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1 JOHDANTO 

"Ympäri maailmaa sijaitsevat, toisiinsa linkitetyt sähkövoimajärjestelmät ovat yhdessä 

suurin ihmisen luoma rakennelma. Nämä järjestelmät ovat myös nykyisen yhteiskuntamme 

tärkein infrastruktuuri." Näin todetaan Elovaaran ja Haarlan 2011 kirjoittaman kirjan Säh-

köverkot I ja II takakannessa. Väitteen todellisuuspohja on helppo ymmärtää, sähkön ja 

sähkönjakelun luotettavuuden merkitykset ovat korostuneet viime vuosikymmeninä.  

Nykypäivänä kotitaloudet, palvelut ja erityisesti teollisuus nojaavat merkittävästi sähköi-

seen energiaan, joten sähköverkkotoiminta on tarkkaan säädeltyä.  Suomessa sähköverkko-

toimintaa säätelevät Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset, sähkömarkkinalaki 

(386/1995), sähkömarkkina-asetus (518/1995) ja laki Energiamarkkinavirastosta 

(507/2000) (Forsström 2007). 

Käytettäessä laajaa ja merkittävää infrastruktuuria kuten sähkövoimajärjestelmää, on 

myöskin helppo ymmärtää, miksi sen yksityiskohtainen tuntemus on edellytys verkon 

tehokkaalle suunnittelulle, käytölle ja ylläpidolle. Tämä asettaa vaatimukset verkon doku-

mentoinnille: ei riitä, että sähköverkkoyhtiössä on kourallinen ihmisiä, joilla tieto on muis-

tissa. Tiedonjaon kannalta on kriittistä, että tieto on esitettävissä myös karttoina, piir-

roksina ja laskelmina. Tehokas tiedonjako mahdollistaa edelleen tehokkaan tiedon käytön 

osana verkon suunnittelua, käyttöä ja ylläpitoa. 

Automaattisen tietojenkäsittelyn kehittyessä erilaiset sähköiset järjestelmät ovat nostaneet 

päätään, tarjoten aluksi työkaluja verkon numeeriseen laskentaan. Tietokantojen, erityisesti 

relaatiotietokantojen kehittyminen on mahdollistanut monimutkaisemmat verkkotieto-

järjestelmät. Tietoliikenneverkkojen kehitys on mahdollistanut käytönvalvontajärjestelmät,  

joiden avulla voidaan seurata ja vaikuttaa verkon kytkentätilaan reaaliaikaisesti.  

Ulkovalaistusverkko muodostaa eräänlaisen sähkönjakeluverkon. Määritelmällisesti ei 

voida kuitenkaan puhua sähkönjakeluverkosta, sillä sähköä ei jaeta asiakkaille. Verkko on 

kuitenkin rakenteeltaan samankaltainen kuin pienjännitejakeluverkko. Ulkovalaistuskes-

kuksia syöttävät jakelumuuntajat ja keskuksien lähdöt voivat olla pitkiäkin, pisimmät ollen 

1-2 km luokkaa. Lähdön kuorma jakaantuu usein tasaisesti koko lähdön pituudelle, joskus 

painottuen loppupäähän. Koska ulkovalaistusverkossa sähköturvallisuusvaatimukset ovat 

löysempiä ja sähkönkäyttäjänä toimii verkonhaltija, sähkön laadulliset vaatimukset ovat 

myös löysempiä. Vastaavasti ulkovalaistusverkon dokumentointi harvoin vastaa samaa 

tasoa kuin varsinaisen sähkönjakeluverkon dokumentointi. Parhaassakin tapauksessa ulko-
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valaistusverkon dokumentointi on usein suoritettu pääpiirteisesti ja pienten yksityiskohtien 

oikeellisuudesta on tingitty: verkon topologia on voitu dokumentoida oikein, mutta 

esimerkiksi kaapeleiden tyyppitiedot eivät vastaa todellisuutta. On mahdollista, että kaa-

peleista on tiedossa ainoastaan poikkipinta-alat. Pahimmassa tapauksessa verkon topo-

logiaa ei ole dokumentoitu lainkaan tai sen dokumentaatio on vanhentunut niin pahasti, 

ettei se vastaa todellisuutta. Tällöin topologia on selvitettävä erikseen verkkoa korjatessa, 

rakennettaessa tai kehitettäessä. On selvää, että tästä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, 

jotka olisivat vältettävissä ylläpitämällä hyvää dokumentointijärjestelmää. 

Vastaavasti ongelmia seuraa, mikäli sähköenergian käytössä halutaan säästää. Lappeenran-

nan kokoisessa kaupungissa ulkovalaistusverkon käyttämän sähköenergian vuosittaishinta 

on miljoonan euron luokkaa, jo 5 – 10% säästöllä voidaan kattaa merkittävät investointi-

kustannukset. Ulkovalaistusverkon osalta energiaa voidaan säästää säätämällä yksittäisten 

lähtöjen tai ulkovalaistuskeskusten syttymis- ja sammumishetkiä, sillä valaistustarpeet 

eivät ole homogeenisiä koko kaupungissa. Esimerkiksi teollisuusalueen asettamat vaati-

mukset valaisulle ovat erilaiset kuin asutusalueen asettamat vaatimukset ja kaupungin kes-

kusta-alueen vaatimukset ovat vielä erilaisempia. Mikäli verkon topologiaa ei ole doku-

mentoitu, on erittäin työlästä selvittää yhden keskuksen alueella saatika koko kaupungin 

alueella jokaisen lähdön valaistustarve. 

Muita potentiaalisia säästötapoja ovat esimerkiksi led-valaisimet, himmennettävät valai-

simet ja yksittäisohjatut valaisimet. Led-valaisimia ja himmennettäviä valaisimia ei olla 

aikeissa ottaa käyttöön toistaiseksi, sillä se edellyttäisi valaisinten uusimista. Lappeenran-

nan lamppukanta on suhteellisen uutta, sillä vanhat elohopeahöyrylamput on korvattu suu-

rilta osin suurpainenatriumlampuilla. Yksittäisohjatut valaisimet on hylätty niiden korkean 

hinnan vuoksi.  

1.1 TAUSTAA 

Lappeenrannan sähkönjakelun historia on ulkovalaistuksessa. 17.5.1901 päätettiin perustaa 

Lappeenrantaan sähkövalolaitos, jonka tarkoitus oli ohjata kaupunkilaiset ulos "täydel-

lisestä egyptiläisestä pimeydestä."  Lappeenrannan Energia Oy yhtiöitettiin vuosina 2003 - 

06. Energialaitos yhtiöitettiin kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Näin 

syntyivät uudet tytäryhtiöt Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Verkon-

rakennus Oy. Energiaverkot vastaavat verkostojen suunnittelusta ja hallinnasta, kun taas 
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Verkonrakennus tekee varsinaisen rakennus- ja asennustyön. Samalla ulkovalaistusverkko 

siirtyi energiayhtiöltä suoraan Lappeenrannan kaupungin omistamaksi. (LRE) 

Joutsenon kaupunki liitettiin Lappeenrantaan kaupunginosaksi vuoden 2009 alussa, jolloin 

Joutsenon ulkovalaistusverkko liitettiin myös osaksi Lappeenrannan kaupungin ulko-

valaistusverkkoa.  

Ulkovalaistusverkon dokumentointi suoritettiin ennen A0 -kokoisille karttalehdille, jotka 

ovat edelleen olemassa Lappeenrannan Energia Oyn tiloissa.  Vastaavasti Joutsenon 

alueella on käytetty A0 -kokoisia karttalehtiä, jotka kaupunkiliitoksen yhteydessä siirrettiin 

Lappeenrannan Energia Oyn tiloihin.  

1.2 TUTKIMUSONGELMA, TAVOITTEET JA RAJAUKSET 

Lappeenrannassa ulkovalaistusverkko on tällä hetkellä dokumentoitu hajanaisesti. Doku-

mentoinnissa yhdistyvät sähköiset dokumentointijärjestelmät NovaPoint Iris ja Trimble 

Locus. Perinteisempää dokumentointitapaa edustavat A0 -karttalehdet ja urakoinnin luovu-

tuspiirustukset. Nämä neljä järjestelmää ja tapaa muodostavat koko Lappeenrannan ulko-

valaistusverkon, sillä eri järjestelmiin on dokumentoitu erilaisia yksityiskohtia. 

Kaupungilla käytössä oleva Trimblen Locus -järjestelmä toimii paikkatietojärjestelmänä. 

Tästä järjestelmästä löytyy maakaapeleiden sijaintitietojen lisäksi maakaapeleiden tyyppi-

tietoja ja käyttötietoja. Locus:iin on dokumentoitu myös ulkovalaistuskeskusten ja valaisin-

pisteiden sijainnit Lappeenrannan osalta. Joutsenon osalta Locusissa on ainoastaan 2012 

jälkeen suoritetut verkkotyöt. 

NovaPoint Iris on kaupungin omistama infranhallintaan tarkoitettu tietojärjestelmä. 

Irikseen on tallennettu valaisinpisteiden informaatiota kuten valaisintyypit ja -pylväät. 

Lampputyypit on eritelty tarkemmin katu-, tie-, ympäristö- ja tunnelivalaistukseen. Tuo-

reimmissa päivityksissä on tieto myös asennuspäivästä. 

Lisäksi Lappeenrannan Energian tiloista löytyy fyysiset A0 -kokoiset karttalehdet joihin 

Lappeenrannan ja Joutsenon ulkovalaistusverkko on dokumentoitu. Näitä ei ole kuitenkaan 

ylläpidetty enää vuoden 2010 jälkeen. Nämä karttalehdet on skannattu digitaaliseen muo-

toon. 

Verkon urakoinnin osalta projekteista vastanneiden projektipäälliköiden hallussa on luo-

vutus- ja suunnitelmapiirustuksia, joihin urakat on dokumentoitu.  



11 

 

On helppo ymmärtää, että kokonaiskuvan luominen verkon jostakin osasta on hankalaa, 

sillä tietoa on kerättävä useasta eri lähteestä ja lähteiden välillä voi olla ristiriitoja. 

Tutkimuksen tavoitteena on tarjota Lappeenrannalle ratkaisuvaihtoehtoja, joilla koko ulko-

valaistusverkon dokumentointi tapahtuu selkeällä järjestelmällä ja on mahdollisimman 

helposti luettavissa myös niiden ihmisten osalta jotka eivät aktiivisesti dokumentointi-

järjestelmiä käytä. 

Tutkimuksen tavoite jakautuu kolmeen keskeiseen tutkimuskysymykseen. Aluksi kartoite-

taan Lappeenrannan ulkovalaistusverkon dokumentoinnin nykytila ja suunta, johon järjes-

telmää halutaan kehittää. Toiseksi selvitetään, minkälaisilla ratkaisuilla dokumentointijär-

jestelmää kehitetään. Kolmantena osatehtävänä pohditaan kuinka järjestelmää käytetään 

jatkossa ja miten dokumentointia ylläpidetään. Muutokset nykyisiin tietojärjestelmiin pyri-

tään pitämään lähtökohtaisesti mahdollisimman pieninä: ensin selvitetään miten tutkimus-

ongelma ratkaistaan nykyisin käytössä olevilla järjestelmillä ja sen jälkeen pohditaan 

kuinka dokumentointijärjestelmiä voitaisiin laajentaa. 

Koska ulkovalaistusverkko on rakenteeltaan samankaltainen kuin pienjännitesähkönjakelu-

verkko, ulkovalaistuksen dokumentointiin käytettävät järjestelmät ovat hyvin saman-

tyyppisiä ja useissa tapauksissa samoja kuin sähkönjakeluverkon dokumentointiin käytetyt 

järjestelmät. On siis perusteltavissa että ulkovalaistusverkon dokumentointijärjestelmiä 

kehitettäessä otettaisiin huomioon myös varsinaisen sähkönjakeluverkon dokumentointi-

järjestelmien kehitystarpeet. Tämä tutkimus kuitenkin rajataan koskemaan ainoastaan ulko-

valaistusverkon dokumentointia ja sähkönjakeluverkon tarpeet pidetään mielessä lähinnä 

kuriositeettinä, eikä sähkönjakeluverkon verkkotietojärjestelmien tarpeisiin tässä tutkimuk-

sessa oteta kantaa. 

1.3 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

Tutkimuksessa käytettiin lähtökohtana Lappeenrannan nykyisiä dokumentointijärjestelmiä 

ja pyrittiin ratkaisemaan ongelma niiden avulla. Tässä toimi pohjana Edgar F. Codd:n 1970 

-luvulla kehittämä tietokantojen relaatiomalli, jota verrattiin mittausinsinööri Pasi Romp-

paisen, paikkatietopäällikkö Janne Villasen sekä karttatietosuunnittelija Antti Pöntisen 

lausuntoihin nykyisten tietojärjestelmien mahdollisuuksista. 

Ulkovalaistusverkon topologian ja toiminnan hyvä ymmärtäminen asettavat dokumen-

tointijärjestelmien selvitykselle puitteet. Lappeenrannan ulkovalaistusverkon topologian ja 

toiminnan osalta tiedot perustuvat useisiin lausuntoihin projektipäällikkö Topi Kankaalta, 
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ellei toisin mainita. Kangas toimii Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:ssä projektipäällik-

könä ja hänen yhtenä vastuualueenaan on ulkovalaistusverkon kunnossapito- ja urakointi-

työt. Lappeenrannan ulkovalaistusverkkoa on verrattu Akaan ja Kuopion ulkovalaistus-

verkkoihin, joiden pohjana toimivat Ville Pavialan ja Ville Kokkosen insinöörityöt kun-

nossapidon kehittämisestä.  

Uusien verkkotietojärjestelmäratkaisuiden tiedot perustuvat KeyLightin osalta Keypron 

ratkaisupäällikkö Niklas Saramäen lausuntoihin ja Trimblen osalta Gerako Oy:n vanhem-

man konsultin Jari Malvelan lausuntoihin. Molemmat toimivat yrityksissään asiakasraja-

pinnassa esitellen tuotteita asiakkaille, joten heitä voidaan pitää omien tuotteidensa 

asiantuntijoina.  

Dokumentointiprosessin pohjana toimii Antti Pöntisen toteuttama maakaapeleiden digi-

tointiprojekti, jossa Trimble Locus otettiin operatiiviseksi paikkatietojärjestelmäksi vuonna 

2012. Tämän lisäksi Topi Kankaan lausunnot ulkovalaistusverkon teknisistä yksityiskoh-

dista asettivat suunnan miten Antti Pöntisen toteuttamaa projektia jatketaan eteenpäin. Täs-

tä saatiin tunnistettua ennalta dokumentointiprosessissa mahdollisesti piilevät ongelmat. 

Ongelmien vakavuutta testattiin Kuuselassa suoritetulla testidokumentoinnilla: Kuuselan 

kaupunginosan ulkovalaistusverkko dokumentointiin Trimble NIS -järjestelmään ja tästä 

kerättyjä tietoja verrattiin ennalta tunnistettuihin potentiaalisiin ongelmiin. 

Dokumentointiprosessin työmäärän arvioinnissa käytettiin kolmea eri lähdettä: Antti 

Pöntisen suorittama maakaapeliverkon dokumentointi Trimble Locusiin, Jari Malvelan 

arviot dokumentointiprosessin työläydestä ja Kuuselan testidokumentointi. Näistä saatuja 

työmääräarvioita verrattiin keskenään. 

1.4 TYÖN RAKENNE 

Diplomityö on tässä esitetty kronologisesti tutkimuksen etenemisen mukaisessa järjes-

tyksessä. Aluksi esitellään tutkimuksen teoreettiset perusteet ja tekniset yksityiskohdat, 

jotka määräävät ulkovalaistusverkon dokumentoinnille vaatimukset. Näiden tietojen 

pohjalta pohditaan, minkälaisilla ratkaisuilla ulkovalaistusverkko voitaisiin dokumentoida, 

miten dokumentointiprosessi suoritetaan ja minkälaisia ongelmia dokumentointiprosessissa 

mahdollisesti esiintyy. Lopuksi otetaan kantaa miten dokumentointijärjestelmän käyttöön-

oton jälkeen dokumentointia ylläpidetään. 
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Työn toinen ja kolmas luku esittävät teoreettiset perusteet ja tutkimuksen edellyttämät 

tekniset yksityiskohdat. Työn toisessa luvussa perehdytään verkkotietojärjestelmiin ja 

niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Aluksi määritellään verkkotietojärjestelmä tietojärjes-

telmän ja tietokantojen relaatiomallin avulla ja pohditaan, minkälaisia ratkaisuja verkko-

tietojärjestelmillä on mahdollista saavuttaa.  

Kolmannessa luvussa esitellään Lappeenrannan ulkovalaistusverkon topologia ja toiminta 

sekä dokumentoinnin nykytila. Ulkovalaistusverkon topologia suhteessa ulkovalaistus-

verkon dokumentoinnin nykytilaan määrää vaatimukset dokumentoinnille. 

Neljännessä luvussa määritellään vaatimukset verkkotietojärjestelmälle. Näihin nojaten 

pohditaan kuinka ongelma voitaisiin ratkaista nykyisillä järjestelmillä ilman lisähankintoja. 

Luvussa pohditaan myös erilaisten ohjelmistojen tuotemallien eroavaisuuksia, hyötyjä ja 

haittoja. Luvun toisessa osassa pohditaan kuinka ongelma voitaisiin ratkaista uusilla 

tietojärjestelmillä.  

Viides luku käsittelee järjestelmän käyttöönottoa ja siihen liittyviä ongelmia. Luvussa 

pohditaan ulkovalaistusverkossa esiintyviä ongelmia ulkovalaistusverkon topologian ja 

dokumentoinnin näkökulmasta, esimerkkinä käytetään Kuuselan kaupunginosaa. Seuraa-

vaksi luvussa otetaan kantaa dokumentointiprosessin työmäärään, jossa apuna Kuuselasta 

kerätty informaatio. Kolmanneksi luvussa määritellään rajapinnat uusien ja vanhojen 

järjestelmien väliin ja miten informaatio esitetään käyttäjälle.  

Kuudes luku selvittää kuinka järjestelmää ylläpidetään käyttöönoton jälkeen. Tässä on 

kolme eri tapausta rinnan: Lappeenrannan kaupunki suorittaa itse dokumentoinnin, doku-

mentointi ostetaan Lappeenrannan Energia Oy:ltä osana huolto- ja kunnossapitosopimusta 

tai dokumentointi sisällytetään osaksi urakointisuunnitelmia jolloin dokumenttien ylläpito-

vastuu siirtyy rakennuttajalle tai suunnittelijalle. 

Seitsemännessä luvussa käyn koko tutkimuksen läpi vaiheittain ja esitän omia huomioitani 

tutkimuksen etenemisestä ja sen yksityiskohdista. Luvussa esitellään tutkimuksen pääkoh-

dat ja tulokset, sekä pohditaan tutkimuksen onnistumista ja sen merkitystä.  

1.5 AIEMPI TUTKIMUS 

Verkkotietojärjestelmien muutoksia on tutkittu julkisesti vähän, sillä erilaisten doku-

mentointijärjestelmien yksityiskohtia ei haluta julkaistavan niiden ollessa liikesalaisuuksia. 

Lappeenrannan tapauksessa vuonna 2012 toteutettiin Xcity -nimisen paikkatietojärjestel-
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män, nykyään nimeltä Trimble Locus, käyttöönotto maakaapeliverkon osalta. Tässä perus-

tana oli Antti Pöntisen insinöörityö. Helistö on selvittänyt 2012 Suomen kantaverkon 

mallintamista tehonjakolaskentaa varten. Koto, 2009 on selvittänyt tietojärjestelmien väli-

siä rajapintoja sähkönjakeluverkon käyttötoiminnassa. Vierimaa 2007 ja Forrström 2007 

ovat selvittäneet tietojärjestelmien kehittämistarpeita sähköverkkoyhtiön näkökulmasta. 

Saramäki 2011 on selvittänyt pilvipalveluiden ja SaaS -tuotemallin vaikutuksia verkon 

suunnitteluun ja ylläpitoon. SaaS -tuotemallin hyötyjä ja haittoja on pohdittu edelleen mm. 

Lehtisen 2010 pro gradu -tutkielmassa tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta ja Watersin 

2005 julkaisemassa artikkelissa Software as a Service: A look at the customers benefits. 
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2 JAKELUVERKKOYHTIÖIDEN TIETOJÄRJESTELMÄT 

Tietojärjestelmällä tarkoitetaan yleisesti taustakartoista, laitteista, ohjelmistoista, tieto-

kannoista ja niiden välisistä vuorovaikutussuhteista koostuvaa järjestelmää, jonka tehtäviin 

kuuluu informaation keruu, käsittely, varastointi, analysointi sekä välitys. Jakeluverkko-

yhtiöillä on käytössään useita erilaisia tietojärjestelmiä erilaisiin tehtäviin: käytönval-

vontajärjestelmiä, käytöntukijärjestelmiä, verkkotietojärjestelmiä, asiakastietojärjestelmiä, 

mittaustietojärjestelmiä ja energiamittausten luentajärjestelmiä. (Lakervi & Partanen 2008) 

Verkko-omaisuuden hallinnan näkökulmasta sähkö-, kaasu-, kaukolämpö- ja vesiverkot 

muodostavat neljä hyvin erityyppistä jakeluverkkoa. Näiden verkkojen tekniset yksityis-

kohdat eroavat toisistaan ja siten myös verkkotietojärjestelmät näiden verkkojen hallintaan 

ovat erilaisia. Kuvassa 1 on esitetty sähkönjakeluverkkoyhtiön tietojärjestelmien välisiä 

suhteita ja kommunikaatiota.  

 

Kuva 1 Sähköverkkoyhtiön liiketoimintojen ja tietojärjestelmien väliset tiedonsiirtovaatimukset (Toivonen 

et al. 2006) 

On helppo ymmärtää, että sähköverkon sähköisten ominaisuuksien yksityiskohtainen tun-

temus ja verkko-omaisuuden hallinnassa noudatettavien periaatteiden ymmärtäminen ovat 



16 

 

edellytyksiä verkon tehokkaalle suunnittelulle ja käytölle. Näiden ominaisuuksien tallen-

taminen verkkotietokantaan muodostaa sähköisten verkkotietojärjestelmien pohjan. Ku-

vasta 1 havaitaan että verkkotietokanta on jakeluverkkoyhtiön tietojärjestelmien perusta. 

Verkkotietojärjestelmään kiinteästi liittyviä tietojärjestelmiä ovat käytöntuki- ja käytön-

valvontajärjestelmät, jotka mahdollistavat verkon reaaliaikaisen tilanseurannnan ja käytön 

ohjaamisen.  

