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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka Focusplan Oy voi tehostaa 
laitossuunnittelun dokumenttien luontia Autodeskin AutoCAD P&ID 2013 ja Plant 3D 2013 -
ohjelmilla. Molemmat ohjelmat ovat tietokantapohjaisia laajennuksia AutoCAD -ohjelmaan.  

Ohjelmien käyttö perustuu projekteihin, joilla on omat projektin sisäiset määrittelyt.  Kaikki 
saman projektin alla olevat dokumentit käyttävät samoja määrittelyjä. Projektimäärittelyt ottavat 
kantaa muun muassa symboleiden (P&ID) ja putkiosien (Plant 3D) oletustietoihin, objektien 
välillä periytyvään tietoon ja tietojen automaattiseen muotoiluun.  

Uutta projektia luodessa voidaan projektimäärittelyt kopioida olemassa olevasta 
projektipohjasta. Projektimäärittelyjen muuttaminen mahdollistaa syntyvien dokumenttien 
yksilöinnin insinöörisuunnittelutoimiston asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. 

Ohjelmilla piirretyt objektit kerryttävät tietoa ohjelman taustalla pyörivään tietokantaan 
reaaliajassa. Kertynyttä tietoa voidaan käyttää avuksi piirustusten ja raporttien teossa. 
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UTILIZATION OF CENTRALIZED DATABASE FOR 
PLANT DESIGN DOCUMENT CREATION 

The objective of this thesis was to find out how Focusplan Oy can optimize the creation of plant 
design documents using Autodesk AutoCAD P&ID 2013 and Plant 3D 2013 software. Both 
programs are database-based extensions to the AutoCAD application. 

The use of said software is dependent on projects that have their own project definitions. All 
documents under the same project use the same definitions. Project definitions address the 
default information of symbols (P&ID) and piping parts (Plant 3D), passed-on data between 
objects, and  the automatic formatting of information, among other things. 

Project definitions can be copied from an existing project when a new one is created. Altering 
the definitions allows the engineering agency to personalize the created documents based on 
customer-specific needs. 

Objects drawn on the software add real-time information to database. The accumulated data 
can be used to help create drawings and reports. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty insinööritoimisto Focusplan Oy:n toimeksiannosta. 

Focusplan Oy tarjoaa useille eri teollisuuden aloille suunnittelu- ja projektipalve-

luja, sekä toimii tuotantoautomaatioon liittyvien ratkaisujen kehittäjänä ja toteut-

tajana työllistäen noin 30 henkilöä. 

Tässä opinnäytetyössä yritän valaista, kuinka keskitettyjä tietokantoja voidaan 

käyttää hyväksi osana laitossuunnittelua ja suunnitteludokumenttien tekoa. Al-

kuperäisenä tavoitteena oli muokata Focusplan Oy:lle toimiva projektipohja Au-

toCAD P&ID:llä sekä luoda siihen liittyvät raporttipohjat. Taitojeni karttuessa, 

olen ottanut lisäksi mukaan käyttökohteita AutoCAD Plant 3D -

laitossuunnitteluohjelmasta. 

Ensimmäisessä osassa käyn lyhyesti läpi relaatiotietokantojen teoriaa. Toinen 

osa keskittyy laitossuunnittelussa syntyviin dokumentteihin. Kolmas ja neljäs 

osa keskittyvät CAD-sovelluksiin ja niiden käyttöön osana suunnittelua. Viiden-

teen osaan olen kerännyt esimerkkejä tilanteista eri projekteissa, jossa olen 

käyttänyt hyväksi ohjelmien tietokantoihin perustuvia toimintoja. 
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2 RELAATIOTIETOKANTA 

Yleisin tiedon varastointimenetelmä on relaatiotietokanta. Sen perusta on IBM:n 

tutkijan Edgar F. Coddin vuonna 1970 julkaisema "Tiedon relaatiomalli suurissa 

jaetuissa tietovarastoissa", joka perustuu suhteellisuusalgebran käyttöön. 

(Stephens; Plew; Morgan & Perkins 1999) 

Relaatiotietokannassa tieto liittyy jollain tavalla toiseen tietoon. Tiedoilla on tie-

don yksilöivä arvo, pääavain, joka poikkeaa muusta tiedosta. Toiset tiedot voi-

vat viitata yksilöiviin arvoihin viiteavaimilla. (Kangas 2010, 8.) 

Useimmilla tietokannoilla on "äiti/lapsi"-suhde eli äititaso sisältää osoittimet lap-

siin. (Kuva 1) 

 

 

Järjestelmän paras puoli on, että tiedon fyysinen rakenne levyllä tulee merkityk-

settömäksi. Tiedon lisääminen ja poistaminen on myös helppoa. Sen sijaan in-

Juuritaso 

Taso 1 

Juuren lapsi 

Taso 2 

Tason 1 lapsi 

Taso 3 

Tason 2 lapsi 

Kuva 1. Coddin relaatiotietokantamalli (Stephens; Plew; Morgan & Perkins 
1999) 



8 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Virolainen 

formaatiojoukoista ei ole helppoa muodostaa uudenlaista tietoa. Tiedon muo-

don muotoa on myös hankala muuttaa tietokannan perustamisen jälkeen, usein 

vaatien jopa uuden tietokantarakenteen luomisen. (Stephens; Plew; Morgan & 

Perkins 1999) 

Relaatiomallissa tiedot erotetaan joukkoihin, jotka muistuttavat taulurakennetta. 

