennuslupaa. Tai 
sitten mitään lupaa asentamiseen  ei tarvita. 
Esimerkkejä käytänteistä

▪ Loviisa  Kyllä, toimenpidelupa

▪ Kouvola  Kyllä, toimenpidelupa tai rakennuslupa

▪ Kotka  Ehdollinen, ennen asennuslupaa tarvitaan lupatarpeen 
arviointia varten mm. havainnekuva, julkisivukuva, paneelien 
sijoittelukuva tai valokuvasovite ym.

▪ Hamina  Ilmoitus

▪ Orimattila  Ei, jos katon suuntainen

▪ Pyhtää - Ei, jos katon suuntainen

▪ Lahti  Ei, jos katon suuntainen
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Esim. Tuotantolaitteiston maksimiteho 
liittämiskohdan 1-oikosulkuvirran ja 
liitäntälaitteen mukaan.



3.5.2018 | 18

Mitä tapahtuu, jos ei suunnitella hyvin? 
Esim. 30 kWp järjestelmä 25 kVa invertterillä.
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Mitä tässä hankkeeseen ryhtyjän ja järjestelmän myyjän olisi 
pitänyt ymmärtää.

▪ Myyjän tehtävänä: kysyä urakoitsijalta tai verkkoyhtiöltä liittämiskohdan Ik
(oikosulkuvirta) tai Sn (suurin sallittu liittämisteho) ja tarjota nämä 
huomioiden asiakkailleen oikean kokoisia tuotantolaitteistoja.

▪ Haja-asutusalueella 5 kWp ja sitä suurempien järjestelmien kohdalla suunnittelu 
on tärkeää.

▪ Laitteen mitoituksessa kannattaa huomioida urakoitsijan kanssa myös 
kiinteistöverkon osuus, ettei kiinteistöverkon jännite nouse suunniteltua 
korkeammaksi pidemmillä tai heikoilla kiinteistön kaapeleilla.

• VDE-AR-N 4105:2011-08 standardia noudattamalla, laskenta 3 % 
jännitemuutoksen perusteella, muutoin tulee kysyä verkkoyhtiöltä millä 
prosentilla laskenta tulisi suorittaa 

•  eli liittämiskohdan tuotanto ei saa aiheuttaa yli 3 % jännitteenmuutosta
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Lopulta järjestelmän hankkija vastaa mm. 
siitä, että
▪ ”Sähköntuotantolaitteiston tulee soveltua jakeluverkossa käytettäväksi ohjaus- ja suojausjärjestelmä. 

Jakeluverkonhaltija antaa sähköntuottajalle verkon ominaisuuksiin liittyviä tietoja verkkoon liittämiseksi.  
Sähköntuottajan tulee selvittää, onko hänen sähköntuotantolaitteistona kytkettävissä jakeluverkkoon 
sen ominaisuudet ja laitteiston käyttötapa huomioiden

▪ ”Sähköntuotantolaitteisto on varustettava laitteilla, joilla se voidaan erottaa jakeluverkosta. Näiden laitteiden 
on oltava jatkuvasti jakeluverkon haltijan käytettävissä ja ne on voitava lukita, jotta jakeluverkossa tehtävät 
toimenpiteet voidaan tehdä turvallisesti.”

▪ ”Sähköntuotantolaitteiston valmistumisesta on ennen käyttöönottoa tehtävä jakeluverkon haltijalle ilmoitus, 
johon liitetään asianmukaiset koestus- ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjat. Sähköntuotantolaitteiston saa 
kytkeä vasta, kun jakeluverkon haltija on antanut siihen luvan.”

▪ ”Sähköntuotantolaitteistoon tehtävistä teknisistä muutoksista tulee ilmoittaa verkonhaltijalle. Esim. 
järjestelmän suurennos”
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Kun suunnittelu on hoidettu ja asennusvaihe 
alkaa

▪ Pientuotannon ostosopimus  sähkön myyjän kanssa. Mahdollisen 
ylijäämän myynnistä oltava sovittu ennen käyttöön ottoa

▪ Pientuotannon siirto ja liittymissopimus  Jakeluverkon kanssa 
esim. Kymenlaakson Sähköverkko Oy
▪ Pätevän sähköurakoitsijan täyttämä yleistietolomake liitteenä. 

▪ Kun yleistietolomake on palautettu ja tiedot on tarkistettu, vaihdetaan 
kohteeseen 2-suuntainen mittalaite.
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Erottaminen
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Varoittaminen
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Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
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• juhlimme 100 vuoden 
taipaletta vuonna 2018

• Kymenlaakson Sähkön 
virallinen perustamispäivä 
30.10.1918

100 vuotta elämää ja energiaa!




