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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Electrical Engineering 
Option of Electric Power Engineering 
 
KUHLBERG, NIKO:  
Standardization of Electrical Designing of WTE Cranes 
 
Bachelor's thesis 65 pages, appendices 3 pages 
April 2015 

The purpose of this thesis was to standardize electrical design of WTE  
(Waste to Energy) cranes of Konecranes. In the first part of this thesis, the purpose was 
to develop an automated calculation template for electrical dimensioning of WTE 
cranes. The company had already some separate dimensioning templates for electrical 
calculations. All of those previous calculation templates are included in this new  
automated calculation template. In the second part of this thesis, the purpose was to  
create a template drawing for WTE cranes. The goal was to utilize the options and  
variants tool of the electrical design software E3.  
 
The automated calculation template that was created in this thesis, will reduce  
significantly design hours spent in electrical dimensioning of WTE cranes. The template 
also improves and stabilizes the quality of electrical dimensioning and reduces errors. 
Especially the cable dimensioning and voltage drop tool will be useful and important for 
sales department. Template drawing that was created in the second part of this thesis, 
will make the electrical design of WTE cranes easier, faster and cheaper. Template 
drawing also improves quality of electrical drawings. Standardized sheet numbers, 
components and connections of template drawing will also improve co-operation  
between different departments that are in some part of selling, designing, constructing 
or servicing WTE cranes. 
 
Benefits that are achieved due to the calculation template and template drawing are so 
remarkable that this thesis could be described as very profitable for the company. In the 
future, making the most of the results of this thesis, the company will have to take care 
of updating the calculation template and the template drawing if there are some changes 
in WTE application. 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

Applikaatio Tuote eli tietyntyyppinen nosturimalli, kuten esimerkiksi 

jätteenkäsittelynosturit, paperirullavarastonosturit ja sata-

manosturit 

Biofuel WTE-nosturi, joka käsittelee puuhaketta 

E3 Konecranesin käyttämä sähkösuunnitteluohjelma 

GL Grab Lifter. WTE-nostureissa käytetty kahmarin nostami-

seen tarkoitettu vaunumalli 

Hopperi Jätteenkäsittelytilan ylätasolla oleva suppilo, johon poltetta-

va jäte lasketaan (kuva 1) 

Kahmari WTE-nostureissa käytetty hydrauliikalla toimiva kuor-

mauselin (kuva 1) 

Optio Pohjakuvan valinnainen lisäominaisuus, kuten esimerkiksi 

törmäyksenestolaitteisto 

PLC Programmable Logic. Ohjelmoitava logiikka 

Pohjakuva Automatisoidut WTE-nosturin sähkökuvat, joissa on hyö-

dynnetty optioita ja variantteja. 

Variantti Pohjakuvan option vaihtoehtoinen ominaisuus, kuten esi-

merkiksi mallin x tai y törmäyksenestolaitteisto 

WTE Waste to Energy. Jätteestä energiaksi 

Yksitiekaavio Sähkökuva, jossa esitetään nosturin tärkeimmät virtapiirit 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyön tilaajana toimi Konecranes, joka on yksi maailman johtavista nos-

tolaitevalmistajista. Konecranes työllistää maailmanlaajuisesti tällä hetkellä noin 12 

tuhatta työntekijää 48:ssa eri maassa ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli 2011 miljoonaa 

euroa (Konecranes, Intranet). Konecranes on jakanut toimintansa kahteen liiketoiminta-

alueeseen; laitteisiin ja kunnossapitopalveluihin. Noin 60 prosenttia yrityksen liikevaih-

dosta syntyy laitteista ja 40 prosenttia kunnossapitopalveluista. Opinnäytetyö tehtiin 

Konecranesin Laitteet-liiketoiminta-alueen Teollisuusnosturit-yksikölle. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli vakioida jätteenkäsittely- eli WTE-nostureiden sähkö-

suunnittelua. Työn ensimmäisessä vaiheessa vakioitiin WTE-nostureiden sähköistä mi-

toitusta automatisoimalla mitoitukseen käytettävää laskentapohjaa. Toisessa vaiheessa 

kehitettiin yrityksen käyttämän, Zuken Inc. -ohjelmistotalon valmistaman sähkösuunnit-

teluohjelma E3:n avulla WTE-nostureille automatisoidut sähkökuvat eli pohjakuva ja 

luotiin siihen tarvittavat optiot ja variantit.  

 

Sähköistä mitoitusta automatisoitaessa yhdistettiin yrityksen käytössä jo olleet laskenta-

työkalut yhteen laskentapohjaan ja sovitettiin ne toimimaan yhdessä toistensa kanssa. 

Laskentapohjaan luotiin mahdollisuus laskennan automaattiseen täyttämiseen applikaa-

tion mukaisilla mitoitustiedoilla. Tavoitteena oli luoda laskentapohjaan erityisesti yri-

tyksen myyntiosaston toivoma työkalu nosturin koneistojen eri osioiden kaapelinmitoi-

tukseen, josta olisi helposti havaittavissa kaapelinmitoituksen vaikutukset koneistojen 

jännitteenalenemiin. 

 

Pohjakuvassa hyödynnettiin parhaalla mahdollisella tavalla suunnitteluohjelma E3:n 

ominaisuuksia ja luomaan niiden avulla toimiva ja mahdollisimman pitkälle automati-

soitu kokonaisuus, joka käyttöönottonsa jälkeen vähentää merkittävästi WTE-

nostureiden sähkösuunnitteluun käytettäviä työtunteja sekä kustannuksia. Samalla vaki-

oitu pohjakuva ja siihen vakioidut komponentit helpottavat yhteistyötä yrityksen eri 

osastojen, kuten myynnin, suunnittelun, tuotannon ja huollon välillä sekä yhtenäistävät 

pohjakuvan avulla suunniteltujen projektien sähkökuvia ja niiden laatua. Pohjakuvaa 

laadittaessa huomioitiin applikaation turvavaatimukset ja applikaatiota koskevat stan-

dardit. 
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2 WTE-NOSTURIT 

 

 

2.1 Mikä on WTE-nosturi?  

 

WTE-nosturi eli jätteenkäsittelynosturi on merkittävä osa nykypäivän jätteenpolttolai-

toksia. Nosturin tehtävänä laitoksissa on jatkuva materiaalin eli jätteen käsittely, joka 

alkaa materiaalin saapumisesta ja päättyy sen erotteluun sekä lopulta polttamiseen. 

WTE-nosturin toiminta on jaoteltu kolmeen eri osa-alueeseen, joita nosturi ohjelmoi-

daan suorittamaan tietty osa ajasta laitoksessa. Nämä kolme osa-aluetta ovat purkupaik-

kojen siivous, sekoitus ja syöttö uuniin. WTE-nosturit ovat pääsääntöisesti täysin auto-

maattisia tai puoliautomaattisia nostureita, joiden jatkuva toimintakunto on välttämätön-

tä jätteenpolttolaitoksille. Jos nosturi pysähtyy laitoksella, koko jätteenpolttoprosessi on 

vaarassa, joka taas johtaa merkittäviin taloudellisiin menetyksiin. Kuvassa 1 on esitetty 

nostokapasiteetiltaan 9,5 tonnin WTE-nosturi. Kuvaan on merkitty tämän opinnäytetyön 

kannalta tärkeitä nosturin ja jätteenpolttolaitoksen komponentteja. Festoonista ja kah-

marista on kerrottu tarkemmin kappaleessa 2.2 ja hopperin käyttötarkoitus on selitetty 

tämän työn lyhenteissä ja termeissä. 

 

 
KUVA 1. WTE-nosturi jätteenpolttolaitoksella (WTE Electrics 2014, muokattu) 



9 

 

WTE-nosturit suunnitellaan tapauskohtaisesti jätteenpolttolaitoksen kokonaispolttoka-

pasiteetin ja jätteenkäsittelyalueen rakenteen mukaisesti. Myös poltettavan jätteen tyyp-

pi sekä jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn kuluva aika vaikuttavat nosturin suunnitte-

luun. Nosturit tulee suunnitella siten, että ne ovat mahdollisimman toimintavarmoja ja 

niiden huoltotarpeen tulee olla vähäinen. Mikäli nosturi tarvitsee huoltoa, se tulee olla 

nopeasti, helposti ja ennen kaikkea turvallisesti suoritettavissa. Turvallisuus on muuten-

kin merkittävä osa WTE-nosturia, sillä täysin automaattisesti tai puoliautomaattisesti 

jätteenkäsittelylaitoksessa itsestään liikkuvat nosturit ovat merkittävä turvallisuusriski 

käsittelyalueella mahdollisesti liikkuville ihmisille tai muille laitteille. Tämän vuoksi 

WTE-nostureille tehdään aina projektikohtainen riskianalyysi. Riskianalyysin perusteel-

la nosturit varustetaan projektin vaatimilla turvaratkaisuilla, jotka joko rajoittavat nostu-

rin liikkumista tai estävät sen kokonaan, kun käsittelyalueella havaitaan muuta liiken-

nettä. 

 

 

2.2 Nosturin pääkomponentit 

 

WTE-nosturit ovat kaksipalkkisia siltanostureita. Tämä tarkoittaa sitä, että nosturin silta 

on rakennettu kahdesta palkista eli pääkannattimesta. Molempien pääkannattimien tulee 

pystyä kantamaan nosturin vaunun ja nostimella nostettavan materiaalin paino. (Halmi-

nen 2007, 17) Kuvassa 2 on esitetty WTE-nosturin rakenne ja pääkomponentit.  

 

 
KUVA 2. WTE-nosturin pääkomponentit (Crane Operators Manual, muokattu) 
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2.2.1 Silta 

 

Nosturin silta kulkee rakennuksessa omalla, sille rakennetulla radallaan kuvassa 2 esite-

tyn radan suuntaisesti. Varsinainen nostin sijaitsee vaunussa, joka taas kulkee sillan 

suuntaisesti sillan kahden kannatinpalkin välissä omilla kiskoillaan. Nostin puolestaan 

ohjaa pystysuuntaisesti varsinaista nostolaitetta eli WTE-nostureissa kahmaria. Nämä 

erisuuntaiset liikeradat mahdollistavat nosturin liikkumisen joka suuntaan. Nostimen, 

vaunun ja sillan liikkeen mahdolliseksi tekevät moottorit, joita nostimessa yleensä on 

yksi ja vaunussa sekä sillassa kaksi.  

 

 

2.2.2 Kahmari 

 

Kahmari on WTE-nostureissa käytetty nostolaite. Kahmarin avulla hoidetaan varsinai-

nen jätteenkäsittely laitoksissa. Kahmareita ohjataan hydraulisen pumpun ja useiden 

hydraulisylintereiden avulla. Kuvassa 3 on esitetty kahmari sekoittamassa jätettä jät-

teenpolttolaitoksessa. 

 

 
KUVA 3. Kahmari sekoittamassa jätettä (WTE Electrics 2014, muokattu) 
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2.2.3 Vaunu 

 

Merkittävä osa WTE-nosturia on vaunu. WTE-nostureissa pääsääntöisesti käytetään GL 

(Grab Lifter) -mallista vaunua, joka on nimenomaan kahmareiden nostamiseen tarkoi-

tettu vaunumalli. GL-vaunuja on saatavilla useita eri malleja eri nosturikokoihin ja ap-

plikaatioihin. Kaikkiin malleihin on vakioitu komponentit ja niiden sähkötekniset mitoi-

tustiedot. Näin ollen GL-vaunut ovatkin WTE-nosturin sähkösuunnittelun perusta, sillä 

iso osa nosturin sähkölaitteistosta sijaitsee juuri vaunussa. Vaunussa on sekä vaunun 

siirron että noston koneistot. Lisäksi vaunut on varustettu kytkentäkoteloilla, erilaisilla 

rajakytkimillä ja antureilla sekä enkoodereilla. Kuvassa 4 on esitetty GL-vaunu ja sen 

sisältämät pääkomponentit. 

 

 
KUVA 4. GL-vaunu (Konecranes presentation Waste to Energy, muokattu) 

 

Päänostimen lisäksi WTE-nostureihin tulee joskus valinnaisena lisäominaisuutena apu-

nostin, jossa on apukahmari. Apunostin asennetaan omaan vaunuunsa, joka voidaan 

mekaanisesti kiinnittää päänostimen vaunuun. Apunostin ja apukahmari ovat tarkoitettu 

pääsääntöisesti hopperin (kuva 1) eli jätteenpolttolaitoksen ylätasolla olevan suppilon 

mahdollisten tukkeutumien poistoon. Apunostinta on mahdollista ajaa kahdella eri no-

peudella, eli hitaalla ja nopealla. Siinä missä WTE-nostureiden päänostinten kapasiteetti 

on 4–28 tonnia, vakiomallisen apunostimen nostokapasiteetti on yksi tonni.  
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2.2.4 Sähkönsyöttö 

 

Sähkönsyöttö nosturiin tapahtuu festoonin avulla. Festoon on niin sanottu riippukaapeli, 

joka koostuu päällekkäin nidotuista lattakaapeleista. Festoon kulkee nosturin mukana, 

mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että nosturin silta vetää perässään festoonia, joka on 

sidottu sopivin välimatkoin erillisiin kaapelivaunuihin, jotka kulkevat omalla niille ra-

kennetulla nosturin radan suuntaisella kiskollaan. Festoonin tulee olla mitoitettu siten, 

että sillan on mahdollista liikkua molempiin radan ääripäihin. Kaapelivaunuja tulee olla 

riittävän tiheästi, jotta kaapelivaunujen välissä roikkuva ylimääräinen kaapeli ei roiku 

liian alhaalla, eikä kaapeli näin takerru kiinni mihinkään. Samalla periaatteella syötetään 

sähkö myös sillalta vaunuun. Sähkönsyötön lisäksi festoonissa kulkee myös paljon oh-

jaus- ja mittaussignaaleja, joista suurin osa välitetään valokuidun avulla. Festoon ja sen 

rata on esitetty sivulla 8 olevassa kuvassa sillan ulkoreunassa (kuva 1). 

 

 

2.2.5 Huoltotasot 

 

Nosturissa suoritettavia huoltotoimenpiteitä varten, nosturit on varustettu erillisillä huol-

totasoilla, joilla huoltomiesten on helppo kulkea töissään. Nosturin huoltotasot on ra-

kennettu vaunuun ja siltaan. Rakennuksen huoltotason kautta kuljetaan nosturin huolto-

tasoille. Huoltotasojen, kuten myös laitoksen muidenkin sisäänkäyntien ovet tai portit 

varustetaan erilaisilla rajakytkimillä, jotta esimerkiksi huoltomiehen mennessä huoltota-

solle nosturia huoltamaan, estetään nosturin liikkuminen ja näin mahdollistetaan turval-

linen työskentely nosturissa. 

 

 

2.2.6 Ohjaus 

 

Jätteenpolttolaitoksessa on yleensä vähintään kaksi WTE-nosturia sekä usein myös yksi 

apunostin ja apukahmari, jotta laitoksen toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. Pää-

sääntöisesti yksi nosturi on käytössä kerrallaan ja toinen on varalla. Toinen nosturi ote-

taan käyttöön tarvittaessa, esimerkiksi kun ensimmäistä esimerkiksi huolletaan. Näin 

vältytään turhilta seisokeilta jätteenpolttoprosessissa. Laitoksessa on erillinen ohjaamo-

huone, jossa on yleensä yksi ohjaustuoli nosturia kohden. Lisäksi huoltotoimenpiteitä 

varten, nosturi varustetaan radio-ohjaimella, jolla nosturia on mahdollista ajaa manuaa-
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lisesti. Normaalissa käyttötilanteessa nosturit kuitenkin toimivat laitoksessa täysin au-

tomaattisesti tai puoliautomaattisesti. Automaattinen toiminta tarkoittaa sitä, että nosturi 

suorittaa itsenäisesti siivousta, sekoitusta ja syöttöä uuniin. Kutakin osa-aluetta suorite-

taan ohjelmoitu osuus ajasta. Puoliautomaattinen ohjaustapa tarkoittaa sitä, että esimer-

kiksi ohjaustuolista nappia painamalla annetaan nosturille käsky ajaa hopperille, jonka 

jälkeen nosturi liikkuu automaattisesti hopperille. (Redlig, A. 2014) 

 

 

2.3 Sähköiset pääkomponentit 

 

Jätteenpolttolaitoksella WTE-nosturin sähköiset pääkomponentit ovat jaoteltu useam-

paan eri paikkaan. Nosturin pääsähkökomponentit ovat esitetty kuvassa 5.  