Taulut koostuvat yksittäisistä tietoelementeistä, joita kutsutaan sarakkeiksi tai 

kentiksi. Yksi itsenäinen kenttäjoukko on nimeltään tietue tai rivi. (Stephens; 

Plew; Morgan & Perkins 1999) 

Relaatiotietokantamalli antaa joustavuutta tietoyksiköiden suhteiden määritte-

lemisessä, koska eri tietoyksiköt voidaan ryhmitellä erilaisten riippuvuussuhtei-

den mukaan. Matemaattisten käsitteiden liitos ja unioni (kuva 2) avulla relaatio-

kanta voi hakea tietoja eri joukoista (tauluista) ja palauttaa ne käyttäjälle tai oh-

jelmalle yhtenä liitettynä tietojoukkona. (Stephens; Plew; Morgan & Perkins 

1999) 

 

 

Liitosominaisuus sallii tietojoukkojen tallentamisen erillisiin tauluihin ja siten vä-

hentää tiedon toistotarvetta. Unioni taas palauttaa vain tietolähteiden yhteiset 

tiedot. (Stephens; Plew; Morgan & Perkins 1999) 

Kaikki yleisimmät nykyaikaiset tietokannat, kuten MySQL, Microsoft SQL Ser-

ver, Microsoft Access, Oracle tai PostgreSQL, perustuvat relaatiotietokantamal-

liin. (Stephens; Plew; Morgan & Perkins 1999) 

Joukko A Joukko B 

LIITOS 

Joukko A Joukko B 

UNIONI 

Kuva 2. Relaatiotietokantojen liitos- ja unioniominaisuus (Stephens; Plew; Mor-
gan & Perkins 1999) 
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3 LAITOSSUUNNITTELU JA SEN DOKUMENTIT 

3.1 Putkiluokat 

Putkiluokilla tarkoitetaan samaan putkilinjaan kuuluvien suorien putkien ja put-

kenosien valikoimaa. Putkenosia ovat putkikäyrät, T-haarat, ruuvit, mutterit, 

päädyt, kierteelliset putkenosat, laipat sekä aluslaatat ja tiivisteet. Putkien ja 

putkenosien mitat ja muut vaatimukset määrää putkiluokkakohtainen mittastan-

dardi. Putkilinjan putkiluokka valitaan virtaavan aineen, korroosio-olosuhteiden, 

paineen ja lämpötila tietojen mukaan. (PSK 4201) 

Putkiluokka merkitään seuraavasti: sana putkiluokka, putkiluokkastandardi, kir-

jain E, nimellispaineen lukuarvo (bar), materiaalitunnus ja lisätunnus. Esimer-

kiksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki, jonka paineenkesto on 10 

bar, merkittäisiin Putkiluokka PSK E 10 H1 A. Kaavioissa, luetteloissa ja vas-

taavissa voidaan myös käyttää lyhennettyä tunnusta E10H1A. (PSK 4201) 

Yleisimmät materiaalit prosessiteollisuudessa ovat ruostumattomat teräkset, 

joiden tunnus on H, sekä kuumalujat teräkset, joiden tunnus on C. Tunnukset S 

ja L kuuluvat lujitemuovi - ja kestomuoviputkille. Alipaineputkistojen putkiluokan 

nimellispaineesta käytetään lukuarvoa 0. Lisätunnuksella erotetaan toisistaan 

samalle nimellispaineelle ja samalle materiaalille laaditut putkiluokat, jotka jolla-

kin muulla tavalla, esim. mitoiltaan tai valmistustekniikaltaan, eroavat toisistaan. 

(PSK 4201) 

3.2 PI-kaavio 

PI-kaavio eli putki- ja instrumentointikaavio on tehdassuunnittelun aikana luota-

va prosessikaavio, jonka valmistelu aloitetaan jo pystytettävän tehtaan esisuun-

nittelun yhteydessä. Kaaviota päivitetään suunnittelun edetessä ja vielä tehtaan 

valmistumisen jälkeenkin kuvastamaan prosessissa tapahtuneita muutoksia. 

(Heino 2011) 
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PI-kaavion tehtävänä on esittää kaikki prosessin tekniset ratkaisut sekä putkien 

ja muiden kuljetusteiden yksityiskohtainen kulku, jonka takia sitä voidaan käyt-

tää apuna eri henkilöstöryhmien perehdyttämisessä prosessiin. PI-kaaviosta 

saadaan myös oleellisia tietoja kustannusarviota varten.  (Heino 2011) 

3.2.1 PI-suunnittelussa käytettävät standardit 

PI-kaavioissa prosessilaitteita ja instrumentteja kuvataan erilaisten symbolien ja 

putkissa kulkevaa ainetta eriväristen viivojen avulla. Yleisesti on suositeltavaa 

käyttää valmiita standardisoituja symboleja ja värityksiä. Piirrossymboleja ku-

vaavia standardeja on mm.: 

SFS 4103 Instrumentoinnin piirrosmerkit 

PSK 0901 Virtaavien aineiden nimet ja lyhenteet 

SFS 4601 Sähkötekniikan piirrosmerkit 

SFS 4286  Prosessikaavioiden piirrosmerkit 

SFS 2150 LVI-tekniikan piirrosmerkit 

(Heino 2011) 

Kansainvälisellä tasolla standardisoinnista vastaa International Organization for 

Standardization (ISO) ja eurooppalaisella tasolla European Committee for 

Standardization (CEO) (Kuva 3).  
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Suomessa on hajautettu standardisointijärjestelmä, jossa Suomen Standar-
doimisliitto (SFS) toimii keskusjärjestönä ollen sekä ISO:n sekä CEO:n jäsen. 
SFS laatii kansallisen tason standardit yhdessä toimialayhteisöjensä kanssa 
käyttäen viitekehyksenään pääasiassa CEO:n luomia standardeja. (SFS 
30.3.2012) 

3.2.2 PI-Kaavion piirtojärjestys 

Autodeskin suosittelema piirtojärjestys PI-kaaviolle on kuvan 4 mukainen. 

