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TERMIT
SFS

Suomen Standardoimisliitto

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization, eurooppalainen sähköalan standardointiorganisaatio

IEC

International Electrotechnical Commission, kansainvälinen sähköalan standardointiorganisaatio

kV

kilovoltti

km

kilometri

AJK

aikajälleenkytkentä

PJK

pikajälleenkytkentä

PYSYVÄ

sähköverkon pysyvä vika, jota ei saada palautettua pika- tai aikajälleenkytkennällä

TN-C

Terra Neutral - Combined

PEN

Protective Earth and Neutral

TN-C-S

Terra Neutral – Combined - Separated

TN-S

Terra Neutral – Separated

mm²

neliömillimetri

IT

Isolated Terra

A

ampeeri

V

voltti

UPS

Uninterrupted Power Supply, akkuvarmanteinen sähkönsyöttöjärjestelmä

Hz

hertsi

kVA

kilovolttiampeeri

EASA

European Aviation Safety Agency, Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Ik1v

yksivaiheisen oikosulkuvirran tehollisarvo
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Ik3v

kolmivaiheisen oikosulkuvirran tehollisarvo

Ik3vTh

kolmivaiheinen terminen oikosulkuvirta

Ik3vDyn

kolmivaiheinen dynaaminen oikosulkuvirta

LED

Light Emitting Diode, valoa emittoiva puolijohdekomponentti

EASA ADR

European Union Aviation Safety Agency Aerodromes

CAD

Computer Aided Design

MS

Microsoft

CTRL

Control, näppäimistön näppäin

SHIFT

Shift, näppäimistön näppäin
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1 JOHDANTO
Suomessa sähköalla noudatetaan ensisijaisesti kansallista sähköturvallisuuslakia, joka määrää
sähkölaitteistot rakennettavaksi siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Sähköturvallisuutta valvova viranomainen julkaisee sähköturvallisuuslaissa mainitut standardit, joita
noudattamalla sähköturvallisuuslain mukainen vaatimustaso voidaan saavuttaa. Suomessa käytettävät SFS-standardit ovat lähes identtisiä eurooppalaisten CENELEC-standardien kanssa.
CENELEC:in standardit pohjautuvat edelleen maailmanlaajuiseen IEC-standardiin.
Sähköturvallisuuslain vaatimukset on voitava osoittaa myös suunnitteluasiakirjoin, joiden tuottamiseen verkonlaskentaohjelma on sähköverkkoa suunniteltaessa erinomainen väline. Verkonlaskentaohjelma mahdollistaa vaatimuksenmukaisuuden toteamisen jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Verkonlaskentaohjelma mahdollistaa myös sellaisten laitteistojen vaatimuksenmukaisuuden todentamisen, joita ei voida valmiiksi rakennettuna mitata tavanomaisia mittalaitteita käyttäen.
1.1 Diplomityön tavoite
Tämän työn tavoitteena on selvittää, mikä markkinoilla olevista verkkolaskentaohjelmista on sopiva Finavia Oyj:n käyttöön. Selvitys tehdään teknillistaloudellisena tarkasteluna, jossa otetaan
huomioon ohjelman kyky säteittäisesti syötetyn, erillislähteellisen pienjännitesähköverkon suunnittelulaskentaan, sekä ohjelman hinta. Taloudellisessa tarkastelussa selvitetään hinta ohjelman
lisenssille ja arvioidaan käyttökokemusten perusteella sitä, miten paljon työkustannuksia syntyy
Helsinki-Vantaan nykyisen verkon mallintamisesta, sekä ohjelman helppokäyttöisyyttä. Valintaperusteena on erityisesti käytettävyys Helsinki-Vantaan lentoaseman sähköverkossa, eikä Finavian verkostolentoasemia huomioida tarkastelussa. Lopputulos on todennäköisesti hyvin hyödynnettävissä myös muille Finavian lentoasemille, sillä niiden sähköverkot on suunniteltu suurilta
osin samoja periaatteita, standardeja ja sopimuksia noudattaen.
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2 SÄHKÖVERKKO HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA
Tässä luvussa kuvataan Suomessa käytössä olevan sähkönjakeluverkon perusperiaate sähkön
tuotannosta pienjännitejakeluun saakka.
Yhteen liitetty ja laaja sähköverkko takaa koko Suomelle taloudellisen ja hyvällä hyötysuhteella
tapahtuvan sähkön siirron. Hyvin suunniteltu sähköverkko on taloudellinen ja käyttövarma, eikä
se aiheuta vaaraa ihmisille tai muulle ympäristölle. [3, s 54, 73] Suomessa sähkön kantaverkon
hallinnoinnista ja kehittämisestä vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Fingridin tehtäviin kuuluu
yhdistää sähkön tuottajat teollisuuslaitoksiin ja verkkoyhtiöihin, mitkä edelleen jakavat sähköenergian kuluttajille jakeluverkkojen välityksellä. Fingrid huolehtii myös siirtoyhteyksien kehittämisestä ja rakentamisesta, sekä tehoreservin ja kansainvälisen sähkömarkkinakaupan mahdollistavan valtion rajojen yli kulkevien sähkönsiirtoyhteyksien rakentamisen. Lisäksi Fingridin vastuisiin kuuluu kantaverkon valvonta, tasepalvelu ja verkon ylläpito. Fingrid ei toimi sähkön myyjänä, mutta on osaomistajana 18,8 % osuudella yhteispohjoismaisessa sähköpörssi Nord Poolissa.
[5]
Sähkön siirtoverkko alkaa tuotantolaitoksilta, missä sähköenergia tuotetaan yleisimmin turbiineilla, joita pyörittää eri käyttövoimista saatava energia. Turbiinit pyörittävät edelleen generaattoreita, joissa tuotetaan sähköenergiaa yleisesti 10,5 kV tai 20 kV jännitetasolla. Generaattorimuuntajat muuntavat sähkön kaukovoimansiirtoon sopivalle 220 kV / 400 kV jännitetasolle ja
muunnettu sähköenergia syötetään kaukovoimansiirtoverkkoon. Suomessa on 4600 km 400 kV
ja 2200 km 220 kV kaukovoimansiirtolinjoja. [5] Kaukovoimansiirtoverkosta sähkö jaetaan verkkomuuntajien kautta suurjännitejakeluun, missä jännitetaso on 110 kV. Suurjännitejakeluverkko
on yksinään lähes yhtä suuri, kuin kaukovoimansiirtoverkko yhtensä. 110 kV voimajohtoja on
suomessa kaikkiaan 7600 km. Suurjännitejakelun tasolla on suorina asiakasliittyjinä suuria teollisuuslaitoksia, kuten jalostamoita ja konepajoja.
Kaukovoimansiirtoverkko ja osa suurjänniteverkosta muodostavat yhdessä kantaverkon, jolla
huolehditaan koko Suomen kattavasta sähkönjakelusta. Kaukovoimansiirtoverkko rakennetaan
yleensä rengasverkoksi tai silmukkaverkoiksi, jolloin verkon vikakestoisuus ja siirtohäviöt ovat
säteittäistä verkkoa pienemmät. Suurjänniteverkosta lasketaan kantaverkon osaksi ne osuudet,
joissa 110 kV siirtolinja voi toimia 400 kV siirtolinjan korvaajana yksittäisellä osuudella, mikäli
400 kV siirtolinjassa tapahtuu katkos. Kaukovoimansiirtoverkkoja pidetään yleensä normaalikäyttötilanteessa yhtenäisenä renkaana. Suurjänniteverkon pitämistä yhtenäisenä renkaana rajoittavat kaukovoimansiirtoverkon mahdolliset häiriöt ja johdon laukeamiset. Pienemmän jännitetason siirtolinja voi kuormittua liikaa, mikäli jokin saman renkaaseen rakennetun sähköverkon suuremman jännitetason kaapeli putoaisi pois verkosta ja verkon tasausvirta alkaisi kulkea pienem-
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män jännitetason sähkölinjan kautta. Suurjänniteverkkojen rengasrakenteet kuitenkin mahdollistavat paremmin kytkentätilojen muutokset ja tiettyjen verkko-osien jännitteettömäksi tekemisen,
kun verkon jokainen solmu voidaan syöttää useammasta suunnasta.
Sopivan jänniteportaan valinta parantaa verkon hyötysuhdetta, jolloin verkosta saadaan taloudellisesti kannattavampi. Suuremmalla jännitetasolla siirtolinjassa kulkevat virrat saadaan alemmiksi, kun taas pienemmille jännitetasoille siirryttäessä saman tehon siirtämiseksi tulisi virran
olla suurempi. Kasvava virta synnyttää virtalämpöhäviöitä, joka kasvaa suoraan verrannollisen
siirtovirran neliöön. Suurempien jännitetasojen synnyttämä edullisempi virtalämpöhäviö menee
hukkaan lyhemmillä matkoilla, kun verkon komponentit ovat kuitenkin alempien jännitetasojen
vastaavia komponentteja huomattavasti kalliimpia. Samoista syistä pienjännitesiirtoverkon 400
V jännitetasolla ei ole järkevää toteuttaa kilometrien mittaisia sähköenergian siirtoja.
Fingridin verkossa tapahtuvista vioista huomattavan suuri osa tapahtuu 110 kV alueverkon
osassa. Vuonna 2017 tapahtuneista vioista 151 kpl oli 110 kV verkon vikoja ja vastaavasti 220
kV verkossa vikoja oli vain 3 kpl ja 400 kV verkossa vikoja esiintyi 15 kpl. [6] Kaukovoimansiirtoverkot ovat rakennettu yleisesti rengasverkoiksi ja niiden suunnittelu vian kestoisuuden
osalta on huolellisempaa. Käytännössä 220 kV ja 400 kV verkkojen johtimet ovat pylväissä niin
korkealla, että esimerkiksi kaatuvat puut eivät voi jäädä konkeloon linjoja vasten.
Suurjännitejakelusta sähköenergia muunnetaan syöttömuuntajilla 20 kV jännitetasolle, jolla
sähkö jaetaan kuntien ja kaupunkien sisällä. Jakeluverkosta käytetään myös nimitystä keskijänniteverkko. Keskijänniteverkot eivät ole Fingridin hallinnassa, vaan niistä vastaavat yleensä paikalliset verkkoyhtiöt. Verkkoyhtiöt hallinnoivat omaa alueellisena liiketoimintamonopolina jakeluverkkoaan ja siihen liitettyjä jakelumuuntamoita. Keskijännitejakelussa on asiakkaina suorina
keskijänniteliittyjinä paljon tehtaita, pieniä tuotantolaitoksia, kauppoja ja suurempia toimistorakennuksia.
Paikalliset verkkoyhtiöt vastaava edelleen myös keskijännitteisen sähkön muuntamisesta pienjännitejakelussa käytettävälle 400 V tasolle. Pienjännitejakelu on paikallista ja lähes poikkeuksetta
verkkoonkytkentäehtojen mukaan säteittäisesti syötettyä jakelumuuntamoilta. Pienjännitejakelun
piiriin kuuluvat lähes kaikki asuinrakennukset ja kaupalliset rakennukset, jotka vaativat sähkötehoa vain tavanomaisten sähkölaitteiden käyttöä varten.
2.1 Suurjännitejakelu
Helsinki-Vantaa saa jakelunsa kahdelta 110 kV sähköasemalta, jotka sijaitsevat maantieteellisesti
lentoaseman rakennusinfrastruktuurin vastakkaisilla puolilla. Näiltä asemilta syötetään syöttömuuntajien kautta kahta 20 kV kytkinlaitosta, sekä suoraan muutamia yksittäisiä 20 kV muuntoasemia. Toiselle kytkinlaitokselle on myös 20 kV varayhteys kolmannelta 110 kV sähköasemalta.
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Finavian verkon lisäksi sähköasemilta syötetään Finnairin omistamaa 20 kV verkkoa, sekä lentoaseman alueella sijaitsevia kehäradan asemien ja tunnelin muuntoasemia. Kahdella erillisellä
suurjännitejakelupisteellä pyritään suojautumaan jakeluverkon häiriöiltä, kun lentoaseman sähkönsyöttö voidaan tarvittaessa järjestää yhden sähköaseman kautta. Vastaava järjestely on yleinen
myös teollisuuslaitoksissa, joissa sähkönsyötön katkeaminen johtaisi tuotantoseisahduksiin ja
vaurioihin. Lentoaseman tapauksessa sähkönsyötön häiriö voi aiheuttaa ongelmia suoraan tai välillisesti lentoliikenteen operatiiviselle toiminnalle ja pahimmillaan olla osasyynä lento-onnettomuuteen johtavassa tapahtumaketjussa. Yleisesti sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset lentoasemalla ovat kuitenkin kaupallisia, eli niiden haittavaikutukset näkyvät lähinnä liikennevirran sujuvuudessa.
Fingridin suurjännitejakelussa 110 kV jakelujännitteellä vuonna 2017 tapahtuneista jakeluhäiriöistä yhdellä oli vaikutusta Helsinki-Vantaan lentoaseman sähköverkkoon. Avojohdon maasulku
aiheutti kuusi sekuntia kestäneen häiriön, joka poistui pikajälleenkytkennällä (PJK). Lisäksi kahdella Helen sähköverkkojen 110 kV verkossa sattuneella häiriötilanteella oli vaikutusta lentoasemaan. Näistä molemmat olivat lyhytaikaisia häiriöitä ja vaikutusaika verkossa oli alle sekunti.
Vuosien 2012 ja 2018 välillä lentoasemaan sähköverkkoon vaikuttaneita 110 kV jakeluverkon
häiriöitä on ollut vuosittain 0 – 6 kpl, eli keskimäärin 2,7 kpl. [8]
Kahdennettu järjestelmä lyhentää mahdollisten katkojen kestoa ja suurin osa vioista on niin lyhytkestoisia, että niistä ei aiheudu toimenpiteitä muihin verkko-osiin. 110 kV jakeluverkon suojaukset ja automaattiset jälleenkytkentäjärjestelmät toimivat lähes kaikissa tilanteissa suunnitellusti, jolloin käyttäjälle ei aiheudu merkittäviä käyttökatkoksia. Kuitenkin jotkin lentoaseman herkemmät järjestelmät vaativat täysin häiriöttömän sähkönsyötön, jolloin ei voida turvautua ainoastaan kahdennettuun suurjännitejakeluun. Suurjännitejakelun piirissä oleminen vähentää kuitenkin pidempikestoisten sähkönjakeluhäiriöiden kestoa, sillä kahden toisistaan riippumattoman 110
kV linjan vikaantuminen samaan aikaan on epätodennäköistä.
2.2 Keskijänniteverkko
Helsinki-Vantaan lentoaseman sähkön runkoverkko on toteutettu 20 kV keskijänniteverkolla.
Lentoaseman keskijänniteverkko käsittää 48 muuntoasemaa, joista 4 on Finavian omia keskijänniteliittymän liittymäkohtia ja 44 on Vantaan Energian Sähköverkkojen, joka omistaa alueen
verkkoyhtiönä myös keskijännitekaapelit. Alueella on näiden lisäksi myös muiden toimijoiden
keskijänniteliittymäpisteitä ja muuntoasemia.
Muuntoasemat ovat kahta lukuun ottamatta rengasverkossa ja ne on mahdollista syöttää kummalta tahansa sähköasemalta erikseen. Tietyillä muuntoasemilla, jotka palvelevat lentoaseman
kriittisiä osia on toteutettu syötönvaihtoautomatiikka, jos toisen sähköaseman syötössä ilmenee
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häiriöitä. Syötönvaihtoautomatiikasta on suunniteltu luopumista ja sen varmentava toiminnallisuus korvattaisiin UPS-järjestelmällä, joka kykenisi syöttämään muuntoaseman kriittisiä kuormia. Syötönvaihtoautomatiikan vaihtoaika on yksi sekunti, mutta jo siinä ajassa herkimmät järjestelmät voivat sammua, joka voi johtaa pitkään käyttökatkokseen.
Häiriötilastoissa Helsinki-Vantaan lentoasemalle sähköä jakelevan Vantaan Energian Sähköverkkojen 20 kV sähköverkossa on ollut vuosittain seuraavasti:
Taulukko 1: Vantaan Energian Sähköverkkojen 20 kV vikatilasto. [9]
Vikatyyppi

