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Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena luoda dokumenttikirjasto insinööritoimisto 

Sweco Industrylle. Dokumenttikirjastolla helpotetaan ja nopeutetaan suunnittelijoi-

den työtä luomalla useasti toistuvien dokumenttien pohjia. Mallikirjaston pohjia voi 

käyttää hyödyksi, jos ei ole annettu dokumenteille selvää esitystapaa. Varsinkin 

nuorille suunnittelijoille kirjasto antaa vinkkejä eri vaiheiden toteuttamisesta. Do-

kumentteja luotiin suunnittelun eri vaiheisiin.  

 

Opinnäytetyössä käydään läpi prosessisähkösuunnittelun eri vaiheita sekä asioita, 

jotka nousevat esille joka kerta kun suunnitellaan suuria tehdaskokonaisuuksia.   

 

Dokumenttikirjastoa varten kerättiin eri projekteista ja muistioista erinäisiä doku-

mentteja, joita pystyttiin hyödyntämään mallikirjaston luomisessa. Vanhoja doku-

mentteja, joita pystyttiin käyttämään, päivitettiin uusille ohjelmille. Kaikki doku-

mentit käytiin läpi ja päivitettiin vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Työssä luotiin 

uusia taulukoita, kaavioita ja suunnitelmamalleja, jotka kokeneempien suunnitteli-

joiden kanssa katsottiin hyödyllisiksi.  
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The purpose of this thesis is to create a document library for the engineering com-

pany Sweco Industry. The document library makes it easier and faster to design the 

work of those who have created the basics of repeated documents. The document 

library templates can be used if there is no clear presentation of documents. For 

young designers in particular, the library gives tips on how to implement the differ-

ent phases of the plan. The documents were created at different stages of design. 

 

The thesis examines the different phases of process electrical design, as well as the 

issues that arise every time you design large factory units are designed. For the 

document library, various documents were collected from various projects and 

memos that could be used to create the document library. The old documents that 

could be used were updated for new programs. All of the documents were reviewed 

and updated to meet current requirements. In the thesis, new tables, charts and de-

sign templates were created that were considered useful by more experienced de-

signers. 
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1  JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia prosessi- ja rakennussähköistyksen 

dokumenttikirjasto Sweco Industry Oy:lle. Dokumenttikirjasto laaditaan koosta-

malla uutta materiaalia sekä muokkaamalla Swecon nykyistä dokumentaatiota. 

Työssä haastatellaan suunnittelijoita sekä projektipäälliköitä ja heiltä kerätään tieto 

tarpeellisiin dokumentteihin. Valmiista dokumenteista tehdään Excel-pohjainen ha-

kemisto eri dokumenteille. Tämä helpottaa dokumenttien löytämistä ja säästää ai-

kaa. 

Dokumenteilla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan suunnittelijoiden työtä luo-

malla toistuvia pohjadokumentteja. Dokumentteja on mahdollista käyttää koh-

teissa, joissa Sweco saa käyttää omaa pohjadokumentaatiota, eikä asiakkaalta ole 

tullut valmiita malleja tai suurta ohjeistusta dokumenttien tekoon.    

Dokumentteja luodaan esisuunnittelusta, hankinnasta ja toteutuksesta. Lisäksi luo-

daan valmiita mitoitustaulukoita ja mittauspöytäkirjoja.  
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2 SWECO INDUSTRY OY 

 

Sweco on suurin Euroopassa toimiva rakennetun ympäristön ja teollisuuden asian-

tuntijayritys työllistäen 15 000 asiantuntijaa, joista 2 000 työskentelee Suomessa. 

Asiantuntijoihin sisältyvät insinöörit, arkkitehdit ja ympäristöasiantuntijat.  Sweco 

toimii 15 maassa, mutta toteuttaa vuosittain kymmeniä tuhansia projekteja 70 

maassa. Sweco toimittaa suunnittelu- ja konsulttipalveluja rakennetekniikan, teol-

lisuuden, talotekniikan, arkkitehtuurin sekä ympäristön- ja yhdyskuntatekniikan 

aloilla ja tarjoaa lisäksi projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita. Swecon osak-

keet noteerataan Tukholman pörssissä ja sen liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa 

vuonna 2017. 

Yhtiö perustettiin Tukholmassa Hugo Theorellin toimesta vuonna 1889. Sweco ni-

mellä yritys sai alkunsa 1997 kun FFNS osti VBB Groupin. /1/ Kuvassa 1 Swecon 

logo esitettynä. 

Sweco Finland kattaa kahdeksan yhtiötä, jokainen yhtiö on erikoistunut eri toi-

mialaan. Sweco Finlandia edustavat yhtiöt: 

- Sweco Architects Oy, 

- Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, 

- Sweco Industry Oy, 

- Sweco International Oy, 

- Sweco PM Oy, 

- Sweco Rakennetekniikka Oy, 

- Sweco Talotekniikka Oy, 

- Sweco Ympäristö Oy. 

 

 

Kuva 1. Sweco 
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Alun perin Sweco Industry perustettiin vuonna 1971 nimellä Projekti-insinöörit Oy. 

Vuonna 2003 Projekti-insinöörit yhdistettiin osaksi Sweco konsernia. Tänä päivänä 

Sweco Industry työllistää noin 500 henkilöä, 13 paikkakunnalla.     

Sweco Industry tarjoaa palveluita erilaisten teollisuusprojektien moniin eri vaihei-

siin esisuunnittelun, suunnittelun ja tuotannon tukipalveluista projektipalveluihin.  

Sweco Industry toimii yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa mm. energiantuotan-

non, kemian-, paperi-, massa-, elintarvike- ja lääketeollisuuden. /1/ 

 

2.1 Dokumentointi 

Dokumenttien on palveltava käyttötarkoitustaan niin kattavuudeltaan kuin määräl-

täänkin. Dokumenttien oikein tuottaminen on hyvin tärkeää laitoksen, järjestelmän 

tai tuotteen suunnittelua, valmistusta, asennusta ja huoltamista varten. /2/ Doku-

menttien luominen on todella iso osa kokonaisuuden valmistuksessa. Tekninen do-

kumentaatio edustaa merkittävää osaa sopimuksesta laitoksen toimituksessa ja 

muodostaa olennaisen osan myynninjälkeisistä prosesseista.  