Kuva 3. Standardisoinnin maailmankartta. (www.sfs.fi) 
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Projekteille on ominaista, että suunnitelmiin tulee muutoksia kesken kaiken ja 

siksi on lähes mahdotonta seurata tiettyä ohjelinjaa. Suuremmissa projekteissa 

on hyvä käydä projektin asetukset läpi ennen piirtämisen aloittamista ja muoka-

ta niitä projektin ohjeistuksen mukaiseksi. (Sadiq & Flower 2010) 

3.3 Taso ja leikkauspiirustukset 

Taso- ja leikkauspiirustus on sijoituspiirustus, jossa esitetään putkilinjojen sijain-

ti ympäröiviin rakenteisiin, laitteisiin ja muuhun putkistoon nähden riittävin mitoin 

täsmennettynä. Sitä käytetään putkiston asennuksessa ja antamaan yksityis-

kohtaista tietoa muille teknisille toimialoille. (PSK 5802) 

Tasopiirustukset laaditaan ensisijaisesti rakennustasoittain tai prosessialueit-

tain. Rakennustaso tai prosessialue jaetaan piirustusalueisiin, jotka rajataan 

valitun piirustuskoon ja mittakaavan mukaan. Kukin alue käsittää pilari- tai mitoi-

Säiliöt ja laitteet 

Pääprosessilinjat 

Vähäpätöisemmät linjat 

Venttiilit, säätöventtiilit ja supistukset 

Instrumentointi 

Komponenttien tiedon syöttö sekä annotointi 

Piirustuksen viimeistely ja julkaisu 

Kuva 4. PI-kaavion ideaali piirtojärjestys (Sadiq & Flower 2010) 



13 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Virolainen 

tuslinjojen sisään jäävän kokonaisuuden. Leikkauspiirustukset täydentävät ta-

sopiirustuksia. (PSK 5802) 

Putkiston taso- ja leikkauskuvissa esitetään putket, putkivarusteet, yhteiden 

paikat, putkien tunnukset sisältäen virtaavien aineiden lyhenteet, putkivarustei-

den ja instrumenttien tunnukset, putkien vietot, putkien eristykset riittävässä 

laajuudessa sekä pääkannakkeet numeroituina. Putkien ja laitteiden korot esite-

tään leikkauspiirustuksissa. (PSK 5802) 

Lisäksi putkitasokuvissa esitetään laitteet tunnuksineen, hoitotasot, portaat ja 

tikkaat, taso- ja seinäaukot sekä läpiviennit, pilarit ja perustukset, nosturit ja 

nostopalkit, kaapelihyllyt, laajennusvarat, LVIS-tilavaraukset sekä muut erik-

seen sovittavat asiat. (PSK 5802)  

3.4 Putkistoisometrit 

Isometrinen piirustus on yksinkertaistettu työpiirustus, joka antaa putkistosta 

varusteineen kolmiulotteisen vaikutelman. Piirustukseen liitetään osaluettelo, 

jossa on ilmoitettu valmistukseen ja asennukseen tarvittavat määrä- ja materi-

aalitiedot. Yleensä yhdessä isometrissä kuvataan yksi putkilinja. (PSK 5803) 

Isometrisessä piirustuksessa esitetään putkiston sijainti mitoitettuna sivu- ja 

korkeussuunnassa laitoksen peruslinjoista, pilareista, seinäpinnoista, laitteiden 

keskiviivoista tai muista sopivista mitoituskohdista. Putkiston varusteet ja laitelii-

tännät mitoitetaan. Isometrissä kerrotaan varusteiden asennot, putkien vietot ja 

eristykset, toimitusrajat, kannakointi tunnuksineen ja sijaintimitoituksineen, sekä 

putken tunnistustiedot kuten putkilinja-, putkivaruste-, instrumentti-, ja laitetun-

nukset. (PSK 5803) 

Isometrissä esitetään tarvittaessa myös paljon muuta tietoa kuten putkiston esi-

jännitykset, hitsaukseen ja lämpökäsittelyyn liittyvät tiedot, virtaussuunnat ja 

putkiston viranomaisvaatimukset. (PSK 5803) 
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4 CAD JA CAD-SOVELLUKSET 

CAD tulee sanoista computer-aided design, joka tarkoittaa tietokoneen käyttä-

mistä apuna suunnittelussa. Tällä hetkellä lähes kaikki tekninen suunnittelu teh-

dään jollain useista CAD-sovelluksista.  

CAD:lla voidaan käytännössä piirtää mitä tahansa kaksi-(2D) ja kolmeulottei-

sia(3D) muotoja nopeuttaen suunnitteluprosessia merkittävästi käsin piirtämisen 

sijaan. CAD:lla piirretyt kuvat ovat vektorigrafiikkaa, joka mahdollistaa kuvien 

loputtoman skaalaamisen rasterigrafiikasta poiketen. Luodut suunnitelmat tal-

lennetaan sähköiseen muotoon mutta voidaan tarvittaessa tulostaa paperille. 