Verkon topologian hyvä tuntemus on edellytys, että verkossa voidaan tehdä tehokasta 

yleis- ja kohdesuunnittelua (Lakervi & Partanen 2008, Vierimaa 2007, Forsström 2007). 

Tästä seuraa, että verkon topologia on dokumentoitava yhtä hyvin. Tämä väite pätee yhtä-

lailla myös ulkovalaistusverkolle: sekin on tunnettava ja dokumentoitava hyvin, mikäli 

aiotaan saavuttaa säästöjä sähköenergian kulutuksessa verkonkäyttöä optimoimalla.  

Käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden seurata verkon tilaa tietoliikenne-

yhteyksien  avulla, esimerkiksi valvomosta. Yhdistämällä käytönvalvontajärjestelmä verk-

kotietojärjestelmään saadaan aikaiseksi käytöntukijärjestelmä, jolla verkon tilaa voidaan 

valvoa ja ohjata ottaen huomioon sen todellinen topologia ja sijainti maastossa.  (Koto 

2009) 

2.1 RELAATIOTIETOKANNAT 

Tietokannat ovat tapa tallentaa informaatiota ja suorittaa niille eri tietokantatauluja yhdis-

televiä tietokantahakuja. Tietojärjestelmät perustuvat usein tietokantoihin, sillä ne ovat 

tehokas tapa tallentaa ja käyttää informaatiota (Codd 1970, Hoffer et al. 2007).  Relaatio-

tietokannat ovat yksi yleinen esimerkki tietokantatekniikoista, sen teoreettinen perusta 

valettiin 1970 -luvulla Edgar F. Codd:n toimesta (Codd 1970). Relaatiotietokantojen 

hallintajärjestelmistä eräs esimerkki on Oracle. Se toimii tässä diplomityössä käsiteltyjen 

verkkotietojärjestelmien yhtenä tietokannan hallintajärjestelmänä (Malvela 2015). Tässä 

kappaleessa käydään relaatiotietokannan toimintaa läpi teoreettisesta näkökulmasta ja 

käsitellään minkälaisia ongelmia tietokannoilla on mahdollista ratkaista.  

Määritellään relaatiotietokanta: relaatiotietokanta koostuu relaatioista. Matemaattisesti 

relaatio R määritellään  

𝑅 = 𝐷1 × 𝐷2 × 𝐷3 ×…× 𝐷𝑛  (1) 
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osajoukkona, jossa Dn ovat arvojoukkoja (Codd 1970). Käytännössä relaatiotietokannat 

kuvataan kuitenkin taulukkoina: rivejä kutsutaan monikoiksi ja sarakkeiden nimiä 

attribuuteiksi.  

Taulukko 1 Relaatio ”Auto”, attribuutteina rekisteri-nro, vuosimalli ja väri sekä sille kaksi monikkoa. 

AUTO Omistaja Rekisteri-NRO Vuosimalli Väri

Meikäläinen Matti AZN-123 2000 Musta

Meikäläinen Maija QWE-456 1998 Sininen  

Taulukossa 1 on kaksi monikkoa autolle, kyseiseen taulukkorakenteeseen määritellään 

auton omistaja, vuosimalli ja väri. Nämä muodostavat keskenään relaation Rauto, josta sel-

viää aina siihen tallennettujen autojen tiedot. Kullekin relaatiolle määrätään yksilöivä pää-

avain. Tämä on uniikki tunniste, joka yksilöi kyseisen monikon: hallintajärjestelmä pitää 

huolen, että relaatioon ei lisätä tai muokata relaation jotakin monikkoa siten, että pää-

avaimen arvo löytyy relaatiosta kahdesti. Taulukon 1 tapauksessa omistaja ei ole kovin-

kaan hyvä pääavain sillä yhdellä ihmisellä voi olla useita autoja. Sen sijaan pääavaimena 

voidaan käyttää rekisterinumeroa, jonka tarkoitus itsessäänkin on yksilöidä auto. Taulu-

kolle on mahdollista  määritellä myös useita pääavaimia. (Codd 1970) 

Relaatiokannoille on myös mahdollista määritellä viiteavain. Attribuutti toimii viiteavai-

mena, mikäli se on jossain muussa relaatiossa Rn pääavaimena. Taulukon 1 tapauksessa 

esimerkiksi havaitaan ongelma, mikäli löytyy kaksi Matti Meikäläistä. Tällöin omistajan 

yksilöinti pelkän nimen avulla ei onnistu. Ongelma kuitenkin ratkeaa viiteasvaimen avulla. 

Määritellään toinen relaatio Romistaja, jossa pääavaimena toimii henkilötunnus ja attri-

buuttina nimi. Tällöin relaation Rauto attribuutti omistaja korvataan attribuutilla omistajan 

henkilötunnus,  jolloin se toimii viiteavaimena ja yksilöi omistajan paremmin kuin pelkkä 

nimi. Tässä havaitaan myös tyypillinen tietokantojen ominaisuus, ristiviittaus. Moni-

mutkaisissa tietokannoissa ristiviittaukset ovat oleellinen työkalu informaation yhdiste-

lemisessä: laajat tietokannat rakentuvat monimutkaisesta relaatioiden verkosta. (Codd 

1970, Hoffer et al. 2007) 

2.2 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT 

Paikkatietojärjestelmällä tarkoitetaan sellaista tietojärjestelmää, jonka ensisijainen tarkoi-

tus on tallentaa, hallita, analysoida ja esittää paikkatietoa suhteessa kartoitustietoihin 

(Vierimaa 2007, Forrström 2007, Pöntinen 2012). Tällöin paikkatietoa voidaan esittää 

taustakartan avulla täsmällisinä verkkokarttoina. Paikkatietojärjestelmästä käytetään usein 
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lyhennettä GIS, Geographical Information System. Paikkatietojärjestelmät ovat keskeinen 

työkalu kaupunkien ja kuntien omaisuudenhallintaa, sillä niiden avulla voidaan ylläpitää 

useita erilaisia rekistereitä esimerkiksi kaduista, linja-autopysäkeistä, hiihtoladuista, maa-

kaapeleista ja kaavoituksesta. (Foote & Lynch 1995, Helistö 2012, Forrström 2007) 

Paikkatietojärjestelmän pohjana käytetään taustakarttoja jotka on asemoitu koordinaatiston 

mukaisesti. Tämän päälle järjestelmään tallennetaan komponentteja joko pistemäisinä tai 

viivamaisina objekteina. Näiden sijainnit merkitään ylös koordinaatteina ja kartoittamiseen 

voidaan käyttää esimerkiksi GPS-paikannusta tai takymetriä. Dokumentointia voidaan 

tehdä myös referenssikarttojen avulla, esimerkiksi skannattua karttaa maakaapeliverkosta. 

Tällöin verkko piirretään järjestelmään referenssikartan mukaisesti. (Pöntinen 2012, 

Romppainen 2015) 

 

Kuva 2 Kuva Lappeenrannan Trimble Locusissa näkyvistä verkoista. 

Kuva 2 on esimerkki Lappeenrannassa dokumentoiduista jakeluverkoista, tuloste on otettu 

Trimble Locusista. Kuvaan on kerätty dokumentaatiota useista eri jakeluverkoista 

Lappeenrannan alueella. Sähköverkot näkyvät kuvassa punaisilla, sinisillä ja vihreillä mer-
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kinnöillä suurjännite-, keskijännite- ja pienjänniteverkolle. Ulkovalaistusverkko näkyy kel-

taisena, liikennevaloverkko lilana, viestikaapelit mustana, valokuitukaapelit ruskeana ja 

maadoitukset mustana katkoviivana. Lisäksi kuvassa on kaukolämpö- ja kaasuverkkoja, 

näistä kaasuverkko on sinisenä ja kaukolämpöverkko punaisena; vesiverkoista puhdas vesi 

sinisellä, jätevesi punaisella ja hulevesi vihreällä. Lisäksi kuvasta havaitaan, että järjestel-

mästä löytyy mustalla merkittyjä suojaputkia ja tonttien numerointia. 

Kuva 2 näyttää sekavalta, sillä siihen on kerätty kaikki verkkoyhtiön jakeluverkot useasta 

eri tietojärjestelmästä. Eri jakeluverkkojen väritunnisteet ovat lisäksi päällekkäisiä, sininen 

on esimerkiksi käytössä keskijänniteverkolle, kaasuverkolle ja puhtaan veden verkolle. Tä-

mä ei kuitenkaan ole ongelma, sillä käyttöliittymästä voidaan eritellä komponenttityyppejä, 

jotka karttapohjalla näkyvät. Kuva kuitenkin osoittaa, miten useat eri rinnakkaiset 

dokumentointijärjestelmät ovat näkyvissä yhden selausrajapinnan kautta. Tämä osoittaa, 

miten suuri merkitys useiden eri järjestelmien yhdistämisellä on. Vaikka käytässä on monta 

eri dokumentointijärjestelmää, voidaan kaikkien tietoja selata yhdellä järjestelmällä. 

2.3 VERKKOTIETOJÄRJESTELMÄT 

Automaattista tietojenkäsittelyä on alettu hyödyntää sähkönjakeluverkkojen tiedonhal-

lintaan jo 1960 -luvulla. Ensimmäiset tietokantapohjaiset verkkojärjestelmät ovat lähtöisin 

1960 -luvulta kun laiterekistereitä täydennettiin verkon topologiaa kuvaavilla tiedoilla ja 

luotiin linkki laskutustietoihin. Näillä voitiin suorittaa tehonjako- ja oikosulkuvirtalasken-

taa. Nämä olivat ns. alfanumeerisia järjestelmiä, jotka eivät vielä pitäneet sisällään verkko-

karttatietoja. (Lakervi & Partanen 2008) 

Sähköisten verkkotietojärjestelmien käyttö on Suomessa alkanut yleistyä 1970 -luvun 

alussa, tällöin verkkotietojärjestelmiä käytettiin lähinnä keskijänniteverkon seurantalasken-

nassa. Keräämällä enemmän verkoston tilaa koskevia tietoja ja kehittämällä tiedonkäsitte-

lyjärjestelmiä pystytään tehostamaan olemassa olevan verkon hyväksikäyttöä sekä vält-

tämään niin sanottua "varman päälle" -suunnittelua. (Lakervi & Partanen 2008) 

Verkkotietojärjestelmästä käytetään usein lyhennettä NIS, Network Information System ja 

sillä tarkoitetaan verkosto-omaisuuden hallintaan erikoistunutta tietojärjestelmää, joka 

toimii työkaluna suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle. Verkkotietojärjestelmä on 

tyypillisesti paikkatietoihin perustuva järjestelmä sisältäen verkostokomponenttien, kaape-

leiden ja ilmajohtojen paikkatiedot. Lisäksi verkkotietojärjestelmään on tallennettu ver-
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kostokomponenttien, kaapeleiden ja ilmajohtojen ominaisuustietoja käyttötarkoituksen 

mukaisesti. (Lakervi & Partanen 2008) 

Sähkönjakeluverkoista on esimerkiksi tunnettava jännitetasot, johtojen tyypit sekä poikki-

pinnat, oikosulkuvirrat muuntamoilla, asiakkaiden käyttämät tehot, siten lähtöjen tehot ja 

miten eri sähköiset piirit kytkeytyvät eri keskuksiin. Näiden avulla voidaan suorittaa oiko-

sulkuvirtalaskentaa, maasulkuvirtalaskentaa, tehonjakolaskentaa ja arvioida jännitteenale-

nemaa ja suojauslaitteiden toimintaa. Kun tähän lisätään vielä keskeytystaajuudet, voidaan 

suorittaa keskeytyskustannusten laskentaa. Näiden avulla päästään jo laajaan ja täsmäl-

liseen yleis- ja kohdesuunnitteluun. (Lakervi & Partanen 2008, Elovaara & Laiho 1988, 

Vierimaa 2007) 

Tiivistettynä verkkotietojärjestelmän funktio on siis tarjota verkon käyttäjälle sellaista lisä-

informaatiota, jota verkon käyttäminen edellyttää. Sähkönjakeluverkon lisäksi tällaisia 

erityispiirteisiä verkkoja muodostavat esimerkiksi kaasu-, vesi- ja kaukolämpöverkot. 

Verkkotietojärjestelmä muodostaa siis jakeluverkkoyhtiön omaisuuden hallinnalle perustan 

(Forrström 2007). 

2.4 KÄYTÖNTUKIJÄRJESTELMÄT JA KÄYTÖNVALVONTAJÄRJESTELMÄT  

Käytönvalvontajärjestelmällä tarkoitetaan sellaista tietojärjestelmää joka tarjoaa reaali-

aikaisen tai lähes reaaliaikaisen rajapinnan verkon kytkentätilan monitorointiin ja hallin-

taan. Käytönvalvontajärjestelmä onkin siis käytännössä tiedonsiirto- ja mittarointijärjes-

telmä, joka tuottaa sähköasemilla sijaitsevilta laitteilta tilannetietoja ja toisaalta myös ohjaa 

kaukokäytteisten laitteiden tilaa. Käytönvalvontajärjestelmästä käytetään myös lyhennettä 

SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. (Forrström 2007)   

Kun verkkotietojärjestelmää laajennetaan reaaliaikaisella informaatiolla verkon kytkentä-

tilasta ja tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa valvomosta verkon kytkentätilaan verkkotieto-

järjestelmästä tulee käytöntukijärjestelmä. Käytännössä käytönvalvontajärjestelmät 

mahdollistavat suurjännite- ja keskijänniteverkkojen kytkentätilan reaaliaikaisen valvonnan 

ja hallinnan. (Lakervi & Partanen 2008, Forrström 2007) 

Käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmät tarjoavat sähkönjakeluverkkoyhtiölle erinomai-

set työkalut verkon hallintaan, sillä ongelmien ilmetessä voidaan jo valvomosta käsin ryh-

tyä toimenpiteisiin. Lisäksi käytöntukijärjestelmä tarjoaa automaattisen työkalun sähkön-

jakeluverkon keskeytysten raportointiin. Järjestelmän käytössä on verkkotietokannan 



21 

 

kautta kaikki asiakkaat sekä heidän tunneittaiset keskitehot kuormituskäyrien perusteella. 

Tällöin voidaan laskea keskeytyksestä aiheutuneen haitan euromääräiset kustannukset. 

(Forrström 2007) 
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3 LAPPEENRANTA-JOUTSENON ULKOVALAISTUSVERKKO 

Tässä luvussa määritellään ulkovalaistusverkko, siihen kiinteästi liittyvät käsitteet ja esi-

tellään miten ulkovalaistusverkko on rakennettu Lappeenrannassa ja Joutsenossa. Tämän 

luvun tiedot ovat peräisin Topi Kankaalta, joka toimii Lappeenrannan Verkonrakennus 

Oy:ssä projektipäällikkönä yhtenä vastuualueenaan ulkovalaistusverkon urakointi- ja 

kunnossapitotehtävät. 

Ulkovalaistusverkolle on ominaista, että kuormituspisteet jakautuvat tasaisesti lähes koko 

lähdön pituudelle muodostaen kolmivaihekuorman (Kokkonen 2013, Paviala 2011), jois-

sakin tapauksissa painottuen loppupäähän. Vuorottelemalla vaiheita ryhmäjohdossa peräk-

käisillä valaisinpisteillä yritetään saada aikaan mahdollisimman symmetrinen kuorma. 

Lappeenrannassa ulkovalaistusverkkoon kuuluu noin 300 ulkovalaistuskeskusta, 16 000 - 

17 000 valaisinpistettä ja noin 7 000 km maakaapelia sekä ilmajohtoa (Kangas 2015). 

Näistä valaisinpisteistä noin kolmannes sijaitsee Joutsenon kaupungin alueella, joka yhdis-

tyi Lappeenrannan kaupunkiin vuoden 2009 alussa. Joutsenon ulkovalaistusverkko on to-

pologialtaan erilainen ja se käsitellään jokaisessa tutkimuksen kohdassa erillisenä tapauk-

sena. Jatkossa puhuttaessa Lappeenrannan alueesta tarkoitetaan vanhaa Lappeenrannan 

aluetta ilman Joutsenon kaupunginosaa. Puhuttaessa koko kaupungista käytetään termiä 

Lappeenranta-Joutseno. 

Ulkovalaistusverkko on laaja ja koostuu tyypillisesti eri-ikäisistä komponenteista. Tästä 

seuraa myös, että ulkovalaistusverkossa käytettävät komponentit eroavat toisistaan myös 

tekniseltä toteutukseltaan (Kokkonen 2013). Lisäksi muutokset sähköturvallisuusstan-

dardeissa ovat aiheuttaneet sen, että verkon eri osat toteuttavat eri ikäisten sähköturval-

lisuusstandardien vaatimukset. Valaisinkanta on kuitenkin uutta, sillä Euroopan Komission 

asetus N:o 245/2009 kieltää elohopeahöyrylamppujen valmistamisen vuoden 2015 jälkeen. 

Seurauksena tästä Lappeenrannan osalta elohopeahöyrylamput on pääosin korvattu suur-

painenatriumlampuilla, monimetallilampuilla ja LED-lampuilla. 

3.1 ULKOVALAISTUSVERKKOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ 

Määritellään muutamia käsitteitä, joita ulkovalaistusverkko ja sen dokumentointijär-

jestelmien ymmärrys edellyttävät. 

DMS – Distribution Management System, katso käytöntukijärjestelmä.  
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GSM-ohjaus – Ohjausmenetelmä, jossa ulkovalaistuskeskus saa syttymis- ja sammumis-

käskyt GSM-verkon kautta hämäräkytkimeltä. Käytännössä radio-ohjaus. 

GIS – Geographical Information System, katso paikkatietojärjestelmä. 

GPS - Geographical Positioning System, satelliittipaikannus 

Hämäräkytkin – Komponentti, joka koostuu ohjattavasta kytkimestä ja valoherkästä 

kytkimestä. Hämärtyessä riittävästi ohjattava kytkin sulkeutuu ja alkaa johtaa. 

Aamun kirkastuessa riittävästi ohjattava kytkin avautuu ja virtapiiri aukeaa. 

Jakoalue – Tarkoittaa kahta eri asiaa: 1) Yhden ulkovalaistuskeskuksen syöttämä alue. 2) 

Yhden ulkovalaistuskeskuksen yhden lähdön muodostama sähköinen piiri. 

Jakoraja – Tarkoitetaan sellaista kohtaa verkossa, jossa kaksi eri sähköistä piiriä erotetaan 

toisistaan galvaanisesti tai verkonkohtaa jossa virtapiiri katkaistaan. 

Lähtö – Ulkovalaistuskeskukselta lähtevä ryhmäjohto, jossa voi olla valaisinkuormaa tai 

joka voi toimia ohjausjännitteen välittämiseen. 

MELKO – Joutsenossa käytössäoleva, eläköityvä verkkokäskytekniikkaan perustuva 

ohjainlaite. MELKO-laitteet seuraavat sähkönjakeluverkon pienjänniteverkkoa ja 

havaitsevat siinä tietyntyyppisen impulssisanoman. 

NIS – Network Information System, katso verkkotietojärjestelmä. 

Nousujohto – Pienjännitejakeluverkosta ulkovalaistuskeskukselle nouseva syöttöjohto. 

Ohjaus – Tapa jolla ulkovalaistuskeskus saa informaation valaisimien sytyttämisestä ja 

sammuttamisesta. 

Takymetri – Maanmittauksessa käytettävä mittalaite, jolla mitataan polaarisesti pisteiden 

sijainteja kojeeseen nähden. 

Verkkokäskyohjaus – Ohjausmenetelmä, jossa ulkovalaistuskeskus saa syttymis- ja sam-

mumiskäskyt sähkönjakeluverkon kautta impulssisanomana. Käytössä Joutsenossa. 

Vyöryntäohjaus – Ohjausmenetelmä, jossa ulkovalaistuskeskus saa syttymis- ja sammu-

miskäskyt joko edelliseltä keskukselta tai hämäräkytkimeltä. 

3.2 ULKOVALAISTUSVERKON OHJAUSTAVAT 

Ulkovalaistusverkon ohjauksen keskiössä on hämäräkytkin, joita Lappeerannassa sijaitsee 

yksittäisissä ulkovalaistuskeskuksissa koko kaupungin alueella. Tarpeeksi hämärtyessä 
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kytkin sulkeutuu ja kytkimen lähtö tulee jännitteelliseksi 230 V:iin. Kytkimen lähtö on 

kiinni ensimmäisen ulkovalaistuskeskuksen ohjauksessa, jossa rele sulkee ulkovalaistus-

keskuksen jokaisen lähdön kontaktorit. Näin lähdöissä kiinniolevat valaisimet syttyvät. 

Jokin ulkovalaistuskeskuksen lähdöistä on kytketty seuraavan ulkovalaistuskeskuksen oh-

jaukseen. Näin ohjausjännite "vyöryy" eteenpäin ja tätä ohjaustapaa kutsutaankin vyö-

ryntäohjaukseksi. 

Lappeenrannassa vyöryntäohjaus on yleisin tapa ohjata keskusten toimintaa. Lisäksi 

Lappeenrannassa on käytössä GSM-pohjainen ohjaustapa, jolla vyöryntäohjaukseen käy-

tetty verkko on pilkottu pienemmiksi paloiksi pienentäen ohjausjohtimessa tapahtuvaa vi-

kaa. GSM-ohjauksessa ohjauskäsky lähetetään ulkovalaistuskeskukselle hämäräkytkimeltä 

GSM-verkon kautta. GSM-ohjauksessa käytettäviä hämäräkytkimiä sijaitsee Huhti-

niemessä, Ihalaisissa ja Muukossa. 

Joutsenossa on käytössä verkkokäskyohjaus, joka on pien- ja keskijänniteverkoissa sovel-

letuista informaation siirtotavoista vanhin. Verkkokäskyohjauksella tarkoitetaan sellaista 

ohjaustapaa, jossa tyypillisesti 110 kV muuntaja-asemilla sijaitsevat verkkokäskyohjaus-

laitteet lähettävät matalataajuisen 110 - 700 Hz pulssisanoman 20 kV keskijännitejakelu-

verkkoon, josta pulssisanomat välittyvät muuntajien kautta edelleen 400 V pien-

jännitejakeluverkkoon. Lähettimen teho on tyypillisesti 25 - 450 kW. Lähettimet ovat 

suuresta lähetystehosta johtuen suurikokoisia ja kalliita. Pulssisanoma on yksinkertainen 

vastaanottaa ja vastaanottimet ovat halpoja, verkkokäskyohjaus onkin varmatoiminen.  

