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Finavia Corporation maintains a regional airport network which has 21 airports all over Finland. Helsinki-Vantaa is the biggest airport of Finland and it is located in the metropolitan
area of Finland. Finland’s regional airport network and its electrical systems have been built
within the span of a couple of decades and they will all need a renovation of the power
distribution grid in the coming years. The topic of my Master’s thesis is developing reliability
of the power distribution network in one regional airport. The airport which is chosen as the
focus of this research has a more complicated power distribution grid than the others.
The power distribution grid is very old in the airport. The grid has been a ring network until
the early 1990s when it had to be changed to radial network because of increased power
load in the airport. The current power distribution grid is challenging for new load because
there is no reserve for the increasing power load in the power distribution grid. The new grid
has been designed to be simple to understand and easy to use if compared to the current
grid.
Design guidelines when undertaking renovation planning of the power distribution grid have
to be followed. In this respect the international aviation regulations bear more weight than
guidelines of the regional distribution companies. Distribution companies required that a
special switch gear to the interface point is designed. The aviation regulations determine
limit values for the operation of the airfield lighting systems and for other equipment of air
navigation.
In this thesis I researched and compared two different options which would fulfill the aviation
regulations. I made estimations of one-time investments and made profitability calculations
for a 30-year operation period for both options. The chosen option has been designed to
have a high operational reliability. The more reliable a power distribution grid is the higher
budget investments it requires.
Renovation of power distribution grid should be made during operational use. There can be
seen a few risk factors during the renovation work but those can be handled with careful
planning and with phasing the renovation work appropriately. The planned grid has to be
built as a whole in order to obtain a more reliable grid than the current one.
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1

Johdanto

Lentoaseman sähkönjakeluverkolta odotetaan hyvää luotettavuutta ja käyttövarmuutta.
Nykytilan analyysin avulla määritetään verkon nykytila ja sen perusteella voidaan tutkia
verkon kehittämisen kohtia ja periaatteita. Opinnäytetyössä tutkin, miten lentoaseman
sähkönjakelujärjestelmää voidaan kehittää ja millä keinoilla jakelujärjestelmästä saadaan luotettavampi.

Lentoasema voidaan rinnastaa isoon teollisuuslaitokseen tai palvelualaan, missä sähkökatkot eivät ole toivottuja. Lentoasemalla ei ole omaa sähköntuotantoa varavoimakoneiden lisäksi ja tällöin se on riippuvainen jakeluverkkoyhtiön sähköntoimituksesta. Lentoasema pystyy kuitenkin varautumaan ja vähentämään riskipaikkoja omalla sähköverkon
alueellaan. Nykyisen verkon nykytila vaikuttaa siihen kuinka paljon vanhaa jakeluverkkoa voidaan hyödyntää jakeluverkon kehittämissuunnitelmassa. Nykyisen verkon ominaisuudet vaikuttavat myös kehittämissuunnitelman toteutukseen ja sen suunnitteluun.

Kehittämissuunnitelman laadinnassa on huomioitava kulloinkin voimassa olevat suunnittelun ohjeistukset. Suunnittelun yhteydessä havaitaan eroavaisuuksia verkkoyhtiön ohjeistuksien ja ilmailumääräyksien välillä. Toisaalta verkkoyhtiön ohjeet ovat sähkön laadun ja luotettavuuden osalta hyvin väljät, joita ilmailumääräykset puolestaan vaativat lentoaseman sähkönjakelu järjestelmältä.

1.1

Finavia Oyj

Finavia Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka omistaa Suomen valtio. Valtion omistajuudesta
huolimatta, Finavian toimintaa ei tueta verovaroista. Omistajalle maksetaan osinkotuottoja liiketoiminnan tuloksesta, mitä kerrytetään tuottavalla liiketoiminnalla. Käytännössä
lentoliikenteen rahoittajina toimivat matkustajat. Finavia mahdollistaa sujuvat lentoyhteydet maailmalle koko Suomen kattavan lentoasemaverkoston kautta. [4]

Suomessa Finavia toimii verkostoperiaatteen mukaan, missä lentoyhtiöiltä peritään samasta palvelusta samanlaista palvelutasoon perustuvaa maksua yksittäisen lentoaseman kannattavuudesta riippumatta. Finavia on yksi harvoista, joille EU on myöntänyt
pysyväisluvan, jossa lentoasemia katsotaan yksittäisenä kokonaisena verkostona. Tämän on mahdollistanut samanlaiseen palveluun perustuva samanlainen palvelumaksu
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jokaista Finavian lentoasemaa kohtaan. Verkostoperiaatteessa yksittäisen lentoaseman
ei tarvitse olla kannattava, mikä taas on EU:n perusperiaate. Finaviassa Helsinki-Vantaan tuotoilla tuetaan muuta verkostoliiketoimintaa, jotta sitä voidaan nykyisessä määrin
pitää yllä. Ilman verkostoperiaatetta verkostolentoasemien palvelumaksuja pitäisi korottaa tuntuvasti. [4]

Finavialla on Helsinki-Vantaan lisäksi maantieteellisesti hyvin kattavasti sijoittuneena 20
lentoasemaa. 2018 Finavian lentoasemilta lähti yhteensä vähän yli 25 miljoonaa matkustajaa, joista lähes 22 miljoonaa Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Finavia tarjoaa jokaisella lentoasemallaan sekä lentoyhtiöille tehokkaita lentoasemapalveluita että matkustajille sujuvan ja viihtyisän käynnin lentoasemalla. Yhtiö mahdollistaa sujuvat matkustajapalvelut ja lentokoneiden lyhyet kääntöajat. Päävastuuna ovat kiitoteiden ja terminaalien ylläpito sekä asemataso- ja turvatarkastuspalvelut. [4]

Finavia edistää omalla toiminnallaan energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisiä
ratkaisuja. Finavia kehottaa lentoyhtiöitä käyttämään jatkuvan liu’un menetelmää
laskeutumiseen, mikä vähentää polttoaineen kulutusta. Lentoaseman kalustoissa käytetään biopolttoaineita sekä ostetun energian energiantuotannosta
vaaditaan päästötakuut. Aiheutunutta hiilijalanjälkeä kompensoidaan vapaan
markkinan päästöoikeuksilla. Finavia on näillä keinoilla päässyt hiilineutraaliksi
yritykseksi. [4]

1.2

Työntarkoitus ja rajaus

Lentoaseman toiminta alkanut useita vuosikymmeniä sitten ja lentoaseman jakeluverkkoa on rakennettu projektien kautta. Lentoaseman jakeluverkko onkin paikoin hyvin vanhaa, koska sitä on rakennettu osina kulloisenkin tarpeen mukaan. Lentoaseman sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan lähivuosien aikana ja jakeluverkon kapasiteettia ja kykyä vastata kasvavaan kysyntään on arvioitava myös tämän kannalta. Lentoaseman jakeluverkon vanhimmat osat olisi uusittava jo pelkästään sen teknisen iän puolesta, mutta
sähkönkulutuksen kasvun myötä tulee tarkastella koko lentoaseman jakelujärjestelmän
rakennetta.
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Lentoaseman jakeluverkko on hyvin moninainen ja verkon vastaavan rakenteen tarvetta
tutkin opinnäytetyössäni. Lentoaseman toimintaa ohjaa sekä kansalliset että kansainväliset ohjeistukset. Yhä enemmän operatiivinen toiminta riippuu paljon sähköenergiasta.
Lentotoiminta on muuttunut ja automatisoitunut paljon siitä, kun lentoasemia on alettu
rakentamaan Suomessakin. Erilaiset ohjeistukset ja määräykset ovat painottuneet
enemmän luotettavan sähköntoimituksen ja katkottoman toiminnan suuntaan. Jakeluverkon suunnittelu ja tarkastelu tulee kohdistaa koko lentoaseman verkon osalle.

Tämän työn tutkimusaihe on verkostolentoaseman sähkönjakelun luotettavuuden kehittäminen. Tutkimuskysymykset valitsin seuraavasti:
1. Miten verkostolentoaseman sähkönjakelun luotettavuutta voidaan kehittää ottaen samanaikaisesti huomioon aseman tulevaisuuden laajentumistarpeet?
2. Mikä on sähkönjakelujärjestelmän nykytilanne?
3. Mitä haasteita ilmailumääräykset tuovat sähkönjakelun modernisoinnille?
4. Miten lentoaseman sähkönjakelun modernisointi on mahdollista toteuttaa keskeyttämättä lentoaseman toimintaa?
5. Minkälaista tilannetta Finavia tavoittelee sähkönjakelun kehittämisellä?
6. Kuinka voidaan kehittää varmennettua sähkönjakelua vikatilanteisiin nähden?
7. Voidaanko älykkään sähköverkon ja teollisen internetin mahdollisuuksia hyödyntää sähkönjakelun kehittämisessä?

Verkon nykytila-analyysin jälkeen voidaan arvioida, onko kannattavaa uusia jakeluverkko nykyisen kaltaiseksi vai löytyykö muita ratkaisuja, joilla verkon luotettavuutta voidaan kehittää nykyisestä. Lentoaseman jakeluverkon rakenne tulisi pitää selkeänä ja yksinkertaisena, mutta kuitenkin sellaisena, mikä on luotettava ja yksittäinen vika ei lamauta koko jakeluverkkojärjestelmää. Uuden verkon suunnittelu pyritään tekemään kustannustehokkaasti, missä tarkastellaan myös nykyisen verkon osien käyttömahdollisuuksia. Verkon uusinnassa pyritään vastaamaan mahdollisimman tarkasti kasvavaan sähkönkulutukseen ja sen sijaintiin nykyisistä muuntamoista. Osa muuntamoista ovat teknisen käyttöikänsä puolesta vanhoja ja niiden uusintainvestointia nykyiselle sijainnilleen
on tarkasteltava tässä työssä.

Suunnitelma tulee laatia niin, että sähköjärjestelmien uusinta on mahdollista toteuttaa
lentoaseman ollessa toiminnassa ja on samalla työturvallinen muutostöiden aikana. Verkostolentoasemaan sovelletaan CAT II-luokkaa ja lentotoiminnan edellytyksenä on kahden sähkönsyötön käytön mahdollisuus. Kun uusitaan verkko- tai varmennettua jakelua,
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on opinnäytetyössä tutkittava, kuinka kahden sähkönsyötön mahdollisuus toteutetaan
käytännössä. Tämä on ehdoista tärkein ja sen jälkeen tarkastelen sähkönjakelun muutostarpeita ja niiden toteutuksia. Opinnäytetyön tulokset tulen esittämään investointihankkeena ja hanketta varten tarkastelen opinnäytetyössä myös taloudellista näkökulmaa investointilaskelmilla.

2

Sähkönjakeluverkon nykytila

Sähkönjakeluverkon nykyisen tilan arviointia pyritään arvioimaan kriittisesti, mutta totuudenmukaisesti. Lentoaseman jakeluverkko on nykyisellään epäselvä ja hyvin monimutkainen. Lentoaseman jakeluverkosta tekee monimutkaisen se, että jakeluverkossa on
käytössä useita eri jakelujännitetasoja. Lentoaseman jakeluverkko on rakentunut vuosikymmenien saatossa ja jakeluverkossa on huomattavan iäkästä jakeluverkon osaa käytössä. Vanhoja osia jakeluverkosta ei ole uusittu uusien projektien ja laajennushankkeiden yhteydessä, mikä tarkoittaa verkon elinkaaren täyttyvän eri osilla eri aikana. Osa
jakeluverkosta on hyvin vanhaa ja on jo nyt elinkaarensa loppupäässä, kun taas uusimmat jakeluverkko-osuudet ovat noin 15 vuoden ikäisiä.

Lentoaseman sähkönjakelu on ollut rengasverkkona, mutta kulutuksen kasvun myötä
muuntoasemien kaksikiskojärjestelmät ovat pitäneet eriyttää omiksi järjestelmikseen
sekä varmennettuun että verkkosähkönjakeluksi. Tämä muutos on tehty lähes kolmekymmentä vuotta sitten ja jakeluverkon luotettavuuden kannalta korjaustoimet rengasverkon palauttamiseksi ovat vielä jääneet tekemättä. Jakeluverkon varmennettu osa on
hyvin vanhaa ja sen saneeraus on tehtävä lähivuosien aikana.

2.1

Sähkönjakeluverkko

Sähkönjakeluverkko käsittää kokonaisuutena yhden kiinteistön sähköenergian siirron
ostopisteestä kulutuskojeille. Koska sähköenergiaa siirretään pitkiä matkoja, tarvitaan
sähkönsiirtoon eri sähkönjakelujännitetasoja. Jännitetasoja muunnetaan muuntajilla ja
eri jännitetasot vaativat omat sähköjärjestelmät ja tätä myötä myös kaapelinsa. Lentoaseman toiminta on alkanut pienjänniteliittymällä, joka on lentoaseman toiminnan kasvun myötä laajentunut ensin 6kV jakelulla ja viimeiseksi on otettu käyttöön 20kV jakelujännite.
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Lentoasemalle on hankittu 20kVin sähköliittymä 1980-luvulla. Lentoaseman nykyinen
20kVin syöttöyhteys tulee suoraan 110/20kVin sähköasemalta ja lentoasema on kyseisen johtolähdön ainoa sähkönkuluttaja. Vaikka sähköasemalta tulevan johtohaaran
omistaakin verkkoyhtiö, on lentoasema tosi hyvässä tilanteessa, kun muita kuluttajia ei
ole kytkettynä samaan johtolähtöön. Finavia on aikoinaan varmistanut itselleen nykyisen
tilanteen rahoittamalla koko johtolähdön rakentamisen sähköasemalta asti. Ennen
20kVin jakelua lentoasemalle oli rakennettu 6kVin verkko- ja varmennettu sähkönjakelu
pitkien jakeluetäisyyksien vuoksi. 6kVin jakelu on edelleen käytössä, mutta se on jo elinkaarensa loppupäässä.

Nykyinen 20kVin jakelu on laajentunut vuosien saatossa ja alamuuntoasemia on hankittu
erilaisten hankkeiden myötä. Lentoaseman päämuuntoasemalta ei löydy pääkatkaisijaa,
jolla voitaisiin suojata lentoaseman oma jakeluverkko, vaan suojaus toimii jakeluverkkoyhtiön hallinnoimalta sähköasemalta. Vikatilanteessa koko lentoaseman varmentamaton
sähkönjakelu katkeaa. Muuntamon johtolähdöiltä puuttuu lähtökohtainen vikasuojaus,
jolla vioittunut johtolähtö voitaisiin erottaa. Aikaisempina vuosina sähköntoimituksen luotettavuuteen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Esimerkiksi 20kVin kojeistoissa on
yleensä ollut yksi vara erotinlähtö, johon on voinut myöhemmässä vaiheessa lisätä uuden muuntamon. Nykyisessä ostopisteessä ei ole enää varalähtöjä vapaana ja sähkönjakelua ei näin ollen voida kaapeloida rengasmaiseksi luotettavuuden parantamiseksi.
Myös 6kVin sähkönjakelu muistuttaa säteittäistä sähkönjakelua, mikä tekee siitä vikatilanteille haavoittuvaisen. Etenkin varavoimajakelulle olisi erittäin tärkeää, että sähkönjakelua pystyttäisiin toimittamaan rengasmaisesti.

6kVin verkkojakelun pääkorotusmuuntamo 6MA2 sijaitsee rakennuksessa, joka on kaukana nykyisistä kulutuskohteista. Etäisyys ei sinänsä ole ongelma korkeamman lähtevän
jakelujännitteen vuoksi, mutta rakennus on jäämässä kaavaillun asematason laajennuksen alle. Käytännössä tilanne on se, että rakennus on hyvin huonossa kunnossa ja se
tullaan purkamaan seuraavan viiden vuoden aikana. Muuntoasemalla 6kV muunnetaan
ensin MA1a:ssa 20kV:sta 0,4kV:iin ja 6MA2:lla 0,4kV:sta 6kV:iin. Nykyisessä 0,4kV
muunnoksessa ei juuri ole laajennusvaraa tehonkasvatukselle ja on siis hyvä tarkastella
koko 6kV:in tarkoitusperää nykyisessä käytössä. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat, on huomattavasti kannattavampaa kehittää uutta jakeluverkkoa lähemmäksi kulutuskohteita.
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2.1.1

Alamuuntoasemat

Lentoasemalla on suhteellisen paljon muuntoasemia lukumäärällisesti laskettuna. Alamuuntoasemat ovat aikaisemmin olleet hyvin yleisesti sidottu rakennuksiin kun nykyisin
painotutaan enemmän puistomuuntamotyyppisiin ratkaisuihin. Puistomuuntamorakenne
on tarvittaessa helpommin siirrettävissä kuin rakennuksen sisällä oleva, sekä se on huomattavasti edullisempi vaihtoehto.

Ennen 20kVin jakelun käyttöönottoa lentoasemalla on käytetty 6kVin sähkönjakelua pitkien siirtoetäisyyksien vuoksi koko lentoaseman alueella. Lentoaseman sähköenergiankulutus on ollut historian aikana suhteellisen suuri ja siksi sähkönjakelu on erotettu varavoimakoneella varmennettuun ja varmentamattomaan sähkönjakeluun. Lentoasemalla on paljon kriittisiä kulutuspisteitä, jotka ovat hyvin tärkeitä lentotoiminnan ylläpitämiselle, mutta kaikkia lentoaseman kulutuspisteitä ei ole voitu varmentaa. 20kVin muuntoasemista osa on myös rakennettu rakennuksien sisään, mutta ne ovat vielä pääosin
hyväkuntoisia.

Etenkin 6kVin alamuuntoasemat ovat alkuperäiskuntoisia ja rakennusteknisesti alkavat
rapistumaan. Nämä alamuuntoasemat ovat paikoin 50 vuoden ikäisiä ja silloinen kojeistorakenne on ollut avonainen. Kiskostot ja erotinlähdöt ovat paikallaan rakennettu. Teknisesti katsoen muuntamot ovat elinkaarensa loppuvaiheessa, varsinkin kun edellisistä
huoltotoimenpiteistä on aikaa useampi vuosikymmen. Kojeistojen veitsi- ja sulake-erottimien käyttöä ei ole testattu säännöllisesti, eikä näin ollen voida taata erottimien täydellistä toimintavarmuutta. Erottimien vajaatoiminta voi johtaa valokaaritilanteeseen käyttötilanteessa. [12]
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Kuva 1. Vanha vielä käytössä oleva avokojeisto.

Kojeistojen kanssa saman ikäisiä ovat muuntajat, joihin ei nykyisin tahdo löytyä sopivaa
huoltotoimittajaa. Esimerkiksi useampi toimittaja on kieltäytynyt tekemään huoltoja iäkkäisiin muuntajiin, johon osasyynä voi olla muuntajaöljyn sisältämä PCB-pitoisuus.
6kVin jakelujärjestelmiä on nykyisinkin paljon käytössä mm. teollisuudessa, mutta huoli
6kVin jakelua kohtaan on kasvanut hyvin pitkien varaosien toimitusaikojen takia.

Myös sähkönkulutuksen painopiste on muuttunut vuosien aikana pois nykyisten muuntoasemien lähettyviltä. Nykyisien alamuuntoasemien kautta siirretään sähköä 0,4kVin
jakelujännitteellä suhteellisen pitkiäkin matkoja kulutuspisteisiin. Kulutuspisteet sijaitsevat pitkien etäisyyksien päässä ja kuormituksen kasvu aiheuttaisi kaapelointien tuplaamista ja muuntoasemien muuntajien suurentamista. Tämä johtaisi hyvin suuriin kustannuksiin olemassa olevalla infralla.

2.1.2

Sähköverkon ikärakenne

Lentoaseman sähkönjakeluverkon ikärakenne on hyvin laaja. Osa vieläkin käytössä olevista pienjänniteasennuksista on 1950-luvulta. Näiden asennuksien osalta on tekninen
elinikä ylitetty ja asennuksien saneeraus on aloitettava lähivuosina. 1950-luvun jälkeen
lentoasema-alue alkoi kehittyä ja sen ympäristöön rakennettiin erilaisia tukitiloja yms.
Lentoaseman toiminnan kehittyessä lentoaseman sähkönjakelun siirtoetäisyydet alkoivat pidentyä ja sähkönjakelullisesti se tarkoitti 6kV:n jännitteen käyttöönottoa.
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6kV:n sähkönjakelujärjestelmä on lentoaseman vanhin sähkönjakeluverkon osa, joka on
vielä kokonaisuudessaan käytössä. 6kV:n verkkojakelun tarpeellisuutta voidaan tarkastella käytännön kannalta seuraavasti: 1. Osa nykyisistä muuntamorakennuksista ovat jo
purkukuntoisia ja saaneet pahoja kosteusvaurioita, joiden kunnostaminen ei ole taloudellisesti järkevää. 2. Muuntoasemien sähkönjakelujärjestelmät ovat jäämässä sähkötehon siirtokyvyltään pieneksi eli käytännössä muuntoasemien kuormitus on lähellä nimellistehoaan. 3. Jos myös huomioidaan muuntamoiden nykyinen sijainti kuormitukseen
nähden, ei ole järkevää kehittää olemassa olevia muuntoasemia. Esimerkiksi nykyinen
6kV:n verkonjakelujännite muunnetaan ensin MA1a muuntamolla 20 / 0,4kV ja 6MA2
muuntamossa 0,4 / 6kV:n jännitteelle, 6MA2 muuntamossa korotusmuuntajan tämän
hetkinen kuormitustaso on lähellä nimellistehoaan.

6kV:n verkkojakelun kehittäminen vaatisi muuntamoiden täydellisen saneerauksen,
muuntajien tehonkasvatuksen sekä kaapeloinnin uusimista. 6kV:n ongelmana nähdään
tällä hetkellä ylipitkät varaosien toimitusajat, jotka ovat pahimmillaan jopa 20 viikkoa,
riippuen toki varaosalaitteesta. Lentoaseman kannalta näin pitkä toimitusaika ei ole hyväksyttävissä, koska kaikkia varaosia ei voida kuitenkaan pitää omassa varastossa. Varaosat eivät niin ikään säily pitkään varastojen hyllyissä vaan ne pitäisi saada sähköihin
ns. tyhjäkäynnille, jotta niiden eristeet, tiivisteet ja nesteet eivät menettäisi niiden ominaisuuksiaan.

6kV:n varavoimajakelu on lentoaseman vanhinta jakeluverkkoa. Muuntamoiden suhteen
pätee sama elinikä rasite kuin verkkomuuntamoitakin, muuntamot ovat rakennusteknisesti elinikänsä lopussa eikä niitä kannata enää korjata. Esimerkiksi yksi näistä muuntamoista kastuu joka kevät sulamisvesistä ja rankkasateiden aiheuttamasta tulvivan veden
vaikutuksesta. Tämä on iso riskitekijä ja turvallisuusriski, kun keskijännitekojeistotilan
lattialle kertyy vettä. Varmennetun jakeluverkon ongelmana on edelleen käytössä olevat
hyvin vanhat 6kV:n kaapelit. Kaapelit ovat vanhoja öljypaperieristeisiä ja hyvin ohuita
poikkipinnaltaan, joiden tekninen elinikä on monilta osin ylittynyt.
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Kaapelityypit nykytilanne
3,11; 28 %
0,08; 1 %
6kV VV APAKM 3x35

1,88; 17 %

6kV VV AHXAMK 3x120
6kV VV AMCMK 3x35
20kV AHXAMK 3x120

0,21; 2 %

20kV SAX 3x120
20kV APYAKM-3x120
6kV AHXAMK 3x120

2,5; 22 %

0,96; 8 %
2,53; 22 %

Kaavio 1. Nykytilanteen kaapelityyppi jakaumat. Kaaviossa esitetty lukuarvo vastaa kaapeleiden kokonaispituutta kilometreissä ja prosenttiluku suhteellista osuutta koko kaapelijärjestelmässä.

20kVin jakeluverkko on lentoaseman uusimpia osia, jonka ikärakenne on 15–30 vuotta.
Olemassa olevilla muuntamoilla ja kaapeliverkolla on vielä teknistä käyttöikää jäljellä
parhaimmillaan 20 vuotta. Muuntamoita ei ole historian aikana huollettu. Muuntamoiden
perusteellinen huolto tulisi tehdä kaikkiin muuntamoihin ja muuntajista tulisi ottaa öljynäytteet analysoitaviksi muuntamoiden toiminnan varmistamiseksi.

2.2

Sähköverkon analyysi

Lentoaseman sähkönjakeluverkko on jäänyt ajastaan pahasti jälkeensä. Lentoasemalla
tehtyjen erilaisten projektien myötä on jakeluverkkoa laajennettu vain välttämättömiltä
osin sen enempää paneutumatta jakeluverkon kokonaisuuteen. Tämä näkyy nykyisistä
eri jännitetasojen jakeluverkoista, jotka kaikki ovat säteittäisiksi rakennettu. Nykyisiä
verkkoja ei ole edes mahdollista saattaa luotettavammiksi pienillä muutostöillä. Säteensä
viimeisessä pisteessä olevalla muuntoasemalla ei välttämättä ole varalähtöä jakeluverkon laajentamiseksi tai jos on, niin jakeluverkon alkupäässä ei ole, johon voisi jakeluverkon yhdistää varasyöttöjen avulla.
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Kaavio 2. Jakeluverkon nykytilakaavio.

Lentoaseman sähkönjakeluverkosta puolet on jo yli-ikäiseksi päässyttä jakelutekniikkaa.
Lentoaseman jakeluverkon tilaan on suhtauduttava hyvin kriittisesti. Lentoaseman paikalliset suojaukset ovat tehty keskijännitesulakkeilla, joten jokainen ilmaantunut vika aiheuttaa käyttökeskeytyksen verkkoyhtiön sähköasemalta tulevaan sähkönsyöttöön,
koska lentoaseman nopeasuojaus sijaitsee jakeluverkkoyhtiön sähköasemalla. Lentoaseman nykyiset vikasuojaukset ovat nykyisessä verkossa hyvin puutteelliset.

Lentoaseman koko jakeluverkko on kaapeloitu maahan ilman varasyöttöyhteyksiä ja on
vian ilmennyttyä hyvin haavoittuvainen. Vakavimmissa tapauksissa vian paikallistaminen
ja korjaus voivat kestää päiviä tai jopa viikkoja, riippuen sen hetkisistä ympäristöolosuhteista. Kaapelointireittinä on käytetty kiitotien ja rullaustien välistä aluetta, joka on kaapeleiden kannalta hyvin turvallinen alue ainakin kolmannen osapuolen vahinkoja ajatellen. Kaapelit voivat kuitenkin vikaantua jatkojen kohdalta ja niiden korjaaminen edellä
mainitulla alueella on vaikeaa, johon lentoliikenteen aikana ei kaivinkoneella ole pääsyä.
Kaapelirikko alueella tilanteessa, jossa ei ole varasyöttö mahdollisuuksia, aiheuttaa aina
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lentoliikenteen sulkemisen jakeluverkon korjaamisen ajaksi. Kaapelirikon paikallistaminen ja korjaaminen on hyvin työlästä etenkin talviaikana, jolloin Suomessa on routa-aika
ja yli metrin syvyinen lumihanki. Paikallistamista vaikeuttaa sekin, ettei lentoasemalla ole
käytössä suuntareleitä, joiden avulla mahdollista vikapaikkaa voisi rajata. Kaapelirikko
on hyvin kriittinen vika nykyisellä jakeluverkolla, koska kaikkien jännitetasojen jakeluverkot ovat säteittäisiä ja mahdollisia varasyöttöyhteyksiä ei ole. Tämä on iso ongelma varsinkin 6kVin varmennetulle sähkönjakelujärjestelmälle, jossa suojauksen toiminta aiheuttaa katkon kaikkiin varmennetun jakeluverkon osiin. Näin ollen vika voi lamaannuttaa koko lentoaseman toiminnan ja talviaikaan keskeytys voi olla hyvinkin pitkä.

Lentoaseman nykyisen jakeluverkon tila on kokonaisuudeltaan kohtalainen, jos mietitään sen laajennettavuutta. Nykyinen 6kV:n verkkojakelu on käytännössä maksimissaan
ja laajennettavuutta ei ole nykyisillä muuntajilla. Nykyisen 6kVin muuntamoilta ei ole
mahdollista jatkaa 6kVin jakelua lähtöjen puuttuessa. Käytännössä 6kVin sähkönjakelua
ja sen kuormitusta ei voida lisätä jakeluverkon tehojen ollessa jo nyt hyvin lähellä nimelliskuormitusta. Sen lisäksi 20kV:n jakeluverkossa ei ole laajennusvaraa neljällä ensimmäisellä muuntamolla ja muuntamoilla sijaitsevat muuntajat ovat nimellisteholtaan niin
pienet, ettei 0,4kV:n laajennuksia voida paljoakaan tehdä.

6kV:n verkkopäämuuntamo on haasteellinen monen jännitteenmuunnoksen vuoksi.
Muuntamon kuormitus on myös nimelliskuormituksessa ja laajennusmahdollisuuksia ei
ole. Sekä 6kV:n verkon päämuuntamo että kaikki alamuuntamot sijaitsevat purkukuntoisissa rakennuksissa ja tarvitsisivat täydellisen remontin. Jo pelkästään näistä syistä koko
6kV:n verkoston uusintaa ei kannata tehdä nykyisille sijoille ja 6kV:n tarvetta on perusteltua tutkia kokonaisuudessaan.

2.2.1

Turvallisuus analyysi

Sähköverkon turvallisuus voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta. Turvallisuus analyysissä otetaan kantaa henkilöturvallisuuteen liittyvään tarkasteluun. Standardi
SFS6001:en ja sen edeltävien painoksien esim. A1 mukaan sähköverkko tulee olla lakien ja asetusten mukaisesti rakennettu ja ylläpidetty. Sähkötyöturvallisuus on mennyt
henkilöturvallisuuden osalta huomattavan paljon turvallisempaan suuntaan, mitä se oli
esimerkiksi 1960-luvulla, kun lentoaseman keskijännite sähköasennuksia aloitettiin.
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Nykypäivänä keskijännitekojeistoja, joihin kuuluvat niin 6kVin kuin 20kVin jännitetasoiset
kojeistot, suunnitellaan ja rakennetaan standardien mukaisesti ja ne toimitetaan koestettuina kohteeseen. 1960-luvun vanhat avokojeistot on kasattu osista lentoaseman sähköteknisen henkilöstön omana työnä. Ne ovat siihen aikaan täyttäneet määräykset,
mutta nykypäivänä se ei enää ole sallittua. Kojeistojen valmistukseen liittyvät omat asetuksensa, joiden mukaan kojeistojen rakenteiden tulee kestää erilaisissa tilanteissa aiheutuvat vikatilanteet sekä niiden rasitukset. [12; 13]

Vanhat muuntoasemat ovat pääosin 1960- ja 1970-luvuilta. Muuntamoissa on aikaisemmin käytetty erotinlähtöjä, jotka eivät vaadi yhtä paljon huoltotoimenpiteitä kuin katkaisijalähdöt. Kojeistojen erotinlähdöille tulee hyvin vähän käyttökertoja, koska käyttötoimenpiteet tehdään manuaalisesti kohteessa. Erottimia ei ole historian aikana huollettu
ja täyttä varmuutta niiden toiminnasta ei ole. Käyttötoimenpiteet ovat täten vaarallisia
kojeiston ollessa jännitteinen. Avokojeistoissa ja kosketussuojallisissa kojeistoissa on
aina valokaarivaara olemassa. Etenkin avokojeistossa tapahtuva mahdollinen valokaari
on vaarallinen henkilöstölle käyttötilanteessa. [13]

Kuva 2. Vaarallinen keskijännitemuuntajan erotin.

Koska eri verkkokomponenttien huolto ja kunnonseuranta eivät ole olleet säännöllistä,
on mahdollisuus aiheutua vahinkoa huoltamattomien komponenttien ja laitteiden käytöllä. Esimerkiksi muuntajan kunnonvalvontaa pitäisi tehdä säännöllisesti myös öljynäytteitä analysoiden. On myös huomattava, kun kojeistojen huoltoja ei ole tehty, on niiden
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jännitteettömäksi tekeminen säteittäisessä verkossa hyvin haasteellista. 6kV:n järjestelmät syötetään pienjännitekeskuksista ja 6kV:n kojeistoissa ei ole luotettavia erotuslaitteistoja, on käytännössä koko johtohaara pienjännitekeskuksen katkaisijalta asti tehtävä
jännitteettömäksi. 20kV:n jännitteettömyys tulee tehdä jakeluverkkoyhtiön sähköasemalta Finavian jakeluverkosta puuttuvien luotettavien erotuslaitteistojen takia. Kaapelipäätteissä piilee oma riskinsä, ovathan nekin jo 50 vuotta vanhoja ja osa käytössä olevista kaapeleista on vielä öljypaperieristeisiä. [13]

2.2.2

Tehokkuus analyysi

Sähkönjakeluverkko on kaikkein tehokkain, kun jakelupituudet ovat mahdollisimman lyhyet ja muuntoasemien määrä pieni. Tämä on ollut hyvin vaikea toteuttaa, kun lentoaseman alue on hyvin laaja ja lentoaseman toiminta on kehittynyt vuosikymmenien saatossa. Investointihankkeet ovat olleet erillishankkeita, jotka on lisätty jo olemassa olevaan infraan.