4.1 AutoCAD P&ID 

AutoCAD P&ID on PI-kaavioiden luontiin ja prosessin tiedon hallinnointiin eri-

koistunut CAD-sovellus. Suurimpana erona perinteiseen CAD-piirtämiseen on 

mahdollisuus lisätä prosessi- ja laitetietoja prosessikuviin yhdistettyyn tietokan-

taan. Tietokannasta on mahdollisuus tuoda tietoja taulukkolaskentaohjelmaan 

tiedon lisäämisen ja muokkaamisen helpottamiseksi. Taulukkoon tehdyt muu-

tokset voidaan palauttaa tietokantaan, jolloin käytännössä kaikkein uusimman 

tiedon pitäisi löytyä myös piirustuksen yhteydestä. Tietokannan pohjalta voi-

daan luoda erilaisia raportteja, kuten esimerkiksi laitelistauksia, joita tarvitaan 

hankkeen edetessä laitoksen tekniseen dokumentointiin. 

Oletuksena ohjelmasta löytyy mm. ISO-standardin mukainen symbolipaletti, 

jotka nopeuttavat kaavion piirtämistä, koska laitesymboleja ei tarvitse enää itse 

piirtää. Suomen kansallisen tason standardien mukaiset työkalupaletit on joko 

ostettava tai luotava itse. Myös perinteisellä CAD-ohjelmalla luodut symbolit 

laitteista voidaan konvertoida P&ID yhteensopiviksi blokeiksi, jolloin niihin voi-

daan sitoa prosessitietoa tietokantaan. P&ID-piirustukset ovat taaksepäin yh-

teensopivia CAD-piirto-ohjelmien kanssa, mutta tällöin menetetään piirroksen 

taustalla olevat tietokantaominaisuudet. 



15 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Virolainen 

4.2 Spec Editor 

Spec Editor on Plant 3D:hen liittyvä ohjelma, jolla luodaan putkimateriaaliluok-

kia sekä niihin kuuluvia osia kuten putkia, mutkia, T-haaroja ja erilaisia venttiile-

jä.  

Osalle annetaan oletustiedot mm. sen geometrisen muodon, materiaalin, liitty-

mistyypin ja paineluokan osalta. Putkisto-osia voidaan tallentaa katalogeihin 

niiden luomisen jälkeen. Katalogeista voidaan siirtää osia vanhoihin ja uusiin 

putkiluokkiin, jolloin putkiluokkien muokkaaminen nopeutuu jo valmiina olevien 

osien ansiosta. 

Putkistoluokkaan voidaan määrittää, millaisilla osilla putkistoa jatketaan putken 

keskeltä, toisin sanoen jatketaanko sitä t-haaralla vai istutettavalla putkella. 

Myös luokan venttiileille voidaan antaa käyttöjärjestys putkikoon funktiona, jol-

loin esimerkiksi alle DN80 putkissa käytetään palloventtiilejä ja DN80 ja yli käy-

tetään läppäventtiilejä. 

4.3 AutoCAD Plant 3D 

Plant 3D on Autodeskin AutoCAD:n laajennus, joka on suunniteltu erityisesti 

tehtaan 3D mallintamista varten. Sen taustalla pyörii vastaava SQL-tietokanta 

kuin P&ID:ssä. Plant 3D:n ja P&ID:n tietokannat ovat erillisiä ja niiden välillä 

voidaan tehdä automatisoituja tarkastuksia suunnittelutyön helpottamiseksi. 

Plant 3D:tä käytetään laitoksen laitteiden ja eritoten putkistojen mallintamiseen. 

Kun Spec Editorilla luotua putkisto-osaa käytetään Plant 3D:ssä, sen geometria 

mallinnetaan 3D-piirustukseen ja samalla myös Plant 3D:n tietokantaan lisätään 

kyseinen osa ja sille määritetyt tiedot. 

Plant 3D sisältää monia suunnittelutöitä helpottavia toimintoja kuten työkalut 

isometrien ja leikkauskuvien luontiin. 
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4.4 Report Creator ja tietojen siirtyminen ohjelmien välillä 

Report Creator:lla luodaan raporttipohjien rakenteet, jossa määritellään mitä 

AutoCAD P&ID ja Plant 3D tietokantoihin kertynyttä tietoa raportteihin tuloste-

taan.  

Tiedon täyttämistä P&ID:n ja Plant 3D:n tietokantoihin on helpotettu 

mahdollistamalla sen ulosvienti ja sisääntuonti taulukkolaskentaohjelmaa 

käyttäen. Myös Spec Editorissa luotujen osien tiedot on mahdollista viedä 

taulukkolaskentaohjelmaan. Tämä on jopa suositeltua osien mittojen 

jouhevamman syötön vuoksi sekä standardin mukaisen nimen 

muodostamiseksi eri sarakkeista käyttäen ketjuta-funktiota. 

SQLite Browser on avoimen lähdekoodin ilmainen ohjelma tietokantojen tekoon, 

muokkaukseen ja katseluun. Tätä käyttämällä käyttäjä voi tehdä ison määrän 

muutoksia suureenkin tietokantaan hyvinkin nopeasti käyttämällä SQL-

komentoja. Tämä on myös paras tapa tutustua millaisista taulukoista tietokanta 

rakentuu. 

Plant 3D voi periä objekteilleen tietoa P&ID:ltä, jolloin vältytään tiedon 

syöttämiseltä kahteen kertaan. Tämä edellyttää, että ohjelmien tietokantojen 

pohjarakenteet ja osien nimeämiskäytännöt ovat yhtenevät. 