Vuosi
2018

2017

2016

2015

2014

2013

PYSYVÄ

15 kpl

27 kpl

26 kpl

25 kpl

31 kpl

33 kpl

AJK

2 kpl

10 kpl

7 kpl

5 kpl

11 kpl

17 kpl

PJK

15 kpl

10 kpl

16 kpl

14 kpl

16 kpl

26 kpl

Edeltävän taulukon vioista lentoasemaan toimintaan vaikuttavia on ollut vuosina 2013 - 2018
keskimäärin 2 kpl vuosittain. Vikatyypeistä aikajälleenkytkentä AJK ja PJK pikajälleenkytkentä
ovat sähköverkon automatiikan palauttamia vikoja ja pysyvät viat PYSYVÄ ovat vaatineet käyttöhenkilöstön toimenpiteitä ennen verkon palauttamista normaaliin käyttötilaan. Pikajälleenkytkentää koetetaan noin 0,7 sekunnin kuluttua viasta ja aikajälleenkytkentää noin 60 sekunnin kuluttua, jos pikajälleenkytkentä ei onnistunut [28]. Keskijännitevioissa on yhtenä yleisenä syynä
kaivuuvaurio, jotka on lentoaseman uuden maantyöstölupaprosessin myötä saatu vähenemään.
Lisäksi on laitteiston toimintavikoja ja käyttäjistä tai asentajista johtuneita käyttäjävikoja. Joissakin tapauksissa häiriö olisi todennäköisesti ollut vältettävissä, mikäli asennus tai käyttötilanteessa
työhön olisi kiinnitetty enemmän huomiota.
Lentoaseman alueeseen vaikuttavia 20 kV sähköverkon häiriöitä on tarkastellulla välillä tapahtunut vähemmän, kuin 110 kV häiriöitä. Alemmalla 20 kV jännitetasolla tapahtuvat häiriöt ovat
vaatineet useammin käyttöhenkilöstön toimenpiteitä ja olleet kestoltaan pidempiä. [8] Keskijänniteverkon pienemmästä vikataajuudesta huolimatta ei voida sanoa, että alempi jännitetaso olisi
luotettavampi, sillä sen parissa tehdään enemmän virhealttiita käyttötöitä ja sen pääasiallinen
asennustapa maakaapelointina on alttiimpi kaivuuvaurioille, kuin korkealla kulkevat ilmajohdot.
Lentoaseman verkko on kuitenkin muusta kaupungin 20 kV verkosta eristettynä mahdollista
saada toimintavarmaksi ja vähähäiriöiseksi, kun pääasiallisena tai ainoana liittyjänä alueen jakelumuuntamoissa Finavialla on ollut mahdollisuus suunnitella sähkönkäyttöä omien etujensa mukaisesti. Sähköverkkoyhtiöllä on kuitenkin tiedossa alueen erityislaatuisuus ja käyttötoimenpiteet
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sovitaan yhteistyössä Finavian sähköalan henkilöstön kanssa osana yhtiöiden välistä yhteistyösopimusta.
2.3 Pienjänniteverkko
Pienjänniteverkon osuus on lentoaseman sähkönsyöttöjärjestelmistä kaapelipituuksina mitattuna
suurin. Pienjänniteverkkoa syötetään säteittäisesti lentoaseman alueen 20 kV muuntoasemien jakelumuuntamoiden kautta muuntoasemien pääkeskuksiin. Pääkeskuksilta syöttöä jakaantuu edelleen kohteesta riippuen katujakokaappien, nousu- ja ryhmäkeskusten kautta käyttöpisteisiin.
Lentoaseman omassa sähköverkossa pyritään käyttämään sähkön jakelujärjestelmänä viisijohtimista TN-S-järjestelmä, jonka on katsottu erillisestä nolla- ja suojajohtimesta johtuen olevan vähiten häiriötä aiheuttava lentoaseman alueen muihin järjestelmiin, kuten tietoliikenne- ja radioverkkoihin. Lentoaseman vanhoissa asennuksissa on käytetty yleisesti nelijohtimista TN-C-järjestelmää, jossa nolla- ja suojajohdin on yhdistetty yhdeksi PEN johtimeksi. Samaa nelijohtimista
järjestelmää käytetään myös monien pienjänniteliittymien alkupäässä johtuen lentoaseman alueen
sähköverkkoyhtiön vaatimuksista. Tämä johtaa edelleen molempien järjestelmien yhdistelmään
TN-C-S-järjestelmään, missä verkon puolelta tuleva syöttö on toteutettu nelijohtimisella kaapelilla ja liittymän ensimmäisen syöttöpisteen jälkeen järjestelmää jatketaan TN-S-järjestelmänä
viisijohtimisella kaapelilla. Häiriömielessä järjestelmä on lähes vastaava puhtaan TN-S-järjestelmän kanssa, mikäli verkon puolelta tuleva syöttökaapeli ei ole tekemisissä häiriöalttiiden kaapeleiden kanssa. Järjestelmiä ei kuitenkaan ole sallittua käyttää toisin päin, missä TN-S järjestelmän
käytön jälkeen siirryttäisiin jälleen käyttämään TN-C-järjestelmää kytkemällä nolla- ja suojajohdin takaisin yhteen. Lisäksi uudiskohteissa TN-C-järjestelmää ei saa käyttää, eikä kohteissa,
missä johtimien poikkipinta-ala on vähintään 10 mm² kuparia tai 16 mm ² alumiinia. [1 s. 62-64]
Lentoaseman alueella on myös käytössä tavanomaisesta taajama- ja kiinteistöverkosta poikkeavia
sähköjärjestelmiä. Lentoliikenteen valaistusjärjestelmä, joka käsittää kaikki lentoliikenteen ohjaamiseen tarkoitetut valot, kuten lähestymis-, kiitotie- ja rullaustievalot toimivat erotusmuuntajasyöttöisellä 6,6 A vakiovirtajärjestelmällä. Kenttävalosäädin on syötetty pääkeskukselta kahdella vaihejohtimella ja syöttökaapelin suojajohdin on kytketty erotusmuuntajan runkoon, joka
estää runkoon syntymästä vaarallista kosketusjännitettä. Kenttävalojärjestelmissä käytetään siis
maasta erotettua IT-järjestelmää, jossa on maasulkuvalvonta. [1 s. 66-67]
Lentoasemalla on myös kohteita, joissa pienjänniteverkko voidaan syöttää useammasta muuntopiiristä. Tällainen usean syöttöpisteen TN-järjestelmä on altis harhavirroille, joiden seurauksena
voi syntyä sähkömagneettisia häiriöitä tai tulipaloja. Hyvällä suunnittelulla harhavirrat ja niiden
aiheuttamat haittatekijät ovat kuitenkin vältettävissä. [1 s. 65] Verkkolaskentaohjelman yhdeksi
ominaisuusvaatimukseksi on luettava myös mahdollisuus mallintaa ja laskea verkon harhavirtoja
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eri kytkentätilanteissa. Kahdesta eri muuntopiiristä tuleva syöttö voi myös olla käyttäjälle vaarallinen kytkentätilanteissa, joissa normaalitilanteessa syöttävä verkkokomponentti on otettu jännitteettömäksi, mutta työn alainen kohde tuleekin jännitteiseksi toisen syöttöpisteen kautta. Pääsääntöinen toteutustapa on kuitenkin säteittäinen syöttö yhden jakelumuuntajan muuntopiiristä.
Pienjänniteverkoissa, jotka eivät ole symmetrisesti kuormitettuja voi syntyä myös haitallista nollavirtaa. Kolmivaihejärjestelmän nollajohtimen virta on vaihejohtimien virtojen summa ja epätasaisesti kuormitetut vaihejohtimet voivat synnyttää nollajohtimeen suuriakin virtoja. Tämä on
varsin yleinen pienjänniteverkoissa, joissa erilaisia kuormia kytketään eri vaiheille ja haitta saattaa lisärakentamisen myötä kasvaa, mikäli järjestelmän olemassa olevia kuormavirtoja ei huomioida uusien asennusten suunnitelmissa. Myös epälineaariset kuormat voivat aiheuttaa suuria virtoja nollajohtimeen. Epälineaarisia kuormia ovat lähes kaikki tehoelektroniikkaa sisältävät laitteet, joiden käyttö eri sovelluksissa on koko ajan kasvussa. Lentoasemalla merkittävä epälineaarinen kuormitus syntyy esimerkiksi tyristorikytkimellä varustetuista kenttävalosäätimistä, pumppauksissa käytetyistä oikosulkumoottoreista ja tehoelektroniikalla varustetuista LED-valaisimista. Nollavirtojen ollessa haasteena tietyissä lentoaseman verkko-osissa olisi sen mallintaminen verkonlaskentaohjelmalla hyödyllistä, jotta vältytään sen aiheuttamilta ongelmatilanteilta,
jotka johtuvat komponenttien lämpenemisestä, eristeiden vanhenemisesta ja resonanssista. [10]
Yleisimmin epälineaariset kuormat synnyttävät 150 Hz kolmatta yliaaltokomponettia ja 250 Hz
viidettä yliaaltokomponettia. Ne ovat myös sähkön laadun kannalta haitallisimmat yliaaltotaajuudet. Kolmivaihejärjestelmän eri vaiheissa syntyvät yliaaltovirrat summautuvat nollajohtimeen,
kuten epäsymmetrisesti kuormitetuissa kolmivaiheverkoissa.
2.4 Varmennettu pienjänniteverkko
Lentoaseman kriittisen kuormat on varmennettu sähköverkossa esiintyvien häiriöiden varalta.
Kriittisiä kuormia ovat esimerkiksi lennonjohtoon liittyvät järjestelmät ja siviili ilmailua koskevassa yleisilmailusopimus EASA ADR:ssä mainitut valaistusjärjestelmät, meteorologiset laitteet,
instrumenttilähestymisjärjestelmät, tutkat, radiot ja viranomaisjärjestelmät. Lentoasemalla sähkönsyötön varmennus on toteutettu 11 varavoimakoneella ja 48 kpl kVA luokan UPS-laitteella,
joista osa toimii kahdennetun n+1 UPS-järjestelmän osana. Lisäksi lentoasemalla on useita pienempiä UPS-laitteita varmentamassa yksittäisiä kuormia tai pieniä laitekokonaisuuksia. UPS-laitteita käytetään myös asemataso- ja liikennealueen laiterakennuksissa ylijännitesuojaukseen ja turvaamaan sähkön laadulle herkät laitteet sähköverkon häiriöiltä, kuten salamaniskuilta. UPS-järjestelmät tarjoavat vikatilanteissa syöttämilleen laitteistoille katkeamattoman ja tahdistetun sähkönsyötön, mutta niiden varokäyntiaika on enimmillään noin tunti riippuen syötettävän laitteiston
tehosta ja UPS-laitteiden akkukapasiteetista. Pidemmän sähkökatkon varalta on lisäksi oltava järjestelmä, joka takaa katkeamattoman sähkönsyötön tunteja kestävien sähkökatkojen varalta.
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Laajempaan ja pidempiaikaiseen sähkönjakelun häiriöön lentoasemalla on käytössä varavoimakoneita. Lentoaseman varavoimakoneiden sähkönsyöttötehot ovat suuruudeltaan 400 – 1500
kVA. Varavoimakoneita on sijoitettuna lentoaseman muuntoasemille, jotka sijaitsevat rullausteiden ja kiitoteiden läheisyydessä, sekä sijoitettuna terminaaliin. Koneet ovat verkkoon tahdistuvia
ja ne käynnistyvät, mikäli alijännitevahti havaitsee syöttävän verkon jännitteen katkeamisen.
Kohteesta riippuen jännitetunto on joko syöttävän verkkokatkaisijan yläjännitepuolella tai vastaavasti muuntoasemilla, jotka on varustettu syötönvaihtoautomatiikalla, on jännitetunto verkkokatkaisijoiden yhdyssillassa. Varavoimakoneilla on mahdollista syöttää tehoa myös verkon suuntaan.
Kuten kappaleessa 2.2. jo mainittiin, jotkin lentoaseman kriittisiä kuormia syöttävät muuntoasemat on varustettu 400 V syötönvaihtoautomatiikalla, joka palauttaa muuntoaseman sähkönsyötön
alle yhdessä sekunnissa, jos toisen sähköaseman syöttöön tulee häiriöitä. Nämä muuntoasemat on
siten syötetty suoraan kummaltakin sähköasemalta ja syötönvaihtoautomatiikka on rakennettu
muuntoasemien pääkeskusten yhteyteen. Syötönvaihtoautomatiikka lyhentää sähköttömän ajan
kestoa verrattuna varavoimakoneeseen, mutta ei pysty poistamaan sitä täysin. Syötönvaihtoautomatiikka vaatii myös erikoismuuntamosopimusta sähköverkkoyhtiön kanssa, joka on kustannuksiltaan huomattava ja kustannuksia syntyy myös syötönvaihtoautomatiikan verkkokomponenteista. Toteutus kuvataan tarkemmin luvussa 4.1., missä esitellään verkostonlaskentaohjelmilla
mallinnettava verkkomalli.
Siviili-ilmailun yleissopimus EASA ADR asettaa reunaehtoja lentoaseman varmennetulle sähkönsyöttöjärjestelmälle, jotka vaativat varajärjestelmiä sähkönsyötölle. Sähkönsyötön varmennusjärjestelmä koostuu monesta osasta, joista jokainen järjestelmä palvelee erilaisia käyttö- ja
häiriötilanteita. Käytännössä varmennusta ei ole mahdollista toteuttaa vai yhtä järjestelmää käyttämällä johtuen suuresta tehontarpeesta ja myös katkeamatonta tehonsyöttöä vaativista laitteista
ja järjestelmistä. Varmennuskapasiteetti on myös mitoitettava turvaamaan lentoaseman toiminta
suurhäiriötilanteissa, joissa lentoaseman molemmat sähköasemat ovat jännitteettömiä pidemmän
ajan valtakunnallisen sähköenergian tuotantovajeen aikana. Varmennusjärjestelmä on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla on päädytty ratkaisuun, jossa
ensisijaisena sähkönsyöttönä käytetään valtakunnan verkosta saatava sähköä. Finavian verkostolentoasemilla tukeudutaan järjestelmään, jossa matalan näkyvyyden toimintamenetelmien aikana
varavoimakoneet käynnistetään toimimaan ensisijaisena sähkönsyöttönä ja sähköverkosta saatava
sähkö jää toissijaiseksi.
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3 SÄHKÖVERKOSTONLASKENTA
Tässä luvussa käydään läpi verkonlaskentaohjelmiston hyötyjä, yleisiä ominaisuuksia ja miten
verkonlaskentaa on aiemmin toteutettu Helsinki-Vantaan lentoasemalla, sekä mitä verkostolaskelmia vaaditaan sähköverkon rakentajilta ja haltijoilta.
Verkostonlaskennan tehtävä on tuottaa verkon suunnittelijalle tai rakentajalle tieto siitä, millaisilla komponenteilla toteutettuna sähköverkon suojauksen perusvaatimukset toteutuvat. Näitä perusvaatimuksia ovat ylikuormitussuojaus, oikosulkusuojaus ja vikasuojaus. Suositeltavaa on laskea myös jännitteenalenema ja suojauksen selektiivisyyden toiminta, mutta näitä ei suoraan vaadita SFS 6000 standardissa. Lisäksi, jos on tarve toteuttaa järjestelmään suojaus yli- tai alijännitteelle myös nämä on otettava huomioon suunnitteluvaiheessa. [1, s.34]
Suunnitteluvaiheessa toteutettu laskenta vähentää myös sähkölaitteiston rakentamisen kustannuksia, mikäli sillä vältetään yli- tai alimitoittaminen. Varmuuden vuoksi vedetty, liian suuren poikkipinnan omaava kaapeli ei paranna luotettavuutta merkittävästi, mutta tuo lisää kustannuksia.
Jos tulevaisuuden tarpeet jätetään lisäksi huomiotta, voidaan päätyä tilanteeseen, missä juuri vedetty kaapeli joudutaan liian pienenä romuttamaan paljon ennen sen teknisen käyttöiän päättymistä.
Verkostolaskennalla voidaan myös simuloida ja tutkia sähköverkon eri ilmiöitä, kuten tehonjakoa, harmonisia yliaaltokomponentteja, pyörivien koneiden aiheuttamia ilmiöitä ja verkon stabiiliutta. Laskeminen on useissa tapauksista huomattavasti vaivattomampi ja kustannustehokkaampi
tapa tutkia rakennettavan tai jo rakennetun verkon käyttäytymistä eri tilanteissa.
Oikein toteutettuna verkostonlaskenta auttaa verkon suunnittelijaa, rakentajaa ja haltijaa toteuttamaan sähköverkot turvallisesti ja taloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla, sekä välttymään
tulevaisuudessa yllättäviltä kustannuksilta, tapaturmilta ja onnettomuuksilta, jotka aiheutuvat
puutteellisesti suunnitellusta ja toteutetusta sähköverkosta.
3.1 Verkkolaskennan lakisääteiset vaatimukset ja ilmailutoimintaan liittyvät vaatimukset
Verkonlaskenta on oleellinen osa sähkötöiden suunnittelua, sillä se mahdollistaa verkon mitoittamisen, joka antaa lähtökohdat oikeiden komponenttien valintaa, jotta rakennettu verkko täyttää
sitä koskevat lakisääteiset säädökset kaikissa eri kytkentätilanteissa. Laskennan avulla verkon rakentamisessa vältytään myös käyttämästä ylimitoitettuja komponentteja ja lopputuloksena on teknillistaloudellisesti tarkasteltuna kestävä sähkölaitteisto.
Sähkötöissä noudatetaan Sähköturvallisuuslakia, joka sisältää luvut yleiset säännökset, sähkölaitteita koskevat vaatimukset, sähkölaitteistoa koskevat vaatimukset sekä sähkötöitä ja käyttötöitä
koskevat vaatimukset. Lisäksi sähköturvallisuuslaissa on omat lukunsa valvonnasta, vahingoista
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ja haitoista, sekä erinäisistä säännöksistä. Lain tarkoituksena on varmistaa, että sähkölaitteiden ja
sähkölaitteistojen käyttö on turvallista ja huolehtia, että käytöstä ei synny haitallisia sähkömagneettisia häiriöitä. [4, 1 §] Laissa ei sananmukaisesti määritellä, miten laitteisto suunnitellaan ja
rakennetaan turvalliseksi, mutta sen 31 § 1 kohdassa määrätään, että sähkölaitteisto on suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon 6 § 1 momentin 1…3 kohdassa säädetyt vaatimukset: ”
niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; niistä ei sähköisesti tai
sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.” Sähköturvallisuuslain 31 § toisessa kappaleessa määrätään sähkölaitteisto suunniteltavaksi siten, että laitteisto täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset. Käytännönläheisemmin olennaiset turvallisuusvaatimukset on mainittuna SFS 6000-1:2017 kohdassa 13
perusvaatimukset. Lain 31 § 2 kappaleen 2 kohdassa on kirjoitettu ” Olennaiset turvallisuusvaatimukset koskevat suojausta sähköiskulta, suojausta tulipaloa ja kuumuutta vastaan, suojausta
muilta haittavaikutuksilta, erityislaitteistojen sekä erityisolosuhteiden vaatimuksia, eri laitteistojen keskinäistä yhteensopivuutta sekä muita olennaisia rakennevaatimuksia. Vaatimukset koskevat myös tarpeellisia merkintöjä ja asiakirjoja.” [4, 31 §]. Edeltävässä lakiosassa merkittävä kohta
on asiakirjoja koskevat vaatimukset. Sähkölaitteiston suunnittelijan ja lopulta haltijan on voitava
osoittaa asiakirjoin, eli suunnitelmin ja laskelmin, että sähköverkko on rakennettu standardien
mukaisesti [4, 32 §]. Mikäli standardeista poiketaan, on sähkölaitteiston suunnittelija tai rakentajan kirjallisesti todennettava, että vaadittu turvallisuus taso on saavutettu muulla tavalla. [4, 34 §]
Poikkeavalle suunnitelmalla on myös oltava tilaajan antama lupa.
Suomalaisen lainsäädännön lisäksi Helsinki-Vantaan sähköverkon tulee olla siviili-ilmailua koskeva yleissopimus EASA ADR:n mukainen. Yleissopimus velvoittaa, että tietyn kategorian lentoasemien ympäristö ja lennonvarmistusjärjestelmät tulee olla syötettävissä toissijaisella tehonlähteellä, jos ensisijainen tehonlähde vikaantuu. Vaadittuihin järjestelmiin kuuluvat vähimmäisvalaistus lentoasemahenkilöstön työskentelyedellytyksien, kaikki estevalot, jotka ovat valvovan
viranomaisen mukaan merkittäviä, tutka- ja radiolaitteet, kiitotien lähestymis-, reuna-, keskilinjaja rullaustievalot, meteorologiset laitteet, olennainen turvallisuusvalaistus, hälytystehtävissä toimivaa henkilöstöä tukevat laitteet, aluevalaistus ilma-alusten seisontapaikoilla ja valaistus asematasoalueilla, joissa matkustajat saattavat liikkua. [5, 8.1.10, S. 216] Lisäksi kiitoteiden valaistukselle on annettu aikaraja-arvot, joiden sisällä siirtyminen ensisijaisesta tehonsyötöstä toissijaiseen on tapahduttava. Rajat vaihtelevat kiitotien kategorialuokituksen mukaan ja vaihtoajan raja
on joko 1 sekunti tai 15 sekuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että edellä mainituille järjestelmille on rakennettava varmentava tehonsyöttöjärjestelmä. Verkkolaskennan kannalta edeltävät
vaatimukset tarkoittavat sitä, että varmentavat tehonsyöttöjärjestelmät on kyettävä suunnittelemaan siten, että niiden toimivuus ja turvallisuus on taattu myös valmiiksi rakennetussa käyttötilanteessa.
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Helsinki-Vantaan lentoasemalla käytettäviä varmennetun sähkönsyötön toteutustapoja käytiin
läpi kappaleessa 2.4. EASA ADR ei ota kantaa varsinaiseen toteutustapaan, mutta järjestelmän
on kuitenkin oltava luotettava ja sähköturvallisuuslain määräyksien sekä sähköalan standardien
mukainen.
EASA ADR ei velvoita uusimaan ennen 1.1.2010 rakennettuja toissijaisia tehonsyöttöjärjestelmiä, joten lentoasemaa ei ole sen puitteissa tarvetta uusia, mutta Helsinki-Vantaan lentoaseman
tämänhetkisen laajennus ja perusparannusprojektien ollessa merkittäviä on myös varmennettuihin
sähkönsyöttöjärjestelmiin tehtävä parannuksia.
3.2 Verkkolaskenta Finaviassa ennen yhtiöittämistä
Ennen yhtiöittämistä vuonna 2010 Finavia toimi valtion liikelaitoksena. Ilmailulaitoksen ollessa