(Elovaara & Haarla 2011) 

Joutsenon ulkovalaistuskeskuksissa on MELKO-ohjauslaite, joka ohjaa keskuksen lähtöjen 

kontaktoreja. Hämäräkytkimet ja MELKO-lähettimet sijaitsevat sähköasemilla SA 1 ja SA 

Kuresuo. Näistä välitetään keskijännitejakeluverkon kautta pienjännitejakeluverkkoon 

pulssisanoma, jonka ulkovalaistuskeskuksissa olevat MELKO-ohjauslaitteet havaitsevat. 

Tällöin kontaktorit sulkeutuvat ja ulkovalaistuskeskuksen lähdöt tulevat jännitteellisiksi, 

sytyttäen valaisimet. Osassa Joutsenoa on käytössä myös vyöryntäohjaus. 

Lappeenrannassa on myös testikäytössä lähtökohtainen GSM-ohjaus. Tämän ohjaus-

menetelmän avulla kutakin lähtöä voidaan ohjata riippumattomasti. GSM-ohjausta 

verrattaessa verkkokäskyohjaukseen on syytä huomioida erot lähettimissä ja vastaanotti-

missa. GSM-ohjausta käytettäessä lähettimet ovat huomattavasti pienitehoisempia ja pieni-

kokoisempia kuin verkkokäskyohjauksessa; sitä vastoin vastaanottimet ovat monimutkai-
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sempia kuin verkkokäskyohjauksessa, GSM-verkon käyttö tietoliikenneyhteyksiin  mah-

dollistaa nopeammat ja yksityiskohtaisemmat ohjausviestit (Elovaara & Haarla 2011). 

Tällöin ulkovalaisinten syttymistä ja sammumista voidaan säätää lähtökohtaisesti, jolloin 

on mahdollista saavuttaa säästöjä sähköenergian käytössä. 

 

Kuva 3 Ulkovalaistuskeskusten vyöryntäohjaus Lappeenrannassa: kuvassa 230 V käyttöjännitteiset 

johtimet ovat punaisina, 230 V ohjausjohtimet vihreinä ja nolla sinisenä. Ylimmäisenä on tilanne, 

jossa vasemmanpuoleinen keskus ohjaa oikeanpuoleista, mutta oikeanpuoleinen johdolla olevia 

valaisimia. Keskimmäisessä tapauksessa seuraavan keskuksen ohjaus on otettu edellisen 

keskuksen lähdöstä. Alimmaisessa tapauksessa oikeanpuoleisen keskuksen ohjausta varten on oma 

lähtö. 



26 

 

Kuva 3 on kuvattu Lappeenrannan ulkovalaistusverkon ohjaustopologian eri tapaukset 

vyöryntäohjausten osalta. On kolme tapaa joilla ohjaus voidaan välittää kahden keskuksen 

välillä. Yksinkertaisin tapa on vetää ohjausta varten oma johto. On myös mahdollista, että 

seuraavan keskuksen ohjaus otetaan jonkin  edellisen keskuksen valaisinkuormallisista 

lähdöistä. Erikoisin tapaus on tilanne, jossa samassa johdossa ohjauskäsky ja valaisimille 

menevä teho kulkevat eri suuntiin. Tällainen on mahdollista tilanteessa, jossa kahden 

keskuksen välillä on yksi johto. Johdosta yksi vaihe on otettu ohjauskäyttöön keskuksen 1 

ja 2 välille. Kaksi muuta vaihetta ovat saman johdon valaisimissa kiinni ja ne muodostavat 

keskuksen 2 jonkin lähdön.  

3.3 ULKOVALAISTUSVERKON TOPOLOGIA 

Ulkovalaistusverkko koostuu ulkovalaistuskeskuksista, valaisinpisteistä, maakaapeleista ja 

ilmajohdoista. Jokaisella ulkovalaistuskeskuksella on nousujohto pienjännitejakeluverkosta 

ja kontaktorit kytkemässä ulkovalaistuskeskuksen lähtöjä. Kontaktoria ohjaa kela, joka saa 

ohjaussignaalinsa niinsanottuna vyöryntäohjauksena tai suoraan hämäräkytkimeltä. Jout-

senon alueella on käytössä verkkokäskyohjauslaite MELKO, jossa ulkovalaistuskeskus saa 

ohjauskäskyn impulssina sähkönjakeluverkosta. 

 

Kuva 4 Periaatteellinen piirikaavio Lappeenrannan ulkovalaistuskeskusta. Vasemmalla on keskuksen 

nousujohdot ja lähdöt. Kontaktorilla K1 ohjataan lähtöjä. Keskellä ja oikealla on esitetty 

kontaktorin K1 ohjausmenetelmät: keskellä tilanne jossa K1 on suorassa yhteydessä ja oikealla 

apureleen kautta. S1 on kytkin, jolla valitaan automaattikäyttö tai käsikäyttö. 

Kuva 4 on esitetty tyypillinen ulkovalaistuskeskus Lappeenrannassa. Kuvassa vasemmalla 

on keskuksen pääpiirikaavio: nousujohto, suojalaitteet ja kontaktori K1 jolla lähtöjä 
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ohjataan. Kontaktoria K1 ohjataan kahdella eri tavalla. Nämä on esitetty kuvassa keskellä 

ja oikealla. Keskimmäisen ja oikeanpuoleisen kuvan olennainen ero on siinä, että oikealla 

käytössä on apurele. Kytkimellä S1 valitaan tila, jossa keskus toimii: automaattikäyttö tai 

käsikäyttö. Automaattikäytöllä OHJAUS on edelliseltä keskukselta tuleva 230 V vyö-

ryntäohjaus tai hämäräkytkimen lähtö, mikäli sellainen keskuksessa on. Käsikäytöllä 

OHJAUS -tila jätetään huomiotta ja K1:n ohjaus kytketään suoraan nousujohtoon. 

Käytännössä tällä voidaan nostaa lähdöt jännitteiseksi riippumatta hämäräkytkinten tai 

edeltävän keskuksen tilasta. Tätä käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa verkossa on vika 

ja ohjausjännite ei välity toivotulla tavalla.  

Sähköisiä piirejä on rakenteeltaan kahdenlaisia: rengaskytkettyjä ja säteittäisverkkoja. Säh-

köteknisesti näiden ero on syöttötavassa. Säteittäisesti kytketyllä piirillä on aina täsmälleen 

yksi syöttöpiste, rengaskytketyllä piirillä useampi kuin yksi. Toisinsanoen, rengasverkossa 

mitä tahansa pistettä syötetään vähintään kahdesta eri suunnasta, säteittäisverkossa 

täsmälleen yhdestä suunnasta. 

Ulkovalaistusverkko on kytketty säteittäiseksi verkoksi, fyysiseltä rakenteeltaan se on 

kuitenkin rengasmainen. Verkossa on useita kohtia, joissa kaksi eri piiriä kohtaavat mutta 

eivät ole galvaanisessa yhteydessä. Näitä kohtia kutsutaan jakorajoiksi. Tarvittaessa jako-

rajoja voidaan poistaa ja lisätä yksinkertaisesti: valaisinpylväällä erotetaan tai yhdistetään 

kaksi johdinta. Jakorajojen avulla voidaan mukautua verkossa tapahtuviin muutoksiin, 

joista esimerkkinä talvella tapahtuva kaapelirikko ohjauskaapelissa. Tällöin vyöryntä-

ohjaus katkeaa ja seuraava ulkovalaistuskeskus ei saa ohjausjännitettä. Tällöin myöskin 

seuraavan ulkovalaistuskeskuksen lähdöt ja kaikki sitä seuraavien ulkovalaistuskeskuksien 

lähdöt pysyvät jännitteettöminä.  

Maakaapelirikko on vaikea korjata talvella, jolloin aluksi joudutaan tyytymään väliaikai-

seen ratkaisuun: eristämällä vika mahdollisimman pienelle alueelle kunnes vika voidaan 

korjata. Käytännössä vian korjaus aloitetaan kytkemällä seuraavasta keskuksesta käsi-

käyttö päälle. Tämä sytyttää valaisimet kyseisen ulkovalaistuskeskuksen jakoalueella ja 

seuraavilla ulkovalaistuskeskusten alueilla, joita tämä ulkovalaistuskeskus ohjaa.  

Tämän jälkeen selvitetään vyöryntäohjaukselle uusi reitti, jota pitkin viasta seuraava kes-

kus saa jatkossa ohjausjännitteen. Kun vyöryntäohjaus on kunnossa, seuraava keskus pa-

lautetaan automaattikäyttöön ja voidaan alkaa selvittää miten kaapeli on vioittunut. Mikäli 

kaapelilla on valaisinkuormaa, muodostetaan vikakohtaan uusi jakoraja erottamalla vika-
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väli molemmista suunnista. Tällöin vian etupuolella olevat valaisimet muodostavat yhden 

ulkovalaistuskeskuksen lähdön ja vian jälkipuolella olevat valaisimet toisen 

ulkovalaistuskeskuksen lähdön. Kesän tultua vikaantunut kaapeli voidaan korjata ja ver-

kossa tehdyt väliaikaiset muutokset palauttaa takaisin vikaa edeltäneeseen tilaan. Kuva 5 

on esitetty esimerkkitilanne edellämainitusta kolmivaiheisesta oikosulkuviasta kaapelissa. 

 

Kuva 5 Ulkovalaistusverkossa tapahtunut vikatilanne: kaapelissa on kolmivaiheinen oikosulku, vikakohta 

on eristetty galvaanisesti molemmista suunnista ja ohjausjännite tuodaan muualta. 

Vian sattuessa vasemmanpuoleinen keskuksen lähtö 1 on välittänyt ohjausjännitteen 

oikeanpuoleiselle keskukselle ja samassa kaapelissa on valaisinkuormaa. Kolmivaiheisen 

oikosulkuvian jälkeen lähdön 1 suojalaitteet toimivat ja lähdöstä tulee jännitteetön. Tällöin 

oikeanpuolimmainen keskus ei saa ohjausjännitettä ja sen lähdöt ovat siten myös 

jännitteettömiä. Kuvassa on esitetty tilanne, jossa vika on korjaamatta, mutta sen 

aiheuttamat oireet on korjattu. Oikeanpuolimmainen keskus saa vyöryntäohjauksen joltain 

muulta keskukselta. Vikaantunut kohta on eristetty galvaanisesti ja siten muodostaa 

jakorajan. Vian etupuoleiset osat muodostavat vasemmanpuoleisen keskuksen lähdön 1 ja 

vian jälkimmäiset osat muodostat oikeanpuolimmaisen keskuksen lähdön 1. 

3.4 JAKELUVERKKOJEN DOKUMENTOINTI LAPPEENRANTA-JOUTSE-

NOSSA 

Lappeenrannassa dokumentaatiota on tehty usealla eri sähköisellä järjestelmällä, joiden 

rinnalla toimii A0 -karttalehdistä muodostuva karttalehtidokumentaatio ja tulosteet ohjaus-

topologiasta. Näiden lisäksi paperisina dokumentteina on erilaisia verkkomuutoksia 

saneeraus- ja rakennusurakoista. Tässä kappaleessa esitellään käytössä olevat dokumen-
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tointijärjestelmät pääpiirteittäin ja lopuksi eritellään dokumentointijärjestelmien nykytilan 

problematiikkaa komponenttitasolla Lappeenranta-Joutsenon alueella. 

Käsitellään Lappeenrannassa käytössäolevat sähköiset dokumentointijärjestelmät Nova-

Point Iris, Trimble Locus, Trimble NIS ja Tiedon PowerGrid sekä esitellään miten kutakin 

järjestelmää on käytetty jakeluverkkojen dokumentointiin. Näistä järjestelmistä Trimble 

NIS ja PowerGrid ovat käytössä Lappeenrannan Energia Oy:llä ja NovaPoint Iris sekä 

Trimble Locus Lappeenrannan kaupungilla, joskin Trimble Locus muodostaa kattavan 

paikkatietojärjestelmän monenlaiselle informaatiolle ja siten se on käytössä myös Lap-

peenrannan Energia Oy:llä. 

Käsitellään aluksi Lappeenrannan Energia Oy:n käyttämät järjestelmät: Trimble NIS ja 

Tiedon PowerGrid. Näihin järjestelmiin on dokumentoitu Lappeenrannan Energia Oy:n 

jakeluverkot: sähkö-, kaasu-, vesi- ja kaukolämpö. Edelleen jakeluverkkojen dokumen-

tointi jakaantuu kahden järjestelmän kesken siten, että sähkönjakeluverkko on dokumen-

tointu PowerGridiin ja muut Trimble NIS:iin. Näistä kahdesta järjestelmästä Trimble NIS 

toimii myös paikkatietojärjestelmänä, mutta PowerGrid ei. Trimble NIS:n ja Trimble 

Locusin välille on määritelty rajapinta siten, että Trimble NIS:ssä olevat kaasu-, vesi- ja 

kaukolämpöverkkojen sijaintitiedot katsottavissa Trimble Locusista. Sähkönjakeluverkon 

osalta tämä ei ole mahdollista, PowerGridin ja Trimble Locusin välillä ei ole rajapintaa, 

mutta Trimble Locus toimii kuitenkin sähkönjakeluverkon paikkatietojärjestelmänä. Tämä 

on mahdollista ainoastaan siten, että komponenttien sijaintitiedot dokumentoidaan erikseen 

myös Trimble Locusiin. (Pöntinen 2015) 

Lappeenrannan Energia Oy:n käyttämät verkkotietojärjestelmät käsitellään senkin takia 

ensin, että nämä eivät ole kiinnostavia tutkimuksen kannalta. PowerGrid ei ole käyttökel-

poinen alusta ulkovalaistusverkon dokumentointiin, sillä se on täysin irrallaan paikkatiedon 

pääasiallisesta selailujärjestelmästä Trimble Locusista, eikä Antti Pöntisen (2015) mukaan 

sovellu paikkatiedon dokumentointiin ja selaamiseen. Ei ole järkevää dokumentoida samaa 

tietoa kahteen eri järjestelmään erikseen. Trimble NIS sen sijaan olisi erittäin hyvä rat-

kaisu, mutta Lappeenrannan Energia Oy:llä käytössä olevasta Trimble NIS:stä puuttuu 

kaikki sähköisen verkon dokumentointiin tarvittavat ominaisuudet (Pöntinen 2015).  

Trimble Locus on Lappeenrannan tärkein paikkatiedon selailualusta (Romppainen 2015, 

Villanen 2015, Pöntinen 2015). Tästä järjestelmässä on selailtavissa esimerkiksi sähkön-

jakeluverkon maakaapeleiden sijaintitiedot, liikennevalojen kaapelit, vesi-, kaasu- sekä 
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kaukolämpöputket ja teiden keskilinjat. Sähkönjakeluverkon osalta Trimble Locusista löy-

tyy pääsääntöisesti ulkovalaistuskeskusten sijainnit, valaisinpisteiden sijainnit, ulkovalais-

tusverkon maakaapelit, sähkönjakeluverkon keskukset ja maakaapelit.  

Trimble Locusin rinnalla toimii NovaPoint Iris, joka on tarkoitettu monentyyppiseen 

kaupungin infraomaisuuden hallintaan. NovaPoint Iriksellä voidaan hallita esimerkiksi ka-

turekistereitä, viheralueita, puita, venesatamia ja lupia. Lappeenrannassa NovaPoint Iris on 

käytössä valaisinpisteiden ominaisuustietojen dokumentointiin, järjestelmään on tallennet-

tu kullekin valaisinpisteelle valaisin tyyppi ja uudemmille valaisimille myös asennuspäivä. 

Lisäksi NovaPoint Irikseen on tallennettu pylvästietoja. NovaPoint Iriksen ja Trimble 

Locusin välissä ei ole varsinaista rajapintaa, mutta informaatiota siirretään Trimble 

Locusiin luettavaksi säännöllisin väliajoin. Tällaista informaatiota on esimerkiksi teiden 

keskilinjat, mutta ulkovalaistusverkon osalta informaatiota ei siirretä lainkaan (Villanen 

2015).  

3.5 DOKUMENTAATION TILA LAPPEENRANTA-JOUTSENON ALUEELLA 

Dokumentaatiota on Lappeenranta-Joutsenossa sekä digitaalisena, että paperisena. Näiden 

taso vaihtelee paljon: se mikä jossain kaupunginosassa on dokumentoitu hyvin, ei välttä-

mättä ole dokumentoitu muissa kaupunginosissa lainkaan.  

Räikeimmän esimerkin tästä muodostaa Lappeenrannan ja Joutsenon erot. Dokumentaation 

taso on Lappeenrannan alueella pääsääntöisesti hyvä: ulkovalaistusverkko on maakaape-

leiden, valaisinpisteiden ja ulkovalaistuskeskusten osalta sähköisessä muodossa Trimble 

Locusissa. Ilmajohtoverkko puuttuu täysin, mutta ilmajohtoverkon osalta Lappeenrannan 

Energia Oy:n tiloissa olevat A0 -karttalehdet ovat erittäin hyvä lähtökohta ilmajohtoverkon 

digitoinnille. Joutsenon alueelta Trimble Locusissa on ainoastaan maakaapeliverkossa teh-

dyt rakennustyöt vuoden 2012 jälkeen. Tätä vanhemmat verkon osat, ilmajohtoverkko, va-

laisinpisteiden sijainnit ja ulkovalaistuskeskusten sijainnit puuttuvat täysin. Joutsenon on-

gelmat pahenevat entisestään, sillä Joutsenon A0 -karttalehdet muodostavat hyvän lähtö-

kohdan ainoastaan maakaapeliverkon osalta: ilmajohtoverkko on dokumentoitu liian hei-

kosti, jotta se voitaisiin digitoida nykyisistä dokumenteistä (Kangas 2015). 

2012 toteutettu maakaapeliverkon digitointiprojekti Trimble Locusiin ja sen jälkeen tehdyt 

verkon digitoinnit muodostavat lisäongelman, järjestelmään ei ole dokumentointu maakaa-

peleiden osia jotka kulkevat suojaputken sisällä. Suojaputkea käytetään esimerkiksi tien 
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alituksessa, joten suojaputkia on erittäin paljon. Näissä tapauksissa maakaapeli ikäänkuin 

katkeaa suojaputken suulle ja alkaa uudestaan suojaputken toisesta päästä. 

 

Kuva 6 Trimble Locuksesta otettu kuvakaappaus Joutsenosta. Kuvaa halkoo 6-tie, ulkovalaistusverkko on 

keltaisella ja putket näkyvät mustalla. 

Kuva 6 on kuvakaappaus Joutsenon tilanteesta Trimble Locusissa. Kuvaa halkoo 6-tie, 

pohjoispuolella on keltaisin merkinnöin täytetty kaupunginosa, vastaavasti eteläpuolelta 

löytyy hieman pienempi keltaisilla viivoilla merkitty alue. Muutoin Joutsenon osalta kartta 

on tyhjä. Keltaisella merkityt alueet ovat ulkovalaistusverkkoa, mustat puolestaan putkia. 

Kuvasta havaitaan, että Joutsenon dokumentoinnin taso on surkea: kuvassa on korkeintaan 

kolmannes ulkovalaistusverkosta. On väitettävissä, että ulkovalaistusverkko on ilmajohto-

verkkoa puuttuvilla alueilla, joka selittäisi miksi ulkovalaistusverkkoa ei ole digitaalisessa 

muodossa. Toisaalta vastaavilla alueilla Lappeenrannasta löytyy kuitenkin valaisinpisteet. 

Kuva osoittaa, että Joutsenon alueella on kaupunginosia, jotka on digitoitu hyvin ja 

toisaalta Joutsenossa on kaupunginosia, joilta dokumentit puuttuvat kokonaan. Kuvasta ei 

voi päätellä edes ovatko puuttuvat osat ilmajohtoverkkoa ja siten puuttuvia, tämäkin 

päätelmä edellyttää lisädokumenttien selaamista. 

Kuitenkin Joutsenon valaisinpisteiden sijainnit ovat jossain määrin tiedossa, mikä näkyy 

liitteessä I. Liitteeseen I on NovaPoint Iriksestä haarukoitu tuloste valaisinpisteiden 
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tyypeistä, kukin tyyppi on eritelty omaksi värikseen. Liitteestä I nähdään että Joutsenon 

tilanne on kuitenkin parempi, kuin pelkästään Trimble Locusista tehtyjen havaintojen pe-

rusteella voisi päätellä. On kuitenkin mahdollista, että NovaPoint Iriksessä olevien 

valaisinten sijainnit ovat Joutsenon osalta karkeita arvioita: valaisimet on voitu laittaa 

paikoilleen sen perusteella miten paljon niitä on milläkin kadulla. On mahdollista, että 

valaisimet on merkitty väärälle puolelle tietä. 

Tarkastellaan NovaPoint Iriksestä haarukoitujen valaisinpisteiden lukumääriä Lappeen-

ranta-Joutsenossa. Nämä jakaantuvat seuraavasti: noin 11 000 Lappeenrannassa ja 4 500 

Joutsenossa, yhteensä 15 500 valaisinpistettä. Topi Kankaan ja Terho Tiaisen (2015) 

mukaan Lappeenrannan valaisinpisteiden yhteismäärä on noin 16 000 - 17 000, on siis 

mahdollista että NovaPoint Iriksestä puuttuu osa valaisinpisteistä. Tämä on kuitenkin 

osittain selitettävissä sillä, että tulosteeseen on kerätty tiedot valaisintyypeistä. Mikäli 

valaisintyyppi on tuntematon, puuttuu se laskuista. 

Tarkasteltaessa tarkemmin Myllymäenkatua ja Ruoholammen kaupunginosaa Lappeenran-

nassa (liite II) sekä Rauhan kaupunginosaa Joutsenossa (liite I) havaitaan, että väitteessä on 

perää. Kyseiset karttakohdat todella ovat autiompia, kuin niiden pitäisi olla. NovaPoint Iris 

ei siis ole täydellinen rekisteri valaisinpisteille. 
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4 VERKKOTIETOJÄRJESTELMÄMUUTOKSET 

Määritellään ulkovalaistusverkon topologian ja verkon dokumentoinnin nykytilan perus-

teella muutokset, joita verkkotietojärjestelmiin on tehtävä tutkimusongelman ratkaise-

miseksi. Tässä luvussa käsitellään verkkotietojärjestelmämuutoksia kahdella eri tavalla: 

nykyisiä järjestelmiä käyttämällä ja laajentamalla nykyisiä järjestelmiä uusilla järjestel-

millä. 