Putkistosuunnittelussa ei aina tiedetä kaikkien käytettävien komponenttien 

tyyppiä saatikka valmistajaa tai mallia, jolloin osien mitat voivat olla hyvinkin 

erilaisia. Tämän takia putkistoluokkiin on mahdollista luoda aluksi 

tilavarauksellisia objekteja Spec Editorissa. Suunnitelmien tarkentuessa 

putkistoluokkaa voidaan muokata, jolloin osalle saadaan sen oikeat mitat. 

Päivitetyt putkistoluokat voidaan tuoda Plant 3D -ohjelmaan yhdellä napin 

painalluksella, jolloin kaikki kyseiset komponentit muuttuvat oikean mallisiksi. 

(Kuva 5) 
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P&ID 

Plant 3D Report Creator 

Spec Editor 

Excel & SQLite 

Browser 

Kuva 5. Tietojen siirtyminen ohjelmien välillä 
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5 OHJELMIEN TÄRKEIMMÄT TOIMINNALLISUUDET 

5.1 AutoCAD P&ID 

5.1.1 Yleiskatsaus käyttöliittymään 

AutoCAD P&ID tärkeimmät perustyökalut ovat Project Manager, Tool Palettes 

sekä Data Manager. Project Managerilla hallitaan projektiin liittyviä tiedostoja ja 

sen takaa löytyy myös projektin asetukset, joilla voidaan muokata muun muas-

sa symbolien esitysmuotoa, osien ja linjojen merkintänumerointia sekä erilaisia 

valintalistoja ja raportteja. Tool Palettes sisältää luodut kaaviosymbolit ja ko-

mennot ja on käyttäjän muokattavissa. Data Managerilla hallitaan piirroksen 

taustalla pyörivän tietokannan tietoja. 

Oletusasetuksilla Project Manager sijaitsee ohjelman vasemmassa reunassa, 

Tool Palettes oikeassa reunassa ja Data Manager Ribbon-käyttöliittymän Ho-

me-välilehden ensimmäisessä paneelissa. (Kuva 6) 

 

Kuva 6. P&ID:n käyttöliittymä 
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5.1.2 Projektilähtöinen rakenne 

Sekä AutoCAD P&ID että Plant 3D perustavat ajatuksensa projekteihin. Yhden 

projektin sisällä voi työskennellä yhtä aikaa useampi käyttäjä eri dokumenttien 

parissa. Ohjelma estää saman dokumentin muokkauksen kahdelta työntekijältä 

samaan aikaan. Dokumentti on silti kaikkien katsottavissa muokkauksen aikana.  

Dokumentteja on mahdollista siirtää koneiden välillä. Tällöin tietokantaan koh-

distuneet muutokset siirtyvät projektiin, kun dokumentti tuodaan takaisin projek-

tiin. Tämä avaa mahdollisuuden suunnittelijalle tehdä muutoksia kannettavalla 

tietokoneella paikan päällä, huolehtimatta siitä, pysyvätkö projektin tiedot tieto-

kannassa paikkansa pitävinä. 

5.1.3 Dynaamiset linjat ja komponentit sekä Tool Palettes 

Ohjelmassa on helpotettu linjojen muokkaamista verrattuna perinteisiin CAD-

viivoihin. Piirrettäessä linja laitteelta laitteelle ohjelma tekee automaattisesti lait-

teelle yhteet. Linjaan voidaan lisätä komponentteja kuten venttiileitä tai pumppu-

ja, jolloin ohjelma kääntää ne automaattisesti oikein päin suhteessa linjaan, jo-

hon ne on lisätty. 

Tool Palette:sta (Kuva 7) käyttäjä voi poimia haluamansa linjan virtaavan ai-

neen mukaan tai blokin ja lisätä sen dokumenttiin. Omien blokkien tallennus 

Tool Palettessiin onnistuu vetämällä blokki mallista haluamallensa välilehdelle. 
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Kuva 7. Tool Palettes:n erilaisia välilehtiä 

5.1.4 Tiedon periytyminen 

Tiedon syöttämisen helpottamiseksi ohjelmassa voidaan periyttää tietoa kom-

ponenttien välillä. Esimerkiksi venttiilille voidaan hakea oikea koko linjasta, jo-

hon se liittyy. Tieto periytyy, jos komponenttien luokkien välille on luotu periyt-

tämissääntö. Periyttämissääntöjen muokkaus tapahtuu Project Managerin alta 

Project Setupista. 

Reunaehtoina putkilinja voi periä tietoa siihen liittyvältä laitteelta, putkeen asen-

nettavat osat voivat periä tietoa putkilinjalta ja laitteet voivat periä tietoa taas 

putkilinjalta. Esimerkin vuoksi lämmönvaihdin ei voi periä tietoa säiliöltä, koska 

ne molemmat luetaan laitteiksi. 

Tietoa voidaan periä jatkuvasti tai ainoastaan osan liittämisen yhteydessä. Ero-

na tässä on se, että linjaan lisätyn venttiilin koko ei muutu, mikäli linjan koko 

muuttuu ja periyttämissääntö ei ole jatkuva. Perittyä tietoa on myös mahdollista 

ohittaa käyttämällä Override-modea. (Kuva 8) 
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Kuva 8. Tiedon periytyminen objektien välillä 

5.1.5 Data Manager ja tiedon siirto projektista ulos ja sisälle 

Data Managerista pääsee käsiksi koko projektin tietoihin yhdestä paikasta. 