toiminnassa lentoaseman sähköverkko oli kokonaan Ilmailulaitoksen omistuksessa ja liityntäpisteinä oli kaksi 110 kV kaapelilinjaa, Tammiston ja Ruotsinkylän sähköasemilla. Tällöin myös 20
kV muuntoasemat, kojeistot ja kaapelit olivat Ilmailulaitoksen omistuksessa ja käytönjohtajan
alaisuudessa.
Finavian verkkolevyiltä löytyvistä tiedostoista ja dokumenteista voidaan nähdä, että tuohon aikaan verkonlaskentaan on kiinnitetty enemmän huomiota ja sitä on teetetty esimerkiksi ABB:ltä
ostettavalla palvelulla. ABB on käyttänyt verkkolaskentaan NEPLAN ohjelmistoa, joka on tässäkin työssä tarkasteltavana. Dokumentoituna on myös mm. muuntoasemien kennojen maasulkuilmaisimien asetteluarvoja, muuntajien datalehtiä, maadoitusmittauksia ja sähköasemien rinnanajovirtoja. 110 kV ja 20 kV verkojen osalta edeltävien laskelmien ja dokumenttien tuottamisvelvollisuus on siirtynyt sähköverkon myynnin myötä verkkoyhtiölle. Finavia on sittemmin hankkinut
omia keskijänniteliittymiä kohteisiin, joissa verkkoyhtiön tarjoama suurimmillaan 1000 A pienjänniteliittymä ei ole riittänyt lentoaseman tarpeisiin. Näillä muuntoasemilla 20 kV kojeisto on
Finavian käytönjohtajien alaisuudessa.
Pienjänniteverkon osalta, joka on sähköverkkoliiketoiminnan kaupan jälkeen Finavian omistuksessa ja Helsinki-Vantaan lentoaseman käytönjohtajien alaisuudessa, löytyy myös kattavasti laskelmia ja dokumentteja. Oikosulkuvirtalaskelmia on tehty muuntamoittain useista pienjännitesyötöistä ja niiden jälkeisistä solmupisteistä. Laskelmat on tehty pääosin vuonna 2005, mutta
joitakin niistä on päivitetty, tai muokattu vielä vuonna 2015. Luotettavasti ei voida todeta, että
miten laajalti eri solmupisteistä laskelmia on tehty, kun verkko on laskelmien teon jälkeen kehittynyt huomattavasti ja dokumentteja on nimetty vanhoilla lentoasemalla toimineiden yritysten
nimillä, jotka ovat sittemmin joko muuttuneet tai poistuneet käytöstä kokonaan. Dokumentit eivät
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sisällä historiatietoa, onko Ilmailulaitoksella tai Finavialla ollut joskus käytössä NEPLAN laskentaohjelma tai jokin sillä tuotettujen tiedostojen avaamiseen soveltuva lukuohjelmisto, jolla laskelmia on voitu tutkia.
3.3 Verkostolaskennan nykytila Finavian Helsinki-Vantaan lentoasemalla
Verkostolaskentaa on Finaviassa toteutettu useilla eri välineillä lähinnä käyttäjän mieltymyksistä
tai käytettävissä olevista ohjelmista riippuen. Laskentaan on esimerkiksi kehitetty omia Exceltaulukoita ja kaavoja Wolfram Alphaan. Projektiluontoisissa töissä, kuten lentoaseman kehityshankkeissa on myös ollut tapana ostaa palvelu ulkopuolisilta suunnittelukonsulteilta, jolloin Finavian projektiorganisaatiolla ei ole ollut tarvetta kehittää laskentatapoja. Verkostolaskennan hajanaisuus ja määrämuotoisuuden puute on aiheuttanut haasteita uusien sähkön liityntäpisteiden
rakentamisen suunnittelun yhteydessä.
Projektiluontoisissa töissä on ymmärrettävää, että sähkösuunnittelu hankitaan ulkoiselta toimijalta, jolloin verkostolaskentakin tulee saman hankinnan yhteydessä suunnittelijalta. Ylläpitävän
organisaation näkökulmasta ja käyttötarpeesta johtuen olisi hyödyllistä, että verkkolaskentaan
olisi olemassa riittävän kattava, helppokäyttöinen ja usean käyttäjän käytettävissä oleva ohjelma.
Projektien yhteydessä rakennetut sähkölaitteistot ja verkonosat olisi mahdollista mallintaa ja laskea yhdellä yhtenäisellä ohjelmalla, joka tarjoaisi kestävän ja helposti käytettävän laskentapohjan
tulevia rakennusprojekteja ajatellen.
Projekteissa käytetään useaa eri projektimallia, urakoitsijaa ja suunnittelutoimistoa. Lentoaseman
samaan osaan tehtävät projektit eivät ole riittävän tietoisia toisistaan tai eivät ole riittävän tiiviissä
keskusteluyhteydessä, jotta projektien toteuttama laskenta uusista verkon osista olisi yhtenevä.
Helsinki-Vantaan lentoaseman ylläpidon osalta tätä vaikeuttaa edelleen myös kahden erillisen
ylläpitoyksikön vähäinen vuoropuhelu omista projekteistaan ja niiden tuottaman dokumentaation
saatavuus ristiin yksiköiden välillä.
3.3.1 NOLA verkostonlaskentaohjelma
NOLA verkostonlaskentaohjelma on tällä hetkellä ainoa käytössä oleva verkostonlaskentaohjelma, mitä Finavialla on Helsinki-Vantaan lentoasemalla ollut käytössä. Ohjelmasta on parhaimmillaan ollut käytössä vain yksi paikallislisenssi, joka on ollut kiinteästi asennettuna yhdelle koneelle. Paikallislisenssin ongelmana on ollut sen käytettävyys, kun ohjelma on ollut vain yhden
työntekijän koneella, jolloin työpyynnöt omasta ja muista yksiköistä kuormittavat yhtä henkilöä
liiaksi ja yhden henkilön poissaolo tekee laskennan ohjelmalla mahdottomaksi. Kaikilla Finavian
sähköosaston henkilöillä ei myös ole ollut tiedossa tämän ohjelman olemassaoloa, jolloin kaikista
uusista asennuksista ei ole saatu tehtyä yhtenäistä verkkomallia. Sähköverkkolaskennan ylläpito
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yhden henkilön voimin voisi olla mahdollista, jos ylläpito olisi henkilön yksi pääasiallisista työtehtävistä, eikä hänellä olisi muuta merkittävää operatiivista valmiutta vaativaa toimea ja laskentavastaava olisi koko organisaation tiedossa.
Nolaan on ollut hankittuna myös verkkolisenssejä, mutta niitä ei useista yrityksistä huolimatta
saatu toimimaan Finavian palvelimella. Tähän on ollut myötävaikuttavina tekijöinä Nolaan saatavissa oleva vähäinen tuki ja Finavian IT-palveluyksikön vähäiset resurssit, jolloin vikojen selvittämiselle ei ole ollut riittävästi aikaa.
Nolan ominaisuudet ovat suhteellisen laajat, mutta viimeisin versiopäivitys 13.0.3 on päivätty
aikaan 13.5.2015. Ohjelmiston kehittäminen on siis ilmeisimmin ollut jo useamman vuoden pysähdyksissä ja kun ohjelmiston kehittäjään ei ole saatu yhteyttä on se todennäköisesti pysyvä tila.
Myös http://nola.fi internet domain on poistunut tai lopetettu ja tässä työssä ohjelmaa koskeva
tieto on hankittu Internet Archiven ylläpitämän Wayback Machinen kautta, josta voi lukea internet sivujen arkistotallenteita.
Nolan ominaisuuskuvauksessa mainitaan, että ohjelma kykenisi laskemaan verkkokuvaajasta oikosulkuvirrat Ik1v, Ik3v, Ik3vTh ja Ik3vDyn tilanteissa, sekä mitoittamaan näiden mukaan suurimman sallitun sulakekoon, sekä oikosulku- ja ylivirtasuojien arvot eri asennustavoilla halutulla
kuormituksen korjauskertoimilla.
Oikosulkutilanne kyetään myös mallintamaan graafisesti, mutta Nola ei kuitenkaan vastaa nykypäivän oletusta graafisesta käyttöliittymästä. Kuvasta 1 voidaan nähdä yhden verkko-osan laskutulokset Nolalla.
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Kuva 1: Nola verkkolaskentaohjelman graafinen käyttöliittymä.
Nolan laskentatuloksista kykenee tarkastelemaan yksihaaraista verkko-osaa, mutta jos yhden
muuntoaseman perässä on useita katujakokaappilinjoja, on sen mallintaminen Nolan käyttöliittymällä hankalaa ja graafinen esitys vaikeaselkoinen. Muuntoaseman kokonaiskuormituksen mallinnus on huomattavasti työläämpää, kun jokaisen verkkohaaran kuormat ja kuormituksen epätasaisuus pitäisi mallintaa vielä erilliseen verkkomalliin.
3.3.2 Excel laskentataulukot
Nolan lisäksi Finavian sähköalan henkilöstöllä on ollut käytössään valmiiksi koostettuja laskukaavoja, joiden avulla on laskettu esimerkiksi oikosulkuvirtojen riittävyyttä. Laskukoneena on
käytetty käyttäjän mieltymyksistä riippuen Exceliä, Wolfram Alphaa tai graafista laskinta. Laskentakaavoja on kopioitu ainakin rakennuksien sähköasennuskäsikirjasta D1, jossa on huomautuksena, että laskentakaavoilla saadut arvot poikkeavat korkeintaan 10 %:n luokkaa todellisesta
oikosulkuvirran arvosta. Kaavoilla laskemalla saatuja arvoja voidaan periaatteessa kuitenkin
käyttää mitoittamiseen, sillä saadut arvot poikkeavat aina turvallisempaan suuntaan todellisesta
arvosta. Jos kaikki asennukset suunnitellaan 10 % turvallisuuskertoimella, on tästä seurannaisena
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myös taloudellinen kustannus, kun asennukset toteutetaan tarpeettoman suurta kaapelin poikkipinta-alaa käyttäen. Käsin laskemalla saatujen arvojen dokumentointi on myös hankalampaa, eikä
niille ole osoitettu yhteistä paikkaa tai dokumentointijärjestelmää. Dokumentoinnin puute johtaa
taas edelleen myöhemmän vaiheen projektien suurempaan työmäärään, kun edeltävän työn dokumentteja ei välttämättä ole käytettävissä. Käsin laskettaessa otetaan usein huomioon vain useimmin esiintyvät pullonkaulat kapeassa ja eristetyssä osassa verkkoa, jolloin esimerkiksi aiemman
verkko-osan kasvavaa kuormitusta ei oteta ollenkaan huomioon.
3.4 Toimivan verkkolaskentaohjelman edut
Kuten kappaleessa 3.1 esitettiin, on sähkösuunnittelun lakisääteisten vaatimusten nojalla välttämätöntä, että sähkölaitteistoa tai -verkkoa suunniteltaessa on laskemalla todennettava, että suunniteltu verkko on sähköturvallisuuslain ja sähköalan standardien mukainen. Suunnitelmat on voitava tehdä ennen kaikkia sähkölaitteiston rakennusprojekteja. Usein kyseessä on jo olemassa olevan sähkölaitteiston laajennus, jolloin on edullista, että vanha verkko-osa on jo valmiiksi mallinnettuna verkkolaskentaohjelmassa.
Verkkolaskentaohjelmalla voidaan myös saavuttaa kustannussäästöjä ja tarkempia kustannusarvioita kaikissa projekteissa, joihin liittyy sähköteknisen laitteiston rakentamista. Verkkolaskentaohjelmisto mahdollistaa projektia edeltävän suunnittelun ennen raskaan projektiorganisaation kasaamista, jolloin voidaan arvioida, millainen työ on odotettavissa ja millaisia resursseja siihen on
varattava. Konsulttikustannukset ovat usein mittavia, mutta ne ovat ainakin tämän hetkisessä tilanteessa välttämättömiä, kun verkkolaskentaa ei voida suorittaa omana työnä, tai se olisi nykyisellä laskentaohjelmistolla huomattavaan raskasta.
Verkostonlaskentaohjelmalla voidaan parhaimmillaan mallintaa ja simuloida rakennettavaa sähköverkkoa jo suunnitteluvaiheessa, jolloin siinä mahdollisesti esiintyvät ei toivotut toiminnallisuudet ja ominaisuudet voidaan havaita ennakkoon. Laskentaohjelmalla on esimerkiksi mahdollista mitoittaa UPS-laitteet ja niiden syöttämien piirien turvallisuus laskemalla piirin oikosulkuvirrat ja selektiivisyys. Saman tarkastelun voi tehdä myös varavoimakoneella syötettävistä piireistä ja lisäksi varavoimakoneiden käynnistymisen simulointi on mahdollista. Varavoimakoneiden käynnistymistilanteiden simulointi on tärkeää, jotta voidaan välttyä liian pienen tai ylimitoitetun koneen, jolloin varavoimakone ei todellisuudessa kykenisikään käynnistymään täydellä
kuormalla tai olisi tarpeettoman kallis.
Laadukas verkostonlaskentaohjelma toimii laskemistoimintojen ohella verkkomallina, josta on
helppo tarkistaa aikaisemman verkon komponenttitietoja. Useissa sähköverkon komponenteissa
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on lukuisia sähköteknisiä arvoja, joiden tallentaminen yhteen paikkaan tai sovellukseen yhtenevässä muodossa on haastavaa ja johtaa helposti useisiin toisistaan erillään eläviin tiedostoihin,
joiden välille syntyy aikaa myöden ristiriitaisuuksia.
Sähköverkon sähkön laadun kannalta haasteellisempien komponenttien, kuten taajuusmuuttajien
ja niiden takana olevien taajuusmuuttajakuormien mallintaminen onnistuu myös laadukkaalla
verkostonlaskentaohjelmalla. Finaviankin verkossa olevien vanhempaa tekniikka sisältävien taajuusmuuttajien aiheuttamat yliaallot voivat olla haitallisia sähköverkon elektronisille laitteille, ja
häiriöiden havaitsemisella voi pitkällä aikavälillä koitua kustannussäästöjä.
Sähköverkon jatkuvan laajenemisen kannalta on myös kannattavaa, että sähköverkkoon lisättävät
kuormat on mallinnettavissa sellaisenaan verkostonlaskentaohjelmalla, jotta kuormia edeltävän
verkon mahdollisesti rajallinen kapasiteetti huomataan ennen asennuksia. Ennakkoon havaitut
puutteet edeltävässä verkossa voidaan korjata, jolloin vältytään ikäviltä jälkiseuraamuksilta, joita
liian suuri lisäkuorma voi sähköverkkoon aiheuttaa.
3.5 Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman verkkotyyppi verkkolaskennassa
Helsinki-Vantaan lentoaseman sähköverkko on laaja ja sisältää sähköteknisesti eri tavalla käyttäytyviä verkkokomponentteja. Lentoaseman erityispiirteitä ovat lisäksi keskeytymätön toiminta
ja lentoliikenteen turvallisuuden vaatima häiriötön sähkönsyöttö. Edellä on käsitelty lakisääteisiä
ja yleissopimuksellisia reunaehtoja, jotka määrittävät, millä periaatteella lentoaseman sähköverkko on rakennettava.
Laskentaohjelman on kyettävä mallintamaan vaatimusten mukaista verkkoa, jossa on tavanomaiseen taajamaverkkoon verrattuna pitkiä pienjännitesyöttökaapeleita, suuritehoisia taajuusmuuttajakuormia ja automatisoituja, dynaamisia varatehonlähteitä. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan tarkemmin kunkin eri vertailtavan verkonlaskentaohjelmiston ominaisuuksia ohjelmaspesifisti.
Lentoaseman alue jakaantuu yhdellä tapaa tarkasteltuna karkeasti kahteen erilaiseen verkkoosaan. Liikennealueen osalta verkko on alueena pinta-alaltaan suuri ja etäisyydet ovat verrattain
pitkät. Tällöin oikosulkuvirran riittävyys verkon haarapisteen päässä on useimmin esiintyvä pullonkaula ja mitoittavissa laskelmissa on tapana tarkastella ensimmäisenä sen riittävyyttä. Lisäksi
pitkillä siirtomatkoilla jännitteenalenema muodostuu haasteeksi, mikäli syötettävät kuormat ovat
sille herkkiä. Toisen osan muodostaa lentoaseman terminaalirakennus ja sen välittömässä läheisyydessä olevat muut rakennukset, kuten pysäköinti- ja toimistorakennukset. Tällä tiiviimmäksi
rakennetulla alueella etäisyydet vastaavat paremmin tavanomaista kaupunkirakennetta ja oikosulkuvirran riittävyys ei muodostu yhtä merkittäväksi rajoitteeksi verkon normaalitilanteessa.
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Terminaalissa on kuitenkin laajalti laitteistoja, jotka vaativat varmennetun sähkönsyötön. Varavoimakonesyöttöiset järjestelmät on verkkoa suunniteltaessa huomioitava, sillä erilliskäyttötilanteessa varavoimakone ei kykene syöttämää yhtä suurta oikosulkuvirtaa verkkoon, kuin jakelumuuntajan verkon normaalitilanteessa. Varavoimakonesyöttö on myös lähteenä dynaaminen, jolloin sen mallintaminen dynaamisena komponenttina pitäisi olla mahdollista. Varavoimasyöttöiset
kuormat muodostuvat edelleen haasteellisimmiksi huoltotilanteissa, joissa yhden muuntoaseman
varavoimakone on poissa verkosta. Lentoaseman terminaaliin asennetaan yhä suurempitehoisia
varavoimakoneita, joiden kuormia tulisi huoltojen aikana kyetä syöttämään joltain toiselta kiinteältä tai siirrettävältä varavoimakoneelta. Tällä hetkellä lentoasemalla ei kuitenkaan ole käytettävissä riittävän suurta siirrettävää varavoimakonetta, eikä kiinteillä koneillakaan ole riittävästi
vapaata kapasiteettia käytettävissä.
Vastaavia haasteita esiintyy myös UPS-laitteilla varmennetuissa sähköjärjestelmissä. UPS-laitteiden syöttämä oikosulkuvirta rajoittuu laitteen akuston ja tehoelektroniikan kykyyn syöttää virtaa, joka on huomattavasti jakelumuuntajaa huonompi.
Tavanomaisesta kaupunkiverkosta poikkeavia sähköjärjestelmiä on lentoaseman alueella useita.
Lentoliikenteen valaistusjärjestelmät on syötetty vakiovirtasäätimillä, joissa tehon säätö on toteutettu tyristorikytkimillä. Kenttävalosäätimet pyritään muuntajan tapituksella säätämään oikealle
tehoalueelle. Tarkka säätö ei ole aina mahdollista, jolloin lopputuloksena on hyvin epälineaarinen
kuorma suurella tehon tarpeella ja tämä on johtanut jakelumuuntajien ylimitoitukseen. Suurina
yksittäisinä kuormina lentoaseman sähköverkossa on 3 – 120 kVA taajuusmuuttajia ja suoria suuritehoisia moottorilähtöjä. Taajuusmuuttajien haasteina on laadusta riippuen epälineaarisuus ja ne
tuottavat suuria yliaaltokomponentteja verkkoon. Kaikki epälineaarisuudet aiheuttavat harhavirtoja ja virtaa nollajohtoon. Verkonlaskentaohjelmalla on kyettävä mallintamaan tällaisia kuormia
ja mallintaessa on kyettävä huomioimaan erityyppisten taajuusmuuttajien käyttäytyminen.
Suuret suorakytkentäiset kuormat pitkien syöttömatkojen päässä aiheuttavat jännitteen alenemaa,
joka voi vaurioittaa saman syöttöhaaran muita laitteita tai esimerkiksi estää moottoria käynnistymästä. Toisaalta muutoin vähäiset kuormat, kuten LED-valaisimet aiheuttavat käynnistyessään
suuren kytkentävirtapiikin, joka on haasteellinen syöttävän kaapelin ja sulakekoon valinnan kannalta.
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4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAOHJELMAT
Markkinoilla on useita verkonlaskentaohjelmia, jotka voidaan ominaisuuksiensa perusteella jakaa
karkeisiin luokkiin. Suurilla laitetoimittajilla on tarjolla ilmaisia ohjelmia, joilla voidaan suunnitella verkkoja käyttäen toimittajan omia komponentteja. Näistä voidaan käyttää yhteisenä nimityksenä myyntiohjelmaa. Ohjelmilla ei pystytä tekemään tuottoa, mutta niiden tarkoituksena on
mahdollistaa suunnittelijoille ilmainen alusta, joka luo valmiiksi suunnitellusta verkosta tarviketaulukon. Myyntiohjelmat ovat käyttökelpoisia työkaluja uuden verkon suunnittelussa, jolloin aikaisemmin asennettuja verkkokomponentteja ei tarvitse huomioida.
Toisena luokkana ovat varsinaiset verkostonlaskentaohjelmistot, jotka eivät ole sidottuna ohjelmiston kehittäjäyrityksen omiin komponentteihin. Tällaisia ohjelmistoja tarjoavat myös yritykset,
joilla on olemassa myyntiohjelma. Varsinaiset verkostonlaskentaohjelmat ovat itsessään maksullisia ja niiden komponenttikirjastot ovat laajempia kuin myyntiohjelmien. Niihin on myös mahdollista luoda omia komponentteja käyttäjän omilla ominaisuusvalinnoilla. Ohjelmia voi yleisesti
hankkia moduuleittain, jolloin käyttäjä saa valittua itselleen tarpeelliset moduulit.
Kolmantena luokkana ovat Excel laskentataulukot, joita tuottaa ainakin OLS Consult Oy. Valikoimista löytyy useita sovelluksia mitoittamiseen, selektiivisyyden laskentaan, ja jännitteen alenemaan. Omat laskentataulukkonsa on tuotettu myös akuille, generaattoreille, UPS-selektiivisyydelle ja kuormitettavuudelle. Taulukot toimivat yksittäisinä, jolloin yhden sähkölaitteiston laskemiseen voi tarvita useammasta taulukosta saatavia tuloksia. Taulukoita on myös mahdollista
luoda omatoimisesti, mutta silloin niiden antamat tulokset ovat myös taulukon tekijän vastuulla.
Taulukoista puuttuu myös selkeästi verkon graafinen esitys, eli taulukkotyyppiset toteutukset eivät sovellu graafisten verkkomallien luomiseen.
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4.1 Mallinnettava verkkomalli
Tässä työssä käytetään esimerkkinä Helsinki-Vantaan lentoaseman yhden muuntoaseman yhtä
verkko-osaa, joka sisältää kuvan 2. kohteet.