Kun lentoaseman 6kV:n rengasverkko on aikoinaan purettu, ei ole samassa yhteydessä
kiinnitetty sähkönjakelun luotettavuuteen erityisempää huomiota. Vuosikymmenien aikana on yleistynyt tietynlainen toteutusmalli, joka on kulloiseenkin aikaan ollut hyväksi
havaittu. Uusia muuntamoita on hankittu projektien myötä uusien kulutuspisteiden läheisyyteen. Muuntamot ovat yleensä sisältäneet sen yhden varalähdön, josta on ollut mahdollisuus jatkaa sähkönjakelua eteenpäin. Sähkönjakeluverkko on kuitenkin säteittäinen
eikä nykyisiä muuntamoita ole mahdollista saattaa rengasmaiseksi jakeluverkoksi.

Kun huomioidaan lentoaseman kehitys 1960-luvulta nykypäivään, on edeltävä jakeluverkon rakennusmalli auttamatta vanhanaikaista. Sähkönsyötön katkeamatonta jakelua arvostetaan nykyisin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Lentoaseman toiminnan kannalta
on tärkeää saattaa jakeluverkko sellaiseksi, mikä kestää verkkohäiriöitä ilman toimintaan
vaikuttavia keskeytyksiä. Kansainväliset ilmailumääräykset ovat muuttuneet ja tiukentuneet huomattavasti vuosikymmenien aikana. Määräyksien kiristyminen tarkoittaa enemmän haasteita kaikelle rakentamiselle lentoaseman ja etenkin liikennealueen läheisyydessä.

Jakeluverkon rakentaminen renkaaseen lisää kaapeliyhteyksiä ja syöttötilanteesta riippuen voi kasvattaa hieman häviökustannuksia. Jos alamuuntamot rakennetaan nykyisiä
käyttövarmemmiksi varustaen ne kahdella muuntajalla yhden sijasta, on odotettavissa
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häviökustannuksien kasvua. Finavian kannalta tämä on hyväksyttävää, jos sillä saadaan
taattua luotettavampi sähkönjakelu.

2.3

Nykyisen jakeluverkon tavoitteet

Lentoaseman sähkönjakeluverkkoa on rakennettu vuosikymmenien saatossa projektien
yhteydessä. Jakeluverkon tavoitteena on ollut kattaa sähkönjakelu juuri sitä hanketta
varten, johon se on hankittu. Tämä on ollut kustannustehokkain tapa, mutta tulevaisuuteen varautumista siinä ei ole ajateltu. Tämän päivän Finavian hankkeissa on otettu paremmin huomioon tulevaisuuden ajattelu pitkän tähtäimen suunnitelmien myötä.

Jakeluverkon rakentaminen etenkin maakaapelointina on hyvin kallista ja vaikeasti muokattavissa jälkikäteen siten, ettei tulevaisuuden tarpeita voida jättää huomioimatta verkkoa rakennettaessa. Jakeluverkkoyhtiö laskee itselleen 1-2% vuotuista kuormituksen
kasvua omalla jakeluverkko-osuudellaan. Lentoasema harvoin laajenee vuosittain,
mutta viiden vuoden välein käynnistyvä hanke voi yltää samaan kasvuennusteeseen,
jolloin hankintavaiheessa olisi hyvin tärkeää ottaa huomioon kuormankasvu.

Finavian uusimmassa strategiassa käsitellään myös energiaa yhtenä kokonaisuutena,
minkä tarkoituksena on parantaa kokonaisenergiatehokkuutta ja vähentää energian kulutusta. Energiatehokkuutta parannetaan monin eri keinoin esimerkiksi valaistuksen uusinnalla, rakennusautomaation säädöllä sekä energiatehokkaampien laitteiden käytöllä.
Lämmitystapamuutokset voivat kasvattaa esimerkiksi sähköenergiankulutusta, vaikka
edellä mainittujen toimenpiteiden avulla sitä olisikin saatu pienennettyä. Energiatehokkuus on Finavialle tärkeä myös EASAn (European Aviation Safety Agency) direktiivien
ja hiilineutraaliusohjelmaan liittymisen myötä.

Nykyinen jakeluverkko todettiin aiemmin ongelmalliseksi säteittäisen rakenteensa
vuoksi. Säteittäisen rakenteen lisäksi on 6kVn verkkojakelun kuorman kasvattaminen
ongelmallista pienestä muuntajakoosta sekä 20 / 0,4kVn ja 0,4 / 6,0kVn muunnoksista
johtuen. Nykyinen tilanne tulisi pitää ennallaan ja uusien kuormituksien myötä jakeluverkkoa pitää saneerata vastaamaan kuormankasvua.
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2.4

Kehitysnäkymät

Lentoasemalla on tehty vuosituhannen vaihteessa 6kV:n verkkojakelukaapelointien uusintoja AHXAMK-W 3x120 / 35mm2 kaapeleilla. Kaapeleiden nimellisjännitteeksi on valittu tuolloin 10kV, joka ei puolestaan sovellu 20kV:n jakelujännitteelle. Osa kaapeloinneista menee siis ns. hukkaan, jos verkkojakelun jännite nostetaan 20kV:iin. On kuitenkin muistettava, että nykyiset muuntoasemat eivät ole enää kuormitukseen nähden soveltuvissa paikoissa, joten kaapelointeja ei voitaisi hyödyntää kuin osin. Osittaisten kaapeleiden hyödyntäminen tarkoittaisi lukemattomia kaapelijatkoja olemassa oleviin kaapeliyhteyksiin, mitkä lisäävät mahdollisia vikapaikkoja. Joka tapauksessa olemassa olevat kaapelit tulisi kaivaa kaivinkoneella esiin, koska lentoasemalla ei ole käytetty putkituksia. Kokonaiskustannuksiltaan uuden kaapelointi ei enää olekaan niin kallista vanhojen kaapeleiden hyödyntämiseen verrattuna.

Osa nykyisten 6kV:n verkkojakelumuuntamoiden kuormista voitaisiin kytkeä 0,4kV:n jakeluverkkoon. 0,4kV:n jakeluun ei ole kuitenkaan mahdollista lisätä suuria kuormia ja
niiden varalle olisi syytä hankkia uusia 20kV:n muuntamoita. Lentoasemalla nähdään
erilaisten kuormituksien kasvua tulevaisuudessa ja 20kV:n jännitejakelu koetaan parhaaksi vastaamaan kuormituksen kasvun kysyntään. 20kV:n jännitteellä voidaan siirtää
suurempia tehoja 6kV:n jännitteeseen verrattuna samalla kaapelipoikkipinnalla.

Finavian matkustajatilastoja seuraamalla voidaan todeta, että Suomen lentoasemien
matkustajamäärät eivät ole tasaisia kaikkien kuukausien kesken kalenterivuoden aikana.
Tästä voidaan olettaa tasaisen matkustajamäärän kasvun kohdistuvan vähintään samanlaisena kasvuna kaikille kuukausille, mutta on myös mahdollista ruuhkakuukausien
kasvavan suhteessa nopeammin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa hyvin lyhyttä aikaa,
jolloin esimerkiksi terminaali kapasiteetti jää pieneksi. Kyseisen lentoaseman matkustajamäärä on hienoisessa kasvussa, mikä vaikuttaa pitkällä aikavälillä lentoaseman laajenemistarpeeseen. Matkustajamäärien kasvu näkyy ensin rakennuksien laajenemistarpeena, mutta liikenteen kasvun myötä tarvitaan lisää telakoitumispaikkoja lentokoneille
asematasolla, mikä lisää sähkönkulutuksen ennustetta.

Yleinen kehitys maailmalla ja myös Finavialla on ottaa käyttöön lisää sähkökäyttöistä
ajoneuvokalustoa. Tässä vaiheessa sähköinen kalusto käsittää henkilöautot ja maahuolintakaluston, mutta myöhemmässä vaiheessa sähkökäyttöisiä voi olla jo raskaskonekalustokin. Finavia haluaa näyttäytyä vihreänä yrityksenä ja tarjoaa myös asiakkailleen
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sähköautojen latauspalveluja. Toki toiminta on vielä pienimuotoista, mutta sielläkin nähdään painetta kasvattamaan latauspaikkojen määrää.

1960-1980-luvuilla lämmitysmuotona on käytetty pääasiassa kaukolämpöä. Lentoaseman nykyinen kaukolämpölinja on huonossa kunnossa ja sen korjaamiselle etsitään
vaihtoehtoja. Kaukolämpölinja voidaan uusia vastaavaksi kuin se on tällä hetkellä, mutta
myös edullisempia sekä energiatehokkaampia ratkaisuja etsitään samanaikaisesti. Viimeaikaiset selvitykset lämmitystavoista ovat päätyneet maalämpöratkaisuihin, jotka ovat
olleet edullisimpia kokonaiskustannusarvioiltaan. Lentoaseman kokoisessa infrastruktuurissa, vaikka vain pieni osa lämmityksestä muutettaisiin maalämpöön, on järjestelmän
energiankulutus huomattavasti suurempi kuin kotitalouskäyttöön asennettavilla maalämpöjärjestelmillä. Yhden ison järjestelmän sähköenergian tarve voi olla jopa yli 100kW,
joka olisi hyvin suuri lisäys nykyiseen jakeluverkkoon.
Finavia on mukana ACA (Airport Carbon Accredited neutrality) hiilineutraali –ohjelmassa, mikä velvoittaa Finaviaa raportoimaan tuotetun energian alkuperän sekä laskennallisen hiilidioksidipäästön kalenteri vuotta kohti ja hankkimaan tätä vastaavan päästökompensaation. Tämä huomioiden Finavia pyrkii hankkimaan käyttämänsä energian uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuna.

2.4.1

Sähköverkon kuorma

Sähköverkon kuorman oletetaan kasvavan seuraavien vuosien aikana. Lentoaseman
laajentuminen lisää kiinteistöjen kasvun myötä ominaiskulutustaan, joka tulisi arvioida
tämän työn aikana mahdollisimman hyvin oikein. Lentoaseman laajentuminen ei rajoitu
ainoastaan terminaaleihin, joihin matkustajamäärien kasvu ensimmäiseksi heijastuu.
Matkustajamäärien kasvu lisää usein myös lentoliikennöintiä ja tätä varten on pystyttävä
tarjoamaan riittävät tilat asematasolla. Asematason laajentaminen luo omat tarpeensa
asematason kunnossapidolle ja riittävän hyvän tason ylläpitämiseksi kaluston määrää
on kasvatettava. Kunnossapidon kalustolle on nähtävissä tarve suuremmille ajoneuvosuojille nykyiseen verrattuna seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Asematason laajennus lisää usein myös pysäköintipaikkoja lentokoneille. Lentokoneet ovat yleensä liitettyinä maasähköön pysäköityneinä. Yhden lentokoneen maasähkölaitteen tehontarve on
muutamasta kymmenestä yli sataan kilowattiin, joten odotettavissa on kulutuksen kasvua myös tällä osalla.
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Lentoaseman lämmitysmuotona on 1960-luvulta lähtien ollut pääasiassa kaukolämpö.
Nykyinen lämmitysjärjestelmä alkaa olla elinkaarensa loppupäässä ja uutta lämmitysmuotoa tutkitaan. Lentoasemalla on käytössä paikallisia maalämpöjärjestelmiä, joista on
hyviä kokemuksia. Koko lentoaseman lämmitysjärjestelmän uusintavaihtoehtona voi olla
myös maalämpö, joka lisäisi sähkönkulutusta merkittävästi.

Sähköverkon eliniäksi lasketaan laskentatavoista riippuen 35-50 vuotta ja on huomattava, että sähkönkäyttö voi muuttua voimakkaasti tänä aikana. Etenkin sähkökäyttöinen
kalusto: ajoneuvot, raskaskalusto sekä maahuolintakalusto voi hyvinkin sähköistyä seuraavan 20 vuoden aikana. Sähkökäyttöiset ajoneuvot työkäytössä ovat kriittisemmässä
asemassa kuin kotitalouksien ajoneuvot, joita voidaan ladata hitaammalla tasolla pitkäkestoisella latauksella. Työkäytössä olevien ajoneuvojen tulee olla koko ajan käytettävissä ja mahdolliset lataukset tulisi tehdä nopealla latauksella. Yleiskatsauksena koko
Finavian konsernissa ja sen sidosryhmissä sähkökäyttöiset ajoneuvot ovat lisääntyneet
parin viime vuoden ajan nopealla tahdilla. Tätä kuvaa peilaten on hyvin mahdollista sähkökäyttöisten ajoneuvojen määrän kasvu tulevina vuosina.

Sekä lentokoneiden maasähkö että sähköautojen latauslaitteet ovat hakkurityyppisiä,
jotka lisäävät verkossa esiintyvien yliaaltovirtojen kerrannaisuuksia. Nykyisellään tapahtuva sähköajoneuvojen lataus ei ole uhka sähköjärjestelmille, mutta tilanne on tunnistettava ja se saattaa muodostua ongelmaksi seuraavan vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi ajoneuvoissa käytetyt laturit eivät ole kovin laadukkaita ja ne aiheuttavat häiriöitä
sähkönjakeluverkkoon.

2.4.2

Sähköverkon kulutus

Sähköverkon kulutuksen painopiste on muuttunut lentoaseman toiminnan kehittymisen
myötä. Nykyinen 6kV päämuuntoasema on rakennettu rakennukset sisälle, joka on
aiemmin toiminut kunnossapitotukikohtana. Rakennuksessa on sijainnut varavoimakone, joka on nykyisellään jo poistettu käytöstä. Vuosien mittaan rakennus on ollut hyvin
luonnollinen paikka tärkeälle tekniikalle. Kunnossapitotukikohdalle on kuitenkin rakennettu uudet tilat, joissa sekä henkilöstö työskentelee että kalusto säilytetään. Vanhassa
rakennuksessa on oikeastaan vain tämä korotusmuuntamo 0,4/6kV, joka on aktiivisessa
käytössä. Muita kulutuskohteita rakennuksen sisällä ei enää ole.
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Vanha kunnossapitorakennus on iältään vanha, 1960-luvulta, eikä se vastaa nykyisiin
työskentelytarpeisiin. Rakennusmateriaaleina on käytetty asbestia ja rakennuksen kunto
on muutenkin huono, eikä muuntamoa kannata kyseisen rakennuksen sisälle enää uusia. Lentoasemalla on 6kV:in verkkomuuntamoita, joiden sijoitus nykyiseen kulutukseen
nähden on epäedullinen. Muuntamot sijaitsevat kaukana niiden syöttämästä kuormasta.
Muuntamoiden kuormitukset alkavat olla täynnä nykyisillä kuormilla ja laajennusvaraa ei
juuri ole käytettävissä. Myös näillä muuntamoilla alkaa rakennukset olla aika huonokuntoisia ja niiden korjaukseen ei kannata uhrata rahaa. Verkon totaalisessa saneerauksessa on muuntamot sijoitettava lähemmäksi niiden syöttämiä kuormia ja käytettävä
20kV:n jakelujännitettä.

Pienjännitteellä kuormituksen kasvaessa tarvitaan suurempi poikkipintaisia kaapeleita
tehon siirtämiseksi pidemmillä etäisyyksillä ja monesti sitä kautta aiheutuu huomattavia
kustannuksia. Myös sähkönlaatu saattaa kärsiä jännitteenaleneman muodossa tai syötönautomaattinen poiskytkentä eivät enää suojaa henkilövahingoilta. Nykyisessä 20kVin
jakeluverkkoon on odotettavissa kulutuksen kasvua ja se onkin ainoa, mihin kannattaa
tulevaisuudessa kuormia lisätä.

2.4.3

Kaapelien vanheneminen

PEX kaapeli kehitettiin vasta vuonna 1993, jota ennen on käytetty kahden tyyppisiä öljyeristeisiä kaapeleita [8, s.37]. Nämä kaapelit ovat olleet joko täysin öljyeristeisiä tai paperiöljyeristeisiä. Paperiöljyeristeiset kaapelit voidaan jakaa kahteen päätyyppiin:
vyöeristettyihin, joiden vaiheilla on yhteinen hohtosuoja ja sylinterikenttäisiin, joiden vaiheilla on oma hohtosuojansa. Näistä ensimmäistä on käytetty lentoaseman varmennetussa sähkönjakelussa. [6, s.47].
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Kuva 3. PLKVJ ja APAKM -kaapeleiden rakenne.

Paperiöljyeristeisten kaapelien odotettu elinikä on 40 vuotta. Toki vanhempia kaapeleita
on edelleen käytössä monissa sähkönjakeluverkoissa tämänkin iän jälkeen. Jakeluverkoissa, joissa kaapeleiden tekninen ikä ylittää 40 vuotta, on todennäköisempää ikääntymisestä johtuva kaapeleiden hajoaminen. Kaapeliin vaikuttaa sähköisten ja mekaanisten
rasitusten lisäksi kaapelissa esiintyvä ionisaatio sekä lämpövaikutus, mitkä aiheuttavat
eristeiden vanhenemista. [8, s.38]

Kaapelissa oleva paperieriste on valmistettu selluloosasta, jonka laatu heikkenee iän
myötä, mikä kasvattaa kaapeleiden hajoamisen todennäköisyyttä. Yleisimpiä paperieristeisten kaapelien vanhenemista nopeuttavia tekijöitä ovat ainakin seuraavat: satunnainen kaapelin ylikuormittaminen, lämpötilavaihtelut, kaapelissa tapahtuvat osittaispurkaukset, epätasainen kuormitus vaiheiden välillä, kaapeliin kohdistuvat suorat tai epäsuorat ulkoiset rasitukset. Esimerkkinä suorasta rasituksesta voi olla liian pintaan routarajan yläpuolelle asennettu kaapeli, joka maan liikkuessa voi vahingoittua. Paperieristeiset kaapelit eivät myöskään kestä kovin hyvin kovia pakkasia. [8, s.38]

Kaapelijatkot ovat yleensä maakaapeleiden heikoimpia kohtia. Yleisimpiä kaapelijatkoihin kohdistuvia rasituksia ovat lämpö, sähkö tai mekaaninen rasitus. Mekaaninen rasitus
ja veden pääsy kaapelijatkoihin ovat vikojen yleisimpiä syitä. Jatkoksessa oleva vika voi
kohdistua johtimeen, eristeeseen tai kaapelin vaippaan. Maaperän kemikaalit, joita voivat lentoasemalla olla esimerkiksi glykoli yhdessä kaapelin ylikuormittamisen lämpövai-
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kutuksien kanssa edistävät kaapelin eristeiden vanhenemista ja korroosiota. Nämä heikentävät eristeitä ja mahdollistavat kosteuden pääsyn kaapelin sisään. Jos kosteus pääsee kaapelin sisälle, se voi aiheuttaa erilaisia vikoja kaapelissa. [8, s.38]

Vaihejohtimet vyöeristetyssä maakaapelissa eivät ole pyöreitä vaan lähempänä kolmion
muotoa, jotta kaapeli olisi mahdollisimman tiivis ja yhtenäinen muodoltaan. Kolmivaihekaapelin vaiheet ovat nivottu yhteen, joita kiertää yhteinen vyömäinen paperieriste. Tyhjät välit vaiheiden ja paperieristeen välissä on yleensä täytetty kuitupitoisella Juutti-täytteellä. Näin kaapelista on saatu pyöreävaippainen. Alumiini- tai lyijyvaipan tarkoituksena
on suojata vyöeristettä kosteudelta sekä mekaanisilta rasituksilta. Vaippa on päällystetty
kosteuden eristyksellä sekä muovivaipalla. [9]

Paperieriste ja kuitupitoinen juutti altistuvat kolmivaihekaapelissa sähkökentän pyöriville
voimille. Sähkökentän rasitusvoimat heikentävät kuitumaista materiaalia sekä eristeen
resistanssia ja dielektristä lujuutta. Eristeen heikentyminen voi johtaa ilman muodostumiseen eristeessä, joka voi keskijännitteen vaikutuksesta ionisoitua ja aiheuttaa eristyksen heikentymisen ja hajoamisen. Tämän takia vyöeristettyjä kaapeleita ei voida käyttää
yli 11kV jännitteellä. Paperisen vyöeristeen pieni taivutussäde voi aiheuttaa kaapelin taivutuksissa eristeen kasautumista sisäreunaan ja aukkoja ulkoreunan puolelle. [9]

Nykyisin käytössä olevien vanhojen järjestelmien kuormitukset ovat kasvaneet niistä lähtötiedoista ja suunnitelluista tehoista, mitkä olivat niiden käyttöönottovaiheessa tiedossa.
Korkeammat kuormitukset alkuperäisiin nähden kasvattavat kaapelin lämpötilaa, joka voi
aiheuttaa tilanteen, missä öljy alkaa erottua paperieristeestä ja heikentää eristeen
dielektristä lujuutta. [7]

Yleisin kaapeleiden vikaantumisen syynä on kolmannen osapuolen kaivuutyöt. Kaivuutöiden ohella kaapelipäätteet ja –jatkokset ovat yleisimpiä vikakohteita. Suomessa käytössä olevat vanhimmat keskijännitekaapelit ovat PLKVJ- ja APAKM kaapeleita. Molempien kaapeleiden rakenne on samankaltainen, joista puuttuu vaihekohtainen kosketussuoja ja kaapelilla on yhteinen vyöeristys. Rakenteeltaan vastaavia kaapeleita on ollut
maailmalla käytössä jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. [10, s.14-16]

Vyöeristetty paperiöljykaapelin pääeristeaine johtimen ja kosketussuojan välissä on öljy.
Koska öljyllä ei ole mekaanista rasitusta vastaan kestokykyä, on öljyn lisäksi käytetty
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paperia lisäämään mekaanista tukirakennetta. Paperi estää myös epäpuhtauksien siirtymistä kerrosten välillä. Öljypaperikaapeliin ikääntymiseen ja vikaantumiseen vaikuttavat samat mekanismit kuin öljypaperieristeisiin muuntajiin, joista paperin depolymerisaatio eli paperieristeen hajoaminen on yleisin vikaantumisen syy. Eristyspaperin vanhenemista analysoidaan selluloosakuitujen pituutta kuvaavalla DP-luvulla. DP-luku kertoo polymeerimolekyylin sisältämän glukoosiyksiköiden lukumäärän. [10, s.17]

Finavian keskijännitekaapeleissa on käytetty posliini- ja letkupäätteitä 6kV:n kaapelijärjestelmässä ja erilaisia lämpö- ja kylmäkutistepäätteitä 20kV:n kaapeleissa. Kaapelipäätteen tehtävänä on estää haitallisia osittaispurkauksia sekä vuotovirtoja jännitteisen kaapelikengän ja kaapelin maadoitettujen osien välillä ja suojata kaapelia ympäristön vaikutuksilta. [10, s.23]

Posliinipäätteitä on käytetty hyvin yleisesti öljypaperieristeisissä kaapeleissa. Posliinipäätteiden tyypillisiä vikoja ovat öljyvuodot päätteen alapään tiivisteiden kautta, joka
voi johtaa osittaispurkauksiin tai jopa läpilyöntiin päätteessä. Posliinipäätteeseen kytketyt kosketussuojat ovat päätteen kautta suoraan yhteydessä kojeiston maadoitettuihin
metallirakenteisiin. [10, s.23]

Kuva 4. Kaapelipäätteenä käytetty posliinieristintä.

Letkupäätteitä on käytetty paljon etenkin APAKM ja PLKVJ kaapeleiden kanssa. Letkupäätteet kytketään alapäästä vyöeristettyihin kaapeleihin metallisella haaroituskappaleella. Yleisin vikaantumisen syy on letkun rikkoutuminen ja sitä kautta öljyvuodot. Letkun
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rikkoutuminen on hyvin todennäköinen jos päätteitä joudutaan taivuttelemaan tai altistuvat mekaaniselle rasitukselle. [10, s.24]

Kuva 5. Kaapeliletkupääte.

Kaapelijatkokset ovat kaapelipäätteiden ohella toinen yleinen kaapelivikojen aiheuttaja.
Vanhoissa keskijännitekaapelijatkoissa on käytetty bitumitäytteisiä valurautajatkoksia ja
muovieristekaapeleissa lämpö- ja kylmäkutistejatkoja. Lämpökutistejatkoissa asennusvirheet ovat samoja kuin lämpökutistepäätteillä, mutta jatkoksien vikakorjaukset ovat paljon työläämpiä ja kalliimpia korjata kuin päätteiden. [10, s.27]

2.4.4

Verkkokomponenttien vanheneminen

Sähkönjakeluverkon ensisijainen tehtävänä on taata sähköenergian siirto mahdollisimman pienin kustannuksin ja hyväksyttävin luotettavuusrajoin kuluttajille. Yleisesti kokonaiskustannukset kasvavat, kun luotettavuutta parannetaan. Toisaalta kustannukset,
mitkä johtuvat sähköverkon komponenttien vikaantumisesta, alenevat luotettavuuden
parantuessa. Perinteinen lähestymistapa vaatimusten täyttämiseksi on perustunut pahimpaan uskottavaan tilanteeseen ja turvallisuustekijöihin. Tämä lähestyminen edustaa
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kokemusperäistä faktoihin tai tilastoihin perustuvaan näkemykseen, joka ei kuitenkaan
anna enempää arvoa todennäköisyyksille tulevaisuuden odotuksille. [11, s.361]

Aikajaksollinen simulaatio on vain matemaattinen lähestyminen, joka ei juuri kerro vioista
aiheutuvia fyysisiä vaikutuksia. Tähän tarvitaan toisenlaista lähestymistapaa, joka ei vain
kerro sähköverkon komponenttien vikoja, vaan johtaa vikojen seurauksiin, jotka voivat
kertoa yksityiskohtia fysikaalisista ilmiöistä. Sisäinen vika on vahvasti yhdistetty sähköverkon komponenttien ikääntymiseen, missä vikaantumisarvot eivät ole vakioita koko niiden eliniän aikana. Sähköverkon komponenttien ikääntymisen ilmiöt otetaan huomioon
sähköverkon komponenttien todellisen kunnon arvioinnissa. Tutkimukset ovat osoittaneet sähköverkon komponenttien materiaalien vanhenemisen olevan yhteydessä sisäisiin vikoihin sähköisistä, termisistä, mekaanisista ja ympäristön vaikutuksista. [11, s.362]

Eristemateriaalien vanheneminen voidaan arvioida sähköverkon komponenteissa esiintyvien sähköisten läpilyöntien avulla. Tilastollisesti katsottuna sähköhäiriön todennäköisyyttä kuvataan läpilyöntitestien todennäköisyysvikamallin mukaan. Luotettavuuteen ja
tekniseen käyttöikään perustuen kustannusten hallinta ja maksimaalinen taloudellinen
käyttöikä voidaan saavuttaa optimoimalla huoltotoimenpiteet ja menettelyt. [1, s.362363]

Muuntajien öljyssä esiintyy pienpartikkeleita, joiden muodostumiseen vaikuttaa muuntajan käyttöaste ja sen käyntilämpötila. On myös huomattava kiinnittää huomiota öljyn eristävyyden kunnonvalvontaan ja sen säännölliseen analysointiin. Muuntajan käämityksien
eristeaineena on käytetty selluloosaa, jonka eristyskyky heikkenee käyttöiän aikana kohdistuvan lämmön, indusoituvien pyörrevirtojen ja kosteuden takia. Öljyssä oleva kosteus
ja muuntajan käyttölämpötilat vaikuttavat siis merkittävästi muuntajan käyttöiän arviointiin. [11, s.363]

Koska Finavialla käytössä olevat kojeistot ovat olleet kuormaerotin- tai varoke-erotinkojeistoja, ei suoja- ja valvontareleitä ole käytössä, joihin voisi kohdistua iän aiheuttamaa
rasitusta. Toki kuormanerottimet ovat alttiina niin mekaanisille kuin sähköisillekin rasituksille. Avo- ja koteloituihin –kojeistoihin kohdistuu rasituksia lämmöstä ja ilmassa olevista
epäpuhtauksista, mitkä pitkän ajan vaikutuksesta voivat aiheuttaa läpilyöntejä kojeiston
eri osissa. Huoltotoimenpiteiden tekemättömyys voi aiheuttaa kytkentä- ja toimimattomuusongelmia.
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2.5

Toimenpiteet

Lentoaseman kaikkien jakeluverkkojen, jännitetasosta riippumatta, tekninen ratkaisu on
säteittäinen verkko. Verkkoihin on optimoitu verkon rakennuksen aikaan sopivan kokoiset verkkokomponentit, mutta ne ovat vuosien aikana jääneet pieniksi nykytilannetta ajatellen. Yllä luvussa 2.4 mainittuja kehitysnäkymiä on nykyisellä jakeluverkolla vaikea
saavuttaa tai jopa mahdotonta. Tilanteesta tekee haastavan se, kun nykyisellä jakeluverkolla ei pystytä vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin ja siksi on perusteltua kehittää
nykyistä jakeluverkkoa, mikä onkin tämän opinnäytetyön tarkoitus. Nykyisellä jakeluverkolla pystytään tekemään hyvin pientä tehonkasvatusta, mutta teknisen käyttöikänsä
puolesta vanhoihin 6kVn verkkoihin investoiminen on ongelmallista teknisen käyttöikänsä puolesta. Lentoasemalla pyritään pitämään nykyinen tila, mutta samalla kehittää uutta jakeluverkkoa vanhan rinnalle.

3

Suunnittelun perusteet

Lentoaseman koko sähkönjakeluverkon arvo on huomattava ja käyttöikä pitkä. Verkostoomaisuuden hallinta on oleellisena osana mukana koko verkoston elinkaaren ajan kehittämissuunnittelussa, kunnossapidossa ja verkoston käytössä. Etenkin sähkönjakeluverkkoyhtiöiden sähköverkkojen kehittämisen tavoitteena on minimoida pitkän aikavälin
kokonaiskustannukset ja saada mahdollisimman suurta pääoman tuottoa verkkoon sitoutuneella omaisuudella. Verkoston kunnossapidolla pidetään sähkönjakeluverkosto
käyttökunnossa, mikä myös vaikuttaa teknis-taloudelliseen käyttöikään. Verkoston käytöllä tehdään tarvittavia kytkentä- ja ohjaustoimenpiteitä käyttövarmuuden parantamiseksi ja häviöiden minimoimiseksi. Tietojärjestelmät ovat hyvin keskeisessä roolissa
käyttötoiminnassa. [1, s.215-216]

Lentoaseman sähköverkko ja sen kehittämiseen voidaan käyttää soveltaen edellä mainittuja ohjeistuksia. Lentoasemalla ei ole itsensä lisäksi muita suuria energian kuluttajia,
joten sähkönjakeluverkon kehittämisen investoinnista ei tuottoa juuri saada. Edellä mainittujen kriteerien perusteella sähkönjakeluverkko kannattaisi siis rakentaa mahdollisimman yksinkertaiseksi ja optimoida verkostokomponentit suunnitellun kuormituksen mukaan. On kuitenkin huomattava, että sähkönjakeluverkon käyttöikä on pitkä, useita vuosikymmeniä, on sähkönjakeluverkon rakentamisessa otettava huomioon kuormituksen
kasvuennusteet. Kaikkein tärkeimpänä tekijänä jakeluverkon suunnittelulle on kuitenkin
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lentoaseman käyttövarmuus. Vaikkei lentoasemalla ole omaa sähköntuotantoa varavoimakoneiden lisäksi ja lentoasema on täten riippuvainen jakeluverkkoyhtiön sähköntoimituksesta. Lentoasema voi kuitenkin panostaa merkittävästi oman jakeluverkko-osuutensa käyttövarmuuteen. Jakeluverkkoyhtiön jakelukeskeytyksiä varten lentoasemalla
on varavoimakoneet, joilla pystytään operoimaan tarvittaessa pitkänkin ajan ilman jakeluverkkoyhtiön sähköä.

3.1

Suunnittelun tavoitteet

Verkoston käyttöikä on useita kymmeniä vuosia, joten ulkoisilla kehitystekijöillä on suuri
vaikutus sähkönjakeluverkon kehityssuunnittelun periaatteisiin ja menetelmiin. Kuormituksen kasvu on yksi merkittävä tekijä ja siten kuormituksen muutoksia pyritään ennustamaan 15 - 30 vuoden aikajänteellä [1, s.216–217]. Lentoasemalla tulee olla näkemys
kuormituksen muutoksista keskijännitejakelun tasolla. Tämän näkemyksen kanssa on
käytävä keskustelua jakeluverkkoyhtiön kanssa, jotta he pystyvät vastaamaan heidän
jakeluverkkoalueellaan lentoaseman ja muiden sähkönkäyttäjien kasvaviin tarpeisiin.
Näiden tietojen perusteella voidaan kehitystarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja tarkastella
riittävällä tarkkuudella. Sähkönjakeluverkkoyhtiön kannalta käyttökeskeytyksien reunaehdoilla ja taloudellisilla sanktioilla on huomattava vaikutus sähköverkon kehitystarpeisiin [1, s.217]. Kun tätä peilataan lentoaseman sisäiseen jakeluverkkoon, on katkottoman
sähkönjakelun tarve kasvanut viimeisten 15 vuoden aikana hyvin merkittävään osaan ja
siten jakelukeskeytyksestä, mikä vaikuttaa lentoaseman toimintaan, ei puhuta sanktioina
vaan suorina taloudellisina menetyksinä.