 

 
KUVA 5. WTE-nosturin pääsähkökomponentit (WTE Electrics 2014, muokattu) 
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2.3.1 Sähköhuone 

 

Nosturin pääsähkökaapit sijaitsevat sähköhuoneessa, jonne sähkö syötetään rakennuk-

sesta. Sähköhuoneen pääsähkökaapeista käytetään tunnusta R1-E1. Pääsähkökaapit 

koostuvat useasta peräkkäisestä sähkökaapista. Tästä syystä sähkökaapeista käytetään-

kin usein nimitystä kaappiletka. WTE-nostureiden kaappiletkassa on määritelty omat 

sähkökaapit riviliittimille, PLC:lle, inverttereille, valaistus- ja lämmityspiireille, suodat-

timille, verkkoonjarrutusyksikölle, sulakkeille sekä virransyötölle. 

 

 

2.3.2 PLC-huone 

 

PLC-huoneessa on nosturin päälogiikkakotelo E5, eli ohjelmoitavien logiikoiden pää-

keskus, jonka kautta ohjaussignaalit välitetään nostureille. Ohjelmoitava logiikka on 

nosturin automaatiojärjestelmän tärkein osa. Käyttämällä ohjelmoitavaa logiikkaa ohja-

ustapana releohjauksen sijaan, mahdollistetaan monimutkaisemmat ohjaukset. Lisäksi 

yhdellä ohjelmoitavalla logiikalla voidaan korvata useita releohjauksia. WTE-

nostureissa normaalin ohjelmoitavan logiikan lisäksi käytetään myös turvalogiikkaa, 

josta on kerrottu tarkemmin nosturin turvallisuutta käsittelevässä kappaleessa 3.2.9. 

 

 

2.3.3 Ohjaamo 

 

Ohjaamossa on ohjaustuoleille yhteinen kytkentärasia E40, jonka kautta tieto pääsee 

kulkemaan tuolin ja nosturin välillä. Ohjaustuoleja on siis useimmiten saman verran 

kuin nostureita laitoksessa, ja jokaiselta tuolilta on mahdollista ohjata mitä tahansa nos-

turia. Ohjaustuolissa sijaitsee ohjauspulpetit E44 ja E45 tuolin molemmin puolin. Tuo-

lin valmistajasta riippuen yleensä näissä pulpeteissa sijaitsevat myös varsinaiset nostu-

rin ohjaimet eli joystickit ja painonapit, joilla nosturia on myös mahdollista ohjata.  
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2.3.4 Rakennus 

 

Rakennukseen on sijoitettu jokaista nosturia kohden yleensä oma kytkentäkotelo E101, 

joka toimii nosturille menevän festoonin kytkentäpaikkana. Festoonin toinen pää on 

kytketty nosturin sillalla sijaitsevaan kaappiletkaan R3-E1. Nosturiin, nosturin ohjaus-

paikoille sekä myös muualle laitokseen asennetaan useita hätäpysäytyspainikkeita, joi-

den kaikkien kaapelointi kulkee hätäpysäytyskotelon E106 kautta. (WTE Electrics 

2014) Lisäksi rakennukseen voidaan applikaation valinnaisena lisäominaisuutena asen-

taa etäasemia nosturin ohjausta varten. Tällaisia etäasemia ovat muun muassa rekka-

alueen ja hopperin etäasemat. 

 

 

2.3.5 Nosturin silta ja vaunu 

 

Nosturin sillalla sijaitsee kaappiletka R3-E1, jossa sijaitsee nosturikohtaisia suojalaittei-

ta ja kytkentöjä. Kaappiletka R3-E1 koostuu pääsääntöisesti kolmesta sähkökaapista; 

PLC-kaapista, valaistus- ja lämmityskaapista sekä riviliitinkaapista. Nykyään joihinkin 

projekteihin suunnitellaan neljä sillan kaappia, jolloin normaaliin kaappiletkaan lisätään 

toinen riviliitinkaappi. Sillan kaappiletkaa R3-E1 syötetään sähköhuoneen pääsähkö-

kaapeilta kytkentäkotelon E101 kautta. Sillan kaappiletkalta syötetään sähkö nosturin 

vaunuun, jossa on vielä kaksi pienempää koteloa, eli riviliitinkotelo E2A1 ja PLC-

kotelo E2A1Z. 

 

Sillan moottoreille sähkö syötetään suoraan R3-E1 kaappiletkasta, mutta vaunun ja nos-

ton moottoreiden syöttö kulkee kotelon E2A1 kautta. Moottorit ja niiden kaapeloinnit 

ovat vakioitu applikaatioon. WTE-nosturin sillassa, vaunussa ja nostossa käytetään Ko-

necranesin itse valmistamia erikoisvalmisteisia oikosulkumoottoreita, joiden tehot ap-

plikaation mukaisissa WTE-projekteissa liikkuvat välillä 3,6–326 kilowattia. Mahdolli-

sessa apunostimessa käytetään vakiomallista kaksinopeuksista oikosulkumoottoria, jon-

ka teho on 9 kilowattia. 

 

 

  



16 

 

2.4 Nosturityypit 

 

WTE-applikaation nosturit ovat jaoteltu WTE-nostureihin ja Biofuel-nostureihin. WTE-

nostureita käytetään normaaleilla jätteenpolttolaitoksilla, jossa käsitellään kaikkea pol-

tettavaksi kelpaavaa jätettä. Biofuel-nosturit taas ovat suunniteltu toimimaan laitoksissa, 

joissa poltetaan vain biohajoavaa puuhaketta. Siinä missä WTE-nostureita on laitokses-

sa yleensä kaksi tai useampia, Biofuel-nostureita on yleensä vain yksi laitosta kohden. 

Tämän lisäksi Biofuel-nosturilla ei ole ollenkaan ohjaustuolia, ja nosturit toimivat lai-

toksissa ainoastaan täysin automaattisesti. (Redlig, A. 2014) Tässä opinnäytetyössä pu-

huttaessa WTE-nostureista, tarkoitetaan pääsääntöisesti koko WTE-applikaation alaisia 

nosturimalleja, eli WTE- sekä Biofuel-nostureita, sillä edellä mainituista seikoista huo-

limatta, sähkösuunnittelun kannalta ne eivät juurikaan eroa toisistaan. 

 

 

2.5 Sähkösuunnitteluprosessi suunnittelijan näkökulmasta  

 

WTE-nostureiden sähkösuunnittelu käynnistyy siitä, kun tieto uudesta projektista saa-

puu. Projektille valitaan pääsuunnittelija ja suunnittelija. Tämän jälkeen projektista pi-

detään aloituspalaveri, jossa käydään läpi projektin lähtötietoja ja mahdollisia vielä 

avoimia asioita. Pääsuunnittelija toimittaa projektin lähtötiedot suunnittelijalle. Suunnit-

telija tutustuu lähtötietoihin ja kommunikoi pääsuunnittelijan kanssa, mikäli lähtötie-

doissa on puutteita tai epäselviä asioita. Lähtötietojen ja pääsuunnittelijan suunnittelijal-

le toimittamien moottorilaskelmien ja inverttereiden tilauskaavakkeiden avulla suunnit-

telija aloittaa projektin sähköisen mitoittamisen. Sähköinen mitoittaminen ennen opin-

näytetyötä tarkoitti usean erillisen laskentapohjan manuaalista täyttämistä. Mitoituksen 

perusteella saatiin määritettyä projektille mm. sopivat kontaktorit, suojalaitteet, kaapelit, 

mahdollisten jarruvastusten tyyppi ja määrä sekä lisätuulettimen ja suodattimien tarve. 

 

Sähköisen mitoituksen suoritettuaan suunnittelija aloittaa projektin sähkökuvien laati-

misen. Ennen opinnäytetyötä, sähkökuvia laadittaessa lähdettiin yleensä liikkeelle jon-

kin aiemman projektin sähkökuvista, jossa oli mahdollisimman paljon yhtäläisyyksiä 

suunniteltavan projektin kanssa. Suunnittelija huolehtii, että sähkökuvissa on käytetty 

oikean tyyppisiä ja kokoisia suojalaitteita, kontaktoreita ja kaapeleita. Suunnittelija huo-

lehtii, että sähkökuvissa on kaikki projektin edellyttämät kytkennät ja ominaisuudet. 

Lisäksi suunnittelija huolehtii komponenttien oikeasta nimeämisestä. Suunnittelija aloit-
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taa projektin sähkökuvien laatimisen piirtämällä ensin yksitiekaaviot, johon sisältyy 

päävirtapiirien piirtäminen ja niihin oikeiden komponenttien valinta. Tämän lisäksi 

suunnittelija laatii projektin sähkökaappiletkasta ja ohjaimista layout-kuvat. Yksitiekaa-

viot hyväksytetään pääsuunnittelijalla ja lähetetään asiakkaalle, jotta rakennukseen voi-

daan rakentaa sähkönsyöttö nostureille ja varata tilaa kojekaapeille. Yksitiekaavioiden 

valmistumisen jälkeen suunnittelija aloittaa piirikaavioiden piirtämisen. 

 

Kun suunnittelija saa sähkökuvat sekä muun projektin liittyvän sähkösuunnittelutyön 

valmiiksi, suunnittelija lataa kaikki tarvittavat sähkösuunnitteluun liittyvät tiedostot 

tiedonhallintajärjestelmä Teamcenteriin, jossa suunnittelija tarkistaa ja hyväksyy ladatut 

tiedostot, jonka jälkeen pääsuunnittelija vielä tarkistaa ja hyväksyy tiedostot. Pääsuun-

nittelijan hyväksynnän jälkeen projektin sähkösuunnitteluun liittyvät tiedostot ovat val-

miita lähtemään eteenpäin. Teamcenter on Konecranesin käyttämä, Siemens PLM 

Software Inc. -nimisen yrityksen kehittämä tuote- ja suunnittelutiedonhallintajärjestel-

mä, jonka avulla voidaan hallita syntyvää tuotetietoa tuotekehityksen aikaisesta infor-

maatiosta työkulkuun sekä tarkastus- ja hyväksymisvaiheisiin. Konecranesin hyödyn-

tämiä Teamcenterin ominaisuuksia ovat muun muassa nimikkeiden, tuoterakenteen, 

yksilörakenteiden, työnkulun, muutosten ja dokumenttien hallinta. (Teamcenter, Sie-

mens)  

 

 

2.6 Toimitusprosessin toimintakierto tarjouksesta suunnitteluun 

 

Nosturin toimitusprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeista, jonka jälkeen myynti-

osasto neuvottelee asiakkaalle tarpeita vastaavan tarjouksen. Mikäli asiakas hyväksyy 

tarjouksen, lähtee prosessi eteenpäin. Asiakkaan kanssa sovitaan tarkemmat tiedot toi-

mituksesta ja sen sisällöstä. Tieto uudesta suunniteltavasta projektista toimitetaan suun-

nitteluosastolle, jonka jälkeen projektille nimetään pääsuunnittelijat ja suunnittelijat. 

Pääsuunnittelijat selvittävät etulinjan kanssa mahdolliset epäselvyydet, jonka jälkeen 

projektin suunnittelu voi alkaa. Etulinja on yrityksen alainen asiakasta lähinnä oleva 

yksikkö, jonka asiantuntemus ja osaaminen ovat merkittävässä roolissa projektin onnis-

tumisessa ilman suurempia ongelmia. Suunnittelun aikana sähkö-, automaatio- ja meka-

niikkasuunnittelun tulee kommunikoida toistensa kanssa ja sopia selkeät rajapinnat pro-

jektiin. Yrityksessä onkin sovittu, että suunnittelijat pitävät yhteisen suunnittelupalave-

rin rajapinnoista aina silloin, kun suunniteltavan projektin vaativuusaste sitä vaatii. 
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3 APPLIKAATION VAATIMUKSET 

 

 

3.1 Sähköinen mitoitus 

 

WTE-nosturin sähköistä mitoitusta aloitettaessa on tärkeää, että projektin lähtötiedot 

ovat riittävät ja oikeat. Lähtötietojen ja pääsuunnittelijalta saatujen moottorilaskelmien 

perusteella suunnittelija suorittaa projektin sähköisen mitoituksen. WTE-projektin säh-

köistä mitoitusta suorittaessaan suunnittelijan tulee syöttää huolellisesti oikeat arvot 

käytössä olevaan laskentapohjaan. Ennen tätä opinnäytetyötä, arvoja tuli syöttää manu-

aalisesti useaan erilliseen laskentapohjaan. 

 

WTE asettaa monia vaatimuksia nosturin sähköiselle mitoitukselle. Nosturin sähköinen 

mitoitus tulee suorittaa oikeassa jännitetasossa, oikeilla kuormituksilla sekä kuormitus- 

ja lämpötilakertoimilla. Sähköisessä mitoituksessa suunnittelijan tulee huolehtia, että 

jännitteenalenemat eivät ylitä projektissa sallittuja arvoja, kaapelit ovat oikein mitoitet-

tuja kuhunkin kuormitukseen ja että lämpöhäviöt eivät muodostu ongelmaksi. WTE-

nosturin rajat jännitteenalenemalle moottorin ohjaustyyppikohtaisesti ovat esitetty tau-

lukossa 1. 

 

TAULUKKO 1. Jännitteenalenemarajat WTE-nosturissa 

Moottorin ohjaustyyppi Nimellinen kuormitus Kiihdytystilanne  

Suoraan verkkoon käynnistys 5 % 10 % 

DC-väylä 3,5 % 5 % 

Hydrauliikka 5 % 20 % 

 

Jännitteenalenemarajat ovat johdettu standardista (SFS-EN 60204-32, 148) sekä verk-

koonjarrutusyksikön, apunostimen ja kahmareiden datalehdistä.  Nosturin päänosto-

koneisto sekä vaunun ja sillan siirto ovat invertterikäyttöjä, joiden teho otetaan yhteises-

tä DC-väylästä. Yhteinen DC-väylä on osa verkkoonjarrutusyksikköä, jolla mahdolliste-

taan yhden koneiston jarrutuksessa vapautuvan energian hyödyntäminen muissa yhtei-

seen DC-väylään kytketyissä koneistossa. Tarkemmin verkkoonjarrutusyksiköstä on 

kerrottu sivuilla 44–45. Kahmareita ohjataan DC-väylän sijaan hydraulisesti, joten niille 

sallitaan isommat jännitteenalenemarajat. Suoraan verkkoon käynnistetään yleensä vain 

mahdollinen käytössä oleva 2-nopeuksinen apunostin ja kahmarin hydraulipumppu. 
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Suuressa roolissa WTE-nosturin sähköisessä mitoituksessa on kaapeleiden mitoitus, 

erityisesti rakennuksen kaapeleiden mitoitus. Yksittäisten kaapeleiden pituudet raken-

nuksessa voivat olla yli 100 metriä, joten kun tämän mittaisia kaapeleita on projektissa 

useita, kaapelin mitoituksen vaikutukset kertautuvat. Kun kaapelit on mitoitettu tarkoilla 

kaapeleiden pituuksilla kestämään kuormitukset ja pitämään jännitteenalenemat kurissa, 

saavutetaan merkittävät säästöt verrattuna varmuuden vuoksi liian pitkiksi mitoitettuihin 

tai jännitteenaleneman rajoittamisen johdosta liian paksuiksi mitoitettuihin kaapeleihin. 

 

 

3.2 Turvallisuus 

 

Standardin IEC 60204 osa SFS-EN 60204-32 määrittelee vaatimuksia ja suosituksia 

nostokoneiden sähkölaitteistolle. Sen tarkoituksena on edistää henkilöiden ja omaisuu-

den turvallisuutta, ohjauksen sekä sen aiheuttaman toiminnan yhdenmukaisuutta ja 

huollon helppoutta. Korkeata suoritustasoa ei tule hankkia edellä mainittujen oleellisten 

tekijöiden kustannuksella. (SFS-EN 60204-32, 22) Tässä opinnäytetyössä tullaan nou-

dattamaan standardin suunnittelua koskevia suosituksia ja vaatimuksia. 

 

Automaattisesti toimivat nosturit asettavat suunnittelulle monenlaisia turvallisuusvaati-

muksia. Seuraavissa kappaleissa on lueteltu simerkkejä WTE-nostureissa käytetyistä 

turvallisuutta parantavista ominaisuuksista. 

 

 

3.2.1 Syötönerotuskytkin 

 

Syötönerotuskytkin on käsikäyttöinen kytkinlaite, jolla syötettävä jännite katkaistaan. 