Tietoa on mahdollista katsoa piirrustuskohtaisesti, projektikohtaisesti tai 

erilaisten raporttien mukaan. Vasemman puoleisella palstalla on lueteltu valitun 

raporttityypin mukaan sen sisältämät objektiluokat, joiden rakenne seuraa 

tietokannan rakennetta. Oikealla puolella voidaan selata ja muokata tietoa 

objektiluokka kerrallaan. Ruudun painaminen ensimmäisen sarakkeen 

vasemmalta puolelta zoomaa automaattisesti kyseiseen objektiin 

piirustuksessa. Ylhäältä työkaluriviltä löytyy työkalut tiedon sisään- ja 

ulosvientiin (import/export) excel-formaatissa. Tämä on käytännöllistä varsinkin 

jos muokattavaa tai lisättävää tietoa on paljon. (Kuva 9) 
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Kuva 9. Data Manager 

5.2 Spec Editor 

5.2.1 Osien ja katalogien luonti 

Plant 3D putkisto-osien luonti tapahtuu pääsääntöisesti Spec Editorin puolella. 

Geometrisen muodon lisäksi osille määritetään niiden ominaisuuksien oletusar-

vot ja nimet. Jo kertaalleen luotuja osia voi yhdistää katalogeiksi, josta käyttäjä 

voi tarvittaessa poimia osia tulevien projektien putkistoluokkiin ilman, että sama 

osa tarvitsisi määrittää uudelleen. 

Catalog Editorin käyttöliittymä on jaettu kahteen osaan. Yläosa on varattu osan 

tietojen ja rakenteen muokkaamista varten alaosan ollessa varattu katalogin 

osien selaamiseen.  (Kuva 10) 
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Kuva 10. Catalog Editor välilehti 

Ohjelma sisältää runsaasti valmiita parametrisiä pohjia putkisto-osien luontia 

varten. Suunnittelija voi käyttää myös omia 3D-objekteja osien mallina, mikäli 

tarkoin mahdollinen ulkonäkö on tärkeää. Putkistokomponentin jokaiselle putki-

koolle pitää määrittää erikseen mitat. (Kuva 11) 

 

Kuva 11. Uuden osan parametristen mittojen syöttö 

5.2.2 Putken haarojen automaattinen käyttäytyminen 

Putkiston mallinnusta voidaan helpottaa määrittämällä automaattinen osien li-

sääminen putkiston haaroittuessa Branch Table Editor välilehdellä. Säännöt 



24 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Virolainen 

ovat putkistoluokkakohtaisia ja vaativat, että kyseiselle putkikoolle löytyy putkis-

toluokasta oikea osa. Sääntöjen määrittämisen jälkeen suunnittelijan jatkaessa 

putkistoa keskeltä olemassa olevaa putkea, ohjelma luo haaraan sopivan t-

kappaleen. Mikäli uusi haara on kooltaan pienempi kuin alkuperäinen putki, voi 

ohjelman asettaa lisäämään automaattisesti t-haaran supistetulla lähdöllä. (ku-

va 12) 

 

Kuva 12. Automaattisen haaroittumisen asetukset 

5.2.3 Putkistoluokan luonti sekä muokkaaminen 

Putkistoluokan luonti ja muokkaaminen tapahtuu Spec Editor välilehdellä. Käyt-

töliittymässä yläosa on varattu putkistoluokan osien listaamiseen ja alaosassa 

pääsee selaamaan katalogin osalistausta. Osien materiaalit voidaan ohittaa 

niitä lisättäessä putkistoluokkaan. (Kuva 13) 
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Kuva 13. Spec Editorin päänäkymä 

Osia voidaan lisätä putkiluokkaan valitsemalla se katalogista ja painamalla Add 

to Spec. Eri putkikoille voidaan asettaa oletusventtiilit. Venttiilien toimilaitteiden 

mitat voidaan myös asettaa tämän ruudun kautta. 

5.3 Plant 3D 

5.3.1 Isometrien luonti 

Putkistosuunnittelun valmistuttua putkista voidaan generoida isometrejä putkilin-

jatunnuksen perusteella. Isometriin piirtyy putkilinjassa olevat osat ja laitteet 

sekä osien pituudet. Ohjelma osaa luoda materiaalilistan sekä putkileikkauslis-

tan putken 3D-mallin pohjalta. Kuvaa ympäröivään kehykseen voidaan lisätä 

tietokannasta tietoa linjan tai projektin ominaisuuksista, kuten putken eristyksen 

paksuus tai suunnittelijan nimi. 

Isometripohjien muokkaus tapahtuu Project Setup:n kautta. Isometrille voidaan 

määritellä muun muassa mitä mittoja isometriin tulostetaan sekä millä lailla put-

ken jatkuminen seuraavassa kuvassa ilmaistaan. Isometrin piirtoalue on helpos-

ti määrättävissä aluerajaustyökalulla. (Kuva 14)  
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Kuva 14. Isometripohjan muokkaus 

Putkelle varattu piirtoalue on kuvassa merkittynä vihreällä. Punainen alue estää 

isometrin piirtämisen sille alueelle, vaikka se olisi päällekkäin vihreän alueen 

kanssa.  

Materiaalistaukselle varattu alue on merkitty sinisellä. Taulukkoon tulevia tietoja 

voidaan valikoida tietokannan tiedoista. Käytännössä osa taulukon arvoista, 

kuten osan nimi, juontavat juurensa Spec Editorissa tehtyjen tiedon lisäyksien 

pohjalta. 