Kehittämissuunnitelman laadintaa auttaa merkittävästi jakeluverkon nykytilanteen tunteminen. Jakeluverkon suorituskykyä voidaan tarkastella numeerisien laskenta- ja mittaustulosten perusteella, joiden jälkeen kuormituksen kasvun vaikutukset on helposti laskettavissa. [1, s.217] Sähkönjakeluverkkoa voidaan kehittää monista eri lähtökohdista yhdistelemällä useita kombinaatioita löytääkseen teknistaloudellisimman kehitysohjelman.
Toki joissakin tapauksissa jokin muu kehitysohjelma kuin teknistaloudellisin, on sen käyttäjälle tärkein verkon kehittämisen suunta. [1, s.219]

Käyttövarmuus edes auttaa vikatilanteiden hallintaa ja varasyöttöyhteyksien kautta voidaan lentoaseman toimintaa jatkaa jonkin verkon osan ollessa vikatilassa. Keskeytyk-

Sivu 26

sestä aiheutuvaan haittaan (KAH) palataan tarkemmin kappaleessa 3.5.3, mutta lentoaseman tappioita, jos lentokoneet eivät pääse lentoasemalle laskeutumaan, ei voida verrata jakeluverkkoyhtiön KAH-kustannuksiin.

3.1.1

Turvallisuus

Sähköturvallisuusasioita hallinnoidaan kauppa- ja teollisuusministeriössä (KTM).
KTM:ssä tehdään asetukset sähköturvallisuuslakiin ja sähkötyöturvallisuusasetukseen.
Näiden toteutumista ja valvontaa suorittaa turvatekniikan keskus (TUKES) KTM:n alaisuudessa. Sähköturvallisuus sisältää seuraavat neljä osa-aluetta: 1. turvalliset sähkölaitteet, 2. turvalliset sähkölaitteistot, 3. sähkölaitteiden ja laitteistojen oikea käyttö, 4.
kunnonvalvonta ja kunnossapito sekä sähkötyöturvallisuus.

Sähkölaitteiden tulee olla turvallisia käyttää ja ne eivät saa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaraa tavanomaisessa käytössä. Sähkölaitteisto on kokonaisuus erilaisia laitteita
ja niiden kokonaisuuksia. Esimerkiksi yhden kiinteistön sähköverkko laitteineen muodostaa yhden sähkölaitteiston. Sähkölaitteiden ja –laitteistojen teknisestä kunnosta pitää pitää huolta, jotta ne pysyisivät turvallisina. Havaitut viat ja puutteet tulisi korjata ensitilassa. Sähkötyöt tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että niiden suorittaminen voidaan
tehdä mahdollisimman tapaturmariskittömästi. Käytettävät työmenetelmät ja työvälineet
ovat keskeisessä asemassa sähkötyöturvallisuuteen liittyen. [1, s.108].

Sähköturvallisuustasoa ohjataan säädösten avulla. Säädöksien avulla pyritään varmistamaan turvallisuusvaatimukset sähkölaitteille ja –laitteistoille näiden tarkastusvelvoitteiden avulla sekä määrittämällä sähköalan työtä johtavien kelpoisuusvaatimuksia ja valvomalla niiden ammattipätevyyttä. Sähköturvallisuussäädöksien mukaan sähkölaitteet, laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava, korjattava, huollettava ja käytettävä aiheuttamatta kenellekään hengen, terveyden tai omaisuuden vaaraa. Niistä ei saa
aiheutua sähköisiä tai sähkömagneettisia häiriöitä eikä niiden toiminta saa häiriytyä sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Sähkölaitteistojen turvallisuussäädökset ovat kansallisia määräyksiä ja eurooppalaista yhtenäistä direktiiviä ei ole. Kansalliset määräykset
vastaavat kuitenkin periaatteeltaan direktiivejä. Henkilöturvallisuuden kannalta ovat tärkeässä asemassa askel ja kosketusjännitteet, jotka ovat mahdollisia sähkönjakeluverkon
vikatilanteissa. [1, s.110-111]
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Sähköturvallisuussäädöksien avulla sähkölaitteiston haltija velvoitetaan pitämään laitteisto turvallisena. Kunnossapitoa voidaan tehdä ennakoivasti, jolla pyritään ennalta ehkäisemään laiterikkoja ja pitämään ne hyvässä kunnossa tai korjaavasti, jolloin rikkoutunut laite korvataan uudella. Kunnossapito-ohjelmassa olisi hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
• Laitteiston siisteyteen ja puhtauteen
• Ylivirtasuojauksen toimivuuteen ja suojalaitteiden asetteluarvojen tarkastus
• maadoitus- ja suojajohdinpiirien kunnon tarkastus
• laitteiden koteloinnin ja muun kosketussuojauksen riittävyyteen ja kuntoon
• keskusten ja sähkötilojen lukituksen varmistamiseen
• Kaavioihin, piirustuksiin, merkintöihin, varoituskilpiin yms.
• haltijalle kuuluviin tarkastuksiin
[1, s.114]

Kaikille luokitelluille sähkölaitteistoille tulee tehdä kunnossapitotarkastuksien lisäksi
määräaikaistarkastuksia. Määräaikaistarkastukset tulee tehdä verkonhaltijan sähköverkolle vähintään viiden vuoden välein.

Henkilöturvallisuudesta on huolehdittava riittävän selkeillä toimintaohjeilla laitteita asennettaessa, kytkettäessä ja huollettaessa. Käyttöhenkilöt ovat yksilöitä ja osaamistasoltaan erilaisia, siten ohjeistuksen on oltava riittävän selkeä turvalliseen työskentelyyn.
Poikkeustilanteita varten tehdään erityisohjeistuksia työturvallisuuden toteutumiselle.
Työn turvallisen suorittamisen ohella on myös tärkeä tehdä aukottomat ohjeet millä toimenpiteillä työkohde voidaan maadoittaa turvalliseksi. [23, s.48]

Selkeän ohjeistuksen lisäksi käyttölaitteiden asennonosoittimien tulee olla helposti ja yksiselitteisesti tulkittavissa. Maadoituserottimien ja käyttölaitteiden tahaton käyttö tulee
olla estetty virhekäyttöä vastaan. Käyttölaitteiden ja varoke-erottimien käytöstä ei saa
aiheutua vaaraa käyttöhenkilöstölle. Erityissuojaustoimenpiteitä tarvitaan tilanteissa,
joissa esimerkiksi käytönaikana tehdään kytkentätoimenpiteenä eri virtapiirien yhdistyksiä muuntamoilla, minkä seurauksena järjestelmän oikosulkuvirta kasvaa yli kojeistojen
nimellisarvon. Tällaisia tilanteita voivat olla huoltotyöt tai poikkeavien tilanteiden tilapäiset kytkennät. [23, s.48-71]

Henkilöstön valokaarisuojausta voidaan parantaa, käyttämällä koteloituja kojeistoja avokojeistojen sijaan. Varoke-erottimien sijasta suositellaan käytettävän kuormaerottimia
sekä käyttölaitteiden toiminnan estäviä lukituksia, jolloin käyttölaitteiden käyttö on tietoista. Valokaarivahingon sattuessa on siitä aiheutunut kaasu ohjattava ihmisitä poispäin
ja etenkin uusissa kojeistoissa se ohjataan purkauskanavaa pitkin ulos tilasta. [23, s. 76]
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3.1.2

Luotettavuus

Sähkövoimajärjestelmä on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä infrastruktuureista, joka luo
edellytykset nyky-yhteiskunnan toiminnalle. Nyky-yhteiskunnassa lähes kaikki toimii sähköllä tai tarvitsevat sähköä johonkin osaan toimintaansa. Myös lentoaseman kaikki tärkeät toiminnot tarvitsevat katkeamatonta sähkönjakelua. Katkeamattomalla sähkönsyötöllä haetaan parempaa käyttövarmuutta. Käyttövarmuuden sähkönjakelutavoite
asettaa erittäin kovat vaatimukset sähkönsiirtojärjestelmälle. Sähkönsiirtojärjestelmässä
tulee ottaa huomioon eri sähkönsyöttömahdollisuudet vikatilanteiden varalle. [2, s.271]
Sähkönsiirtoverkolla tarkoitetaan yleensä suurjänniteverkkoa ≥ 110kV. Osa sähköverkon
ideologisia rakenteita on otettu myös jakeluverkkojärjestelmissä käyttöön. Esimerkiksi
silmukoidun sähköverkon rakennus on laajentunut 20kV jakelujännitteellä sekä N-1 periaate, jossa yhden komponentin vikaantuminen ja irtoaminen eivät aiheuta sähkönjakeluhäiriöitä jakelualueella. Yleisesti monet jakeluverkot ovatkin vielä säteittäisiä tai säteittäisenä käytettyjä rengasverkkoja. Vikatilanteissa jakeluverkossa tehdään kytkentätoimenpiteitä vikakohdan erottamiseksi ja sähkönjakelun palauttamiseksi asiakkaille. Lentotoiminnan turvaamisen kannalta on hyvä tarkastella sähkönjakelun käyttövarmuutta ja
sen parantamisen keinoja. [2, s.271; 24, s.583-589]

Yksittäiset ja tavalliset viat N-1 periaatteella rakennetussa silmukoidussa verkossa eivät
aiheuta käyttökeskeytyksiä tai sähköntoimituksen puuttumisia. Tavallisella vialla voidaan
tarkoittaa johdon tai kiskon oiko- tai maasulkua. Tällaisia vikoja voi esiintyä järjestelmässä vuosittain, jonka aikana sähkönjakelujärjestelmä ei saisi romahtaa [2, s.272; 24,
s.583-589]. Lentoasemalla sähkönjakelukatkoksiin on varauduttu generaattorikäyttöisellä varajärjestelmällä, jolla turvataan kriittisimpien toimintojen sähkön saanti. Generaattorilla varmennetussa verkossa on myös mahdollista olla vika ja vian sijainti vaikuttaa
voidaanko se ohittaa varayhteyksien avulla. Jos keskijänniteliittyjällä olisi kaksi sähkönsyötön ostopistettä, on sähkönjakeluverkkoyhtiön kanssa oltava tehtynä sopimus tehovarauksesta kummankin ostopisteen osalta olettaen että koko sähköteho otetaan vain
yhdestä liittymästä kerrallaan.

Kaksoiskiskojärjestelmiä sekä niiden yhdistelmää apukiskojärjestelmän kanssa on käytetty paljon sähköasemilla sekä jonkin verran jakelumuuntamoissa. Kaksoiskiskojärjestelmä yhdistetään toisiinsa kiskokatkaisijan kautta. Kaksoiskiskojärjestelmän pääkiskon
vikaantuessa kiskokatkaisija ja vikatilassa olevan pääkiskon kaikki johtokatkaisijat ava-
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taan. Seurauksena tästä on pysyvä sähkönjakelukatko useammilla johtolähdöillä. Erottimen mekaaninen rikkoutuminen tai virtamuuntajan räjähtäminen voivat aiheuttaa oikoja maasulkuvikojen kautta kiskostovikoja. [2, s.275-276]

Sähkönjakelujärjestelmän luotettavuus koostuu kahdesta eri osa-alueesta: riittävyydestä
ja käyttövarmuudesta. Luotettavuus on pitkänajan keskiarvo, jolla kuvataan sähkönjakelujärjestelmän toimintaa kuormitus-, vika ja keskeytystilanteissa. Sähkönjakeluverkon tulee olla käyttövarma suurimman osan ajasta ollakseen luotettava. Jakeluverkon kapasiteetin tulee olla riittävä, että se kykenee syöttämään kuormia tehon puolesta niin suunniteltujen kuin suunnittelemattomien keskeytyksien aikana. Käyttövarmuudella tarkoitetaan kuinka hyvin jakeluverkko kestää äkilliset suunnittelemattomat katkokset kuten
esim. oikosulut ja isojen kuormituksien irtoamisen jakeluverkosta. Käyttövarmuutta voidaan tutkia siten, miten jakeluverkko käyttäytyy erilaisissa vioissa ja käyttötilanteissa,
joissa sen on kestettävä stabiilina ja ilman muita ongelmia. Ollakseen käyttövarma, jakeluverkolle ei riitä, että stabiilius palaa heti vian jälkeen, koska osa laitteista voi ylikuormittua vian jälkitilanteessa. Käyttövarmuus on ajan mukana muuttuva ominaisuus. [2,
s.276-277; 1, s.77]

Käyttövarmuuteen liittyvät taloudelliset regulaatiot ovat tehty jakeluverkkoyhtiöitä varten,
joita sitoo lainsäädäntö hyvityskorvauksista, jotka aiheutuvat sähkönjakelujärjestelmän
keskeytyksistä. Hyvityskorvauksista puhutaan KAH (keskeytyksestä aiheutuva haitta)
korvauksesta. KAH-korvauksia käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.5.3. Käyttövarmuustason kasvaessa kasvaa olennaisesti myös jakeluverkon verkostoratkaisu, joka voi
monilta osin olla hyvin kallis ratkaisu sähkönkäyttäjien kannalta, joille verkonrakennusmaksut lopulta koituvat. [1, s.78; 24, s.619-623]

Keskeytymättömän sähkönjakelun arvostus on kasvanut ja yhtenä olennaisena tekijänä
on ollut KAH arvojen nopea nousu. Kaikilla asiakkailla keskeytyksestä aiheutuva haitta
ei näy samanlaisena, vaan eri asiakasryhmät asettavat eri arvostuksen käyttövarmalle
sähkönjakelulle. Toisille käyttövarmuudella ei ole juuri merkitystä, kun taas toiset ovat
valmiita maksamaan enemmän paremman käyttövarmuuden puolesta. Osalle sähkönkäyttäjistä keskeytys on mitattavissa esimerkiksi tuotantokeskeytyksien tai hukatun työajan takia. [1, s.80]

Lentoasema eroaa perussähkönkäyttäjästä siinä mielessä, että lentoasema ostaa energian ja sähkönsiirron verkkoyhtiöltä, mutta hallinnoi omaa sähköverkkoaan lentoasema-
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alueellaan. Lentoasemalla on sähkön käyttövarmuuteen kiinnitetty huomiota omien varavoimakoneiden kautta, joilla voidaan tuottaa energiaa, jos verkkoyhtiö ei sitä pysty toimittamaan. On kuitenkin huomattava, että lentoaseman oma sähköverkko tulisi olla sellainen, että se on käyttövarma myös ilman varavoimakoneita. Sähkönjakeluverkon käyttövarmuuteen vaikuttaa monilta osin se, miten verkko on rakennettu. Keskeytyksestä
aiheutuva haitta on lentoasemakäyttäjällä hyvin korkea, etenkin jos lentokoneita joudutaan lennättämään toisille lentoasemille ruuhka-aikoina.

Käyttövarmuusanalyysi on osa verkostosuunnitteluprosessia ja toteutetaan luotettavuuslaskennan avulla. Verkostokomponenteille pyritään määrittämään mahdollisimman
oikea vikataajuus, jotta suunnitteluparametrien avulla voidaan valita oikeanlaiset komponentit verkon rakentamiseen. Esimerkiksi vikojen erottaminen, varasyöttö mahdollisuudet ja vikojen korjausaikojen määrittäminen ovat yksi osa luotettavuuslaskentaa. [1,
s.82]

Alue- ja keskijänniteverkkojen kehittämisen lähtökohtana on pystyttävä toimittamaan
sähkö verkon terveisiin osiin varayhteyksien kautta, jos sähköasemalla, päämuuntajalla
tai keskijännitejohdoilla ilmenee yksittäinen vika. Käyttövarmuusanalyysin lisäksi tulee
tarkastella riskianalyysi, jossa kartoitetaan verkossa mahdollisesti esiintyvät vikatyypit.
Riskienkartoituksessa tulisi pystyä varautumaan todellisiin mutta pahoihinkin vikoihin jättämällä kuitenkin niin sanotut mahdottomat viat ulkopuolelle. Vanhoissa kaksikiskoavokojeistossa on mahdollista toteutua molempien kiskojen vahingoittuminen yhtä aikaa,
mutta uusissa käytännössä ei. [1, s.82]

3.2

Sähköiset parametrit

Sähköverkkojen kehittämissuunnittelua varten tulee olla määritelty periaatteet ja lähtötiedot, joiden perusteella suunnitellaan niin pitkän tähtäimen kuin yleistä verkon ylläpitoon kohdistuvaa suunnittelua. Seuraavassa muutama keskeinen ja lopputulokseen
olennaisesti vaikuttavia periaatteita ja parametreja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jakelujärjestelmässä käytettävät jännitetasot
Rakenteet ja komponentit
Suunnittelun reunaehdot: jännitteenalenema, vikavirtakestoisuudet
Talouslaskennan parametrit: häviöiden hinnat, korko, pitoajat
Keskeytyskustannuslaskennan parametrit
Mitoitustehojen perusteet: normaali tilanne, häiriötilanteet
Verkon käytettävyysvaatimukset: mitoitusviat
Suunnittelujakson pituus
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• Kuormitusennusteet
[1, s.68-69]

3.2.1

Jännitetasot jakelujärjestelmässä

Suomessa on yleisesti käytetty seuraavia jänniteportaita: 110 / 20 / 0,4kV. Suomen historiassa on käytetty paljon myös 6 / 10 / 33 / 45 kV järjestelmiä, joista kaksi jälkimmäistä
ovat hyvin harvinaisia nykypäivänä. 6kV:n jakelua käytetään vielä hyvin yleisesti erilaisissa teollisuuden sovelluksissa. Myös 10kV:n jakelua on paljon käytössä kaupunkien
keskustoissa, mutta niissä ollaan siirtymässä 20kV jakeluun suuremman tehonsiirtokyvyn vuoksi. 1000 V jännitetason käyttöönotto on tuonut yhden vaihtoehdon lisää sähkönjakeluverkkoon. Lentoasemaympäristön kannalta tärkeimmät jännitetasot ovat nykyisin
käytössä olevat jakelujännitteet 20 / 6 / 0,4kV sekä uusi 1kV hyödyntäminen.

20kV sähkönjakelu on otettu käyttöön lentoasemalla 1980-luvulla. Nykyisin 20kV jännitetaso on yleisin Suomessa käytetty keskijännitetaso. 20kV jännitetaso mahdollistaa pitkät sähkönsiirto etäisyydet ja sen avulla pystytään kasvattamaan verkon siirtokapasiteettia alhaisempiin jakelujännitteisiin nähden. 20kV jakelujännitteellä jännitteenalenema ei
ole juuri ongelma pitkilläkään sähköverkkopituuksilla. Vaikka siirtokyky kasvaa nopeasti
jännitetasoa kasvattamalla, tuo se mukanaan suuremmat eristystasot, mikä nostaa laitteiden, eristimien ja kaapeleiden hankinta-arvoa. Maasulkuvirrat ja maadoitusjännitteet
kasvavat siirtoetäisyyksien kasvun myötä. [1, s.69-70]

Käytössä olevat 6kV järjestelmät on hankittu ennen 20kV käyttöönottoa. 6kV jännitettä
on käytetty pitkillä siirtoetäisyyksillä, joissa 0,4kV jännitteen käyttö on ollut mahdotonta.
Jännitetasoa on käytetty niin generaattorilla varmennetussa sähkönjakelussa kuin verkkosähkönjakelussa. Yleisesti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 6kV jännitetason
käyttö on vähentynyt paljon. Sen seurauksena varaosien saatavuus ja uusien komponenttien toimitusajat ovat venyneet niin pitkiksi, ettei kyseistä jännitetasoa ole kannattavaa käyttää sähköverkkojen modernisointien yhteydessä.

2000-luvun alussa on 20/1/0,4kV sähkönjakelujärjestelmän tutkimusraportin tuloksena
otettu käyttöön 1000V:n jakelujännite uutena jännitetasona. 1000V:n jakelujännitteellä ei
voida suoraan korvata 20kV keskijännitejakelua, mutta pienikuormaisia haarajohtoja voidaan muuttaa 1000V:n jakelulle. 1000V:n jännitejakelun käytöllä voidaan vähentää 20kV
sähkönjakelumuuntamoiden määrää ja rajoittaa näin sähkönjakelukatkosta pienemmille
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alueille. 1000V:n jännitetasolla voidaan siirtää 10-50kW sähkötehoa viiteen kilometriin
saakka. Siirtoetäisyys on huomattavasti 0,4kV jännitejakelua pidempi, mutta 20kV korvaamiseksi siitä ei kuitenkaan ole suuremmilla tehoilla. 1000V järjestelmä tuo isoja säästöjä uudisrakentamisessa, jos uutta keskijännitekaapelointia ei tarvitse toteuttaa. [1,
s.71, 168-174]

3.3

Vikavirtasuojaus, oikosulku, maasulku

Suomessa on asetettu erilaisia suojaukselle aseteltuja vaatimuksia sähköturvallisuusstandardeissa, mitkä jakeluverkon omistajan on täytettävä. Sähkönjakelun luotettavuutta
voidaan parantaa entisestään lisäämällä tehokkaampia suojauksia, kuin mitä on sähköturvallisuusstandardeissa määritetty. [1, s.176]

Lentoaseman sähkönjakeluverkko on oma kokonaisuutensa osana sähkönjakeluverkkoyhtiön jakeluverkkoa. Lentoasemalla ei ole omaa sähköntuotantoa, joten lentoasema on
riippuvainen sähkönjakeluverkkoyhtiön sähköntoimituksesta. Sähkönjakeluverkkoyhtiön
keskijänniteverkko on hyvin usein rakennettu säteittäiseksi, kun yleisesti Finavian lentoasemien jakeluverkot ovat rakennettu renkaaseen. Renkaaseen rakennetun jakeluverkon etuna yleisesti rakennettuun sähkönjakeluverkkoon nähden on se, että kaapelivioista johtuvat sähkökatkot ovat nopeammin erotettavissa kahden syöttösuunnan avulla.
Keskijänniteverkolle ominaista on tähtipistemaadoitusten ja nollajohtimen puuttuminen.
Tämä vaikuttaa siihen, että maasulusta tulee luonteeltaan hyvin erilainen oikosulkuun
verrattuna ja sen tunnistamiseen ja paikantamiseen vaaditaan oma tekniikkansa. [1,
s.176-177]

Sähkönjakeluverkkoon voi kohdistua täydellinen tai osittainen katko vikatilanteessa. Säteittäisessä verkossa täydellinen katko on hyvin mahdollinen, mutta silmukoidussa verkossa yksi vika ei aina johda sähköjen pitkäaikaiseen katkeamiseen. Sen takia verkkojen
suunnitteluun ja toteutukseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Suoranaisten vikojen
lisäksi erilaisia häiriöitä aiheuttavat inhimilliset erehdykset, esim. kytkentävirhe tai
koestuksien yhteydessä katkaisijan aiheeton laukaisu tai verkkokomponentin ylikuormittuminen. [2, s.166]

Verkossa tapahtuu kahdenlaisia vikoja: oikosulkuja, jotka ovat vaiheiden välisiä vikoja
ilman maakosketusta ja maasulut, jotka ovat yhteydessä maapotentiaaliin vikapaikasta.
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Symmetristen vikojen yhteydessä vaikutukset kohdistuvat kaikkiin vaiheisiin samalla tavalla. Symmetrinen vika voi esiintyä johdon tai muuntajan kolmivaiheisena oikosulkuna
tai niiden laukeamisena tai suuren tuotantolaitoksen irtoamisena verkosta. Isojen kuormien putoaminen pois verkosta aiheuttaa usein ongelmia verkon tehonjaossa ja jännitetasossa. [2, s.166]

Epäsymmetriset viat ovat usein yhdistelmävikoja, jonka aikana fyysisiä vikoja on kaksi ja
saattavat esiintyä eripuolilla verkkoa. Vika voi olla kaksoismaasulun ja johdinkatkoksen
yhdistelmä. 1-vaiheinen katkos voi syntyä katkaisijan tai sulakkeen virheellisestä toiminnasta. [2, s.166-167] 1-vaihe oikosulku eli maasulku on tyypillinen epäsymmetrinen vikatilanne. Kaksivaiheinen oikosulku voi olla myös maasulku joko maakosketuksella tai
ilman. Epäsymmetrinen vika tarkoittaa vaiheen ja maan välisestä impedanssista johtuvaa maasulkua tai sulakkeen tai katkaisijan vajaatoimintaa. [2, s.177-185]

Suurin oikosulkuvirta esiintyy 3-vaihe oikosulussa, jossa yleensä esiintyy pienin oikosulkuresistanssi. Oikosulkuvirta on monesti 10-40 –kertainen nimelliseen kuormitusvirtaan
nähden. Tästä syystä suojausautomatiikan on toimittava nopeasti, jotta oikosulkutilanteissa vältytään laite- ja järjestelmävaurioilta. Oikosulkuvirtalaskemat lasketaan yleensä
verkon tyhjäkäyntitilanteessa, koska oikosulkuvirrat ovat moninkertaiset kuormitusvirtaan verrattuna. [2, s.170-171]
3.3.1

Oikosulkusuojaus keskijänniteverkossa

Oikosulkusuojaus keskijänniteverkossa toteutetaan vakioaikaylivirtareleillä, joilla voidaan toteuttaa oikosulkusuojaus hetkellislaukaisuna ja ylivirtasuojaus aikalaukaisuna.
Oikosulkusuojauksella pyritään suojautumaan oikosulkuvirrasta johtuvaa nopeaa lämmönnousua vastaan, mikä aiheuttaisi johdoille ja laitteille vahinkoja. Lisäksi oikosulkusuojauksen tehtävänä on erottaa vioittunut johto-osa verkosta ja taata järjestelmän
turvallisuus myös vikatilanteissa käyttäjille ja ulkopuolisille. [1, s.176-177; 3 s.346]

Avojohdoissa esiintyy harvoin ylikuormitusta johtimien hyvän lämmönluovutuksen johdosta. Releen havahtumisen asetteluarvo on valittava sellaiseksi, että rele toimii noin
kaksinkertaisella kuormitusvirralla, mutta myös johto-osan loppupäässä esiintyvässä
kaksivaiheisessa oikosulussa. Kaapeliverkossa havahtuminen tulee tapahtua viimeistään kaapelin kuormitettavuuden tullessa vastaan. [1, s.176-177]
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Hetkellislaukaisun tarkoituksena on varmistaa, etteivät sähköaseman läheisten johtoosien oikosulkukestoisuudet ylity. Sähköaseman pääkatkaisijalla suojataan myös sähköasemankiskostossa tapahtuvaa kiskosto-oikosulkua. Selektiivisyyden toteutuminen
on sähköasemalla toteutettu estämällä pääkatkaisijan havahtuminen, kun johtolähdön
katkaisijarele on havahtunut. Sähkökatko koskee vain kyseistä johtolähtöä, jossa on
vika. [1, s.176-177; 3, s.346]

Sähköaseman pääkatkaisijan ja johtolähtökatkaisijoiden lisäksi samassa johdossa voi
olla välikatkaisijoita kauempana johtolähdöllä. Selektiivisyys toteutetaan muuttamalla havahtumisaikaa lyhyemmäksi välikatkaisijalla sähköaseman katkaisijaan nähden. Pikajälleenkytkentää käytetään ohimenevien valokaarivikojen selvittämisessä, joita ei kuitenkaan juuri esiinny maakaapeliverkoissa ja siksi sitä ei maakaapeliverkoissa käytetä. [1,
s.176-177]

3.3.2

Maasulkusuojaus keskijänniteverkossa

Maasulkusuojaus keskijänniteverkossa perustuu keskijänniteverkon maadoitustapaan,
jossa verkko on tähtipisteestään maasta erotettu. Maasta erotetusta verkosta on myös
erityismuotoinen ns. sammutettu verkko, jossa verkon tähtipisteeseen kytketään verkon
johtojen maakapasitanssia vastaava induktanssi. Maasta erotettua keskijänniteverkkoa
käytetään huonojen maadoitusolosuhteiden takia, maadoittaminen puolestaan aiheuttaisi ongelmallisia kosketusjännitteitä. [1, s.182]

Maasulku esiintyy yleisimmin vaihejohtimen valokaaresta tai kosketuksesta suojamaadoitettuun osaan. Standardi SFS 6001 määrittelee sallitut kosketusjännitteet, joita saa
esiintyä maasulun vikatilanteessa. Maasulun yhteydessä esiintyvä kosketusjännite määräytyy maasulkuvirran ja suojamaadoituksen impedanssin mukaan. Standardin vaatimukset voidaan täyttää erilaisin keinoin: parantamalla maadoituksia, lyhentää laukaisun
hidastusaikaa tai pienentämällä maasulkuvirtaa. Käytännössä maasulkuvirtaa voidaan
pienentää käyttämällä galvaanista erotinta verkkojen välillä tai sammutuskuristimella. [1,
s.183]

Maasulkutilanteessa verkon kaikkien vaiheiden ja tähtipisteen jännitteet muuttuvat
maasta erotetussa verkossa. Samassa verkon eri osissa esiintyy kapasitiivisia vikavirtoja. Maasulkuvirta kulkee maahan vikapaikan kautta. Vaihejohtimien maakapasitanssit
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ovat eksponentiaaliset johtimien impedansseihin verrattuna. Maasta erotetussa verkossa maasulkuvirta on suhteellisen pieni (5-100A), virran suuruus riippuu päämuuntajaan kytketyn galvaanisesti yhtenäisen verkon laajuudesta. Maakaapeleiden maakapasitanssit ovat huomattavan suuret, jotka muodostavat maasulkuvirran kaapelityypistä
riippuen välille 2,7-4,0 A/km. Aikaisemmin paljon käytetty APYAKMM –kaapeli omaa
50% suuremman maakapasitanssin kuin nykyisin käytetty AHXAMK-W –kaapeli. [1;
183,186]

Vikaresistanssin ollessa lähellä 0 on viallisen vaiheen jännite myös nolla, mutta kahdessa niin sanotussa terveessä vaiheessa on pääjännite. Samassa yhteydessä tähtipisteen jännite nousee vaihejännitteen suuruiseksi nollan sijasta. Tähtipisteen jännitteen
nousu aiheuttaa ihmiselle ja eläimelle vaarallisen kosketeltavissa olevan kosketusjännitteen. Jakelumuuntajan 400V toisiopuolella jännitteet pysyvät normaaleina 20kVin maasulkutilanteessa, jos jakelumuuntajan 20kV ensiökäämit ovat kytketty kolmioon. Maasulun aikana vikavirta on toisiopuolella hyvin pieni, mutta sähkönkäyttöä ei voida jatkaa
korkean kosketusjännitteen takia. [1, s.186-187, 189]

Maasta erotetussa verkossa maasulun aikana vikavirta on usein kuormitusvirtaa pienempi. Tähän vikatapaukseen ei voida käyttää oikosulkusuojauksen mukaisia ylivirtareleitä. Maasulun havaitseminen voidaan toteuttaa ainakin seuraavilla seurantakeinoilla:
• Perustaajuisen tähtipistejännitteen muutos
• Perustaajuisen vaihejännitteen muutos
• Perustaajuinen summavirta
• Virran ja jännitteen yliaallot
• Suurtaajuiset muutosvirrat
[1, s.190]
Maasulun aikana esiintyy virran viidettä yliaaltoa. Muutosvirtoja syntyy viallisen vaiheen
maakapasitanssien purkautuessa ja terveiden vaiheiden maakapasitanssien varautuessa. Maasulkusuojaus toteutetaan maasulun suuntareleillä. Rele havaitsee vaihevirtojen epäsymmetrian ja tähtipistejännitteen kohoamisen. Maasulkurele saa toimia vain sillä
johtolähdöllä, jota se valvoo. Vioittuneen johdon lähdöllä nollasummavirta on pienempi
kuin vikapaikan maasulkuvirta. [1, s.190-193; 3 s.353-354]

Maasulkusuojauksen suunnittelun lähtökohtana ovat seuraavat tilanteet ja tavoitteet:
• Suojauksen toimivuuden kannalta kiinnostavimpia ovat pienimmät esiintyvät
o nollavirrat (suuri vikaresistanssi, vähän verkkoa)
o tähtipistejännitteet (suuri vikaresistanssi, paljon verkkoa)
• Maadoitusjännitevaatimusten kannalta tärkeitä ovat
o suurin maasulkuvirta
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o maasulun kestoaika
• Maasulun itsestään sammumisen ja vian paikannuksen helpottamiseksi
o maasulun kestoajan tulisi olla mahdollisimman pitkä
[1, s.193-194]