Käytettäessä kahta tai useampaa syöttöä, on kussakin syötössä oltava syötönerotuskyt-

kin. Lisäksi erikoisvirtapiirit, joiden on tarpeellista toimia korjaus- ja kunnossapitotyön 

aikana, on syötettävä syötönerotuskytkimen etupuolelta eli syöttöpuolelta. Näiden piiri-

en syöttöön on asennettava erillinen erotin. Tämän vuoksi nosturissa on erilliset erotus-

kytkimet muun muassa pää- ja ohjausjännitteille sekä valaistus- ja lämmityspiireille. 

Kytkimen katkaisukyvyn on oltava riittävä virralle, joka syntyy suurimman käytön 

moottorin juuttuessa kiinni lisättynä muiden samanaikaisesti toimivien käyttöjen nor-

maalisti ottamalla virralla. (SFS-EN 60204-32, 68, 70) 
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3.2.2 Ylikuormitussuojaus 

 

Ylikuormitussuojaus suojaa nosturin moottoreita ylikuormitustilanteilta. Kaikilla mitoi-

tusteholtaan yli 2 kW:n moottoreilla on oltava ylikuormitussuojaus. (SFS-EN 60204-32, 

90) Käytännössä ylikuormitussuojaus estää liian suuritehoisen kuorman moottorissa. 

WTE-nostureissa moottorin ylikuormitussuojaus toteutetaan yleensä invertterillä ja 

PTC-termistorilla. PTC-termistorin käyttö ylikuormitussuojana perustuu siihen, että 

ylikuormitustilanteessa PTC-termistori lämpenee ja samalla sen resistanssin arvo kasvaa 

jyrkästi, mikä rajoittaa merkittävästi virran kasvua. 

 

 

3.2.3 Hätäpysäytyspainikkeet 

 

Nosturit varustetaan hätäpysäytysjärjestelmällä mahdollisten hätätilanteiden varalta. 

Kaikki nostokoneen ohjauspaikat tulee varustaa hätäpysäytyspainikkeella. Lisäksi pai-

nikkeita pitää olla myös nostokoneen ulkopuolella. Tämän vuoksi jätteenpolttolaitok-

seen sijoitetaan sopiva määrä hätäpysäytyspainikkeita, jotta koneisto voidaan hätätilan-

teessa pysäyttää myös muualta rakennuksesta. Standardi määrittää käytettävien hätä-

pysäytyspainikkeiden tyypiksi sienityyppisen tai kämmenellä käytettävän painikkeen tai 

vaihtoehtoisesti vetonarulla toimivan kytkimen (SFS-EN 60204-32, 134). WTE-

nostureissa hätäpysäytyspainikkeita on nosturissa, radio-ohjaimessa ja rakennuksessa. 

 

 

3.2.4 Ylinopeussuojaus 

 

Ylinopeussuojausta käytetään moottoreiden suojaukseen ylinopeustilanteilta. WTE-

nostureissa ylinopeussuojausta käytetään ainoastaan nostomoottorissa ja se toteutetaan 

pyörivien rajakytkimien avulla. Ylinopeussuojan tulee toimia niin, ettei moottorin tai 

sen kuorman mekaanista rajanopeutta ylitetä. Ylinopeussuojauksen on lisäksi käynnis-

tettävä tarkoituksenmukaiset ohjaustoimenpiteet ja estettävä syötön automaattinen uu-

delleenkäynnistyminen. (SFS-EN 60204-32, 92) 
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3.2.5 Törmäyksenesto 

 

WTE-nosturit varustetaan rajakytkimillä ja törmäyksenestolaitteistolla. Rajakytkimiä 

käytetään muun muassa nostimen, vaunun ja sillan hidastus- ja päätyrajoina. Käytän-

nössä nämä siis estävät nostimen, vaunun ja sillan ajamisen liian pitkälle. WTE-

nostureissa käytetään pyöriviä, mekaanisia ja magneettisia rajakytkimiä. Törmäyksenes-

tolaitteisto WTE-nosturissa tarkoittaa sitä, että kun samassa tilassa toimii useampi nos-

turi, nostureilla ei ole mahdollisuutta törmätä toisiinsa tai muihin jätteenpolttolaitoksen 

rakenteisiin. Törmäyksenestolaitteistoa käytetään esimerkiksi nosturin sillalla ja se voi-

daan toteuttaa nosturissa muun muassa etäisyyttä mittaavien laser-tunnistimien avulla.  

 

 

3.2.6 Suoja-alueet 

 

Automaattisesti liikkuvat nosturit eivät saa olla turvallisuusuhka laitoksen työntekijöille 

tai muille laitoksessa liikkuville työkoneille. Tämän johdosta WTE-nostureissa käyte-

tään muun muassa suoja-alueita, huoltoalueita, rekkaportteja ja ovien rajakytkimiä. Suo-

ja-alueet ovat alueita, jonne nosturin ei ole mahdollista ajaa. Suoja-alueella sijaitsee 

WTE-nostureissa esimerkiksi nosturin ohjaushuone, joka on lasitettu, jotta saadaan 

mahdollisimman hyvä näkymä käsittelyalueelle.  

 

Huoltoalue on alue, joka on tarkoitettu nosturin turvalliseen huoltamiseen. Huoltoalu-

eella nosturia huoltavan huoltomiehen on turvallista suorittaa tarvittavat huoltotoimen-

piteet. Huoltoalue mahdollistaa myös muiden laitoksen nostureiden toimimisen normaa-

listi vaikka yhtä huollettaisiin huoltoalueella. WTE-nostureissa kahmari on yleisin huol-

lettava kohde. Kaiken kaikkiaan nostureiden huollon tarve on pyritty minimoimaan kes-

tävien ja laadukkaiden ratkaisujen avulla. 

 

 

3.2.7 Rekkaportit 

 

Jätteenpolttolaitokseen jätettä tuovat rekat, jotka purkavat lastinsa käsittelyalueelle. Lai-

tokset on varustettu rekkaporteilla, jotka havainnoivat käsittelyalueella olevat rekat ja 

estävät nosturin törmäämisen esimerkiksi lastiaan purkavaan rekkaan. Lisäksi laitoksis-

sa voidaan käyttää liikennevaloja, joilla rekoille kerrotaan, milloin lastin purkaminen on 
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turvallista. Joissakin jätteenpolttolaitoksissa rekat voivat purkaa lastinsa peruuttamatta 

ollenkaan käsittelyalueelle. Tämä on mahdollista esimerkiksi luiskien avulla, eli rekat 

voivat purkaa lastinsa luiskaan, josta se valuu alas käsittelyalueelle. Tällaisissa tapauk-

sissa rekkaportteja ei tarvita. 

 

 

3.2.8 Ovien rajakytkimet 

 

Laitosalueen ovet tulee varustaa rajakytkimillä, jotta havaitaan mahdollinen ihmisen 

sisäänkäynti käsittelyalueelle ja ehkäistään nosturin mahdollisesti aiheuttama vaarati-

lanne ihmiselle. Lisäksi rajakytkimiä käytetään muun muassa nosturin sillalla sisään-

käynnin havaitsemiseen, jolla ehkäistään nosturin liikkuminen esimerkiksi asentajan 

tullessa huoltotöihin nosturiin. 

 

 

3.2.9 Turva-PLC 

 

WTE-nosturin logiikka koostuu turvalogiikasta ja normaalista ohjelmoitavasta logiikas-

ta. Turva-PLC on ohjelmoitava turvalogiikka, jota käytetään nosturin ohjauksessa. 

Normaalista ohjelmoitavasta logiikasta turvalogiikat eroavat siten, että turvalogiikoissa 

yhdistetään vakio- ja turvatoiminnot yhteen ja samaan ohjaimeen, eli niiden avulla voi-

daan suorittaa laite- ja turvaohjauksia samanaikaisesti.  Niiden avulla mahdollistetaan 

integroitu ja tehokas ohjaus sekä valvonta teollisuuteen, erityisesti kun vaaditaan kone- 

tai prosessiturvallisuutta. (Siemens, Turvalogiikat)  
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4 MITOITUKSEN AUTOMATISOINTI 

 

 

4.1 Nykytilanteen kartoitus ja tarpeiden määrittäminen 

 

WTE-nosturin suunnitteluprosessin nykytilannetta tarkastellessa huomattiin nopeasti 

mitoitukseen käytettävien työkalujen hajanaisuuden. Sähköiseen mitoitukseen olevia 

työkaluja oli kyllä olemassa, mutta ne kaikki sijaitsivat omissa Excel-

laskentapohjissaan. WTE-nosturit on jaoteltu 19:än erilaiseen kokoluokkaan nosturin 

käsittelemän jätteen tyypin ja nostokapasiteetin mukaan. Näihin sisältyy kahdeksan eri-

kokoista Biofuel- (mallit B15–B100) ja yksitoista erikokoista WTE-nosturia (mallit 

W12–W100). Jokaiseen näistä on olemassa vakioidut komponentit ja niiden sähkötekni-

set tiedot. Tämän vuoksi tuntuikin omituiselta, että jokaiseen uuteen projektiin sähköistä 

mitoitusta tehtäessä, samat vakioidut mitoitustiedot syötettiin joka kerta uudestaan las-

kentaan ja vieläpä useaan eri laskentapohjaan. Tästä syntyikin idea automatisoidusta 

laskentapohjasta, johon on sisällytetty kaikki aiemmin erillään olleet nosturin yleiseen 

sähköiseen mitoittamiseen, jännitteenalenemien laskemiseen sekä esitäytettyjen kaapeli-

listojen luomiseen käytetyt laskentapohjat. 

 

 

4.1.1 Suunnittelun lähtötilanne 

 

Suunnittelun lähtötilanne oli siis se, että suorittaakseen projektin yleisen sähköisen mi-

toituksen, suunnittelija syötti yhteen laskentapohjaan projektin tiedot ja pääsuunnitteli-

jalta saatujen moottorilaskelmien tiedot, toiseen laskentapohjaan jännitteenalenemien 

laskemiseksi kaapelien koot ja mitat sekä kolmanteen projektin tiedot kaapelilistojen 

muodostamiseksi. Hajanaiset taulukot ja useaan eri paikkaan tietojen syöttäminen on 

ennen kaikkea hidasta sekä myös merkittävän virhealtista. Tarvetta sähköisen mitoituk-

sen yhtenäistämiselle siis oli selkeästi havaittavissa. 

 

 

4.1.2 Myynnin lähtötilanne 

 

Myynnillä ei lähtötilanteessa ollut kunnollisia työkaluja kaapeleiden mitoitukseen. 

Myynnin käytössä oli ainoastaan applikaation vakiokaapelipituuksille lasketut taulukot. 
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Näiden perusteella asiakkaalle voitiin lähettää jo ennen projektin suunnittelun aloitta-

mista alustavat kaapelilistat, joiden perusteella voitiin laskea myös alustavat kaapeloin-

nin kustannukset. Applikaation mukaisista kaapelin pituuksista ja johdinvahvuuksista 

jouduttiin kuitenkin usein projektin sähköistä mitoitusta tehtäessä poikkeamaan, jonka 

seurauksena yleensä olivat lisääntyneet kaapeloinnin kustannukset. Pahimmillaan fes-

toonin jonkin lattakaapelikoon kasvattaminen saattoi johtaa koko virransyötön mitoituk-

sen muuttumiseen, sillä isommat kaapelikoot vaativat myös isommat kaapelivaunut. 

Muutoksista seurasi tyytymättömyyttä niin asiakkaalle ja myynnille lisääntyneinä kus-

tannuksina, kuin myös suunnittelulle, jossa jouduttiin usein selittämään näitä lopullisen 

mitoituksen aiheuttamia muutoksia. Kaapeleita myös usein varmuuden vuoksi ylimitoi-

tettiin, kun tarkkoja kaapelinmitoitusohjelmia ei ollut käytössä. Erityisesti jopa yli sadan 

metrin pituisilla suurijohtimisilla rakennuksen kaapeleilla tämä johti merkittäviin lisä-

kustannuksien syntymiseen. Myynti siis myös selkeästi kaipasi uutta laskentatyökalua 

erityisesti kaapeleiden tarkkaa mitoittamista varten, josta olisi helppo muuttaa kaapelei-

den pituuksia ja johdinvahvuuksia, sekä huomata näiden vaikutus jännitteenalenemien 

suuruuteen.  

 

 

4.2 Tietojen kerääminen 

 

Laskentapohjan kehittämisprosessi aloitettiin tietojen keräämisellä ja kaikkien tarpeel-

listen laskentapohjien liittämisellä yhteen. Kollegojen opastuksella tietoja haettiin useis-

ta yrityksen sisäisistä taulukoista, vanhoista laskelmista, laskentapohjista sekä moottori-

laskelmista. Tietoa kerättäessä pyrittiin samalla varmistumaan tietojen oikeellisuudesta 

ja ajantasaisuudesta. Tästä syystä muun muassa moottorilaskelmat ajettiin yrityksen 

käyttämällä moottorilaskelmatyökalulla uudestaan, josta saatiin päivittyneet moottorien 

mitoitustiedot. Lisäksi erityisesti GL-vaunujen päivittyneet tekniset oppaat teettivät pal-

jon tietojen tarkistamiseen ja päivittämiseen liittyvää työtä. Tietojen keräämisen ja tar-

kistamisen jälkeen kaikki tiedot koottiin yhteen isoon päätaulukkoon, josta pieni osa on 

esitetty seuraavassa kuvassa 6. 
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KUVA 6. Osa laskentapohjaan rakennetusta päätaulukosta 

 

Päätaulukon ylärivillä ovat nosturit tyypin ja koon mukaan järjestettyinä. Päätaulukossa 

ensin ovat Biofuel-nosturimallit B15–B100 ja sitten WTE-nosturimallit W12–W100. 

Kirjaimen perässä olevat numerot kuvaavat nosturin jätteenkäsittelykapasiteettia ton-

neina tuntia kohden. Vasemmassa reunassa on lajiteltuna tiedot, joita taulukon kyseisel-

lä rivillä esitetään. Päätaulukon laajuutta kuvaa hyvin se, että kaiken kaikkiaan päätau-

lukossa on 19 saraketta ja 182 riviä. 

 

 
4.3 Laskentapohjan kehittäminen 

 

Tietojen keräämisen jälkeen laskentapohjan kehittämistä aloitettiin yhdistämällä yhteen 

laskentapohjaan kaikki tarvittavat mitoitukseen ja kaapelilistojen tulostukseen vaaditut 

komponentit. Laskentapohja rakennettiin Microsoftin valmistamalla taulukkolaskenta-

työkalu Excelillä hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan sen käytössä olleita ominai-
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suuksia. Ensimmäiseksi yhdistettiin yleiseen sähköiseen mitoitukseen, jännit-

teenalenemien laskemiseen ja kaapelilistojen luomiseen aiemmin käytetyt Excel-

laskentapohjat ja sovitettiin ne kaikki toimimaan yhdessä toistensa kanssa. Laskenta-

pohjan perustaksi luotiin uuteen laskentapohjaan etusivu, joka on esitetty kuvassa 7. 

 

 
KUVA 7. Laskentapohjan etusivu 

 

Laskentapohja rakennettiin niin, että laskentapohja muokkautui automaattisesti etusivul-

la tehtyjen valintojen mukaisesti. Ylimpään kenttään syötetään projektin yleistiedot eli 

projektin nimi, tilausnumero, suunnittelija ja mahdolliset vapaat kommentit projektiin 

liittyen. Seuraavaksi valitaan applikaatio, eli tässä tapauksessa WTE. Laskentapohjaa 

kehitettäessä tavoitteena pidettiin, että laskentapohjaa olisi mahdollista käyttää myös 

muiden applikaatioiden sähköiseen mitoitukseen. Tämän vuoksi, kun WTE:tä ei ole 

valittu applikaatioksi, tähän laskentapohjan versioon ei haeta mitään tietoja automaatti-

sesti eli sitä voi käyttää minkä tahansa projektin mitoitukseen. Tiedot tulee kuitenkin 
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syöttää laskentaan manuaalisesti. Tulevaisuudessa on mahdollista myös monipuolistaa 

laskentapohjan toimintaa eli lisätä muiden applikaatioiden valintoja applikaation valinta 

-valikkoon. Tämän jälkeen laskentapohjaan lisättävien applikaatioiden kaikki tarvittavat 

tiedot keräämällä kuvan 6 kaltaisiin päätaulukoihin, tässä työssä kehitetty automatisoitu 

laskentapohja on valmis käytettäväksi myös kyseisissä applikaatioissa.  