Hyvällä dokumentaatiolla voidaan näyttää, että kohteen laatu-, turvallisuus- ja ym-

päristövaatimukset on täytetty. /2/ Hyvällä suunnittelulla ja dokumentoinnilla voi-

daan saavuttaa suuria säästöjä ajallisesti ja materiaalisesti, kun taas epäonnistu-

neella suunnittelulla voidaan saada ongelmia aikaan rakennusvaiheessa.  

Taulukossa 1 on esimerkki eri dokumenttilajeista. Dokumentti on standardin SFS-

EN 62708 mukainen, jos seuraavat ehdot täyttyvät dokumentissa: 

❖ Ilmenee nimi, jos dokumentissa on monta sivua niin riittää, että kansileh-

dessä on nimi 

❖ Käytettävä standardissa määriteltyjä dokumenttilajin nimiä 

❖ Dokumentoinnissa viitattava standardiin 

❖ Dokumentin tulee sisältää kaikki pakolliset sisällöt, jotka standardissa mää-

ritelty. /3/ 
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Taulukko 1. Esimerkki dokumenttilajeista 

 

 

2.2 Prosessiteollisuus 

Prosessiteollisuudella tarkoitetaan teollisuuden alaa, jossa käytetään hyväksi kemi-

allisia reaktioita, sekoitusta tai erotteluja, joilla saadaan luotua uusia tuotteita, muu-

tettua olemassa olevia tuotteita tai käsitellä jätteitä. Prosessiteollisuus sisältää seu-

raavat alat: kemian-, petrokemian-, jätteenkäsittely- ja paperialalla. /3/ 

Prosessisuunnittelussa luodaan malli tulevan laitoksen toimipinnalle. Lisäksi anne-

taan lähtötiedot muille aloille ja voidaan käyttää mallia pohjana käyttöhenkilöstön 

koulutukselle sekä laitoksen käytölle. /4/ 

Prosessisuunnitteluun sisältyy prosessikaavioita, verkosto- ja jakelukaavioita, pro-

sessilaitetietoja, tilaluokitus räjähdysvaarallisuuden mukaan sekä riskianalyyseja. 
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2.2.1 Prosessikaaviot 

Prosessikaavioiksi luetaan lohkokaaviot, virtauskaaviot sekä PI-kaaviot.  

Lohkokaavioilla esitetään prosessisuunnitelma yksinkertaisesti lohkomuodossa ja 

se sisältää asianmukaiset merkinnät sekä prosessiyhteydet. 

 

Kuva 2. Monipolttokattilan lohkokaavio 

 

 

Virtauskaaviossa sekä PI-kaaviossa esitetään prosessi tai prosessisuunnitelma 

symbolien avulla ja symbolit liitetään toisiinsa virtausviivoilla. Symbolit kuvaavat 

komponentteja ja laitteita, kun virtausviivat esittää aine- ja energiaviivoja. PI-kaa-

viossa esitetään vielä ohjaukset sekä prosessimittaukset. 
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Kuva 3. Yksinkertainen kuva sellunkeiton PI-kaaviosta 

 

2.2.2 Verkosto- ja jakelukaaviot 

Verkosto- ja jakelukaavioilla tarkoitetaan prosessikaavioita, joilla esitetään erilais-

ten hyödykkeiden, useimmiten sähkön siirtoa ja jakelua prosessilaitoksille. Jakelu-

kaavioissa on yleisesti mallinnettu ja selkeytetty sähkönjakeluverkko sekä verk-

koon liittyviä komponentteja. Pohjana jakelukaavioille voidaan joissakin tapauk-

sissa käyttää erilaisia karttapohjia.  
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Kuva 4. KJ-verkkomallinnus Neplanilla tehtynä 

 

2.2.3 Prosessilaitetietoja 

Prosessisuunnittelussa ilmoitetaan laitoksien sekä laitteiden mitoituksia, laatutie-

toja ja muita tarvittavia tietoja. Tietojen ilmoittaminen on tärkeää oikeanlaisten lait-

teiden hankintaa varten. Prosessilaitetiedoista on esitettävä laite, malli ja määräluet-

telot. 

 

2.2.4 Tilaluokitus räjähdysvaarallisuuden mukaan 

Suunnittelualueilla, joilla mahdollisesti esiintyy räjähdysvaarallisia nesteitä tai kaa-

suja on huomioitava ATEX-tilojen luokitukset ja vaatimukset.  

ATEX-tilaksi määritellään tila, jossa on vaarallista ainetta sekoittuneena ilmaan pa-

lamiseen sopivissa olosuhteissa. Vaarallisiksi aineiksi on luokiteltu erilaisia kaa-

suja, höyryjä, sumuja sekä pölyjä, jotka syttyessään leviävät vielä palamattomaan 

materiaaliin. Sopiviksi olosuhteiksi määritellään yleensä lämpötilaväli -20 - +40 °C 

sekä ilmanpaine 0.8 – 1.1 Bar. /5/ 
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Jos on uhka räjähdysvaarallisesta tilasta, niin tila tulee arvioida. Tilaluokituksissa 

ei kiinnitetä huomiota mitenkään räjähdyksen mahdollisiin seuraamuksiin. Vaaral-

liset tilat luokitellaan vaarallisen sekoituksen esiintymistiheyden ja keston perus-

teella seuraavasti: 

• Tilaluokka 0 

”Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen 

muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai 

usein.” 

• Tilaluokka 1 

”Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen 

muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos todennäköisesti esiintyy normaalitoi-

minnassa satunnaisesti.” 

• Tilaluokka 2 

”Tila, jossa toisaalta ilman ja toisaalta kaasun, höyryn tai sumun muodossa ole-

van palavan aineen muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen 

on normaalitoiminnassa epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen 

ajan.” 

• Tilaluokka 20 

”Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos 

esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein.” 

• Tilaluokka 21 

”Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos 

todennäköisesti esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.” 