Kuva 2: Esimerkkiverkko verkonlaskentaohjelmien vertailuun.
Kuvan 2. esimerkkiverkko on todellinen verkko-osa Helsinki-Vantaan lentoaseman muuntoasemalta 45. Muuntoasema on niin sanottu kenttävalomuuntamo, joka on varustettu kahdella 20 kV
jakelumuuntajalla T1 ja T2. Jakelumuuntajat on syötetty edelleen kahdelta erilliseltä 110 kV sähköasemalta. Syötöt ovat toisistaan riippumattomia ja niiden yhtäaikainen vikaantuminen on epätodennäköistä, mutta mahdollista varsinkin tilanteissa, joissa toinen sähköasema on huollon tai
muun vian seurauksena pidempään poissa verkosta. Muuntajat on kytketty pääkeskukseen 45PK1
kahden katkaisijan Q1 ja Q2 kautta. Lisäksi katkaisija Q3 on kytkettynä rinnakkain katkaisijan
Q1 kanssa, jotta huoltotoimenpiteet katkaisijalle Q1 on mahdollista suorittaa. Katkaisijoilla Q1 ja
Q2 on yhteinen yhdyskisko, jota molemmat katkaisijat voivat syöttää. Tämä kokonaisuus on varustettu syötönvaihtoautomatiikalla, joka vaihtaa automaattisesti 400 V syötön toisen jakelumuuntajan lähdön perään, mikäli ensisijainen verkko putoaa jännitteettömäksi. Aikaisemmissa
kappaleissa kuvatulla tavalla tämä syötönvaihto tapahtuu alle sekunnissa siitä, kun alijännitevahti
havaitsee yhdyskiskon jännitteen hävinneen.
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Muuntamossa on kaksi pääkeskusta. Pääkeskus 45PK1 saa syöttönsä normaalitilanteessa yhdeltä
jakelumuuntajalta ja varavoimapääkeskus 45PKV on syötettynä edelleen 45PK1:n kautta. Varavoimavarmennettu pääkeskus 45PKV on lisäksi varmennettu generaattorisyötöllä, joka käynnistyy, kun 45PK1 verkkokatkaisijoiden yhdyssillasta häviää jännite. Kuvassa olevaa hidastusosaa
ei ole vielä rakennettu, mutta sellaisen käyttöönottoa on suunniteltu keventämään varavoimakoneen käynnistyskuormaa.
Verkkomallin mallintamista kokeillaan sellaisenaan vertailtavilla laskentaohjelmilla, mikäli laskentaohjelma sen sallii. Käytettävyyden kannalta on edullista, että verkko näyttää mallinnettuna
samanlaiselta, kuin miltä se näyttää CAD-piirroksenakin. Mikäli mallinnuksessa joudutaan joissakin verkko-osissa käyttämään sähköteknisesti ekvivalenttisia, mutta todellisesta kytkennästä
poikkeavia komponentteja, tulee mallinnetusta verkosta pahimmillaan harhaanjohtavaa sen seuraavalle käyttäjälle. Sähkötekniikan alalla on tarpeettoman yleistä, että kuvat eivät täysin vastaa
todellista kytkentää, joten siihen johtavia tai sitä edesauttavia toimia on syytä välttää.
4.2 Verkostonlaskentaohjelman vaatimukset
Tässä kappaleessa määritetään vertailtaville verkonmallinnusohjelmille vähimmäisvaatimukset,
jotka niiden on täytettävä. Välttämättömiä ominaisuuksia ovat sellaiset, joita ilman Finavian hallinnoimaa sähköverkkoa ei ole mahdollista mallintaa tai laskea siten, että lopputulokseksi saadaan
vähintään lakisääteiset, standardien mukaiset tulokset.
4.2.1 Standardin mukaisten kytkentöjen mallintaminen
Ohjelmalla on kyettävä mallintamaan kaikenlaiset standardin mukaiset kytkennät. Tähän vaatimukseen sisältyy sellaisetkin verkkokytkennät, jotka eivät ole tavanomaisia, mutta eivät myöskään ole ristiriidassa standardin kanssa. Lentoaseman sähköverkko on rakentunut vuosikymmenien aikana ja sille on tavanomaista, että kytkentöjä on tehty monin tavoin riippuen silloisen tekijänsä mieltymyksistä ja tavoista. Tällaiset kytkennät ovat todennäköisesti täysin standardien
mukaisia, mutta vaativat laskentaohjelmalta joustavuutta esimerkiksi johdotusten kytkemiseen.
4.2.2 Komponenttikirjaston laajuus ja muokattavuus
Komponenttikirjaston on sisällettävä laaja valikoima tunnetuimpien toimittajien komponentteja.
Komponenttikirjastoon on voitava lisätä komponentteja määrittelemällä komponentin ominaisuudet käsin. Verkkokomponentteja on kertynyt lentoaseman sähköverkkoon pitkän ajan kuluessa,
jolloin osa niistä on jo poistunut tuotannosta ja ovat rakenteeltaan, sekä ominaisuuksiltaan poikkeavia valmistajien nykyisistä komponenteista. Ohjelmat, joiden komponenttikirjasto ei ole muokattavissa käyttäjän tarpeisiin rajataan tällä perusteella ulos harkinnasta.
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4.2.3 Laskentatulosten standardinmukaisuus
Laskentatulosten on pohjauduttava suomalaiseen standardiin tai siihen eurooppalaiseen tai maailmanlaajuiseen standardiin, johon suomalainen standardi pohjautuu. Laskentaperusteet eivät saa
olla ristiriidassa sähköturvallisuuslain kanssa. Tämä on oletusarvoisesti kunnossa kaikissa Suomen markkinoilla olevissa ohjelmissa.
4.2.4 Generaattorisyötön mallintaminen
Ohjelman on kyettävä mallintamaan generaattorisyöttöisiä verkkoja vähintään generaattorin saarekekäyttötilanteessa. Saarekekäyttötilanteessa generaattori on ainoa sähköverkkoa syöttävä
verkkokomponentti, jolloin esimerkiksi verkon oikosulkuvirta määräytyy varavoimakoneen generaattorin oikosulkuvirran tuotantokyvyn mukaan.
4.2.5 Perusmitoitusarvojen laskeminen
Ohjelman on kyettävä laskemaan sähköverkon perusmitoitusarvot kuten oikosulkuvirta, suojalaitteen poiskytkentäaika, johtimen kuormitettavuus, selektiivisyys ja jännitteenalenema.
4.2.6 Hankinta- ja ylläpitokustannus
Ohjelman tulee myös olla hinnaltaan sellainen, että se voi investointina tuottaa taloudellisia hyötyjä. Taloudellisia säästöjä on mahdollista saavuttaa ohjelmalla, jolla rakennettava verkko voidaan mitoittaa oikein ja sillä on mahdollista paikallistaa myös olemassa olevan verkon pullonkaulat, jotka korjaamalla verkon luotettavuus ja taloudellisuus paranee.
4.3 Verkostonlaskentaohjelman hyödylliset ominaisuudet
Välttämättömien vaatimusten lisäksi verkostonlaskentaohjelmilla on joissakin tilanteissa hyödyllistä kyetä mallintamaan myös monimutkaisempia ilmiöitä. Tällaiset ominaisuudet eivät välttämättä ole ajankohtaisia hankkia välittömästi Finavian omaan käyttöön, mutta niiden päivitysmahdollisuuden olemassaolo antaa todennäköisesti mahdollisuuden myös siihen, että jo valmiiksi
mallinnetun verkko-osan voi laskentatarkoituksissa luovuttaa toiselle laajemman ohjelmalisenssin omaavalle osapuolelle, joka voi toteuttaa monimutkaisemman laskennan. Tällainen järjestely
lisäksi helpottaa oman henkilöstön ohjelman osaamisvaatimuksia, jolloin resursseja vapautuu
muuhun tuottavaan työhön.
4.3.1 Dynaamisten komponenttien mallintaminen
Finavian verkossa on merkittävinä dynaamisina komponentteina varavoimakoneita ja usealla eri
käynnistystavalla käytettäviä moottoreita, sekä kenttävalosäädinkuormia, joiden tehokerroin on
riippuvainen virran säätötasosta. Dynaamisten komponenttien dynaaminen mallintaminen aikata-
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sossa olisi hyödyllistä, jotta esimerkiksi varavoimakoneen pimeäkäynnistystilanne voidaan mallintaa. Sama etu saavutettaisiin myös moottoreiden käynnistystilanteiden mallintamisen yhteydessä. Voi olla mahdollista, että osassa ohjelmista on mahdollista mallintaa aikatasossa tapahtuvia
muutoksia ilman dynamiikkalaskennan moduuleita. Tämä on kuitenkin ohjelmakohtaisesti tarkistettava asia. Tapauskohtaisesti on selvitettävä, onko jokin tarkka kytkentätilanne mahdollista mallintaa aikatasossa lyhyinä portaina ilman varsinaista dynamiikkaa.
4.3.2 UPS-syöttöisten verkkojen mallintaminen
Lentoasemalla on huomattava määrä UPS-varmennettuja verkkoja, joiden vikasuojauksen todentaminen laskemalla tulisi voida toteuttaa. Ohjelmassa tulisi olla UPS laitteita, joko valmiina komponenttina, tai sellaisen mallintaminen pitäisi olla mahdollista valmistajalta saatujen tuotekorttien
perusteella. UPS-laitteiden osalta laskennan vertailun tekee haastavaksi se, että laitteiden sähköteknisten ominaisuuksien laskennasta ei ole olemassa vastaavaa standardia, kuin generaattori- ja
muuntajasyöttöisistä verkoista. Oikosulkuvirran toimituskyky perustuu valmistajan tekemään sulakkeen polttokokeeseen.
4.3.3 Eri taajuustasoisten kuormien mallintaminen
Lentoasemaympäristössä tavanomaiset lentokoneiden maavirtalaitteet syöttävät tehoa lentokoneeseen 115 V vaihejännitteellä ja 400 Hz taajuudella. Maavirtalaitteiden suojaustapa on maavikavalvonnalla ja nollajohtimen katkeamisvalvonnalla varustettu IT-järjestelmä. Ohjelman tulisi
kyetä mallintamaan kuormia, jotka toimivat tällä taajuustasolla. Parhaimmillaan tällaisen kuorman saa liitettyä suoraan verkkomalliin ilman mitään muutoksia, mutta periaatteessa mallintamiseksi voisi riittää, että maavirtalaite on verkon syöttävänä komponenttina ilman sitä edeltävää
verkkoa. Tällaisella toimintatavalla edeltävän verkon suojausta ei voida laskennalla varmentaa
oikein.
4.3.4 Nolla- ja suojajohdinvirtojen tarkasteleminen
Epätasaisesti kuormitettujen kolmivaihejärjestelmien nollavirtojen huomioiminen ja yliaaltokomponenttien aiheuttamien häiriövirtojen havaitseminen on ohjelmalta toivottu ominaisuus. Kuten
kappaleessa 2.3 mainittiin, on lentoasemalla kohteita, joissa esimerkiksi sähköverkon nollajohtimiin voi muodostua virtaa. Tällaisten harhavirtojen havaitseminen olemassa olevasta sähköverkosta on työlästä ja vaatii käytännössä paljon mittaustyötä. Laadukkaasta ja hyvin mallinnetusta
verkkomallista tällaiset kohteet voidaan havaita ja ehkäistä harhavirtojen aiheuttamia haittoja ja
häiriöitä.
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4.4 Mallinnettavan verkkomallin mittaustulokset
Vertailtavan verkon yhdestä haarasta mitattiin jatkuvan tilan maasulkuvirrat, jotta ohjelmien antamia tuloksia voitiin verrata todelliseen toteutettuun verkkoon. Mittaukset tehtiin kolmella eri
mittalaitteella, jotta mittareiden mittatarkkuudesta ja luotettavuudesta voidaan tehdä johtopäätöksiä. Kaikki mittalaitteet mittaavat edeltävän verkon impedanssin ja jännitteen ja ilmoittavat niiden
perusteella oikosulkuvirran arvon verkon jatkuvassa tilanteessa. Mittaustulokset ovat esitettynä
taulukossa 2. Vertailun vuoksi jakelumuuntajan navoissa laskettu yksivaiheinen oikosulkuvirtaarvo oli mittauksen kytkentätilanteessa 24,55 kA [15].
Taulukko 2: Vertailuverkon jatkuvan tilan maasulkuvirrat mittalaitteilla mitattuna.
Mittalaite