 

 

4.3.1 Värikoodaus 

 

Laskentapohjan täyttämisen helpottamiseksi ja erikoisarvojen havainnoimiseksi lasken-

tapohjassa oli jo osittain olemassa värikoodaus. Vihreä väri oli merkki suunnittelijalle 

siitä, että tähän kenttään sai vapaasti syöttää arvoja. Keltainen väri oli merkki siitä, että 

kyseiseen kenttään tuli syöttää jokin arvo. Keltainen väri toimi myös varoitussignaalina 

sallitut rajat ylittäville arvoille. Punainen väri merkitsi laskentaan manuaalisesti syötet-

tyä erikoisarvoa. Laskentapohjaa kehitettäessä pidettiin nämä jo olemassa olevat sään-

nöt voimassa. Uusi värikoodaus lisättiin laskentaan automaattisesti applikaatiovalinnan 

mukaisesti haetuille arvoille. Näitä automaattisesti haettuja arvoja kuvaa sininen väri. 

Taulukkoon 2 on koottu kaikki värit ja niiden merkitykset laskentapohjassa. 

 

TAULUKKO 2. Värien merkitykset laskentapohjassa 

 Keltainen Arvon syöttäminen pakollista / varoitusväri 

Vihreä  Arvon syöttäminen sallittua 

 Punainen Erikoisarvo 

 Sininen Automaattisesti päätaulukosta haettu applikaation mukainen arvo 

 

Näin ollen projektin sähköistä mitoitusta tehdessään suunnittelijan on helppo havain-

noida, mitkä arvot laskentaan tuli syöttää, mitkä arvot sai syöttää ja mitkä arvot lasken-

taan on haettu automaattisesti. Lisäksi suunnittelijan mahdollisesti syöttämät erikoisar-

vot on värikoodauksen avulla helppo havaita laskennasta.  

 

 

4.3.2 Automaattinen täyttö 

 

Kuvassa 7 esitetyn laskentapohjan etusivun valintojen mukaisesti laskentapohja muok-

kaa automaattisesti itseään. Kun WTE on valittu applikaatioksi, laskentapohja hakee 
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automaattisesti WTE:n kokovalinnan (Select Crane Type) mukaisesti oikean kokoisen 

WTE-nosturin koneistojen ja kaapeloinnin tiedot päätaulukosta laskentapohjaan. Etusi-

vulla valitaan myös kahmarin tyyppi ja mahdollinen apunostin. Näiden valintojen mu-

kaan laskentaan haetaan automaattisesti oikean kahmarin tiedot sekä apunostimen va-

linnan mukaisesti joko haetaan tai ei haeta apunostimen ja apukahmarin tietoja. Kuvassa 

8 on esitetty osa laskentapohjan päämitoitussivusta. 

 

 
KUVA 8. Osa laskentapohjan päämitoitussivusta 

 

Päämitoitussivun vasemmassa yläreunassa ovat projektin yleistiedot, jotka haetaan au-

tomaattisesti etusivulta. Oikealla yläreunassa olevassa yleistiedot (GENERAL) -

ikkunassa valitaan mitoitettavaan projektiin oikea jännitetaso ja projektissa käytettävän 

kaapeloinnin tyyppi sekä kaapeleiden lämpötilan keston yläraja. Nämä tiedot suunnitte-

lija löytää projektin tilauskaavakkeesta. Näiden annettujen tietojen perusteella määrite-

tään lämpötilakerroin laskentaan. Edellä mainitut kohdat suunnittelijan tulee edelleen 

täyttää projektikohtaisesti, jotta varmistuttaisiin siitä, että suunnittelija varmasti tarkas-

taa aina käyttävänsä oikeaa jännitetasoa projektinsa mitoituksessa.  

 

Päämitoitussivun koneisto (MACHINERY) -osiossa kolme ylintä riviä ovat varattu nos-

tokoneistojen mitoitukseen ja viisi alinta siirtokoneistojen mitoitukseen. Kuvassa sini-

sellä pohjalla olevat tiedot tarkoittavat sitä, että ne ovat etusivun valintojen perusteella 

automaattisesti haettu päätaulukosta. Aiemmin suunnittelijan tuli projektikohtaisesti 

joka kerta syöttää manuaalisesti nämä tiedot laskentaan moottorilaskelmien ja projektin 

lähtötietojen perusteella. 
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4.3.3 Manuaalinen täyttö 

 

WTE-nosturiin vakioiduista arvoista ja komponenteista joudutaan kuitenkin projekti-

kohtaisesti silloin tällöin hieman poikkeamaan. Tämän vuoksi laskentapohjaan tuli olla 

mahdollista syöttää myös manuaalisesti arvoja, mikäli applikaation mukaisista arvoista 

tuli jostain syystä poiketa. Näin ollen kaikki kentät, joihin tietoa voi laskentataulukkoon 

syöttää, ovat rakennettu kahdesta solusta. Toinen soluista on suojaamaton solu, johon 

voi syöttää manuaalisesti arvon ja toinen on lukittu solu, joka sisältää kaavan, jolla ap-

plikaation mukainen arvo haetaan laskentaan.  

 

Jos avoimeen soluun syötetään manuaalisesti arvo, sitä käytetään laskennassa aina myös 

lukitussa solussa automaattisen arvon sijasta. Manuaalisesti syötetystä erikoisarvosta 

käyttäjää huomautetaan punaisella taustavärillä, joten näin laskennasta on helposti ha-

vaittavissa ne kentät, joihin käyttäjä on syöttänyt erikoisarvoja. Mikäli manuaalinen 

arvo poistetaan avoimesta solusta, laskenta palaa taas käyttämään lukitussa solussa au-

tomaattisesti haettua arvoa ja sitä merkitsevää sinistä taustaväriä. Lukitun solun arvoa 

siis käytetään aina laskennassa ja ainoastaan lukitun solun arvo näkyy käyttäjälle. Tällä 

menettelyllä mahdollistetaan manuaalisten arvojen syöttäminen laskentaan menettämät-

tä kuitenkaan laskentaan syötettyjä kaavoja. Käytännössä siis laskentapohjan kaikki 

solut edellä mainittuja avoimia soluja lukuun ottamatta ovat suojattu salasanalla, joten 

automaattisesti täyttyvän laskentapohjan oikea toiminta on tällä tavoin taattu.  

 

Seuraavassa esimerkissä (kuva 9) on kuvattu manuaalisten tietojen syöttämistä kaape-

linmitoitusosioon. 
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KUVA 9. Tietojen syöttäminen laskentapohjaan manuaalisesti 

 

Kuvassa ylärivillä on esitetty kaapelin tunnus ja pituus. Vasemman reunan sarakkeessa 

on esitetty koneiston tunnus ja siitä oikealle edettäessä on ensin virtojen perusteella las-

kennan määrittämä johtimen pienin sallittu poikkipinta-ala, tieto rinnakkaisista johtimis-

ta, johdinkoko sekä lasketut jännitteenalenemat kyseiselle välimatkalle nimelliskuormi-

tus- sekä käynnistystilanteessa. Sinisellä pohjalla olevat tiedot tarkoittavat sitä, että las-

kennassa käytetään applikaation mukaista lukitun solun arvoa, joka on haettu etusivun 

valintojen mukaan automaattisesti päätaulukosta. Punaisella pohjalla olevat arvot ovat 

näistä applikaation mukaisista arvoista poikkeavia manuaalisesti avoimiin soluihin syö-

tettyjä arvoja, joita kuvan 9 mukaisessa esimerkkitapauksessa on syötetty jännit-

teenalenemien pienentämiseksi. Kuvan alasvetovalikossa on kuvattu, kuinka johdinpak-

suutta on mahdollista muuttaa. Kun manuaalisesti syötetyn arvon poistaa, laskentapohja 

hakee laskentaan automaattisesti uudestaan applikaation mukaisen arvon päätaulukosta. 

 

 

4.3.4 Jännitteenalenema 

 

WTE-nosturin sähkönsyöttö koostuu useasta eri kaapelista, kuten rakennuksen kiinteäs-

tä kaapelista, sillan ja vaunun festooneista, pystykaapelista ja vaunun sisäisestä kaape-

lista. Tämän johdosta kuvan 9 kaltaisia kaapelinmitoitusosioita tuli laskentapohjaan 
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luoda yksi jokaista eri kaapeliosuutta kohden. Tämän jälkeen koneistokohtaisesti tuli 

laskea jokaisen eri kaapeliosuuden aiheuttamat jännitteenalenemat yhteen. Kuvassa 10 

on esitetty taulukko, johon on laskettu kunkin koneiston yhteenlaskettu jännit-

teenalenema.  

 

 
KUVA 10. Jännitteenaleneman laskentataulukko 

 

Taulukkoon on haettu koneistojen moottoreiden tärkeimmät mitoitustiedot ja laskettu 

jännitteenalenemat nimellis- ja käynnistystilanteissa, sekä esitetty jännitteenalenemara-

jat valitulle moottorinohjaustyypille. Viimeiseen kenttään oli mahdollista syöttää appli-

kaation mukaisesta ohjaustavasta poikkeava moottorin ohjaustapa. Eri ohjaustapojen 

mukaiset jännitteen alenemarajat on esitetty aiemmassa taulukossa 1. Kuvan esimerkis-

sä esiintyvät keltaiset arvot ovat merkkinä applikaation vaatimusten mukaiset raja-arvot 

ylittävistä jännitteenalenemista kyseisissä koneistoissa. Applikaation mukaiset raja-

arvot esitettiin aiemmin kappaleessa 3.1. Laskentapohjan käyttäjän oli näin helppo ha-

vaita rajojen ylitykset ja reagoida tarvittaessa sopivalla tavalla pysyäkseen moottorin 

ohjaustavan vaatimusten mukaisissa jännitteenalenemarajoissa. 

 

 

4.3.5 Kaapelilistat 

 

Laskentapohjaan liitettiin jo käytössä ollut erillinen työkalu esitäytettyjen kaapelilisto-

jen luomiseen. Aiempaa työkalua muokattiin niin, että myös se täyttyi nyt automaatti-

sesti laskentapohjan etusivulla tehtyjen valintojen mukaisesti. Kaapelilistojen tuli kui-

tenkin myös muokkautua, mikäli laskentapohjan käyttäjä valitsee projektiinsa jotain 

applikaation mukaisista arvoista poikkeavia johdinvahvuuksia tai rinnakkaisten johtimi-
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en määriä. Näin ollen kaapelilistat muokattiin niin, että ne muokkautuivat automaatti-

sesti, mikäli laskentaan syötettiin joku kaapeloinnin erikoisarvo.  

Kuvassa 11 on esitetty laskentapohjan automaattisesti muokkautuva esitäytetty kaapeli-

lista rakennuksen kiinteiden kaapeleiden osalta. Kuva esittää esimerkkitapausta, jossa 

laskentapohjan käyttäjä on kuvan 9 mukaisesti syöttänyt erikoisarvoja kaapelinmitoi-

tusosioon apukahmarin, apunostimen sekä sillan rakennuksen kiinteän kaapeloinnin 

osuudelle. Applikaation mukaisesta kaapeloinnista poikkeavista arvoista on huomiovä-

rinä käytetty punaista. 

 

 
KUVA 11. Automaattisesti muokkautuva esitäytetty kaapelilista 

 

Kaapelilistasta käy ilmi kaapeleiden numerot, alku- ja loppupään sijainnit, kaapelikoot, 

jännitetaso sekä kaapelin tarkempi kuvaus. Automaattisesti muokkautuvien esitäytetty-

jen kaapelilistojen avulla on mahdollista toimittaa todenmukaiset kaapelilistat asiak-

kaalle jo ennen kuin suunnittelija aloittaa sähkökuvien piirtämistä. Listan automaattisen 

muokkautumisen johdosta vältytään turhilta virheiltä, esimerkiksi laskentapohjan käyt-

täjän kasvattaessa jotakin kaapelikokoa jännitteenalenemien pienentämiseksi, unohtaen 

kuitenkin päivittää tiedot esitäyttyviin kaapelilistoihin. 
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5 SÄHKÖKUVIEN AUTOMATISOINTI 

 

 

5.1 Suunnitteluohjelma E3 

 

E3 on Konecranesin käyttämä Japanilaisen Zuken Inc. ohjelmistotalon valmistama säh-

kösuunnitteluohjelma. Ohjelma tarjoaa työkalut yksitiekaavioiden, piirikaavioiden ja 

layout-kuvien suunnitteluun sekä tarvittavien listojen, kuten tarvikelistojen ja kaapelilis-

tojen luomiseen. Ohjelmassa on lisäksi työkaluja, joilla voidaan nopeuttaa ja helpottaa 

suunnittelua. Tämän työn kannalta merkittävin työkalu on optiot ja variantit -

ominaisuus, jota yritys on jo aiemminkin hyödyntänyt muiden nosturiapplikaatioiden 

pohjakuvissa. 

 

 

5.1.1 Optiot ja variantit 

 

Optioiden ja varianttien avulla on mahdollista muokata automaattisesti sähkökuvia. 

Näiden avulla voidaan tuoda esiin tai vaihtoehtoisesti piilottaa ominaisuuksia sähköku-

vissa. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkökuviin voidaan piirtää useita erilaisia kytkentöjä, 

joista sitten optioiden ja varianttien avulla valitaan näkyviin ne kytkennät, joita projek-

tiin halutaan. Näin säästyy merkittävästi suunnitteluun kuluvaa aikaa, kun jokaista kyt-

kentää ja komponenttia ei tarvitse aina piirtää uudestaan tai poistaa. Kuvassa 12 on esi-

tetty esimerkkikuva E3-ohjelmasta, jossa on käytetty erilaisia optioita ja variantteja. 
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KUVA 12. Optioita ja variantteja projektissa (E3 Options and variants) 

 

Optioiden ja varianttien ero on se, että optioita voi olla niin paljon kun niitä tuotteessa 

on, kun taas variantti on yksi option vaihtoehto. Kuvan 12 esimerkkitilanteessa on esi-

tetty 3 erilaista tyyppiä optioiden ja varianttien ryhmien aktivoimiseen. Ylimmässä eli 

jännitealueen (voltage range) valinnassa mahdollista on valita vain yksi jännitealue. 

Keskimmäisessä eli paineen (operation pressure) valinnassa on mahdollista valita kaikki 

optiot yhtä aikaa tai yhtä hyvin olla valitsematta niistä yhtään. Alimmaisessa eli ope-

rointipaneelin (operating board) valinnassa tulee olla valittuna yksi tai useampia optioi-

ta. Jännitevalinnan ja operointipaneelin valinnat ovat optioryhmiä, joiden tulee aina olla 

voimassa eli niiden aktivointia ei voida poistaa. ”Description” -sarake on option tai va-

riantin tarkempaa kuvausta varten, johon voi kirjoittaa suunnittelijan avuksi tarkemmin, 

mihin kyseinen optio tai variantti vaikuttaa (E3 Options and variants) 
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5.1.2 Optioiden ja varianttien luominen 

 

E3:ssa optioita ja variantteja voidaan luoda ”Variants/Options” -välilehdellä. Hiiren oi-

kealla näppäimellä projektin nimeä klikkaamalla aukeaa valikko, jossa ylimpänä on 

”New Variant/Option” -komento, jota klikkaamalla pääsee luomaan uutta optiota tai 

varianttia. Kuvassa 13 on esitetty tämä kyseinen valikko. 