3.3.3

Keskijänniteverkon maasulunsammutus

Sammutetussa verkossa verkon tähtipisteeseen lisätään sammutuskuristin, jonka toiminnallisena tarkoituksena on kompensoida maakapasitansseista johtuvaa kapasitiivista
maasulkuvirtaa. Sammutuskuristimia käytetään sekä keskitetysti että hajautetusti. Keskitetty sammutinkuristin sijaitsee sähköasemalla 20kV:n tähtipisteen ja maan välissä.
Vaikeissa maadoitusolosuhteissa, jotka ovat Suomessa normaaleja, tulee sammutuskuristimien lisäys edullisemmaksi kuin maadoituskuparien lisääminen maasulkuvirtojen
pienentämiseksi. Sammutuskuristin tulee määritellä niin, että sen kautta kulkeva induktiivinen virta tulee vastaamaan yhtä suurta maakapasitanssien summavirtaa. [1, s.72]

Maasulkuvirran sammutus vähentää maasuluista aiheutuvia reletoimintoja ja näin ollen
verkkokatkoja, koska useimmat valokaarimaasuluista sammuu itsestään. Sammutettu
verkko alentaa myös maadoitusjännitteitä maasulun aikana sekä parantaa sähkön laatua vähentyneiden verkkokatkojen myötä. Keskitetyn sammutuksen lisäksi voidaan käyttää hajautettua sammutuskuristinta, joita kytketään yksittäisille 20kV:n johtolähdöille.
Johtolähdölle asennetun sammutuskuristimen tarkoituksena on pienentää maasulkuvirtaa, ettei maadoitusjännite kasva liian suureksi. Jos maaperän johtavuus on huono, vikavirta kulkee hyvin usein putkistoja ja kaapelivaippoja pitkin. Vikavirrat voivat aiheuttaa
suuria vahinkoja kaapeleiden termiselle kestävyydelle ja aiheuttaa läpilyöntejä kaapelin
vaipan ja signaalijohtimien välillä. Kaksoismaasulkujen haittoja voidaan ehkäistä nopealla ja varmatoimisella maasulkusuojauksella. [1, s.72, 198]

3.4

Ilmailumääräyksien vaikutus sähkönjakelulle

Kansainväliset ilmailujärjestöt European Aviation Safety Agency (EASA) sekä International Civil Aviation Organization (ICAO) asettavat erilaisia määräyksiä turvalliseen ilmailuun. Järjestöjen tehtävänä on asettaa lentoasemalle määräyksiä ja ohjeistuksia parantaakseen ilma-alusten turvallisuutta niiden lähestyessä lentoasemaa, laskeutuessa tai
noustessa lentoasemalta. Määräyksillä ei oteta suoraan kantaa sähkönjakeluverkkoon
vaan enemmänkin siihen, kuinka lentoaseman lähestymis-, kiito- ja rullaustievalojen tulee toimia.
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Sähkönjakelun syöttökaapelit lentoasema-alueen sisällä ja sen lähiympäristössä tulee
asentaa maahan. Maakaapelointi maksaa ilmakaapelointia enemmän, mutta radio järjestelmien kannalta niiden käyttö on välttämätöntä. Kenttävalaistuksen kaapelointireitti
kulkee hyvin lähellä ilma-aluksien liikennöiviä alueita, joilla maakaapelointi on myös välttämätöntä. Maakaapelointi voidaan kaapeloida suoraan maahan tai kaapelikanaviin tai
–putkiin. Suoraan maahan asennettua kaapelia ei tulisi käyttää sähkönsyöttönä tärkeille
kuormille, jotka vaativat hyvää sähkönjakelun luotettavuutta, koska kaapelin mekaaninen
suojaus ei vastaa putkessa olevaa kaapelin suojausta. Keskijännitekaapeleiden tulee
sisältää metallinen armeeraus ulkoista mekaanista rasitusta vastaan. Esimerkiksi korroosion keston saavuttamiseksi kaapeli vaatii muovieristyksen vielä armeerauksen
päälle. [15, s.4-9]

Luotettava sähkönjakelu saavutetaan yleensä kahdella eri sähkönsyötöllä. Ensisijaisen
sähkönsyötön rinnalla voidaan käyttää toista verkkosyöttöä, joka vaihtuu automaattisesti
0,3-0,5 sekunnin viiveellä, kun toinen syöttö katkeaa. Jos toista syöttöä ei ole saatavilla,
se voidaan korvata esimerkiksi diesel käyttöisellä generaattorilla. Diesel generaattorin
tyypillinen käynnistysaika on noin 15 sekuntia, jolloin generaattori syöttää sähköä. Esimerkiksi huonon näkyvyyden tai myrskyjen aikana paikallista diesel generaattoria käytetään yleensä ensisijaisena sähkönlähteenä, etenkin jos lentoasemalla ei ole käytössä
kahta ulkoista toisistaan riippumattomia sähkönsyöttöjä. [15, s.2-2]

Joillakin lentoasemilla on myös voitu käyttää toista julkista sähkönsyöttöä valmiustilassa.
Vaatimuksena tämän kaltaiseen järjestelyyn pidetään, että molemmat yleisen julkiset
sähkönsyötöt ovat toisistaan riippumattomia ja vikatilanteessa molemmat eivät saa katketa samanaikaisesti. Muussa tapauksessa on mahdollista menettää molemmat sähkönsyötöt. Yleisen julkisen syöttöyhteyden lisäksi lentoasemalla on yleensä paikallinen sähkönlähde, joka voi olla diesel-generaattori, kaasugeneraattori, turbiinigeneraattori tai aurinkovoimala, jonka varakäyntiaika tulisi olla 24-72h ilman uudelleen tankkausta. Lentoasemalla on tärkeää huomioida, että normaalisyöttö ja valmiustilassa oleva syöttö voivat
vaihtaa järjestystä kulloisenkin tilanteen mukaan. Tyypillisesti lentoaseman sähkönsyöttönä toimivat yleinen julkinen sähköverkko ja paikallinen diesel-generaattori. Esimerkiksi
Kategoria I (CAT I) ei-tarkkuus- ja tarkkuuslähestymisessä paikallinen sähkönlähde on
valmiustilassa ja yleinen julkinen sähköverkko on syöttävä verkko. Sähkökatkotilanteessa valmiustilassa oleva paikallinen sähkönlähde käynnistyy viimeistään 15 sekunnin
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kuluessa syöttämään sähköä. Kategoria II/III (CAT II/III) tarkkuuslähestymislentoasemalla on mahdollinen sähkökatkon pituus luokiteltu maksimissaan 1 sekuntiin, mikä tulee
saavuttaa kenttävalolta mitattuna. Tilanne edellyttää, että paikallinen sähkönlähde toimii
ensisijaisena sähkönlähteenä ja yleinen julkinen verkko varasyöttönä. Kun RVR (Runway visual Range) (kiitotien horisontaalinen näkyvyys) on lentoon lähtevällä ilma-aluksella alle 800m, noudatetaan edellä mainittua toimintamallia. [15, s.3-2, 3-4]

Kuva 6. Ylemmässä kaaviossa esitetty CAT I 15 sekunnin syötönvaihdon toiminta, jossa
ensisijainen syöttö tulee julkisesta verkosta. Alemmassa kaaviossa CAT II / III lentoasemilla RVR:n ollessa alle 800m, paikallinen varavoimakone syöttää ensisijaisesti lentoaseman kuormia, jossa julkinen verkko on varalla mahdollistaen alle 1 sekunnin syötönvaihtoajan. [15, s. 3-2]

Lentoaseman sähkönjakelun luotettavuutta voidaan pitää hyvänä keskijännitejakeluverkon ollessa renkaaksi rakennettuna. Rengasta luotettavampi jakelujärjestelmä on rakentaa se kahdeksi eri rengasverkoksi molemmista eri syöttöverkoista, jolloin jokaista muuntoasemaa voidaan syöttää molemmista muuntopiireistä ja esimerkiksi aina toisen päämuuntajan kautta. Normaalitilanteessa verkossa olisi selkeät jakorajat ja yhdistyksiä tehtäisiin vain vika- ja huoltotilanteissa. Keskitetyllä sähköverkkojen vikavalvonnalla ja nopealla syötönvaihdolla voidaan minimoida syöttökatkot. [15, s.3-1]
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Kuva 7. ICAO:n määräykset sähkönsyötönvaihdosta valaisimelta mitattuna [15, s.3-7]

Turvallisen ilmailun takaamiseksi lentoaseman kenttävalojärjestelmien tulee olla luotettavia ja korkealaatuisia. Hyvin suunnitellussa ja huolletussa kenttävalojärjestelmässä vikaantumisen mahdollisuus tulisi olla mahdollisimman pieni kriittisellä ajanhetkellä. Lentoasemien näkyvien opastavien laitteiden sähköjärjestelmiltä vaaditaan myös hyvää laatua ja niiden toiminta perustuu sarjakaapelointiin. Sarjapiiriasennukset eivät ole kovin
yleisiä muissa sähköasennuksissa. Sarjakaapeleita käytetään kaikille asematason valaistusjärjestelmille, missä sähkönsyötöltä vaaditaan korkeaa luotettavuutta ja nopeaa
syötön automaattista vaihtoa, jos varsinainen sähkönsyöttö katkeaa. [15, s.1-1]

Lentoaseman valaistusjärjestelmien kannalta on kaikkein tärkeintä kehittää koko järjestelmän asennuksissa korkean tason yhtenäisyyttä ja luotettavuutta. Edellä mainitut ominaisuudet ovat hyvin vaikeasti todennettuja tai mitattuja. Luotettavuutta tarkastellaan
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yleensä komponenttien keskimääräisellä vikaantumistiheydellä (Mean time between failure MTBF) ja eheys käsittää miten koko järjestelmä toipuu vian jälkeen. Tyypillisimpiä
vikoja ovat vika virtapiirissä, vika sähkönsyötössä tai vika ohjauspiirissä [15, s.2-1]

3.4.1

Lentoaseman kenttävalojärjestelmät

Kenttävalojen sähkönsyöttö on lähes poikkeuksetta joko 50 tai 60Hz. Sähkönjakelu kenttävalopiireille voidaan toteuttaa joko sarja- tai rinnankytkettynä virtapiirinä. Suuremmilla
lentoasemilla, joilla on pitkä kiitotie ja useita rullausteitä, kenttävalojärjestelmän sähkönsyöttö perustuu sarjakaapelointiin. Pienillä lentoasemilla voidaan käyttää myös rinnankytkettyjä piirejä. Lähestymis- ja estevalot ovat usein ensisijaisesti rinnanpiireihin kytkettyjä. [15, s.5-1] Finavia käyttää kuitenkin sarjapiirejä kaikissa kenttävalojärjestelmissä.

Sarjapiirien sähkötekninen toiminta eroaa tavallisesta sähkönjakelusta siinä, että sarjapiiriä syötetään tasavirta laitteilla, jolloin sarjapiirin jännite vaihtelee piiriin kytketyn kuorman suhteen. Tasavirta laitteilla syötetyn sarjavirtapiirin virta on sama sekä lyhyellä että
pitkällä piirillä ja piirin virta pysyy vakiona, vaikka muutama valaisin olisikin epäkunnossa.
Tasavirta säädin tulkitsee piirissä tapahtuvan oikosulun kuormattomana piirinä ja avoimen piirin ylikuormana. Edellä mainittujen vikojen ilmaantumiset voidaan estää pienissä
määrin käyttämällä valaisinkohtaista muuntajaa, jolloin yksittäinen valaisin vika ei kytke
koko piiriä pois käytöstä. [15, s.5-1]

Käytäntönä on käyttää useita virtapiirejä, jotta yhden piirin vikaantuminen ei johda koko
valojärjestelmän menetykseen. Valojen sarjapiirejä ei suositella asennettavaksi tiettyä
aluekokonaisuutta vain yhdellä piirillä, koska vikatilanteessa valojärjestelmän taso voi
laskea liian alhaiseksi lentäjien näkökulmasta katsottuna. Esimerkiksi jos lähestymisvalojärjestelmä kytkettäisiin kahteen virtapiiriin, jotka on kytketty ensimmäiseen ja toiseen
osaan, voi vikatilanteessa toisen piirin puuttuminen johtaa kriittisen järjestelmän puoliintumiseen kesken lentokoneen laskeutumisen. Toisena esimerkkinä voidaan ottaa kaksi
virtapiiriä kiitotievalaistukseen, joista kumpikin syöttää omaa puolikastaan kiitotien pituussuunnassa, voi lentäjä jäädä ilman valo-ohjausta yrittäessään kiitotien kosketuspinnalle tai laskeutumisen jälkeen rullatessaan. [15, s.2-1]

Sarjapiireillä saavutettava hyödyt:
•

Kaikki valaisimet toimivat samalla virralla ja samalla valotehon intensiteetillä

Sivu 41

•

Sarjapiirissä voidaan käyttää yhtä johdinkokoa ja jännitekestoisuutta koko virtapiirin osalla

•

Valaisimien valotehon voimakkuuden säätö voidaan toteuttaa portaattomasti

•

Virtapiirissä voi olla yksittäinen maavika, joka ei vaikuta valojen toimintaan

•

Sarjapiireissä käytettävät polttimot ovat korkeavirtaisia (6,6A) ja matalajännitteisiä (12V).

•

Sarjapiirit voidaan helposti asentaa limittäin [15, s.5-1-2]

Sarjapiirien heikkoudet:
•

Asennuskustannukset ovat korkeat

•

Avoin virtapiiri missä tahansa ensiöpuolella lamaannuttaa koko sarjapiirin käytöstä. Vika voi aiheuttaa vahinkoa sarjakaapelille tai tasavirtasäätimelle.

•

Vikojen paikallistaminen voi olla vaikeaa, etenkin avoimien piirien osalta. [15, s.52]

Kaavio 3. Sarjapiirin periaatekaavio.[15, s.5-2]

Rinnakkaisia virtapiirejä ei ole suositeltavaa käyttää kenttävalojärjestelmien yhteydessä.
Rinnakkaiset virtapiirit ovat huomattavasti kalliimmat rakentaa kuin korkeajännitteiset
sarjapiirit. Niillä ei voida saavuttaa helposti tasaista kaikkien valaisimien valotehon intensiteettiä. Valaisimien polttimoiden massapalaminen on myös todennäköisempää sarjapiireihin verrattuna. [15, 5-3]
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Rinnakkaispiireillä valaisimet on liitetty liittimien avulla suoraan virtapiiriin, jossa valaisimen polttimon palaminen ei aiheuta koko piirin sammumista. Oikosulkuvika voi näyttäytyä piirissä ylikuormana, joka voi tiettyjen suojalaitteiden kanssa johtaa koko piirin jännitteettömäksi. Rinnakkaispiirit ovat suunniteltu pienjännitteisiksi, normaalisti alle 300V
käyttöjännitteelle. Jännitteenkorotusmuuntajien käyttö voi olla tarpeen, jos piirit ovat pitkiä jännitteenaleneman ehkäisemiseksi. [15, s.5-3]

Rinnakkaispiirien etuja:
•

Alhaisemmat asennuskustannukset, jos jännitesäätöä ja valaisin intensiteettiä ei
ole vaadittu

•

Tehokkaampi sähkönkäyttö

•

Helppo lisätä tai vähentää olemassa olevaan piiriin

•

Virtapiirit ovat yleisemmin tunnettuja

•

Kaapeliviat ja etenkin avoimet virtapiiriviat saattavat olla helpommin paikallistettavia

•

Avoin virtapiiri ei välttämättä poista koko piiriä käytöstä [15, s.5-3]

Rinnakkaispiirien haittoja:
•

Valaisimien intensiteetti laskee kun virtapiirin vaihejännitteessä ilmenee jännitteenalenemaa

•

Vaaditaan kaksi vaihejohdinta ja suurempi poikkipintaisia johtimia tarvitaan vähentääkseen piirin jännitteenalenemaa

•

Polttimoiden hehkulangat ovat pidempiä ja ne tarvitsevat suuremmat optiikat valaisin runkoihin

•

Valotehon intensiteetin säätö alhaisilla tasoilla on vaikea saavuttaa

•

Yksittäinen maavika korkeajännite syötössä sammuttaa koko piirin

•

maaviat voi olla vaikeasti paikannettavissa [15, s.5-4]

Molemmat ratkaisut kenttävalojärjestelmissä ovat hyväksyttyjä, mutta sarjapiirit ovat hyvin yleisesti käytetty. Rinnanpiirejä on vain harvoissa paikoissa käytössä. Sarjapiireillä
saavutetaan paljon tasaisempi valotehon intensiteettitaso kaikkien valaisimien kesken
sekä tasainen valotehon intensiteetin ohjaus. Sarjapiirien jännite vaihtelee kuormituksen
mukaan lähes 5000 V:iin, kun järjestelmän vakiovirtataso pysyy 6,6A:ssa. [15, s.5-5, 56]
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Kaapeleita valittaessa tulee ottaa huomioon sen ympäristöystävällisyys ja onko se terveydelle vaarallinen. Halogeenia sisältävät kaapelit ovat nykyisin ongelmallisia Polyvinyylikloridi (PVC) ja lyijyä (Pb) sisältävien kaapeleiden kanssa niiden vaikean kierrättämisen vuoksi. Tämän tyyppiset kaapelit tulee korvata vähemmän ympäristöä kuormittavilla kaapeleilla, jotka täyttävät seuraavat standardit:
•

Syttymistä ja paloa hidastava (IEC 60332-3-24)

•

Halogeenivapaa (IEC 60754-1)

•

Korroosio vapaa ja myrkyttömät kaapelit (IEC 60754-2)

•

alhainen savun muodostus ja läpinäkymätön kaapeli (IEC 61034) [15, s.14-4]

Maadoitusköyden tarkoituksena on suojella maakaapeleita ja ohjauskaapeleita salaman
iskuista tulevilta korkeilta maadoitukseen kohdistuvilta virtapiikeiltä. Maadoitusköysi tulee asentaa maanpinnan ja kaapeleiden väliin. Maadoitusköytenä käytetään lähes poikkeuksetta eristämätöntä kierrettyä kupariköyttä. Maadoitusköyden poikkipinta ei saa olla
alle sen, mikä on suojattavan kaapelin johdin poikkipinta-ala. Tyypillisesti maadoitusköysi on 25mm2, mutta monesti suurempi. Maadoituksen pitää olla yhtenäinen johde,
joka on kytketty kaikkiin laitteisiin, valaisin runkoihin ja maadoituskiskoihin. Kaapeliviat
ovat säännöllisesti esiintyviä vikoja kenttävalojärjestelmissä ja monesti tarvitsevat paljon
työtä vian paikallistamiseksi ja korjaamiseksi. [15, 14-7]

Suurin osa kaapelivioista johtuu ulkoisista mekaanisista rasituksista. Huono asennustapa ja asennuksen aikainen käsittely ovat merkittävin syy mekaanisille vahingoille. Sen
lisäksi maan routiminen, ilma-aluksesta tai ajoneuvoliikenteestä johtuva tärinä, tuholaiseläimet, maansiirtotyöt tai painuminen voivat aiheuttaa fyysisiä vahinkoja kaapeleille. Hyvin usein lentoaseman sähkönjakelukaapelit (keskijännite-, pienjännite ja kenttävalokaapelit) kulkevat maa-alueilla, johon on voinut vuosikymmenien aikana valua polttoainetta,
öljyä, myrkkyjä tai muita kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat aiheuttaa vahinkoa kaapeleiden eristeille tai kaapelin sisälle päästessään myös johdinaineille. Esimerkiksi jäänestoaineet syövyttävät kumi ja neopreeni pinnoitteita. Kloridi ja sulfaatti ovat puolestaan
kuparin pahimpia syövyttäjiä. [15, s.14-7-8]

3.4.2

Ilmailumääräyksien velvoittavat suojaetäisyydet

Kiitotiet määritellään ei-tarkkuus- ja tarkkuuskiitoteihin CAT I-III. Kiitotie ja rullausteiden
suojaetäisyyksiin vaikuttavat mihin kategoriaan kyseinen lentoasema luokitellaan. [16,
s.13-19] Tässä luvussa käyttämäni määritykset ovat tiukimpien määräyksien mukaisia,
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joten niitä voidaan soveltaa kaikkiin Suomessa oleviin Finavian lentoasemiin. Kiitoteiden
pituudet vaihtelevat lentoasemittain, mutta Suomessa on kuitenkin lentoaseman kokoon
nähden suhteellisen pitkät kiitotiet ja niihin voidaan siis soveltaa samoja vaatimuksia.

Kiitotien leveys on 45m ja ilma-aluksien turvallisuuden takaamiseksi kiitotien vierusalueet on mitoitettava ilma-aluksen kantavaksi, jos ilma-alus ajautuu kiitotieltä sivuun onnettomuustilanteessa. Suojavyöhyke on kiitotien kummallakin puolella leveydeltään
150m kiitotien keskikohdasta mitoitettuna. Kiitotien päissä vastaava suoja-alue ulottuu
300m päähän molemmissa päissä. [16, s.14-25]

Kuva 8. Kiitotien suojaetäisyydet. [14]
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Kuva 9. Lentoaseman esterajoitusalueet mittoineen. [21, s.9]

Määräyksissä annetaan korkeusrajoitteet estepintoja varten. Estepintarajoitukset määritetään 4000m säteellä kiitotien kummastakin päästä, jos tarkkuus lähestyminen on mahdollista kummastakin kiitotien suunnasta. Korkeusrajoitus alueen sisällä on 45m. Kiitotiensuoja-alueelta siirtymäpinta estepintataso saa nousta maksimissaan 14,3% loitontuessaan kiitotiestä. Kiitotiensuoja-alueelle saa sijoittaa vain lennonvarmistukseen ja ilmaaluksen opastukseen liittyviä rakennelmia, joiden runkokestävyys täytyy olla hajoava
mahdollisessa ilma-aluksen törmäystilanteessa. Heti suoja-alueen ulkopuolelle voidaan
sijoittaa pelastustoimia varten varattu rakennus, mutta muut rakennukset täytyy sijoittaa
suoja-alueen ulkopuolelle, missä rakennuksen korkeus on merkitsevänä tekijänä. 4000m
säteen jälkeen esterajoitusalue kasvaa 5% liukukulmalla 145m:iin, mikä saavutetaan kiitotien päästä etäisyydellä 6600m [16, s.48-50, 165]

Jos kiitotien molemmista päistä tapahtuu tarkkuuslähestyminen, on sen alkuleveys kiitotienpäässä 120m ja lähestymisen liukukulma 2%. Kiitotien päästä lähestymisalue levenee 15% kulmassa kummallekin sivulle. Lähestyminen tulee olla esteetöntä ja lähestymisen kokonaispituus on 15 000m, joka jakaantuu kolmeen eri osaan. Ensimmäisen
osan pituus on 3000m 2% liukukulmalla, toinen 3600m 2,5% liukukulmalla ja viimeinen
8400m. [16, s.48-50]
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3.5

Taloudelliset parametrit

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelun keskeisenä tavoitteena on löytää suunnittelujaksolle kokonaiskustannuksiltaan mahdollisimman edullisin vaihtoehto, missä suunnitellut
ratkaisut ovat kuitenkin teknisesti käyttökelpoisia. Suunnittelun yhtenä tavoitteena on
määrittää koko jakeluverkkojärjestelmän elinkaarikustannukset. Jakeluverkon kokonaiskustannukset muodostuvat investointi-, häviö-, keskeytys- ja ylläpitokustannuksista.
Edellä mainitut kustannukset ajoittuvat koko elinkaaren ajalle, joista investointikustannus
on kertaluonteinen.

Verkon eri kehittämisvaihtoehtojen taloudellinen vertailu ei ole yksinkertaista ja kaikkien
kustannuksien tekeminen vertailukelpoisiksi vaatii kaikkien kustannuksien laskentaa.
Kehittämisvaihtoehtoina voi olla täysin erilaisia toimintaratkaisuja ja niiden vertailukelpoiseksi saattaminen vaatii esimerkiksi vuosikustannuksien laskemista. Tämä tarkoittaa
investoinnin osalta vuotuiskustannuksen eli annuiteetin laskentaa, mihin lisätään vuosittaiset muut kustannukset. Annuiteetti kuvastaa tasasuuruista vuotuista kustannusta, joka
tarvitaan kuolettamaan pääoma ja vuosittaisten korkokustannusten kuittaamiseksi pitoajan ajan. Näin voidaan laskea kokonaiskustannukset koko investoinnin ja käyttöiän
ajalle. [1 s.40-43]

3.5.1

Vikamäärät

Lentoasemalla on ollut suhteellisen vähän vikoja jakeluverkossa. Vuonna 2018 lentoasemaa syöttävässä ilmajohtokaapeliverkossa havaittiin kaapeleiden venymistä, joka
johti kaapeleiden kosketuksiin keskenään. Vika korjattiin jakeluverkkoyhtiön toimesta ennalta sovittuna ajankohtana. Kesällä lentoasemalle aiheutui odottamaton sähkökatko,
kun 20kV:n maakaapelia vaurioitettiin yhden vaiheen osalta. Normaalitilanteessa varavoimakoneet käynnistyvät sähkökatko tilanteessa, mutta tässä tapauksessa yksi varavoimakoneista ei käynnistynytkään laitteiston sisäisen vian vuoksi, mikä puolestaan aiheutti ongelmia lentoasemalle.

Lentoaseman alhaiseen vikamäärään vaikuttaa varmasti se, että lentoasema sijaitsee
noin kolmen kilometrin päässä sähköasemasta. Lentoaseman syötössä ei ole muita kuluttajia ja syöttöyhteys on toteutettu päällystetyllä ilmajohdolla, jolloin johtoyhteys ei al-
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tistu ulkopuolisten tekemille kaivuuvaurioille. Ilmajohtoihin kohdistuu hyvin erilaisia rasituksia ja uhkia maakaapeleihin verrattuna. Muutama vuosi sitten lentoasemalla on ollut
sähkökatko tykkylumen katkaistua lentoasemalle tulevan ilmajohdon.

Yleisesti vikamäärien arvioidaan laskevan tulevaisuudessa energiaviraston vaatimuksien sähkönjakeluyrityksien sähköntoimitusvarmuuden parantamisen myötä. [22] Lentoaseman pitäjänä Finavia voi rakentaa oman jakeluverkkonsa siten, että se kestäisi mahdollisimman hyvin sekä oman verkon sisällä tapahtuvia vikoja että ulkopuolisia vikoja
vastaan. Sähkökatkoja ei saada koskaan kokonaan pois, mutta sähkökatkon kestoihin
voidaan vaikuttaa verkon rakenteella. Täten on ensisijaisen tärkeätä neuvotella myös
jakeluverkkoyhtiön kanssa, mitä he ovat aikeissa tehdä sähköntoimitusvarmuuden
eteen.

3.5.2

Jännitekuopat ja jännitteenalenema

Jännitekuopaksi luetaan tilanteet, joissa jännitetaso alenee äkillisesti alle 90 % nimellisjännitetasosta. Jännitekuopan tyypillinen kestoaika on puolijaksosta (10ms) minuuttiin.
Asiakkaan jakeluverkossa tapahtuvat kytkentätilanteet voivat laskea hetkellisesti jännitetasoa 10-15 % nimellistasosta, mikä voi ilmaantua hyvin useinkin. Jännitekuoppa voi
esiintyä keskijänniteverkossa tapahtuvassa oikosulussa, mutta maasulkutilanteessa vaihejännite nousee pääjännitteen tasolle. Keskijänniteverkossa tapahtuva jännitekuoppa
aiheuttaa jännitehäviöitä 20kV:n yläpuolisissa verkoissa ja jännitteen alenemista muissa
saman sähköaseman keskijännitelähdöissä. [5 s.11-12]

Jännitteenalenema on riippuvainen verkon käyttötilanteesta ja verkon jännitteensäätömahdollisuudesta. Johdon pituudella on myös vaikutusta esiintyvään jännitteenalenemaan. Jännitteenalenemaan vaikuttaa johdon päässä sijaitseva kuorma, jonka vaikutuksena johdossa esiintyy häviötehoa johdon ominaisresistanssin ja -reaktanssin myötä.
Laskennallisilla jännitteenalenemilla on vaikutusta käytettävän jännitetason valintaan.
Kaapelin pituudella ja poikkipinnalla on huomattava merkitys siirrettävän tehon ja virran
myötä jännitteenaleneman syntyyn. Jokaisella kaapelilla on ominaisresistanssinsa ja
reaktanssinsa, jotka kaapelin valmistaja ilmoittaa. [5. s.8-10]
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Suositellut jännitealueet ja jännitteenalenemat
Jännitteen vaihteluväli
Verkko
minimi maksimi
Jännitteenalenema
Keskijänniteverkko
alkupää
20 kV
21kV
loppupää
19kV
21kV
3-7%
Muuntamo
Pienjänniterunkoverkko
Liittymisjohto

220V
210V
207V

244V
244V
244V

2-4%
3-7%
1-5%

Sähkönkäyttäjän
sähköasennukset
198V
244V
1-4%
Taulukko 1. Suositellut jännitteenalenemat jakeluverkon eri kohteissa. [5, s.8]

3.5.3

Keskeytyksestä aiheutuva haitta

Sähkömarkkinalaki uudistui 1995, jolloin sähkönjakeluverkosta tuli markkinapaikka sähkön myynnin avautumisen myötä. Sähkömarkkinalain edellyttämänä sähköverkkotoiminta piti eriyttää omaksi liiketoiminnaksi etenkin niissä yhtiöissä, joissa tapahtuu sähköntuotantoa ja/tai myyntiä. Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista monopolitoimintaa,
mikä edellyttää Energiaviraston myöntämää verkkolupaa. Verkkolupa edellyttää sähköverkonhaltijoilta verkon ylläpito- ja kehittämisvelvollisuutta, sähkönkäyttöpaikkojen ja
tuotantolaitosten liittämisvelvollisuutta sekä sähkönsiirtovelvollisuutta. [17, s.5-6]

Verkkoluvassa on määritelty verkonhaltijoille maantieteelliset alueet, jossa sillä on yksinoikeus rakentaa sähköverkkoa. Verkkolupa myös velvoittaa verkonhaltijan käyttämään
pistehinnoittelua asiakkailtaan, jossa esimerkiksi sähkönsiirtohintaan ei saa vaikuttaa
asiakkaan sijainti sähköverkossa. Sähkönkäyttäjän hinnoitteluun vaikuttavat hänen tarvitsemansa palvelutaso järjestelmästä ja missä verkkoportaassa ja verkonosassa hän
sijaitsee. [17, s.6]

Energiavirastolla on käytössään erilaisia kannustimia, joiden avulla verkonhaltijoiden toimintaa seurataan. Valvontamenetelmien avulla pyritään kannustamaan ja ohjaamaan
verkonhaltijoita kohtuulliseen hinnoitteluun, liiketoiminnan kehittämiseen ja panostavan
sähkönlaatuun. Laatukannustin on yksi valvontamenetelmä, jonka tarkoituksena on palkita niitä verkonhaltijoita, jotka ovat kehittäneet hallinnoimansa sähköverkon toimintavar-

Sivu 49

muutta. Laatukannustimen avulla voidaan asettaa myös sanktioita, jos sähkön toimitusvarmuus on heikentynyt vanhentuneita verkkokomponenttien vaihtamatta jättämisen takia. Kannustin perustuu keskeytyksistä aiheutuneen haitan (KAH-kustannus) laskentaan, jossa erilaisille keskeytyksille on määritelty kustannukset siirtämättä jääneen energian tai keskeytyneen sähkötehon mukaan. Sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutunut
taloudellinen haitta pyritään määrittämään mahdollisimman tarkasti. [17, s.7-10]

Energiaviraston mukaan monelle verkonhaltijalle on tulossa suuret korvausinvestoinnit
uuden sähkömarkkinalain edellyttämän toimitusvarmuuden parantamiseksi. Korvausinvestointivaje johtuu pääosin investointien laiminlyönneistä. Suomen sähkönjakeluverkon
rakenne on altis erilaisille luonnonilmiöille ja sen toimitusvarmuuden parantaminen on
ongelmallinen verkon rakenteellisen muutostarpeen vuoksi. Keskeytyksestä aiheutuva
haitta näkyy hyvin suoraan kansantalouden haittana sähköntoimituksen keskeytyksenä.
Energiavirasto on tehnyt vuodesta 2005 lähtien useamman raportin sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuvasta haitasta, joissa on määritelty keskimääräiset energiapainotetut
KAH-arvot. [17, s.16-21]

Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot ovat laatineet 2005 yhteisen raportin
keskeytyksestä aiheutuneesta haitasta, missä määriteltiin haitan arvo eri asiakastyypeille. Keskeytystyyppien ja asiakaskuntien valtavan määrän vuoksi raportista tuli kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Koska asiakkaat pääsivät itse vastaamaan keskeytyksestä aiheutuvan haitan vaikutuksista, olivat osa vastauksista liioiteltuja ja toiset puolestaan arvioivat haitattomaksi. Tutkimuksessa myös ehdotettiin, että niille asiakkaille, joille
sähkökatkot muodostavat erittäin suuren haitan, tehtäisiin omat erityistä sähkön laatua
edellyttävät sopimukset. Näiden asiakkaiden sähkön toimitusvarmuus laskutettaisiin erillisen sopimuksen mukaan asiakkaalta, jolloin tavalliset sähkön käyttäjät eivät osallistuisi
omilla siirtomaksuillaan erityistä toimintavarmuutta tarvitsevien asiakkaiden sähkönjakelun verkonrakennukseen. [17, s.22-23; 19, s.8-10]

Vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain myötä pitkien sähkökatkojen vakiokorvaukset asiakkaille nousivat merkittävästi. Kalenterivuoden aikainen vakiokorvausmäärä
nousi portaittain 700€:sta 2000€:oon. Uuden lain myötä lisättiin olemassa oleviin korvausportaisiin kaksi uutta porrasta. Vakiokorvausasteet ovat seuraavat:
•
•

10% asiakkaan vuotuisesta sähkönsiirtomaksusta, kun keskeytysaika on vähintään 12h,
mutta vähemmän kuin 24h.
25% asiakkaan vuotuisesta sähkönsiirtomaksusta, kun keskeytysaika on vähintään 24h,
mutta vähemmän kuin 72h.
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•
•
•
•

50% asiakkaan vuotuisesta sähkönsiirtomaksusta, kun keskeytysaika on vähintään 72h,
mutta vähemmän kuin 120h.
100% asiakkaan vuotuisesta sähkönsiirtomaksusta, kun keskeytysaika on vähintään
120h, mutta vähemmän kuin 192h.
150% asiakkaan vuotuisesta sähkönsiirtomaksusta, kun keskeytysaika on vähintään
192h, mutta vähemmän kuin 288h.
200% asiakkaan vuotuisesta sähkönsiirtomaksusta, kun keskeytysaika on vähintään
288h. [17, s.33]

Suomessa energiaviraston käyttämät tunnusluvut toimitusvarmuuden energiapainotteisuuteen liittyen eroavat merkittävästi kansainvälisen IEEE:n asiakaskohtaisista toimitusvarmuusindekseistä. Laskentatapa on valikoitunut muuntopiirikohtaiseksi, koska aikaisemmin asiakaskohtaisia keskeytystilastoja ei ole ollut mahdollista kerätä. Energiapainotteisuudella pyritään tarkentamaan muuten epätarkkaa muuntopiirin keskeytyksestä
aiheutuvan haitan laskentaa. [17, s.40-41]

Energiavirasto pitää omaa energiapainotteisuuden malliaan paljon tasapuolisempana
kuin asiakasperusteiset tunnusluvut, joita puolestaan maailmalla käytetään yleisesti.
Energiapainotteisuus näkyy esimerkiksi eri muuntopiirien välillä, joissa voi olla teollisuusasiakkuuksia tai sähkölämmitteisiä pientaloja tai vapaa-ajan asuntoja. Näiden muuntopiirien välillä on hyvin yleisesti suurehko energiakulutusero vuosi tasolla, vaikka pelkästään kotitalouskuluttajien liittymien määrä olisikin yhtä suuri. On myös mahdollista, että
yhden muuntopiirin perässä on vain yksi sähköliittyjä, iso teollisuuslaitos tai muu vastaava, jonka vuotuinen sähköenergiantarve voi olla huomattavasti suurempi kuin edellä
mainittujen pientaloalueiden. [17, s.45]

Sähköenergian suurena kuluttajana lentoaseman saamat korvaukset sähkökatkotilanteessa KAH-menettelyjen puolesta ovat kovin pienet. Suhteutettuna haittaan korvauksien maksatuksessa on painopisteenä kulutettu vuosienergia ja sähkökatkon kesto. Periaatteessa korvauksia on vaikea saada alle 12 tunnin kestävistä katkoista. Toki jos katkoja tapahtuu useita vuoden aikana, lasketaan kaikkien katkojen kestoajat yhteen. Tietyissä olosuhteissa lentoaseman operatiivinen toiminta vaatii, että varavoimakoneella
syötetään lentoaseman sähköjärjestelmiä ja verkkosähkö toimii varalla. Käytännössä
näissä tietyissä olosuhteissa operatiivista toimintaa ei voida ylläpitää, jos verkko häviää
taustalta. Tilanne aiheuttaa lentoaseman tilapäisen sulkemisen, kunnes verkko palautuu
takaisin. On ensisijaisen tärkeää lentoaseman kannalta kehittää sekä omaa jakeluverkkoa että myöskin jakeluverkkoyhtiö kehittäisi omaansa luotettavammaksi. Ratkaisuja voi
olla monia luotettavuuden parantamiseksi ja nykyinen syöttöyhteys onkin varsin luotet-
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tava. Harkittavana kehityskohteena voisi olla toisen liittymäsyötön hankinta, jolloin kahden syötön kanssa lentoasemalla olisi pienempi riski altistua pitkäaikaiselle sähkökatkolle.