• Tilaluokka 22 

”Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseok-

sen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiinty-

essään vain lyhyen ajan.” /5/ 
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Suunnittelijalle kuuluvat yleisesti suunnittelu sekä laitevalinta, lisäksi hänen on 

omattava vähintään 

• yksityiskohtaiset tiedot räjähdyssuojauksen yleisperiaatteista 

• yksityiskohtaiset tiedot räjähdyssuojausrakenteiden periaatteista ja merkin-

nöistä 

• yksityiskohtaiset tiedot niistä laiterakenteiden tekijöistä, jotka vaikuttavat 

räjähdyssuojaukseen 

• ymmärrys niistä käytännön taidoista, joita tarvitaan relevanttien räjähdys-

suojausrakenteisten laitteiden valmistelemiseksi ja asentamiseksi 

• työlupakäytännön ja turvallisen erottamisen lisämerkityksen yksityiskohtai-

nen ymmärtäminen räjähdyssuojauksessa 

• yksityiskohtaiset tiedot standardissa SFS-EN 60079-14 mainituista laiteva-

linnasta ja asennuksen erityistekniikoista 

• oleellinen ymmärrys standardin IEC 60079-17 tarkastus- ja kunnossapito-

vaatimuksista. 

Suunnittelijan on pystyttävä osoittamaan pätevyytensä ja esittämään näyttö 

siitä, että ovat hankkineet vaaditut tiedot ja taidot koskien niitä räjähdyssuojaus-

rakenteita ja laitetyyppejä, joiden kanssa ovat tekemisissä. 

 

 

 

 

 



    17 

 

3 SUUNNITTELUN VAIHEET 

Teollisuussähkösuunnittelun kulku jaetaan yleisesti neljään osioon. Osioita ovat ai-

kajanallisesti esisuunnittelu, perussuunnittelu, hankintasuunnittelu ja toteutussuun-

nittelu. Suunnitteluvaiheiden lisäksi yleisimpiin dokumentteihin kuuluvat mitoitus-

taulukot sekä mittauspöytäkirjat. 

Taulukko 2. Suunnittelun eri vaiheet 
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3.1 Esisuunnittelu 

Esisuunnittelussa selvitetään kirjallisin selityksin, laskelmin ja yleispiirrustuksien 

avulla kokonaiskuva. Kokonaiskuva luodaan kohteen valmistelijoita varten, jotta 

voidaan tarkemmin hahmotella kokonaisuuden laajuutta. /4/  

Esisuunnitelma toimii pohjana investointiesityksille ja itse investointipäätöksille. 

/6/ Esisuunnittelussa tuotettavia dokumentteja ovat lähtötietojen ja tavoitteiden sel-

vitys, kuormatietojen selvitys, pääjakelujärjestelmä, tilantarveselvitys, kustannus-

arviot sekä aikataulu- ja resurssisuunnittelu. /6/ Esisuunnitteluvaiheessa tulisi tar-

kastella eri vaihtoehtoja, jotta pystyttäisiin valitsemaan taloudellisesti järkevin 

vaihtoehto. /7/ 

Prosessiteollisuuden tehtaissa on monia eri alojen suunnittelijoita. Jo esisuunnitte-

luvaiheessa vaaditaan suunnittelijoilta hyvää yhteistyötä, jotta projekti saadaan vie-

tyä onnistuneesti läpi.  

 

3.2 Perussuunnittelu 

Perussuunnittelun tarkoituksena on luoda tarpeelliset dokumentit tulevia laitehan-

kintoja varten, sekä asennusten teknisiin määrittelyihin.  

Perussuunnitelmat toteutetaan esisuunnitelman, projektien lähtötietojen ja päälait-

teiden toimittajilta saatavien tietojen avustuksella.  

Perussuunnittelu pitää sisällään pääjakelujärjestelmien yleissuunnittelua, jänniteja-

kelua, apusähköjärjestelmien suunnittelua (UPS-järjestelmä), moottorien määritte-

lyä sekä asennussuunnittelua.  

 

3.3 Hankintasuunnittelu 

Hankintasuunnitteluvaiheessa luodaan eri sähkölaitteiden ja eri asennusten tarjous-

pyynnöt. Ennen tarjouspyyntöjä pitää olla selvillä hankintatapa, joka on yleensä 
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joko kokonaishankinta tai erillishankinta. Tarjouspyynnöt on hyvä laatia projektien 

osto-organisaation kanssa. Tarjouspyynnön tulee olla yhtenevä kaikkien suunnitte-

lualojen kanssa.  

3.4 Toteutussuunnittelu  

Toteutussuunnitelma pitää sisällään suurimman osan kokonaisuuksien suunnitel-

mista. Toteutusvaiheessa laaditaan monenlaisia dokumentteja, joiden perusteella 

suoritetaan kaapelien ja komponenttien asennuksia ja kytkentöjä. Toteutussuunni-

telma sisältää neljä dokumentaatiolajia, jotka ovat kaaviot, piirustukset, taulukot ja 

luettelot sekä diagrammit. Toteutuksen dokumentit tulee tehdä standardia SFS -EN 

61082-1 noudattaen.  

Toteutussuunnittelussa luoduista dokumenteista luodaan myöhemmässä vaiheessa 

käyttöönoton jälkeen kunnossapidondokumentit. Kunnossapidon dokumenttien 

vaatimukset tulee huomioida dokumentointitavoista päätettäessä. /7/ 

 

3.4.1 Piirikaaviot 

Piirikaavion tehtävänä on kuvastaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti piirin sisäl-

tämiä komponentteja sekä komponenttien välisiä liitäntöjä ja liittimiä, tunnuksia 

sekä sijaintiviitteitä. Niiden avulla voidaan tehdä kytkentöjä ja tarvittavia mahdol-

lisia muutoksia kytkentöihin. /8/ Piirikaavion tulee esittää kohteen yksityiskohdat, 

kuitenkaan ottamatta huomioon esimerkiksi komponenttien todellisia kokoja sekä 

muotoja. Piirikaavio on apuna kohteen toiminnan ymmärtämisessä. /2/ 

Piirikaavion laadinnassa saa käyttää piirrosmerkkejä, liitäntäviivoja, viitetunnuk-

sia, liitintunnuksia, kulkureittien ja piirien etsimisessä tarpeellista informaatiota (si-

jaintiviitteet) sekä kohteen toiminnan ymmärtämiselle tarpeellista lisäinformaa-

tiota. /2/ 
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3.4.2 Maadoitukset 

Maadoitus tehdään estämään vaarallisten kosketusjännitteiden syntyminen vikata-

pauksissa (suojamaadoitus), estämään häiriöt tietoliikenne- sekä elektroniikkajär-

jestelmissä, suojata ilmastollisilta ylijännitteiltä sekä luodaan luotettava reitti vika-

virralle ja täten varmistetaan suojalaitteiden nopea toiminta. /9/ Maadoituksen 

suunnittelu sekä toteutus tulee tehdä voimassa olevien määräysten mukaan. Mää-

räykset asettavat minimivaatimuksen, jota tulee noudattaa. 