Kohde

Metrel A
1134 Euro Z
290 A

Megger LTW
425

Fluke 1654 B

45 PK1

17,17 kA

10,53 kA

1,7 kA

45 PKV

14,85 kA

10,51 kA

1,6 kA

45 VJK4

2,54 kA

3,34 kA

1,2 kA

HK549

2,41 kA

2,895 kA

1,1 kA

HK034

1,913 kA

2,233 kA

1,1 kA

Taulukosta 2. voitiin nähdä, että Fluke 1654 B mittalaitteen antamat tulokset poikkeavat huomattavasti kahdesta muusta mittalaitteesta eivätkä juurikaan muutu, kun verkkohaarassa kuljetaan
kauemmas jakelumuuntajasta ja lähemmäs ääripistettä. Fluken mittaustuloksia ei voida näiden
mittausten perusteella pitää luotettavina ja ne on jätettävä huomiotta.
Kahden muun mittalaitteen antamat arvot ovat samansuuntaisia ja arvion mukaan todenmukaisia.
Kuitenkin niissäkin on eroa 39 % - 14 %, joka pienenee, kun edetään kauemmas jakelumuuntajasta ja tuloserot myös vaihtavat keskenään paikkaa pääkeskusten ja jakokeskusten välillä.
Meggerin ilmoitettu EN61557 standardin mukainen mittausalue on 0,3 – 1000 Ω tarkkuudella ±5
% ±0,01 Ω, joka on prospektiivisena oikosulkuvirta-arvona 230 V jännitteellä vain 766 A. Mittarin näyttämä on kuitenkin välillä 0,001 – 2000 Ω, jolloin mittarilta saadut yli 10 kA arvot ovat
mahdollisia, mutta eivät enää täytä standardin mukaisia vaatimuksia. [16, s. 25] Metrelin mittarilla vastaava mittausalue on 0,001 – 19,99 Ω, tarkkuudella ± (5 % näyttämästä + 3 mΩ) [17, s.
2]. Mittarille ei ilmoiteta Meggeriä vastaavasti toiminta-aluetta, jolloin oletettavasti mittausalue
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on sama, kuin toiminta-alue. Metrelin kerrotaan olevan standardin IEC/EN 60364 mukainen, jolloin voidaan edelleen olettaa, että sen antamat tulokset ovat koko mittausalueella saman standardin mukaisia.
Meggerin resistanssin mittausvirta 230 V jännitteellä on 4 A. Laite käyttää 59 Ω kuormavastusta,
jonka avulla mitataan silmukan jännitteenalenemaa. Mittauksissa käytettiin laitteen tarkinta High
resolution asetusta, jossa laite mittaa useita puoliaallon pituisia mittauksia. Mittaus kestää kokonaisuudessaan 15 sekuntia. Valmistaja huomauttaa myös lähellä syöttävän muuntajan napoja tapahtuvien mittausten 5 % lisävirheestä, joka johtuu mittauslaitteiston käyttämästä 18° vaihekulmasta. [16, s. 13]
Oikosulkuvirtojen ollessa yli 10 kA ovat impedanssin muutokset erittäin pieniä verrattuna oikosulkuvirran muutokseen. Käytännössä 17,17 kA ja 14,85 kA välillä impedanssi muuttuu vain
0,0021 Ω ja 10,53 kA ja 10,51 kA välillä vain 0,042 mΩ. Katkaisijoiden välillä olevan MJ2000
kiskosillan impedanssi on noin 0,096 mΩ, jolloin Meggerin mittauksen muutos ei vaikuta pienemmän impedanssimuutoksen perusteella luotettavalta [18]. Voidaan siis pitää todennäköisenä,
että kiskosilta ja katkaisija yhdessä liitoksineen aiheuttavat 2,1 mΩ impedanssin muutoksen, jolloin Metrelin mittaustulokset olisivat lähempänä todellisia oikosulkuvirran arvoja. Lisäksi luotettavuutta lisää Metrelin mittarin laajempi käyttöalue, joka valmistajan mukaan yltää aina 40 kA
tasoon asti 400 V jännitteellä ja 23 kA tasolle 230 V jännitteellä. Ei ole tiedossa, miksi mittareiden
antamien tulosten arvojärjestys kääntyy toisin päin, kun edetään pienemmille virta-arvoille. Mittalaitteiden tarkkuus perustuu täysin niiden mittaustapaan, joista Metrelin suurivirtainen mittauspulssi soveltuu paremmin pienien impedanssiarvojen erotteluun ja Meggerin pidempi mittaustapahtuma usealla eri pulssilla erottelee paremmin isomman impedanssin mittauksia ja saa näin
tarkemman arvon. Havainto on kuitenkin hyödyllinen, kun tulevien töiden yhteydessä on tarvetta
mitata oikosulkuvirran arvoja verkon eri osista.
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5 VERKOSTONLASKENTAOHJELMIEN KARSINTA
Taulukossa 3 on esitettynä alkukarsintaan valitut verkostonlaskentaohjelmat ja niiltä vaaditut pakolliset, sekä hyödylliset ominaisuudet. Taulukossa esitettyjen ominaisuuksien tarkempi määrittely käsiteltiin kappaleessa 4.2.
Taulukko 3: Karsittavien verkostonlaskentaohjelmien ominaisuustaulukko.
Pakolliset ominaisuuDOC SIMARIS Ecodial OLS Febdok NIS
det
Mallinnus (±)
Komponenttikirjasto
+
+
(±)
Standardinmukaisuus
+
+
+
+
+
+
(±)
+
+
+
+
+
Perusmitoitusarvot (±) +
+
+
+
+
+
Generaattorisyöttö (±) +
Hyödylliset ominaisuudet
UPS-syöttö (±)

PS
CAD

NEPLAN Etap

SINCAL

PSSE

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dynaamiset komponentit (±)

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Taajuustasojen muokkaus (±)

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Nolla- ja suojajohdinvirrat (±)

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

Jotkin vertailuun valitut verkonlaskentaohjelmat olivat jo lyhyen tarkastelun perusteella sopimattomia Finavian tarpeeseen kappaleessa 4.2 mainittujen vaatimusten perusteella. Ohjelmista esimerkiksi ABB DOC ja Schneider Ecodial osoittautuivat ominaisuuksiltaan sellaisiksi, että niillä
ei olisi mahdollista mallintaa lentoaseman nykyistä verkkoa. Molemmat ohjelmat voidaan luokitella niin sanotuiksi myyntiohjelmiksi, joiden komponenttikirjastot sisältävät vain valmistajan
omia komponentteja. Lentoaseman alueella on kuitenkin jo asennettu usean laitetoimittajan komponentteja, joita ei kyseisillä ohjelmilla voisi mallintaa.
Käyttökokemukseltaan ja suunnitellulta käyttötarkoitukseltaan Finavian käyttöön soveltumaton
ohjelma on PS CAD, joka ehdottomasti kykenee suoriutumaan kaikista vaadittavista laskutoimituksista ja simuloinneista, mutta on käyttötarkoitukseltaan suunniteltu enemmän simuloimaan
sähkölaitteistojen toimintaa ja kykenee suoriutumaan monimutkaisistakin kokonaisuuksista. Verkonlaskentaohjelman pääpaino on sähköturvallisuuslain vaatimissa laskutoimituksissa, eikä sen
puitteissa ole tarpeen kyetä mallintamaan sähkölaitteiston yhden piirin toimintaa tarkasti. Oh-
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jelma soveltuu paremmin laboratoriotyökaluksi, kuin sähköverkon haltijan ylläpito ja suunnittelutyökaluksi. Lisäksi ohjelmasta puuttuu standardisidonnaisuus, jolloin lasketut arvot eivät ole
suoraan verrannollisia standardiin, eikä ohjelma suoraan anna standardin mukaisia tuloksia.
Hinnan puolesta ulos rajautui SIEMENS PSSE, joka PS CAD:in tavoin kykenisi myös laskemaan
kaikki tarpeelliset laskutoimitukset ja olisi käyttötarkoitukseltaankin oikean suuntainen, mutta
peruslisenssin listahinnoittelultaan jo sellainen, että silla ei todennäköisesti ole saavutettavissa
taloudellisia hyötyjä Finavian sähköverkkoja laskettaessa.
Finavian aikaisempi kokemus laskentaohjelmien tuen puutteesta rajaa ulos myös OLS-Consult
yrityksen laatimat Excel-pohjaiset laskentataulukot. OLS-Consult oy on pieni sähköalan konsulttitoimisto, jolla on asiakastiedon mukaan vain yksi työntekijä, eikä yritystä ole rekisteröity työnantajarekisteriin. [13] Yrityksen liikevaihto on kolmen viimeisen vuoden aikana ollut pieni, jolloin voidaan todeta, että yrityksen toiminta on pienimuotoista. Laskentaohjelma Nolan toimittajayritys Insinööritoimisto Pursiainen oli myös vastaavan kokoluokan yritys. Laskentaohjelmistolla on oltava taustallaan riittävän vakavarainen ja vakaatoimintainen yritys, jotta sen tarjoaman
tuotetuen voidaan olettaa olevan voimassa laskentaohjelmiston käyttöiän.
5.1 Trimble NIS
NIS on ohjelmana erityyppinen kokonaisuus, kuin monet muut vertailtavat verkostonlaskentaohjelmat. Ohjelma toimii kokonaisuudessaan karttapohjalla, johon voidaan valita käyttötilanteesta
riippuen käyttäjää parhaiten palveleva referenssikartta. NIS on ominaisuuksiltaan laaja ja sisältää
merkittävästi sellaisia ominaisuuksia, joille olisi Finaviassa käyttöä. Siinä on kuitenkin merkittäviä puutteita, jotka eivät ole Finavian kannalta hyväksyttäviä. Ohjelma on laadukas väline laajojen
kaupunki- ja maakuntaverkkojen hallintaan, joissa on sijoitettuna suuri määrä pienitehoisia pjliittymiä maantieteellisesti laajalle alueelle. Puutteita Finavian kannalta on etenkin verkkokomponenttikirjastoissa, joista puuttuu esimerkiksi katkaisijat ja niiden suojareleasettelut, sekä UPSlaitteet. Käytöstä tekisi haasteellista myös kuormien mallintaminen, sillä NIS käsittää kuormat
energiamittauksista saatavina kuormituskäyrinä, joiden käyttö ei Finavian verkossa ole edullista.
NIS:llä pystyy laskemaan suuren verkon oikosulkusuojauksen ja kuormitettavuuden arvot, sekä
selektiivisyyden, jotka riittäisivät lakisääteisten tietojen saamiseen verkosta. Ohjelmaan olisi
mahdollista tehdä integraatioita Power Factory ohjelmaan, mutta tässä tapauksessa asiakkaan tulisi hankkia kummankin ohjelman lisenssi, joka on mahdollinen haaste niin kustannuksiltaan,
kuin lisenssihallinnankin kannalta.
Tämän työn ulkopuolelle sijoittuvia hyödyllisiä ominaisuuksia on etenkin verkon käyttötilan hallinta ja mahdollisuus geograafiseen esitykseen. Tämä olisi hyödyllinen esimerkiksi lentoaseman
alueella tapahtuvien lukuisten maantyöstötöiden suunnittelussa ja niiden aikaisen sähkönkäytön
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hallinnassa. Lisäksi ohjelmassa on integraatiomahdollisuus verkkoselainpohjaiseen käyttöliittymään, jossa on mahdollista muokata verkkokomponentteja ja niiden ominaisuuksia suoraan mobiililaitteella. Käyttöliittymään on myös mahdollista liittää verkkokomponenttien huoltolistoja.
[11]
Jotkin komponenttien puutteet olisi mahdollista ratkaista pienellä kiertotiellä. Esimerkiksi katkaisijakomponentin puutteen voisi kiertää mallintamalla johtolähtöön erottimen ja nimeämällä sen
katkaisijaksi. Erottimen perään mallinnettaisiin edelleen sulake, jonka katkaisukäyrästö muokattaisiin vastaamaan katkaisijan suojareleen asetteluarvojen vastaamaa katkaisukäyrää. Kokonaisuuden kannalta tällainen menettelytapa aiheuttaa kuitenkin haasteita, kun releen asetteluarvoja
ei voi suoraan nähdä ohjelmasta ja katkaisukäyrien muokkaaminen on työläämpää, kuin releen
asetteluarvojen muokkaaminen.
5.2 Febdok
Febdok on norjalaisen Nelfon kehittämä verkostonlaskentaohjelma, joka on tarkoitettu pienjännitesähköasennusten laskentaan. Ohjelmalla on laaja käyttäjäkunta Suomen ja pohjoismaiden lisäksi Englannissa esimerkiksi sähkösuunnittelijoissa, urakoitsijoissa ja oppilaitoksissa. Ohjelmaa
on kehitetty 27 vuotta ja Suomessa Sähköinfo on toiminut ohjelman jälleenmyyjänä ja tuotetukena jo 11 vuotta. [19]
Febdok on helppokäyttöinen ja sen käytön pystyy omaksumaan hyvin itsenäisellä käytöllä jopa
tunneissa, mutta hyvin käytön oppii muutamassa päivässä. Ohjelman etu on erityisesti myös selkeä käyttöliittymä ja sen selkeys ja ymmärrettävyys sähköalan ammattilaiselle. Kaikki tiedot, jota
ohjelmaan tulee komponenteille syöttää pyytää ohjelma sellaisessa muodossa, että ne löytyvät
suoraan komponenttien ominaisuustaulukoista, jolloin niiden syöttäminen on helppoa ja vaivatonta. Ohjelmasta löytyy myös huomattavan laaja kirjasto sähköverkon komponentteja, jolloin eri
laitteiden lisääminen verkkoon ei vaadi erityistä arvojen hakua komponenttien datalehdiltä. Tästä
syystä diplomityössä käytetyn esimerkkiverkon rakentaminen ohjelmalla vei aikaa uudelta käyttäjältä vain noin kaksi tuntia, missä ajassa ehti jo kokeilemaan erilaisia kytkentätilanteita.
Ohjelman käyttö ja sen antamat tulokset on keskitetty erityisesti tukemaan sähköverkon suunnittelua ja tuottamaan käyttäjälleen ne tiedot, joita standardinmukaisen verkon rakentaminen ja dokumentointi vaatii. Ohjelmalla on siten helppo tuottaa ne tiedot sähköverkosta, joita sähköturvallisuuslaki ja sähköalan standardit vaativat. Ohjelma myös osoittaa selkeästi värisymbolilla, mikäli
komponentin mitoituksessa on korjattavaa. Tulostettavat tulokset ovat selkeitä ja sisältävät saman
informaation, kuin ohjelmaan piirretty verkkokaavio. Tulosteisiin on saatavilla verkon jokaisen
keskuksen lähdöt piirikaavioesityksenä, jota voisi sellaisenaan käyttää keskuksen tietokorttina.
Tulosteet toimivat myös kattavina kytkentäohjeina asentajille.
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Febdokin rajoitukset Finavian käyttöä ajatellen ovat sen tapa, jolla ohjelmaan rakennetaan verkkoa. Ohjelma piirtää verkon itse sitä mukaan, kun käyttäjä lisää kiskostoon uusia lähtöjä, kuormia
tai muita komponentteja. Käyttäjällä ei ole mahdollisuutta siirtää ohjelman piirtämiä komponentteja tai kiskoja, jolloin suuremman, esimerkiksi koko Helsinki-Vantaan lentoaseman pienjänniteverkon rakentaminen ohjelmalla on haasteellista, kun komponentit pakkautuvat melko tiiviisti,
eikä selkeitä ryhmittelyjä komponenteille voi tehdä. Lisäksi koko lentoaseman verkon mallintaminen siten, että myös keskijänniteverkko olisi mallinnettu, ei ole mahdollista, vaan verkko olisi
rakennettava kerrallaan yhden muuntopiirin alle. Muuntopiirien väliset pienjännitesyötöt aiheuttavat erityisesti haasteellisia laskentatilanteita, jolloin niiden mallintamisen mahdollisuus on hyödyllistä.
Ohjelman valintaa rajoittava tekijä on myös sen laajennusmahdollisuuksien puute. Ohjelma koostuu peruslisenssistä ja siihen on hankittavissa ainoastaan lisämoduuli, jolla voi laskea generaattorijakelutilanteita. Siten esimerkiksi muutostilanteiden tarkastelu, kuten generaattorin pimeäkäynnistyksen simulointi ei ole mahdollista. Lisäksi ohjelmalla luodulla mallilla ei voi tarkastella epäsymmetrisiä kuormitusvirtoja, harmoonisia yliaaltoja tai mitoittaa kompensointia.
Rajoituksen huomioiden ohjelma olisi erittäin käyttökelpoinen ja toimiva ohjelma mallintamaan
yhden muuntopiirin alaista pienjänniteverkkoa ja laskemaan, sekä valitsemaan sille sopivat suojalaitteet.
5.3 OLS-Consult