4.1 VAATIMUKSET 

Määritellään järjestelmämuutokselle vaatimukset, jotka on toteuduttava. Vaatimukset pe-

rustuvat tutkimusongelman määrittelyyn ja viranomaisvaatimuksiin. Tutkimuksen tavoit-

teen mukaisesti ulkovalaistusverkon dokumentointi toteutetaan mahdollisimman yksinker-

taisesti ja ideaalisesti yhdellä järjestelmällä. Viranomaistaholta sähköturvallisuusstandardit 

SFS-6000 ja SFS-6002 sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/99 edellyttävät, 

että sähkölaitteiston haltijan on tunnettava laitteistonsa. Jotta yllämainitut asiat toteutuvat, 

on uuden järjestelmän täytettävä seuraavat vaatimukset: 

1. Sen on toimittava paikkatietojärjestelmänä ulkovalaistusverkon osalta. 

2. Järjestelmään dokumentoidaan maakaapelit ja ilmajohdot täydellisesti. 

3. Järjestelmään dokumentoidaan johdotustiedot, eli miten ja mihin kunkin johdon eri 

vaiheet on kytketty. 

4. Järjestelmällä dokumentoidaan ulkovalaistuskeskusten väliset ohjaukset, GSM-

ohjaus ja MELKO-ohjaus. 

5. Järjestelmällä dokumentoidaan kunkin ulkovalaistuskeskuksen alueella jakorajat ja 

siten myös eriteltävä keskuksien lähdöt. 

6. Järjestelmän on kyettävä sähköiseen laskentaan ainakin oikosulkuvirran laskennan 

osalta. Eduksi lasketaan myös mahdollisuudet laskea jännitteenalenemaa. 

7. Tiedot ovat aina ajantasalla. 

4.2 NYKYISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN MAHDOLLISUUDET 

Selvitetään kuinka nykyisin käytössä olevissa järjestelmillä voitaisiin toteuttaa vaatimukset 

mahdollisimman hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulkovalaistusverkko doku-

mentoidaan Trimble Locusilla ja apuna käytetään NovaPoint Iristä. Mahdollisuutena olisi 

myös käyttää PowerGridiä, sillä se tarjoaa työkalut ulkovalaistusverkon dokumentointiin. 

Tätä vaihtoehtoa kuitenkaan ei selvitetä tarkemmin, sillä PowerGridillä dokumentoinnista 
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seuraa, että jouduttaisiin käyttämään kahta rinnakkaista verkkotietojärjestelmää ja lisäksi 

tallentamaan niihin osittain samaa informaatiota. 

4.2.1 TRIMBLE LOCUS: DOKUMENTOINTI 

Trimble Locusiin on Antti Pöntisen dokumentointiprojektissa 2012 dokumentoitu maakaa-

peliverkko, ulkovalaistuskeskusten ja valaisinpisteiden sijainnit. Trimble Locus on myös 

puhtaasti paikkatietojärjestelmä, joten paikkatietojärjestelmävaatimukset täyttyvät. Vastaa-

vasti ilmajohtoverkko voidaan dokumentoida Trimble Locusiin noudattaen Antti Pöntisen 

läpikäymää dokumentointiprosessia. 

Trimble Locusissa oleville kohteille voidaan määritellä rajattomasti ominaisuus-arvo pa-

reja. Näin on toimittu esimerkiksi kaapeleiden tyyppien tapauksessa. Kaapelille on ominai-

suus tyyppi ja se voi saada arvoksi jonkin kaapelityypin, esimerkiksi AXMK 4x16. 

Vastaavasti johto-lajille voidaan määritellä lisää ominaisuuksia, kuten vaihetiedot L1, L2 ja 

L3. Näillä voidaan ilmoittaa, miten kaapelin kukin vaihe on kytketty. Ulkovalaistusverkon 

tapauksessa mahdollisia arvoja vaihetiedolle ovat "ohjaus", "valaisinkuorma", "valaisin-

kuorma/ohjaus" ja "vapaa". Näiden arvojen merkitykset ovat seuraavat: 

Ohjaus -arvolla tarkoitetaan johdinta, joka on käytössä ainoastaan seuraavan 

keskuksen ohjauksena. 

Valaisinkuorma -arvon tapauksessa johtimella on ainoastaan valaisinkuormaa. 

Valaisinkuorma/ohjaus -arvolla johtimella on valaisinkuorman lisäksi ohjausfunktio. 

Vapaa:ksi merkitty johdin ei ole kytketty mihinkään. 

Vastaavasti kullekin valaisinpisteelle määritellään ominaisuus vaihe, joka ilmaisee mihin 

vaiheeseen kyseinen valaisin on kytketty. Mahdollisia arvoja ovat siis "L1", "L2", "L3" ja 

"Kytkemätön". 

Jakorajojen toteuttaminen Trimble Locusilla sen sijaan on ongelmallisempaa. Trimble 

Locus on tarkoitettu ainoastaan paikkatietojärjestelmäksi; sitä ei ole tarkoitettu sähkö-

verkkojen dokumentointiin, joten sähköverkkotekniset ominaisuudet ovat vaikeita toteuttaa 

käytännössä. Teoriassa jakorajat ovat kuitenkin mahdollisia toteuttaa, sillä kukin johto-osa 

on tietokannassa yksilöitävissä pääavaimella. Tällöin on mahdollista toteuttaa tietokanta 

jossa nämä pääavaimet yhdistetään lähdöiksi. Relaatiomallin mukaisesti on myös mahdol-

lista määritellä relaatio ”Ulkovalaistuskeskus” jossa pääavaimena toimii keskuksen tunnis-

tenumero. Määritellään toinen relaatio ”Lähtö”, jossa pääavaimena toimii lähdön tunniste-

numero ja viiteavaimena keskuksen tunnistenumero. Kun ilmajohto- ja maakaapeliverkkoa 
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dokumentoidaan, kukin johto-osa muodostaa oman monikon tietokantaan. Tälle relaatiolle 

määrätään viiteavaimeksi relaatiosta ”Lähtö” tunnistenumero. Tällöin tietokantarakenne 

pitää itse huolen, että samalla tunnistenumerolla ei ole kahta ulkovalaistuskeskusta, kahta 

lähtöä eikä kahta johto-osaa.  

Trimble Locuksen tapauksessa tietokantatauluja ei voi määritellä täysin vapaasti vaan 

joudutaan tyytymään työkaluihin jotka Trimble Locus tarjoaa. Yllämainittu voitaisiin 

toteuttaa siten, että ulkovalaistuskeskuksille määrätään uniikki tunniste, jolla ne voidaan 

yksilöidä. Vastaavasti kullekin johto-osalle määrätään ominaisuudet keskus ja lähtö. 

Näihin yksilöidään minkä keskuksen mikä lähtö on kyseessä.  

Sähköisen laskennan osalta Trimble Locus ei täytä vaatimuksia. Se on paikkatieto-

järjestelmä eikä siinä ole minkäänlaisia laskentatyökaluja etäisyysmittaa lukuunottamatta. 

Laskentaa helpottamaan voidaan kuitenkin lisätä arvoja. Jokaiselle ulkovalaistuskeskuk-

selle ja valaisinpisteelle voidaan määritellä ominaisuus oikosulkuvirta. Etäisyysmitalla 

saadaan kunkin lähdön pituudet ja järjestelmässä on myös tieto kaapelityypistä ja sen 

poikkipinnasta. Tällöin järjestelmä toimii laskennan tukena tarjoten kaikki laskentaan 

tarvittavat arvot, vaikkakaan ei itse toteuta sähköistä laskentaa. Tämä muutos edellyttää, 

että kaapelit korjataan jatkumaan putkien läpi, muutoin etäisyyslaskenta ei tuota oikeaa 

etäisyyttä. 

4.2.2 TRIMBLE LOCUS: ONGELMAT 

Dokumentointi on siis periaatteessa toteutettavissa Trimble Locusilla, jos sähköisestä 

laskennasta luovutaan. Oikosulkuvirtalaskentaa tarvitaan varmistamaan, että suojalaitteet 

toimivat kuten sähköturvallisuusstandardi edellyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

lähdön pienin oikosulkuvirta on riittävän suuri, että suojalaite toimii tarpeeksi nopeasti. On 

mahdollista suorittaa oikosulkuvirtalaskennat käsin, mutta näin laajassa mittakaavassa  

käsin laskeminen on työlästä ja jättää virheen mahdollisuuden. Olisi siis hyödyllistä, että 

sähköinen oikosulkuvirtalaskenta olisi käytössä edes suunnittelutyökaluna, kun suunnit-

telualueet ovat laajoja ja sisältävät useita lähtöjä ja keskuksia.  

On kuitenkin tapauksia, joissa oikosulkuvirta voi olla jopa nopeampaa laskea käsin. Esi-

merkiksi tilanteessa, jossa lähtötietona on oikosulkuvirta jollain valaisinpisteellä ja halu-

taan tietää mitä oikosulkuvirta on pisteeltä eteenpäin. Tällöin oikosulkuvirtalaskenta on 

yksinkertaista suorittaa myös käsin: käytetään Thevenin teoreemaa, jossa tarvitaan syöt-
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töpisteen jännite sekä oikosulkuvirta ja siitä lähtevä johdinlaji sekä -pituus (Elovaara & 

Laiho 1988, Sedra & Smith 2004, SFS-6000).  

Lisäksi ulkovalaistusverkon kannalta tehonjakolaskelmat eivät ole tarpeellisia ja jännit-

teenaleneman vaatimuksetkin ovat lievempiä, suurpainenatriumlamppu syttyy jo noin 195 

V:n jännitteellä (Kangas 2015). 

Dokumentoinnissa itsessään tulee vastaan ensimmäiset varsinaiset ongelmat. Trimble 

Locus on puhtaasti paikkatietojärjestelmä ja siihen ollaan dokumentoimassa toiminnalli-

suuksia, jotka eivät ole järjestelmälle natiiveja. Tällöin osa työstä joudutaan tekemään 

käsin. Tällaista työtä ovat esimerkiksi johtojen merkkaaminen oikealla keskustunnisteella 

ja lähtötunnisteella. Lisäksi maakaapeliverkon osalta putket muodostavat lisäongelman. 

Jokaisen putken kohdalla kaapelia joudutaan jatkamaan putken läpi, koska nykyisessä 

järjestelmässä johto "katkeaa" putken alkupäähän ja "jatkuu" putken loputtua. 

Samasta syystä järjestelmän hallinta Trimble Locusissa olisi myöskin työlästä. Kuten 

dokumentointivaiheessa osa työstä joudutaan tekemään käsin, myös järjestelmää ylläpi-

täessä samat työvaiheet joudutaan tekemään käsin. Tästä seuraa että jokainen muutos joka 

verkkoon tehdään, täytyy dokumentoida manuaalisesti järjestelmään: jokaiselle johdolle ja 

johto-osalle joudutaan käsin määräämään uuden keskuksen uusi lähtö. Järjestelmä ei itse 

valvo tietojen oikeellisuutta, jolloin vastuu on pelkästään käyttäjällä. Tällöin virheen 

todennäköisyys on suuri. 

Trimble Locusin toinen keskeinen ongelma on tietojen esittämisessä. Relaatiomallin mu-

kaisesti koko ulkovalaistusverkko voidaan toteuttaa jokaista sähköistä yksityiskohtaa myö-

ten. Ohjelmisto joka tätä tietokantaa käyttää kuitenkin asettaa rajoitukset, miten tietoja 

voidaan visualisoida. Trimble Locusia Lappeenrannassa käytetään tyypillisesti WebMapin 

kautta. WebMap on erillinen Trimblen sovellus, jolla on oma tietokanta ja joka päivittää 

itsensä Trimble Locusin kannasta tasaisin väliajoin (Malvela 2015).  

Trimble Locuksessa ja WebMapissa on pääkarttanäkymä, jonka taustakartan voi erikseen 

valita. Vastaavasti listalta voi valita komponentit jotka näkyvät kartalla. Kartalta voidaan 

valita komponentti, esimerkiksi johto joka visualisoi kyseisen johdon reitin. Tämä ei ota 

huomioon kappaleessa 4.2.3 esitettyä ratkaisua jakorajan toteuttamisesta.  

Ulkovalaistuskeskuksen valinta ei myöskään aiheuta mitään; ulkovalaistuskeskuksen 

alueen visualisointi edellyttää, että komponenttilistaan lisätään kaikki ulkovalaistuskes-

kukset ja jonkin ulkovalaistuskeskuksen valitseminen nostaa kyseisen keskuksen jako-
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alueen esiin. Ottaen huomioon, että Lappeenrannassa keskuksia on noin 300, tämä ei ole 

kovinkaan kätevä ratkaisu. Lisäksi ulkovalaistuskeskuksen lähtöjen erittely keskuslähtöi-

sesti ei onnistu. Koska vastuu tietojen oikeellisuudesta on järjestelmää käyttävällä ihmi-

sellä, järjestelmän tulisi vähintään kyetä visualisoimaan syötetty informaatio sillä tasolla, 

jotta käyttäjä voi yksinkertaiseseti ja nopeasti todeta että se on varmasti oikein. 

4.2.3 TRIMBLE LOCUS: YHTEENVETO 

Yhteenvetona Trimble Locus dokumentoinnista todetaan, että vaikka vaatimukset täyttävä 

dokumentointi on periaatteessa mahdollista toteuttaa, on se kuitenkin epäkäytännöllinen 

ratkaisu. Trimble Locus on ensisijaisesti paikkatietojärjestelmä, eikä ole tarkoitettu sähkö-

verkkotopologian dokumentointiin. Tämä on ongelmallista informaation esittämisen kan-

nalta. Trimble Locuksen pääongelmat kiteytyvät pääkohtaan: vastuu verkkotopologian 

oikeellisuudesta on käyttäjällä eikä järjestelmä itsessään rakenteellaan huolehdi tietojen 

oikeellisuudesta; toisaalta Trimble Locus ei myöskään kykene visualisoimaan informaa-

tiota riittävän hyvin, jotta käyttäjä voisi triviaalisti todeta dokumentoinnissa tapahtuneen 

inhimillisen virheen. 

4.3 OHJELMISTOJEN TUOTEMALLIT 

Edellisen kappaleen perusteella todetaan, että on perusteltua etsiä ratkaisua Lappeen-

rannassa käytössä olevien tietojärjestelmien ulkopuolelta. Vertaillaan erilaisia mahdolli-

suuksia toteuttaa uusi järjestelmä. Vaihtoehtoja on kaksi: Software as a Service ja Software 

as a Product, jatkossa lyhennetään SaaS ja SaaP.  

Tuotemallien keskeisin ero on että SaaS toimii pilvipalveluna tarjoten asiakkaille esi-

merkiksi web-pohjaisen käyttöliittymän. SaaP on taas ohjelmistona ostettava tuote, jonka 

asiakas asentaa omille palvelinkoneilleen. Tässä kappaleessa käydään tuotemallien hyviä ja 

huonoja puolia läpi. 

4.3.1 SOFTWARE AS A SERVICE, SAAS 

SaaS -palvelut ovat nostaneet päätään myös sähköverkkoyhtiöiden tietojärjestelmä-

ratkaisuina. Saramäki (2013) listaa SaaS -tuotemallin hyötyjä seuraavasti: paikkariippu-

mattomuus, tietojen parempi saatavuus ja käyttäjän tarpeiden mukainen skaalautuvuus.  

Kun tietojärjestelmä toimitetaan pilvipalveluna, ei järjestelmän käyttäjä ole rajoittunut 

tietojärjestelmän pääasialliseen käyttöympäristöön, esimerkiksi toimistoonsa; hän pääsee 

tietoihin käsiksi helposti mistä vain. Toki seurauksena on myös, että kuka tahansa muu 
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pääsee tietoihin myös käsiksi pääasiallisen käyttöympäristön ulkopuolelta, esimerkiksi 

tilanteessa jossa varkauden tai muun vastaavan seurauksena käyttäjätunnukset ovat pää-

tyneet ulkopuolisten käsiin. SaaS -palveluissa on usein lisäturvaa tämänkaltaisten ongelma-

tilanteiden varalta. Yksi tapa tarjota lisäturvaa on vaatia käyttäjältä lisäautentikoituminen 

jokaiselle istunnolle erikseen, esimerkiksi lähettämällä käyttäjän puhelimeen kertakäyttöi-

nen salasana.  

Verkkotietojärjestelmien skaalautuvuus tarkoittaa, että asiakas voi laajentaa ja supistaa 

tietojärjestelmänsä käyttöä ilman, että asiakkaan tarvitsee miettiä edellyttääkö käyttötavan 

muutos muutoksia palvelinjärjestelyissä tai uuden laitteiston hankintaa. Lisäksi on 

mahdollista saavuttaa käyttökustannuksissa säästöjä, kun asiakkaan ei tarvitse huolehtia 

palvelinten ja ohjelmistojen ylläpidosta. 

 

Kuva 7 Kokonaiskustannusten muodostuminen SaaP ja SaaS -tuotemalleissa (Waters 2005, Saramäki 

2013). 

Kuva 7 on esitetty kokonaiskustannusten muodostumista SaaP ja SaaS -tuotemallissa. SaaS 

-mallin kaikki kustannukset ovat tiedossa hankintavaiheessa. SaaP -mallissa taas pal-

velinten ja ohjelmistojen ylläpidosta seuraa kustannuksia joiden ennustaminen on vaikeaa.  

Haittapuolina ja riskeinä Saramäki (2013) listaa tietoturvan: kun tieto ulkoistetaan 

ulkoiselle osapuolelle tiedon käyttäjä ei voi koskaan olla täysin varma missä tietoa säily-

tetään, miten sitä käytetään ja kenen toimesta. Tämän seurauksena käyttäjän on pystyttävä 
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luottamaan SaaS -toimittajaan. Uuden SaaS -tuotteen tai -palvelun valinta edellyttää 

luottamusta, jonka muodostuminen voi olla vaikeaa mikäli kyseessä on täysin uusi 

asiakkuus. On myös helppo ymmärtää että SaaS -tuotemallissa tietoliikenneyhteyksien 

luotettavuuden merkitys korostuu erityisesti. Asiakkaasta ja järjestelmätoimittajasta riippu-

mattoman ison ongelman, kuten valtakunnallisen runkoverkkovian sattuessa on mah-

dollista että käyttäjä ei hetkellisesti pääse tietoihin lainkaan käsiksi.  

4.3.2 SOFTWARE AS A PRODUCT, SAAP 

Perinteisessä tuotemallissa, SaaP:ssa asiakas ostaa järjestelmätoimittajalta tuotteen, joka 

toimitetaan asiakkaalle tämän asennettavaksi omalle palvelimelleen. Tätä voidaan pitää 

eräänlaisena vastakohtana SaaS -tuotemallille, sillä ongelmat ja hyödyt ovat lähes päinvas-

taiset. SaaP -tuotemalleissa yleensä käytetään lisenssirakenteita, joissa tuotteen hinnoittelu 

perustuu kauppaan kuuluneisiin lisensseihin. Esimerkiksi ABB:n Open++ Integran  ta-

pauksessa esimerkiksi lisensseillä määrätään yhtäaikaisten työasemien lukumäärä, sähkön-

jakeluverkon suuruus ja mallinnettavat verkkokomponentit (ABB 2003). 

SaaP -tuotemallin mukaiset tuotteet eivät ole paikkariippumattomia itsessään, ne asenne-

taan asiakkaan palvelimelle ja ovat usein käytettävissä vaan asiakkaan omasta verkosta. 

Tämä mahdollistaa yhden ylimääräisen turvatason. Mikäli käyttäjätunnukset vuodetaan 

ulkopuolisten käsiin, ei ulkopuolinen pääse vielä välttämättä järjestelmään käsiksi. Toki 

useissa tapauksissa myös yhteydet verkon ulkopuolelta ovat mahdollisia esimerkiksi vir-

tuaalisten yksityisverkkojen eli VPN -yhteyksien avulla, joka myös vesittää ylimääräisen 

turvatason perustaa vaikkakin tyypillisesti edellyttää eri tunnuksia kuin tietojärjestelmät. 

SaaP -tuotemalli myöskin skaalautuu huonosti, sillä järjestelmämuutokset voivat edellyttää 

muutoksia myös palvelinlaitteistoon, -järjestelyihin tai sitä ympäröivään infraan. Vastaa-

vasti taas SaaS:ssa esiintyvät haitat ovat SaaP -tuotemallin hyötyjä: käyttäjä tietää aina 

missä tietoa säilytetään, miten sitä käytetään ja kenen toimesta, eikä SaaP -tuotemallin mu-

kaiset tuotteet ole niin alttiita laajoille verkkohäiriöille. Toisaalta sisäverkon vikaantumiset 

voivat aiheuttaa myös käyttökatkoja. 

4.4 JÄRJESTELMÄLAAJENNUKSET 

Verkkotietojärjestelmiä sähköverkkoyhtiöiden käyttöön on useita, tämän tutkimuksen 

puitteissa on tutustuttu kahteen järjestelmään: Keypron KeyLight ja Trimblen NIS. 

Molemmille järjestelmille tarjotaan tässä diplomityössä ratkaisu, jolla tutkimuskysymykset 

on ratkeavat. 
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Kolmantena mahdollisuutena uudeksi verkkotietojärjestelmäksi olisi myös ABB:n Open++ 

Integra. Lappeenrannan kaupungilla on kuitenkin käytössään sekä Trimblen että Keypron 

toimittamia järjestelmiä: Trimble Locus ja Trimble NIS, sekä Saimaan talous ja Tieto Oy 

käyttämä Keypron KeyCom järjestelmä, jota käytetään tietoliikenneverkkojen doku-

mentointiin. Tutkimuksen vaatimuksena oli kuitenkin ratkaista tutkimusongelma mahdolli-

simman yksinkertaisilla järjestelmämuutoksilla, joten ABB:n verkkotietojärjestelmäratkai-

sut jätettiin tämän tutkimuksen puitteissa selvittämättä. 

4.4.1 KEYLIGHT 

KeyLight on Keypron tuote ja toimii SaaS -tuotemallin mukaisesti. Tämän kappaleen 

tiedon perustuvat Keypron ratkaisupäällikkö Niklas Saramäen lausuntoihin ellei toisin 

mainita. Keypro on kotimainen yritys, joka toteuttaa erilaisia verkkotietojärjestelmiä 

infranhallintaan. Keyprolta löytyy seuraavanlaisia NIS -tuotteita: KeyCom on teleliikenne-

verkkojen dokumentointiin; KeyAqua vesiverkkojen dokumentointiin; KeyLight ulkova-

laistusverkon dokumentointiin; KeyEnergy energiaverkkojen dokumentointiin ja KeyMap 

kaupunkien sekä kuntien yleiseen infranhallintaan. 