Maadoitusjärjestelmän dokumentoinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota järjes-

telmän vaatimuksien täyttymiseen, sekä maadoitusjärjestelmien kunnon valvotta-

vuuteen. /10/ 

Maadoituselektrodi on osa maadoitusta, joka yhdistää maadoituksen maahan. Teol-

lisuuslaitoksissa maadoituselektrodin muodostaa maahan asennetut kuparijohtimet, 

jotka ovat 20 mm2 tai suurempia. Maadoituselektrodin koko valitaan kohteen mu-

kaan. Asennussyvyys maahan tulee määritellä siten, ettei maan kuivuminen tai jää-

tyminen vaikuta liikaa maadoitusresistanssiin. Maan alla olevat teräsrakenteet voi-

daan liittää maadoituselektrodiin ja näin saadaan maadoitusalaa huomattavasti suu-

remmaksi.  

 

3.4.2.1 Salamasuojaus 

Salamasuojauksella minimoidaan riski altistua salamaniskulle mahdollisimman te-

hokkaasti ja taloudellisesti järkevästi. Salamansuojauksella pyritään estämään sala-

manisku rakennukseen tai vaihtoehtoisesti rakennuksen tulee kestää salamanisku ja 

isku tulee ohjata turvallisesti maahan. Salamansuojaus yhdistettynä maadoitus-

elektrodiin, voidaan potentiaalin tasauksessa hyödyntää maadoitusjärjestelmän sil-

mukkaverkkoa. Salamasuojausta suunnitellessa tulee huomioida, että suojauksen 

pitää suojata myös rakennukseen tulevat ilmakaapelit, maan päällä kulkevat putket 

ja muut mahdolliset palvelujohtimet. 
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Suojatoimenpiteitä rakennuksen vaurioiden pitämiseksi mahdollisimman pieninä 

ovat sisäinen ja ulkoinen salamasuojaus eli LPS. LPS sisältää vastaanottorakenteen, 

maadoitusjärjestelmän, alastulojohtimet, potentiaalin tasauksen sekä ulkoisen ja si-

säisen salamasuojauksen eristyksen.  

Standardissa IEC EN 62305 suositellaan käyttämään mahdollisimman paljon luon-

taisia komponentteja salamasuojauksen avuksi, jotta saadaan mahdollisimman te-

hokas suojaus minimikustannuksilla. Luontaisiin komponentteihin kuuluvat teräs-

rakenteet, teräsbetonirakenteet, metallikatot, metalliset julkisivurakenteet ja perus-

tuksien metalliverkot. Esimerkiksi metallirakenteinen turvekattila toimii hyvin 

maadoitettuna ja suojattuna faradayn häkkinä. 

Salamasuojausjärjestelmälle on IEC-standardissa määritetty neljä tasoa, josta suo-

jaustaso I on vaativin, kun taas tasolla IV on vähäisimmät vaatimukset suojausta 

varten. Taulukossa 3 on suojaustasot pääpiirteittäin esitettynä. 

Taulukko 3. Salamasuojaustasot 
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Standardeissa IEC 62305-1, DIN VDE 0185-305 ja VdS 2010 on listattu vielä sa-

lamasuojaustasot eri kohteille:   

I Ydinvoimalat, puolustussovellukset ja ATK-keskukset 

II Teollisuuden EX-tilat, tietoliikennemastot sekä yli 100 m korkeat asuinra-

kennukset 

III Sairaalat, kirkot, julkiset rakennukset, yli 10kW valosähköjärjestelmät ja yli 

22 m korkeat asuinrakennukset 

IV Riskiarvioinnin perusteella suojattavat kohteet. /13/ 

 

3.4.3 Valaistus 

Valaistussuunnitelma tehdään, jotta saadaan valaisimien sijoittamisella ja valai-

simien mallien valinnalla tehtyä mahdollisimman optimaalinen valo työympäris-

töön.  

Valaistuksen voimakkuuden tarve vaihtelee paljon riippuen valaistuksen kohteesta. 

Ulkona sekä sisällä isoissa tiloissa vaaditaan huomattavasti vähemmän lukseja (lux) 

kuin työpisteissä. Tänä päivänä on erittäin hyviä 3D-ohjelmia valaistussuunnittelua 

varten, joiden avulla pystytään hyvin havainnoimaan suunnitelmaa. 

 

3.4.3.1 Dialux 

Dialux on yksi yleisimpiä valaistukseen käytettäviä suunnitteluohjelmia. Dialuxilla 

voidaan suunnitella erilaisia tiloja sekä asentaa tiloihin valaisimia, joiden avulla 

saadaan hyviä havainnekuvia. Dialux sisältää valmiiksi valaisinkirjaston, jossa on 

ammattikäyttöön suunnattuja valaisinsarjoja esimerkiksi Airamilta, Phillipsiltä ja 

Glamoxilta. Valaisinmalleja, joita ei valmiiksi ole asennettu dialuxiin, löytyy val-

mistajien sivuilta dialuxiin sopivia tiedostopaketteja.  



    23 

 

 

Kuva 5. 3D-haavaintokuva dialuxista 
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4 DOKUMENTTIKIRJASTO 

 

Kirjaston tarkoituksena on toimia yhtenäisenä alustana koko Sweco Industrylle, 

josta voi hakea mallipohjia tarvittaessa eri projektien eri vaiheissa. Mallikirjasto 

tehdään Swecon intranettiin, josta se on helposti löydettävissä ja mahdollisesti täy-

dennettävissä. 