 

 
KUVA 13. Optioiden ja varianttien luomisvalikko 

 

Seuraavaksi ohjelmaan avautuu ikkuna (kuva 14), johon määritellään uuden option tai 

variantin nimi. ”Description” -kenttään on mahdollista kuvata hieman tarkemmin, mitä 

kyseinen optio tai variantti koskee ja antaa näin tarkentavia ohjeita suunnittelijalle 

suunnittelun helpottamiseksi. Vasta kun alaoptiot on lisätty, isäntäoption asetuksiin voi-

daan tehdä muutoksia. Tämä koskee siis ”Visibility” ja ”Activation” -kohtia ominaisuu-

det -ikkunassa. Isäntäoptiot ovat ylemmän tason optioita eli kuten kuvan 12 esimerkissä 

jännite- ja painealueen, sekä operointipaneelin valintaoptiot. Alaoptioita ovat isäntäop-

tioiden alaiset optiot. 
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KUVA 14. Option ominaisuudet -ikkuna 

 

Alaoptioiden määrityksen jälkeen isäntäoptiolle voidaan valita ”Must Exist” -komento, 

jolla luotava optio saadaan pysyväksi eli sitä ei saa valittua pois päältä, kuten aiemmas-

sa esimerkkitapauksessa jännitealueen ja operointipaneelin valinnoissa. ”Activation” -

valikossa isäntäoptiolle määritetään alaoptioita koskevat säännöt. ”Only One” -valinta 

tarkoittaa sitä, että vain yksi alaoptio voidaan valita, kuten aiemmassa esimerkissä jän-

nitealueen valinnassa. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että tämän kaltainen optio 

on variantti. ”0 … n” -valinnalla voidaan määrittää, että suunnittelija saa valita vaikka 

kaikki alaoptiot päälle yhtä aikaa tai olla valitsematta niistä yhtäkään, kuten aiemmassa 

esimerkissä paineen valinnassa. ”1 … n” -valinnalla voidaan taas määrätä, että vähin-

tään yhden alaoption tulee olla valittuna, kuten aiemmassa esimerkissä operointipanee-

lin valinnassa. (E3 Options and variants) 

 

 

5.1.3 Optioiden ja varianttien käyttäminen projektissa 

 

E3-ohjelmassa optioita ja variantteja on mahdollista määrittää muun muassa symboleil-

le, komponenteille, kaapeleille ja kokonaisille sähkökuvien sivuille. Määritys tehdään 

kuvassa 15 esitetyn komponentin ominaisuuksien valintaikkunan ”Assign Va-

riants/Options” -välilehdellä. Näin ollen projektiin on mahdollista optioiden avulla tuo-

da näkyviin tai piilottaa yksittäisiä kytkentöjä tai jopa kokonaisia sivuja. Symbolin, 
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komponentin, kaapelin tai sivun asetuksissa voidaan määrittää sille optio. Yksinkertai-

simmillaan optio määritetään kirjoittamalla ”Boolean expression” -kenttään sen option 

nimi, jonka valintaan perustuu kyseessä olevan komponentin näyttäminen sähkökuvissa.  

 

 
KUVA 15. Option luominen komponenttiin (E3 Options and variants) 

 

Kuvan 15 esimerkkikomponentille on määritetty ”230VAC” -optio. Tästä syystä kom-

ponentti näytetään sähkökuvissa aina, kun kyseinen optio on aktiivisena projektissa, eli 

kuten kuvan 12 mukaisessa esimerkkitilanteessa. Kun optio on aktiivisena, kaikki kom-

ponentit, joille kyseinen optio on määritetty, näkyvät sähkökuvissa ja kun optio ei ole 

aktiivisena kaikki sen option alaiset komponentit häviävät kuvista. 

 

Varianttien avulla on mahdollista piirtää päällekkäin sähkökuviin useita kytkentöjä, 

joista sitten sähkökuvissa näkyy ainoastaan se, jonka suunnittelija on valinnut. Kun 

esimerkiksi variantti A kytketään pois päältä, kyseiseen varianttiin A liitetty kompo-

nentti 1 poistuu sähkökuvista, mutta palaa projektin laitealtaaseen, josta se on mahdol-

lista valita uudelleen käyttöön. Laiteallas tarkoittaa paikkaa, josta sähkökuvien kompo-

nenttilistoissa näkyvät, mutta sähkökuviin vielä sijoittamattomat komponentit voidaan 

valita sijoitettavaksi sähkökuviin. Komponenttia uudelleen sijoitettaessa komponentin 

tyyppiä voidaan kuitenkin vaihtaa, jolloin siitä syntyy komponentti 2, joka voidaan si-

joittaa sähkökuviin uudestaan kuvista poistuneen komponentin 1 päälle ja liittää esi-

merkiksi varianttiin B. Näin ollen kun variantti A on valittu, sähkökuvissa näytetään 

komponentti 1 ja kun variantti B on valittu, sähkökuvissa näytetään komponentti 2. Va-

rianttien luominen on siis huomattavasti työläämpää kuin optioiden, sillä ne tulee piirtää 

sähkökuviin niin monta kertaa, kuin variantteja on kyseessä olevassa optiossa. 
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5.2 Sähkökuvien lähtötilanne 

 

Sähkökuvien kehittäminen aloitettiin tutkimalla vanhojen WTE-projektien sähkökuvia. 

Yritys on valmistanut jo satoja WTE-nostureita, joten sähkösuunnittelussakin oli käy-

tössä jo monen erilaisen projektin sähkökuvat. Koska automatisoitua pohjakuvaa ei ollut 

saatavilla, uutta projektia aloitettaessa yleensä otettiinkin pohjaksi viimeisimmän sa-

mankaltaisen projektin sähkökuvat. Viimeisimmän projektin käyttö pohjana perustui 

siihen, että viimeisimmät kuvat ovat yleensä sisältäneet viimeisimmät muutokset tuot-

teeseen ja uusimmat komponentit, joita nosturin valmistukseen käytetään. Lähtötilan-

teessa sähkökuviin oli siis oikeastaan jo piirretty lähes kaikki tarpeellinen, mutta ilman 

optioita ja variantteja, eli siis käytännössä kaikki muutokset sähkökuviin tuli tehdä aina 

manuaalisesti. Usean jo suunnitellun projektin perusteella oli siis hyvin tiedossa, mitä 

komponentteja nostureissa käytettiin vakioina ja mille oli tarvetta luoda vaihtoehtoja. 

 

Nosturin sähkökuvien lukeminen oli hankalaa ja työlästä, koska mitään vakioituja rat-

kaisuja ei ollut sähkökuvissa käytetty. Näin ollen samanlaisissakin projekteissa saattoi 

olla eroja sähkökuvissa. Luomalla sähkökuviin optiot ja variantit, vakioimalla sähköku-

vien sivunumerot, komponentit ja komponenttien tunnukset, vähennetään merkittävästi 

suunnitteluun käytettyä aikaa. Lisäksi sähkökuvien laatu paranee vähentyneiden virhei-

den muodossa sekä yhtenäistyy, riippumatta siitä suunnitellaanko nosturi Suomessa tai 

esimerkiksi Intiassa. 

 

 

5.3 Sähkökuvien kehittäminen 

 

Pohjakuvan lähtökohdaksi valittiin viimeisimmän WTE-projektin sähkökuvat, joihin oli 

piirretty valmiiksi jo suurin osa applikaatiossa olevista vakioratkaisuista sekä myös va-

linnaisista lisäominaisuuksista, eli ominaisuuksista, joille tullaan luomaan pohjakuvaan 

optio tai variantti. Prosessin alkuvaiheessa varmistuttiin sähkökuvien oikeellisuudesta ja 

ajantasaisuudesta, sekä lisättiin tarvittavat kytkennät kuviin. Lähtötilanteessa sähköku-

viin ei ollut rakennettu mitään optioita ja variantteja, jotka suunnittelun näkökulmasta 

ovat suunnitteluohjelman merkittävimmät lisäominaisuudet suunnittelun helpottamisek-

si. Varsinainen sähkökuvien kehittäminen aloitettiin suunnittelemalla sähkökuviin tule-

va vakiosivunumerointi ja suunnittelemalla lista sähkökuviin luotavista optioista ja va-

rianteista. 
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5.4 Vakiosivunumerointi 

 

Yrityksellä oli jo ennestään käytössä pohjakuvia muihin nosturiapplikaatioihin. Niiden 

avulla on huomattu, että vakioituun pohjaan hyvin suunnitellun vakioidun sivunume-

roinnin luominen on ensiarvoisen tärkeää. Vakioitu sivunumerointi pohjakuvassa tar-

koittaa sitä, että tietty komponentti tai kytkentä löytyy aina samalta sivulta. Tämä hel-

pottaa kaikkien nosturin suunnittelussa tai tuotannossa osallisina olevien työskentelyä ja 

kommunikointia. Vakioitu sivunumerointi mahdollisti myös logiikkakorttien I/O- eli 

sisään- ja ulostulo-osoitteiden vakioimisen. Vakioidut I/O -osoitteet helpottavat merkit-

tävästi automaatiosuunnittelun työskentelyä. 

 

Vakiosivunumerointia luodessa WTE-nosturiin havaittiin, että vakioidun sivunumeroin-

nin rakenteesta tulee huomattavasti monimutkaisempi kuin aiemmin muissa nosturiap-

plikaatioissa. Sivunumerointia suunniteltaessa tuli ottaa huomioon vakio-ominaisuudet, 

jotka nosturissa on aina, sekä valinnaiset lisäominaisuudet, jotka on mahdollista valita 

sähkökuviin pohjakuvaan luotavien optioiden ja varianttien avulla. Lisäksi sivunume-

roinnissa tuli jättää tilaa niille kytkennöille, joille ei koettu tarvetta rakentaa optioita ja 

variantteja niiden harvinaisuuden vuoksi. Edellä mainittujen lisäksi piti myös varautua 

tulevaisuuteen jo tiedossa olevien applikaation uusien ominaisuuksien varalta, sekä jät-

tää myös tilaa täysin uusille kytkennöille. 

 

WTE-nosturin vakioidun sivunumeroinnin suunnittelussa suurimman työn teetti erityi-

sesti logiikka- eli PLC-piirien sivunumerointi. Helpointa vakioitu sivunumerointi olisi 

ollut toteuttaa vakioimalla sivunumeroinnin alkuun vakio-ominaisuudet, näiden perään 

valinnaiset lisäominaisuudet ja jättämällä loppuun tyhjää tilaa. Tämä ei kuitenkaan ollut 

mahdollista, sillä esimerkiksi logiikkapiirit olivat sähkökuvissa tietynlaisessa järjestyk-

sessä. Digitaaliset sisääntulo- eli DI-kortit ja digitaaliset ulostulo- eli DO-kortit olivat 

sähkökuvissa peräkkäin ja näiden perässä olivat mahdolliset turvalogiikan sisääntulo- ja 

ulostulokortit. Mikäli esimerkiksi sähkökuviin tulisi jostain syystä lisätä digitaalinen 

sisääntulokortti, se tulee lisätä jo olemassa olevien DI-korttien perään. Mikäli tälle ei 

ole varattu sivunumeroinnista tilaa, tämä muutos sekoittaa sähkökuvien sivunumeroin-

nin tästä eteenpäin. Näin ollen jokainen WTE-nosturin eri PLC-osuus tuli jaotella eri 

osioihin ja suunnitella tämänhetkinen ja mahdollisten lisäominaisuuksien luoma tarve 

lisäsivuille kullekin osiolle.  
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Taulukossa 3 on vapaasti suomennettuna WTE-nosturin pohjakuvaan luotu vakiosivu-

numerointi sivunumeroinnin alkupään osalta. Sivunumeroinnissa on otettu huomioon 

yrityksen sähkö- ja automaatiopuolen asiantuntijoiden näkemykset ja vaatimukset. 

 

TAULUKKO 3. WTE-nosturin pohjakuvaan vakioitu sivunumerointi 

RYHMÄ  
(SÄHKÖKUVIEN SIVUJEN TUNNUS) 

VARATUT  
SIVUNUMEROT SIVUALUE 

PÄÄJÄNNITTEEN SYÖTTÖ 1 - 9  
VERKKOONJARRUTUSYKSIKKÖ 10 - 19 Pää- ja ohjauspiirit 
PÄÄKONTAKTORI 20 - 29 1 - 49 
OHJAUSJÄNNITE 30 - 39 

 VALAISTUS JA LÄMMITYS 50 - 99  
RAKENNUKSESSA 50 - 69 Valaistus ja lämmitys 
NOSTURISSA 70 - 89 50 - 99 
VAUNUSSA 90 - 99 

 PÄÄNOSTIN A1 100 - 119  
VAUNU E1 120 - 139 Pääkoneistot 
SILTA H1 140 - 159 100 - 179 
KAHMARI M1 160 - 164 

 KAHMARI M1 ETÄASEMA 165 - 169 
 APUNOSTIN A4 180 - 189 Apukoneistot 

APUKAHMARI M4 190 - 199 180 - 199 
SÄHKÖHUONEEN PLC +Z1 200 - 249  

SYÖTTÖ 200 - 204  
PÄÄ CPU 205 - 206   
TOISTIMET 207 - 209   
DIGITAALISET SISÄÄNTULOT 210 - 216 PLC:t 
DIGITAALISET ULOSTULOT 217 - 223 200 - 599 
TURVALOGIIKAN DIGITAALISET SISÄÄNTULOT 224 - 230   
TURVALOGIIKAN DIGITAALISET ULOSTULOT 231 - 238   
HÄTÄSEISRELEET 239 - 241   
VAPAATA TILAA 242 - 249   

 

Taulukon 3 mukaisesti pääjännitteen syöttöön liittyvät piirit löytyvät sähkökuvien si-

vuilta 1–9, verkkoonjarrutusyksikön kytkennät sivuilta 10–19 ja niin eteenpäin. Missään 

osa-alueessa ei tällä hetkellä käytetä kaikkia kyseiselle osa-alueelle varattuja sivuja, 

vaan jokaisessa on otettu huomioon mahdolliset lisäykset sähkökuviin. Näin ollen kyt-

kentöjä on mahdollista lisätä sähkökuviin oikean kategorian alle sotkematta sivunume-

rointia kuvien loppupään osalta. Sivunumeroinnin vakiointi jatkuu PLC:n osalta aina 

sivulle 600 saakka, jonka jälkeen on varattu 200 sivua tyhjää tilaa ennen tuolin, nosturin 

ja festoonin layout-kuvia, jotka löytyvät sivuilta 800–899 ja sähkökaappien layout-
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kuvia, jotka löytyvät sivuilta 900–999. WTE-nosturissa PLC on jaoteltu sähköhuoneen-, 

sillan-, vaunun-, eri ohjaustapojen- sekä pää-PLC:n alle. Näin ollen vakioituun sivunu-

merointiin varattiin kullekin eri PLC:lle taulukossa 3 esitetyn sähköhuoneen PLC:n 

tyyppinen alakategorioiden sivunumerointi. Kunkin PLC:n kohdalla määritettiin sopivat 

alakategoriat ja niiden asettama tarve sähkökuvien sivujen määrille huomioiden mah-

dolliset lisäkytkennät. 

 

Vakioitu sivunumerointi oli käytännössä myös edellytys optioiden ja varianttien luomi-

selle. Optioita ja variantteja käyttäessä olisi todella haastavaa seurata ja tulkita sähköku-

via, mikäli vakioitua sivunumerointia ei olisi käytössä. Vakioidun sivunumeroinnin an-

siosta, kukin optio tai variantti sijaitsee aina samassa paikassa ja samalla sivulla. Tämän 

johdosta sähkökuvien muokkautumista on helpompi seurata ja pohjakuvaan on myös 

kunkin option tai variantin kuvaukseen mahdollista antaa suunnittelijalle tarkentavat 

ohjeet, mihin sähkökuvien sivun kytkentään kyseinen optio tai variantti vaikuttaa. Näin 

ollen myös hieman kokemattomamman suunnittelijan on helppo seurata optioiden ja 

varianttien käytön vaikutusta sähkökuviin. Vakioidun sivunumeroinnin ansiosta on 

myös helppo luoda optioita kokonaisiin sivuihin ilman, että muiden sähkökuvien sivu-

jen numerot muuttuisivat. Kytkettäessä kokonaiseen sivuun vaikuttava optio pois päältä, 

sivunumero yksinkertaisesti poistuu käytöstä ja muu sivunumerointi pysyy ennallaan. 

 

 

5.5 Sähkökuvien optiot ja variantit 

 

Sähkökuviin luotavien optioiden ja varianttien määrittäminen aloitettiin tutkimalla van-

hoja WTE-projekteja ja minkälaisia ominaisuuksia niissä oli usein käytetty. Koska 

WTE applikaationa on ollut jo pitkään käytössä, tiedossa oli jo heti melko tarkasti mitä 

kaikkia optioita ja variantteja sähkökuviin tulisi luoda. Lisäksi parhaillaan suunnittelu- 

tai jo tuotantovaiheessa olevien projektien perusteella sekä sähkö- ja automaatiopuolen 

WTE-asiantuntijoiden jo tiedossa olevien applikaatioon tulevien lisäominaisuuksien 

perusteella voitiin muodostaa suunnitelma sähkökuviin luotavista optioista ja varianteis-

ta. 

 

Sähkökuviin luotavat optiot ja variantit jaettiin suunnitteluvaiheessa kahteen eri osa-

alueeseen; pohjakuvan optioihin ja nosturin optioihin. Pohjakuvan optiot vaikuttavat 

yleisellä tasolla siihen, mitä suurempia kokonaisuuksia sähkökuvissa näytetään ja nostu-
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rin optiot taas määrittelevät tarkemmin, mitä kytkentöjä ja ominaisuuksia suunniteltavan 

nosturin sähkökuvissa esitetään. Kuvassa 16 on esitetty sähkökuviin luotu optio- ja va-

rianttipuu. 