Tässä kappaleesa kuvaillaan kuinka tutkimuskysymykset ratkaistaan Keypron KeyLightilla 

ja pohditaan järjestelmän ongelmia. 

4.4.2 KEYLIGHT: DOKUMENTOINTI 

Nykymuodossa maakaapeliverkko, ulkovalaistuskeskukset ja valaisinpisteet on doku-

mentoitu Trimble Locusiin sekä NovaPoint Irikseen. KeyLightin käyttöönotto tarkoittaa 

käytännössä sitä, että jatkossa ulkovalaistusverkon osalta operatiivisena paikkatieto-

järjestelmänä toimii KeyLight. Koska Lappeenrannassa Trimble Locus tulee jatkossakin 

toimimaan tärkeimpänä paikkatiedon selailualustana,  joudutaan määrittelemään rajapinta 

Trimble Locusista KeyLightiin siten, että informaatiota siirretään KeyLightista Trimble 

Locusiin. Teoriassa on myös mahdollista rakentaa informaatiovirta toisinpäin, tällöin 

operatiivisena paikkatietojärjestelmänä toimisi edelleen Trimble Locus mutta verkon 

topologian dokumentointi tehtäisiin KeyLightilla. Tämä kuitenkin monimutkaistaa kahden 

järjestelmän välistä kommunikaatiota, sillä informaatiota olisi siirrettävä molempiin 

suuntiin. Tämä tekisi myös verkon dokumentoinnista työläämpää, sillä sitä olisi tehtävä 

kahdella eri järjestelmällä samaan aikaan. 
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Koska KeyLight on yksinomaan ulkovalaistusverkon dokumentointiin tarkoitettu,  järjes-

telmällä on kappaleessa 4.1 esitetyt vaatimukset triviaaleja toteuttaa. KeyLight tukee vaati-

musten mukaisten ominaisuuksien dokumentointia suoraan ja komponenttien ominaisuuk-

sista löytyy mahdollisuudet rakentaa kytkentöjä ja määritellä miten valaisimet on kytketty 

johdon vaiheisiin. Lisäksi KeyLightista löytyy työkaluja verkon kunnossapitoon.  

KeyLightissa myöskään käyttäjämäärät eivät ole rajoitettujä. KeyLightia voi käyttää sa-

manaikaisesti rajaamaton määrä käyttäjiä ja käyttöoikeudet voidaan määritellä kullekin 

käyttäjälle kohdekohtaisesti. Näin informaatiovirtaa järjestelmästä käyttäjälle voidaan 

hallita tehokkaasti rajaten informaatio juuri niihin asioihin, joita kyseinen käyttäjä tarvit-

see. KeyLightilla on myös mahdollista toteuttaa 4.3.1 kappaleessa mainittu lisäsuojaus, 

jossa jokainen uusi istunto lisäsuojataan puhelimeen lähetettävällä kertakäyttöisellä sala-

sanalla. 

 

Kuva 8 Näkymä KeyLightilla dokumentoidusta esimerkkiverkosta. Kuvasta näkyy yhden keskuksen 

jakoalue ja sen kukin lähtö eriteltynä.  

Kuva 8 on esimerkkinäkymä KeyLightilla dokumentoidusta verkosta. Kyseinen alue on 

Keypron demoympäristöstä, eikä siten ole esimerkki todellisesta ulkovalaistusverkon 

osasta. Kuvasta kuitenkin nähdään miten KeyLight visualisoi informaatiota. Kuvassa on 
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kaksi keskusta, joista oranssin keskuksen jakoalue on korostettuna. KeyLight korostaa 

kunkin keskuksen lähdön eri värillä ja esittää koko muun verkon korostamattomana. Jokai-

selta lähdöltä löytyy valaisinpylväitä ja niissäolevia valaisimia. Lisäksi on mahdollista 

valita yksittäinen johto-osa ja selvittää mihin komponentteihin kyseinen johto on kytketty. 

 

Kuva 9 Näkymä KeyLightilla dokumentoidusta esimerkkiverkosta. Kuvassa on korostettu kuuden 

keskuksen jakoalueet. 

KeyLightilla on mahdollista myös selvittää jakoalueita useamman keskuksen alueella. 

Kuva 9 on esimerkkinäkymä kuuden keskuksen jakoalueista. Kunkin keskuksen jakoalue 

on eritelty omalla värillään ja näiden jakoalueiden ulkopuoliset verkot ovat korostamat-

tomia. Verrataan kuvia 8 ja 9 keskenään ja havaitaan että kuvassa 8 oleva keskus on kuvan 

9 oranssi keskus.  

Ohjaustopologian toteuttaminen Keylightilla on mahdollista, joskaan ei suoraviivaista. 

Keypro toteuttaa asiakaskohtaista räätälöintiä, jolla verkkotietojärjestelmä pyritään vas-

taamaan asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin. Ohjaustopologia on siis toteutettavissa.  
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Kuva 10  Esimerkki KeyLightilla dokumentoidusta esimerkkiverkosta. Kuvassa on korostettu 

liikennevalojen johdot sinisellä. 

Kuva 10 on esimerkki kuinka vyöryntäohjaukset voitaisiin toteuttaa KeyLightilla. Esi-

merkkiympäristössä on tyypit "katuvalo" ja "liikennevalo." Kuvaan 10 nämä on eritelty 

keltaisella ja sinisellä. Yksi tapa toteuttaa ohjaustopologia on määrätä johdolle tyypiksi 

"ohjaus." Tällöin on mahdollista eritellä näkymään johdot tyypin perusteella, jolloin oh-

jaustopologia voitaisiin visualisoida kuvan 10 tapaan. Vastaavasti ulkovalaistuskeskuksille 

voidaan merkitä ovatko ne vyöryntä-, GSM- vai MELKO -ohjauksen piirissä. 

Sähköinen laskenta on mahdollista myös KeyLightilla. KeyLightissa ilmoitetaan ulko-

valaistuskeskukselle oikosulkuvirta ja jännite. Johtotyypin, pituuden ja poikkipinnan avulla 

lasketaan johdon impedanssi ja sitä kautta pienin oikosulkuvirta lähdölle. Mutta tämä on 

mahdollista ainoastaan keskuslähtöisesti, eikä laskenta ole mahdollista jollain muulla 

verkon oikosulkuvirta-arvolla. 

4.4.3 KEYLIGHT: ONGELMAT 

KeyLight täyttää vaatimukset itsessään hyvin ja dokumentoidun verkon visualisointi 

onnistuu hyvin. KeyLightin käyttöön liittyy kuitenkin muutamia ongelmia ja keskeisin 

näistä on tietojen hajanaisuus. Tutkimusongelman asettelussa vaatimuksena on, että ulko-
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valaistusverkko tulisi dokumentoida yhdellä järjestelmällä. Voidaan ajatella, että KeyLight 

on yksi järjestelmä joten ongelmaa ei periaatteessa ole. Lappeenrannan tapauksessa kuiten-

kin paikkatiedon selailujärjestelmänä on Trimble Locus ja WebMap. Ei ole käytännöllistä, 

että paikkatietoja joudutaan keräämään kahdesta eri järjestelmästä. Tällöin KeyLightista 

pitäisi siirtää tasaisin väliajoin paikkatieto Trimble Locusin luettavaksi. KeyLight mahdol-

listaa tiedonsiirron Web Map Service ja Web Feature Service -rajapintojen kautta. Lisäksi 

kappaleessa 4.3.1 käsitellyt SaaS -tuotemallin kaikki hyödyt eivät välttämättä toteudu kau-

punkitason konsernissa, jolla on resursseja ja tilaa ylläpitää palvelimia ja niiden ohjel-

mistoa. 

Ongelmana on myös sähköisen laskennan puutteet. Kappaleessa 4.2.2 todettiin, että oiko-

sulkuvirtalaskennasta voidaan tinkiä. Tapaus, jossa oikosulkuvirta on tiedossa valaisin-

pisteellä ja halutaan tietää voidaanko johdosta ottaa syöttö eteenpäin, on triviaali laskea 

käsin, joten tätä ongelmaa ei voida pitää merkittävänä.  

4.4.4 KEYLIGHT: YHTEENVETO 

KeyLight toteuttaa verkkotietojärjestelmälle asetetut vaatimukset hyvin, jos ei tingittävissä 

olevaa puutetta sähköisestä laskennasta oteta huomioon. Edellisessä kappaleessa mainitut 

rajapinnat KeyLightin ja Trimble Locusin välille ovat myös mahdollisia toteuttaa, eivätkä 

ole itsessään ongelma. KeyLightin hyvät ja huonot puolet tiivistyvät samaan asiaan: SaaS -

tuotemalliin. SaaS -tuotemalli mahdollistaa laajemman ja paremmin ennustettavissa olevan 

käytön, mutta informaation hallinnan ja riippumattomuuden kustannuksella. On asiak-

kaasta ja käyttötarkoituksesta kiinni kummalla ominaisuudella on suurempi painoarvo. 

4.4.5 TRIMBLE NIS 

Trimble on monikansallinen yritys, joka on erikoistunut paikkatietojärjestelmäratkaisuihin. 

Kotimaisesta Teklasta tuli osa Trimble-konsernia vuonna 2011. Tämän kappaleen tiedot 

perustuvat Gerako Oy:n vanhemman konsultin Jari Malvelan lausuntoihin ellei toisin 

mainita.  

Trimble tarjoaa useita erilaisia ratkaisuja infranhallintaan. Pelkästään jakeluyhtiöiden 

tarkoitukseen Trimbleltä löytyy dokumentointijärjestelmät sähkölle, vesihuollolle, kauko-

lämmölle ja kaasuverkoille. Lisäksi tarjolla yleiseksi paikkatietojärjestelmäksi on tarjolla 

Trimble Locus sellaiseen dokumentointiin jolle ei ole erikoistarpeita. 
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Sähkönjakeluun Trimble tarjoaa kaksi erilaista ratkaisua: Trimble Network Information 

System ja Trimble Distribution Management System, joista jatkossa käytetään lyhenteitä 

Trimble NIS ja Trimble DMS. Trimble NIS on tarkoitettu verkonhallintaan ja dokumen-

tointiin, se rakentuu seuraavista modulaarisista toimialasovelluksista: verkostolaskenta, 

verkon suunnittelu ja rakentaminen, omaisuudenhallinta, verkkoinvestointien hallinta sekä 

kunnossapito (Tekla NIS). Trimble DMS on käytöntukijärjestelmä sähkönjakeluverkon 

kytkentätilanteen ylläpitoon ja valvontaan sekä häiriötilanteiden hallintaan (Tekla DMS). 

Käytännössä Trimble DMS on käytöntukijärjestelmä ja lepää verkkotietojärjestelmän, 

kuten Trimble NIS:n päällä ja on siten laajennus NIS:n toiminnallisuuksiin tarjoten työ-

kaluja muun muassa reaaliaikaiseen verkontilan valvontaan ja hallintaan sekä keskeytysten 

hallintaan. 

Trimble NIS jakautuu itse tuotteisiin jakeluverkon tyypin perusteella. Jokaiselle jakelu-

verkkotyypille löytyy oma tuote: sähkö, kaasu, vesi ja kaukolämpö. Tässä kappalessa ku-

vaillaan kuinka tutkimuskysymykset ratkaistaan Trimble NIS:n sähköverkoille tarkoitetulla 

tuotteella ja käsitellään järjestelmän ongelmia. 

4.4.6 TRIMBLE NIS: DOKUMENTOINTI 

Maakaapeliverkko, ulkovalaistuskeskukset ja valaisinpisteet on jo dokumentointu Trimble 

Locusiin ja NovaPoint Irikseen. Ulkovalaistusverkon dokumentointi Trimble NIS -järjes-

telmällä tarkoittaa käytännössä sitä että ulkovalaistusverkon osalta operatiivisena paikka-

tietojärjestelmänä jatkossa tulisi olemaan Trimble NIS. Tämä on hyvin luonteva yhdis-

telmä, sillä molemmat tuotteet ovat saman järjestelmätoimittajan ja tuoteliitoksen avulla ne 

voidaan yhdistää saumattomasti. Tuoteliitos mahdollistaa myös dokumentointiprosessin 

yksinkertaisen käynnistyksen, kun sen avulla voidaan siirtää olemassaoleva informaatio 

Trimble Locusista ja NovaPoint Iriksestä Trimble NIS:iin.  

Tämä on luonnollinen yhdistelmä siinäkin mielessä, että tällä hetkellä kaasu-, vesi- ja 

kaukolämpöverkon osalta operatiivisena paikkatietojärjestelmänä toimii Lappeenrannan 

Energia Oyllä käytössä oleva Trimble NIS. Tuoteliitoksen kautta paikkatiedot näistä 

verkoista siirretään Trimble Locukseen josta ne ovat nähtävillä joko Trimble Locuksen 

oman asiakasohjelman tai edelleen WebMapin kautta. 

Trimble NIS on myös sähköverkkojen dokumentointiin tarkoitettu, jolloin ulkovalaistus-

verkkojen dokumentointi sillä on triviaalia. Trimble NIS tukee vaatimusten mukaisten 

ominaisuuksien dokumentointia suoraan ja siitä löytyy kattavat työkalut kunnossapitoon.  
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Kuva 11 Trimble NIS:iin dokumentointu ulkovalaistusverkko Tampereelta. Kuvassa on yhden keskuksen 

lähtö korostettuna. Kuvassa näkyy vihreänä muut keskuksen jakoalueella sijaitsevat lähdöt ja 

muilla väreillä muiden keskusten jakoalueet. 

Kuva 11 on esitetty miten Trimble NIS esittää verkon topologian, kuvassa näkyy neljän 

ulkovalaistuskeskuksen jakoalueet sekä jakoalueiden valaisinpisteet. Kuvasta myös ha-

vaitaan, että jakorajojen toteutus Trimble NIS:llä on triviaalia. Kuvasta on löydettävissä 

useita kohtia, esimerkiksi aktiiviseksi valitulta, keltaiseksi korostetulta lähdöltä, joissa 

kaksi eri piiriä kohtaavat mutta eivät muodosta rengasta. Kuva on Tampereelta, Tapiolan 

puisto on kuvan keskivasemmalla. Kuvassa on korostettuna ulkovalaistuskeskuksen yksi 

lähtö, joka syöttää Tapiolan puiston valaisimia. Muut ulkovalaistuskeskuksen lähdöt ovat 

vihreällä ja muiden ulkovalaistuskeskusten lähdöt muilla väreillä. Jakoalueen ulkovalais-

tuskeskus ei näy kuvasta, mutta korostettu lähtö nähdään päättyvän yläreunassa kohtaan, 

jossa on monta muutakin lähtöä, vihreän jakoalueen ulkovalaistuskeskus sijaitsee tässä 

kohtaa. Lisäksi, Trimble NIS tarjoaa kunnossapitotyökaluja ja erilaisia valintatyökaluja, 

joilla voidaan vaikuttaa mitä komponentteja on valittuna aktiiviseksi: on mahdollista valita 

johtoalkio ja sen reitti muuntajalle, sen syöttämän verkon johdot ja yhtenäinen viivaketju 

seuraaviin verkon haaroittumiskohtiin asti. 
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Kuva 12  Trimble NIS:iin dokumentoitu ulkovalaistusverkko Tampereelta. Kuvassa muutaman keskuksen 

jakoalueet korostettuna. 

Kuva 12 on kuvakaappaus Tampereen kaupungista vähän suuremmassa mittakaavassa. 

Kuva 11 esiintynyt Tapiolan puisto on kuvassa keskellä, vihreän keskuksen alueella. 

Kuvasta nähdään miten Trimble NIS korostaa kunkin keskuksen jakoalueet dynaamisesti 

erottumaan selkeästi toisistaan. Kuvassa on myöskin nähtävissä useita keskuksen sisäisiä 

jakorajoja sekä kahden keskuksen välisiä jakorajoja. Trimble NIS:ssä nämä toteutetaan 

erillisellä virtuaalisella komponentilla, joka on käytännössä avattu kytkin. Tätä on 

havainnollistettu kuvassa 13. 

 

Kuva 13 Trimble NIS:iin dokumentoitu ulkovalaistusverkko Tampereelta. Kuvassa kahden keskuksen 

välinen jakoraja ja sen virtuaalinen kytkinkomponentti. 
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Ohjaustopologian toteutus onnistuu Trimble NIS:ssä makrojen avulla. Trimble NIS 

mahdollistaa käyttäjän määrittelemien makrojen käytön ja näillä voidaan verkossa toteuttaa 

rutiininomaisia käskysarjoja. Kuvissa 11, 12 ja 13 esiintyvät verkkotopologioiden havain-

nollistukset on toteuttu makron avulla. Vastaavasti voidaan määritellä uusi makro joka esit-

tää toisenlaisen topologian jollakin ennaltamääritellyllä tavalla. Ohjaustopologian tapauk-

sessa tämä edellyttää, että vyöryntäohjausta välittävälle johdolle ilmoitetaan että se on 

ohjauskäytössä ja keskuksen tunniste jota se ohjaa. Tällöin voidaan määritellä makro, joka 

korostaa ulkovalaistusverkosta keskusten ohjaustopologian. 

Sähköinen laskenta onnistuu rajatusti Trimble NIS:ssä. Trimble NIS:ssä keskukselle ilmoi-

tetaan sitä syöttävän muuntajan parametrit, joiden perusteella lasketaan keskuksen oiko-

sulkuvirta. Kuten KeyLightissa, Trimble NIS:ssä määritellään muuntajalle parametrit oiko-

sulkuvirtalaskentaa varten. Mikäli oikosulkuvirta tunnetaan jossain muussa pisteessä kuin 

muuntajalla ja halutaan laskea oikosulkuvirta siitä pisteestä eteenpäin, ei Trimble NIS 

tarjoa suoraa työkalua. Tämä voidaan periaatteessa ratkaista väliaikaisesti lisäämällä pis-

teeseen virtuaalimuuntamo ja määrätä sen parametrit vastaamaan oikosulkuvirtaa. Tällöin 

voidaan laskea oikosulkuvirtoja siitä pisteestä eteenpäin, mutta sivuseurauksena kyseinen 

lähtö kytkeytyy renkaaseen, eikä ulkovalaistuskeskuksen ja lisätyn virtuaalimuuntamoon 

väliin jääviltä pisteiltä saada laskettua oikeita arvoja sillä syöttöpisteitä onkin kaksi. 

4.4.7 TRIMBLE NIS: ONGELMAT 

Kuten KeyLight:ssa, Trimble NIS:n ongelmana ovat oikosulkuvirtalaskennan pienet puut-

teet. Trimble NIS:n ongelmat myös kiteytyvät sen tuotemalliin, sen olleen SaaP -tuote: se 

edellyttää että ohjelmisto ja sen edellyttämät tietokantahallintaohjelmistot asennetaan jär-

jestelmän omistajan koneille. Vastaavasti itse ohjelmiston asiakasohjelmat asennetaan jär-

jestelmän käyttäjien työkoneille, josta seuraa että ohjelmisto on saavutettavissa ainoastaan 

näillä asiakasohjelmilla.  

4.4.8 TRIMBLE NIS: YHTEENVETO 

Trimble NIS toteuttaa kaikki tutkimusongelman asettamat vaatimukset verkkotietojär-

jestelmälle, poislukien pientä puutetta oikosulkuvirtalaskennan rajoituksista. Lisäksi 

Trimble NIS on looginen jatkumo Lappeenrannassa nykyisin käytössäoleville järjes-

telmille, sillä Trimble Locus toimittaa jo paikkatiedon selailujärjestelmän tehtävää. Jatko-

pohdittavaksi tulee myös Lappeenrannan Energia Oy:n dokumentointijärjestelmät, sillä 
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muu sähkönjakeluverkko on tällä hetkellä dokumentoitu PowerGridillä, mutta kaasu-, vesi- 

ja kaukolämpöverkot Trimble NIS:llä.  
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5 DOKUMENTOINTIPROSESSI 

Määritellään dokumentointiprosessi, jolla ulkovalaistusverkon dokumentointi saadaan hy-

väksyttävälle tasolle. Dokumentointiprosessin ongelmien perustana on nykyisen dokumen-

taation heikko taso ja informaation hajanaisuus. Tästä seuraa että dokumentointiprosessi on 

alustariippumaton, sillä valittiin alustaksi mikä tahansa edellisessä luvussa käsitellyistä 

järjestelmistä, dokumentoinnin ongelmat ovat kaikissa samat. 

Tässä luvussa käsitellään dokumentointiprosessiin liittyviä ongelmia, josta käytännön esi-

merkkinä Lappeenrannan Kuuselan kaupunginosa. Kuusela on esimerkki kaupunginosasta, 

jonka ulkovalaistusverkko on alunperin ollut ilmajohdoilla rakennettu. Puolet ilmajoh-

doista on kesään 2015 mennessä korvattu maakaapelilla ja loput korvataan kesällä 2016. 

Samassa yhteydessä vanhat elohopeahöyrylamput on korvattu suurpainenatriumlampuilla. 

Kuuselan tukemana määritellään dokumentointiprosessin kaikki vaiheet ja arvioidaan työ-

määrä ja -aika, joka koko ulkovalaistusverkon dokumentointiin menee. Tässä apuna on Jari 

Malvelan käytännön kokemus dokumentointiprosessista ja Antti Pöntisen projekti koko 

maakaapeliverkon dokumentoinnista Trimble Locusiin vuonna 2012. 

Lisäksi määritellään Trimble Locusin ja WebMapin roolit uudessa järjestelmässä, sekä 

rajapinnat Trimble Locusiin että Trimble Locusista WebMapiin. Tavoitteena on saada sekä 

Trimble Locus että WebMap palvelemaan nykymuodossa mahdollisimman laajasti eri ul-

kovalaistusverkon toimijoita. 

5.1 ONGELMAT 

Dokumentointiprosessin lähtökohtana on Trimble Locusissa ja NovaPoint Iriksessä oleva 

digitaalinen informaatio. Lisäksi verkkotietoa on skannattuina A0 -karttalehtinä sekä ulko-

valaistusverkon urakoiden luovutuspiirustuksina. Näistä seuraa, että digitaalisessa muodos-

sa on ainoastaan maakaapeliverkko, ulkovalaisinkeskusten sijainnit ja valaisinpisteiden si-

jainnit. Ensimmäisenä välittömänä ongelmana seuraa, että ilmajohtoverkkoa ei ole lain-

kaan digitaalisessa muodossa missään sähköisessä dokumentointijärjestelmässä. Se on ku-

vattu ainoastaan skannattuina A0 -karttalehtissä ja urakoiden luovutuspiirustuksissa. 