Osa vanhoista jaetuista dokumenteista ovat todella vanhoja, eikä dokumentteja ole 

päivitetty olenkaan. Tästä syystä vanhat dokumentit ovat melko käyttökelvottomia. 

Pohjien puutteen vuoksi suunnittelijat käyttävät omilla koneillaan olevia vanhoja 

dokumentteja tai tekevät uudestaan dokumentteja alusta alkaen. Samojen doku-

menttien tekeminen aina alusta-alkaen vie suunnittelijoilta aikaa, johon helpo-

tukseksi luodaan mallikirjasto. 

Hanke- ja esisuunnittelukohtaan luotiin tiedostoja AutoCad-, Cads-, Word- sekä 

Excel-muotoon, riippuen dokumentin tarkoituksesta. 

 

4.1 Dokumenttikirjaston luonti 

Kirjaston luonti aloitettiin tutustumalla Swecon arkistoissa oleviin vanhoihin mal-

leihin. Vanhoja malleja tarkastellessa huomattiin suurimman osan malleista puut-

tuvan kokonaan. Tallella olevat mallit olivat huomattavan vanhoja ja näin ollen 

käyttökelvottomia sellaisenaan.  

Dokumenttikirjaston luonti aloitettiin pitämällä muutamia palavereita, joissa tar-

kasteltiin erinäisiä tarpeita. Palavereissa käytiin yhdessä projektijohtajien kanssa 

läpi eri dokumentaation pääjaot. Tarkasteltiin mihin dokumentteihin olisi hyvä olla 

erilaisia pohjia. Pääjakoja dokumenttikirjastoon tuli neljä, jotka olivat hanke- ja esi-

suunnittelu, hankinta, perussuunnittelu sekä toteutussuunnittelu.  
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Toisessa palaverissa käytiin läpi yhdessä projektipäälliköiden ja suunnittelijoiden 

kanssa minkälaisia suunnitelmatyyppejä tulee eri pääjakojen alle. Kaikkiaan doku-

menttikirjastoon tuli 30 eri mallia, jotka näkyvät kuvasta 6.  

 

Kuva 6. Mallikirjaston kohteet 

 

Kirjastoa varten tarkasteltiin useita eri projekteja, joissa saattaisi olla mahdollisesti 

käytettävissä joitakin hyviä pohjia. Alkuvaiheessa kerättiin kaikki mahdolliset poh-

jat talteen. Näistä valittiin sellaiset, jotka olivat monipuolisia ja joita pystyttiin hy-

vin muokkaamaan. Suunnitelmista, joista ei pohjia löytynyt, luotiin uudet mallipoh-

jat. 

Kirjastoa varten luotiin suodatettava Excel-tiedosto. Hakemisto päätettiin toteuttaa 

selkeällä kahden suodatuksen tavalla. Toinen suodatus tehtiin suunnittelualueen pe-

rusteella, jotta samaan hakemistoon voitiin liittää sähkön, automaation ja instru-

mentoinnin mallipohjia. Toisella suodattimella saadaan haettua mallipohjia doku-

mentin lajin mukaan. 

4.2 Hakemiston rakenne 

Dokumenttihakemisto on luotu siinä järjestyksessä, jossa projekti todellisuudessa-

kin etenee. Ensin tulee hanke- ja esisuunnittelu, seuraavaksi hankintaan liittyviä 
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dokumentteja, kolmanneksi perussuunnittelu ja viimeiseksi tulee lopullinen toteu-

tussuunnittelu.  

 

4.2.1 Hanke- ja esisuunnittelu 

Hanke- ja esisuunnittelun alle laadittiin pohjia toimitusrajakaavioihin, sähkötila 

layouteja, alustava pääkaavio, erilaisia periaatekaavioita, raporttipohjia, kustannus-

arviotaulukkoja, sähkötilan mitoittamiseen vaadittavia dokumentteja sekä ukkos-

suojausta varten tehtävä riskianalyysimateriaali.  

Toimitusrajakaaviolla tarkoitetaan kaaviota, jossa määritellään kenelle mitäkin 

osia projektista kuuluu. Toimitusrajakaaviolle luotiin Autocad-pohjainen malli, jo-

hon voidaan hyvin määritellä tulevia projekteja varten, miten projektin eri vaiheet 

on jaettu. 

Sähkötilan layouteihin kerättiin vanhoista projekteista malleja missä näkyi miten 

sähkötilaan oli keskuksien sijoitus suoritettu. Malleista muokattiin selkeä esitystapa 

sähkötilaan sijoitettavista komponenteista. 

 Alustavaan pääkaavioon tehtiin kuva, jossa kahdelta muuntajalta syötettiin pro-

sessilaitteita, moottoreita sekä prosessin polttimia. Pääkaavioon valittiin kuva, jossa 

on selkeä periaate ja hyvä pohja. 

Periaatekaaviot tehtiin maadoituksesta sekä rakennussähköistyksestä. Maadoituk-

sen periaatekaavioon luotiin kuva, jossa päämaadoituskiskolta lähti yleisimmille 

maadoitettaville osille maadoitukset ja huomiot. Lisäksi maadoituksesta luotiin sel-

keä layoutkuva, jolla asiakkaalle pystytään hyvin havainnollistamaan maadoituksen 

periaate. 

Rakennussähköistyksen periaatekaavioon tehtiin piirikaaviokuvia valaistuksista ja 

niiden ohjauksista sekä pistorasiasyöttöjä niin 400V kuin 230V. Kaikki piirikaaviot 

tallennettiin .dwg-muotoon. Periaatekaavioissa huomioitiin valaistuksen ohjaus 

kytkimillä, sekä ajastuksella ja automaatiolla. Prosessisähköistyksessä on yleistä, 
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että valaistuksissa ohjataan yhdestä paikasta suuria alueita valaistuksessa, jotka voi 

esittää selkeästi piirikaavioissa. Liitteessä 2 rakennussähköistyksen periaatekaavio 

esitettynä. 