 

 
KUVA 16. Sähkökuvien optiot ja variantit 
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Luotu optio- ja varianttipuu koostuu eritasoisista eli ylä- ja alatasojen optioista. Puun 

ylimmän tason optioiksi määritettiin siis pohjakuvan optiot ja nosturin optiot. Kummal-

lekin ylimmän tason optiolle luotiin sopiva määrä alaoptioita ja niiden alaoptioita huo-

mioiden kaikki mahdolliset sähkökuviin luotavat vakio- sekä lisävalintaiset kytkennät. 

Kuvaan 16 on avattu rajallisen tilan vuoksi vain kolmen ylimmän optiotason optiot. 

Niissä on esitetty kuitenkin kaikki tärkeimmät pohjakuvaan luotavat optiot. ”Descripti-

on” -sarakkeeseen pyrittiin suunnittelijan avuksi tarkentamaan kunkin option tai varian-

tin valinnan vaikutusta sähkökuviin. Kappaleissa 5.5.1 ja 5.5.2 on avattu tarkemmin 

ylimpien tasojen optiovalikkojen sisältöä ja tarkoitusta. 

 

 

5.5.1 Pohjakuvan optiovalikko 

 

Pohjakuvan optiovalikko (TEMPLATE OPTIONS) luotiin, koska WTE-nostureiden 

sähkökuvissa on tarpeen näyttää erilaisia kokonaisuuksia riippuen siitä, monennettako 

nosturia projektiin suunnitellaan sekä suunniteltavien nostureiden määrästä. Pääsyy tä-

hän on se, että WTE-nostureita tulee yhteen jätteenpolttolaitokseen yleensä kaksi, mutta 

useita nostureihin liittyviä komponentteja kuitenkin tarvitaan vain yksi laitosta kohden. 

Esimerkkinä tästä mainittakoon kaikki rakennuksen kuvat, nostureiden yhteinen päälo-

giikkakotelo, rakennuksen hätäpysäytysjärjestelmä koteloineen, molempien ohjaustuoli-

en yhteinen kytkentärasia sekä molempien nostureiden ohjaukseen tarkoitettu käyttöliit-

tymä eli MUI (Main User Interface).  

 

Näin ollen projektia suunnitellessa ei ollut tarpeen esittää muun muassa edellä mainittu-

ja komponentteja ja kytkentöjä kuin yhden suunniteltavan nosturin sähkökuvissa. Tä-

män johdosta luotiin optio CR1 ensimmäiselle projektiin suunniteltavalle nosturille, 

jossa sähkökuviin valitaan kaikki mahdolliset rakennukseen, ensimmäiseen nosturiin 

sekä yhteisesti molempiin nostureihin liittyvät kytkennät ja komponentit. Optio CR2 

taas luotiin seuraavia nostureita eli yleensä toista samaan projektiin suunniteltavaa nos-

turia varten. Option CR2 valinnalla sähkökuviin tuodaan näkyviin vain toista nosturia 

koskevat sähkökuvat.  Rakennuksen kuvat ja molempien nostureiden yhteiset kytkennät 

poistuvat siis tällä valinnalla sähkökuvista. 

 

Biofuel-nostureita tulee kuitenkin suunnitella pääsääntöisesti vain yksi projektia kohden 

ja joskus myös WTE-nostureita suunnitellaan poikkeuksellisesti vain yksi projektia 
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kohden. Suunniteltaessa projektiin vain yksi nosturi, ei projektissa tarvita esimerkiksi 

erillistä päälogiikkakoteloa ja MUI:ta. Näin ollen pohjakuvan optiovalikkoon luotiin 

vielä kolmas optio eli vain yhdelle suunniteltavalle nosturille tarkoitettu optio (1-crane 

option), jonka valinnalla päälogiikkakotelon ja MUI:n komponentit siirtyvät sähköku-

vissa pääsähkökaappiletkaan R1-E1. Näiden kolmen erilaisen pohjakuvan option avulla 

mahdollistetaan siis kolmen erilaisen nosturin sähkökuvien kokonaisuuden suunnittelu 

yhden pohjakuvan avulla. 

 

 

5.5.2 Nosturin optiovalikko 

 

Nosturin optiovalikko (CRANE OPTIONS) luotiin pohjakuvan avulla suunniteltavan 

nosturin optioita varten. Siinä missä pohjakuvan optiovalikko vaikuttaa pohjakuvan 

näyttämiin suurempiin kokonaisuuksiin, nosturin optiovalikon optiot vaikuttavat tar-

kemmin siihen, mitä ominaisuuksia suunniteltavan nosturin sähkökuvissa näytetään. 

Koska WTE-nostureissa on useita valinnaisia ominaisuuksia, nostureiden optiovalikosta 

muodostui huomattavasti laajempi kuin pohjakuvan optiovalikosta. Tästä syystä oli tar-

peen jaotella nosturin optiovalikko vielä pienempiin kokonaisuuksiin. Suunnitteluvai-

heessa luotavista optioista ja varianteista muodostetun listan avulla päädyttiin jakamaan 

nosturin optiovalikko seitsemään eri alavalikkoon. Seuraavassa on avattu hieman kuta-

kin näistä seitsemästä alavalikosta. 

 

DYNAREG -valikko 

DYNAREG -valikko on tarkoitettu nosturin verkkoonjarrutusyksikön tyyppivalinnalle. 

Verkkoonjarrutus on WTE-nostureissa sekä myös muissa nostureissa yleisesti käytetty 

jarrutusmenetelmä, jossa jarrutuksessa vapautuva energia hyödynnetään syöttämällä se 

takaisin verkkoon. Verkkoonjarrutus voidaan toteuttaa vastarinnankytketyn tyristorisil-

lan tai IGBT -transistoreiden avulla. Nostureissa prosessin koostuessa useista eri käy-

töistä, syntyy tilanteita, joissa yksi käyttö tarvitsee jarrutustoimintoa muiden käyttöjen 

toimiessa moottoritilassa. Tämän vuoksi WTE-nostureissakin käytetään eri käyttöjen 

välillä yhteistä tasavirtakiskostoa (kuva 17), jonka avulla voidaan tehokkaasti käyttää 

mekaaninen energia uudestaan. Tasavirtakiskoston avulla yhden käytön tuottama jarru-

tuksesta syntynyt energia voidaan hyödyntää muissa käytöissä. (Tekninen opas nro 8, 

22–23) 



45 

 

 
KUVA 17. Verkkoonjarrutus WTE-nostureissa (Dynareg Network Braking Unit, muo-
kattu) 

 

Verkkoonjarrutusyksikkö D2R eli Dynareg valitaan suunniteltavan nosturin koon mu-

kaisesti. Applikaation mukainen verkkoonjarrutusyksikön koko saadaan tarkastettua 

esimerkiksi tässä työssä aiemmin kehittämäni automaattisesti täyttyvän laskentapohjan 

avulla. Valitsemalla oikeankokoisen yksikön option päälle pohjakuvassa, pohjakuvan 

käyttäjä varmistuu samalla siitä, että sähkökuvissa esitetään oikeankokoinen verkkoon-

jarrutusyksikkö. 

 

HOIST FEATURES -valikko 

Nosturin nostokoneistoja koskevia optioita ja variantteja varten luotiin HOIST FEA-

TURES -valikko. WTE-nostureissa nostokoneistoja voi olla ainoastaan kaksi; pää- ja 

apunostin. Päänostin nosturissa on aina, apunostin sen sijaan on valinnainen lisäominai-

suus. Tämän johdosta nostokoneiston optiovalikkoon luotiin vielä omat optiovalikot 

päänostokoneiston A1 ja apunostokoneiston A4 optioille. Valitsemalla optiovalikon A4 

päälle, mikään apunostimen alaoptioista ei mene automaattisesti päälle, vaan käyttäjän 

tulee tarkastaa myös valitsevansa oikeat alaoptiot. Kuitenkin kytkemällä optiovalikon 

A4 pois päältä, myös kaikki alaoptioiden valikot kytkeytyvät pois päältä. Tämä on hyö-

dyllinen ominaisuus siksi, että kytkiessä ylempien tasojen optioita päälle, alempien ta-
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sojen optiot eivät kytkeydy automaattisesti päälle vaan käyttäjän on tarkistettava joka 

kerta valitsevansa myös oikeat alaoptiot. Kun taas käyttäjä kytkee ylemmän tason opti-

on pois päältä, käyttäjä varmistuu samalla myös siitä, että alempien tasojen ominaisuu-

det katoavat, eikä kuviin näin jää virheellisesti esimerkiksi joitakin apunostimen alaop-

tiota varsinaisen apunostimen ollessa valittuna pois päältä. 

 

TROLLEY FEATURES -valikko 

TROLLEY FEATURES -valikko luotiin nosturin vaunun optioille ja varianteille. Vaik-

ka vaunun optiovalikon alle ei vielä tässä vaiheessa kertynyt kovin montaa alaoptiota, 

vaunun sähköt ovat kuitenkin oma selkeä kokonaisuutensa nosturin sähköjärjestelmässä, 

joten oli johdonmukaista suunnitella myös vaunulle oma optiovalikko. Vaunun optioista 

esimerkkinä voidaan mainita ”magnetic switches for trolley slow and stop” –optio, eli 

magneettisten pääty- ja hidastusrajakytkinten optio. Kytkemällä kyseisen option päälle, 

vaunun vakiomalliset mekaaniset pääty- ja hidastusrajakytkimet korvataan sähkökuvissa 

magneettisilla rajakytkimillä. 

 

BRIDGE FEATURES -valikko 

Nosturin sillan optioille ja varianteille luotiin BRIDGE FEATURES -valikko. Vaunun 

tapaisesti myös sillan sähköt ovat nosturin sähköjärjestelmässä oma selkeä kokonaisuu-

tensa, joten myös sille luotiin oma valikkonsa. Sillan optiovalikkoon kertyi huomatta-

vasti enemmän optioita kuin vaunun optiovalikkoon. Sillan optioiden avulla voidaan 

valita sähkökuviin esimerkiksi erikoistyyppiset sillan törmäyksenestolaitteet, magneetti-

set rajakytkimet korvaamaan mekaanisia hidastus- ja päätyrajakytkimiä, yksi ylimääräi-

nen sähkökaappi sillan sähkökaappiletkaan, ulkoinen sillan jarrun ohjausyksikkö, sillan 

huoltotikkaiden tilatietokytkimet, ylimääräinen nosturin sisäänkäynnin rajakytkin sekä 

avoin silmukka suljetun silmukan sijasta sillan moottoreiden ohjaukseen. 

 

LIGHTING AND HEATING -valikko 

LIGHTING AND HEATING -valikko luotiin valaistus- ja lämmityspiirien optioita var-

ten. Myös valaistus- ja lämmityspiirit ovat selkeästi eroteltavissa muusta nosturin säh-

köjärjestelmästä, sillä niitä syötetään oman muuntajan takaa. Sekä nosturin sillan säh-

kökaappiletkassa R3-E1, että rakennuksen pääsähkökaappiletkassa R1-E1 valaistus- ja 

lämmityspiirit ovat eroteltu omaan sähkökaappiinsa. Valaistus ja lämmityspiireihin luo-

tiin pohjakuvaan kaksi optiota, joista ensimmäisen valonheittimille tarkoitetun option 

avulla voidaan kytkeä päälle nosturin valonheittimet sähkökuviin. Normaalisti valon-
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heittimiä tulee WTE-projekteihin kuusi kappaletta, joten tämä optio kytkee sähkökuviin 

kuusi valonheitintä. Mikäli valonheittimiä tulee pohjakuvalla suunniteltavaan projektiin 

kuitenkin vähemmän kuin kuusi, pohjakuvan käyttäjän tehtäväksi tulee poistaa ylimää-

räiset valonheittimet sähkökuvista. Yksittäisten valonheitinten poistaminen kuvista ko-

ettiin niin yksinkertaiseksi ja helpoksi, että tämän vuoksi erilaisille valonheitinten mää-

rille ei koettu tarpeelliseksi rakentaa omia optioitaan. Lisäksi valaistus- ja lämmityspii-

rin optioiden alle lisättiin optio ylimääräisistä pistorasioista, joita ovat esimerkiksi usein 

Iso-Britanniassa käytetyt 55+55 V -muuntajalta syötetyt nosturin sillalle ja vaunuun 

tulevat huoltopistorasiat. 

 

CONTROL PLACE SELECTION -valikko 

WTE-nostureihin on valittavissa useita erilaisia ohjaustapoja. Näitä erilaisia ohjaustapo-

ja varten luotiin CONTROL PLACE SELECTION -valikko. Useimmiten WTE-

nostureissa pääohjauspaikkana toimii ohjaustuoli ja varaohjauspaikkana on huoltoradio, 

josta valittavana on kaksi erilaista mallia. Poikkeuksellisesti joihinkin WTE-

projekteihin ei tule ollenkaan ohjaustuolia, jolloin nosturit varustetaan yleensä näytölli-

sellä radio-ohjaimella. Edellä mainittujen lisäksi WTE-nostureissa on myös useita muita 

ohjauspaikkamahdollisuuksia, kuten pääkäyttöliittymä MUI eli nosturin ohjaus tietoko-

neen avulla. Lisäksi ohjaustapojen valintavalikon alle luotiin optiot muun muassa pää-

sähkökaappiletkaan R1-E1 tulevasta ohjauspaneeli HMI:sta sekä laitokseen tulevista 

nosturin etäohjausasemista. Tällaisia etäohjausasemia ovat hopperitasolle sekä rekka-

alueelle sijoitettavat nosturin etäohjauspaikat, joiden avulla esimerkiksi kuormaa laitok-

seen tuova rekkakuski pääsee tarpeen vaatiessa ohjaamaan nosturia määritysten mukaan 

etäaseman kautta. 

 

OTHER FEATURES -valikko 

Muita WTE-nosturiin sähkökuviin vaikuttavia optioita ja variantteja varten luotiin OT-

HER FEATURES -valikko. Tämän valikon alle luotiin kaikki muut optiot, joita ei ollut 

niiden laajuuden tai sijainnin puolesta hyödyllistä luokitella minkään muun optiovalikon 

alle. Muihin optioihin luotiin optiot hätäpysäytyssignaalien viemisestä pää-PLC:lle, 

vaiheilmaisinlampuista, IP66-luokan koteloinneista, tärinänmittausyksiköstä, rekkaport-

tikytkimistä, rakennuksen ovien rajakytkinten lisäkärjistä, modeemin sijoituksesta sekä 

WLAN-yhteyden tarpeesta. 
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5.5.3 Optioiden ja varianttien toiminta käytännössä 

 

Tässä kappaleessa on tarkasteltu pohjakuvaan luotujen optioiden ja varianttien toimintaa 

käytännössä. Esimerkkitilanteessa tarkasteltavaksi valittiin apunostin ja apunostimen 

sähköinen kaapelirumpu pääsähkönsyötön osalta. Apunostin on erityisesti hopperin 

mahdollisten tukosten poistoon käytetty nostin, joka on mahdollista tilata vain W30–

W100 -kokoluokan WTE-nostureihin. Riippuen projektin vaatimasta apunostimen nos-

tokorkeudesta, apunostimeen on joskus tarpeen lisätä sähköinen kaapelirumpu. 

 

Suunnitteluohjelma E3:ssa on käytettävissä erilaisia sähkökuvien tasoja, kuten ”design” 

-taso eli suunnittelutaso ja ”plot”-taso eli pohjapiirrostaso. Näiden tasojen avulla pohja-

kuvaan oli mahdollista lisätä suunnittelijan avuksi ohjeita, kuten esimerkiksi lisätä teks-

tiä, käyttää eri väriä optioille kuin vakiokytkennöille ja laatikoida piirikaavion yksittäi-

sellä sivulla olevan jonkin option alaisen kytkennän. Kun nämä ohjeet on piirretty säh-

kökuvissa suunnittelutasolle, ohjeet ovat aina kuvissa näkyvissä suunnittelutason ollessa 

valittuna. Käyttäjän valitessa pohjapiirrostason näkyviin kaikki ylimääräiset suunnitte-

lutason ohjeet ja merkinnät katoavat näkyvistä ja sähkökuvissa näkyy enää kaikkein 

olennaisimmat merkinnät, eli kytkennät, komponentit sekä niiden tunnukset. 

 

Pohjakuvassa sinistä väriä on käytetty vakiokytkennöissä ja punaista väriä jonkin option 

alaisissa kytkennöissä. Harmaalla värillä pohjakuvassa näkyy sellaisen option alaiset 

kytkennät, joita ei ole pohjakuvassa valittu aktiiviseksi. Eri värien lisäksi pohjakuvassa 

on hyödynnetty suunnittelutasoa ja lisätty sinne suunnittelijan avuksi eri optioita ha-

vainnollistavia tekstejä sekä katkoviivoilla pyritty laatikoimaan yksittäisellä piirikaavi-

on sivulla olevia jonkin option alaisia kytkentöjä.  