Toinen välitön ongelma seuraa, että verkon kytkentäkaavioita ei ole päivitetty muutamaan 

vuoteen. A0 -karttalehtiin on piirretty jakorajat mutta ne ei välttämättä pidä enää paik-

kansa, kun verkkoa on jälleenrakennettu, saneerattu ja korjattu. Urakoiden suunnittelu- ja 

luovutuspiirustuksissa jakorajat on pyritty piirtämään mahdollisuuksien mukaan mah-
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dollisimman oikein. Näissä on kuitenkin vaarana, että kuvat täydentävä henkilö ei ole 

dokumentoinut kytkentöjä välittömästi niiden tekemisen jälkeen ja muistaa kytkennät 

väärin, jolloin ne tulevat myös dokumentoitua väärin. Verkonkohtien kytkentäkaavioita 

voidaan kuitenkin varmentaa vertaamalla kytkentäkaaviota käyttöönottomittauksiin. Käyt-

töönottomittauksiin kuuluu oikosulkuvirtamittaus, jossa mitataan kunkin lähdön pienin 

oikosulkuvirta. Mikäli kytkentäkaavio on oikein pienimmät oikosulkuvirrat kuuluisi löytyä 

pisteistä jotka ovat kauimpana keskuksista. Jos näin ei ole, on syytä pohtia onko jossain 

tapahtunut virhe. 

Joutseno muodostaa erityisen ongelman. Joutseno liittyi Lappeenrannan kaupunkiin 

vuonna 2009 alussa jolloin sen ulkovalaistusverkko siirtyi myös Lappeenrannan kaupun-

gille. Joutsenon osalta skannatut A0 -karttalehdet eivät ole luotettavaa informaatiota. Jout-

senosta valaisinpisteiden sijaintitiedot ovat dokumentoitu NovaPoint Irikseen, mutta 

Trimble Locusissa ne eivät näy. NovaPoint Iriksessä olevat Joutsenon valaisinpisteet ovat 

myös mahdollisesti suuripiirteisesti, eivätkä ole välttämättä edes oikealla puolella tietä. 

Trimble Locus ei tarjoa Joutsenon osalta myöskään maakaapeliverkkoa dokumentoituna, 

poikkeuksena 2012 jälkeen rakennetut ja saneeratut kaupunginosat. Maakaapeliverkko on 

kuitenkin dokumentoituna A0 -karttalehdille. 

Iriksestä haarukoidussa karttatulosteessa (Liite I) on Joutsenon osalta 5 500 valaisinta, 

mutta esimerkiksi Rauhan kaupunginosasta puuttuu valaisimia. Vastaavasti Lappeenrannan 

alueella Myllymäenkatu ja Ruoholammen alue ovat selvästi puutteellisia (Liite II). Irik-

sessä on yhteensä noin 15 500 valaisinta, kun Lappeenrannan todellinen lukumäärä on luo-

kassa 16 000 - 17 000 valaisinta.  

Seuraavissa kolmessa listassa puhutaan verkon fyysisistä rakenteista ja kytkentäkaavioista, 

jotka on syytä eritellä kahdeksi eri käsitteeksi: fyysisellä rakenteella tarkoitetaan verkko-

komponenttien fyysisiä sijainteja ja kytkentäkaaviolla sitä miten verkkokomponentit ovat 

kytketty toisiinsa. Vedetään yhteen mitä sähköisiin järjestelmiin on dokumentoituna. 

1. Lappeenranta-Joutsenon valaisinpisteet löytyvät 90-95% NovaPoint Iriksestä ja 

Trimble Locusista. 

2. Lappeenrannan maakaapeliverkon fyysiset rakenteet ja ulkovalaistuskeskusten 

sijainnit on dokumentoitu Trimble Locusiin. 

3. Joutsenossa maakaapeliverkko, ulkovalaistuskeskusten sijainnit ja valaisinpisteet 

on dokumentoitu vuodesta 2012 eteenpäin. 
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4. Joutsenon valaisinpisteet ovat dokumentoituna NovaPoint Irikseen suuripiirteisesti, 

tarkkuus on epävarmaa. 

Tulosteisiin on dokumentointuna: 

1. Lappeenrannan ilmajohtoverkon sekä maakaapeliverkon fyysiset rakenteet ja 

kytkentäkaaviot. 

2. Joutsenon maakaapeliverkon fyysiset rakenteet ja kytkentäkaaviot vanhemmista 

kuin vuoden 2012 jälkeen tapahtuneista rakennustöistä. 

Edellisistä johdetaan sähköisten järjestelmien puutteet, jotka edellyttävät kokonaisvaltaista 

dokumentointia.  

1. Lappeenranta-Joutsenosta puuttuvat valaisinpisteet, noin 500 - 1 500 kappaletta. 

2. Lappeenrannan ilmajohtoverkon fyysiset rakenteet ja kytkentäkaavio. 

3. Lappeenrannan maakaapeliverkon kytkentäkaavio. 

4. Joutsenon ilmajohtoverkon fyysiset rakenteet ja kytkentäkaavio. 

5. Joutsenon maakaapeliverkon fyysiset rakenteet ja kytkentäkaavio. 

6. Joutsenon ulkovalaistuskeskusten sijainnit. 

7. Joutsenon osalta on myös syytä tarkistaa, että valaisinpisteiden sijainnit ovat 

tarpeeksi tarkat. 

Koska informaatiolähteitä on useita, on syytä olettaa lähtökohdaksi, että eri dokumenttien 

välillä ristiriitoja. Joissain tapauksissa verkon kytkentätilasta voidaan esittää perusteltu 

arvaus esimerkiksi mittauspöytäkirjoihin nojaten, mikä on riittävä kyseisen ongelma-

kohdan osalta. On kuitenkin mahdollista, että eri informaatiolähteiden ristiriidat ovat niin 

suuria tai informaatio niin puutteellista, että kytkentätilasta ei kyetä esittämään perusteltua 

arvausta, vaan joudutaan selvittämään kytkentätilanne kenttätutkimuksena.  

5.2 CASE -TUTKIMUS KUUSELASTA 

Lappeenrannan Kuuselan kaupunginosa sijaitsee Lappeenrannan kaupungista noin 2 km 

etelään, 6 -tien eteläpuolella ja koostuu pääosin omakotitaloista.  Kuuselan ulkovalaistus-

verkko oli alunperin täysin ilmajohdoilla rakennettu, mutta kesään 2015 mennessä siitä 

puolet on korvattu maakaapelilla ja 2016 kesällä korvataan loput. Kuusela on siis hyvä 

esimerkki havainnoida Trimble Locusin, A0 -karttalehtien ja urakoiden suunnittelu-

piirrosten välisiä ristiriitoja ja testata edellisessä kappaleessa pohdittuja ongelmia käytän-

nössä. 
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Kuuselan alue dokumentoitiin Gerako Oy:n demoympäristössä toimivaan Trimble NIS -

järjestelmään, joka toimii SaaS -palveluna. Demoympäristöstä johtuen taustakartta ei ollut 

yhtenevä käytössäolevan skannatun A0 -karttalehden kanssa, joten A0 -karttalehden 

hyötyjä ei voinut kokeilla suoraan. Vastaavasti, koska kyseessä oli demoympäristö, ei käy-

tetty hyväksi Trimble Locuksen ja NovaPoint Iriksen kannoissa olevia sijaintitietoja valai-

sinpisteistä, maakaapeleista ja ulkovalaistuskeskuksista. Näiden sijainnit dokumentoitiin 

manuaalisesti suunnitelmapiirrosten avulla. Toisaalta A0 -karttalehden hyödyt referenssi-

karttana eivät ole itsearvoisia: A0 -karttalehden suurin hyöty olisi valaisinpisteiden 

sijaintien dokumentointi, mutta koska sijainnit ovat jo Trimble Locuksessa tai NovaPoint 

Iriksessä, ei sijainteja tarvitse dokumentoida. A0 -karttalehtien toinen oleellinen hyöty on 

ilmajohtojen ja jakorajojen sijaintien selkeä esitys. Tätä tarkoitusta varten karttoja ei tar-

vitse tuoda NIS:iin vaan riittää että niitä voi tarkastella rinnakkain dokumentointiohjelman 

kanssa; tällöin asemoinnin onnistuminen ei ole kovinkaan oleellinen yksityiskohta. 

 

Kuva 14 Lähtötilanne Kuuselassa: skannattu ja Kuuselaan rajattu A0 -kartta. Kuvaan on lisätty selvyyden 

vuoksi selitysmerkinnät ohjauksille, keskukselle ja jakorajalle. 
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Kuva 14 on esitetty skannattu A0 -karttalehti Kuuselasta, Lappeenrannan Energia Oy:n 

tiloista löytyy samanlaiset A0 -kokoiset karttalehdet koko kaupungille. Kuva on rajattu 

Kuuselan kaupunginosaan. Kuvaan on merkitty keskukset 502 ja 520, miten keskuksia 

ohjataan, missä on jakorajat ja mitkä ovat keskusten lähdöt. Dokumentissä ilmajohdot 

esitetään viivoina ja maakaapelit katkoviivoina. Jakorajat esitetään "koukkuun" päättyvällä 

johtimella: johdinta ei siis ole kytketty eteenpäin vaan se päättyy kyseiseen kohtaan. 

Ohjaukset ilmaistaan nuolilla ja seliteteksteillä. Nuoli kertoo ohjauksen kulkusuunnan ja 

selitetekstillä täsmennetään ohjausta. Esimerkki selitetekstissä on kuvassa 14 näkyvä 

"ohjaus jatkuu", tämä tarkoittaa että ohjaus otetaan dokumentissa olevasta johdosta, vaikka 

johto näyttäisi päättyvän jakorajaan. Ulkovalaistuskeskukset on kuvattu suorakaiteella, 

jonka sisälle on lisätty ulkovalaistuskeskuksen numeerinen tunniste. 

Eritellään kuvassa 14 esitetty kaupunginosa siinä muodossa, kuin se on dokumentoitu. 

Kuvasta havaitaan, että Kuuselassa on kaksi ulkovalaistuskeskusta: keskukset 502 ja 520. 

Lisäksi havaitaan, että näiden ulkovalaistuskeskusten alueella on lähes yksinomaan ilma-

johtoja, ainoat maakaapelit lähtevät ulkovalaistuskeskuksista ja nousevat pian pylväisiin 

ilmajohdoiksi. 

Edetään tärkeysjärjestyksessä ja määritellään seuraavaksi ulkovalaistuskeskusten välinen 

ohjaustopologia. Kuvasta havaitaan, että kuvan yläreunassa on alaoikealle osoittava nuoli, 

tätä kautta ulkovalaistuskeskus 502 saa ohjauksensa. Vastaavasti vieressä havaitaan toinen 

nuoli ja seliteteksti "ohjaus jatkuu", tämä tarkoittaa että ulkovalaistuskeskuksen 520 ohjaus 

otetaan jostakin ulkovalaistuskeskuksen 502 lähdöstä. Seuraamalla ilmajohtoa eteenpäin 

tulee vastaan jakoraja, uusi nuoli ja seliteteksti "ohjaus jatkuu". Tämä tarkoittaa, että 

jakorajasta huolimatta ohjaus siirretään jakorajan yli eteenpäin ulkovalaistuskeskukselle 

520. Muita ulkovalaistuskeskuksia ei alueella ole, eikä nuolet tai lähdöt johda kytkentä-

kaaviosta pois, joten voidaan päätellä että ulkovalaistuskeskus on 520 viimeinen vyöryntä-

ohjauksen keskus. 

Seuraavaksi määritellään ulkovalaistuskeskusten 502 ja 520 jakoalueet. Kuvasta 14 

nähdään jakorajat ja havaitaan, että ulkovalaistuskeskus 502 syöttää ainoastaan yhden 

kadun valaisimia. Tarkemmin tarkasteltuna havaitaan, että ulkovalaistuskeskuksella 502 on 

kaksi lähtöä samalle kadulle. Vastaavasti havaitaan, että ulkovalaistuskeskus 520 syöttää 

muita Kuuselan kaupunginosan katuja. 520:sta havaitaan lähtevän kolme lähtöä maa-

kaapelina, yksi länteen ja kaksi itään. Länteen lähtevä lähtö on yksinkertainen seurattava, 
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sillä on ainoastaan valaisinkuormaa eikä sen tielle osu muita sähköisiä piirejä. Länteen 

lähtevistä lähdöistä yksi on yksinkertainen, se lähtee keskukselta maakaapelina ja nousee 

vasta oikeassa reunassa pylvääseen, syöttäen oikeanpuolimmaisen kadun valaisimia. 

Toinen on hieman monimutkaisempi ja laajempi, lähdön viereen on merkitty kirjaimet R, S 

ja T. Havaitaan, että Kuuselan kaupunginosan sisemmän kehän yhtä osaa syöttää vaihe R, 

toista vaihe S ja kolmatta vaihe T. 

 

Kuva 15 Trimble Locus -kuvakaappaus Kuuselasta. 
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Kuva 15 on Trimble Locusista otettu kuvakaappaus Kuuselan kaupunginosasta. Trimble 

Locusiin on dokumentoitu jo tehdyt muutokset ilmajohtoverkossa Kuuselan osalta. 

Verrataan kuvia 14 ja 15 keskenään. Havaitaan, Kuuselan sisempi rengas eli Jyskeentie, 

Kuuselantie ja Kalkkitie on Trimble Locusissa dokumentoituna. Tämä osuus on maa-

kaapelia ja se on rakennettu 2015 kesään mennessä. Havaitaan myös, että ulkovalaistus-

keskukselta 520 lähtee maakaapeli länteen Rinnetielle, jossa se haarautuu pohjoiseen ja 

etelään johtaville valaisimille. Todellisuudessa tämä lähtö on maakaapelivaraus, eikä sitä 

ole kytketty valaisimiin; Rinnetien valaisimet on sen sijaan kytketty kuvan 14 tavalla 

ilmajohtoverkoksi. Tätä ei ole dokumentoitu minnekään, tieto on peräisin Topi Kankaalta 

ja on ensimmäinen esimerkki eri dokumenttien välisestä ristiriidasta.  

Liitteessä III on suunnitelma Kuuselan urakasta, liitteestä havaitaan että koko Kuuselan 

kaupunginosan ilmajohtoverkko korvataan maakaapeliverkolla. Kuvaan on myöskin lisätty 

jälkikäteen jakoalueet ja eritelty kunkin ulkovalaistuskeskuksen lähtö. Testidokumentointia 

suoritettaessa oli käytössä Topi Kankaalta saatu suunnitelmapiirustus, johon oli muokattu 

toteutuneet asennukset. Verrataan kuvia 14, 15 ja liitettä III keskenään ja havaitaan, että 

edellisessä kappaleessa todettu ristiriita Rinnetien maakaapelivarauksessa ei ole havait-

tavissa myöskään liitteen III kuvassa. 

Liitteeseen III on myöskin lisätty oikosulkuvirtamittausten arvot kolmen lähdön päässä, 

nämä arvot on kerätty käyttöönottopöytäkirjasta. Jos tarkastellaan liitteen III jakorajoja 

kriittisesti, havaitaan ristiriita jakorajojen ja oikosulkuvirtojen kesken. Kuvan mukaan Jys-

keentien ja Kuuselantien loppu on ulkovalaistuskeskuksen 520 yksi lähtö. Kuitenkin 

Jyskeentien toisessa päässä mitattu oikosulkuvirta on 125 A, mutta Kuuselantien lopussa, 

joka on selvästi lyhyempi, oikosulkuvirta on vain 119 A. Koska oikosulkuvirta pienenee 

pituuden funktiona, tässä mittauksessa ei ole järkeä. Lisäksi sähköturvallisuusstandardi 

edellyttää, että oikosulkuvirtamittaukset on tehtävä epäedullisemmissa pisteissä (SFS-

6000). Lisäksi ulkovalaistuskeskuksen 502 oikosulkuvirtamittaus Kuuselantien lähdön 

lopusta puuttuu. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin tehdä valistunut arvaus, että jakorajat 

on piirretty väärin. Mikäli tehdään oletus, että ulkovalaistuskeskus 502 syöttää vain 

Jyskeentietä ja ulkovalaistuskeskuksen 502 syöttö Kuuselantietä pitkin päättyy Jyskeentien 

sijasta Kalkkitielle, mittauksissa on järkeä.  

Korjataan mahdollinen virhe, joka on tullut jakorajoja piirtäessä. Liitteen III jakorajoja 

tarkasteltaessa ja lähtöjen pituuksia verrattaessa käyttöönottopöytäkirjan arvoihin oiko-
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sulkuvirroista voidaan todeta, että edellisessä kappaleessa esitetty arvaus on perusteltu. 

Liitteessä IV on esitetty korjatut jakoalueet. Täyttä varmuutta asiasta ei kuitenkaan voida 

saada, ennenkuin sähköasentaja käy varmistamassa jakorajat kentällä.  

 

Kuva 16 Trimble NIS:iin dokumentoitu kuva Kuuselasta. 

Dokumentoidaan Kuuselan verkko Trimble NIS:iin. Tulos on esitetty kuvassa 16. Kuvassa 

ulkovalaistuskeskus 502 on yläreunassa Rinnetie 2:n pohjoispuolella ja ulkovalaistuskes-

kus 520 Kuuselantie 23 pohjoispuolella. Ulkovalaistuskeskus 502:n lähdöt ovat sinisellä ja 
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ulkovalaistuskeskus 520:n lähdöt punaisella. Tähän on dokumentoitu liitteen IV mukaiset 

korjaukset. 

5.2.1 KUUSELASSA HAVAITUT ONGELMAT 

Kuuselasta havaittiin, että kuvien kesken todella on ristiriitoja. Kuuselantien lopussa esiin-

tyneet kuvien ristiriidat ovat selkeä esimerkki kuinka inhimilliset kirjausvirheet vaikeut-

tavat kuvien tulkintaa. Lisäksi A0 -pohjakartan ja Trimble Locuksen välinen ristiriita, vaik-

kakin se Kuuselan tapauksesta johtui siitä että urakka on vielä kesken, on esimerkki ongel-

mista joita dokumentoitaessa voi tulla vastaan. Joissakin tapauksissa, kuten Kuuselantien 

tapauksessa voidaan tehdä valistunut arvaus ja dokumentoida verkko sen mukaan ilman 

että pahan virheen todennäköisyys on kovin suuri. 

Toisaalta voidaan myös väittää, että Kuusela on yksinkertaistus Lappeenrannan dokumen-

toinnin ongelmista. Kuuselan kaupunginosan topologia oli alunalkaenkin yksinkertainen, 

eikä urakan jälkeenkään monimutkaistu. Lappeenrannassa on 17 000 valaisinpistettä 300 

ulkovalaistuskeskusta kohti, mikä tarkoittaa keskimäärin 57 valaisinpistettä per ulkovalais-

tuskeskus. Tähän nojaten Kuuselan 36,5 valaisinpistettä per ulkovalaistuskeskus on vähän. 

Kuuselaa vastaavia pieniä kaupunginosia on Lappeenrannassa muuallakin, joten on oletet-

tavissa että vastaavia pienkeskuksia on muitakin. Tästä seuraa, että Lappeenrannassa on 

myös suurkeskuksia joiden lähdöissä on 100 - 200 valaisinpistettä.  

5.3 DOKUMENTOINTIPROSESSI 

Määritellään dokumentointiprosessi aiemmin luvussa havaittujen ongelmien perusteella. 

Dokumentoitiprosessin alkuun täytyy Trimble Locusin ja NovaPoint Irisin tiedot viedä 

haluttuun järjestelmään. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että tiedot sijaitsevat kahdessa 

eri tietojärjestelmässä: Trimble Locus toimii paikkatietojärjestelmänä ja NovaPoint Iris 

valaisinpisteiden ominaisuustietojärjestelmänä, lisäksi osa Joutsenon valaisinpisteistä on 

olemassa vain NovaPoint Iriksessä. Näille tiedoille on kuitenkin olemassa jonkinlainen 

paikkatieto, mahdollisesti NovaPoint Iriksessä: liitettä I tarkastaltaessa nähdään, että 

Joutsenon valaisinpisteet on sijoitettuna kartalle, vaikka niiltä puuttuu paikkatieto Trimble 

Locuksesta. Mahdollisesti nämä tiedot ovat kuitenkin summittaisia, eivätkä riittävän 

tarkkoja ollakseen luotettavaa paikkatietoa. 

Jotta siirto NovaPoint Iriksestä Locukseen on mahdollista, täytyy molemmissa järjestel-

mistä löytyä jokin yksilöivä tekijä, jolla samat komponentit tunnistetaan uudessa järjes-
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telmässä samoiksi. Tällaisena voi toimia esimerkiksi yksilöivä tunniste, osoite, koordinaatit 

tai jokin näiden yhdistelmä. Joutsenon osalta tälle ei ole aina tarvetta, sillä osa Joutsenon 

valaisinpisteistä puuttuu Locuksesta. Tällöin komponenteille riittää sijaintimäärittely, jon-

ka perusteella niille määritellään sijainti uudessa järjestelmässä. 

Dokumentointiprosessissa seurataan piirustuksia uusimmasta vanhimpaan: uutta ulkova-

laistuskeskuksen jakoaluetta aloitettaessa selvitetään minkälaisia rakennus- ja saneeraus-

töitä alueella on tehty. Tuoreet dokumentit ovat aina luotettavampia kuin vanhat doku-

mentit, sillä vanhat dokumentit eivät välttämättä pidä enää paikkansa. Mikäli keskuksen 

alueella on enemmän kuin yksi rakennus- tai saneerausurakka, verrataan näitä dokument-

teja keskenään ja selvitetään rajapinnat joilla dokumentit liittyvät toisiinsa. On mahdollista 

että näiden dokumenttien kesken löytyy ristiriitoja. 

Erilaisten rakennus- ja saneerausurakoiden dokumentit muodostavat hyvän lähtökohdan 

ulkovalaistuskeskuksen jakoalueen määrittelylle, mutta ei välttämättä täysin kattavaa 

kuvaa. On mahdollista, että jakoalue on urakoitu vain osittain. Tällöin puuttuvat osat on 

täydennettävä skannatuista A0 -kokoisista karttalehdistä. Vastaavasti on mahdollista, että 

A0 -karttalehtien ja uudempien muutosten välillä on ristiriitoja.  