3.5.4

Kunnossapitokustannukset

Kunnossapitokustannukset ovat käytöstä ja huollosta johtuvia kustannuksia. Huolto voidaan jakaa ennakoivaan ja korjaavaan huoltoon. Ennakoivalla huolto-ohjelmalla pyritään
ehkäisemään odottamattomia laiterikkoja, jolloin mahdolliset alkavat viat havaitaan ennen niiden ilmennyttyä. Käyttöhenkilöstön käyttämä aika ennakoivaan huoltoon tulisi
aina huomioida laitteiston käytönaikaisiin kustannuksiin. Monesti yritykset eivät huomioi
näitä kustannuksiksi. Huoltokustannuksiksi mielletään asiantuntijan / konsultin suorittama huoltotyö tai tarkastus.

Korjaava huoltotyö on tyypillisesti sen kaltaista, missä rikkoutunut laite tai osa korjataan
mahdollisimman nopeasti sen rikkouduttua, jolloin se ei ole enää suunnitelmallista. Käytännön kautta on huomattu, miten ennakoivalla huollolla saadaan laitteiston elinikää kasvatettua. Laitteiston monimutkaisuus ja laajuus vaikuttavat oleellisesti sekä huoltokustannuksiin että laitteiston käyttöön. Esimerkiksi muuntamoissa sijaitsevien releiden,
muuntajien ja katkaisijoiden huoltokustannukset muodostuvat yksikköhinnasta joka kertautuu kappalemäärien mukaan. Jakeluverkon muuntajien määrällä on myös vaikutusta
huoltokustannuksien todelliseen suuruuteen. Käytännössä kustannukset nousevat, mitä
käyttövarmempaa verkkoa rakennetaan.

3.5.5

Häviöiden laskenta

Sähkötehon siirrossa tapahtuu aina tehohäviöitä ja häviöiden laskentaan vaikuttavat
oleellisesti kaapeleiden poikkipinnat ja muuntajien hyötysuhteet. Pitkän tähtäimen suunnittelun avulla on laskettava nykyinen sähköteho ja lisätehonkasvu tulevaisuudessa. Kun
sähkötehontarve on tiedossa, voidaan mitoittaa kaapelit ja muuntajat. Kaapeleiden mitoitukseen vaikuttaa siirrettävän tehon tarve ja kaapeleissa muodostuva häviöteho. Kaapeleiden poikkipinta rajoittaa kaapelin tehonsiirtokykyä ja suuremmalla poikkipinnalla
voidaan siirtää suurempaa tehoa. Suuremman poikkipinnan kaapelilla on pienempi häviöteho pienemmän poikkipinnan kaapeliin nähden, mutta se on taas hankintahinnaltaan
kalliimpi.
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Muuntajatehontarve olisi laskettava tarkkaan sekä nykyiselle kuormalle että tulevaisuuden kuormituksen kasvulle. Ylisuuren muuntajan hankinta johtaa usein suurempiin häviökustannuksiin kuin oikealla mitoittamisella valittu pienempi muuntaja. Muuntaja on toisaalta helpommin ja lyhyemmän katkontarpeen vuoksi vaihdettavissa kuin kaapelit.
Tässä tapauksessa on huomioitava suurempi tilantarve muuntajalle muuntamoiden hankintojen yhteydessä.

Taloudellisin perustein valittu kaapeli tai muuntaja ei aina sovi käyttökohteeseensa. Valitun komponentin tulee kestää mekaanisen rasituksen lisäksi kuormitus- ja oikosulkuvirtojen aiheuttamat lämpenemiset. Kaapeleiden mitoittamiseen vaikuttaa myös käyttöjännite kaapelin loppupäässä, mikä ei saa laskea liian alhaiseksi [1, s.67]. Sähkönkuluttajan
käyttöjännite on riippuvainen sähköasemalla automaattisesti säädettävästä jännitetasosta sekä asiakkaan syöttökaapeloinnin impedansseista että sähköverkon muista kuormituksista.

Muuntajien lukumäärä vaikuttaa ratkaisevasti häviöenergiankulutukseen kaapelinpoikkipinnan ohella. Mitä suurempi muuntaja nimellisteholtaan, sitä suurempi on sen tuottama
häviöosuus, vaikka niiden hyötysuhteet ovatkin nykyisin varsin kiitettävällä tasolla. Kaapeleissa suurimmat häviöt tulevat ohuemmissa poikkipinnoissa, joissa aiheutuvat myös
suurimmat jännitteenalenemat korkean resistiivisyyden takia. Häviöt kasvavat kuormitusvirran neliön suhteessa.
3.6

Teknistaloudellinen suunnittelu

Lentoaseman sähkönjakelun reitti- ja maastosuunnittelu eroaa merkittävästi normaalista
jakeluverkkoyhtiöiden suunnittelusta. Taajama-alueilla jakeluverkkoyhtiöt joutuvat tekemään sekä keski- että suurjännitejohdoille ja –kaapeleille aluevarauksia jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Lentoasemaympäristössä ei aluevarauksia tarvitse juuri tehdä,
koska lentoasema omistaa itse kiinteistönsä ja maa-alueensa. Maa-alueiden kaavoitukset ja hankkeet tapahtuvat lentoaseman toimesta ja näin ollen sähkönjakelun toteuttamiseen voidaan vaikuttaa hankkeiden alkuvaiheissa.

Verkkojen suunnittelu koostuu viidestä eri suunnitteluryhmästä, joita sovelletaan niin lentoasemaympäristössä kuin jakeluverkkoympäristössäkin. Näitä ovat:
•
•
•
•

Pitkän aikavälin kehittämissuunnittelu
Kohdesuunnittelu
Maastosuunnittelu
Rakennesuunnittelu
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• Työsuunnittelu
[1, s.63]
Lähtökohtaisesti kaikilla suunnitteluvaiheilla pyritään löytämään teknisesti toimiva ratkaisu, jonka kokonaiskustannukset ovat mahdollisimman pienet. Lentoaseman toiminta
on hyvin riippuvainen sähkön saannista ja tämä huomioiden voidaan joustaa mahdollisimman pienestä kokonaiskustannuksen tavoitteesta. Käytännössä tämä tarkoittaa tulevaisuudessa sähkönjakeluun liittyviä muutoksia, mitkä voidaan tehdä ilman sähkökatkoa. Pieni lisäkustannus voi tulevaisuudessa säästää monin kertaisesti.

Kokonaiskustannusten minimointiin vaikuttavat reunaehdot:
• Jännitteenalenema ei saa olla sallittua suurempi
• Johtojen terminen kestävyys
• Johtojen oikosulkukesto
• Suojauksien toimivuus, maasulkusuojaus
• Sähköturvallisuusmääräysten täyttyminen, maadoitusjännitevaatimukset
[1, s.64]
Sähkönjakelukomponenttien pitoajat ovat hyvin pitkiä ≤50 vuotta, mikä korostaa sähkönjakeluverkon pitkän aikavälin suunnittelun merkitystä. Pitkän tähtäimen suunnittelulla pyritään tarkastelemaan mahdollisimman pitkää aikaa, mitä investointeja on sähköverkkoon tehtävä, jotta sähköverkon toiminnalle asetetut vaatimukset täyttyvät. Pitkän tähtäimen suunnittelulla on mahdollista varautua sähkönkulutuksen painopisteiden muuttumiseen ja teholisäyksiin, joita voivat olla esim. sähköautojen latauspisteet, rakennuksen
laajeneminen tai lentoliikennealueen kasvaminen. Samalla kehittämissuunnitelma toimii
osana sähköverkon suunnittelun lähtötietona.

Verkoston kohdesuunnittelulla määritetään investoinnin laajuus ja se mitä investointi tulee sisältämään: keskijännitekaapelit, jakelumuuntajat ja pienjännitekaapelit sekä investoinnin mahdollinen toteutusajankohta. Yleensä verkostoa rakennetaan osakokonaisuutena ja liitetään olemassa olevaan sähköjakeluverkkoon kokonaisuutena. Teknistaloudellisen suunnittelun lähtökohtana on laskea tulevan sähköverkon koko elinkaarensa
kustannukset ja valita taloudellisimmat vaihtoehdot verkon komponenteiksi. Teknistaloudelliseen laskentaan vaikuttavat johtojen rakentamiskustannukset, häviösähkön hinnoittelu ja laskentakorkokanta [1, s.66]. Laskennassa on verrattava toisiinsa rakentamiseen
liittyvät kustannukset koko käyttöiän aikaisiin kustannuksiin.

Lappeenrannan yliopiston tutkimusraportissa vuodelta 2002 -Investoinnit sähkön siirron
hinnoittelussa määritettiin teknistaloudellinen pitoaika, kuinka pitkään komponentti on
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kannattavaa pitää verkossa. Tutkimus osoittaa teknistaloudellisen pitoajan määrittämisen olevan vaikeaa, koska tähän vaikuttavat monet eri tekijät ja eri toimintaympäristöt.
Alueilla, joissa sähköenergiankulutus kasvaa voimakkaasti, on teknistaloudelliset pitoajat huomattavasti lyhyemmät kuin komponenttien tekniset käyttöiät. Aiemmin valitut
komponentit ovat esim. riittämättömät sähköenergian kulutuksen kasvulle. Alueilla,
joissa sähkönkulutuksen kasvu pysyy suhteellisen ennallaan, voi komponenttien teknistaloudelliset pitoajat olla hyvin lähellä teknisiä pitoaikoja. Kaikkein taloudellisinta on pitää
komponentit verkossa niin kauan kuin ne siellä kestävät. [18, s.13]

3.7

Käyttövarmuus

1950- ja 1960 -luvulta alkoi Suomen sähköistämisen rakennusbuumi ja tänä ajankohtana
sotien jälkeen verkonrakennuksen kustannuksia pyrittiin minimalisoimaan. Tämän seurauksena suurin osa haja-asutusalueiden sähköjohdoista sijaitsee metsässä. Tuona aikana sähkönjakelun luotettavuus ei ollut merkitsevässä asemassa ja sähkön laatua arvioitiin enemmän jännitteenaleneman kuin jakelukeskeytyksien lukumäärän tai niiden pituuden kannalta. Johtoreittejä on jo pidemmän aikaa rakennettu teiden varsille vähentääkseen puiden kaatumisista johtuvia jakelukatkoksia. Teiden varsille sijoitetulle jakeluverkolle on myös nopeampi luokse päästävyys vikatapauksissa. [1, s.143-144]

Lentoaseman nykyinen sähköverkonsyöttö tulee päällystettynä ilmakaapelina jakeluverkkoyhtiön omistamalla verkon osalla. Päällystetyn ilmajohdon eristysrakenne on yksinkertainen ja edullinen maakaapeliin verrattuna. Investointikustannuksiltaan se on 30%
kalliimpi avojohtoon nähden. Eristysrakenne ei vastaa kaapelin eristystasoa, mutta eristysmateriaali sallii vaihejohtimien hetkellisen koskettamisen toisiinsa ilman läpilyöntiä.
Eristyksen ansiosta saadaan myös kapeampia johtokatuja. Johdin kestää nojaavan puun
läpilyömättä, mutta pitkäaikainen hankaus voi vahingoittaa eristettä, joka yleensä johtaa
joko oiko- tai maasulkuun. Maasulkutilanne voi kehittyä nojaavaa puuta pitkin maahan
aiheuttaen maastossa vaarallisia kosketus- ja askeljännitteitä. [1, s.145]

Maakaapeleilla saavutetaan ilmajohtoja parempi käyttövarmuus. Kaapeleiden vikataajuus on alle puolet ilmajohtojen vikataajuudesta. Maakaapeleiden käyttö tuo käyttövarmuutta sähkönjakeluun, mutta kaapeleissa esiintyvien vikojen paikallistaminen on hitaampaa ja voi aiheuttaa pidempiä viankorjausaikoja kuin avojohdoilla. Maakaapelointi
kasvattaa maasulkuvirtoja vikatapauksissa ja käyttövarmuuden ylläpitämiseksi maakaapelointiverkko tarvitsee varayhteyksiä sähkönjakelun varmistamiseksi. Kaapelointi on
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huomattavasti kalliimpaa ja sen muunneltavuus on selvästi hankalampaa kuin avojohtojärjestelmän. Maakaapeloinnin yhteydessä ei voida käyttää esim. pikajälleenkytkentää
sähkönjakelun palauttamiseksi. Pikajälleenkytkentä olisi myös varavoimakoneen kannalta ongelmallinen, koska varavoimakone käynnistää itsensä automaattisesti sähkökatkotilanteessa. Nopeasti palaava verkko häiritsee varavoimakoneen tahdistusta. [1,
s.147]

Sähkönjakeluverkkoyhtiöillä on omat ohjeistuksensa asiakaskunnan mukaan, kuinka jakeluverkko rakennetaan. Asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa jakeluverkon rakentamiseen, mutta joutuu itse vastaamaan verkon rakennukseen liittyvistä kustannuksista. Lentoaseman oma jakeluverkko on maakaapeloitu siitä saatavien hyötyjen takia. Esimerkiksi
suurhäiriöiden aikana kaapeloidun verkon käyttövarmuus on omaa luokkaansa ilmakaapeloituun verrattuna, kun esimerkiksi myrskyt harvoin aiheuttavat käyttökatkoksia kaapeloituun verkkoon. Muita hyötyjä ovat kaapeleiden näkymättömyys, jolloin niitä ei tarvitse varoa ja ne eivät tarvitse suojaetäisyyksiä niin kuin ilmakaapelointi. [1, s.148-149]

Kaapelointireittien valinta on hyvin tärkeä tehtävä, jotta voidaan välttyä rakennusten
purku- tai rakennustöiden mahdollisilta kaivamisen aiheuttamilta keskeytyksiltä. Kaapelit
ovat hyvin suojattuja maahan asennettuna. Ilmailumääräykset asettavat tiettyjä rajoituksia maanpäällisille esteille, joihin ilmakaapelointi voitaisiin lukea. Ilmakaapelointi asennustapana ei siis ole teknisesti mahdollinen lentoaseman yhteydessä, varsinkaan lentoliikennealueella. Tykkylumi alueilla päällystetty avojohto on parempi vaihtoehto kuin eristämätön avojohto, joka voi tykkylumen painosta venyä aiheuttaen johtimien mahdollisen
kosketuksen toisiinsa. Tykkylumi on esimerkiksi aiheuttanut muutaman sähkönjakelukeskeytyksen vuosien saatossa.

Päällystettyjen avojohtojen ja pienten jakelumuuntajien kanssa tulee käyttää ylijännitesuojia, esimerkiksi kipinävälejä tai metallioksidisuojia. Ylijännitesuojan tarkoituksena on
suojata laitteita leikkaamalla salamasyöksyjänniteiden piikkejä. Sähkönjakelun laatua
voidaan parantaa metallioksidi- ja yhdistelmä ylijännitesuojauksella. Molempien avulla
voidaan ehkäistä pikajälleenkytkentöjä, mikä vähentää sähkönjakelukeskeytyksien määrää. Metallioksidi- ja yhdistelmäsuojia käyttämällä vähennetään vaiheiden välisen oikosulun todennäköisyyttä sekä jännitekuoppien esiintymistiheyttä. [1, s.148-150]
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4

Sähkönjakeluverkon kehittäminen

Sähkönjakeluverkko on nykyisellään monimutkainen eri jännitetasoja myöten. Lentoaseman sähkönjakeluverkossa on havaittavissa ongelmia kaikilla jännitetasoilla. Sähkönjakelu on toteutettu säteittäisenä jakeluverkkona ja varasyöttömahdollisuuksia ei keskijänniteverkoissa ole käytetty. Tämän lisäksi lentoasemalla ei ole käytetty muuntamokohtaisia suojauksia ja lentoaseman sähkönjakelun suojaus on toteutettu verkkoyhtiön sähköasemalla.

Koska sähkönjakeluverkko on lentoasemalla hyvin vanhaa, on ajankohtaista kehittää jakeluverkkoa nykyaikaiselle tasolle. Aikaisempina vuosikymmeninä jakeluverkkoa ei ole
rakennettu ja uudistettu lentoaseman kuorman kasvaessa ja näin ollen jakeluverkon luotettavuuden taso on laskenut. Keskeytymättömän sähkönjakelun arvostus vain korostuu
nykypäivänä entistä enemmän. Tämän kehittämissuunnitelman tarkoituksena on saada
suunnitelma, jossa sähkönjakeluverkosta tehdään luotettava, käyttövarma ja mahdollisimman vikasietoinen nykyisten tunnistettujen riskien myötä. Nykyisen jakeluverkon riskit on tiedostettu ja kehittämisen lähtökohtana tulee pitää yllä mainitut tavoitteet.

Sähkönjakeluverkko voidaan suunnitella monin eri tavoin ja eri lähtökohdista. Lentoaseman sähkönjakeluverkko luo edellytykset liiketoiminnan ylläpitämiseksi ja jakeluverkko
koetaan hyvin tärkeäksi käyttäjän kannalta. Koska sähkönjakelu on hyvin tärkeä osa
koko lentoaseman toiminnan kannalta, on jakeluverkon oltava luotettava ja vikasietoinen. Suunnitellun sähkönjakeluverkon tulisi olla käytössä seuraavat 40-50 vuotta. Pitkän
pitoajan vuoksi koko jakeluverkko on mietittävä mahdollisimman tarkasti, jotta se pystyisi
palvelemaan lentoasemaa pitkän ajan. Jakeluverkko tulee olla monimuotoinen, johon on
helppo tehdä muutoksia vuosikymmenien aikana.

Vanha jakelujärjestelmä on ollut säteittäinen, jossa on käytetty eri jännitetasoja. Lentoaseman sähkönjakeluverkko on hyvin iso kokonaisuus ja sen totaalinen uusinta ulottuu
usealle vuodelle. Verkon rakennus voidaan kuitenkin jaksottaa tiettyihin osakokonaisuuksiin, jotka lopulta kytketään toisiinsa kaikkien osakokonaisuuksien valmistuttua.
Kaapelointi koko verkon osalta pitää olla tehtynä ennen kuin uutta verkkoa voidaan ottaa
käyttöön.

Lentoaseman nykyisellä syötöllä ei ole omaa suojausta Finavian hallinnoimalla jakeluverkko-osuudella. Sähkönjakeluverkon kehittämisen ja etenkin luotettavuuden kannalta
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on hyvin tärkeää saada suojaukset myös omaan hallintaan. Tämä tarkoittaa uuden
muuntamo kytkinlaitoksen lisäämistä lentoaseman syöttöön. Sen lisäksi lentoasemalla
on uudistettava vanhat alamuuntoasemat, joissa ei ole vapaana varalähtöjä jakeluverkon
laajentamiseksi.

Lentoasemalle on tärkeää, että se toimii omana yksikkönään ja lentoaseman jakeluverkossa tapahtuva vika ei aiheuttaisi katkosta koko jakeluverkossa, niin kuin nykyinen tilanne aiheuttaa. Mahdollisten laiterikkojen varalle on huomioitava huoltoyhteydet verkko
ja varavoimaverkkojen välille, jolloin vältytään lentoliikenteen lamautumiselta. Huoltoyhteydet on kannattavaa tehdä sekä 20kV:n että 0,4kV:n jakelujännitteillä.

Käyttövarmuutta voidaan lisätä varayhteyksien avulla. Vikakeskeytyksien sattuessa vikapaikan eristäminen ja erottaminen muusta verkosta pyritään tekemään mahdollisimman pieneksi varayhteyksien avulla. Varayhteydellä tarkoitetaan rengassyöttömahdollisuuden tuomaa vaihtoehtoista sähkönsyöttöreittiä tai toiselta muuntopiiriltä tulevaa johtolähtöä. Lentoaseman sähkönjakeluverkko on tämän työn tarkoituksena suunniteltu
rengasmaiseksi, jossa on myös yhdistäviä kytkentämahdollisuuksia renkaassa olevien
muuntamoiden lisäksi. Nämä voisivat olla silmukkamaisia varayhteyksiä, joilla jokin verkonosa yhdistetään toisiinsa, mutta normaalikäyttötilanteessa yhteydet eivät ole kytkettynä. Verkon silmukoinnilla pystytään sähkönjakeluverkkoa kytkemään vikatilanteissa eri
suunnista, kun eksakti vikapaikka on saatu paikallistettua ja erotettua verkosta. Tärkeimpien alamuuntamoiden välisiä yhdyskaapeleita kannattaa asennuttaa verkon käyttövarmuuden parantamiseksi.

4.1

Uuden verkon periaatteet

Nykyisessä sähkönjakeluverkossa on kaapelisiirtoyhteyksissä käytetty hyvin erilaisia
kaapeleita. Moniin vanhoihin kaapeleihin on tehty sekajatkoja hyvinkin ohuesta poikkipinnaltaan huomattavasti suurempaan kaapeliin. Uudessa sähkönjakeluverkossa on
käytössä vain yhtä kaapelityyppiä ja poikkipintaa. Jakeluverkko on joka puolelta yhtä
vahva ja laajentaminen sekä korjaaminen ovat helppoa vain yhden käytetyn kaapelityypin myötä.

Uusi jakeluverkko rakennetaan renkaaseen ja osittain myös silmukoiduksi. Uusia sähkönjakeluyhteyksiä tulee useita ja kaikki yhteydet tulee rakentaa siten, että ne pystyvät
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siirtämään suuren sähköenergian mitä tahansa reittiä pitkin. Useilla siirtoyhteyksillä haetaan sähkönjakelun luotettavuutta vikatapauksiin, jossa esimerkiksi rikkinäinen kaapeli
ei aiheuta pitkää jakelukeskeytystä alamuuntoasemalle tai koko lentoaseman jakeluverkkoon.

Verkkosähköjakelun kaapelointi on suunniteltu tehtäväksi teknistaloudellisesti, kuitenkin
siten, että mahdolliset tulevaisuuden laajentumishahmotelmat olisivat huomioitu jakeluverkon sijainnissa. Olemassa olevaa 20kV:n jakeluverkkoa ei kannata täysin uudistaa,
mutta uusien muuntoasemien lisäykset tehdään strategisesti tärkeisiin kohtiin. Koska
lentoaseman vanhat muuntoasemat ovat täynnä, on syytä lisätä pari muuntoasemaa eri
puolille lentoasemaa, missä odotetaan kuormituksen kasvua.

Varavoimalla on varmennettu lentoaseman tärkeimmät kuormat. Varmennetun sähkönjakelun siirtoyhteydet sijoitetaan kiitotien ja rullaustien väliin, missä ne ovat suojassa kaivuuvaurioilta ja lentoaseman laajentumiselta. Ongelmaksi tässä vaihtoehdossa tulee
kaapelinkorjauksen hankaluus. Suomessa on routa-aika suhteellisen pitkä, jolloin maankaivaminen on hidasta. Tämän lisäksi mahdollista korjaustyötä hankaloittaa kaapeleiden
sijainti liikennealueella, jossa työskentely lentoliikenteen aikana on käytännössä mahdotonta. Toisaalta kaapelin vikaantumisen todennäköisyys on häviävän pieni tällä alueella.

4.1.1

Sähkönjakeluverkon topologia ja mitoitus

Käytännössä verkostosuunnittelussa tulee huomioida verkon kuormituksen kasvu ja
muut mahdolliset infrastruktuuri-investoinnit sekä niiden aikataulut. Pitkän aikavälin
suunnittelua on hyvä tehdä ja suunnitelmia tulee päivittää säännöllisesti huomioiden
edellä mainitut itsestä riippumattomat hankkeet.

Verkon topologiaa arvioidaan vertaamalla uuden sähkönjakeluverkon mallia vanhaan
verkkoon. Arviointiperusteena käytetään verkon häviöitä, luotettavuutta, käyttövarmuutta
sekä yhteensopivuutta vanhan verkon kanssa. Uudessa jakeluverkossa annetaan iso
painoarvo käyttövarmuudelle ja sen toiminnan luotettavuudelle. Tämä tarkoittaa käytännössä verkon lisä rakentamista varayhteyksien myötä, mikä puolestaan kasvattaa verkon häviöitä. Lopulta on arvioitu häviöiden olevan näennäisen pieni kustannus suhteessa mahdollisiin liikennerajoituksiin tai koko lentoaseman sulkuun.
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Nykyinen 20kV:n jakeluverkko on rakentunut hyvin lähelle kulutuspisteitä, mutta sen laajennettavuus keskeltä jakeluverkkoa on huono. Jakeluverkko ei kata nykyisin kaikkea
kuormitusta ja vanhaa 6kV:n jakelua on vielä käytössä. Koska 20kVin ja 6kV:n jakeluverkot ovat säteittäisiksi rakennettuja, on jakeluverkon kokonaisvaltainen saneeraaminen hyvin perusteltua. 20kV:in jakelujärjestelmän kehittäminen ja luotettavuuden parantaminen onnistuu muutamalla uudella kaapeliyhteydellä. 6kV:n verkkojakelu tulee alun
perin 20kV:n linjasta, joka 400V kautta korotetaan 6kV:iin. 6kV:n jakelujännitettä on järkevää arvioida uudelleen. Muuntopiiriin tulee nykymuotoa kahden muuntajan häviötehot
sekä eri jänniteportaiden kaapeleissa syntyvät siirtohäviöt.

6kV:n varmennetun sähkönjakelu on myös säteittäinen ja on koko verkkona muuntamoineen teknisen käyttöikänsä päässä. Varmennettu verkko on joka tapauksessa saneerattava ja tämän keskijännitejakelun kehittämisen yhteydessä kannattaa jakeluverkon jännitetaso muuttaa 20kV:n jännitteeksi. Lentoaseman ominaiskulutus on niin suuri, ettei
koko kuormaa pystytä varmentamaan varavoimakonein. Jos lentoasemalla saneerataan
20kV:n jakeluverkko rengasmaiseksi, niin samanlaiseksi kannattaa tehdä varmennettukin jakeluverkko. Varmennettu jakeluverkko on oma renkaaseen rakennettu 20kV:n jakeluverkko lentoaseman muun jakeluverkon sisällä. On kuitenkin huomattava, että varmennettu verkko on normaalitilanteessa samaa jakeluverkkoa kuin normaaliverkkojakelu. Varmennettu verkko muunnetaan 20kV / 0,4kV / 20kV varavoimakoneen ohjauskeskuksen kautta. Näin ollen varmennetun ja verkkojakelun jännitteiden ollessa saman
suuruiset ja samassa vaiheistuksessa, on verkkojen yhdistäminen huomattavasti yksinkertaisempaa 20kV:n huoltoyhteyksien avulla kuin yhdistäminen eri jännitetasojen
kautta.

4.1.2

Nykyverkko ja tavoiteverkko

Lentoaseman varmennettu 6kV:n jakelu on kaikkein vanhinta sähköverkkoa, joka ei ole
rakennettu renkaaseen. Alamuuntoasemilla on mahdollisuus yhdistää varmennettu- ja
verkkojakelu toisiinsa 400V:n kautta. On huomattava, että 6kV varmennetun sähkönjakelun kaapelointi on toteutettu vanhalla 6kV.n AMCMK –kaapelilla, jonka käyttöjännitettä
ei voida korottaa nykyisestä. AMCMK kaapelin lisäksi on käytetty APAKM kaapelia, jota
on myöhemmin saneerattu muovieristeisiin kaapeleihin.

6kV:n kojeistoista osa on vielä hyvä kuntoisia, mutta avokojeistoiset ovat aikaansa jäljessä. Ilmaeristeiset kojeistot eivät sinänsä ole teknisen käyttöikänsä lopussa. Kuitenkin
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lentoaseman sähkönjakeluverkko kannattaisi yhtenäistää ja poistaa eri keskijänniteverkot. Tätä puoltaa, ei pelkästään 6kV:n avokojeistot ja vanhat kaapeloinnit, vaan myös
hyvin pitkät varaosien toimitusajat 6kV:n nimellisjännitteelle.

Olemassa olevan 20kV:n jakeluverkon suojaus sijaitsee jakeluverkkoyhtiön hallinnoimalla sähköasemalla. Lentoaseman tulee hankkia itselleen muuntoasema, josta löytyy
suojaustoiminnot oman verkon hallintaan. Nykyisen 20kVin jakeluverkon laajennus on
hyvin hankala, kun muuntamoista puuttuu varalähdöt kokonaan. Nykyisen verkon rakentamisen laajentaminen on edellä mainitusta syystä huono. Jakeluverkko on ns. yksittäinen suora lähtö, joka ei ole muutettavissa rengasverkoksi vapaiden lähtöjen puututtua.
Nykyiseen verkkoon tulee joustokyvyn lisäämiseksi korvata ainakin yksi keskeinen
muuntoasema uudella varalähtöjä omaavalla muuntamolla.