Kustannusarviotaulukkoja varten etsittiin eri projekteista toimittajien tarjoamia 

hintoja yleisimmille komponenteille ja kokonaisuuksille. Hinnat ja komponentit 

laitettiin Exceliin rakennusalueittain löytämisen helpottamiseksi.  

Rakennussähköistyksen hintoja listatessa käytettiin hyödyksi ”Sähköurakan Yksik-

kökustannuksia”-kirjaa, mistä sai hyvin kaapeleiden ja komponenttien metri ja 

asennushintoja selville. ”Sähköurakan Yksikkökustannuksia”-kirja on tarkoitettu 

pienehköille rakennussähköistysurakoille, joita tulee paljon prosessisähköistyk-

sissä. /11/ Suuremmat rakennussähköistysurakat toteutetaan yrityksen asialle eri-

koistuneilla osastoilla. 

Sähkötilan mitoittamista helpottamiseksi tulisi laskea lämpöhäviötä varten häviö-

teholaskelmia ja keskuksien itsessään vaatimaa tilaa.  

Lämpöhäviöitä varten löytyi Swecon tiedostoista Excel-taulukko, johon oli lajiteltu 

sähkötilan yleisimpiä kojeistoja. Excel-taulukkoon päivitettiin eri osa-alueiden hä-

viötehoja, jotka lasketaan yhteen. Taulukkoon lisättiin häviöteholaskelma pienille 

välimuuntajille. Yleiseksi lämpöhäviöksi määriteltiin n. 1 % näennäistehosta. 

Lämpöhäviöt tulee huomioida, kun mietitään tilan ilmastointia ja jäähdytystä. Il-

mastoinnissa ja jäähdytyksessä tulee huomioida eri komponenttien toimintalämpö-

tilat ja varsinkin jos on älykkäitä laitteita, kuten tietokoneita tai automaatiotila. 

Fyysisten keskusmitoituksien helpottamiseksi luotiin Excel, jonne etsittiin keskus-

valmistajien antamia tietoja eri keskuksista. Keskustaulukoita tehtiin 690V ja 400V, 

kummallekin jännitteelle tehtiin omat taulukot kiinteille keskuksille. Lisäksi taulu-

kot luotiin ulosvedettäville keskuksille. Keskusmitoituksessa otetaan huomioon 

korkeus ja leveys, sekä tehot tai virrat minkä avulla keskuksia mitoitetaan. Mitoi-

tettavia keskuksia on moottoreille, kytkinvarokkeille ja taajuusmuuttajille. Kuten 

kuvasta 7 huomataan, niin muuntamoiden yleiset laitteet, kuten syöttökenttä, 
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apulaitekenttä, lähtökentät ja kaapelikentät on huomioitu mitoituksessa. Excelissä 

on huomioitu myös komponentit, joita mahtuu päällekkäin samaan keskukseen.  

 

Kuva 7. Keskusmitoituksen Excel 

 

Ukkossuojauksen riskianalyysi löytyi erittäin hyvin tehtynä vanhasta projektista. 

Ukkossuojauksen riskianalyysiä ei tarvinnut paljoakaan muokata, muuten kuin lait-

taa projektikohtaisista kohdista vain huom. maininnat. 

 

4.2.2 Hankinta 

”Hankinta”-kohtaan tuli hyväksi havaittuja dokumentteja ja huomioita, jotka hel-

pottavat hankintojen toteuttamista. Hankintaan tuli laitteiden spesifikaatioita, asen-

nusurakkakyselyjä, paloilmoitinjärjestelmiä ja RFQ-pohjia. 

”Laitteiden spesifikaatiot”-kohtaan kerättiin yleisimpien laitteiden tietoja, jotka 

esiintyvät mahdollisimman monissa eri projekteissa. Keskuksista, muuntajista ja 

apusähköjärjestelmistä muokattiin Word-tiedostoja, jossa näkyvät laitteiden tiedot 

ja joita voi käyttää hyödyksi laitekyselyissä.  
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Asennusurakkakyselyyn löytyi hyviä jo käytössä olevia pohjia. Pohjia pystyttiin 

hyödyntämään, standardien päivittämisen jälkeen. Asennusurakassa sovitaan asen-

nuksissa olevista vaiheista ja hinnoista.  

RFQ, eli teknisen määrittelyn pohjaksi poimittiin vanhasta projektista löytyvä mal-

lipohja. Pohjassa oli eriteltynä toimituksen sisältö, komponenttien vaatimuksia ja 

siihen lisättiin sekä tarkasteltiin jokaiseen vaiheeseen liittyviä eri standardeja. Tek-

niseen määrittelyyn listattiin muun muassa toimituslaajuuteen liittyviä asioita, sekä 

laitteiden käyttöönottoon ja koulutukseen liittyviä vastuita. 

 

4.2.3 Perussuunnittelu 

”Perussuunnittelu”-kohtaan tuli erilaisia mitoitustaulukoita sekä erilaisia tyyppi-

kaavioita liittyen keskuksien kyselyyn toimittajilta. 

Tyyppikaavioihin luotiin pohjia sulakkeellisille ja sulakkeettomille moottoriläh-

döille. Molemmille tehtiin kolme lähtöä, VFD, CB ja REV. Moottorilähdöissä otet-

tiin kantaa pelkästään keskukseen tuleviin suojalaitteisiin ja keskuksessa olevaan 

ohjaukseen. Kirjastoon tehtiin kolme perusmallia, joista on helppo muokata koh-

teen vaativia lähtöjä ja joita voidaan käyttää hyvin suurissa kokonaisuuksissa, joissa 

on käytössä PISA. Liitteessä 1 on esitetty REV, eli suunnanmuutossulakkeellinen 

lähtö, jossa on keskushälytys ja turvakytkinhälytys esitettynä. 

 

 

 

Mitoitustaulukkoihin luotiin Excel pohjaisia malleja ja taulukkoja, joiden avulla 

helpotetaan komponenttien ja kaapelien mitoittamista. Osa valmiina olevista mitoi-

tustaulukoista oli tullut suoraan valmistajalta, joten niille ei tarvinnut tehdä muu-

toksia. Taulukoihin luotiin ja muokattiin jännitteenalenemalaskelma, kaapeleiden 

mitoitustaulukko ja moottoreiden mitoitus sekä valintataulukot ABB:n 
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moottoreille. Valmiita taulukoita tai valmistajalta tulleita taulukoita löytyi USP-las-

kentaan sekä loistehojen ja kompensointien laskentaan. Näitä tarkasteltiin ennen 

kirjastoon lisäämistä.  