Dokumenttien välisten ristiriitojen tapauksessa on syytä luottaa tuoreempaan dokumenttiin. 

Kaikki ristiriidat eivät kuitenkaan ratkea dokumentteja vertailemalla. Kuuselan tapaus oli 

pääteltävissä käsilläolevasta materiaalista vertailemalla käyttöönottomittauksia dokumen-

toituihin jakorajoihin. Näin arvaukselle voidaan esittää peruste. Näin ei kuitenkaan aina 

ole, ristiriidat voivat olla niin pahoja tai informaatiota yksinkertaisesti puuttuu siten, että 

verkon todellisesta tilasta ei voida esittää perusteltua arvausta. Tällöin verkon kytkentäkaa-

vio on selvitettänä kenttätutkimuksena, jolloin asentaja käy havainnoimassa tai mittaa-

massa piirin todellisen kytkentätilan. 

Itse dokumentointiprosessi on useampivaiheinen, sillä Lappeenranta-Joutsenon eri osat on 

dokumentoitu vaihtelevasti. Digitaalinen dokumentointityö on suoraviivainen prosessi, kun 

verkko on dokumentoitu paperisessa muodossa hyvin. Tämä kuitenkin pätee ainoastaan 

Lappeenrannan alueella ja Joutsenossa hyvin vaihtelevasti. Tätä sotkee myös erilaiset muu-

tostyöt. Seuraavaksi käsitellään dokumentointiprosessi siinä muodossa, kuin digitaalista 

dokumentointityötä suorittava sen näkee. Prosessin lähtökohtana ovat 5.1 eritellyt tapauk-

set dokumentoinnin tilasta eri puolilla Lappeenranta-Joutsenoa. Prosessi on esitettynä 
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pääpiirteittäin kuvassa 17. Tämä muodostaa dokumentointiprosessin rungon, joka mukau-

tetaan Lappeenrantaan ja Joutsenoon sopiviksi prosesseiksi. 

 

Kuva 17 Dokumentointiprosessi prosessikaaviona 

Kappaleessa 5.1 todetaan ensimmäiseksi puutteeksi, että digitaalisista järjestelmistä 

puuttuu osa valaisinpisteistä. Ottaen huomioon, että näitä puuttuvia valaisimia on suhteessa 

vähän, noin 5 – 10% kokonaismäärästä, näiden täydellinen selvittäminen ei ole välttämättä 

tarkoituksenmukaista. Mikäli on tiedossa täsmälliset kaupunginosat tai kadut, joilta 

valaisimia puuttuu, niiden sijainnit on syytä kartoittaa. Jos sijainnista ei ole aavistustakaan, 

voidaan sijainneista esittää arvauksia karttojen (Liitteet I ja II) perusteella, näin on toimittu 

aiemmin mainittujen Myllymäenkadun, Rauhan ja Ruoholammen alueiden puutteellisuus. 

Muuten valaisinpisteiden etsiminen voi olla liian työläs prosessi. On mahdollista, että 

nämä valaisimet puuttuvat järjestelmästä, koska niissä on edelleen vanha elohopeahöyry-

lamppu tai lampputyyppi on muuten tuntematon, eikä niitä siten ole kartoitettu osana 

lamppuvaihtoa. Tällöin nämä valaisinpisteet tulevat dokumentoitua jossain vaiheessa 

lamppuvaihdon edetessä. 
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5.3.1 LAPPEENRANTA 

Lappeenrannassa dokumentointiongelmien keskiössä on ilmajohtoverkkojen ja koko ulko-

valaistusverkon kytkentäkaavioiden täydellinen puuttuminen Trimble Locusista. Lappeen-

rannan osalta tämä informaatio on kuitenkin paperisina dokumentteina ja lähtökohtaisesti 

dokumentit ovat luotettavia. Vaikeutena on, että dokumentteja saman ulkovalaistuskeskuk-

sen jakoalueella voi olla useita.  

Tästä seuraa, että Lappeenrannan dokumentointi on suoraviivainen prosessi, jossa voidaan 

seurata Antti Pöntisen projektia maakaapeleiden dokumentoinnista Trimble Locusiin. 

Erona Antti Pöntisen projektiin valaisinpisteiden sijainteja ei tarvitse dokumentoida kuin 

erikoistapauksissa. Näin saadaan ilmajohtoverkko dokumentointua samalle tasolle kuin 

maakaapeliverkko on tällä hetkellä Trimble Locusissa. Tällöin ulkovalaistusverkon fyy-

siset rakenteet ovat dokumentoitu ja kaikkien verkkokomponenttien sijainnit ovat digitaa-

lisessa muodossa. 

Sijaintitietojen ollessa digitaalisessa muodossa voidaan dokumentoida verkon topologia. 

Koska ulkovalaistusverkko on dokumentoitu Lappeenrannassa hyvin, verkon topologian 

digitointi on pääsääntöisesti yksinkertainen prosessi, jossa paperisessa muodossa oleva ver-

kon topologia jäljennetään digitaaliseen järjestelmään. Aiemmin on todettu, että eri doku-

menttien välillä on ristiriitoja, jolloin joudutaan esittämään valistunut arvaus verkon kyt-

kentätilasta tai tekemään jakorajaselvitys kenttätutkimuksena. 

5.3.2 JOUTSENO 

Joutsenon dokumentointiongelmat sen sijaan ovat monimuotoisemmat kuin Lappeen-

rannan. Joutsenossa dokumentoinnin taso vaihtelee kaupunginosakohtaisesti. 2012 toteu-

tettiin Trimble Locusin käyttöönotto. Tämän jälkeen Trimble Locusiin on dokumentoitu 

Joutsenossa suoritettuja ulkovalaistusverkon rakennus- ja saneeraustöitä. Näistä on 

olemassa myös paperiset dokumentit, joista ilmenee ulkovalaistusverkon kytkentäkaaviot 

kyseisten kaupunginosien osalta. Näiden dokumentointi on suoraviivaista, kuten Lappeen-

rannan alueella. 

Kuten Lappeenrannassa, Joutsenon ilmajohtoverkkoa ei ole lainkaan dokumentoituna. 

Lisäksi dokumentoimatta on vanhempi maakaapeliverkko ennen vuotta 2012. Näistä maa-

kaapeliverkko on kuitenkin dokumentoituna paperiseen muotoon ja Antti Pöntisen projek-

tin mukaisesti on dokumentoitavissa digitaaliseen muotoon. Ilmajohtoverkon dokumen-
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taatiot sen sijaan ovat korkeintaan suuntaa-antavia, eikä paperisia dokumentteja voida pitää 

luotettavina. Ilmajohtoverkon fyysiset rakenteet on siis selvitettänä kenttätutkimuksena. 

Ilma- ja maakaapeliverkon fyysisten rakenteiden dokumentointitilasta on vedettävissä 

paralleeli myös verkon kytkentäkaavioiden oikeellisuuteen. Maakaapeliverkon osalta pape-

risia dokumentteja voidaan pitää lähtökohtaisesti luotettavina. Ilmajohtoverkon osalta 

jakorajaselvitys on suoritettava kenttätutkimuksena. 

Joutsenon dokumentoinnin tila vaihtelee suuresti ja on kaupunginosakohtainen. Doku-

menttien digitoinnin kannalta on hyödyllistä, että informaation lähteitä on mahdollisimman 

vähän, ideaalisesti yksi dokumentti josta ilmenee verkon fyysiset rakenteet ja jakoalueet. 

Joutsenon ulkovalaistusverkko onkin syytä kartoittaa paperiseen muotoon mahdollisimman 

kattavasti ennen verkon varsinaista digitointia. Lappeenrannan ulkovalaistusverkon digi-

tointi vie joka tapauksessa aikaa, joka voidaan käyttää hyväksi dokumentoimalla Joutsenon 

ulkovalaistusverkkoa siihen muotoon, että sen digitointi on yksinkertaista tiedonsiirtoa 

digitaaliseen järjestelmään.  

5.3.3 JAKORAJASELVITYS KENTTÄTUTKIMUKSENA 

Joutsenon osalta jakorajaselvitys joudutaan tekemään täysin kenttätutkimuksena, Lappeen-

rannan osalta kenttätutkimusta tarvitaan avuksi vaan erityistapauksissa joissa dokumen-

taatio ei tarjoa kyllin selkeää vastausta.  Kenttätutkimuksessa sähköasentaja selvittää kes-

kuksen kunkin lähdön. 

Määritellään jakoraja käytännössä. Ilmajohtoverkossa jakorajan tunnistaa yksinkertai-

simmillaan siitä, että kahden pylvään väliltä puuttuu ilmajohto. Tällöin on varmistuttava, 

ettei yhteyttä ole maakaapelina. Toinen mahdollisuus on, että johdot ovat kiinni samassa 

pylväässä, mutta eivät ole kytkettynä toisiinsa. Tällöin jakorajan tunnistaa siitä että toinen 

ilmajohdon päistä on kierretty lenkille valaisinpylvään yläpäähän. Maakaapeliverkon osal-

ta täytyy avata valaisinpylvään kansi ja kurkistaa sisään. Valaisinpylvääseen nousee kaksi 

kaapelia, mikäli kaapelit on kytketty yhteen, jakorajaa ei ole. Mikäli kaapeleista vain 

toinen on kytketty valaisinpisteeseen, sijaitsee valaisinpylväässä jakoraja. 

Jakorajaselvitys kenttätutkimuksena tapahtuu käytännössä siten, että sähköasentaja kytkee 

ulkovalaistuskeskuksesta yhden lähdön päälle. Tämän jälkeen sähköasentaja selvittää ulko-

valaistuskeskuksen alueella kaikki valaisimet jotka syttyivät. Ensimmäisen sammuneen va-

laisimen kohdalla varmistetaan vielä, että jakoraja varmasti sijaitsee siinä pylväässä eikä 
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esimerkiksi valaisinvian seurauksena ole seuraavassa. Tätä iteroidaan, kunnes ulkovalais-

tuskeskuksen kaikki lähdöt on käyty läpi ja jakoalue tunnetaan kaikkine jakorajoineen. 

Vastaavaa menettelyä noudatetaan, kun selvitetään yksittäisiä ongelmakohtia. Ensin selvi-

tetään keskukset jotka ongelmakohtaa syöttävät ja tutkitaan miten ongelmakohdan valai-

simet syttyvät kun eri lähdöt nostetaan jännitteellisiksi. 

On syytä huomioida, että osa keskuksista ja valaisinpylväistä eivät ole kosketussuojattuja 

kansien ollessa auki. Tästä seuraa, että kenttätutkimusta suorittavan henkilön on perus-

teltua olla sähköalan ammattihenkilö.  

5.4 TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI 

Uuden verkkotietojärjestelmän käyttöönottoon liittyy kolme vaihetta, joiden kunkin työ-

määrä on arvioitava erikseen. Näistä itse dokumentointiprosessin työmäärät on arvioita-

vissa kolmella eri lähteellä: Antti Pöntisen suorittama maakaapeliverkon digitointiprosessi 

sekä Jari Malvelan arviot dokumentointiprosessista, joita verrataan Kuuselan kaupungin-

osan testidokumentointiin.  

Maakaapeliverkon digitointi Antti Pöntisen projektissa työllisti seuraavasti: ensimmäisenä 

kesänä digitointia suoritti kolme korkeakouluopiskelijaa, toisena kesänä digitointia suoritti 

viisi korkeakouluopiskelijaa. Työaika on kestänyt toukokuun puolesta välin elokuun lop-

puun. Lisäksi osa on tehnyt työtä myös talvella, joka hankaloittaa työmäärän arviointia. 

Näillä tiedoin voidaan kuitenkin vetää johtopäätös että työaikaa on kulunut ainakin 28 

miestyökuukautta. Jos oletetaan, että digitoijista 2 – 3 ovat tehneet talven ajan puolikasta 

työviikkoa koko prosessin työmäärä kasvaa noin 34 – 40 miestyökuukauteen. Topi 

Kankaan arvion mukaan Lappeenrannassa maakaapeliverkosta ulkovalaistusverkon osuus 

on korkeintaan viidennes, eli tästä työmäärästä noin 7 – 8 miestyökuukautta on kulunut 

ulkovalaistusverkon maakaapeliverkon dokumentointiin. On kuitenkin syytä muistaa että 

tästä työstä osa on ollut valaisinpisteiden sijaintien kartoittamista, eikä pelkästään maa-

kaapelien kartoittamista. Todellinen maakaapeliverkon kartoittamiseen kulunut työaika on 

siis vähemmän. Lisäksi ulkovalaistusverkon osa koko maakaapeliverkosta on parhaimmil-

laankin vain karkea arvio. 

Jari Malvela arvioi työmäärää seuraavanlaisesti:  

1. Trimble Locusista tuotujen valaisinpisteiden ja maakaapeleiden yhdistäminen 

verkoksi: 1h/100 valaisinpistettä 
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2. Trimble Locusista tuotujen valaisinpisteiden ja ilmajohtoverkkojen digitointi sekä 

yhdistäminen verkoksi: 4h/100 valaisinpistettä 

3. Ulkovalaistuskeskuksen ominaisuustietojen ja lähtöjen määrittely: 1h/ulko-

valaistuskeskus 

Sovitetaan yllämainitut työmääräarviot Lappeenrannan ulkovalaistusverkon tietoihin: 

17 000 valaisinpisteestä puolet on maakaapelia ja puolet ilmajohtoa. 300 ulkovalaistuskes-

kuksella kokonaistyömääräksi dokumentointiprosessin osalta tulee siis noin 4 – 5 miestyö-

kuukautta. Tässä on syytä huomioida, että Jari Malvelan arviot perustuvat hyvin dokumen-

tointuun verkkoon, jossa erillisten ongelmien ratkaisuun ei tarvitse käyttää aikaa. Lappeen-

rannankin alueella on odotettavissa ongelmia, joten tätä on syytä pitää optimistisena 

arviona. 

Kuuselan dokumentointiin kului aikaa seuraavanlaisesti:  

1. 90 – 120 minuuttia 73 valaisinpisteen dokumentointiin. 

2. 15 – 30 minuuttia ulkovalaistuskeskuksen dokumentointiin 

3. 15 – 30 minuuttia Kuuselan alueella olleiden muiden yksityiskohtien järjestelemi-

seen, esimerkkinä valaisinten vaihetietojen merkinnät. 

Sovitetaan yllämainitut työmäärät Lappeenrannan ulkovalaistusverkon tietoihin. Näin saa-

daan kokonaistyömääräksi dokumentointiprosessin osalta noin 3 – 5 miestyökuukautta. On 

kuitenkin syytä havaita, että Kuuselan ulkovalaistuskeskukset ovat tavanomaista pienem-

piä josta seuraa että kaupunginosan ongelmatkin ovat luultavasti tavanomaista pienempiä. 

Suurimpien ulkovalaistuskeskusten digitoinnin työmäärä ei välttämättä skaalaudu valaisin-

pisteiden mukaan lineaarisesti, joten Kuuselasta linearisoidut työmääräarviot ovat luul-

tavasti alakanttiin. 

Kun verrataan kolmella eri tavalla saatuja työmääriä keskenään, havaitaan että keskinäiset 

poikkeamat eivät ole kovinkaan suuria. Antti Pöntisen osalta hämärtävänä tekijänä toimii 

se, että on vaikea arvioida mikä osa prosessista on ollut valaisinpisteiden kartoittamista ja 

mikä maakaapeleiden kartoittamista. Vaikeaa on myöskin arvioida ulkovalaistusverkon 

osuutta koko maakaapeliverkosta. Vastaavasti tuntematon muuttuja on talvella dokumen-

tointiin käytetty työmäärä. Työmäärästä kuitenkin havaitaan, että se on samassa koko-

luokassa verrattuna kahteen muuhun menetelmään, kun otetaan huomioon että siihen kuu-

luu työvaiheita, joita kahteen muuhun menetelmään ei kuulunut; toisaalta kahdessa muussa 

menetelmässä on työvaiheita jotka eivät kuuluneet Antti Pöntisen projektiin.  
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Jari Malvelan työmääräarviot ja Kuuselan dokumentoinnista tehdyt työmääräarviot sen 

sijaan ovat lähellä toisiaan. Näistä on kuitenkin syytä havaita, että Malvelan arviot perus-

tuvat hyvin dokumentoituun aineistoon ja Kuuselan kaupunginosa ei välttämättä edusta 

keskiarvoisinta ulkovalaistuskeskusta Lappeenrannassa, ollen siten huonosti linearisoita-

vissa koko Lappeenrannan aineistoon. Nämä kuitenkin perustuvat todelliseen dokumen-

tointityöhön ja siten niitä on syytä pitää todellisina arvioina dokumentointiprosessin työ-

määrästä, joskin liian optimistisina. Todellinen dokumentointiprosessin työmäärä lienee 

jossain näiden menetelmien välimaastossa, ollen kokoluokassa 5 – 7 miestyökuukautta. 

Tämän lisäksi dokumentointiprosessia viivästyttää Joutsenon ongelmat, aiemmin on todet-

tu että Joutsenosta hyvin dokumentoituja osia on ainoastaan maakaapeliverkko. Ilmajohto-

verkko on selvitettävä kokonaan kenttätutkimuksena ja maakaapeliverkkokin on olemassa 

suurelta osin ainoastaan paperisina dokumentteina. Joutsenon osalta onkin järkevää doku-

mentoida koko Joutsenon verkko aluksi paperiseen muotoon mahdollisimman hyvin, en-

nenkuin sitä aletaan digitoida. Vaikka Joutseno on noin kolmannes Lappeenrannan ulko-

valaisinverkosta, Antti Pöntisen toteuttamasta projektista nähdään että verkon digitointi 

paperisesta muodosta on työläämpää kuin valmiiden digitaalisten komponenttien yhdistely 

verkoksi. Verkon selvitystyö paperiseen muotoon on myöskin työläs työvaihe. Topi Kan-

gas arvioi, että yhden keskuksen jakoalueen ja jakorajojen selvitys voisi viedä keskimäärin 

noin 2 h/ulkovalaistuskeskus. Tästä seuraa, että Joutsenon alueen jakorajaselvitys veisi 

noin 1 – 1,5 miestyökuukautta. Ilmajohtojen kartoitus on kokoluokaltaan yhtä työläs teh-

tävä. Joutsenon ulkovalaistusverkon selvitystyö vie siis noin 2 – 3 miestyökuukautta. 

Joutsenon dokumentointi paperiseen muotoon on myös samassa kokoluokassa. Tämä kun 

sovitetaan dokumentointiprosessin työmääriin, niin havaitaan että Joutsenon ulkova-

laistusverkon selvitystyö on suurinpiirtein samassa kokoluokassa kuin Lappeenrannan 

ulkovalaistusverkon dokumentointi, ollen 4 – 5 miestyökuukautta. Näin ollen Joutsenon 

selvitystyö pidentää itse digitointiprosessia noin 2 kuukautta, jolloin koko digitointi-

prosessin kesto on luokassa 7 – 9 kuukautta. 

5.5 RAJAPINNAT TRIMBLE LOCUS:IIN  

Lappeenrannassa Trimble Locus ja WebMap muodostavat pääasiallisen selailurajapinnan 

paikkatietoinformaatiolle, siten myös ulkovalaistusverkolle. Trimble Locus on tällä hetkel-

lä ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa sähkönjakeluverkon maakaapeliverkolle paik-

katiedon dokumentointijärjestelmä. Ulkovalaistusverkon osalta uusi dokumentointijärjes-
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telmä ottaa operatiivisen paikkatietojärjestelmän roolin Trimble Locusilta. Tällöin ulkova-

laistusverkko dokumentoidaan samankaltaisella ohjelmistohierarkialla kuin Lappeenrannan 

Energia Oy:llä dokumentoidaan kaasu-, vesi- ja kaukolämpöverkkoja. Operatiivisena jär-

jestelmänä toimii Trimble NIS, josta paikkatieto siirretään tuoteliitoksen kautta Trimble 

Locusiin. Ulkovalaistusverkon osalta jos dokumentointijärjestelmänä toimii Keypron 

KeyLight, täytyy määritellä rajapinta josta informaatio siirretään Keypron palvelimilta 

Trimble Locusiin. Mikäli dokumentointi suoritetaan Trimble NIS:llä, informaatio voidaan 

siirtää tuoteliitoksen kautta yksinkertaisesti, tavalla joka on Lappeenrannassa jo tuttu. 

Rajapinnat Trimble Locusiin määrittyvät luvussa 4.1 määriteltyjen vaatimusten perusteella, 

on hyödyllistä että myös Trimble Locus kykenisi esittämään ulkovalaistusverkon topo-

logiaa mahdollisimman hyvin, vaikka ei siihen täysin luontainen järjestelmä olekaan. Täl-

löin ulkovalaistusverkon selailu onnistuu Trimble Locusin ja WebMapin avulla, eikä jo-

kaista sähköistä yksityiskohtaa tarvitse selvittää varsinaisen operatiivisen järjestelmän 

omalla asiakasohjelmistolla. On käytön kannalta tehokasta, että yksi selailujärjestelmä 

kykenee esittämään mahdollisimman monenlaatuista informaatiota. 

Trimble Locusia ei ole kuitenkaan tarkoitettu sähköverkkojen hallinnointiin, dokumentoin-

tiin tai esittämiseen, joten tämä muodostaa ongelman. Trimble NIS:n tapauksessa tuote-

liitoksen rajapintaa ei ole kuitenkaan rajattu ja se voidaan määritellä vapaasti. Tästä seuraa, 

että siirrettävä informaatio on määrittelykysymys ja Trimble Locusin lopullisen hyödyl-

lisyyden selailurajapintana muodostaa sen oma kyky esittää informaatiota. Luvussa 4.2 to-

dettiin, että Trimble Locus kykenee tallentamaan informaatiota sähköisten verkkojen topo-

logiasta, mutta ongelmaksi muodostuu informaation visualisoinnin rajoitukset. 

Yksinkertaisia topologioita on kuitenkin Trimble Locusin avulla yksinkertaista esittää, 

tällainen on esimerkiksi ohjaustopologia. Sekä Trimble NIS:n että KeyLightn tapauksessa 

ohjausjännitettä välittävät johdot on merkittävä erikseen. Tällöin tämä tieto on vietävissä 

Trimble Locukseen ja tämän tiedon avulla verkosta voidaan suorittaa haku ja korostus, 

jossa ainoastaan nämä johdot näkyvät. 