MA4:llä sijaitseva 20kVin ja 6kVin muuntamo olisi keskeinen paikka varalähtöjä omaavalle muuntamolle. 6kVin jakelun poistuessa voidaan 20kVin kojeistotilasta poistaa
vanha 6kVin kojeisto ja näin saataisiin lisätila uudelle kojeisto-osalle. Tulevaisuudessa
voidaan ennustaa sähköverkon kuormitustason nousevan nykyisestään ja mahdollisia
uusia kuormia voisivat olla lentokoneiden maasähkönsyötöt. Muuntoasema olisi hyvin
otollisessa paikassa näitä ajatellen.

Varmennetulle jakelulle on tärkeää laskea maakapasitanssivirran suuruus 20kV:n puolella. Varavoimakonetta käytettäessä on pyrittävä pitämään jakeluverkon kuorma induktiivisella puolella. Kapasitiivinen kuorma aiheuttaa koneelle häiriöitä ja pahimmassa tapauksessa saa koneen ”ryntäämään” generaattorin magnetoinnin hävitessä. 20kV:n kapasitiivinen varausvirta on pienjännitteellä 2500 –kertainen, joten maakapasitanssivirrat
tulisi pyrkiä kompensoimaan sopivan suurella induktiivisella kuormalla.

Lentoaseman sähkönjakelun luotettavuutta voidaan lisätä mahdollistamalla sekä varavoima- että verkkojakelumuuntamoiden yhdistykset muuntamo kohtaisesti. Yhdistykset
suositellaan toteutettavaksi sekä 20kV:n että 0,4kV:n jännitteillä. Tällä ehkäistään muuntajavikojen aiheuttamia katkoksia sekä toteuttamaan tarvittavia huoltotoimenpiteitä.
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4.2

Sähkönjakeluverkon suunnittelu

Lentoasemalla on yhteensä kolme varavoimakonetta, joista kaksi ovat paikallisia ja
MA4:llä sijaitseva varavoimakone syöttää varmennettua sähkönjakelua lentoasemalla.
Varavoimakoneen teho on 600kVA:ta, joka on noin kolmannes koko lentoaseman sähkökulutuksesta. Lentoaseman huippukulutus on 1,0-1,2MW. Varmennettua sähkönjakelua tarvitaan lentoasemalla vähän joka puolella, mutta varavoimakonetta ei voida liittää
20kV verkkosähkön rinnalle sen tehon riittämättömyyden takia. Varmennettu sähkönjakelu täytyy toteuttaa omana 20kV:n verkkona muun sähkönjakeluverkon rinnalla. Varavoimajakelu on korotettava 20kV:n pitkien jakeluetäisyyksien takia.

Varmennettu jakeluverkko on nykyisin säteittäiseksi rakennettu, mutta uuden verkon tulee olla renkaaseen rakennettu. Renkaaseen tehty jakeluverkko on huomattava parannus nykyiseen verrattuna. On hyvä huomioida ja toteuttaa huolto- ja varayhteyksiä varmennetun ja verkkomuuntamoiden välille. Varmennettu sähkönjakelu koetaan lentoasemalla hyvin tärkeäksi ja siksi sen luotettavuuden kehittäminen on merkittävässä osassa
kehityssuunnitelmaa. Varmennetun sähkönjakelun päämuuntamon tulee olla käyttövarma, missä 400V korotetaan 20kV:iin. Ratkaisuksi ehdotetaan kaksikiskomuuntamoa
kahdella korotusmuuntajalla, joista aina toisella voidaan sähkönjakelua siirtää varavoimakoneelta eteenpäin.

Varmennettu sähkönjakeluverkko tulee pitää erillään lentoaseman muusta 20kV:n jakelusta. Varavoimakoneella ei pystytä varmentamaan koko lentoaseman kuormaa ja siksi
varmennettuverkko pitää rakentaa omaksi verkoksi lentoaseman sisälle. Nykyisen
MA4:n viereen sijoitettavassa uudessa muuntamossa tulee olla kaksi muuntajaa sekä
varmennetulle että verkollekin, jotka lisäävät käyttövarmuutta. Paremmalla käyttövarmuudella haetaan lyhyempiä huolto- ja vikakatkoja. Varmennetun jakelun muuntoasemilta tulee löytyä varalähtöjä mahdollisia lisäyksiä varten, joista verkon laajentaminen on
helpompaa.

4.2.1

Muuntamo kytkinlaitoksen suunnittelu

Uusi päämuuntamo suunnitellaan rakennettavaksi vanhan jo olemassa olevan muuntoaseman korvaajaksi. Päämuuntamon sijainti ja asema koko sähkönjakeluverkon toimintaa ajatellen tulee olemaan hyvin keskeinen. Muuntamon suunnittelussa on käytetty
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apuna niin lentoaseman käyttöhenkilöstöä kuin keskijännitekojeisto toimittajaakin. Suunnittelun yksi tärkeimmistä vaiheista on määrittää muuntamon asema ja sen merkitys jakeluverkossa. Jakeluverkko halutaan yleensä rakentaa luotettavaksi ja käyttövarmaksi
ja useasti se tulee suunniteltavaksi kohteeseen erikseen sopivaksi.

Perusmuuntamo ratkaisuja on saatavilla hyvinkin nopeilla aikatauluilla, mutta muuntamon varustelutaso ei kovin usein vastaa vaativien olosuhteiden käyttäjien tarpeita. Lentoaseman toiminnan kannalta katkoton sähkönjakelu on hyvin merkittävässä roolissa,
kun jakelujärjestelmää suunnitellaan. Muuntamon suunnittelussa on lähdetty siitä, että
nykyisestä lentoaseman jakeluverkosta ovat puuttuneet jakeluverkon suojaukset. Suojaukset ovat sijainneet jakeluverkkoyhtiön omistamalla sähköasemalla. Lentoaseman
sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman yhteydessä uuteen jakeluverkkoon lisätään
lentoaseman omat suojaukset. Lentoaseman liittymispiste on myös sijainnut jakeluverkkoyhtiön sähköasemalla, joka muutetaan uuden muuntoaseman syöttökennoihin.

Lentoaseman nykyinen jakeluverkko on laajentumisen kannalta hankalassa tilanteessa,
kun vapaita johtolähtöjä ei muuntamoilla ole. Nykyistä jakeluverkkoa ei ole edes mahdollista saada rakennettua renkaaksi nykyisiä muuntamoita käyttäen. Jakeluverkkoa olisi
helpompi laajentaa, jos se olisi rakennettu renkaaseen kahden syöttösuunnan myötä,
vaikkei varsinaisia varalähtöjä olisikaan. Uudessa muuntamossa on huomioitu sekä suojaustarpeet kaikille johtolähdöille että kaksi varalähtöä. Käyttövarmuus paranee huomattavasti uuden muuntamon kaksoiskiskojärjestelmällä. Lentoaseman nykyinen sähkönsyöttö haaroitetaan muuntamossa kahden eri katkaisijan kautta muuntamon molemmille
kiskoille. Muuntamon kaksoiskiskojärjestelmä on yhdistettävissä toisiinsa kiskokatkaisijan avulla. Johtolähdöt ovat suunniteltu toteutettavaksi suojareleellisellä katkaisijalla,
joka voidaan yhdistää muuntamon kumpaankin kiskoon moottorikuormanerottimien
avulla.

Lentoaseman nykyinen sähkönsyöttö tullaan siis kahdentamaan eri katkaisijoille uudessa muuntamossa, joten syöttökatkaisijan huolto ei aiheuta katkoa sähkönjakeluun.
Katkaisijat varustetaan suuntaavilla maasulkureleillä esimerkiksi ABB:n REF620 –tyyppisellä releellä tai vastaavalla. Jakeluverkkoyhtiön kanssa on käyty neuvotteluja toisesta
sähköliittymän hankinnasta ja mahdollisuudesta liittyä kojeiston toiseen syöttökennoon
lähitulevaisuudessa. 20kV:n johtolähdöt on varustettu vain yhdellä katkaisijalla ja kaapelilla. Näiden jommankumman vikaantuessa tai katkaisijan huollolla ei sähkökatkokselta
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pystytä välttymään. Muuntamo olisi mahdollista varustaa myös apukiskolla, jolloin huoltotöiden ajaksi pääkatkaisijat olisivat mahdollista ohittaa. Muuntoasema on kuitenkin
suunniteltu ilman apukiskojärjestelmää, mutta huoltotöihin varaudutaan siten, että lentoaseman sähkönjakeluverkko rakennetaan renkaaseen, jolloin sähköä voidaan toimittaa
muiden kaapeliyhteyksien kautta lentoaseman eri kulutuspisteisiin. Rengasverkolla parannetaan myös lentoaseman sähkönjakelun käyttövarmuutta. Kaksoiskiskojärjestelmällä saavutetaan huomattavasti luotettavampi ja käyttövarmempi sähkönjakelu kuin yksikiskojärjestelmällä.

Päämuuntamo kytkinlaitos MA1 varustetaan kahdella 1000kVA:n muuntajalla. Muuntamoon on suunniteltu tilanvaraukset 2000kVA:n muuntajia varten. Molemmilla muuntajilla
on omat pienjännitepääkeskukset ja kiskosillat, mitkä on jo nyt suunniteltu isompien
muuntajien mukaan. Tällä tavoin pyritään varautumaan lentoaseman kuormituksen kasvuun, vaikka lähitulevaisuudessa ei vielä ole näkyvissä suuria kuormitusmuutoksia. Katkotonta sähkönjakelua ajatellen, on pääkeskuksien välille suunniteltu kiskosilta, jolla keskukset voidaan yhdistää toisiinsa. Pääkeskuksille on varattu kummallekin kaksi nousukeskusta. Saman pääkeskuksen nousukeskukset ovat yhdistettävissä toisiinsa huoltoyhteyden (kiskosillan) avulla.

Nykyisellä muuntamolla MA1a on vain yksi muuntaja, jolla syötetään paljon terminaalin
edustan kuormia. Muuntajalla syötetään myös lentoaseman vanhaa 6MA2 6kV:n päämuuntamoa, jonka sähkö siirretään 20/0,4kV muunnoksen kautta 0,4/6kV. 6MA2:lta jaetaan siis nykyinen 6kV:n verkkosähkö lentoaseman alueelle. Uuden muuntamon kahdella muuntajalla voidaan osalle kuormista viedä kahdennettu verkkosähkö, mikä mahdollistaa myös katkottoman tai lähes katkottoman syötön siirron kuorman puolella. Muuntajahuollon toteuttaminen tai vikatilanteen erottaminen onnistuu myös mahdollisimman
nopeasti.

Uuden muuntamon 20kV:n kojeisto ja pienjännitekeskukset varustetaan kaukokäyttömahdollisuuksin. Lentoasemalla ei ole käytössä Micro Scada järjestelmää, mutta uuden
muuntamon sekä 20kV:n että 0,4kV:n järjestelmät varustetaan liitäntä mahdollisuudella.
Releet ja katkaisijat varustetaan väyläliitynnällä, mikä vähentää ulkopuolista kaapelointia
ohjauksien ja indikointien siirtämisessä scada järjestelmän ja toimilaitteen välillä.
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Kaavio 4. Muuntoasema MA1 periaatteellinen kaavio. Lentoaseman syöttö haaroitetaan
molempiin syöttökatkaisijoihin.

4.2.2

Verkkomuuntoasemien suunnittelu

Nykyiset 20kV:n verkkojakelumuuntamot ovat suhteellisen uusia, joilla on käyttöikää jäljellä noin 15-20 vuotta. Lentoaseman sähkönjakeluverkon uudistamisen yhteydessä on
kannattavaa myös päivittää yksi muuntoasema teholtaan suuremmaksi, mistä löytyisi
tarvittavat varalähdöt. Lentoaseman sähkönjakeluverkon luotettavuutta parannetaan
merkittävästi uudella MA1 muuntamo-kytkinlaitoksella, etenkin kun siihen on mahdollista
saada kytkeä kaksi 20kV:n liittymää. Sähkönjakeluverkkoon on MA1:n lisäksi hyvä hankkia toinen muuntoasema keskeiselle paikalle lentoasemaa, josta on mahdollista sekä
laajentaa jakeluverkkoa että saada huoltoyhteyksiä muuntoasemien välille muodostaen
siitä silmukoidun verkon. Tämä mahdollistaa verkon laajentamisen myös muualta kuin
pelkästään MA1:ltä. MA1:n sijainti on optimaalinen syöttöpisteenä, mutta lentoaseman
kokonaisvaltaisen sähkönjakelun kannalta se on hieman etäällä.

MA1:n lisäksi lentoasemalle ehdotetaan hankittavaksi uusi muuntamo MA8. MA8 varustetaan mahdollisuudella liittyä uudella 20kV:n liittymällä. Lentoaseman sähkönjakeluverkon uudistaminen ajoittuu usealle vuodelle ja kuormituksen ennustetaan kasvavan voimakkaasti nykytilanteeseen verrattuna. Uudella MA8 paikataan tehonkasvun tarvetta ennen kuin jakeluverkko ehditään rakentamaan renkaaseen. MA8 tarvitaan korvaamaan
vanha MA30, joka sijaitsee purkukuntoisessa rakennuksessa hyvin kaukana kuormituspisteistä. MA30:n syöttö tulee 6kV kaapeliyhteydellä 6MA2 6kV:n päämuuntoasemalta.
MA30:n kuormitustaso on nykyisin täynnä ja laajentumisvaraa ei ole kasvattaa tehon
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puolesta. Nykyiseltä MA30 ei ole mahdollista saada lisää tehoa muuntajakokoa kasvattamalla, kun sekä 6MA2 päämuuntajalla että MA1a <-> 6MA2 pienjännitekaapeliyhteydessä ei ole tehon suhteen laajennuskapasiteettia.

MA8 varustus tulee olemaan MA1:stä huomattavasti yksinkertaisempi. MA8 koostuu yhdestä kiskostosta ja viidestä kuormaerottimista. Muuntoasema varustetaan vara kuormaerottimin myöhempää laajennettavuutta ajatellen. Lentoasemalla ei ole nykyisin
scada järjestelmää tai muuta vastaavaa, mutta muuntoasema varustetaan kaukokäyttövarauksilla. Näin mahdollistetaan muuntamon liittäminen scada-järjestelmään, jos lentoasemalle joskus sellainen hankitaan. Nykyinen MA5 6kV:n puistomuuntamo poistuu käytöstä vuonna 2023. MA5:n syöttämä kuorma saadaan käännettyä uuteen MA8 vaiheittain vuosien 2020-2023 aikana.

4.3

Lentoaseman sähkönjakeluverkon vaihtoehto 1

Kaavio 5. Vaihtoehto 1 jakeluverkon tavoitetila

Nykyisellä MA4:llä on samassa muuntamossa varavoimakone, varmennettu 6kV:n kojeisto ja 20kV:n verkkokojeisto. Varavoimakoneella syötetään pienjännitekeskuksen
kautta suurta osaa MA4:llä sijaitsevaa pienjännite kuormaa, mutta 6kV:n kojeiston kautta
myös muualla lentoaseman alueella olevaa kuormaa. MA4:llä sijaitsee samassa tilassa
6kV:n kojeiston kanssa 20kV:n verkkosähkön kojeisto. Käytännössä nykyinen muuntoasema on niin täynnä, ettei sinne sovi uusia kojeistoja, vaikka vanhoja purettaisiinkin.
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Etenkin nyt, kun suunnitelmana on tehdä suuria muutoksia jakeluverkkoon saattaakseen
sen renkaaseen ja osittain silmukoiduksi.

Nykyisissä varmennetun sähkönjakelun pääkeskuksissa ei ole käytetty juurikaan katkottomia huoltoyhteyksiä. Olemassa oleviin keskuksiin ei tässä uudistuksessa ole tarvetta
tehdä suuria muutoksia. Näiden keskuksien yläpuolelle suunnitellaan varmennettuverkko täysin uudestaan. Uuden MA4:n pääsähkönjakelu 20kV:n puolella toteutetaan
neljällä eri kojeistolla. Sekä verkon että varmennetun sähkönjakelu toteutetaan kahdella
kojeistolla, jotka ovat yhdistettävissä toisiinsa. Tämä on keino varautua muuntamon kojeistossa tapahtuvaan vikaan, jolloin sähkönjakelussa voidaan erottaa vikaantunut verkon osa ja säästyä pitkäaikaiselta jakeluhäiriöltä. Verkkosähkön kummastakin kojeistoista on vielä huoltoyhteydet varmennetun jakelun kojeistoihin, joka auttaa varautumaan
äärimmäisen poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

Kojeiston rakenteena käytetään ilmaeristettä ja tyhjökatkaisijoita. Finavia on ilmastosopimuksessa mukana ja kaikki lentoasemat ovat hiilineutraaleja. Hiilineutraalisuus laittaa
Finavian valitsemaan ympäristölle parempia vaihtoehtoja ja tähän viitaten SF6-kaasu ratkaisut eivät sovellu Finavian käyttöön. Varmennetun ja verkkosähkökojeistojen kaikki
kaapelitulot ja –lähdöt ovat suojareleellisillä katkaisijoilla varustettuja, mikä helpottaa vikojen erottamista verkosta. Suojareleenä käytetään ABB:n REF620-tyyppiä tai vastaavaa. Kojeistoja valvotaan valokaarivahdeilla kaapelipäätteiden kytkentätiloissa, kokoojakiskotiloista ja kojeistojen purkauskanavista. Muuntoasemalla tulee olemaan yhteensä
4kpl muuntajia, joista yksi on yhdistettynä jokaiseen kojeistoon. Muuntajilta lähtevät pienjännitekiskot varustetaan valokaarivahdein.

Muuntajat ovat sijoitettuna omiin palo-osastoihinsa. Kojeistot ja niiden pääkeskukset
ovat sijoitettuna keskenään samaan palotilaan. Varmennetun verkon pääkeskukset ovat
yhdistettynä toisiinsa kiskosillan kautta ja katkaisijavian tai huoltotoimenpiteiden ajaksi
katkaisija voidaan myös ohittaa ohitus kuormakytkimellä. Kummastakin verkkopääkeskuksesta on huoltoyhteys toiseen varmennettuun pääkeskukseen. Normaalitilanteessa
sähkönjakelu on verkkosähköä, joka varmennetun jakelun osalta kierrätetään varavoiman ohjauskeskuksen kautta, missä on sekä verkko- että generaattorikatkaisijat. Nykyinen varavoimakone on edelleenkin tarkoitus pitää keskitettynä MA4:lla. Varmennettuverkko korotetaan MA4:llä 20kV:n jakeluun, millä korvataan nykyinen 6kV. 6kV:n jakelujännitteessä on omat haasteensa, joista tärkeimmät ovat pitkät varaosatoimitusajat ja
verkon huono kunto. Tästä johtuen uusi varmennettuverkko korotetaan 20kV.
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Korotus 20kV:n verkkoon tapahtuu kummastakin varmennetun pääkeskuksen osasta
oman muuntajan kautta 20kV:n kojeistoon. Käytännössä kojeistoja on kaksi, kummallekin korotusmuuntajalle omansa. Kojeistot ovat kokoaikaisesti yhdistetty toisiinsa kaapeliyhteyden kautta. Varmennetun jakeluverkon alamuuntoasemat ovat kaapeloitu varmennetuista kojeistoista yksi kummastakin. Alamuuntoasemat ovat yhdistettynä toisiinsa alamuuntoasemien välisellä kaapeliyhteydellä, joka on normaalikäyttötilanteessa auki.
20kV:n varmennettu jakelujännite on hieman ongelmallinen, koska jännitteen syöttävä
pää on varavoimakoneen päässä. 20kV kaapeleissa esiintyvä käyttökapasitanssin aiheuttama varausvirta kaapelin vaihejohtimissa on 0,4kV:n tasolle redusoituna 2500 kertainen 20kV:n puolelle verrattuna. Käytännössä tämä on niin suuri kapasitiivinen virta,
että se saa ylikompensoitua varavoimakoneen magnetoinnin. Tilanne aiheuttaa varavoimakoneen ryntäämisen, koska kapasitiivinen virta estää jännitteensäädön ja varavoimakoneen teho alkaa huojumaan, jonka jälkeen varavoimakone sammuttaa itsensä. Varavoiman käyttötilanteessa kapasitiivisen virran ilmentyminen täytyy kompensoida sopivan
kokoisella induktanssilla, mikä tarkoittaa varavoimakoneen rinnalle asennettavaa kuristinta. Verkkoyhtiön edustajien kanssa pidetyssä kokouksessa, he suosittelivat pitämään
kuristimen koko aikaisesti varavoimakoneen rinnalla, vaikkei kone olisikaan käytössä.

Kaavio 6. Keskitetyn varmennetun verkon periaatteellinen kaavio
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Varmennetun verkon rakentaminen 20kV:in jännitetasolle rengasjakeluksi alamuuntoasemien kautta on hyvä parannus käyttövarmuuteen. 20kV:n jakelujännite on myös siinä
mielessä hyvä, että se voidaan poikkeustilanteissa kytkeä yhteen verkkomuuntamoiden
kanssa. Teknisesti kun uutta verkkoa analysoidaan, on helppo huomata, että yhden varavoimakoneen järjestelmä, vaikka se olisikin verkkopuolelta ohitettavissa, on uuden varmennetun verkon heikoin kohta. Varavoimakone on suositeltavaa kahdentaa rinnankäyviksi varavoimakoneiksi. Toisen koneen vikaantuminen ei heti vaikuta lentorajoituksiin, mikä voisi olla mahdollista yhden varavoimakoneen järjestelmässä. Rinnankäyvä
uusi varavoimakone tulisi olla saman kokoinen nykyisen koneen kanssa, jotta kumpi tahansa koneista pystyisi syöttämään kuormaa itsenäisesti toisen ollessa poissa käytöstä.
Varavoimakone pystyy ottamaan kuormaa noin 65% varavoimakoneen nimellistehosta
tilanteessa, missä verkkokatkos on jo tapahtunut. Toisaalta myös uusi varavoimakone
mahdollistaisi kuormien hallitun siirtämisen, kun 6kV:ia pystyttäisiin pitämään toisella varavoimakoneella uuden rinnalla niin kauan että kuormat on saatu siirrettyä uuteen järjestelmään. Lopuksi nykyinen varavoimakone voitaisiin liittää uuteen 20kV:n varmennettuun verkkoon uuden varavoimakoneen rinnalle.

Alamuuntoasemat MA03 ja MA21/7 ovat yhdistettyjä muuntoasemia verkon ja varmennetun jakeluverkon kanssa. Muuntoasemien verkkojakelu toteutetaan käytännössä yksikiskojärjestelmällä, johon liitytään kahdesta eri muuntamosta varmistaen kaksi sähkönsyöttösuuntaa. Verkkojakelun kojeistosta on yhdistysmahdollisuus varmennetun verkon
kojeistoon vikatilanteita varten. Varmennetun verkon kojeistot ovat kaksikiskokojeistoja.
Kiskoissa on yhdistysmahdollisuus keskenään sekä toisesta kiskosta on yhdistys mahdollisuus verkkokojeistoon. MA03 varmennetun verkon kisko 1 syöttö tulee MA4 varmennetun verkon päämuuntamon kiskolta 1 ja MA03 kiskolta 2 lähtee syöttö alamuuntoasemalla MA 21/7:n kiskolle 2. MA03 ja MA21/7 ovat identtisiä muuntoasemia keskenään.
MA4 varmennetun verkon päämuuntamon kiskolta 2 on syöttöyhteys MA21/7 kiskolle 1.
Kojeistot ovat ilmaeristeisiä ja käytettävät kuormaerottimet ovat kauko-ohjauksella varustettu.

Alamuuntoasemien varmennettu sähkönjakelu on suunniteltu tehtäväksi kojeiston kummaltakin kiskolta omalla syöttöyhteydellä omille muuntajille, joista on kiskosiltayhteys
varmennetun verkon pääkeskukselle. Pääkeskuksessa on syötönvaihtoautomatiikka,
joka ohjaa pääkeskuksen syötön valintaa kumpaan tahansa kojeiston kiskoon. Varmennetun verkon ensisijaista sähkönsyöttöreittinä pidetään MA4:ltä tulevaa syöttöä.

Sivu 69

MA21/7:llä varmennetun verkon 20kV:n kiskot ovat yhdistettynä toisiinsa kuormaerottimella ja MA03:lla kyseinen kiskoyhdistys on auki asennossa. MA03:n kiskoyhdistys tehdään tarvittaessa joko paikallisesti tai kauko-ohjattuna.

Käyttövarmuutta lisätään verkon ja varmennetun verkon yhdistyksellä 20kV:n jännitteellä. Yhdistystä voidaan käyttää poikkeusolosuhteissa ja pääsääntöisesti paikallisesti
käyttöhenkilöstön toimesta. 20kV:n yhdistyksen lisäksi verkon ja varmennetun jakelun
yhdistysmahdollisuus tehdään myös 0,4kV:n jännitteellä, jolloin muuntajan koon valinta
tulee tehdä yhdistys huomioiden. Muuntajakoon kasvattaminen lisää hieman käyttömenoja suurempien häviöiden myötä, mutta varmuus paranee.

MA4 verkkojakelun muuntamona on nykyisin käytetty ilmaeristeistä yksikiskokojeistoa
yhdellä muuntajalla. Nykyisessä MA4 tilassa ei ole riittävästi tilaa kojeiston kasvattamiselle ja uusille kojeistoille suunnitellaan uusi rakennus, johon lisätään myös uudet pääkeskukset. Uusi MA4 verkko-osa rakennetaan kahdeksi eri kiskokojeistoksi, jotka ovat
katkaisijoiden kautta yhdistettävissä toisiinsa. Kojeiston kaikki johtolähdöt ja –tulot ovat
katkaisijalla ja suojareleellä varustettuja. Kojeiston kiskolta 1 on kaapeliyhteys MA8:lle ja
kiskolle 2 tulee kaapeliyhteys MA03:lta ja lähtee MA6:lle. Kumman tahansa 20kV:n kiskon vikaannuttua sähköä pystytään jakelemaan kaikille muuntoasemille. Kojeiston kaikki
katkaisijat ovat ulosvedettäviä ja vikaantuessa vaihdettavissa.

Verkkojakelupääkeskus on kaksiosainen ja molemmat osat ovat yhdistettynä toisiinsa.
Pääkeskuksien osat ovat niin isot, että toisen osan irtoaminen verkosta ei vaikuta operatiiviseen toimintaan. Varmennettu jakelu tulee normaalitilanteessa verkkopääkeskuksista varavoimakoneen ohjauskeskuksen kautta varmennetun verkon pääkeskuksiin.
Verkkopääkeskuksista on suorat ohitusyhteydet varmennetun verkon pääkeskuksiin.
Nykyisistä pääkeskuksista tulee uudessa järjestelmässä nousukeskuksia uusien pääkeskuksien alle. Verkkojakelun pääkeskuksissa käytetään suojareleellisiä ulosvedettäviä katkaisijoita.
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4.4

Lentoaseman sähkönjakeluverkon vaihtoehto 2

Kaavio 7. Vaihtoehto 2 jakeluverkon tavoitetila.

Vaihtoehto 2:ssa ei ole keskitettyä varavoimakonetta, jolla syötettäisiin varmennettua
sähkönjakelua alamuuntoasemille. MA4 muuntamolla varavoimakone pysyy edelleen
käytössä, mutta vain kyseisen muuntamon kuormille. 20kV:n keskitetystä varmennetusta
verkosta luopuminen tarkoittaa myös että MA4:n varustusta voidaan pienentää jättämällä varmennetun sähkön 20kV:n kojeistot pois. Varmennetun verkon pienjännitekeskukset tulee kuitenkin olla vaihtoehto 1:en mukaisesti, joilla lisätään käyttövarmuutta.
Varmennetun verkon pääkeskukset ovat kahdessa osassa vastaten käytännössä identtistä ratkaisua vaihtoehto 1:den kanssa. Vaikka alueellista keskitettyä varmennettua
verkkoa ei olisikaan lentoasemalla, on varmennetun verkon pääkeskuksen kahdessa eri
osassa otettu huomioon varavoimakoneen kahdennus, joka lisää omalla osallaan varmennetun verkon jakelua. Keskitetyn varmennetun sähkönjakelun etuna on se, että keskitetyllä varavoimakoneella syötetään koko lentoaseman varmennettua verkkoa niin sanotusti samassa potentiaalissa. Keskitetyn varmennetun jakeluverkon muuttaminen paikalliseksi varmennukseksi tarkoittaa kummallekin alamuuntoasemalle hankittavaa UPS
–laitteistoa ja varavoimakoneikkoa. Lentoaseman sijainti on keliolosuhteiden suhteen
huono, missä lentoasemalla on hyvin paljon huonoa näkyvyyttä vuodessa. Tämä tarkoittaa varavoimakoneiden käyttöä aina tällaisissa kyseisissä olosuhteissa ja monimutkaistaa varmennetun sähkönjakelun toteutusta lentoasemalla.
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MA4 fyysinen tilantarve ei täysin puolitu vaihtoehto 1:stä, vaikka koko 20kV:n varmennettukojeisto jäisikin pois. Verkkokojeisto on kuitenkin oltava ehdotetun mukainen, jolloin
kojeiston kiskostossa tapahtuva vika ei lamauta koko kojeistoa, vaan vain puolet siitä.
Sekä verkon että varmennetun verkon pääkeskukset ovat kaksiosaisia ja käytännössä
samanlaiset vaihtoehto 1 kanssa. On saavutettavissa huomattavia kustannussäästöjä
jättämällä 20kV:n varmennettukojeisto ja sen korotusmuuntajat pois sekä muuntamotilan
supistamisella saadaan rakennuskustannuksia pienemmiksi. Toiminnan kannalta pääkeskukset ovat kriittisiä kohteita ja käyttövarmuuden takaamiseksi keskukset ovat kaksiosaisia, jotka yhdistetään toisiinsa katkaisijoiden kautta. Keskusosien yhdistämiseen tarkoitetut katkaisijat varustetaan myös rinnankytkettävillä kytkentäkykyisillä kuormakytkimillä eli huolto-ohituksilla. Katkaisijoiden tulee olla kaikissa tapauksissa ulosvedettäviä.

Käyttövarmuuden puolesta on myös tässä vaihtoehdossa lähdetty varavoimakoneen
kahdennukseen. Keskitettyä varmennettua verkkoa ei rakenneta lentoasemalle, mutta
kriittiset kuormat olisi käyttövarmuuden puolesta kahdennettava rinnankäyvillä varavoimakoneilla. Näin ollen toisen koneen huolto tai vikaantuminen ei aiheuta käyttökatkoksia. Nykyinen varavoimakone jätetään nykyiselle paikalleen, mutta uuden MA4 rakennuksen yhteyteen lisätään varavoiman konttikone. Varavoimakoneet tulee olla niin suuria, että niillä pystytään operoimaan itsenäisesti, mutta ensisijaisesti rinnankäyntitilanteissa.

Keskitettyä varmennettua verkkoa ei tässä vaihtoehdossa ole ja varmennus alamuuntoasemilla toteutetaan rinnankäyvillä UPS laitteilla ja varavoimakoneella. Aiemmin todettiin, että varavoimakoneita käytetään aina huonon sään vallitessa ensisijaisena sähkölähteenä. Varavoimakoneiden käynnistystä varten alamuuntoasemilta tulee olla valokuituyhteydet keskitettyyn ohjausjärjestelmään. Lisäyhteyksien määrä ja tiedonsiirtoetäisyydet kasvattavat häiriöiden riskiä. Alamuuntoasemien 20kV:n jakelu toteutetaan kaksikisko kojeistoilla, joissa kumpikin kisko-osa on sijoitettuna omaan tilaansa. Kojeiston
kumpainenkin osa on yhdistettynä pienjännitekeskukseen syötönvaihtoautomatiikan
kautta. Pienjännitekeskus syöttää varmennettua osaa varavoimakoneen ja UPS laitteiden kautta.

Rinnankäyvien UPS laitteiden varakäyntiaika tulee olla yksi tunti laitetta kohden, jolloin
kokonaisvarakäyntiajaksi saadaan kaksi tuntia. Rinnankäyvät UPS laitteet toimivat synkronissa keskenään ja ovat tarpeen tullessa riippumattomia toisistaan. Vaihtoehto 1:ssä
alamuuntamoille ei suunnitella UPS-laitteistoa, koska varmennetun sähkönjakelu toimii
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keskitetysti kahden rinnankäyvän varavoimakoneen kanssa. Vaihtoehto 2:ssa toiminta
perustuu alamuuntamoiden omiin varavoimakoneisiin ja tiedonsiirtoyhteyksien vuoksi eli
kuitukaapelointien, kytkimien ja muuntimien takia varavoimakoneiden käynnistyksen ohjauksessa on useampia riskitekijöitä vaihtoehto 1:een verrattuna. Lentoaseman sähkönjakelussa on vuoden aikana paljon tilanteita, joissa varavoimakoneet ovat ensisijaisia
sähkönlähteitä. UPS-laitteet eivät ole suoraan ilmailumääräyksien vaatimuksena, mutta
määräyksien mukaan vaaditaan yhden sekunnin syötönvaihtoaikaa, joka mitataan kenttävalolta. UPS –laitteet ovat vikaantuessaan ohitettavissa varavoimakone syötöllä suoraan varmennetun sähkön pääkeskuksesta UPS-varmennettuun pääkeskukseen.