Jännitteenalenemalaskelmoista tehtiin Excel-taulukko eri kaapeleille ja eri jännit-

teille. Kaapeleista otettiin yleisimmät poikkipinta-alat kupari- ja alumiinikaape-

leille. Vaihtojännitteistä tuli 230V, 400V ja 690V sekä tasajännitteelle tehtiin oma 

taulukko. Exceliin määritellään itse muuttuvat arvot, lukuun ottamatta ominais-

resistanssia, joka määräytyy kaapelin poikkipinnan mukaan. 

Laskelmissa vaihtojännitteelle laskettiin virta (I), jännitteenalenema (∆U), suhteel-

linen jännitteenalenema (∆u) ja absoluuttinen jännite (aU). 

          (1) 

          (2) 

          (3) 

               

aU = 𝑈 − ∆U          (4)    

              

k=kaapelien lukumäärä 

P=kuormituksen ottama teho 

s=johdon pituus  
U=jännitteen nimellisarvo 

cosρ=tehokerroin  
r=ominaisresistanssi 

x=ominaisreaktanssi 

ρ=vaihekulma  
 

 

Tasajännitteellä pätee muuten samat kaavat, mutta virrassa yksinkertaisempi kaava 

I=P/U ja jännitteenalemassa käytetään kaavaa: 

          (5) 
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Kaapelien mitoitustaulukkoon kerättiin kaapelien kokojen mukaan maksimikuor-

mitettavuuksia. Kuormitettavuudet kerättiin SFS-käsikirja 600-1 pienjännitesähkö-

asennuksista. Mitoitustaulukkoon kirjattiin myös lämpötilakerroin, sekä asennusta-

pakertoimelle paikka ja siihen esimerkki, joiden avulla saadaan todellinen kuormi-

tettavuus selville. Asennustapaan tuli vain esimerkki, koska mahdollisuuksia on 

monia ja asennustavan korjauskerroin tulee katsoa aina tapauskohtaisesti. 

Taulukko 4. Kaapelin mitoitustaulukko 

 

 

Moottoreiden mitoitustaulukot tehtiin 400V ja 690V moottoreille. Taulukossa 

moottorit lajiteltiin niiden tehon mukaan ja merkattiin joka teholle tulevat virrat, 

kytkinvarokkeet, sulakkeet, kytkentäliittimien koko, kaapelikoko ja turvakytkimen 

malli.  

Kaapelikoossa huomioitiin, tuleeko alumiini- vai kuparikaapeli. Joka teholuokan 

moottorille merkattiin virrat pyörimisnopeuden mukaan. Moottorien tiedot löytyi-

vät ABB:n TTT-käsikirjasta. /12/ 

 

4.2.4 Toteutussuunnitelma 

Toteutussuunnittelussa tehdään lopulliset dokumentit, joiden perustella pitäisi pys-

tyä toteuttamaan lopullinen rakennus tai prosessi. Toteutussuunnittelu pitää sisäl-

lään monia eri havainnekuvien, kaavioiden, luetteloiden, maadoituksien ja testaus-

pöytäkirjojen malleja.  

 

Havainnekuvia ja piirustuksia luotiin helpottamaan ja antamaan esimerkkejä lai-

teiden sijoituskuvista, kaapelihyllypiirustuksista sekä ukkossuojauspiirustuksista.  
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Laitteille ja kaapelihyllyille tehtiin malliksi sijoituskuva vanhan projektin pohjalle. 

Sijoituskuvissa huomioituna selkeä esimerkki, millä tavalla tulee kuvissa merkata 

sähkölaitteet sekä kaapelihyllyt sekä niiden asennuksissa huomioitavat asiat. 

Ukkossuojausta varten luotiin muutama mallikuva eri teollisuusrakennusten suo-

jaukseen. Mallissa eriteltiin standardissa IEC 62305 määriteltyjen ukkossuojaus-

kenttien kokoa, sekä ukkosenjohdattimien asennusvaatimuksia.  

Ukkossuojausta varten luotiin myös erilaisia ukkossuojauksen tyyppikaavioita. 

Tyyppikaavioilla voidaan selkeästi esittää, kuinka ukkossuojaus liitetään rakennuk-

sen runkoon tai rakennusta ympyröivään maadoituselektrodiin. 

Kaavioita löytyi vanhoista tiedostoista. Dokumenttikirjastoon luotiin uusia malleja 

piiri- ja johdotukaavioista, saattolämmityksistä ja nousujohdoista. 

Piiri- ja johdotuskaavioista luotiin malleja vanhojen projektien perusteella ja tar-

kasteltiin mitkä ovat useasti toistuvia kuvia. Valittiin kuvia, jotka olivat useassa 

projektissa ja näille tehtiin yksinkertaisia lukitus ja hälytys malleja, sillä piiri- ja 

johdotuskaaviot ja varsinkin niiden ohjaus muuttuu suuresti eri projekteissa.  

Piiri- ja johdotuskaaviot eroavat tyyppikaavioista siten, että niissä esitetään keskuk-

sen ulkopuoliseen toimilaitteisiin tulevia syöttöjä ja ohjauksia.  

Saattolämmityskaaviossa esitettiin esilämmitykseen, putkiin tai maan alle tuleviin 

lämmityskaapeleihin tulevia syöttöjä ja ohjauksia. Suurissa teollisuuslaitoksissa on 

yleisesti useita kohteita, jotka tarvitsevat saattolämmityksen. Saattolämmityksen 

syötöstä luotiin Cads-kuva, jota on helppo päivittää tarpeiden mukaan jatkossa. 

Liitteessä 3 esitetty viemäriputkien saattolämmitys. 