 

Pohjakuvan apunostinta koskevien optioiden toimintaa on tarkasteltu seuraavissa esi-

merkkitilanteissa 1–3. Esimerkkitilanteen 1 optiovalinnat on esitetty kuvassa 18 ja op-

tiovalintojen mukainen piirikaavion sivu liitteessä 1. Esimerkkitilanteen 2 optiovalinnat 

on esitetty kuvassa 19 ja optiovalintojen mukainen piirikaavion sivu liitteessä 2. Esi-

merkkitilanteen 3 optiovalinnat on esitetty kuvassa 20 ja optiovalintojen mukainen pii-

rikaavion sivu liitteessä 3. Liitteissä on esitetty piirikaavion sivu, jossa kuvataan kaikki 

apunostimeen liittyvät pääsyötöt.  
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Esimerkkitilanteessa 1 (liite 1) pohjakuvassa aktiiviseksi on valittu apunostin A4 sekä 

apunostimen sähköinen kaapelirumpu W2 (kuva 18). 

 

 
KUVA 18. Pohjakuvan optioiden toimintaa havainnollistava esimerkkitilanne 1 

 

Liitteessä 1 esitetyn esimerkkitilanteen 1 mukaisen piirikaavion sivun vasemmassa reu-

nassa oleva syöttö menee kahmarille M1. Kahmari M1 on sähkökuvissa aina, minkä 

johdosta kytkentä on sininen. Seuraavana oikealle päin mentäessä on apunostimen A4 

syöttö ja apukahmarin M4 syöttö. Apukahmari tulee projektiin aina yhdessä apunosti-

men kanssa, joten sille ei ollut tarpeellista rakentaa omaa optiota. Näin ollen apunosti-

men option A4 valinta vaikuttaa sekä apunostimen että apukahmarin syöttöön. Tätä on 

pohjakuvassa havainnoitu katkoviivallisella laatikolla ja teksteillä. Piirikaavion sivun 

oikeassa reunassa on apunostimen sähköisen kaapelirummun syöttö. Se on laatikoitu 

sähkökuviin omaan laatikkoonsa, koska siihen vaikuttaa apunostimen option lisäksi 

myös kaapelirummun optio. Esimerkkitilanteessa 1 apunostimen ja kaapelirummun op-

tioiden ollessa aktiivisina, kytkennät näkyvät sähkökuvissa punaisella värillä. 

 

Esimerkkitilanteessa 2 (liite 2) apunostimen optio A4 on edelleen aktiivinen, mutta säh-

köisen kaapelirummun optio W2 on kytketty pois päältä (kuva 19). Näin ollen sähköi-

sen kaapelirummun syöttö poistuu piirikaavion sivulta. 
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KUVA 19. Pohjakuvan optioiden toimintaa havainnollistava esimerkkitilanne 2 

 

Esimerkkitilanteen 2 mukaisesti poiskytketty kaapelirummun optio W2 poistaa kyseisen 

option alaiset kytkennät, komponentit, kaapelit ja johtimet sähkökuvista, sekä myös 

kaikki option alaiset komponentit komponenttilistoista. Näin ollen option ollessa määri-

tetty oikein kaikille tarvittaville komponenteille, sähkökuviin ei jää mitään ylimääräisiä 

komponentteja option poiskytkennän jälkeen. Poiskytketyn kaapelirummun alaiset kyt-

kennät jäävät kuitenkin suunnittelijan avuksi sähkökuvien taustalle harmaalla värillä. 

Lopullisissa sähkökuvissa nämä poiskytkettyjen optioiden alaiset harmaasävyiset kyt-

kennät eivät enää näy, mutta suunnittelijan työn helpottamiseksi on tärkeää, että myös 

poiskytketyt kytkennät ovat havaittavissa sähkökuvista. Liitteen 2 mukaisen piirikaavi-

on sivulta on suunnittelijan havaittavissa poiskytketyn kaapelirummun option teksti-

kenttä, jossa lukee ”A4 & W2”. Tämän tiedon avulla suunnittelija saa tietää, että kysei-

sen kytkennän saa aktiiviseksi sähkökuviin kytkemällä päälle optiot A4 ja W2. 

 

Kolmannessa esimerkkitilanteessa (liite 3) on tarkasteltu tilannetta, jossa apunostin A4 

on kytketty kokonaan pois päältä (kuva 20). Kyseisessä tilanteessa yläoption eli apunos-

timen poiskytkeminen poistaa automaattisesti myös alaoption eli apunostimen sähköi-

sen kaapelirummun option. Alaoptioita ei siis ole mahdollista kytkeä päälle kytkemättä 

ensin ylätason optiota. Tämän ominaisuuden johdosta vältytään turhilta huolimatto-

muusvirheiltä optioiden käytössä. 
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KUVA 20. Pohjakuvan optioiden toimintaa havainnollistava esimerkkitilanne 3 

 

Apunostimen ollessa kytkettynä pois päältä, sähkökuvista poistuu kaikki apunostimen 

option alaiset kytkennät ja komponentit sekä apunostimen option alaoptioiden alaiset 

kytkennät ja komponentit.  
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6 TULOSTEN KÄSITTELY 

 

 

6.1 Mitoituksen automatisoituminen 

 

Applikaatiolle oli jo ennen tätä opinnäytetyötä vakiintunut selkeä perusrakenne ja erilai-

set vaihtoehdot asiakkaille myytävistä nostureista. Tämän johdosta oli helppo koota 

kaikki tarpeellinen tieto tuotteesta yhteen suureen taulukkoon, josta sitten suunnittelijan 

tekemien valintojen perusteella valittiin oikeat tiedot käyttöön laskennassa. Näitä valin-

toja varten luotiin etusivu, johon luotiin valikot kaikille tarpeellisille tuotteen erilaisille 

vaihtoehtoille ja varioituville komponenteille. Näiden valikkojen luominen laskentapoh-

jaan oli työlästä ja se vei paljon aikaa, mutta valmistuttuaan se maksaa itsensä nopeasti 

takaisin. Valikkojen lisäksi toinen paljon aikaa vievä osuus oli automatisoituun lasken-

taan lisätty ominaisuus, jolla voitiin manuaalisesti syöttää laskentaan erikoisarvo, joka 

syrjäyttää automaattisesti taulukosta haetun applikaation mukaisen arvon. Eniten aikaa 

vievä osuus laskentapohjan kehittämisessä oli kuitenkin applikaation mukaisen arvon 

hakeminen uudestaan laskentapohjaan, mikäli manuaalisesti syötetty erikoisarvo poiste-

taan.  

 

Lopulta voidaan kuitenkin todeta työn kannattaneen, sillä nyt sähköistä mitoitusta ap-

plikaation mukaiseen projektiin tehdessään sähkösuunnittelijalle riittää, että täyttää las-

kentapohjan etusivun tiedot ja valitsee laskentapohjan päämitoitussivulla oikean jännite-

tason ja lämpötilakertoimet, laskentapohja hoitaa itse loput. Mikäli projektissa on jotain 

applikaatiosta poikkeavia arvoja, suunnittelija voi syöttää ne yksitellen laskentaan il-

man, että tarvitsee luopua samalla kaikista automaattisesti haetuista applikaation mukai-

sista arvoista. Näin ollen laskentaan voi muuttaa vaikka ainoastaan yhtä arvoa menettä-

mättä muiden kohtien automaattisesti haettuja arvoja. 

 

Automatisoidusta laskentapohjasta koituu merkittäviä hyötyjä yritykselle. Se säästää 

aikaa ja kustannuksia, helpottaa eri osastojen työskentelyä, ehkäisee virheitä mitoituk-

sessa sekä vakiinnuttaa mitoituksen laatua. Normaalisti suunnittelija joutuu suoritta-

maan laskennan katsomalla jokaisen arvon erikseen moottorilaskelmista ja syöttämään 

ne sitten manuaalisesti laskentaan. Tämä on koettu yrityksessä sekä hitaaksi, että vir-

healttiiksi. Lisäksi aiemmin esimerkiksi jännitteenalenemat tuli laskea erillisessä lasken-

tapohjassa. Samoin esitäytettyjen kaapelilistojen luomiseen oli oma pohjansa. Tähän 
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uuteen laskentapohjaan liitettyjen useiden eri ominaisuuksien avulla säästytään turhalta 

työltä moneen taulukkoon samojen tietojen syöttämiseltä, sekä ehkäistään virheitä. 

 

 

6.1.1 Hyödyt myynnille 

 

Laskentapohjaa suunniteltaessa yhtenä tärkeimpänä asiana pidettiin sopivan kaapelinmi-

toitustyökalun kehittämistä myyntiosastolle. Uuden työkalun avulla tuli myynnin edus-

tajan olla mahdollista kokeilla erilaisia kaapelimittoja ja kokoja yksittäisillä etäisyyksil-

lä ja samalla pystyä huomaamaan näiden vaikutus projektin jännitteenalenemiin. 

 

Uuden laskentapohjan avulla myynnin edustajan on helppo valita etusivulta oikeanko-

koinen WTE-nosturi, jonka jälkeen kaapelinmitoitussivulle haetaan valmiiksi applikaa-

tion mukaiset kaapeleiden mitat, kaapelikoot ja rinnakkaisten johtimien määrät. Näiden 

perusteella lasketaan samalle sivulle jännitteenalenemat kullekin kojeistolle. Tämän 

jälkeen myynnin edustajan on helppo muokata esimerkiksi jonkin kaapelin pituutta jol-

lain yksittäisellä välillä, mikäli jostain syystä jossain kyseisessä projektissa kaapelin 

pituuden tuli olla pidempi tai lyhempi tietyllä välillä. Myynnin edustaja näki samalla 

tehdyn muutoksen vaikutuksen jännitteenalenemiin, jonka jälkeen hänen oli helppo 

muokata yksittäisen kaapelin kokoa tai rinnakkaisten johdinten määrää. Näin ollen 

myynnin edustajankin oli helppo kokeilla projektikohtaisesti minkälaisia kaapelikokoja 

projektissa tuli käyttää, jotta jännitteenalenemat pysyivät sopivissa arvoissa. Tämä jäl-

keen suunnittelijan suorittaessa lopullisen sähköisen mitoituksen, ei enää syntynyt tilan-

teita, joissa suunnittelija oli esimerkiksi joutunut kasvattamaan jotain kaapelikokoa ai-

heuttaen harmaita hiuksia sekä myynnille, että asiakkaalle kun kaapelointiin kuluvat 

kustannukset nousivat. Pitkällä aikavälillä automatisoitua laskentapohjaa käytettäessä 

saadaan myös parempi käsitys siitä, kuinka lähellä applikaation vakioarvot ovat käytän-

nön tarvetta, eli kuinka usein applikaation mukaisia arvoja joudutaan muuttamaan. 

 

 

6.1.2 Hyödyt suunnittelulle 

 

Suunnittelun kannalta uuden laskentapohjan tavoitteena oli yhdistää käytössä jo olleita 

työkaluja ja automatisoida laskentapohjan täyttämistä. Ennen uutta laskentapohjaa 

suunnittelijan tuli projektin lähtötiedoista ja moottorilaskelmista syöttää tiedot useaan 
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eri laskentataulukkoon. Kerätyn kokemuksen ja haastateltujen kollegojen kokemusten 

perusteella mitoituksen suorittamiseen kului aikaa hieman projektista riippuen keski-

määrin noin 2 tuntia. Lisäksi kymmeniä eri arvoja pohjiin täyttäessä, virheellisen arvon 

syöttämisen riski oli korkea. 

 

Uudessa laskentapohjassa on yhdistetty projektin sähköiseen mitoitukseen, jänni-

tealenemien laskemiseen ja kaapelilistojen luomiseen käytetyt työkalut. Suunnittelijan 

laskentapohjan etusivulla tekemien valintojen mukaisesti laskentapohja täyttää itse it-

sensä automaattisesti applikaation mukaisilla arvoilla. Näin ollen applikaation mukaisen 

projektin mitoitukseen kuluu suunnittelijalta se aika, joka kuluu etusivun täyttämiseen 

eli kyse on muutamasta minuutista. Tämän lisäksi suunnittelijan tulee vielä valita oikea 

jännitetaso ja lämpötilakerroin projektikohtaisesti sekä varmistaa että laskentaan haetut 

tiedot olivat oikeat. Mikäli suunniteltava projekti oli kutakuinkin applikaation mukai-

nen, uuden laskentapohjan avulla mitoituksen suorittaa noin 15 minuutissa. Jos suunnit-

telijalla oli tarvetta syöttää laskentaan jotain erikoisarvoja, ne oli helppoa ja nopeaa 

syöttää laskentapohjaan applikaation mukaisten arvojen tilalle, joten erikoisarvojen 

syöttäminenkään ei merkittävästi lisää suunnitteluun kuluvaa aikaa.  

 

Karkealla laskutoimituksella näistä johtopäätöksistä saadaan, että uusi laskentapohja 

säästää projektin sähköiseen mitoitukseen käytettyä aikaa noin 1 tunnin ja 45 minuuttia 

projektia kohden. Tämä tarkoittaa 87,5 prosentin vähennystä mitoitukseen kuluvassa 

ajassa (kuvio 1). 

 

 
KUVIO 1. Projektin sähköiseen mitoitukseen kuluvat tunnit ennen ja jälkeen opinnäyte-
työn 

87,50% 

12,50% 

Ennen Jälkeen
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Yksittäisen projektinkin mitoituksessa 1 tunti ja 45 minuuttia on pitkä aika, mutta kun 

laskentapohjaa käytetään usean eri projektin mitoitukseen, siitä koituvat säästöt ovat 

yritykselle mittavat. Esimerkiksi jos sata applikaation mukaista WTE-projektia mitoite-

taan tällä uudella laskentapohjalla, kokonaissäästöksi tunteina saadaan 175 tuntia eli 

yksittäisen työntekijän yli kuukauden normaalit työtunnit. 

 

 

6.2 Sähkökuvien automatisoituminen 

 

Konecranesilla oli jo ennestään hyviä kokemuksia automatisoiduista pohjakuvista mui-

den nosturiapplikaatioiden parista. Niiden avulla on saavutettu merkittäviä hyötyjä 

muun muassa sähkökuvien laadun paranemisen, pohjakuvien avulla suunniteltujen pro-

jektien vähentyneiden suunnittelutuntien ja suunnittelun aiheuttamien kustannuksien 

vähenemisen muodoissa. Myös tämän opinnäytetyön avulla luotavan pohjakuvan avulla 

tullaan saavuttamaan ainakin nämä edellä mainitut hyödyt. Lisäksi automatisoitu pohja-

kuva vakioitujen kytkentöjen ja komponenttien johdosta, helpottaa yhteistyötä WTE-

nostureiden toimitukseen eri vaiheissa osallistuvien organisaatioiden, kuten myynnin, 

suunnittelun, tuotannon sekä huollon välillä. 

 

 

6.2.1 Laadun paraneminen 

 

Verrattuna ilman pohjakuvaa suunniteltaviin projekteihin, pohjakuvan avulla suunnitel-

tavien projektien laatu paranee merkittävästi. Vakioimalla oikeat komponentit pohjaku-

vaan, yrityksen eri osastoilla on aina tiedossa, mitä komponentteja applikaatiossa nor-

maalisti käytetään. Pohjakuvaan vakioitujen komponenttien avulla, esimerkiksi tuotan-

nossa tiedetään aina, minkälaisia komponentteja uusissa projekteissa tulee käyttää, mikä 

samalla myös nopeuttaa nosturin tuotantoprosessia. Pohjakuvan avulla suunniteltujen 

projektien kytkennät ja komponentit löytyvät aina samoilta sähkökuvien sivuilta, joten 

sähkökuvien tulkinta helpottuu huomattavasti sähkökuvien kanssa työskentelevien kes-

kuudessa.  

 

Nosturin valinnaisia kytkentöjä ei tarvitse jokaisessa uudessa suunniteltavassa projektis-

sa poistaa tai piirtää uudestaan, vaan ne voidaan kytkeä päälle tai pois optioiden avulla. 

Kun valinnaiset kytkennät on jo piirretty valmiiksi kuviin, valittaessa kytkentä päälle 
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optioiden avulla, sähkökuviin tulee aina samanlainen valinnainen lisäominaisuus. Tä-

män johdosta myös WTE-projekteihin harvemmin suunnitellut ominaisuudet, joille kui-

tenkin on pohjakuvaan luotu optiot tai variantit, pysyvät myös tasalaatuisina. 