Kaavio 8. Vaihtoehto 2 alamuuntoaseman periaatekaavio.
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4.5

Uuden sähkönjakeluverkon investointikustannukset

Investointina pidetään kertaluonteisesti maksettavaa suurta rahamäärää. Investoinnilla
on usean vuoden vaikutus yrityksen toimintaan. Yritysmaailmassa suuri kertainvestointi
maksetaan vuosittain poistojen kautta, koska suuri investointi heijastuisi suoraan yrityksen tulokseen ja siksi se jaetaan poistoiksi investointikohteelle luokiteltuun poistoaikaan.
Investoinnin onnistuminen on hyvin tärkeätä yrityksen menestymisen kannalta. Epäonnistunut investointi voidaan nähdä myös yrityksen tulevaisuuden heikentymisenä. Lentoasemien välinen kilpailu turistimatkailusta on kansainvälisesti kovaa, mikä johtaa siihen, että tiettyjä investointeja on tehtävä niiden kannattavuuden arvoa täysin lopullisesti
tietämättä. [20 s.4]

Investointiluokkia on useita erilaisia ja seuraavassa hyvin yleisiä esimerkkejä: tuotannon
kasvattamien, uusinvestointi, tai uusintainvestointi. Jokaisella näistä on eri päämäärä
yrityksen kannalta. Tuotannon kasvu voi muodostua yritysostosta tai tuotannontehostamisesta. Uusinvestoinnilla voidaan tarkoittaa uuden ostamista, mitä ei vielä yrityksellä
ole. Se voi olla kone- tai toimitilahankinta. Uusintainvestoinnilla tarkoitetaan usein jo olemassa olevan laitteen tai tilan korvaamista uudella. [20, s.4] Esimerkiksi tässä opinnäytetyössä käsiteltävä hanke voidaan nähdä uusintainvestointina, jolla korvataan vanha
olemassa oleva infra. Käytännössä kyseessä on myös välttämättömyysinvestointi, mikä
ei tuo suoranaisia tuotto-odotuksia vaan menoja. Toki on huomattava, että investoinnilla
parannetaan käyttövarmuutta suoranaisen korvausinvestoinnin lisäksi. Jokainen sähkökatko, joka voidaan välttää uudella jakeluverkolla, on näkymätöntä tuottoa investoinnille.

Jakeluverkkopuolella investoinnin tuotto laskettaisiin KAH-kustannuksien vähenemisen
kautta, mutta lentoaseman kannalta yksikin laskeutumaton lentokone tuottaa isoja lisäkustannuksia. Tappion suuruutta ei voida tämän työn ohessa kertoa yrityksen liiketoimintasalaisuuksiin vedoten.

Alla olevissa taulukoissa on laskennassa käytetty energiaviraston määrittelemiä yksikköhintoja. Kaapelointi pitää sisällään kaapelin hankinnan ja sen asennuksen. Kaapeloinnin metrihintana on käytetty 75 €/m, joka sisältää edellä mainitusti kaapelin asennukset
tarvittavine putkituksineen. Jatkot ja päätteet ovat hinnoiteltu erikseen energiaviraston
yksikköhinnaston mukaan. Energiavirasto määrittää verkonrakennusyhtiöille sähköverkon komponenteille yksikköhinnat. [25]
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Kaapelina on kaikissa laskelmissa ja suunnitelmissa käytetty AHXAMK-W 3x120+35.
Metrihinnan suuruutta nostaa myös kaivuuolosuhteet lentoasemalla, mitkä eivät ole yleisesti olleet mitenkään helppoja. Muuntamokustannuksien laskennassa on huomioitu,
onko muuntamo erotinasema vai katkaisija-asema. Kustannuksiin vaikuttaa kummassakin tapauksessa johtolähtöjen sekä muuntajien määrä sekä niiden koko. Mitä enemmän
lähtöjä, sitä suuremman rakennuksen muuntamo tarvitsee. Muuntamoiden suunnittelussa on otettu lähtökohdaksi sekä muuntamon laajennettavuus että käyttövarmuus.
Tästä johtuen hankittavat muuntoasemat ovat suurempia ja toimintaperiaatteiltaan erilaisia perinteisiin jakeluverkon hankkimiin muuntamoihin nähden. Muuntamoiden laskelmat pitävät sisällään muuntajat, kojeistot sekä pienjännitekeskukset asennuksineen ja
apujärjestelmineen.

Investoinnin hankintalaskelmat on laskettu sekä vaihtoehto 1 että vaihtoehto 2, jotka
myös liitteenä työn lopuksi.

Taulukko 2. Vaihtoehto 1 investointikustannukset
Vuosi
2019
2020
2021
2022
2023

kaapelointi
216 000,00
286 500,00
552 750,00

1 055 250,00

muuntamot
1 251 168,00

1 794 500,00
812 200,00
3 857 868,00

yhteensä
1 467 168,00
286 500,00
552 750,00
1 794 500,00
812 200,00
4 913 118,00

Taulukko 3. Vaihtoehto 1 Investoinnin maksutaulukko 6,6% korolla ja 15 vuoden maksuajalla.
Vuosi
2019
2020
2021
2022
2023

Investointi
annuiteetti
yhteensä
tekijä
Annuiteetti
1 467 168,00
0,11
157 041,32
286 500,00
0,11
30 666,11
552 750,00
0,11
59 164,72
1 794 500,00
0,11
192 077,97
812 200,00
0,11
86 935,48
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Taulukko 4. Vaihtoehto 2 investointikustannukset
Vuosi
muuntamot
kaapelointi
Yhteensä
2019
1 251 168,00
249 000,00
1 500 168,00
2020
49 500,00
49 500,00
2021
0
258 000,00
258 000,00
2022
1 385 000,00
0
1 385 000,00
2023
1 193 200,00
0
1 213 200,00
3 849 368,00
556 500,00
4 405 868,00
Taulukko 5. Vaihtoehto 2 Investoinnin maksutaulukko 6,6% korolla ja 15 vuoden maksuajalla.
Investointi
annuiteetti
yhteensä
tekijä
Annuiteetti
1 500 168,00
0,11
160 573,54
49 500,00
0,11
5 298,33
258 000,00
0,11
27 615,56
1 385 000,00
0,11
148 246,30
1 213 200,00
0,11
129 857,34

Vuosi
2019
2020
2021
2022
2023

4.5.1

Investoinnin elinkaarikustannukset

Investoinnin kokonaiselinkustannukset voidaan jakaa kahteen ryhmään, rakentamisen
aikaisiin ja käytönaikaisiin kustannuksiin. Investointi on yleensä hyvin suuri kertainvestointi liikevaihtoon nähden ja aiheuttaisi kyseiselle vuodelle ison liikevaihdollisen tappion.
Sähkönjakeluverkon tekninen pitoaika 40-45 vuotta, mutta kirjanpidollinen käyttöikä on
Finaviassa sovittu 15 vuoden pituiseksi. Suuri kertainvestointi voidaan siis jakaa poistoa
niin sanottua annuiteettia hyväksi käyttäen koko 15 vuoden ajalle, jolloin vuosittaisen
investoinnin suuruusluokka heijastuu pienempänä ajanjaksona vuotuiseen liikevaihtoon
nähden.

Käyttökustannukset pitää sisällään kaikki operatiiviseen käyttöön liittyvät kustannukset.
Investointivaihtoehtojen vertailemiseksi seuraavaksi 30 vuodeksi, on käyttökustannuksiin huomioitu huoltokustannukset, varavoimakoneiden polttoaineet, UPSien akustouusinnat ja UPSien uusinnat. Varavoimakoneiden polttoaineisiin ei ole varauduttu indeksikorotuksin, niin kuin muissa kohdissa on huomioitu. Vaihtoehto 1:ssä on kojeistoissa
enemmän huoltokohteita vaihtoehto 2 verrattuna. Laskelmissa ne ovat jätetty pois, koska
vaihtoehto 2:ssa on puolestaan kaksi varavoimakonetta enemmän, jotka lisäävät vuosittaista huoltokustannusta. Tietoteknisiä laitteita tarvitaan välittämään varavoimakoneen
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ohjaukset. ATK -laitteiden elinkaari on keskimäärin 7 vuotta. Varavoimakoneiden ohjauskeskukset uusitaan 15-20 vuoden iässä vanhentuneen toisio-ohjaustekniikan puolesta.
Oletetaan kokemusperäisesti, että kyseiset kustannukset ovat lähes yhtä suuret, jolloin
ne kumoavat toisensa.

Elinkaarikustannukset on laskettu molemmille vaihtoehdoille käyttäen samanlaista käyttötarvetta sekä hinnoittelua. Oletamme kevytpolttoöljyn hinnan pysyvän samalla tasolla
noin 1,30 €/L. Varavoimakoneet käyvät lentoasemalla noin 550h vuodessa, mikä on todella paljon. Käyttöön perustuvana tietopohjana käytetään isommille varavoimakoneille
polttoaineen kulutusta 45 L/h ja alamuuntamoille hankittavien koneiden kulutusta 17 L/h.
UPS laitteiden ja akustojen hinnoittelu perustuu nykyisiin hankintoihin. UPS laitteen käyttöikä on keskimäärin 15 vuotta, mutta lyijyakuston vain 5 vuotta.

Elinkaarikustannukset
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051
Annuiteetti
Huoltokustannukset
UPS

huoltokustannukset
varavoimakone
UPS akusto uusinnat

Kaavio 9. Elinkaarikustannukset vaihtoehto 1.

Polttoaineet
UPS Uusinnat
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Elinkaarikustannukset vaihtoehto 2
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051
Annuiteetti

huoltokustannukset
varavoimakone + alamuuntoasemat
Huoltokustannukset
UPS
UPS Uusinnat

Polttoaineet
UPS akusto uusinnat

Kaavio 10. Elinkaarikustannukset vaihtoehto 2.

Elinkaarikustannuksien vertailu
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050
vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Kaavio 11. Elinkaarikustannusten vertailu vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2 välillä.
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4.6

Investoinnin kannattavuus

Korvausinvestointi ei ole suoranainen tuottoa tekevä hanke, mihin investoidaan. Korvausinvestoinnilla korvataan sananmukaisesti vanha olemassa oleva infra. Korvausinvestointi tehdään yleensä siinä vaiheessa, kun nykyisestä järjestelmästä tulee epäluotettava, varaosia ei ole enää saatavilla tai järjestelmän tekninen käyttöikä on ylitetty. Toisaalta korvausinvestointi parantaa järjestelmän luotettavuutta ja käyttövarmuutta, mikä
tulisi hanketta esittäessä ottaa huomioon. Varsinaista tuottoa ei ole odotettavissa, mutta
investoinnilla voidaan mahdollisesti estää suuret tuotantotappiot, johon esimerkiksi lentoaseman sulkeminen voidaan rinnastaa.

Lentoaseman jakeluverkon nykyinen tila on siinä kunnossa, että investointi on joka tapauksessa kannattava. Sähkönjakelun kehittämiseksi esitetään kahta erilaista suunnitelmaa, joissa kummassakin on hyvät puolensa. Vaihtoehdot, joita esitän tässä työssä
ovat kokonaisuuksia, joita ei pystytä yhdistämään ottamalla yhden toisesta ja toisen toisesta. Alla on verrattu vaihtoehtoja keskenään 30 vuoden syklillä. Kokonaisvertailussa
huomataan, että vaihtoehto 2 olisi ollut 500k€ vaihtoehto 1:stä edullisempi investointiarvoltaan, mutta käyttökustannuksien laskennan jälkeen se onkin 500k€ kalliimpi. Käyttökustannuksien suhteellinen ero vaihtoehtojen välillä selittyy sillä, että vaihtoehdossa 1
on keskitetyt rinnankäyvät varavoimakoneet. Vaihtoehto 1:ssä alamuuntoasemille varmennettusähkö jaetaan 20kV:n kaapeloinnilla. Vaihtoehto 2:ssa on myös rinnankäyvät
varavoimakoneet MA4, mutta alamuuntamoiden varmennettu sähkönjakelu toteutetaan
paikallisilla varavoimakoneilla sekä UPS -laitteistoilla.

Vaihtoehto 2:ssa UPS laitteistot tarvitaan alamuuntamoille varmistamaan sähkönjakelu
niissä tilanteissa, että varavoimakone ei käynnisty. Ilmailumääräyksien mukaisesti varavoimakoneet ovat tietyissä tilanteissa ensisijainen sähkölähde ja verkkojakelu on sen
varalla. Varavoimakoneet käynnistetään näissä tilanteissa etänä ilman että lentoasemalla olisi ollut sähkökatkoa. Alamuuntamoiden sijainti on kaukana siitä pisteestä, mistä
käynnistyskäsky välitetään. Pitkien siirtoetäisyyksien ja epäluotettavien tietoteknisien
laitteiden myötä UPS -laitteet vaaditaan kohteeseen. Lentoasemalla voidaan vielä operoida, vaikka varavoimakone ei heti käynnistyisi, mutta ilman UPS -laitteita se ei ole mahdollista.
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M€

Investoinnin arvo kertahankintana
6,00
5,00

4,91
4,41

4,00
3,00
2,00
1,00
Kokonaiskustannus
Vaihtohto 1

Vaihtoehto 2

Kaavio 12. Vaihtoehtojen kokonaiskustannukset kertainvestointina

M€

Kokonais elinkaarikustannukset vuoteen 2051 asti
12,00
10,73

10,26
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
Elinkaarikustannus
vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Kaavio 13. Elinkaaren kokonaiskustannusten vertailu vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2 välillä.

Yllä olevista taulukoista voidaan todeta, että kokonaisinvestointiarvoltaan käyttökustannukset mukaan luettuna on vaihtoehto 1 edullisempi vaihtoehto. Suosittelen myös vaihtoehto 1:stä kokonaisuuden hallitsemisen kannalta toteutettavaksi malliksi. Jakeluverkko
on selkeä keskitetyillä varavoimakoneilla ja alamuuntamoilla on sekä verkon että varmennetun verkon muunnokset 20/0,4kV:n muuntajilla. Jakeluverkko sisältää vain kaksi
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eri jännitetasoa. Etuina vaihtoehto 2:een verrattuna on, ettei alamuuntamoilla tarvita varavoimakoneita, jotka voidaan korvata kaapeliyhteyksillä. Samoin UPS laitteet voidaan
jättää pois, koska keskitetyssä varmennetun verkon jakelussa potentiaali on sama. UPS
laitteita tarvittaisiin koko kuormaa varten, mutta erityisesti herkkiä tietoliikenne laitteita
varten. Varavoimakoneen käynnistyssignaalin muunnoksia olisi hyvin paljon ja tiedonsiirtoverkko olisi pitkä, jotka ovat riskitekijöitä.

Vaihtoehto 2:ssa on myös selkeyttä, että varmennettu sähkö toteutetaan varavoimakoneilla kohteessa ja erillistä siirtoverkkoa ei ole. UPSien myötä verkko on hieman hankala
selkoinen. Sekä UPS laitteiden että varavoimakoneiden käytöstä aiheutuu vaihtoehto
1:stä suuremmat käyttökustannukset, mitkä pitkän ajan myötä tekevät siitä kannattamattomamman investoinnin.

4.7

Uuden verkon tekninen analyysi

Uudeksi jakeluverkoksi valitaan vaihtoehto 1, jonka jakeluverkon kaapelointi toteutetaan
maakaapeleilla. Maakaapelin käyttö ilmakaapeliin nähden on käyttövarmempi, koska ilmakaapeli altistuu myrskyille ja tykkylumelle, mitkä voivat aiheuttaa vahinkojen kautta
jakelukeskeytyksiä. Maakaapelointi antaa myös edun ilmakaapeleihin siinä, että näkyviä
kaapelilinjoja ei ole lentoesteinä liikennealueella. Ilmakaapeleiden käyttö toisi haitan tuleville rakennuksien laajennuksille sekä muulle infralle.

Taulukko 6. Uuden jakeluverkon pituudet ja laskelmat

VERKKO

Kaapeli
MA1-MA2
MA2-MA8
MA8-MA4
MA4-MA6
MA6-MA7
MA7-MA8

Maakapasi- Käyttökapa- MaasulKaapelityyppi pituus R(Ω)/km R(Ω)/km Rj/km tanssi uF/km sitanssi uF/km kuvirta X(Ω) Xj
AHXAMK-20
260
0,256 0,277 0,129
0,23
0,23
2,6 0,067
AHXAMK-20
600
0,256 0,277 0,129
0,23
0,23
2,6 0,154
AHXAMK-20
400
0,256 0,277 0,129
0,23
0,23
2,6 0,102
AHXAMK-20
180
0,256 0,277 0,129
0,23
0,23
2,6 0,046
AHXAMK-20
870
0,256 0,277 0,129
0,23
0,23
2,6 0,223
AHXAMK-20
2600
0,256 0,277 0,129
0,23
0,23
2,6 0,666

Kapasitanssi
TOT uF
0,034
0,060
0,077
0,138
0,052
0,092
0,023
0,041
0,112
0,200
0,335
0,598

MA1-MA03
MA03-MA4

AHXAMK-20
AHXAMK-20

1200
2000

0,256
0,256

0,277
0,277

0,129
0,129

0,23
0,23

0,23
0,23

2,6
2,6

0,307
0,512

0,155
0,258

0,276
0,460

MA4vv-MA21vv AHXAMK-20
MA21vv-MA03vv AHXAMK-20

1650
3110

0,256
0,256

0,277
0,277

0,129
0,129

0,23
0,23

0,23
0,23

2,6
2,6

0,422
0,796

0,213
0,401

0,380
0,715

MA03VV-MA4VV AHXAMK-20
MA4vv-MA4
AHXAMK-20

2000
50

0,256
0,256

0,277
0,277

0,129
0,129

0,23
0,23

0,23
0,23

2,6
2,6

0,512
0,013

0,258
0,006

0,460
0,012

VARMENNETTU
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Kaavio 14. Lentoaseman jakeluverkon pituus uusitilanne – nykyinen tilanne

Maakaapeleilla saavutetaan suuri hyöty edellä mainituissa tilanteissa, mutta maakaapelin käyttö tuo oman haasteensa jakeluverkon ominaisuuksille. Maakaapeloinnin käyttö
kasvattaa vikatapauksissa maasulkuvirran suuruutta sekä normaalitilanteessa kaapelissa esiintyvää maakapasitanssivirtaa. Maasulkusuojauksena käytetään herkkiä suojareleitä, mutta maakapasitanssivirrat pitää kompensoida ainakin varmennetun sähkönjakelun piirissä. Maakapasitanssivirrat aiheuttavat varavoimakoneelle magnetoinnin heikentymistä ja tarpeeksi alhaisella magnetoinnilla varavoimakone pysähtyy suojellakseen
itseään.

Taulukko 7. Uuden verkon maasulkuvirtalaskelmat kaapelipituuksineen

Verkko

Kaapeli
MA1-MA1D
MA1D-MA8
MA8-MA4
MA4-MA6
MA6-MA7
MA7-MA8
MA1-MA03
MA03-MA4

MA4-MA21
MA21-MA03
Varmennettu MA03-MA4
MA4vv-MA4

Kaapelityyppi pituus km Maasulkuvirta
AHXAMK-20
0,26
AHXAMK-20
0,6
AHXAMK-20
0,4
AHXAMK-20
0,18
AHXAMK-20
0,87
AHXAMK-20
2,6
AHXAMK-20
1,2
AHXAMK-20
2
Yhteensä
8,11

Maasulkuvirta A kok
2,6
0,676
2,6
1,56
2,6
1,04
2,6
0,468
2,6
2,262
2,6
6,76
2,6
3,12
2,6
5,2
21,086

AHXMK-20
AHXMK-20
AHXMK-20
AHXMK-20
Yhteensä

2,6
2,6
2,6
2,6

1,65
3,11
2
0,05
6,81

4,29
8,086
5,2
0,13
17,706
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Taulukko 8. Uuden verkon 20kV:n kaapeleissa esiintyvän varausvirran laskenta

Verkko

Kaapeli
MA1-MA1D
MA1D-MA8
MA8-MA4
MA4-MA6
MA6-MA7
MA7-MA8
MA1-MA03
MA03-MA4

MA4-MA21
MA21-MA03
Varmennettu MA03-MA4
MA4vv-MA4

Kaapelityyppi pituus
Maakapasitanssi µF
AHXAMK-20
0,26
AHXAMK-20
0,6
AHXAMK-20
0,4
AHXAMK-20
0,18
AHXAMK-20
0,87
AHXAMK-20
2,6
AHXAMK-20
1,2
AHXAMK-20
2
8,11

Varausvirta A kok
0,23
0,217
0,23
0,501
0,23
0,334
0,23
0,150
0,23
0,726
0,23
2,169
0,23
1,001
0,23
1,669
0,23
6,767

AHXMK-20
AHXMK-20
AHXMK-20
AHXMK-20
Yhteensä

0,23
0,23
0,23
0,23

1,65
3,11
2
0,05
6,81

1,377
2,595
1,669
0,042
5,682

Taulukko 7. Uuden jakeluverkon maasulku- ja varausvirranlaskelmat

Uuden jakeluverkon varaus- ja maasulkuvirrat
25
20
15
10
5
0

pituus km

Maasulkuvirta Akok

Varausvirta Akok

Verkko

8,11

21,086

6,767

Varmennettu

6,81

17,706

5,682

Verkko

Varmennettu

Kaavio 15. Taulukoiden 7 ja 8 esitys graafisesti kaaviossa 14. Maasulkuvirta ja varausvirta kasvavat nykyiseen jakeluverkkoon nähden merkittävästi.
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Taulukko 9. Varmennetun verkon käyttökapasitanssi
Kaapeli
MA4-MA21
MA21-MA03
MA03-MA4
MA4vv-MA4

Kaapelityyppi pituus
Maakapasitanssi Käyttökapasitanssi Maasulkuvirta Kapasitanssi
AHXMK-20
1,65
0,00000023
0,00000023
2,6
3,8E-07
AHXMK-20
3,11
0,00000023
0,00000023
2,6
7,2E-07
AHXMK-20
2,00
0,00000023
0,00000023
2,6
4,6E-07
AHXMK-20
0,05
0,00000023
0,00000023
2,6
1,2E-08
Yhteensä
1,57E-06

Taulukon 9 mukaan voidaan laskea varmennetun verkon 20V:n kaapeloinnista muodostuva maakapasitanssi, joka tulisi kompensoida saman suuruisella induktanssilla 400V
jännitteellä. Alla on esitetty kaava, jolla 20kV:n kapasitanssi voidaan redusoida 400V:n
jännitteelle.
𝑈2

𝐶 = 𝑈12 ∗ 𝑐20 𝑡𝑜𝑡
2

[26]

𝐿=𝐶
𝑋𝐿 =

𝑈
𝐼

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿

Taulukko 10. Kuristimen mitoitus 0,4kV:n jännitteelle.

L
XL

0,003916
1,230169

I

325,1585

P

225,0097 225 kVAr

=3,91mH

Taulukossa 10 on laskettu varmennetun verkon 400V jännitteelle tarvittava kuristin, jolla
kompensoidaan 20kV:n kaapeleissa syntyvä kapasitiivinen virta.

Lentoaseman sähkönjakeluverkko yhtenäistetään jakelujännitteen osalta. Verkkojakelu
rakennetaan renkaaseen osittain hyödyntäen vanhoja 20kV:n muuntamoita. Kaksi vanhaa 20kV:n muuntamoa uusitaan, jonka yhteydessä muuntoasemille varataan lisälähtöjä
myöhempää laajentumista varten. Kahdesta uudesta muuntoasemasta otetaan rengasjakelun lisäksi väliyhdistysyhteyksiä, joiden avulla pyritään kasvattamaan sähkönjakelun
luotettavuutta ja vikatilanteessa erottamaan vikakohta siten, että alamuuntoasemille ei
tulisi pitkiä jakelukeskeytyksiä.
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Uusi muuntoasema MA1 varustetaan kaksoiskiskolla, jossa nykyinen liittymäsyöttö haaroitetaan omien katkaisijoiden kautta kummallekin kiskolle. Haaroittamalla liittymäsyöttö
kahteen kennoon saadaan hyötynä katkoton syötönvaihto mahdollistaen katkaisijoiden
huoltotoimenpiteet. Johtolähdöt ovat kytkettävissä molempiin kiskoihin erottimien avulla.
Johtolähdöille on kuitenkin vain yksi katkaisija erottimien alapuolella ja huoltotilanteessa
johtolähtöjen sähkönjakelu on toteutettava muuntoasemille rengasverkossa toista
kautta. Johtolähtöjen suojaus toteutetaan esimerkiksi ABB:n REF620 –releistyksellä,
joka on jokaisella johtolähdöllä MA1:llä. MA1:llä oma muuntaja kummaltakin kojeistokiskolta pienjännitekeskuksille. Muuntamolla sijaitsee pienjännitepääkeskukset, joista kummastakin on omat syötöt kuormille. Kuormien syötöt ovat siis kahdennettu pienjännitepääkeskuksien kautta, mikä helpottaa sekä muuntajien keskijännitekatkaisijoiden että
pienjännitekeskuksien katkaisijoiden huoltoa.

Varavoimakoneella varmennettu sähkönjakelu on hyvin kriittinen lentoaseman toiminnan
kannalta. Varmennettu sähkönjakeluverkko rakennetaan myöskin renkaaseen normaalin verkkojakeluverkon mukaan. Koska lentoaseman sähköenergian kulutus on suurempi
kuin varavoimakoneen teho, on varmennettu sähkönjakelu päätetty toteuttaa omana jakeluverkkona lentoasema-alueella. Varmennettua sähkönjakelua tarvitaan joka puolella
lentoasemaa.

Varavoimakoneen generaattori tuottaa 0,4kV:n jännitteen ja se liitetään pienjännitekeskuksen kautta keskijänniteverkkoon. Varavoiman pienjännitteen pääkeskuksesta on
kaksi siirtoyhteyttä keskijännitekojeistoon. Varmennetun sähkönjakelun päämuuntoasema on kaksikisko muuntamo, jolla sijaitsee kaksi korotusmuuntajaa, yksi muuntaja
kummallekin kiskolle. Kaksikiskomuuntamolla parannetaan jakeluverkon luotettavuutta
ja käyttövarmuutta. Varmennetun verkon kojeistot ovat kahdessa osassa omissa palotiloissaan, jolla parannetaan vikasietokykyä. Sekä keskijännite- että pienjännitekatkaisijat
voidaan huoltaa ilman käyttökatkoja.

Käyttövarmuuden ja mahdollisten huoltojen ja varavoimakoneen vikaantumisen varalle
MA4:llä varavoiman muuntoasema liitetään verkkomuuntamoon 20kV:n kaapeleilla kummaltakin verkonkojeistolta. Varmennetun sähkönjakelun alamuuntoasemille kannattaa
sisällyttää mahdollisuus yhdistää ne verkkomuuntamoiden kanssa ja varustaa muuntamot 20kV:n kuormaerottimella. Koska lentoasemalla tarvitaan sekä varmennettua että
verkkojakelua samoissa kohteissa, on järkevää yhdistää sekä varavoima- että verkkojakelumuuntamot samaan rakennukseen. Sekä 20kV:n kojeistot että pienjännitekeskukset
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voidaan yhdistää toisiinsa kummallakin jännitetasolla lisäämään käyttövarmuutta sähkönjakelukatkoksia varten.

Sähköverkon laajennettavuus onnistuu uuden verkon myötä muualtakin kuin viimeisestä
pisteestä. Lentoasemalla uusitaan muuntamot MA1, MA4 ja MA8, joita kaikkia tarvitaan
vastaamaan kuormituksen muutoksiin ja mahdollisiin tulevaisuuden laajentumistarpeisiin. Varmennetun sähkönjakelun päämuuntamo MA4:ään sisällytetään varalähtöjä myöhempää laajentumista varten.

4.8

Toimenpiteiden ajoitus

Lentoaseman jakeluverkon uusinta on sekä työmäärältään että kustannusarvioltaan niin
suuri, että se on jaettava usean vuoden ajalle. Yksistään kaapelointityö on kohteessa
haastavaa lentoaseman maaperästä johtuen sekä lentoaseman operatiivisen toiminnan
vuoksi. Jakeluverkko on kokonaisuudessaan hyvin vanhaa ja sen kokoanisvaltainen uusinta tarkoittaa kaapelointityötä joka puolella lentoasema-alueella. Alamuuntamoita sijaitsee olemassa olevan rakennusinfran sisällä ja kaapelointireitteinä on käytettävä paljon asematasoa. Asematason lisäksi puhutaan myös liikennealueesta, alueesta missä
lentokoneet liikkuvat. Operatiivisen toiminnan aikana asematasoalueelle on vaikea
saada kaapelinkaivuutyölupia, mikä myös vaikuttaa kaapelointien vaihesuunnitteluun.

2019 aikana asennetaan uusi MA1 korvaamaan vanha MA1a. Uudella muuntamolla varaudutaan selvästi tulevaisuuden varalle. Kojeistoon on mahdollista liittyä kahdella eri
jakeluverkkoyhtiön syötöllä. Nykyisellä MA1a:lla ei ole varalähtöjä käytettävissä ja koska
lentoaseman jakeluverkko on säteittäiseksi rakennettu, aiheutuu muuntamon vaihdosta
käyttökatko koko lentoaseman jakelualueelle. Uudessa muuntamossa on useampia johtolähtöjä, joista pari jää vielä reserviin koko jakeluverkon saneerauksen jälkeenkin.

Uuden muuntamon MA1 käyttöönotossa yhdistetään lentoaseman syöttö uuteen muuntamoon. Tämän jälkeen on yhdistettävä nykyinen MA1a MA1:een jolloin koko lentoasema voidaan palauttaa sähköihin. Kytkentöjen yliheiton aikana varavoimakoneilla tuotetaan sähköä ja pidetään lentoaseman operatiiviset järjestelmät käynnissä. MA1a:n
kuormien siirto uuteen MA1:een aloitetaan sähkönpalautuksesta sekä valmistellaan MA2
(MA1d) liitäntä muuntamoon MA1.
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MA8 hankinta vuoden 2019 aikana on hyvin tarpeellinen. Lentoasemalla toteutetaan
lämmitysmuotojen monipuolistamista kaukolämmön lisäksi maalämmön käyttöönotolla,
mikä lisää lentoaseman sähkönkulutusta. MA8 sijoitetaan keskeiselle paikalle nykyisiin
kuormiin nähden sekä tulevaisuuden laajennustarpeita ajatellen. MA8 muuntamolla korvataan vanha 6kV:n muuntamo MA30, joka on kulutuspisteistään hyvin kaukana. MA8
syöttö kaapeloidaan nykyiseltä MA7 lentoaseman kiinteistörajaa mukaillen. Kaapeloinnin yhteydessä rakennetaan uutta aitalinjaa samalle osalle, jolloin kumpainenkin saadaan rakennettua kustannustehokkaasti. MA8 pienjännitelähtöihin siirretään kahden hallin ja neljän jakokaapin sähkönsyötöt.

2020 MA8 liitetään yhteen kaapeliyhteyden MA2-MA4 molempiin osiin siten, että ensin
liitytään MA2:een, jolloin sähkönjakelua saadaan jaettua MA7 suuntaan ja sitä kautta
muille muuntoasemille. MA8-MA4 yhteys tehdään yhteyden MA2-MA8 valmistuttua.
Näin lentoaseman jälkimmäinen puolikas sähkönjakeluverkosta on saatu renkaaseen ja
parannettua sähkönjakelu luotettavuutta.

2020 aikana aloitetaan myös 20kV:n varmennetun verkon rakentaminen olemassa olevan infran rinnalle. MA21 suunnasta kaapeloidaan uutta varmennettua verkkoa MA4:lle.
Samassa yhteydessä kaapeloidaan toinen kaapeliyhteys MA21:stä MA4:n ohi ja päätetään maahan rullaus- ja kiitotienväliin. Kaapeli jatketaan seuraavana vuonna MA03:lle.
Kaikki kaapelialitukset muuntamolle MA4:lle tehdään samassa yhteydessä, kun maakaivuutöitä tehdään samassa ympäristössä. Lentoaseman operatiivisen toiminnan yhteydessä kaapelin kaivuutöitä ja kaapelointeja ei ole mahdollista suorittaa koko lentoaseman alueella yhden kauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että lentoasema jaetaan niin
sanotusti lohkoihin, jolloin ennalta määritellyillä alueilla voidaan työskennellä.

2021 Kaapeloidaan 20kV:n yhteys MA1-MA03 odottamaan uutta MA03:a. Asematason
laajennussuunnitelmien vuoksi nykyinen MA03 tulee siirrettäväksi uuteen paikkaan. Nykyisellä MA03:lla on 6kV:n kojeistot, jotka eivät ole enää yhteensopivia uuden 20kV:n
jännitteen kanssa. Uudelta MA03:n sijainnista, jossa kaapelit päätetään maahan, kaapeloidaan kolme uutta 20kV:n kaapelia MA4:n suuntaan. Näistä kaapeleista kaksi liitetään
MA4:ltä tuleviin kaapeleihin ja yksi MA21:ltä tulevaan kaapeliin.