OLS-Consult Oy:n luomat Excel-pohjaiset laskentataulukot tarjoavat helppokäyttöiset ja monipuolisen kokonaisuuden pienjänniteverkkojen laskennalle. Laskentataulukot on toteutettu siten,
että niiden antamat arvot täyttävät standardi SFS 6000 vaatimukset. Toimittaja ilmoittaa sivuillaan, että laskentataulukoiden antamat tulokset on tarkastettu NEPLAN verkostonlaskentaohjelmilla luoduilla esimerkeillä. Tuotteiden suunnitteluperusteena on ollut erityisesti helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus, jolloin niiden käyttäminen onnistuu tavanomaisilla sähkötekniikan tiedoilla. [12]
Suurin rajoittava tekijä laskentataulukoiden käytölle Finavian verkostonlaskennassa on erityisesti
nousujohtokaavion tyylisen piirroksen tekemisen mahdottomuus, joka edelleen johtaa siihen, että
ohjelmilla tuotettujen laskentojen jatkaminen ja edeltävän verkon huomioiminen laskennassa on
hankalaa, tai mahdotonta pelkästään laskentataulukoita hyödyntämällä. Myös laajennusmahdollisuudet ohjelmalla ovat rajalliset ja sillä ei voida mallintaa verkon muutostilanteita tai muita monimutkaisempia tapahtumia.
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Laskentataulukkopohjat ovat myös rajoitukset huomioiden käyttökelpoisia pienissä sähköverkon
projekteissa, mutta kokonaisen lentoaseman verkon ylläpitoon ja kehittämiseen ne eivät sovellu
kovin hyvin.
5.4 PS CAD
PS CAD on kanadalaisen energiayhtiö Manitoba Hydron kehittämä sähköverkon simulointiohjelma. Ohjelma on kehitetty erityisesti simulointitarkoituksiin, joka mahdollistaa verkostonlaskennan kannalta simuloinnin ja mallintamisen kaikkien Finavian sähköverkkojen osat. Ohjelman
toimittaja ei ilmoita ohjelman esittelytiedoissa, että ohjelma perustaisi laskentansa johonkin standardiin, jolloin sen käyttö verkostonlaskennassa olisi työlästä. Ohjelma ei esimerkiksi tarjoa käyttäjälleen selkeää ohjausta siitä, mitä verkossa on korjattava, että se täyttää standardien vaatimukset.
Ohjelma soveltuisi hyvin yksittäisten ja haastavien kohteiden simulointiin. Sillä voisi esimerkiksi
simuloida pienjänniteverkon rengassyöttötilannetta, jossa samaa keskusta syötetään kahdesta eri
muuntopiiristä tai tutkia jonkin yksittäisen laitteen sähköverkkoon aiheuttamia häiriöitä. Pienjänniteverkon haltijalla ei kuitenkaan ole erityisesti tarvetta mallintaa tarkkoja ja yksittäisiä verkkokomponentteja, eikä sellainen olisi taloudellisesti kannattavaa. Ohjelman käyttö vaatii myös suhteellisen laajaa perehtyneisyyttä yksittäiseen ilmiöön, eikä sen käyttö välttämättä olisi mielekästä
tavanomaisilla sähkötekniikan tiedoilla.
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6 SOVELTUVIEN VERKOSTONLASKENTAOHJELMIEN ESITTELY
Ohjelmia, jotka sisälsivät kaikki vaaditut ominaisuudet ja olivat käyttökohteeltaan sellaisia, että
niitä voidaan hyödyntää Finavian lentoasemien sähköverkostonlaskentaan, otettiin tarkempaan
vertailuun. Ohjelmien oli lisäksi oltava budjetaariselta hinnaltaan sopivia ja ohjelmaa tuottavan
yrityksen kooltaan ja taloudellisilta luvuiltaan sellainen, että teknisen tuen ja päivitysten voidaan
olettaa jatkuvan ohjelman käyttöiän ajan.
Sopiviksi ohjelmiksi karsiutuivat NEPLAN, Etap ja Siemens SINCAL. Nämä ohjelmat täyttävät
kaikki tässä diplomityössä asetetut vaatimukset ja niillä on mahdollista mallintaa Finavian lentoasemien sähköverkot kokonaisuudessaan. Ohjelmat ovat yleisiltä ominaisuuksiltaan hyvin lähellä
toisiaan ja niiden välisten erojen esittäminen on yksityiskohtaista.
6.1 NEPLAN
NEPLAN on Sveitsiläisen vuonna 1988 perustetun NEPLAN AG:n kehittämä ohjelma, joka on
kehitetty paikallisten tohtorien ja professorien toimesta. Yritys on edelleen yksityisesti omistettu
ja täysin riippumaton. NEPLAN on verkostonlaskentaohjelma, jolla voi toteuttaa sähköverkon
laskennan lisäksi toteuttaa kaasu-, vesi- ja kaukolämpöverkkojen laskentaa. Yrityksen missiona
on tuottaa ensiluokkaisia ratkaisuja verkostolaskennan tarpeisiin kaikilla ohjelman tukemilla
aloilla. NEPLAN:illa on käyttäjiä yli 110 maassa ja sen pääkonttori sijaitsee Sveitsin Küsnachtissa muutaman kilometrin Zurichin eteläpuolella. [20]
Sähköverkon laskentaan toteutettu NEPLAN myydään moduuleittain, joista asiakas voi valita itselleen sopivan kokonaisuuden. Solmupisteiden määrän yläraja on myös valittavissa vaihtoehdoista 50, 100, 300 tai rajoittamaton. Solmupisteiden maksimimäärä on rajoitettu aina yhtä projektia kohden, ja yläraja rajoittaa myös projektiin piirrettyjä solmupisteitä. Projektiin ei siten voi
rakentaa ylimääräisiä solmupisteitä, jotka voisi rajata ulos laskennasta avautuvia verkkokomponentteja tai verkkomallin virtuaalikytkimiä hyödyntämällä. Mikäli Helsinki-Vantaan lentoaseman sähköverkko mallinnettaisiin yhteen projektiin kokonaisuudessaan, tulisi siitä mitä luultavimmin yli 300 solmupisteen kokoinen. Helsinki-Vantaan sähköverkkoon kuuluu yhteensä 48
keskijännitemuuntoasemaa, joiden jokaisen alla on varmuudella yli 6,25 eri verkon solmupistettä,
mikä on muuntamoittainen keskiarvoluku solmupisteille. Jokainen yksittäinen muuntopiiri mahtuu kuitenkin todennäköisesti 300 solmuun. Ohjelman myydään niin, että laskutustavat ovat kertahankintainen lisenssi tai vuosittain maksettava pilvipalvelu, joissa käyttäjämäärät ovat myös
valittavissa vapaasti. [20]
Ohjelman peruslisenssiin sisältyvät moduulit mahdollistavat sähköverkon peruslaskutoimitukset
ja niillä pystyy toteuttamaan lakisääteiset, standardin vaatimat laskutoimitukset. Peruslisenssin
moduulit ovat oikosulkuanalyysi, tehonjako, valokaarilaskenta, kaapeleiden ja johtolinjojen
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muuttujien laskenta, verkon supistaminen, kaapelin mitoitus, aikamallinnus, siirtokapasiteetti,
jännitevakaus ja moottorin käynnistyminen. Perustoiminnallisuuksiin kuuluu myös erilaisten kytkentätilanteiden mallintaminen, komponenttikirjastot ja ohjelmointikirjasto, jolla voi luoda esimerkiksi muutostilanteita kuvaavia siirtofunktioita C/C++ ohjelmointikielillä. [20]
Ohjelmaa tarjotaan myös erilaisina moduulipaketteina, jotka on muodostettu sopimaan sähköverkon eri osiin sopiviksi. Erilliset moduulipaketit löytyvät siirron, jakelun, teollisuuden, suojauksen
ja tuulivoiman tarpeisiin. Pääsääntöisesti Finavian tarpeisiin riittää ohjelman peruslisenssin sisältämät moduulit. [20]
Suomessa ohjelman todennäköisesti suurin yksittäinen käyttäjä on ABB, jonka NEPLAN:illa
tuottamia laskelmia löytyy Finavian verkkolevyiltä. Myös Sweco käyttää ohjelmaa joidenkin asiakkaidensa töiden yhteydessä, mikäli asiakkaalta löytyy jo valmiiksi mallinnettua verkkoa
NEPLAN:illa toteutettuna.
6.2 Etap
Etap on vuonna 1986 Yhdysvalloissa perustettu yritys, jonka pääkonttori on Kalifornian osavaltion Irvinen kaupungissa. Yritys on keskittynyt palvelemaan sähköverkon eri osien parissa työskenteleviä yrityksiä energiantuotannon, sähköenergian siirron, jakelun ja pienjänniteverkkojen
osa-alueilla. Yritys tai sen tuottama ohjelma ei kahden muun vertailtavan ohjelman tavoin tarjoa
palveluita muille verkkotyypeille, kuin sähköverkolle. Etap on käytössä maailmanlaajuisesti yli
5000 eri instituutiossa, kuten kouluissa, valtioiden virastoissa ja yrityksissä. Lisenssejä on myyty
yli 50 000 maailmanlaajuisesti yli 100 maahan. [21]
Etap myydään muiden vertailtavien ohjelmien tapaan moduuleittain, joista asiakas voi valita mieleisensä kokonaisuuden. Verkon solmupisteiden yläraja on valittavissa vaihtoehdoista 50, 100,
300, 500, 1000, 5000 ja rajoittamaton. Solmupisterajoitus koskee niitä solmupisteitä, joiden muodostamasta verkosta tehdään laskutoimituksia. Ohjelmalla on mahdollista piirtää solmupisteiden
ylärajaa suurempi verkko ja tehdä siitä laskelmia rajoittamalla verkon kokoa kytkemällä siitä irti
osia, jotka eivät vaikuta laskutulokseen. Ominaisuus mahdollistaa suurenkin verkon mallintamisen yhteen projektiin ja laskemaan sen sisäiset tulokset erikseen eri kytkentätilanteissa ja verkon
osissa. Tällöin Helsinki-Vantaan lentoaseman sähköverkon voisi mallintaa kokonaisuutena ja
tehdä siitä laskutoimituksen muuntopiireittäin. Sopiva yläraja solmupistemäärässä on Finavian
verkolle todennäköisesti 500. [21]
Ohjelman peruslisenssiin kuuluvat moduulit tehonjaolle ja kaapeleiden mitoitukselle IEEE,
ICEA, NEC ja IEC standardien mukaisesti. Lisäksi peruslisenssissä on moduulit uusiutuvien
energialähteiden, tuuli- ja aurinkovoiman tuotannolle, sekä aurinkopaneelien sijoitteluun. Näistä
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aurinkovoiman tuotantoon kuuluvat osat ovat Finavialle hyödyllisiä, kun Helsinki-Vantaan terminaalin katolle ja seinään on asennettu aurinkopaneeleita. Peruslisenssiä on Finavian verkkoa
varten täydennettävä ainakin IEC mukaisella oikosulkumoduulilla ja epäsymmetristen tilanteiden
tehonjako- ja oikosulkumoduuleilla. [21]
Ohjelman todennäköisesti suurin yksittäinen käyttäjä Suomessa on Sweco, joka tuottaa ohjelmalla suurimman osan heille tulleista sähköverkonlaskennan töistä.
6.3 PSS SINCAL
PSS SINCAL on saksalaisen Siemensin kehittämä simulointityökalu useille verkkotyypeille. Ohjelmalla on mahdollista mallintaa sähköverkkojen lisäksi vesi-, kaasu- ja lämmitys-/jäähdytysverkkoja. SINCAL:in lisäksi Siemensillä on ainakin kaksi muuta verkostonlaskentaohjelmaa,
joista molemmat SIMARIS ja PSSE on käyty lyhyesti läpi tässä diplomityössä. SINCAL:in lisäksi Siemens valmistaa lukuisia muitakin tuotteita, kuten sähköasemien komponentteja, terveydenhuollon tekniikan laitteita ja automaatioratkaisuja. SINCAL eroaa siten kahdesta muusta vertailtavasta ohjelmasta, että se ei ole ohjelmaa kehittävän yrityksen ainoa tuote. Siemens on perustettu Saksassa vuonna 1847 ja sillä on tällä hetkellä henkilöstöä noin 380 000. [22]
SINCAL on kilpailijoidensa tapaan moduulipohjainen ja sen solmupisteiden yläraja on valittavissa vaihtoehdoista 100, 500 ja rajoittamaton. Solmupisteiden rajoitus koskee myös SINCAL:issa laskettavaa verkkoa. Verkko-osan, jota ei ole tarpeen laskea voi kytkeä irti verkosta,
jolloin laskenta onnistuu solmupisteiden ylärajamäärän sisällä. Finavian verkolle sopiva määrä
on todennäköisesti 500, jota on mahdollista lisätä ja vähentää tarpeen mukaan. [22]
Ohjelman peruslisenssiin kuuluu moduulit tehonjaon laskennalle, sekä moduuli 1-, 2-, ja 3-vaiheisen oikosulun laskentaan IEC, VDE, ANSI, G74 ja GOST standardien mukaisesti. Ohjelmaa
myydään myös toimialakohtaisesti räätälöityinä paketteina, joista esimerkiksi jakeluverkon tarpeisiin kasatussa moduulipaketissa on perusmoduulien lisäksi moduulit tehonjaolle, pienjännitteisten sulakkeiden koordinoinnille, ylivirta suojaukselle aikatasossa, suojaussimuloinnille, suotuisimmalle verkon jaottelulle ja kuormien kehittymiselle. Kyseinen moduulipaketti kattaa pääsääntöisesti Finavian verkon tarpeet. [22]
SINCAL:in suurin käyttäjä Suomessa on Ohjelman kehittäjä Siemens. Siemens tarjoaa myös ohjelmalla toteutettavia konsulttipalveluita verkostonlaskennasta.
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7 SOVELTUVIEN VERKOSTONLASKENTAOHJELMIEN VERTAILU
Vertailtavissa verkostonlaskentaohjelmissa on merkittäviä eroja, esimerkiksi käytettävyydessä ja
tavoissa, joilla ohjelma vaatii käyttäjän piirtävän verkkokaaviota. Ohjelmien helppokäyttöisyys
ja intuitiivisuus on merkittävä tekijä, kun ohjelmaa käyttävät erilaiset henkilöt erilaisilla taustoilla. Toiminnallisuuksiltaan kattava ohjelma hukkaa suuren osan potentiaalistaan, mikäli käyttäjän on hankala löytää tarvitsemansa ja ohjelma ei tarjoa riittävää opastusta käyttäjälle. Teknisillä
aloilla käytettäville ohjelmille on tavanomaista, että ne on suunniteltu lähtökohtaisesti sellaisille
henkilöille, jotka käyttävät ohjelmaa usein ja ovat hyvin perillä sen toiminnallisuuksista ja rajoituksista. Tässä työssä vertailtavien ohjelmien tulevien käyttäjien päätoimi on kuitenkin pääsääntöisesti jokin muu, kuin verkostonlaskentaohjelman käyttö. Tämän takia käytettävyys ja intuitiivisuus ovat merkitsevässä asemassa ohjelman valinnassa. Valittavan ohjelman tulee olla käyttöliittymältään niin intuitiivinen ja helppokäyttöinen, että se ei muodostu rajoittavaksi tekijäksi ohjelman käyttäjille. Kuitenkin käyttäjälle on oltava selvää, mitä ohjelma kussakin tilanteessa tekee
ja millä periaatteilla ohjelma tuottaa tarjoamansa vastauksen.
Tässä työssä on toiminnallisuustestaukseen käytetty kunkin ohjelman testiversiota, jotka saa maksutta käyttöönsä ohjelman toimittajalta. Lisäksi ohjelman toimittajilta tai ohjelmaa käyttävien
konsulttiyritysten kanssa on pidetty ohjelmien esittelytilaisuuksia, joissa ohjelman toiminnallisuuksia on käyty läpi.
Taulukossa 4 on koottuna ohjelmien yksityiskohtaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat käytettävyyteen, helppokäyttöisyyteen ja ohjelmalla tuotetun sähkökaavion tulkinnan selkeyteen.
Taulukko 4: Vertailtavien verkostonlaskentaohjelmien ominaisuustaulukko.
Ominaisuus
Käytön intuitiivisuus (1-5)
Newton-Raphson tehonjakolaskenta (±)
Virtaiterointi tehonjakolaskenta (±)
Piirrosmerkit IEC mukaisia (±)
Omien piirrosmerkkien luominen mahdollista (±)
Sähkökaavio esitettävissä karttapohjalla (±)
Virtuaalikytkimet kaapeleissa (±)
Asennustapojen määrittely kaapeleille (±)
DXF tai DWG kuvan tuonti sähkökaaviosta (±)
Windows tyyliset pikanäppäimet (±)
Pikanäppäinten määrittäminen (±)
Syötettävien arvojen suureen valintamahdollisuus (±)
Syötettävien arvojen yksikön valintamahdollisuus (±)
Katkaisijoiden suojareleiden asetteluarvojen ulosanto (±)
Kustannus (€-€€€)