5.3.2 Taso- ja leikkauskuvien valmistus 

Taso- ja leikkauskuvien teko on Plant 3D:ssä tehty käyttäjälle helpoksi. Leik-

kauskuvat luodaan valikoimalla ensiksi tiedostot, jonka perusteella kuvanto ha-

lutaan tehdä. Tämän jälkeen leikkausalueen määrittäminen tapahtuu kuutiolla 
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rajaamalla. Kuvannolle määrätään myös skaalaus sekä katselusuunta. (Kuva 

15) 

 

Kuva 15. Orthograafi kuvannon rajaaminen 

Kuvannon luomisen jälkeen sen päälle voidaan lisätä tietoa kuten mittoja sekä 

linja-, laite- ja venttiilitunnuksia. Tunnukset haetaan tietokannasta valikoimalla 

annotointityökalulla haluttu putkilinja tai laite. (Kuva 16) 

 

Kuva 16. Luotu kuvanto putkilinjatunnuksien kanssa 

Jo luodusta kuvannosta voidaan luoda suoraan toinen kuvanto eri katselusuun-

nasta. Näin tekemällä saadaan nopeasti useita katselusuuntia lisättyä yhteen 

dokumenttiin ilman uutta aluerajausta. 



28 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Virolainen 

5.4 Report Creator 

Raportin luominen Report Creatorilla tapahtuu valikoimalla haluttu projekti sekä 

raporttityyppi. Raportit on mahdollista luoda yksittäisen tai useamman piirustuk-

sen datasta yhtä aikaa. Myös koko projektin datasta on mahdollista tehdä ra-

portti. (kuva 17) 

 

Kuva 17. Report Creator päänäkymä 

Raportti voidaan luoda tulosteena tai sähköisessä muodossa PDF:nä tai Excel-

tiedostona. Tietokantakyselyn asetuksia muuttamalla voidaan rajoittaa haettuja 

tietoja. Esimerkiksi, jos mielenkiinnon kohteena on vain eristetyt putket, on turha 

saada tietoa projektin laitteista tai eristämättömistä putkista. 

Raporttien ulkonäön suunnittelu ja muokkaus tapahtuu oman käyttöliittymänsä 

kautta. Vasemmasta reunasta löytyvät työkalut, joilla ulkonäköön vaikuttavat 

muuttumattomat asiat kuten viivat, taulukot ja otsikot luodaan. Oikeassa reu-

nassa on myös tiedot raportista löytyvistä elementeistä ja listaus projektin tieto-

kannan kentistä. Elementtien ulkonäön muutokset, kuten fontin koon tai tausta-

värin vaihtaminen tapahtuu oikeassa reunassa olevasta Property Grid-valikosta. 

(Kuva 18) 
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Kuva 18. Raporttipohjien muokkaus 

Raportoitava tietokannan tieto linkitetään vetämällä haluttu tieto oikeasta reu-

nasta haluttuun raportin paikkaan kuten taulukon soluun.  

Yksinkertaisimmillaan raportti koostuu kolmesta osasta: ylä- ja alatunniste ken-

tistä sekä Detail-kentästä. Ylätunnisteeseen laitetaan tiedot, jotka ovat kerta-

luontoisia kuten projektin nimi tai numero ja raportin otsikko. Sen lisäksi siihen 

kannattaa laittaa raportoitavien tietojen otsikot. Detail-kenttään luodaan linkit 

tietokantaan raportoitaville tiedoille. Alatunnisteessa voi olla esimerkiksi funktiot 

sivumäärän laskemiseksi ja päivämäärän ilmoittamiseksi. 

Näiden lisäksi on myös mahdollista lisätä ryhmätunniste, jolla voidaan tarkentaa 

tiedon järjestystä. Näin voidaan esimerkiksi tehdä raportti, jossa lajitellaan linja-

tunnukset virtaavan aineen mukaan numerojärjestykseen. 



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Virolainen 

6 ESIMERKKEJÄ PROJEKTEISTA 

6.1 Raporttipohjien luonti PI&D:lle 

Focusplan Oy:lle luotiin uudet P&ID yhteensopivat raporttipohjat dokumentointi-

työn helpottamiseksi tulevissa projekteissa. Malleina käytettiin vanhoja raportte-

ja aikaisemmista projekteista. 

Kaikissa raporteissa oli tietoa eri luokkien välillä eli esimerkiksi moottorilistassa 

samalla rivillä saattoi olla tietoa laitteesta, johon moottori liittyi. Tällaisiin tapauk-

siin P&ID -projektipohjaan piti luoda uudet tiedon periytymissäännöt. Koska 

esimerkin objektit ovat molemmat luokaltaan laitteita, eivät ne voi periä tietoa 

suoraan toisiltaan. Ratkaisuksi muodostui periä tieto ensiksi mechanical link – 

linjaan, josta tieto voitiin periä jälleen laitteeseen. 

Raportteja käytettiin Venäjän projektin PI-kaavioiden teon yhteydessä mutta ne 

todettiin ongelmallisiksi, koska taulukkolaskentaohjelmaan vietäessä osa taulu-

kon soluista yhdistyi ennalta arvaamattomalla tavalla Report Creatorin asetuk-

sista huolimatta.  

6.2 Putkistoluokkien kääntäminen venäjäksi 

Venäjän projektiin Focusplan Oy oli tarjoutunut toimittamaan isometrit venäjän 

kielisillä osalistauksilla. Osalistauksien käsin kirjoittamisen sijaan olemassa ole-

vat putkistoluokat käännettiin venäjäksi. 