2022 lentoasemalle hankitaan uusi muuntoasema MA4. Muuntoasemalla tulee olemaan
iso sähköverkon kompleksi, missä sijaitsee kaksiosaiset verkon ja varmennetun verkon
kojeistot. Kaksiosaisilla kojeistoilla tarkoitetaan sitä, että sekä verkko- että varmennetun
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verkon kojeistoja on kaksi, joista toinen kummastakin verkosta voi olla kokonaan pois
käytöstä. Muuntoasemalle hankitaan uusi rinnankäyvä varavoimakonttikone. Uusi MA4
kytketään kaapeleiden puolesta käyttöön ja yhdistetään vanhan MA4-MA8 kaapeliyhteyteen MA8:aan ensin ja seuraavaksi vanhaan MA4:ään. Uusi varavoimakonttikone liitetään uuden MA4:n varmennetun verkon pääkeskukseen osaan yksi. Nykyinen varavoimakone liitetään varmennetun verkon pääkeskukseen osaan kaksi vuoden 2023 aikana,
kun uudet alamuuntoasemat saadaan käyttöön.

2023 lentoasemalle hankitaan muuntoasemat MA03 ja MA21 / 7 korvaamaan nykyiset
6kV:n muuntamot. Molemmat muuntamot voidaan ottaa käyttöön uudessa verkossa,
vaikka vanhat olisivatkin vielä käytössä. Teknisessä mielessä kannattaakin ottaa käyttöön vanhan rinnalle, koska kuormien yliheitto uuteen muuntamoon onnistuu lyhyemmillä
katkoilla kahden erillisen käytössä olevan sähköverkon myötä. Kun kaikki kuormat on
käännetty uusiin muuntoasemiin, tehdään MA4:llä nykyisten keskuksien syöttöjen yliheitot uusiin MA4 keskuksiin. Keskuksien syötön siirtojen jälkeen nykyinen varavoimakone
yli heitetään uuteen muuntamoon. Vanhat muuntamot puretaan vuoden 2023-2024 aikana.

5

Sähkönjakeluverkon kehittämisen toteutus lentoaseman toiminnan yhteydessä

Lentoaseman toiminta on hyvin riippuvainen sähkön toimituksesta. Sähkökatkotilanteita
varten lentoasemilla on varavoimakoneet, joiden avulla lentoaseman operointia pystytään jatkamaan. On kuitenkin muutamia poikkeavia olosuhteita, joissa yksi sähkölähde
ei riitä ilmailumääräyksien mukaan turvalliseen lentoaseman operointiin. Tietyissä olosuhteissa lentoasema on jouduttava sulkemaan, mikäli kumpi tahansa joko varmennettu
tai jakeluverkkoyhtiön sähkönjakelu ei ole käytettävissä. Lentoaseman sulkeminen ei ole
hyvä asia liiketoiminnalle eikä myöskään imagolle. Tapauksissa ei puhuta pelkästään
lentoaseman pitäjälle koituvista vahingoista vaan myös koko alueella toimiville yrityksille
koituvista vahingoista. Kaikkein ikävintä se on kuitenkin matkustajille, jotka joutuvat
muilla kuljetusmuodoin jatkamaan matkaa kohteeseen.

Lentoasema suljetaan määrävälein, kun lentoaseman asematasolla ja liikennealueella
tehdään asfaltoinnin päällysteen kunnostustöitä. Ajankohta olisi otollinen myös sähkönjakelujärjestelmien saneerauksiin, jolloin kaivuutöitä ja asennuksia voidaan tehdä koko
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lentoasema-alueella. Kyseisellä lentoasemalla seuraavaa sulkutilannetta ei ole kuitenkaan hetkeen tulossa. Sähkönjakelun saneerausta ei tosin voida odottaa seuraavaan
sulkutilanteeseen teknisesti yli-ikäisen sähköverkon takia.

Sähkönjakeluverkon saneeraus lentoaseman operatiivisen toiminnan yhteydessä vaatii
huolellista suunnittelua ja työnvaiheistusta. Lentoasemaa koskevien ohjeistuksien ja
määräyksien mukaan, kun LVP (Low Visibility Procedures) on päällä lentoasema-alueella ei saa tehdä maankaivuutöitä. Hyvänkään sään vallitessa, koko lentoasema-aluetta
ei voida pitää maankaivuun työalueena, jolloin maankaivuutyöt pitää jakaa lohkoihin lentoasemalla.

5.1

Toteutuksen esivalmistelut ja työnvaiheistus

Jokainen toimenpide vaatii omat esivalmistelunsa. Esivalmistelut on käytännössä tehtävä jokaiselle vuodelle erikseen, koska Suomessa vallitseva talvikausi aiheuttaa joka
tapauksessa valmisteltujen töiden purkamisen. Yksi haasteellisimmista töistä on MA1a:n
korvaaminen uudella MA1. MA1 kaapelivedot on tehtävä hyvin vaiheistaen, jotta lentoaseman sähkökatko jää mahdollisimman pieneksi. Kun lentoaseman syöttökaapeleita
yhdistetään uuteen MA1:een, on lentoaseman sähkönsaanti varmennettava varavoimakoneita käyttämällä. Lentoaseman syöttö vaihtuu Sax kaapeleista maakaapeliksi noin
350m ennen MA1a muuntamoa. Kaapelista suurin osa on vanhaa APYAKM -kaapelia,
mikä tulee uusia kokonaisuudessaan uudella AHXAMK 3x120/35 kaapelilla muuntamolle
MA1 asti. Ennen syötön siirtoa MA1, on kaksi AHXAMK 3x120 / 35 kaapelia asennettava
MA1a välille. MA1:n uudet kaapelit kytketään valmiiksi kojeiston kenttiin, jolloin yliheitto
jää mahdollisimman lyhyeksi vain kaapelijatkoja vaille. Toinen kaapeleista on kytkettävä
MA1a muuntamon nykyisen syöttökaapelin kennoon yhtä aikaa, kun MA1 uusi syöttö
jatketaan lentoaseman pääsyöttöön. MA1 kaapeliyhteys MA2 jatketaan, kun MA1 on
pääsyötössä kiinni.

MA8 kaapelointi tehdään samassa yhteydessä, kun lentoaseman kiinteistön rajalla parannetaan huoltotietä ja turva-aitaa. Kaapeliyhteys asennetaan tien vastakkaiselle puolelle turva-aidasta katsottuna. MA8 on täysin uusi asennus, eikä muuntamon käyttöönotossa vaadita erillisiä esivalmisteluja. Pienjänniteasennuksissa kaapelointi tehdään etukäteen, jolloin kytkentä yliheitto MA30 -> MA8 pienjänniteasennuksien osalta jää lyhyeksi. Vaikka muuntamo MA8 hankitaan ja otetaan käyttöön vuonna 2019, kaapeloidaan
kuitukaapeli vasta seuraavana vuonna.
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MA8:n lisääminen MA2-MA4 kaapeliyhteyteen toteutetaan mahdollisimman lyhyellä katkolla, jolloin kaapelit on vedetty ja kytketty valmiiksi MA8:lla. MA8 liitetään vuoden 2020
aikana MA2-MA4 väliseen kaapeliin siten, että ensin kytkeydytään MA2:lta tulevaan kaapeliin, jolloin kytkennän valmistuttua sähkö saadaan palautettua MA8-MA7 kaapeliyhteyden kautta muillekin alamuuntamoille. MA8-MA4 kaapeliyhteys jatketaan MA2-MA8 yhteyden valmistuttua. Kuitukaapeli liitetään terminaalirakennuksen sisäverkon jakamoon
ja MA8 odottaa mahdollista kaukokäytön käyttöönottoa.

Vuoden 2020 aikana kaapeloidaan myös uutta 20kV:n verkkoa. Kaapelointialue on haasteellinen ja siksi kaapelointi on päätetty jakaa kahteen osaan. Lentoaseman toinen puoli
kaapeloidaan kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana ja toinen puoli 2021. Vaiheistusta käyttämällä voidaan rajata kiitotiehen vaikuttavat rajoitukset vain toiseen päähän
kerrallaan. Kaivinkoneella joudutaan joissakin kohdin menemään kiitotien suoja-alueelle,
missä kaapelointi osuus tai putkitustyö tulee saada tehtyä valmiiksi ennen seuraavaa
saapuvaa tai lähtevää ilma-alusta. MA4:n viereen hankitaan uusi muuntamo vuonna
2022, mutta kaapeloinnit tulee tehdä 2020 aikana nykyisiä alituksia käyttäen muuntamon
sijoitusalueelle. Uuden verkon rakennusta varten käytetään sekä rullaustien että asematason nykyisiä alituksia. Vaikka toinen kaapelointisuunta tehdäänkin 2021, kaapeloidaan
MA21 / 7 suunnasta tulevat kaapelit niin pitkälle, kuin ne riittävät nykyisen MA4:n ohi.
Kaapeleiden päät jätetään odottamaan jatkokaapelointeja.

Uudet alamuuntoasemat MA03 ja MA21/7 hankitaan 2023, mutta uuden MA03 kaapelointityöt tehdään 2021. MA4:ltä jatketaan kaapeloinnit MA03 suuntaan, missä kaivuutöitä joudutaan taas tekemään kiitotiensuoja-alueella. Suoja-alueella tehtävät työt tulee
saattaa valmiiksi saapuvien ja lähtevien ilma-aluksien välisenä aikana. Uudelta MA4:ltä
kaapeloidaan kuituyhteys alamuuntoasemalle MA03. MA03 kaapeloidaan uudelle
MA1:lle, jolloin saadaan lentoaseman uusi jakeluverkko renkaaseen.

2022 asennetaan uusi MA4, joka kytketään vanhaan MA6-MA4 kaapeliyhteyteen. Uudelta MA4:ltä kaapeloidaan uudet kaapelit valmiiksi vanhan MA4-MA6 kaapeliyhteyden
läheisyyteen ja kytketään ensin MA6:n kaapeliin. Kytkennän jälkeen liitytään uudella
kaapelilla vanhaan MA4, minkä jälkeen valmistellaan kaapeliyhteys MA8-vanha MA4.
Liitytään uudelta MA4 kaapelilla MA8:lta tulevaan syöttöön ja puretaan vanha MA4
syöttö. Varmennetun verkon kojeisto voidaan käyttöönottaa ja kytkeä uudet MA03 ja
MA21/7 kaapelit kojeistoon. Verkon testausta ja yhdistämistä olemassa olevaan verkkoon voidaan tehdä aikaisintaan 2023, jolloin alamuuntamot MA03 ja MA21/7 hankitaan.
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2023 asennetaan uusi MA21/7, joka tulee korvaamaan sekä nykyisen MA21 että MA7.
Vanha MA21 on 6kV:n jännitteellä toimiva ja varmennettuosa voidaan kytkeä vanhan
rinnalle. Nykyiselle MA7 tulevat 20kV:n kaapelit viedään uudelle muuntoasemalle siten,
että ensin kytketään MA8:lta tuleva kaapeli yhteys. Uuden muuntamon verkko-osasta
kytketään vanha MA7 yhteys käyttöön, jolloin voidaan siirtää MA6:lta tuleva syöttö uuteen MA21/7 muuntamoon. Pienjännitekuormien yliheitto uuteen verkko-osaan tehdään
vaiheittain liikenteen hiljaisena ajankohtana. MA03 vanhassa osassa on sekä varmennettu että verkko-osa 6kV:n jännitteelle toteutettu. Uusi MA03 asennetaan vanhan muuntamon lähettyville ja käyttöönoton jälkeen valmistellaan pienjännitekuormien siirto vaiheittain uuteen muuntamoon.

Uusi varmennettu verkko voidaan kytkeä ja ottaa käyttöön vanhan rinnalle, koska alamuuntoasemat ovat uudet ja toimivat eri jännitetasossa. Uuden MA4:n hankinnan yhteydessä hankittiin myös uusi varavoimakone, jolloin verkon rakennuksen lopputilanteessa
varavoimakoneita on kaksi, joita voidaan käyttää rinnan. Varmennetun verkon alamuuntamoilla voidaan kuormia siirtää uuteen muuntamoon vaiheittain lähtö kerrallaan. MA4:llä
vanhan muuntamon ja uuden muuntamon varmennettu verkko tulee yhdistää uuden
muuntamon pääkeskuksilta vanhoihin olemassa oleviin keskuksiin. Varmennetun verkon
nykyisissä pääkeskuksissa on vaihtokytkimet, joilla voidaan valita syöttävä verkko. Uuden muuntamon pääkeskuksilta kaapeloidaan olemassa oleviin keskuksien vaihtokytkimien toisiin koskettimiin, jolloin koko keskus saadaan kytkimen kautta siirrettyä uuden
muuntamon syöttöön aiheuttaen vain muutaman sekunnin katkon. Kun MA4:n vanhat
pääkeskukset ovat siirretty uuteen muuntamoon, voidaan siirtää vanha varavoimakone
uuteen varmennetun verkon pääkeskukseen uudessa muuntamossa. Verkon pääkeskuksesta kaapeloidaan vanhojen keskuksien vaihtokytkimille varasyötöt.

5.2

Kehittämissuunnitelman toteutuskelpoisuus

Lentoaseman jakeluverkon saneeraus lentoaseman operatiivisen käytön aikana vaatii
uusien muuntamoiden hankkimista. Uusia muuntamoita tarvitaan jo siitäkin syystä, ettei
vanhoihin muuntamoihin pystytä tekemään lisäyksiä nykyisen verkon puutteellisuuden
vuoksi. MA1a:n korvaaminen uudella MA1:llä on haasteellinen 20kV:n kaapeliyhteyksien
ja pienjännitekuorman vuoksi. Lentoaseman jakeluverkkoon tulee useita katkoja uuden
muuntamon asennuksessa, mutta hyvällä valmistelutyöllä voidaan välttää pidemmät katkokset. Jos kohteeseen saadaan kaksi työparia, niin lentoaseman syötön ja MA1-MA1a
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syötön jatkot voidaan tehdä yhtä aikaa. Lentoliikenne lentoasemalla on suhteellisen vähäistä yöaikaan, jolloin kaapelijatkojen teko olisi järkevä tehdä.

Suunnitelma sisältää muutaman haastavan kohdan, jossa koko tai osa jakeluverkkoa on
jännitteetön. Suunnitelmassa esitettyjen työvaiheistuksien ja hankintasuunnitelman
avulla suunnitelman toteuttamista voidaan valmistella riittävän hyvin. Tämä kuitenkin
edellyttää suunnitelmassa pysymistä ja noudattamista. Suunnitelman toteuttaminen on
mahdollinen hyvin pienillä häiriöillä, kun uusi sähköverkko rakennetaan vanhan rinnalle.
Koska nykyinen jakeluverkko sisältää eri jännitetasoja, uudesta suunnitelmasta ei voida
rakentaa vain yhtä osaa, vaan kokonaisuus. Jos uusi jakeluverkko rakennettaisiin nykyisen verkon rinnalle, sillä saataisiin kuormien käyttökatkokset hyvin lyhyiksi, kun vanhasta
verkosta voidaan siirtää kuormat yksitellen uuteen. Suunnitelman mukaisen jakeluverkon rakentaminen ei ole halpa ratkaisu, mutta suunnitelmassa on lähdetty käyttövarmuus ja sähkönjakelun luotettavuus edellä. Varmennetun verkon vanhoissa keskuksissa
on syötönvaihto mahdollistettu kuormakytkimillä ja niihin on mahdollista liittyä varasyötöllä uuteen PKV:hen.

Lentoaseman operatiivisen toiminnan kannalta varmennettu sähkönjakelu on kriittisempää kuin verkkosähkö. Verkkojakelun kuormien siirtoon pätee samat lainalaisuudet kuin
varmennettuihin kuormiin, mutta niissä voidaan hyväksyä hieman pidemmät katkot.
Kaikkiin kuormien siirtoihin on kuitenkin saatava lupa lentoaseman operatiiviselta osastolta.

5.3

Työn toteutuksesta aiheutuvat riskit

Työhön liittyy paljon erilaisia riskejä. Vakavin riski, joka työstä voi tulla koitua on lentoonnettomuus. Lentoa-onnettomuus tässä työssä ei tule mitä todennäköisimmin kohdistumaan suoraan ilma-alukseen. Lento-onnettomuus voi johtua esimerkiksi tilanteessa,
jossa on kaivettu kriittinen sähkö- tai viestikaapeli poikki ja lennonjohtajat eivät pysty
välittämään tietoa ilma-aluksille. On myös mahdollista, ettei lennonjohtajat saa tutkakuvaa lähestyvistä ilma-aluksista tai maaliikenteestä asematasolla. Ilma-alus voi suistua
kiitotieltä suoja-alueelle laskeuduttuaan tai lentoon lähtiessä ja pudota kaapelikaivantoon, jos sitä ei ole asianmukaisesti peitetty ja tasoitettu.
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Lentoasemalla ei saa tehdä kaivuutöitä, kun LVP (Low Visibility Procedures) eli huonon
näkyvyyden toimenpiteet on aloitettu. Tällä keinolla pyritään minimoimaan riskejä sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat muutenkin haasteelliset lentotoiminnalle. Lentoasemalla
on paljon paikkoja, joissa putkitusta ei ole juuri käytetty. Olemassa olevia putkituksia
löytyy teiden alituksissa, mutta muuten kaapelointi on tehty suoraan maahan.

Työnvaiheistus ja kuormien yliheitot ovat hyvin tärkeässä osassa jakeluverkon uusinnassa. Työnvaiheistus on määritelty ja mietitty ennakkoon siten, että katkojen määrä ja
pituus ovat kaikkein tehokkaimmin suljettu pois. Toiminta vaiheistuksen mukaan vaatii
tilaajalta ison panostuksen, jotta työmaalla pystytään riittävän tarkasti seuraamaan ohjeiden noudattamista. Väärän kaapelin katkaisu tai kaapelijatkojen väärä kytkentä järjestys voivat aiheuttaa lento-onnettomuuden tai ainakin todennäköisyys siihen kasvaa. On
huomattava, että jokin kuorman erityispiirre voi vaatia yliheiton ajaksi esimerkiksi varavoimakoneen käyttöä. Näistä asioista on sovittava paikallisen henkilöstön kanssa etukäteen miten varaudutaan mihinkäkin työhön.

Yksi mainitsematon riski voi olla myös rahoitusvaikeudet kesken uusinta projektin. Tässä
työssä on aikaisemmin viitattu siihen, ettei uusintaprojektista voida ottaa vain osaa suunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja. On hyvin harmillista, jos näin kävisi jossain projektin vaiheessa ja jo hankittuja järjestelmiä ei välttämättä saada operatiiviseen käyttöön. Etenkin
varmennettu verkko on kriittinen, koska nykyinen verkko on rakennettu eri jännitteelle,
kuin mitä uusi rakennetaan. Iso riski on myös siinä, että yli-ikäinen verkko olisi vielä käytössä aiheuttaen suurempia ongelmia lentoaseman sähköjärjestelmiin. Taloudellisten
menetyksien lisäksi sillä olisi iso imagollinen tappio kansainvälisessä kilpailutilanteessa.

6

Yhteenveto

Lentoaseman sähkönjakeluverkko on hyvin iäkästä ja se on rakennettu eri aikakausina.
Kokonaisvaltaista jakeluverkon suunnittelua ja tarkastelua ei ole verkonrakennuksen yhteydessä tehty. Vielä 1990-luvulla lentoaseman jakeluverkko on ollut rengasverkko,
mutta sen jälkeen lentoaseman kasvun yhteydessä jakeluverkkoa ei ole vahvistettu rakentamisen yhteydessä. Näin ollen rengasverkko on jouduttu erottamaan kahdeksi eri
verkoksi. Kriittinen kuorma on pidetty varmennetussa verkossa ja vähemmän kriittinen
on siirretty verkkojakelun puolelle.
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Lentoaseman 6kV:n jakeluverkko on kaikkein vanhinta laajempaa siirtoverkkoa, joka on
jo ikänsä puolesta uusittavassa kunnossa. Varmennettu jakeluverkko sisältää paljon
vanhoja öljypaperieristeisiä syöttökaapeleita, joiden kuntoa ei ole päästy tarkastamaan
säännöllisesti. Toisaalta kyseiset kaapelit ovat toimintavarmoja, jos niihin ei kohdistu ulkoisia rasituksia. Lentoaseman jakeluverkosta on poistettu käytöstä yksi kyseistä kaapelityyppiä sisältävä syöttöyhteys sen vikaannuttua seitsemästä eri kohdasta. Kaapeleita
ei voida pitää enää luotettavina ja tämä on johtanut jakeluverkon uudelleen suunnitteluun.

Kaikki lentoaseman siirtoverkot (6kV ja 20kV) ovat tällä hetkellä säteittäisiksi rakennettuja. Käytännössä muuntamoihin ei ole mahdollisuuksia lisätä kuormia vapaiden lähtöjen
puuttuessa. Varmennetun verkon jakelulle säteittäinen verkko on iso riskitekijä, koska
vian ilmetessä koko vianpuoleinen osa on jännitteetön. 6kV:n verkko-osan sähkönsyöttö
tulee nykyisen 20kV:n muuntamon MA1a:n 20kV/0,4kV ja 6MA2 0,4kV/6kV muunnoksien kautta, jolloin sen tehokapasiteettia rajoittavat kaksi muuntajaa ja niiden välinen
pienjännitekaapelointi. 20kV:n jakeluverkosta puuttuu varalähdöt muuntamoilta, jolloin
uusia muuntamoita ei voida lisätä helposti nykyiseen verkkoon.

Nykyinen verkko on monimutkainen ja uuden jakeluverkon suunnittelussa lähdetään yksinkertaistettu verkko edellä. Nykyiseen verkkoon on vaikea saada 6kV:n varaosia nopealla toimitusajalla ja uuden jakeluverkon suunnittelussa on lähdetty selkeyttämään jakeluverkkoa poistamalla koko 6kV:n jännitetaso. Verkon suunnittelussa on etsitty teknistaloudellisesti sopivaa mallia huomioiden suunnittelun reunaehdot ilmailumääräyksistä
ja alueellisen verkkoyhtiön ohjeistuksista. Ilmailumääräykset ovat kuitenkin ne ohjeet,
jotka määräävät lentoaseman sähkönjakelua lentoliikenteen turvallisen käytön puolesta.

Uuden jakeluverkon luotettavuutta kehitetään korvaamalla vanha muuntamo MA1a uudella kaksoiskisko muuntamolla MA1:llä. Kaksoiskiskomuuntamoon voidaan liittyä lentoaseman nykyisellä syötöllä siten, että liitytään syöttökaapelilla muuntamon molempiin
syöttökennoihin mahdollistaen huoltotöiden tekeminen katkottomasti. Lentoaseman syötön päässä sähköasemalla tehtävä huolto aiheuttaa jakelukatkoksen. Kaksoiskiskomuuntamolla varaudutaan tulevaisuuteen, jossa toiseen syöttökennoon olisi mahdollista
liittyä alueellisen verkkoyhtiön toisella syötöllä. Lentoasema on käynyt avointa keskustelua verkkoyhtiön kanssa aiheesta ja verkkoyhtiössä ollaan suhtaudutta hyvin positiivisesti asiaan. Uudella MA1:llä saadaan myös rele- ja katkaisijasuojaukset Finavian hal-
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lintaan, kun vanhassa muuntamossa niitä ei ole ollut. Koko uusi rakennettava jakeluverkko pystytään suojaamaan omilla johtolähtöihin asennetuilla suojauksilla, jolloin vian
erottaminen ei aiheuta pitkiä jakelukatkoksia niin kuin nykyisessä verkossa voi esiintyä.

Lentoaseman koko jakeluverkoston uusinta on kallisinvestointi. On kuitenkin huomattava, että jakeluverkon käyttöiäksi lasketaan 40-45 vuotta, jolloin investointi jakaantuu
pitkälle ajalle. Finavialla on sovittu, että investoinnin kirjanpidollinen poistoaika on 15
vuotta. Lentoaseman jakeluverkon uusinnasta laskettiin kaksi erilaista vaihtoehtoa ja kolmen kymmenen vuoden käytöllä keskitetty varmennettujakeluverkko muodostui edullisemmaksi. Käytännössä vaihtoehtojen erot keskenään liittyivät pelkästään varmennetun
verkon ratkaisuihin.

Uusi 20kV:n jakeluverkko rakennetaan renkaaksi lisättynä kahdella varasyötöllä tämän
suunnitelman myötä. Uudet muuntamot hankitaan kaukokäyttömahdollisuuksin ja varmennetun sekä verkon alamuuntamoita yhdistetään samaan rakennukseen. Tällä vähennetään muuntamorakennuksien määriä ja huoltoyhteyksien rakentaminen verkon ja
varmennetun välille on helppoa. Lentoaseman varmennettu sähkönjakelu rakennetaan
omaksi rengasverkoksi lentoaseman alueelle. Alueellisella verkkoyhtiöllä on keskitetty
maasulun sammutus käytössä ja lentoaseman verkkojakelun sammutus tapahtuu heidän toimestaan. Varmennetun jakelun maasulun sammutus tulee tehdä paikallisesti,
koska varmennettu jakelu tulee normaalitilanteessa verkkojakelun puolelta muunnoksella 20kV/0,4kV varavoimakoneen ohjauskeskuksen kautta varmennettuun verkkoon
0,4kV/20kV, jolloin keskitetty sammutus ei varmennettuun verkkoon toimi. Varmennetun
verkon 20kV:n maakaapeleissa syntyy kapasitiivista varausvirtaa, joka tulee kompensoida saman suuruisella induktiivisella virralla eli kuristimen lisäyksellä.

Uuden suunnitelman jakeluverkossa tulee hyvin huomioitua käyttövarmuus ja luotettavuus sekä verkon että varmennetun verkon puolella. Lentoasema sijaitsee alueella,
jossa on paljon huonon näkyvyyden toimenpiteet käytössä, mikä tarkoittaa varavoimakoneen käyttöä lentoasemalla. Varavoimakonetta käytetään 500-600 tuntia vuodessa,
joka on suhteellisen paljon. Koska jakeluverkon uusinnalla parannetaan huomattavasti
verkon käyttövarmuutta, on myös huomioitava varavoimakoneen käyttövarmuus. Keskitettyä varavoimakonetta ehdotetaan kahdennettavan, koska näin suurilla ajotunneilla varavoimakoneen vikaantuminen on hyvin todennäköistä. Näissä olosuhteissa ilmailumääräyksien mukaan lentoasema on suljettava, jos kahta erillistä sähkönsyöttöä ei ole käytettävissä.
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Finavialla tehdään pilottihanke, jossa koko kenttävalomuuntamon kuormien suojaksi
hankitaan iso UPS laite. UPS laitetta syötetään normaalisti verkkojännitteellä ja varmennetaan sähkökatkotilanteita varten varavoimakoneella. Tässä työssä ei ehditty tätä ratkaisua tarkastella käyttöön liittyen. Isolla UPS järjestelmällä saataisiin etuna, ettei varavoimakoneita tarvittaisi ajaa kuin koekäytöt ja oikeat sähkökatkot UPSin varmennettua
kuormien sähkönjakelun. UPS laitteilla säästettäisiin kymmeniä tuhansia euroja vuodessa pelkästään polttoainekustannuksissa. UPS järjestelmän soveltuvuudesta kyseiselle lentoasemalle olisi hyvä tarkastella omana työnä. Etenkin sähköteknisesti olisi hyvin kiinnostava saada tietoon, miten UPS laite käyttäytyy kun 0,4kV:n jännitteelle asennettuna se syöttäisi 0,4kV/20kV:n korotusmuuntajan kautta kuormia.

Uuden verkon rakentaminen operatiivisen toiminnan aikana on haasteellinen toteuttaa.
Jo pelkästään kuormien yliheitto syöttävien keskuksien välillä vaatii paljon valmisteluja
ja sopimista. Siten kokonaisen sähkönjakelujärjestelmän asentaminen käytössä olevalla
lentoasemalla on ison työn takana. Kaapelointityö liikennealueella on yksi kriittisimmistä
työvaiheista, joka pitää saada valmiiksi lähtevien ja saapuvien lentokoneiden välissä.
Uuden järjestelmän käyttöön saaminen aiheuttaa useita sähkökatkoja lentoasemalla, joiden pituuksiin voidaan vaikuttaa hyvällä valmistautumisella ja suorittamalla asennustyöt
oikeassa järjestyksessä. Jakeluverkko on haavoittuvainen kunnes vanha verkko saadaan kokonaisuudessaan korvattua uudella.
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Liite 2

Vaihtoehto 1 annuiteettilaskelma

vuosi
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053

Annuiteetti
157 041,32
187 707,43
246 872,15
438 950,12
525 885,60
525 885,60
525 885,60
525 885,60
525 885,60
525 885,60
525 885,60
525 885,60
525 885,60
525 885,60
525 885,60
368 844,28
338 178,17
279 013,45
86 935,48
-

huoltokustannukset
varavoimakone
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
7300
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8500
8500
8500
8500

Polttoaineet
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350
64350

Huoltokustannukset
UPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UPS akusto uusinnat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UPS Uusinnat

Kokonaiskustannukset vuoteen 2051 mennessä

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kustannus
yhteensä / vuosi
227 891,32
258 557,43
317 722,15
509 800,12
596 735,60
596 735,60
596 735,60
596 735,60
596 735,60
597 535,60
597 535,60
597 535,60
597 535,60
597 535,60
597 535,60
440 494,28
409 828,17
350 663,45
158 585,48
72 350,00
72 350,00
72 350,00
72 350,00
72 350,00
72 350,00
72 350,00
72 350,00
72 350,00
72 350,00
72 850,00
72 850,00
72 850,00
72 850,00
10 257 334,04

1. vuoden
2. vuoden 3. vuoden
4. vuoden
5. vuoden
investoinnin investoinnin investoinnin investoinnin investoinnin Annuiteetti
annuiteetti annuiteetti annuiteetti annuiteetti
annuiteetti yhteensä
157 041,32
157 041,32
157 041,32
30 666,11
187 707,43
157 041,32
30 666,11
59 164,72
246 872,15
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
438 950,12
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
157 041,32
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
525 885,60
30 666,11
59 164,72
192 077,97
86 935,48
368 844,28
59 164,72
192 077,97
86 935,48
338 178,17
192 077,97
86 935,48
279 013,45
86 935,48
86 935,48
0
7 888 284,04

Liite 2

Vaihtoehto 2 annuiteettilaskelma

vuosi
Annuiteetti
2019
160 573,54
2020
165 871,87
2021
193 487,43
2022
341 733,73
2023
471 591,06
2024
471 591,06
2025
471 591,06
2026
471 591,06
2027
471 591,06
2028
471 591,06
2029
471 591,06
2030
471 591,06
2031
471 591,06
2032
471 591,06
2033
471 591,06
2034
311 017,52
2035
305 719,19
2036
278 103,63
2037
129 857,34
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053

huoltokustannukset
varavoimakone +
alamuuntoasemat
Polttoaineet
6500
6500
6500
6500
6500
13000
13000
13000
13000
14600
14600
14600
14600
14600
14600
14600
14600
14600
14600
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
17000
17000
17000
17000

Huoltokustannukset
UPS
64350
64350
64350
64350
64350
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660
88660

0
0
0
0
0
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5500
5500
5500
5500
5500
5500
6050
6050
6050
6050
6050
6655
6655
6655
6655
6655
7320,5
7320,5
7320,5
7320,5
7320,5
7320,5

UPS akusto uusinnat UPS Uusinnat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
30 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 648
0
0
0
0
0
0
0

Kokonaiskustannukset vuoteen 2051 mennessä

Kustannus
yhteensä / vuosi
231 423,54
236 721,87
264 337,43
412 583,73
542 441,06
578 251,06
578 251,06
578 251,06
578 251,06
607 851,06
579 851,06
580 351,06
580 351,06
580 351,06
610 199,06
419 777,52
414 479,19
387 413,63
239 167,34
210 710,00
110 710,00
110 710,00
111 315,00
111 315,00
142 115,00
111 315,00
111 315,00
111 980,50
111 980,50
145 628,50
112 980,50
112 980,50
112 980,50
10 728 339,97

1. vuoden
2. vuoden 3. vuoden
4. vuoden
investoinnin investoinnin investoinnin investoinnin
annuiteetti annuiteetti annuiteetti annuiteetti
160 573,54
160 573,54
5 298,33
160 573,54
5 298,33
27 615,56
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
160 573,54
5 298,33
27 615,56
148 246,30
5 298,33
27 615,56
148 246,30
27 615,56
148 246,30
148 246,30

5. vuoden
investoinnin Annuiteetti
annuiteetti yhteensä
160 573,54
165 871,87
193 487,43
341 733,73
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
471 591,06
129 857,34
311 017,52
129 857,34
305 719,19
129 857,34
278 103,63
129 857,34
129 857,34
0
7 073 865,97