NEPLAN

Etap

SINCAL

2
+
+
+
+
+
+
+
€

5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
€€€

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
€€
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Taulukosta 4 voitiin nähdä, että ohjelmissa on paljon samoja toiminnallisuuksia, mutta myös eroja
toiminnallisuuksissa ja ulkoasussa, jotka helpottavat ohjelmien käyttöä. Ohjelmista Etap ja SINCAL sisältävät useampia toiminnallisuutta parantavia asioita verrattuna NEPLAN:iin. Ohjelmista
Etap tekee myös suojauslaitekirjaston komponenttien asetteluarvoille ehdotuksia.
7.1 Ohjelmien tekniset ominaisuudet
Vertailtavien ohjelmien tekniset ominaisuudet ovat pääosin vastaavia. Laskennat suoritetaan pääosin samalla tavalla kaikissa ohjelmissa ja etenkin laskennat, jotka pohjautuvat standardiin on
toteutettu standardin mukaisesti. Pieniä eroavaisuuksia löytyy tehonjaon laskennasta, missä ohjelmien välillä on joitakin toisistaan eroavia laskentatapoja.
7.1.1 Tehonjaon laskeminen
Tärkein matemaattinen ominaisuus ohjelmille on todennäköisesti tehonjaon laskeminen. Yhtenevä laskutapa kaikkien ohjelmien kesken on Newton-Raphson yhtälönratkaisumenetelmä. Muita
tarjottuja laskutapoja ovat NEPLAN:issa Current Iteration ja Extended Newton-Raphson.
Etapissa muut laskentatavat ovat Fast-Decoupled ja Adaptive Newton-Raphson, sekä SINCAL:issa Current Iteration ja Unbalanced.
Laskutapojen tarkkuuksissa ja laskunopeuksissa on eroja ja ne vaihtelevat sen mukaan, millainen
verkko on laskennan kohteena. Fast-Decoupled tuottaa yksinkertaisissa verkoissa tuloksen nopeammin, mutta suuremmissa verkoissa, kuten IEEE 57-bus sen lopputulosten tarkkuus putoaa 0,1
yksikön tarkkuuteen [23, s. 15]. Samoin Current Iteration tuottaa suurissa verkoissa, kuten (IEEE
118-bus) tuloksia hieman nopeammin, kuin Newton-Raphson, mikäli verkon solmupisteissä on
tiedossa sekä pätö- ja loistehokomponentti [24, s. 9]. Verkoissa, joissa solmupisteistä on tiedossa
pätötehokomponentin lisäksi vain jännite, tuottaa Newton-Raphson tarkan tuloksen pienemmällä
iteraatiomäärällä, kuin Current Iteration [24, s. 9]
Nopeammista ja vähemmän laskentakoneen muistia käyttävistä laskutavoista on todennäköisesti
ollut hyötyä aiemmin, kun tietokoneiden laskuteho on ollut rajallisempi tai mikäli laskutoimitukset on tehty käsin. Nykyisillä tehokkailla tietokoneilla ei enää törmää vastaaviin käytännön rajoituksiin, vaikka laskettava verkko olisi suuri [24, s. 2]. Ohjelmilla on suositeltavaa käyttää tarkkuudeltaan hyvää ja nopeaa laskutapaa, joka suurimmassa osassa laskutoimituksia on NewtonRaphson. Joissakin tilanteissa, missä siirto- tai jakeluverkossa esiintyy negatiivista sarjareaktanssia, voi Adaptive Newton-Raphson tuottaa tarkempia tuloksia, mutta Finavian sähköverkoissa
kyseinen tilanne ei todennäköisesti tule eteen [25, Chapter 19]. Tehonjaon laskennassa NewtonRaphson laskumetodia voidaan pitää luotettavimpana laskutapana kaikissa Finavian sähköver-
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koissa. Joissakin säteittäisverkoissa Newton-Raphson laskentatavalla ei saada tuotettua lopputuloksia, jos verkossa on erittäin pieniä impedansseja, jolloin yhtälön iterointi ei lähesty mitään
lopputulosta [27, s. 1].
7.1.2 Oikosulkuvirran ja valokaaritilanteen laskeminen
Oikosulkuvirran laskennassa kaikki vertailtavat ohjelmat laskevat oikosulkuvirrat standardin
IEC60909 mukaisesti, joten siltä osin ohjelmat vastaavat teknisiltä ominaisuuksilta toisiaan olettaen, että ohjelmien kehittäjät ovat tuottaneet laskukaavat ohjelman lähdekoodiin oikein. Standardissa huomioidaan pyörivien tuotantolaitosten, kuten generaattoreiden aiheuttamat muutokset oikosulkuvirtaan, mutta se ei ota kantaa UPS -laitteiden oikosulkuvirran tuottoon [26, s. 61]. Vertailtavien ohjelmien ohjeissa ei ole mainintaa, miten ohjelmat huomioivat UPS-laitteiden syöttämät oikosulkutilanteet, mutta sähkökaaviota piirtäessä laitteille on mahdollista syöttää suurin
mahdollinen ulostuloteho ja -virta.
Valokaarilaskennan kukin ohjelma suorittaa laskennan standardin IEEE 1584-2002 mukaisesti,
eikä laskennassa ole valmistajan tarjoamien ohjeiden mukaan huomattavissa merkittäviä eroavaisuuksia.
7.1.3 Ohjelmien käyttäjää ohjaavat ominaisuudet
Ohjelmat eivät yleisesti sisällä merkittäviä käyttäjää ohjaavia ominaisuuksia standardien mukaisten ylä- ja alarajojen ilmaisemisen ulkopuolella. Ohjelmat eivät esimerkiksi suoraan kehota käyttäjää harkitsemaan liian suurien kuormien kytkemistä verkkoon. Ohjelmat vaativat käyttäjältään
suhteellisen hyvän ymmärryksen siitä, mitä suuretta ollaan laskemassa ja mitä arvoja laskelmien
tekeminen vaatii. Kaikkien ohjelmien tuottamia tuloksia on myös syytä arvioida käyttäjän omalla
ammattitaidolla, jotta voidaan välttyä käytännön asennuksiin kelpaamattomien tulosten käytäntöönpanolta.
7.2 Sähköverkkokaavion tuottaminen ohjelmilla
Ohjelmien käytön intuitiivisuudessa ja omaksumisen helppoudessa on eroavaisuuksia. Helppokäyttöiset Windows PC ohjelmat ovat komennoiltaan jotenkin vastaavia yleisesti käytössä olevien
ohjelmien ja ohjelmistojen kanssa. Esimerkiksi pikanäppäinkomennoille, kuten toiminnon peruuttamiseen, tiedoston tallentamiseen ja tulostamiseen on olemassa yleisesti tiedossa olevat näppäinyhdistelmät, joiden olemassaolo helpottaa käyttäjää huomattavasti ja tekee ohjelmasta tutun
tuntuisen. Näissä on vertailtavissa ohjelmissa erikoisia poikkeuksia. Eroavaisuudet ovat suhteellisen pieniä ja jokaisen ohjelman käyttö on opittavissa kohtuullisessa ajassa. Kutenkin, kun kyseessä olevat ohjelmat ovat pitkän kehitystyön tuloksia ja niiden hankintahinta sellainen, että se
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vaatii suuremmaltakin yritykseltä investointipäätöksen, voidaan odottaa, että toiminnallisuuksia
on mietitty ja ne edesauttavat ohjelman käyttämistä ja siinä onnistumista.
Esimerkiksi NEPLAN tallentaa projektin näppäinyhdistelmällä CTRL+SIFT+S tavanomaisen
CTRL+S sijaan ja toiminnon kumouksessa yleisesti käytettävä CTRL+Z näppäinyhdistelmä ei
ole käytettävissä. NEPLAN myös vaatii jokaisen verkkokomponentin väliin erillisen solmupisteen, joka on erikseen lisättävä valikosta. Tiheän käyttötarpeen takia olisi edullista, jos solmupistetyökalulle olisi olemassa pikanäppäin. Tämä olisi huomioitava työskentelytavassa, kun ohjelmalla piirretään suuria verkkoja, jolloin on mahdollisesti edullisempaa lisätä solmupisteet kerralla.
NEPLAN:issa painikkeiden sijoittelu ja visuaalinen ilme on vertailtavista ohjelmista epäintuitiivisin. Näkymä on varsin pelkistetty, joka johtaa siihen, että toiminnallisuudet eivät ole kaikki heti
näkyvillä. Testikäytössä ollut ohjelman kokeiluversio eroaa käyttöliittymältään ohjelman kokoversiosta hieman, mutta ohjelman toimittajan mukaan kokeiluversio tarjoaa ohjelmasta riittävän
hyvän kuvan.
SINCAL on hieman epäjohdonmukainen, kun valmiiksi piirrettyä suojauskomponenttia halutaan
monistaa esimerkiksi viereisen, samoilla ominaisuuksilla varustetun muuntajasyötön suojalaitteeksi. Ohjelmalla ei ole mahdollista suoraan kopioida suojalaitetta toisesta komponentista näppäinkomennoilla, vaan siihen on käytettävä hiiren oikealla painikkeella avautuvaa valikkoa. Tapa
hidastaa hieman käyttöä, mutta on opittavissa. Ohjelma myös erottaa suojalaitteet ja katkaisijat
erillisiksi komponenteiksi, joka vaatii käyttäjältä ajattelutavan muutosta todelliseen asennukseen
verrattuna.
Piirrosmerkkien graafinen ilme on toteutettu ohjelmissa vaihtelevasti. Etap on näistä selvästi selkein ja sen kaikki komponentit vastaavat IEC esitystapaa. Etapissa on vaihtoehtoisena esitystapana myös ANSI-piirrosmerkit, jotka ovat myös toteutettu yksiselitteisesti. SINCAL ja NEPLAN
ovat tässä suhteessa vähemmän selkeitä. SINCAL:in komponenteista suurin osa on IEC mukaisia
ja helposti ymmärrettäviä. Poikkeuksen tekevät suojauslaitteet, joissa on käytetty SCADA valvomo-ohjelmistoissa käytettyjä graafisia komponentteja, kuten neliötä katkaisijalle ja palloa erottimelle. Esitystapa on todennäköisesti yksiselitteinen ja helposti ymmärrettävä niille henkilöille,
joilla on kokemusta SCADA-ohjelmien käytöstä, mutta muu sähköalan henkilöstö voi kokea esitystavan epäinformatiiviseksi. Selvästi epäjohdonmukaisin ja monimutkaisin esitystapa on
NEPLAN:issa, jonka komponenttikirjasto sisältää runsaasti erilaisia komponentteja, joista merkittävä osa ei ole IEC merkistön mukainen, vaikka jokaisesta komponentista on tarjolla useita
erilaisia piirrosmerkkejä. Kaikkiin ohjelmiin on mahdollista luoda piirrosmerkit piirtoeditorilla.
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Yleisesti helppokäyttöisin ja helpoiten ymmärrettävä käyttöliittymä on Etap:issa, missä kaikki
toiminnallisuudet ovat hyvin esillä ja valikkorakenteet ovat selkeitä. Myös SINCAL on käytettävyydeltään hyvä ja toiminnallisuudet löytyvät pienellä harjoittelulla, mutta esimerkiksi laskelmien tulosten esitystapa ei ole yhtä selkeä, kuin Etap:issa ja erillistä näkymää laskentatilalle ei
ole. Erillinen valintanäppäin eri laskentatiloille selkeyttää Etap:in käyttöä ja vähentää virheen
mahdollisuutta sähkökaavion muokkaamisessa, kun muokkaustoiminnot on laskentatiloissa estetty.
7.3 Ohjelmien tuottama dokumentaatio
Ohjelmien tuottama dokumentaatio on enimmäkseen taulukkomuotoista, missä lasketut arvot esitetään solmupisteittäin. Graafisen esityksen saa tulostettua esimerkiksi sähkökaavion suojalaitteiden laukaisukäyristä ja niiden selektiivisyydestä. Myös muutostilanteiden käyristä, kuten jännitteenalenemista verkon solmupisteessä ja oikosulkuvirtojen huippuarvoista on saatavilla graafisia
kuvaajia. Ohjelmat koostavat NEPLAN:in lukuun ottamatta laskentatuloksista ja käyristä valmiita
raportteja, mutta mikäli raportteja käytetään esimerkiksi työohjeina, on niiden oheen liitettävä
myös muita ohjeita tulkinnan selkeyden takia. Laskentatulosten kääntyminen selkeälukuiseksi raporttitiedostoksi on yksi NEPLA:n heikkous, joka tuottaa todennäköisesti enemmän työtä verkon
tavanomaisten laajennustöiden yhteydessä. Etap ja SINCAL tuottavat tulosten taulukkomuotoisen esityksen lisäksi raporttimuotoisen ja tulostettavan raportin. Esimerkkiraportit on esitetty liitteissä 7, 8 ja 9.
Dokumentointi ei ole vertailtavien ohjelmien vahva puoli verrattuna esimerkiksi kappaleessa 5.2
käsiteltyyn Febdok:iin, jonka tuottamaa dokumentaatiota voi käyttää sellaisenaan esimerkiksi katujakokaapin pääkaaviona. Ohjelmien dokumentointitavoissa on otettava huomioon ohjelmien
muu mahdollinen käyttötarkoitus, kuten siirtoverkkojen laskenta. Ohjelmien tuottaman dokumentaation on oltava riittävää kaikille sähköverkon parissa työskenteleville henkilöille. Tarkasti johonkin toimialaan kohdennettu dokumentaatio tekisi raporteista raskaita ja käyttäjän pitäisi todennäköisesti valikoida lukuisista eri vaihtoehdoista, että dokumentit olisivat luettavia ja tarpeen
mukaisia. Ohjelmien tuottama taulukkomuotoinen dokumentaatio on helposti muokattavissa tarkoituksen mukaiseksi suoraan ohjelmassa tai esimerkiksi Excel taulukkolaskentaohjelmassa.
Finavian sähköalan henkilöstön kannalta olisi hyödyllistä, että ohjelmat tuottaisivat suoraan sellaista dokumentaatiota, jota voisi käyttää sellaisenaan esimerkiksi asentajien työohjeena ja mikäli
laskentaohjelmalta halutaan tällaista kykyä, on syytä tukeutua muunlaisiin ohjelmiin, kuin mitä
vertailussa on mukana. Kuitenkin NEPLAN:in puutteet ovat merkitseviä, sillä ohjelman tuottama
tulostaulukko on lähes jokaisessa tilanteessa muokattava ennen dokumenttipankkiin tallentamista. Etap ja SINCAL ovat tältä osin käyttökelpoisempia.
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7.4 Ohjelmiin saatavissa olevat lisämoduulit
Kaikkiin ohjelmiin on saatavissa kymmeniä eri lisämoduuleja, joista läheskään kaikkia ei tulla
missään vaiheessa tarvitsemaan Finavian hallinnoimissa sähköverkoissa. Moduulit on myös nimetty eri tavoilla ja moduulien sisältämien työkalujen sisältö vaihtelee ohjelmittain. Tästä syystä
moduulien suora vertaaminen on haastavaa ja sitä varten pitäisi olla tarkka tieto, mitä ominaisuuksia ohjelmalta voidaan tulevaisuudessa haluta. Diplomityön lähtökohtana on ollut selvittää,
että millä ohjelmalla saadaan laskettua lakisääteiset ja standardien vaatimat laskutoimitukset, eikä
Finaviassa ole järjestetty kyselyä tai erillistä pohdintaa sille, mitä ohjelmalta mahdollisesti halutaan. Jokainen lisämoduuli on myös lisäkustannus, joiden tarpeellisuutta on arvioitava tapauskohtaisesti. Kuitenkin ohjelman hankinnan jälkeen lisämoduulit ovat sen hintaisia, että niistä ei välttämättä ole tarpeen tehdä investointiesitystä, vaan hankinnan voi hoitaa yrityksen käyttömenoista.
Ohjelmiin saatavat toisiaan vastaavat moduulit liittyvät tavanomaisimpiin sähköverkosta laskettaviin tapahtumiin. Muiden moduulien eroavaisuudet johtuvat mahdollisesti ohjelmien eri kehityssuunnista ja erilaisista asiakaskunnista, joiden tarpeen mukaan ohjelmia on kehitetty. Toisiaan
vastaava moduulit ohjelmittain on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5: Vertailtavien verkostonlaskentaohjelmien toisiaan vastaavat moduulit.
NEPLAN

Load Flow
Short Circuit

Etap

Load Flow / Unbalanced Load Load Flow / Unbalanced Load
Flow
Flow
Short Circuit
Short Circuit

Optimal Capacitor Placement Optimal Capacitor Placement
Motor Starting
Harmonics Analysis
Arc Flash Calculation
Flicker Analysis
Distance Protection
Overcurrent Protection
Hosting Capacity

SINCAL

Motor Acceleration
Harmonics
Arc Flash / Arc Fault - High
Voltage arc Flash
Contingency analysis
Load Allocation
Transformer Tap Optimization
-

Compensation Optimization
Motor Start
Harmonics
Arc Flash Hazard
Contingency analysis
Load Allocation
Transformer Tap Optimization
Flicker
Distance Protection
Overcurrent-time Protection
Max Hosting Capacity