Nousujohtokaavioon mallinnettiin yksiviivapiirustuksena nousut kerroksittain kes-

kuksilta toiselle. Mallinnuksessa pyrittiin kiinnittämään huomiota mallipohjien 

käytettävyyteen ja näin mallipohjia voidaan käyttää eri projekteissa vähällä muok-

kauksella. 
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Useat käytössä olleet nousujohtokaaviot olivat keskenään erilaisia ja tähän yritettiin 

uudella kuvalla saada muutos ja kaavioiden käyttöön pyritään saamaan yksi selkeä 

esitystapa.  

Luetteloita luotiin keskuslähtöä, kulutuspisteitä, kaapeleita, kilpiä ja rakennussäh-

köistyslaitteita varten. Kaikkia luetteloita varten luotiin hyvä Excel-pohja. Luettelot 

pystytään toteuttamaan samalla pohjalla muuttamalla vain lohkojen nimeämisiä.  

Jokaiseen luetteloon luotiin myös generointi Excel, joiden avulla projekteista saa-

daan ladattua suoraan halutut tiedot Excel-pohjalle oikeaan järjestykseen.  

 

Kuva 8. Excel-luettelo generointia varten 

 

Maadoitusta varten luotiin maadoituskisko malli ja maadoituksen tyyppikuvia 

yleisimmistä maadoituskohteista. Maadotituskiskosta luotiin mallikuva pdf-muo-

toon ja valmis pohja Autocad-tiedostona. Selkeätä maadoituskiskokuvaa miet-

tiessä, saatiin idea luoda pohja normaaliin keskuslähtöpohjaan, jonka ominaisuuk-

sien avulla maadoituskiskon kuvasta tuli selkeä ja on helposti muokattavissa. 

Tyyppikaavioihin luotiin maadoituskaapelin liitäntäkuvia eri komponentteihin ja 

teollisuusalueiden rakenteisiin. Liitteessä 4 maadoituskaapelin liitäntä teräsraken-

teeseen tai teräspilariin. 

Testauspöytäkirjoihin kerättiin ja tarkasteltiin eri laitetoimittajien testauspöytä-

kirjoja, joita voidaan laittaa suoraan eteenpäin asiakkaan tarpeiden mukaan. 
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5 YHTEENVETO 

 

Swecolla oli aikaisemmin jo mallikirjasto, joka oli todella puutteellinen ja asiat, 

joista löytyi tietoa, olivat todella vanhoja. Tällä tehdyllä mallikirjastolla saatiin päi-

vitettyä puutteellisia ja vanhentuneita tietoja, sekä saatiin lisättyä paljon eri doku-

menttien pohjia kirjastoon. Kokonaisuutenaan mallikirjastoon tuli suuri päivitys, 

kun tein prosessisähköistykseen liittyvät dokumentit ja toinen opiskelija teki inst-

rumentointia varten uudet dokumentit.  

Mallikirjastoon tuli yhteensä 30 eri kohtaa ja jokaisen kohdan alle tuli useampia 

pohjia ja malleja, joita voi tulevaisuudessa hyödyntää. Pohjia luodessa kiinnitettiin 

huomiotta mallipohjien yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Tavoitteena on myös mal-

lipohjien käytettävyys mahdollisimman monessa kohteessa. 

Mallikirjastoa luodessa ja kootessa sain henkilökohtaisesti laajan kuvan siitä, mitä 

kokonainen suunnitteluprosessi pitää sisällään ja minkä avulla esimerkiksi hankin-

toja lähdetään toteuttamaan.  

Mallikirjaston suurin haaste tulee olemaan sen käyttöönotto kokeneempien suun-

nittelijoiden joukossa.  Kokeneemmilla suunnittelijoilla on omissa tiedostoissaan 

omat pohjansa, joita he ovat tottuneet käyttämään. Heidät tulisi selkeillä ohjeilla 

ohjata uuden mallikirjaston käyttöön asioissa, joissa sieltä voisi löytyä apua ongel-

miin.  

Mallikirjaston päivitys tulee olemaan helppoa ja selkeää, koska se perustuu kansio-

rakenteeseen Swecon omassa verkossa. Samalla kun dokumentteja käytetään tule-

vissa projekteissa, ne päivittyvät ja aihealueisiin on selkeä ja helppo lisätä uusia 

malleja.  

Uskon, että kirjastosta ja kirjaston rakenteesta tulee olemaan suuri hyöty etenkin 

uusille suunnittelijoille. Huomasin itsekin jo kirjaston luontivaiheessa, kuinka 

helppo sitä on käyttää apuna suunnittelussa projektien suunnittelussa. 



    35 

 

 

LÄHDELUETTELO 

 

/1/ Sweco. n.d. Tietoa Swecosta. Vaatii käyttöoikeuden. Viitattu 1.3.2019 

https://www.sweco.fi/tietoa-swecosta/ 

/2/ SFS-EN 61082-1 Sähkötekniikassa käytettävien dokumenttien laatiminen. /3/ 

SFS-EN 62708 Prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa käytettävät 

dokumenttilajit.  

/4/ PSK2620. Teollisuuden kone- ja laitoshankinnat.  

/5/ Tukes. Räjähdysvaaralliset tilat. Viitattu 15.2.2019. https://tukes.fi/teollisuus/ra-

jahdysvaaralliset-tilat 

/6/ AIRIX Teollisuus 14.4.2010. Suunnitteluohje 220-99295-CA01. 

/7/ ST 840.25 Yleiset dokumentointiohjeet ja dokumenttien sisällön kuvaus. Jul-

kaistu 1996.  

/8/ Ruppa, E. & Perkiö, T. 1996. Sähkötekninen dokumentointi. Helsinki. Opetus-

hallitus 

/9/ Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry. 2007. Maadoituskirja 

/10/ ST 840.30 Maadoitusdokumentit. Julkaistu 1996.  

/11/ Grönlund, J. & Ukkola, K. 2015. Sähköurakan yksikkökustannuksia 2/2015. 

Espoo. Sähköinfo Oy 

/12/ ABB TTT-käsikirja 2000-07. Julkaistu 2007. ABB Oy 

/13/ IEC EN 62305. Protection against lighting. Part 2: Risk management. Bryssel 

2006. 

 

https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat
https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat


    36 

 

LIITE 1 

 



    37 

 

LIITE 2 



    38 

 

LIITE 3 

 

 



    39 

 

LIITE 4 