Kääntäminen tapahtui luomalla aluksi suomi-englanti-venäjä sanakirja yleisim-

mistä putkiosista Exceliin, johon luotiin SQL-komennot suomalaisten nimien 

korvaamiseksi. Suunnittelijoiden työn helpottamiseksi osien nimiin jätettiin myös 

englanninkielinen vastike. (Kuva 19) 



31 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Antti Virolainen 

 

Kuva 19. Käännöstaulukon osa 

Muokattava putkistoluokka avattiin SQLite Browser –ohjelmalla ja Excelissä 

tehdyt SQL-korvaus komennot ajettiin sisään. Tämän jälkeen Plant 3D:ssä ajet-

tiin putkistoluokkien päivitystarkastus, joka muutti olemassa olevien osien nimi-

tyskentät halutunlaisiksi. 

Erityistä huomiota vaativat suomalaiset yhdyssanat. Jos komentojen järjestys oli 

väärin, saattoi osa alkuperäisestä sanasta jäädä kääntämättä. 

6.3 Isometrien ja tasokuvien tuotanto 

Putkistoprojektissa syntyi yhteensä runsas 400 kappaletta isometrisiä piirustuk-

sia sekä reilu 20 kappaletta taso- ja leikkauskuvia. Tämän lisäksi useista piirus-

tuksista tehtiin uusittuja versioita suunnitelmien muuttuessa. Ilman suurilta osin 

automaattista piirustuksen tuottamista tuon määrän piirtäminen olisi ollut käy-

tännön mahdottomuus. Liitteessä 1 on mallikappale projektissa syntyneistä 

isometreistä. 

Plant 3D:n isometrien tuotossa on silti vielä paljon ongelmia. Ensinnäkin ohjel-

ma luo useassa kohtaa liikaa mittoja isometreihin. Toiseksi, jos putkessa on 

osa, joka on huonosti määritelty Spec Creatorissa, pilkkoutuu syntyvä isometri 

useampaan osaan kuin olisi tarpeen. Pahimmillaan yksi helppo putkilinja voi 

pilkkoutua jopa 8-11 osapiirustukseen. Tämän lisäksi putkilinjoissa, jossa on 

paljon haaroja voi lähtevien haarojen suunnat ja koordinaattipisteet olla väärin. 

Isometrien piirtämisen ja materiaalilaskennan sijaan suunnittelijalla kuluukin 

eniten aika piirrosten tarkistamiseen ja pienten muokkausten tekemiseen. 
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6.4 Materiaalilistojen teko 

Putkistoprojektiin muokattiin uusia putkistomateriaalilistauksia suunnittelun ede-

tessä Report Creatorin mukana tulleista oletuspohjista. Kokonaismateriaalilis-

tauksen lisäksi tehtiin putkilinjakohtainen listaus sekä virtaavan aineen mukaan 

tehty listaus. Näihin käytettiin Report Creatorin ryhmittelytoimintoja, sekä suoda-

tusta. Listat huomioivat myös mahdolliset eristeet, sekä putkikulmien leikkauk-

set. Liitteessä 2 on mallikappale putkilinjakohtaisesta raportista. 

Kaikista tehdyistä raporteista näillä on ollut tähän mennessä eniten uusiokäyt-

töä alkuperäisen projektin ulkopuolella. 
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7 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin keskitetyt tietokantaratkaisut 

voivat helpottaa laitossuunnittelun dokumenttien luontia ja sen parissa työsken-

tely on ollut todella käytäntöpainotteista. Suunnittelutyö vaatii todella monipuo-

lista osaamista teoriasta ja käytännöstä. 

AutoCAD P&ID, Plant 3D ja muut nykyaikaiset tietokantapohjaiset suunnitte-

luohjelmat helpottavat suunnittelijan työtä. Tieto säilyy keskitetysti ja sen hake-

minen projektista on helppoa verrattuna tiedon etsimiseen monesta sadasta 

suunnitteludokumentista yhdessä projektissa. Tiedosta voi tehdä yhteenvetoja 

ja sekä sillä voidaan suorittaa laskutoimituksia, näin voidaan muodostaa erilai-

sia raportteja. Koska tieto pohjautuu suoraan 3D-suunnitelmaan, pysyvät lasku-

toimitukset esimerkiksi osalistoissa paikkansa pitävinä suunnittelun edetessä. 

Inhimillisten virheiden määrä ja tiedon moninkertainen käsittely vähenee merkit-

tävästi. 

Samalla kuitenkin työntekijälle asetetut taitovaatimukset kasvavat. Ohjelmilla 

voidaan automatisoida joitain toimintoja, kuten isometrien luonti, mutta ne ovat 

vielä kaukana täydellisesti toimivista. Todellinen ajallinen hyöty tehdyistä projek-

ti- ja raporttipohjista saadaan sitä tehokkaammin käytettyä hyväksi, mitä use-

ammin samaa pohjaa pystytään käyttämään eri projekteissa. Kaiken kaikkiaan 

ohjelmien vaikutus on kuitenkin suunnitteluprosessia nopeuttava ja tarkentava, 

mistä hyötyy niin suunnitteluyritys kuin asiakaskin. 

Tässä opinnäytetyössä on monessa kohtaa raapaistu vain yksittäisten asioiden 

pintaa ja monesta niistä voisi tehdä kokonaan oman opinnäytetyönsä. Muita 

läheisiä aihekokonaisuuksia tietokantapohjaisille suunnitteluohjelmille voisivat 

olla putkistosuunnittelu, kannakointisuunnittelu, projektin johtaminen sekä älyk-

käät 3D-mallit. 
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Putkilinjakohtainen raportti 

 