 

 

6.2.2 Suunnittelutuntien väheneminen 

 

Merkittävin hyöty pohjakuvasta saadaan suunnittelussa. Ennen tätä opinnäytetyötä 

WTE-nosturin sähkösuunnittelu aloitettiin aina etsimällä jonkin suunniteltavaa projektia 

vastaavanlaisen aiemman projektin sähkökuvat ja ottamalla ne pohjaksi. Tämän jälkeen 

sähkökuviin tuli aina piirtää uudestaan yksittäiset lisävalintaiset kytkennät, joita aiem-

massa projektissa ei ollut käytetty. Vaihtoehtoisesti lisävalintainen kytkentä saatettiin 

myös kopioida jostain toisesta vanhasta projektista. Edellä mainitun kaltainen toiminta-

tapa oli ennen kaikkea työlästä ja paljon aikaa vievää, mutta lisäksi huomattavan vir-

healtista. Usein vanhaa projektia pohjakuvana käytettäessä, osa vanhassa projektissa 

käytetyistä komponenteista oli päivittynyt, joten suunnittelijan vastuulle jäi tarkastaa ja 

korjata uuteen projektiin mahdollisesti päivittyneet komponentit. Käytännössä tämä oli 

hyvin vaikeaa, sillä mitään selkeää listaa WTE:n sähkökuvien päivityksistä ei ollut saa-

tavissa. 

 

Automatisoidun pohjakuvan ja siihen luotujen optioiden ja varianttien avulla, pohjaku-

vaan piirrettyjä ominaisuuksia ei tarvitse piirtää jokaiseen projektiin uudestaan, vaan ne 

voidaan valita sähkökuviin optioiden ja varianttien avulla. Tämä helpottaa ja nopeuttaa 

merkittävästi WTE-nostureiden sähkösuunnitteluprosessia. Lisäksi automatisoitu pohja-

kuva vakiinnuttaa sähkökuvien vakio- ja lisävalintaisten kytkentöjen laatua. Siinä missä 

aiemmin suunnittelijan tuli projektia suunnitellessaan huolehtia joka kerta ottavansa 

huomioon applikaatioon mahdolliset päivittyneet komponentit tai kytkennät, automati-

soidun pohjakuvan luomisen jälkeen riittää kun pohjakuvan komponentit ja kytkennät 

pidetään ajantasaisina. Näin ollen uutta projektia pohjakuvan avulla aloittaessaan suun-

nittelija voi olla varma siitä, että hänellä on aina käytössään ajantasaiset komponentit ja 

kytkennät. 

 

Automatisoidun pohjakuvan johdosta suunnittelijan tehtäväksi jää oikeiden optioiden ja 

varianttien valitsemisen jälkeen vain päävirtapiirien tarkastaminen, sekä suojalaitteiden 

ja kaapeleiden mitoittaminen. Lisäksi suunnittelijan tulee tarkastaa kaikki kytkennät 



57 

 

silmämääräisesti ja korjata kaikki mahdollisesti havaitsemansa epäkohdat. Mikäli suun-

niteltavaan projektiin tulee jokin erikoisominaisuus, jota pohjakuvaan ei ole piirretty, se 

tulee edelleen lisätä kuviin piirtämällä. Jos tämä erikoisominaisuus kuitenkin vakioi-

daan applikaatioon, sille voidaan luoda pohjakuvaan uusi optio tai variantti, mikäli se 

koetaan kannattavaksi. Kannattavalla tässä tarkoitetaan sitä, kuinka usein kyseistä eri-

koisominaisuutta projekteissa käytetään ja maksaako uuden option luomiseen käytetty 

aika itsensä nopeasti takaisin suunniteluissa projekteissa, joihin kyseistä optiota käyte-

tään.  

 

Aiempien automatisoitujen pohjakuvien perusteella on havaittu, että ajantasaisten ja 

toimivien pohjakuvien avulla voidaan karkeasti säästää noin 50 prosenttia projektiin 

käytetyistä sähkösuunnittelutunneista. Vaikutus voi olla jopa suurempi erityisesti koke-

mattomammilla suunnittelijoilla, joille WTE applikaationa ei ennestään ole kovinkaan 

tuttu. Tarkkaa arviota pohjakuvan avulla suunniteltujen projektien tuntisäästöistä on 

vaikea esittää, sillä säästetyt tunnit ovat projektikohtaisia ja riippuvat täysin suunnitelta-

van projektin monimutkaisuudesta. Tarkemmin pohjakuvan yrityksen sähkösuunnitte-

lulle tuomia säästöjä suunnittelutunneissa voidaan arvioida vasta usean erilaisen pohja-

kuvan avulla suunnitellun WTE-projektin perusteella. Käytännössä kuitenkin pohjaku-

van avulla kaikki suunnittelijalle aiheutuva ylimääräinen työ, kuten lisävalintaisten kyt-

kentöjen uudelleen piirtäminen sekä kytkentöjen ja komponenttien ajantasaisuuden tar-

kistaminen, on saatu minimoitua. Suunnittelutunneissa pohjakuvan tuomia säästöjä voi-

daan siis pitää merkittävinä. 

 

 

6.2.3 Kustannussäästöt 

 

Yritykselle automatisoidun pohjakuvan tuomia taloudellisia säästöjä voidaan tulkita 

monesta eri näkökulmasta. Lopullisten pohjakuvan avulla saatujen säästöjen tarkkaa 

määrää on etukäteen käytännössä mahdotonta arvioida. Taloudellisia säästöjä voidaan 

saada suorana seurauksena vähentyneistä suunnittelutunneista ja epäsuorana seuraukse-

na kustannuksien vähenemistä voidaan tarkastella myös esimerkiksi laadun paranemi-

sena, joka pitää sisällään muun muassa ennalta ehkäistyt virheet. 

 

Jos arvioidaan pohjakuvan säästävän 50 prosenttia sähkösuunnitteluun käytetyistä työ-

tunneista, myös sähkösuunnittelun kustannukset pienevät 50 prosenttiin alkuperäisistä. 
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Pohjakuvan avulla on pyritty minimoimaan kaikki suunnittelijalle aiheutuva ylimääräi-

nen työ, mikä leikkaa myös merkittävästi WTE-projektien suunnittelutunteja ja suunnit-

telukustannuksia. Näin ollen, kun työstä aiheutuvat kustannukset pienenevät, nostureita 

voidaan myydä paremmalla katteella ja niiden hinta voidaan asettaa entistä kilpailuky-

kyisemmäksi, minkä avulla taas voidaan pystyä houkuttelemaan yritykselle uusia asiak-

kaita. Suunnittelutuntien vähenemisen lisäksi pohjakuvaan vakioidut komponentit hel-

pottavat ja nopeuttavat nosturin tuotantoa. Vähentyneiden WTE-projektin suunnitteluun 

ja tuotantoon kuluvien tuntien johdosta myös projektin kokonaistoimitusaika lyhenee, 

mikä on WTE-projekteissa kustannuksien lisäksi usein toinen tärkeä tekijä asiakkaalle. 

 

Kustannuksien vähenemistä voidaan mitata myös laadun paranemisen muodossa. Kun 

pohjakuvaan on piirretty oikein sähkökuvien vakio- ja lisävalintaiset kytkennät sekä 

sähkökuvissa on käytetty oikeita ja ajantasaisia komponentteja, säästytään turhilta vir-

heiltä ja varmistutaan sähkökuvien laadusta. Kun nosturin tuotanto- tai pahemmassa 

tapauksessa vasta käyttöönottovaiheessa, ei tarvitse enää korjailla vääristä tai vanhentu-

neista komponenteista aiheutuneita virheitä, ehkäistään myös virheiden korjaamisesta 

aiheutuneet kustannukset yritykselle. 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Arvio työn onnistumisesta 

 

Tämän työn tavoitteena oli vakioida Konecranesin WTE-nostureiden sähkösuunnittelua 

kehittämällä jo yrityksen käytössä olleita laskentatyökaluja sekä luomaan yritykselle 

WTE-nostureiden sähkösuunnitteluun tarkoitettu pohjakuva, jossa on hyödynnetty 

suunnitteluohjelma E3:n optio- ja varianttiominaisuuksia. Työn avulla pyrittiin paranta-

maan WTE-projektien suunnittelun laatua, vähentämään suunnitteluun käytettyjen työ-

tuntien määrää sekä parantamaan yhteistyötä kaikkien WTE-nosturin toimitusprosessiin 

eri työvaiheissa osallistuvien organisaatioiden välillä. 

 

Työn voidaan kokonaisuudessaan arvioida onnistuneen erinomaisesti. Tässä työssä 

suunniteltu laskentapohja yhdistää kaikki aikaisemmin WTE-nosturin sähkösuunnitte-

lussa tarvitut laskenta- ja kaapelilistatyökalut, mikä jo itsessään säästää merkittävän 

määrän aikaa ja selkeyttää nosturin mitoitusprosessia. Tämän lisäksi laskentapohjaan 

luotu automaattisen täytön ominaisuus parantaa merkittävästi sähköisen mitoituksen 

laatua sekä vähentää huomattavasti mitoittamiseen käytettyä aikaa. Lisäksi laskentapoh-

jan avulla luotiin erityisesti myyntiosaston kaipaama työkalu kaapeleiden mitoittami-

seen, josta oli helppo vaihtaa yksittäisten kaapeleiden kokoja ja pituuksia sekä nähdä 

näiden vaikutus projektin jännitteenalenemiin. 

 

Automaattisen täytön lisäksi laskentapohjaan luotiin ominaisuus, jolla automaattisesti 

syötetyn arvon saattoi korvata manuaalisesti syötetyllä erikoisarvolla. Tämän johdosta 

laskentapohjaa oli myös mahdollista käyttää projekteissa, joissa kaikki mitoitustiedot 

eivät olleet applikaation mukaisia. Lisäksi laskentapohja on kehitetty niin, että tulevai-

suudessa siihen on mahdollista liittää jonkin muun applikaation tiedot ja näin hyödyntää 

laskentapohjaa myös muiden nosturimallien sähkösuunnittelussa. 

 

Pohjakuvan luominen on likimain päättymätön prosessi, jossa pohjakuvan käyttäjiltä 

saatu palaute on ensi arvoisen tärkeässä asemassa. Käyttäjiltä saadun palautteen perus-

teella pohjakuvan toiminnan ja ominaisuuksien mahdolliset puutteet on helpoin havain-

noida ja sen jälkeen korjata. Pohjakuvan käyttäminen ja ylläpitäminen vaatii yritykseltä 

pohjakuvassa olevien komponenttien jatkuvaa päivittämistä sekä uusien ominaisuuksien 
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lisäämistä kuviin, mikäli niitä applikaatioon lisätään. Pohjakuvan avulla saavutetaan 

kuitenkin se merkittävä hyöty, että uusia tai päivittyneitä komponentteja ja kytkentöjä ei 

tarvitse enää päivittää kuin yhteen paikkaan. Kun pohjakuva pidetään ajan tasalla, uutta 

projektia pohjakuvan perusteella aloitettaessa, varmistutaan aina kytkentöjen ja kompo-

nenttien ajantasaisuudesta. Pohjakuvasta aiheutuvat hyödyt yritykselle ovat kokonai-

suudessaan merkittävät. Tämän opinnäytetyön avulla luotu pohjakuva työ yritykselle 

merkittävät säästöt suunnittelutunneissa ja suunnittelukustannuksissa sekä parantaa tuot-

teen laatua sekä helpottaa eri osastojen yhteistyötä yrityksen sisällä. 

 

 

7.2 Kehitysideat 

 

Tämän opinnäytetyön avulla luotu laskentapohja ja automatisoitu pohjakuva kaipaavat 

lisäohjeistusta yrityksen sisällä. Tämän johdosta applikaatiosta luodaan englanninkieli-

nen suunnitteluohje yrityksen sisäiseen käyttöön, johon tullaan sisällyttämään ohjeistus 

laskentapohjan sekä automatisoidun pohjakuvan käyttöön. Tämän kaltaisia suunnitte-

luohjeita on yrityksen käytössä jo muista nosturiapplikaatiosta ja ne on koettu toimivik-

si, joten suunnitteluohjeen laatimiselle on hyvät perusteet. Tästä syystä, suunnitteluoh-

jeen kirjoittaminen onkin jo aloitettu ja se valmistuu yrityksen käyttöön tämän työn 

valmistumisen jälkeen. 

 

Kuten tässä työssä on jo aiemminkin mainittu, hyvä kehitysidea tässä työssä luotuun 

laskentapohjaan on jonkin muun nosturiapplikaation tietojen syöttäminen siihen. Tämän 

seurauksena automatisoitua laskentapohjaa voitaisiin hyödyntää myös muissa nostu-

riapplikaatioissa. Lisäksi laskentapohjan toimintaa voisi vielä hieman hienosäätää, mi-

käli taulukkolaskentatyökalu Excelissä olisi mahdollista syöttää manuaalinen arvo so-

luun, johon on syötetty jo jokin kaava, menettämättä kuitenkaan solun alkuperäistä kaa-

vaa, kun manuaalinen arvo poistetaan. Edellä mainittujen lisäksi laskentapohjaa kehitet-

täessä havaittiin, että laskennassa käytettyjä laskentamenetelmiä tulisi paikoitellen hie-

man päivittää. 

 

Pohjakuvassa voitaisiin miettiä suunnitteluohjelma E3:n ominaisuuksien hyödyntämistä 

vielä paremmin. Suunnitteluohjelmassa on esimerkiksi pakettiominaisuus, jonka avulla 

olisi mahdollista lisätä pohjakuvaan paketti, jonka alle voitaisiin määritellä sopivat opti-

ot ja variantit, minkä jälkeen kun tämä paketti on valittu aktiiviseksi sen alaiset optiot ja 
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variantit olisivat myös automaattisesti valittu aktiivisiksi. Selkeää tarvetta tälle ei kui-

tenkaan pohjakuvaa suunniteltaessa havaittu, joten pakettiominaisuutta ei tässä työssä 

käytetty.  

 

WTE applikaationa on hyvin pitkälti vakioitu, mikä tarkoittaa, että applikaatioon on 

vakioitu muun muassa moottorikoot sekä niiden suojalaitteet ja kaapelit. Tämän hetken 

pohjakuvassa näitä kyseisiä vakioituja komponentteja ei ole hyödynnetty, vaan suunnit-

telijan tulee suorittaa edelleen projektikohtaisesti päävirtapiirien mitoitus ja kaapeleiden 

sekä suojien valinta. Näille komponenteille optioiden ja varianttien luominen olisi erit-

täin työlästä, joten voidaankin helposti kyseenalaistaa näiden optioiden ja varianttien 

luomisen kannattavuus. 

 

Suunnitteluohjelma E3:n toimintaa voitaisiin myös kehittää, sillä paikoitellen ohjelma 

on todella työläs ja hankala. Erityisesti optioita ja variantteja luodessa, optioita ja va-

riantteja ei pystynyt kerralla määrittämään kaikille sähkökuvista valitsemilleen kom-

ponenteille. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että optiot ja variantit piti erikseen määrit-

tää komponenteille, johdotuksille, johtimille ja teksteille sekä symboleille. Lisäksi oh-

jelmalla ei ollut mahdollista luoda variantteja kokonaisista sivuista. Näin ollen toistensa 

kanssa varioituvien eri piirikaavion sivuilla olevien kytkentäkokonaisuuksien varioimi-

en toistensa kanssa ei ollut mahdollista, vaan tämän kaltaisista kokonaisuuksista piti 

rakentaa aina optiot, jolloin suunnittelijaa piti aina erikseen ohjeistaa, että näistä optiois-

ta päälle saa kytkeä vain yhden kerrallaan. 

 

Lopuksi, tulevaisuudessa voisi olla paikallaan miettiä olisiko mahdollista integroida 

Excelillä kehitetyn laskentapohjan ja suunnitteluohjelma E3:n välistä tiedonkulkua. Täl-

läkin hetkellä nimittäin suunnitteluohjelmasta on mahdollista tulostaa Exceliin esimer-

kiksi komponenttilistoja ja toisinpäin Excelistä pystytään tuomaan ainakin PLC:n I/O-

osoitteet eli logiikan sisään- ja ulostulokorttien osoitteet E3:seen. Olisi nimittäin käte-

vää, kun esimerkiksi automatisoidun laskentapohjan avulla mitoitetut moottorit, mootto-

reiden suojat ja niiden kaapeloinnit voitaisiin ladata suoraan laskennasta suunnitteluoh-

jelmaan ja näin ollen myös WTE:n pohjakuvaan. 
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