Jakoalueet ovat myöskin esitettävissä Trimble Locuksessa, joskaan ei yhtä visuaalisesti 

kuin varsinaisessa operatiivisessa järjestelmässä. Trimble NIS:n tapauksessa jakorajaa var-

ten on oma virtuaalinen komponentti, joka toimii käytännössä avoimena kytkimenä. Tämä 

kytkin on siirrettävissä Trimble Locusiin, jolloin kytkinkomponentti näkyy myös Trimble 

Locuksen puolella. KeyLight:n puolella tämä on ongelmallisempaa, sillä KeyLightissa ei 
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ole erillistä komponenttia jolla jakoraja esitetään. KeyLightissa vastaava toteutetaan mer-

kitsemällä johdolle, ettei sen toista päätä ole kytketty kiinni valaisinpisteeseen. Tällöin on 

mahdollista suorittaa aineistoon haku, jolla etsitään pylväät jotka ovat vain yhdessä 

johdossa kiinni. Nämä pylväät muodostavat aina kunkin lähdön viimeisen pylvään ja siten 

jakorajan. Tällöin Locuksen puolella tämä pylväs on erikseen merkittävä jakorajaksi. 

Tätä monimutkaiset toimenpiteet ovat Trimble Locuksessa hankalia. Operatiivisissa järjes-

telmissä, jotka ovat tarkoitettuja sähköisten verkkojen hallinnointiin, on luonnostaan työ-

kaluja joilla voidaan korostaa yksittäisiä lähtöjä, keskusten lähtöjä, kokonaisten verkkojen 

tai verkko-osien topologioita. Trimble Locuksessa on mahdollista valita yksi johto, jolloin 

koko johto tulee korostetuksi. Ongelmaksi muodostuu, että tämä ei osaa ottaa huomioon 

edellisessä kappaleessa kuvattuja tapoja siirtää jakorajainformaatio Trimble Locukseen ja 

esittää se. 

Trimble Locuksessa on kuitenkin mahdollista eritellä kukin ulkovalaistuskeskus, tällöin 

täytyy määritellä lista, jolla on kaikki ulkovalaistuskeskukset. Ottaen huomioon, että Lap-

peenrannassa ulkovalaistuskeskuksia on noin 300, lista tulisi olemaan pitkä ja käytännöl-

lisyyden rajoilla. Kuten ohjaustopologiankin avulla, tällä ratkaisulla voidaan kuitenkin 

korostaa aina valitun ulkovalaistuskeskuksen syöttämä jakoalue. Koska molemmat ehdolla 

olevat operatiiviset verkkotietojärjestelmät pystyvät visualisoimaan koko ulkovalaistus-

verkon topologian, ei tämän informaation vieminen Trimble Locukseen ole ongelma. 

Trimble Locus voidaan ottaa käyttöön myös osaksi kunnossapitoa. Tällöin vikaantunut 

laite merkitään verkkotietojärjestelmän puolella vikaantuneeksi ja sille merkitään vian 

tyyppi. Vikatiedot viedään Trimble Locusiin, jolloin Trimble Locusissa voidaan määritellä 

vioittuneiden laitteiden lista joka näyttää vioittuneet laitteet ja miten ne ovat vioittuneet.  

5.5.1 WEBMAP  

WebMapin on nimensä mukainen sovellus, sen tarkoitus on tarjota mahdollisuus selata 

karttoja, paikkatietoa ja suorittaa analyysejä selaimen avulla ilman erillistä asiakassovel-

lusta. WebMap itsessään on erillinen selailualusta ja itsessään on riippumaton Trimble 

Locuksesta. Tyypillisesti kuitenkin WebMap määritellään hakemaan informaationsa jonkin 

toisen tietojärjestelmän tietokannasta, esimerkiksi Trimble Locuksesta. Näin on toimittu 

myös Lappeenrannassa. Vaikka WebMap on erillinen ohjelma ja sille on oma tietokanta, 

nämä kaksi tietojärjestelmää usein sekoitetaan yhdeksi ja puhutaan yhdestä järjestelmästä.  
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Tästä syystä Trimble Locuksen ja WebMapin välinen rajapinta on määriteltävä erikseen, 

jotta sama informaatio näkyy molemmissa. WebMap ja Trimble Locus ovat kuitenkaan 

käyttöliittymiltään hyvin samankaltaiset, WebMapin funktio kun on tarjota ainoastaan 

selainpohjainen käyttöliittymä. Tästä seuraa, että rajapintamäärittely itsessään on yksin-

kertainen.  
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6 VERKKOTIETOJÄRJESTELMÄN YLLÄPITO 

Uuden verkkotietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen verkonhaltijan vastuulla on ylläpitää 

verkkotietojärjestelmää dokumentoimalla verkkoon tehdyt muutokset. Nykymuodossa 

ulkovalaistusverkon dokumentointipalvelut on ostettu osana huolto- ja kunnossapito-

sopimusta Lappeenrannan Energia Oy:ltä, jossa kartoittajat dokumentoivat verkkoon 

tehdyt muutokset.  

Uuden verkon dokumentoinnissa keskeisessä osassa ovat kartoitustiedot. Kartoitustietoja 

käytetään Lappeenrannassa nykyään verkkomuutosten dokumentointiin sekä sähkö-, 

kaasu-, vesi- ja kaukolämpöverkolle. Ulkovalaistusverkon kartoitustiedot eivät poikkea 

muiden verkkojen kartoitustiedoista. Nämä tiedot ovat joko takymetrillä tai GPS-mittauk-

sella saatuja komponenttien koordinaattitietoja ja ovat listattuna tiedostoon. Tiedostossa 

jokainen rivi on komponenttisyöte: riviltä käy ilmi mistä ja minkälaisesta komponentista 

on kyse sekä komponentin sijaintitiedot. Tiedosto on tekstimuotoinen, joka tarkoittaa että 

tiedoston tallennusmuoto ei rajoita tiedoston lukemista. Järjestelmällä tiedoston kukin rivi 

tiettyyn formaattiin saadaan aikaan helpostisyötettävää informaatiota. Tiedosto voidaan 

lukea uudessa verkkotietojärjestelmässä ja tiedostossa listatut komponentit tulevat tuo-

duiksi digitaaliseen muotoon. 

Listat eivät kuitenkaan pidä sisällään sähköistä informaatiota, ainoastaan komponenttien 

paikkatiedot ja tyypit. Dokumentoijan tehtäväksi jää rakentaa sähköiset kytkennät, määri-

tellä komponenttien ominaisuudet, eritellä keskuksien lähdöt ja muodostaa jakorajat. Tässä 

tarvitaan saneeraus- ja rakennusurakan luovutus- tai suunnitteludokumentteja, joista käy 

ilmi kytkennän piirikaavio. 

Tähän on kolme mahdollista ratkaisua ja tässä luvussa käydään kaikki ratkaisut läpi sekä 

niiden hyviä ja huonoja puolia. Verkkomuutosten dokumentointi prosessina itsessään on 

riippumaton siitä, minkälaista järjestelmää dokumentointiin käytetään ja kuka doku-

mentoinnin suorittaa.  

Ylläpito on mahdollista toteuttaa joko Lappeenrannan kaupungin suorittamana, joka on 

sikäli looginen ratkaisu että ulkovalaistusverkon haltijana toimii Lappeenrannan kaupunki. 

On perusteltua, että verkonhaltija huolehtii itse verkon dokumentoinnista ja dokumentaa-

tion ylläpidosta. Toisaalta, tapauksesta riippuen tämä voi edellyttä joidenkin asioiden uu-

delleen järjestämistä. Lappeenrannan tapauksessa ulkovalaistusverkon kunnossapito ja osa 
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rakennustyöstä on Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:llä, tästä seuraa että merkittävä osa 

urakoiden dokumentointia on Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n tiloissa. Lappeen-

rannan sähköisten verkkojen dokumentointi on myös täysin Lappeenrannan Energiaverkot 

Oy:n vastuulla. Mikäli dokumentoinnin ylläpidon vastuut siirretään Lappeenrannan kau-

pungille, dokumentit joudutaan siirtämään Lappeenrannan kaupungin tiloihin. Todennäköi-

sesti Lappeenrannan kaupunki joutuu myös palkkaamaan henkilöstöä, joiden vastuu-

alueella on yksinomaan sähköisten verkkojen tai täsmällisemmin sanottuna ulkovalaistus-

verkon dokumentointi.  

Toisena vaihtoehtona ylläpito voidaan sisällyttää osaksi suunnittelua ja urakointia. Tämä 

on erityisen kätevä vaihtoehto tapauksessa, jossa verkkotietojärjestelmä on myös suun-

nittelutyökaluna. Suunnittelutoimistolle annetaan käyttöoikeudet verkkotietojärjestelmään 

tehdä erillinen suunnitelmaluonnos kohteelle, jonka jälkeen urakointitoimija toteuttaa 

suunnitelman ja kirjaa suunnitelmaluonnokseen muutokset. Tämän jälkeen urakoitsija tai 

suunnittelija täydentää suunnitelmaluonnokseen muutokset vastaamaan todellista verkkoa 

ja suunnitelma ajetaan varsinaiseen verkkotietojärjestelmään, niinsanottuun master-kan-

taan.  

Dokumentointi voidaan suorittaa myös ostopalveluksena osana nykyistä huolto- ja kunnos-

sapitosopimusta. Tällöin ulkovalaistusverkon dokumentoinnista vastaa Lappeenrannan 

Energia Oy. Tämä on perusteltu vaihtoehto, sillä Lappeenrannan Energialta löytyy koke-

musta ja osaamista sähköisten verkkojen dokumentointiin. Resursseja sen sijaan ei oletus-

arvoisesti välttämättä ole. Nykyään toteuttava ulkovalaistusverkon sijaintitietojen doku-

mentointi laajenee merkittävästi, kun tehtäviin lisätään myös ulkovalaistusverkon topo-

logian dokumentointi. Sijaintitietojen dokumentointi on komponenttisyötetiedoston vientiä 

tietojärjestelmään. Verkon topologian dokumentointi edellyttää tutkimustyötä verkon kyt-

kentätilasta, joka on manuaalisesti suoritettavaa työtä. Vastaavasti seurauksena kaikki ver-

kossa tehtyjen muutosten dokumentit, joita ei toteuttanut Lappeenrannan Verkonrakennus 

Oy, joudutaan toimittaa Lappeenrannan Energia Oy:lle muutosten dokumentointia varten. 

Vähintäänkin tämä vaihtoehto edellyttää huolto- ja kunnossapitosopimuksen tarkistamista 

sekä mahdollisesti myös sen vuosittaiskustannusten uudelleenarviointia, sillä on mah-

dollista että Lappeenrannan Energia Oy joutuu palkkaamaan lisää henkilöstöä vastaamaan 

dokumentoinnista. Joka tapauksessa ulkovalaistusverkon dokumentointivastuun sisällyttä-
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minen osaksi huolto- ja kunnossapitovastuuta kuormittaa Lappeenrannan Energia Oy:llä 

toimivia dokumentoijia. 

Lisähenkilöstön palkkaaminen on todennäköistä, jotta ulkovalaistusverkon dokumentaatio 

voidaan pitää ajantasaisena riippumatta suorittaako dokumentointia Lappeenrannan kau-

punki itse vai Lappeenrannan Energia Oy. Tällöin on syytä pohtia kuka tähän dokumen-

tointitehtävään on sopiva. Kun lisähenkilöstön palkkaaminen on akuutti ongelma, on 

ulkovalaistusverkko jo digitoitu nykyisestä tilastaan kokonaan uuteen järjestelmään ja on 

valmis käyttöönotettavaksi. Tällöin verkon digitoinnin suorittanut henkilö tuntee dokumen-

tointijärjestelmät, dokumentointitavat ja on sisäistänyt valtavan osan ongelmista joita do-

kumentointiprosessiin liittyy. On siis luonnollista ajatella, että henkilö joka ulkovalaistus-

verkon on dokumentoinut nykyisestä pääsääntöisesti paperisesta muodosta digitaaliseen 

muotoon jatkaa vastaisuudessa ulkovalaistusverkon dokumentoinnin ylläpitotehtävissä.  
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7 YHTEENVETO 

Tutkimuksena lähtötilanteena Lappeenranta-Joutsenon ulkovalaistusverkko ei täyttänyt 

viranomaisten asettamia vaatimuksia sähkölaitteiston haltijalle. Ulkovalaistusverkon doku-

mentaatio oli sillä tasolla, ettei haltijan voitu katsoa tuntevan laitteistoaan. Tutkimuksen 

tavoitteena oli saattaa dokumentaatio viranomaisvaatimusten edellyttämälle tasolle. Toi-

saalta sähköinen dokumentointijärjestelmä mahdollistaa tehokkaan suunnittelun ja tiedon 

monipuolisen käytön useiden eri ulkovalaistusverkkotoimijoiden kesken, joten on perustel-

tua etsiä dokumentointiratkaisu, jolla ulkovalaistusverkon dokumentointi suoritetaan säh-

köisellä dokumentointijärjestelmällä. Topologian ja ohjausjärjestelmien hyvä dokumen-

tointitaso mahdollistavat verkon tehokkaan käytön. Jo 15 min säätö 12 h paloajalla 

tarkoittaa 4 % tai noin 40 000 € säästöä vuositasolla. 

Tutkimuksessa pyrittiin ensin selvittämään, miten tavoitteet voitaisiin toteuttaa nykyisin 

käytössä olevilla dokumentointijärjestelmillä Trimble Locus, NovaPoint Iris ja Tiedon 

PowerGrid. Näistä Trimble Locus ja NovaPoint Iris todettiin olevan riittämättömiä säh-

köisten verkkojen dokumentointiin. PowerGrid on sähköisten verkkojen dokumentointiin 

tarkoitettu järjestelmä, mutta se on täysin irrallinen järjestelmä Trimble Locusista. Tästä 

olisi seurannut että samat verkot dokumentoitaisiin kahteen kertaan kahteen eri järjes-

telmään, toisaalta Tiedon PowerGridissä ei ollut valmiina työkaluja ulkovalaistusverkon 

hallintaan.  

Tutkimuksessa todettiin, että nykyisin Lappeenrannassa olevat dokumentointijärjestelmät 

ovat riittämättömiä ulkovalaistusverkon tarpeisiin, joten ratkaisuja haettiin ulkopuolelta. 

Tutkimus tarjosi kaksi erillistä ja riippumatonta järjestelmää ulkovalaistusverkon doku-

mentointiratkaisuksi: Keypron KeyLight ja Trimble NIS. Näistä KeyLight on yksinomaan 

ulkovalaistusverkon dokumentointiin tarkoitettu järjestelmä ja siten täytti tekniset vaati-

mukset hyvin. Trimble NIS on laaja ohjelmistojärjestelmä, joka kattaa sähkönjakeluverkon 

lisäksi myös kaasu-, vesi- ja kaukolämpöverkkojen dokumentointijärjestelmät. Trimble 

NIS ohjelmistojärjestelmistä sähkönjakeluverkon dokumentointiin tarkoitettu verkkotieto-

järjestelmä, joten se täyttää ulkovalaistusverkon dokumentoinnille asetetut tekniset 

vaatimukset hyvin. 

Molempien järjestelmien heikoksi puoleksi osoittautui niiden tuotemallit, KeyLight on 

SaaS -tuote ja Trimble NIS SaaP -tuote. SaaS ja SaaP -tuotemallien hyödyt ja haitat ovat 
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lähes toistensa polaarisia vastakohtia. SaaS -tuotemallista seuraa, että asiakas ei voi olla 

täysin varma kuka verkkoinformaatiota käyttää ja missä - toisaalta informaatio on helposti 

käytettävissä missä vain ja milloin vain. SaaP -tuotemallista seuraa, että järjestelmän käyt-

tö rajoittuu järjestelmän käyttöympäristöön ja käyttäjä joutuu itse vastaamaan järjestelmän 

ylläpidon aiheuttamista kuluista - toisaalta käyttäjä voi olla aina varma kuka informaatiota 

käyttää ja miten. Lopulta järjestelmien paremmuus ratkeaa käyttäjän tarpeiden mukaan, on 

täysin järjestelmän käyttäjästä kiinni onko informaation hyvä saatavuus hyvä vai huono 

puoli. 

Molempien verkkotietojärjestelmien pienenä puutteena mainittakoon, että kumpikaan ei 

kyennyt laskemaan oikosulkuvirtaa tapauksessa jossa oikosulkuvirta tunnetaan jollakin va-

laisimella ja halutaan laskea mitä oikosulkuvirta on siitä pisteestä eteenpäin rakennetulla 

verkolla. Tätä ei voida kuitenkaan pitää kovinkaan kriittisenä puutteena, sillä edelläkuvattu 

oikosulkuvirtalaskenta on yksinkertainen laskettava myös käsin kun kyseessä on säteit-

täinen verkko. Molemmat verkkotietojärjestelmät kuitenkin pystyivät laskemaan oiko-

sulkuvirrat ulkovalaistuskeskuksilta eteenpäin, jolloin tämä ominaisuus tukee suunnittelu-

työtä. 

Osana tutkimusta myös määriteltiin itse dokumentointiprosessi jolla uusi dokumentointi-

järjestelmä otetaan käyttöön sekä määritellään uuden verkkotietojärjestelmän suhde muihin 

Lappeenrannassa käytössä oleviin dokumentointijärjestelmiin. Tässä spekuloitiin mahdol-

lisia dokumentointiprosessin ongelmia saatavilla olevan aineiston ja asiantuntijalausun-

tojen perusteella, näin oli mahdollista tunnistaa ongelmia etukäteen. Ongelmia testattiin 

käytönnössä testidokumentoinnilla Kuuselan kaupunginosassa, jossa havaittiin että useat 

päällekkäiset dokumentointijärjestelmät ovat keskenään ristiriitaisia. Kuuselan testidoku-

mentaation avulla myös arvioitiin kauanko itse dokumentointiprosessi kestää. Vertaamalla 

Antti Pöntisen toteuttamaa maakaapeliverkon dokumentointia 2012 ja Gerako Oy:n Jari 

Malvelan lausuntoja digitoinnin työmääristä Kuuselan kaupunginosan testidokumentointiin 

voitiin arvioida, että Lappeenranta-Joutsenon ulkovalaistusverkon digitointi kestää noin 7 – 

9 kuukautta. 

Lappeenranta-Joutsenon dokumentointiprosessin tekee erityisen haastavaksi dokumentaa-

tion lähtötilanne. Lappeenranta-Joutsenossa dokumentaatio on erittäin hajanaista, sitä on 

suoritettu neljällä erillisellä ja riippumattomalla tavalla: käytössä on ollut sähköiset tieto-

järjestelmät Trimble Locus ja NovaPoint Iris, joiden välisissä tiedoissa on ristiriitoja. 
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Lisäksi dokumentteja on tarjolla A0 -karttalehtinä sekä erilaisina urakoiden suunnittelu- ja 

luovutuspiirustuksina. Ongelman haastavuutta korostaa erityisesti se, että dokumentointi-

taso vaihtelee merkittävästi Lappeenrannan ja Joutsenon välillä. Ulkovalaistusverkon 

dokumentoinnista on vaikeaa määritellä yksiselitteisiä ja yksinkertaisia sääntöjä, jotka pi-

täisivät paikkansa. Yhdessä kaupunginosassa paikkansa pitävä sääntö ei välttämättä koske 

muuta kaupunkia lainkaan. Joutsenossa on kokonaisia alueita, joiden ulkovalaistusverkon 

rakenteesta ei ole olemassa minkäänlaista luotettavaa informaatiota. Digitointiprosessia 

varten lähes koko Joutseno on selvitettävä kenttätutkimuksena.  

Lappeenrannan alueella ulkovalaistusverkko on dokumentoitu pääsääntöisesti hyvin, A0 -

kokoiset karttalehdet tarjoavat hyvän lähtökohdan dokumentointiprosessille. Kuitenkin 

Joutseno on ulkovalaistusverkoltaan merkittävä osa, noin kolmannes Lappeenranta-Jout-

senon ulkovalaistusverkosta, joten Joutsenon selvitystyö tulee olemaan työmäärältään 

merkittävä siivu koko dokumentointiprojektista. 

Tutkimuksen osana määriteltiin myös uuden verkkotietojärjestelmän rooli yhtenä Lappeen-

rannan kaupungin tietojärjestelmänä. Lappeenrannassa on käytössä useita eri tietojärjes-

telmiä, joiden välissä on vaihtelevasti rajapintoja. Tutkimuksen kannalta keskeisin käy-

tössä olevista tietojärjestelmistä oli Trimble Locus ja siihen yhteenkytketty web-pohjainen 

selailurajapinta WebMap. Trimble Locus ja WebMap toimivat nyt ja tulevat jatkossakin 

toimimaan tärkeimpänä paikkatiedon selailualustana. Tästä syystä osana tutkimuksta 

määriteltiin rajapinta uudesta verkkotietojärjestelmästä Trimble Locusiin ja edelleen 

WebMapiin, jotta ulkovalaistusverkon selaaminen onnistuisi pääasiallisella paikkatiedon 

selailualustalla mahdollisimman monipuolisesti. 

Tutkimuksessa esitettiin vielä pohdintoja sähköisen verkkotietojärjestelmän ylläpitämisen 

vastuista käyttöönoton jälkeen. Käytännössä tässä oli kolme tahoa: Lappeenrannan kau-

punki, Lappeenrannan Energia Oy ja ulkopuolinen toimija. Ulkopuolisella toimijalla 

tarkoitetaan esimerkiksi suunnittelutoimistoa tai urakoitsijaa, jolta edellytetään rakennetun 

verkon dokumentointi.  

Lappeenrannan kaupungilla on Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa huolto- ja kunnossa-

pitosopimus, jonka yhtenä osa on ulkovalaistusverkon dokumentointi: Lappeenrannan 

Energia Oy dokumentoi ulkovalaistusverkon maakaapeliverkon muutokset Trimble 

Locukseen. Lappeenrannan kaupunki on verkonhaltijan roolissaan looginen vaihtoehto 

ylläpitämään ulkovalaistusverkkoaan, tässä tapauksessa materiaali toimitetaan Lappeen-
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rannan kaupungille, jossa ylläpitoa suorittaa koulutettu henkilö. Toisaalta looginen 

vaihtoehto on myös Lappeenrannan Energia Oy. Heiltä löytyy resursseja ja osaamista 

sähköisten verkkojen dokumentointiin sekä Lappeenrannan Energia Oy toimii yhtenä 

urakoitsijana ulkovalaistusverkossa, jolloin osa dokumentaatiosta tulee luonnostaan 

Lappeenrannan Energia Oy:n tiloihin. 
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