Ohjelmiin saatavissa olevien lisämoduulien taulukot on esitetty diplomityön liitteissä 10, 11 ja
12.
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7.5 Ohjelmien tekniset tuki- ja huoltopalvelut
Kaikkiin vertailtaviin ohjelmiin kuuluu hankintahintaan ensimmäisen 12 kk tukipalvelu, jonka
ohjelman toimittaja on järjestänyt. Ensimmäisen vuoden jälkeen tukimaksu määräytyy prosenttiosuutena lisenssin hankinta-arvosta. Tukipalveluun sisältyy teknisen tuen lisäksi ohjelman versiopäivitykset. Tukipalvelu on mahdollista jättää hankkimatta, mutta tuolloin versiopäivitysten
loppuessa voidaan joutua tilanteeseen, missä uudemmalla ohjelmaversiolla luotua sähkökaaviota
ei voida avata ohjelman vanhemmalle versiolla. Kaikissa vertailtavissa ohjelmissa tämä toimintaperiaate on sama. Tukipalvelumaksun prosenttiosuuksissa on muutaman prosenttiyksikön vaihtelua.
Ohjelmien tukipalveluiden tuottajat sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa. NEPLAN:in myynti ja tuki
sijaitsee Sveitsissä, josta sähköposteihin on vastattu yleensä kahden päivän sisällä, mutta vastauksien sisällöllinen ja kielellinen laatu ei ole kaikissa tapauksissa ollut täysin moitteetonta ja kysymyksiä on joutunut tarkentamaan ja muotoilemaan, jotta lopputulos on ollut tyydyttävä. Myyntiorganisaatio ei varsinaisesti ole ollut kertaakaan yhteydessä muutoin, kuin sähköpostitse ja asiakkaan ollessa aloitteellinen.
Etap:in myynti ja tukitoiminnot ovat olleet Iso-Britanniassa, josta saatu tuki on ollut laadukasta,
mutta vasteaika on muutamassa tapauksessa ollut useamman päivän mittainen. Tekninen tuki on
ollut ongelmatapauksissa asiantunteva ja ohjeistus yksityiskohtaista. Myyntiorganisaation toiminta on ollut diplomityön aikaisen prosessin aktiivisin ja asiakkaaseen on oltu yhteydessä myös
puhelimitse ja myyjän omasta aloitteesta. Tukipalvelut sijaitsisivat Iso-Britanniassa myös hankinnan jälkeen, mutta ohjelmaan on saatavissa tukea myös toimittajan Yhdysvaltojen länsirannikolla sijaitsevasta pääkonttorista.
SINCAL:in tukipalvelut sijaitsevat Saksassa, mutta ohjelmalle on Suomessa oma myyntihenkilöstönsä, johon on oltu yhteydessä koko diplomityön prosessin ajan. Suomessa sijaitseva henkilöstö on myös vastuussa ohjelman konsulttipalveluista ja heiltä on saatavissa ohjelman mallinnuspalelua. Saksan tukipalveluita ei voida yhteyspuutteen takia arvioida, mutta ainakin Suomesta
saatu palvelu on ollut verrattain laadukasta, vaikka tukipyynnöissä on myös ollut ajoittain muutaman päivän vasteaika.
NEPLAN:ia käyttää Suomessa ainakin kaksi isompaa yritystä, joilta ohjelman mallinnuspalveluita on mahdollista hankkia, joka osaltaan lisää toimitusvarmuutta. Etap konsulttipalveluita tarjoaa ainakin yksi suurempi konsulttitoimisto, jonka toimitusvarmuus esimerkiksi mallinnuspalveluissa voidaan katsoa hyväksi ja kohtuullisen varmaksi pidemmällä aikavälillä. SINCAL:in
käyttäjiä Siemensin itsensä lisäksi ei ole tiedossa, jolloin ohjelmalle todennäköisesti hankittavat
mallinnuspalvelut olisivat pelkästään myyjäyrityksen varassa.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Vertailtavien verkostonlaskentaohjelmien välillä olevat tekniset erot ovat lähes merkityksettömiä
ja olemassa olevat erot liittyvät sellaisiin sähköteknisiin ilmiöihin, joita ei todennäköisesti tulla
Finaviassa tutkimaan tai niiden tutkiminen ei ole teknillistaloudellisen tarkastelun kannalta merkittävää. Teknisesti kaikilla kolmella vertailussa mukana olleella ohjelmalla pystyy mallintamaan
ja laskemaan Finavian hallinnoimien sähköverkkojen kaikenlaiset kytkennät, kytkentätilanteet ja
sähkötekniset arvot. Ohjelmien teknisten kykyjen ollessa lähes toisiaan vastaavia on merkityksellisempää vertailla ohjelmia niiden käytettävyyden ja käyttöliittymien perusteella.
Ohjelmien elinkaari voidaan ajatella olevan vähintään viisi vuotta ja mahdollisesti jopa yli kymmenen vuoden mittainen. Pitkällä aikavälillä ohjelmien hankintahinnan merkitys vähenee ja niiden käytettävyyden ja tukipalveluiden laatu nousee merkittävämmäksi tekijäksi. Käytettävyydeltään ohjelmista selvästi paras on Etap, jonka tukipalvelut ovat myös olleet diplomityön aikana
toteutettuja yhteydenottoja arvioimalla paras ja asiantuntevin. Ohjelman käyttöönoton helppous
ja pieni oppimiskynnys ovat myös sen hankinnan ehdottamista tukevia asioita. Käyttäjätuen kannalta myös SINCAL on osoittautunut hyväksi ja suomalainen myynti ja konsulttihenkilöstö, joka
parantaa todennäköisesti joidenkin ohjelman kanssa syntyvien ongelmien ratkaisumahdollisuutta.
NEPLAN on tukipalveluiltaan vertailtavien ohjelmien huonoin. Kysymyksiin vastaamisessa on
mennyt aikaa ja vastausten laatu ei ole ollut kahta muuta ohjelmaa vastaavalla tasolla.
Ohjelmaa hankittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten ohjelmaa tullaan käyttämään. Finaviassa on ylläpitävän henkilöstön lisäksi projektiorganisaatioita, jotka teettävät lähes kaiken
suunnittelutyön konsulttitoimistoilla. Jokaisella konsultoivalla yrityksellä on usein käytössään jokin verkonlaskentaohjelma tai muu, mahdollisesti itse tuotettu laskentatapa. Hankinnan aikana on
tärkeää ottaa huomioon tällä hetkellä palveluksessa olevien konsulttitoimistojen mieltymykset ja
halukkuus ottaa käyttöön ohjelmisto, jota ollaan hankkimassa. Paras lopputulos hankinnan jälkeen olisi, että hankitulla ohjelmalla olisi Finavian tekemissä ja teettämissä sähköverkon suunnittelutöissä täysi kattavuus. Tässä tapauksessa ylläpitävän organisaation lisäksi myös kaikki hankittavan konsulttipalvelut toteutetaan hankitulla ohjelmistolla. Tämän arvo myös nousee merkittävästi ohjelman käyttöajan pidentyessä, jolloin lopputuloksena on täysin kattava sähköverkko
yhdessä helppokäyttöisessä ohjelmassa. Vaikka Etap on tämän diplomityön perusteella Finavian
käyttöön paras, on mahdollisesti parempi valita toinen kolmesta vertaillusta ohjelmasta, jos sillä
saavutetaan parempi käyttäjäkattavuus. Hankinta ei mahdollisesti tule olemaan tuottava, mikäli
sen käyttöaste jää vain Finavian ylläpitävän organisaation tasolle. Toisaalta laadukas ja helppokäyttöinen ohjelma voi antaa kohtuulliset mahdollisuudet kuroa umpeen syntynyttä dokumentointivelkaa helpottaen näin tulevaisuuden ylläpitoa ja suunnittelua osittain.
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Ennen hankintaa on myös tarkemmin selvitettävä se, miten nykyinen verkko mallinnetaan ja millaiset kustannukset siitä aiheutuu. Malli on todennäköisesti kustannustehokkainta teetättää ulkopuolisin voimin, sillä sen tekeminen vie suuren osan oman henkilöstön työpanoksesta. Valmiiseen
verkkomalliin on myös huomattavasti helpompi lisätä yksittäisiä lähtöjä ja komponentteja, kuin
mallintaa kokonainen verkko tyhjästä. Näistä syistä työ on kannattavinta teettää ulkopuolisella,
joka on jo hyvin omaksunut ohjelman käytön. Kaikille ohjelmille on olemassa suomalaisia käyttäjiä isoissa yrityksissä, joiden kanssa keskustelua on syytä jatkaa diplomityön valmistumisen
jälkeen. Verkkomalli on sitä parempi, mitä tarkempaa tietoa siihen on syötetty. Kaikkea tietoa ei
ole välttämättä tarjolla dokumentoituna on myös huomioitava mallintajan pystyvyys hankkia
puuttuva tieto olemassa olevasta verkosta. Todennäköisesti työkustannukset eivät ole niin merkittävästi toisistaan eroavia eri konsulttiyritysten välillä, että niitä tulisi ottaa huomioon ohjelmaa
valittaessa. Esimerkiksi Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman verkon mallintamiseen voisi kulua aikaa n. 4 henkilötyöviikkoa, joka tarkoittaa n. 15 000 – 22 500 € kustannusta 100 – 150 €/h
kustannuksella. Muutaman tuhannen euron ero hankinnassa ei tämän tyyppisen pitkän aikavälin
hankinnan kannalta pitäisi olla merkittävässä asemassa.
Hankinnan aikana ja sen jälkeen on myös huolehdittava valitun ohjelman käytön jatkuvuudesta
kouluttamalla nykyistä henkilöstöä riittävän laajasti. Käytännössä Finaviassa on kannattavaa olla
pääkäyttäjän lisäksi yksi tai kaksi sellaista henkilöä, jotka pystyvät jatkamaan ohjelman pääkäyttäjinä, mikäli pääkäyttäjä jättää toimensa Finavian palveluksessa. Tätä helpottaa ohjelman helppo
opittavuus, joka puoltaa Etap:in hankintaa.
Verkostonlaskentaohjelmasta on tämän diplomityön tutkimuksen pohjalta Finavialle suurin
hyöty, jos hankittava ohjelma on Etap ja sille saadaan 100 % käyttäjäkattavuus kaikissa sähköverkon suunnittelutöissä Finavian kaikilla lentoasemilla.
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9 YHTEENVETO
Diplomityössä pyrittiin valitsemaan verkostonlaskentaohjelma lentoasemaliiketoimintaa harjoittavan Finavian tarpeisiin, jonka lentoasemien sähköverkko koostuu pääosin säteittäisestä pienjänniteverkosta. Valittavalla verkostonlaskentaohjelmalla piti olla mahdollista laskea lakisääteiset ja
standardinmukaiset arvot kaikenlaisista standardinmukaisista kytkentätilanteista. Vaadittuja ominaisuuksia oli lisäksi generaattorisyöttöisen verkon mallintaminen ja laaja, standardinmukainen
komponenttikirjasto. Lisäksi hyödyllisiksi ominaisuuksiksi valittiin lentoasemien verkkojen erityispiirteiden mukaan dynaamisten komponenttien ja tilanteiden mallintaminen, UPS syöttöjen
mallintaminen, eri taajuustasoisten kuormien mallintaminen, sekä nolla- ja suojajohdinvirtojen
tarkastelun mahdollisuus.
Työssä vertailtiin suurta osaa eurooppalaisilla markkinoilla olevia verkostonlaskentaohjelmia,
sekä maksuttomia, että maksullisia. Maksuttomat ohjelmat sopivat pääosin uudistuotannon suunnitteluun, jossa käytetään ohjelmantoimittajayrityksen itsevalmistamia komponentteja. Maksullisissa ohjelmistoissa oli laajasti tarjontaa erilaisille käyttäjille, kuten pienille suunnitteluyrityksille,
verkkoyhtiölle ja tarkempaa laboratoriotasoista ohjelmaa tarvitseville käyttäjille. Työssä tarkastelluista ohjelmistoista seitsemän kymmenestä ei täyttänyt ohjelmalta vaadittuja ominaisuuksia.
Karsiutuneista ohjelmistoista Febdok oli ominaisuuksiltaan pääosin sopiva ja verrattain edullisen
hankintahintansa ja ylivoimaisen dokumentaation ansiosta hyvä vaihtoehto pienien sähköverkkojen mallintamiseen.
Ensikarsinnan jälkeen työssä vertailtiin kolmea verkostonlaskentaohjelmaa, jotka olivat
NEPLAN, Siemens SINCAL ja Etap. Vertailtavat ohjelmat kykenevät teknisesti kaikkiin vaadittuihin laskusuorituksiin ja tuottamaan Finavian sähköverkkoa suunnittelevalle henkilöstölle tarvittavat tiedot. Ohjelmien käytettävyydessä, ulkoasun selkeydessä ja standardinmukaisuudessa
oli kuitenkin merkittäviä eroja, jotka erottivat ohjelmat selvästi toisistaan.
Etap oli ohjelmista selkein ja helppokäyttöisin, sekä tarjosi laadukkaimpia tukipalveluita koko
diplomityön teon ajan. Näistä syistä se myös valikoitui suositelluksi ohjelmaksi Finavian käyttöön. Etap on hankintakustannuksiltaan kallein verrattuna kahteen muuhun vertailtavaan ohjelmaan, mutta pitkän aikavälin hankinnassa suurempi hankintahinta ei ole erityisen merkityksellinen pitkällä aikavälillä, jolloin laadukkaampaa ja helpommin omaksuttavaa ohjelmaa tullaan todennäköisesti käyttämään enemmän ja laajemmin.
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LIITE 1: ABB DOC ohjelmiston asennus ja käyttökokemukset
Asennus ja käyttöönotto
ABB DOC lukeutuu niin sanottuihin myyntiohjelmiin, jotka sisältävät vain toimittavan yrityksen
omia komponentteja ja laskenta tähtää merkittävästi komponenttiluettelon luomiseen, jota voi
käyttää komponenttien tilaamiseen.
DOC asennus on suhteellisen vaivatonta ja ohjeiden avulla ongelmia ei esiinny. Toimittajan mukaan ohjelman asennus vaatii käyttäjältä tietokoneen admin oikeudet, jotta tietokanta toimii kunnolla. Toimittaja myös mainitsee, että ohjelman käyttö ei ole kaikille käyttäjille intuitiivinen ja
sitä varten toimittaja lähetti peruskoulutukseen soveltuvan diasarjan. Diasarjassa käydään läpi
perusasetusten luominen, joka jokaisen käyttäjän tarvitsee tehdä käytännössä vain ensimmäisellä
käyttökerralla, jonka jälkeen tiedot voidaan tallentaa seuraavia käyttökertoja varten. Alussa määritetään esimerkiksi laskentaperusteina käytettävät standardit, jänniteportaat, joilla lasketaan
(MV/VL), laskentatavan määrityksiä ja kosketussuojaus- ja oikosulkurajoja. Lisäksi valitaan
komponentti- ja kaapelityypit, joita halutaan käyttää. Nämä ovat kaikki ABB:n omia komponentteja. Ohje ei ole täysin yksityiskohtainen ja ainakin joidenkin komponenttikirjastojen valinta on
epäselvä. Ilman ohjetta käyttöönotto olisi ollut huomattavasti hankalampaa, eikä merkittäviä Options -sivuja olisi löytynyt. Käyttöönottoasettelujen jälkeen valitaan piirtolakana ja Swichboard,
joka sisältää edellä valitut asetukset.
Verkkomallin piirtäminen
Näkymä vastaa paljolti yleisesti käytössä olevia toimisto-ohjelmistoja ja sen asettelu on selkeä.
Kuitenkin komponenttien ja verkko-osien löytäminen ei ole ensimmäisellä käyttökerralla aivan
vaivatonta. Piirtolakana soveltuu lähinnä yksittäisen verkko-osan mallintammiseen ja verkon kokorajoite tulee vastaan hyvin nopeasti.
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LIITE 2: Schneider Ecodial ohjelmiston asennus ja käyttökokemukset
Asennus ja käyttöönotto
Ecodialin asennus onnistuu helposti, mutta heti ensimmäisellä kerralla käynnistettäessä ohjelman
latauskuvake ilmestyy, mutta häviää silmää nopeammin näytöstä sen jälkeen, kun Windowsin
system error ikkuna on ilmaantunut sen päälle. Windowsin herjaa ei ehdi lukea, joten on hankala
tietää, että mikä on pielessä. Nopea kuvakaappaus ikkunasta paljastaa kuitenkin, että koneelta
uupuu Microsoft .NET 3.5 SP1, joka on asennettavaennen ohjelman käyttöä. Paketti löytyy helposti Microsoftin sivuilta ja nopean asennuksen jälkeen Ecodialin lähtee käyntiin. Alustavaatimusta ei ole mainittuna Ecodialin laitteistovaatimuksissa, mutta se mainitaan yhdessä opetusvideossa, jonka linkki löytyy ohjelmasta. YouTubessa oleva listaamaton ohjevideo tulee eteen liian
myöhäisessä vaiheessa, että sen sisältö olisi hyödyllistä. Pieni, mutta huomattavasti käyttäjäystävällisyyttä laskeva ominaisuus, jonka ratkaiseminen vaatii luovia ratkaisuja, ei juuri anna intoa
ohjelman käyttöön. Sitä, että asentuuko .NET paketti joillekin jatkuvasti verkossa oleville koneille automaattisesti ja näin ratkaisisi ongelman käyttäjän siitä tietämättä, ei ole tiedossa.
Verkkomallin piirtäminen
Ecodialin käyttö on melko intuitiivista ja nousujohtokaaviossa tarvittavat komponentit löytyvät
helposti. Komponenttien kiinnittäminen toisiinsa liittäminen tapahtuu liityntä kiskoissa olevien
solmupisteiden kautta, joka tekee liittämisestä selkeää, mutta tekee komponenttien sijoittelusta
jopa liian pakotettua. Ohjelmasta ei esimerkiksi löydy virtuaalista yhdistystyökalua tai vapaareittistä kaapelikomponenttia, joka mahdollistaisi eri keskusten kiskojen vapaamman sijoittelun.
Tästä syystä nousujohtokaavioiden, jotka sisältävät yhdistyskatkaisijallisia keskuksia ei ole kovin
intuitiivista piirtää, kun kiskot on sijoitettava yhdistyskatkaisijoiden verran päällekkäin. Tämän
rajoitteen huomiointi varmasti onnistuu harjoittelemalla, mutta tekee kaavioista epäselviä, kun
limittäisiä kiskoja esiintyy. Kaapelikomponentit saavat mukautuvan ominaisuuden vasta siinä
vaiheessa, kun komponentti on jo kiinnitetty kiskoihin ja kiskoja sen jälkeen siirretään. Komponentit myös liikahtavat pois liitoksistaan suhteellisen helposti, kun komponentin ominaisuuksia
muuttaa. Ominaisuus on lähinnä aikaa vievä ja turhautumista aiheuttava, kun liitoksista irtoaminen aiheuttaa ohjelmassa herjan ja komponentti on vielä sen jälkeen asetettava takaisin paikoilleen.
Komponenttien ominaisuuksia on mahdollista muuttaa massana, jolloin esimerkiksi kaavion kaikkien kaapeleiden nolla- ja äärijohtimen materiaali, sekä suojavaipan materiaali on mahdollista
muuttaa kerralla. Tämä nopeuttaa työskentelyä, kuin myös taulukosta valitun komponentin korostaminen kaaviokuvassa helpottaa komponentin ominaisuusmuutosten kohdentamista oikealle
komponentille.
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LIITE 3: OLS-Consult laskentataulukoiden käytettävyysarviointi
OLS-Consult laatii Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelman laskentapohjiin perustuvia laskentasovelluksia. Toimittajan verkkosivuilla on lueteltuna 14 erilaista taulukkoa, joilla voidaan laskea erilaisia verkko-osia. Ohjelmat ovat Mitoitus, Selektiivisyys, Koordinaatio, UPS-selektiivisyys, Akku, Vikavirrat, Generaattorin vikavirrat, U-alenema-sarja, Moottorin U-alenema, Pituussarja, VM-pituus, Johdon terminen oikosulkukestoisuus, Johdon kuormitettavuus ja Sulake ylikuormitussuojana. [12] Yksittäisen ohjelman käyttökohde on melko kapea ja verkosta riippuen
eri ohjelmien käyttöaste voi vaihdella suurestikin. Taulukoilla ei sikäli ole mahdollista mallintaa
olemassa olevaa verkkoa isompana kokonaisuutena, vaan laskennat tapahtuvat aina yksittäiselle
verkko-osalle muuntajalta aina kuluttajakojerasian liitäntäjohtoon asti. Taulukot on toteutettu
noudattaen oikosulkuvirtalaskelmissa standardia IEC 60909 ja soveltuvin osin myös standardia
SFS 6000. [12] Tuotteiden esittelyn yhteydessä on mainittu, että ohjelmien suunnitteluperusteena
on ollut ohjelmien käyttökelpoisuus tavanomaisella sähköteknisellä osaamisella, ohjelman on oltava valmis käytettäväksi heti avaamisen jälkeen ja että ohjelmaa on mahdollista käyttää myös
pidempien taukojen jälkeen. Edellä mainittujen perusteiden ollessa voimassa valmistaja mainitsee
myös, että tästä syystä ohjelmien käyttöalue on rajattu.

4

LIITE 5: NEPLAN käytettävyysarviointi
NEPLAN:in käyttö vaatii Etap:in ja SINCAL:in verrattuna huomattavasti enemmän työtä. Verkon piirtämisessä on esimerkiksi lisättävä kaikkiin verkkokomponenttien väleihin solmupiste, johon verkkokomponentit voi edelleen liittää yhdistystyökalulla. Tämä on tarpeettoman tuntuinen
työvaihe. Välisolmun asetteluissa on mahdollista asettaa sen jännitetaso ja jännitetason vaihteluväli prosentteina. Opiskelija/kokeiluversion käyttöä rajoittaa 15 solmupisteen yläraja, joilla ei ole
mahdollista mallintaa lentoaseman testiverkkoa. Piirtäminen ilman solmupisteitä olisi intuitiivisempaa ja nopeampaa
Ohjelman yleisilme ei ole aivan sillä tasolla, mitä olettaisi nykypäivän ohjelmistolta. Ohjelman
kehittäjä kuitenkin ilmoittaa sivuillaan, että nykyinen versio V10 olisi käyttöliittymältään moderni ja sisältäisi paljon uusia toiminnallisuuksia. [20]
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LIITE 6: Etap käytettävyysarviointi
Etap:in kokeiluversion asentamisessa ja käytössä oli ongelmia, joita ei saanut ratkaistua asennus
ja käyttöohjeilla. Asennus itsessään meni läpi, kuten pitikin, eikä sen aikana tullut virheilmoituksia tai muita vastaavia vikoja. Ohjelmaa suositellaan sen asennusohjeessa käytettäväksi järjestelmävalvojan tilassa ja järjestelmänvalvojan oikeuksin. Ohjelma ei ohjelmatoimittajan teknisen
tuen mukaan välttämättä pääse käsiksi tietokantoihin, mikäli ohjelmaa käytetään normaaleilla
käyttäjäoikeuksilla. Ohjelmassa tuli sitä käynnistettäessä monta kertaa virheilmoitus, jossa ilmoitettiin esimerkiksi ohjelman kykenemättömyydestä päästä käsiksi sen tietokantaan ja että ohjelmaa ei voida käynnistää, kun sen prosessi on jo käynnissä toisella käyttäjällä. Ennen näitä ilmoituksia ohjelma oli kaatunut ja luonut dump -tiedoston, jota suositeltiin lähetettäväksi ohjelman
tekniseen tukeen. Tiedosto oli kooltaan noin 600 - 920 MB, joka on sopimaton koko sähköpostin
välityksellä lähetettäväksi. Ohjelman teknisessä tuessa ei myös oltu kiinnostuneita tuosta tiedostosta, kun tuella ilmoitettiin virheilmoituksesta.
Tekninen tuki kuitenkin neuvoi asentamaan yhden ohjelman asennuskansiosta löytyvän asennuspaketin uudestaan ja ajamaan samassa kansiossa olevalla komentorivikoodilla ohjelman paikallisen tietokannan tyhjäksi. Näiden jälkeen ohjelma pääosin toimi, mutta jokaisen kaatumisen jälkeen on tietokanta ajettava tyhjäksi, jotta ohjelma käynnistyy uudelleen.
Suositus, että ohjelmaa ajetaan järjestelmänvalvojana saattaa osoittautua haasteeksi, mikäli niin
on toimittava myös ohjelman kokoversion kanssa. Finavian henkilöstön työkoneet on hallinnoitu
Finavian IT-yksikön toimesta, eikä käyttäjillä itsellään ole järjestelmänvalvojan oikeuksia koneilleen.
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LIITE 7: NEPLAN esimerkkiraportti, koostettu taulukoista
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LIITE 8: Etap esimerkkiraportti tehonjakolaskelmasta
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LIITE 9: SINCAL esimerkkiraportti solmupisteiden arvoista
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LIITE 10: NEPLAN moduulit
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LIITE 11: Etap moduuli
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Liite 12: SINCAL moduulit

