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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö tehdään päiväkirjaopinnäytetyönä, jossa raportointi tapahtuu päivittäisellä 

työtehtävien kuvaamisella ja viikkoanalyyseillä. Viikkoanalyyseissä pohditaan tekijän ke-

hittymistä viikon ajalta ja mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja kohdattuihin ongelmiin. 

Opinnäytetyössä raportoidaan 65 työpäivän ajalta, mikä sijoittuu 13.5.2019-16.8.2019 väli-

selle ajalle.  

Työnantajana toimii Lahti Glass Technology Oy, joka on perustettu vuonna 2018 entisen 

Lahti Precision lasiosastosta, kun se myytiin osaksi saksalaista Zippe Group -konsernia. 

Yhtiö tarjoaa asiakkailleen lasiteollisuuteen punnitus- ja annostelulaitteita, sekoittimia ja 

jauheiden kuljetuslaitteita, yksittäisiä komponentteja, automaatio- ja ohjausjärjestelmiä. 

Lahden toimipisteen palveluja ovat laitos- ja prosessitekniikka, käynnistys- ja käyttöönotto-

tuki, modernisointitarkastukset sekä varaosien toimittaminen ja online-tuki. (Lahti Glass 

2019.) 



2 

2 NYKYTILANTEEN KUVAUS 

2.1 Oman nykyisen työn analyysi 

Työskentelen yrityksessä sähkösuunnittelijana. Kyseessä on uusi työsuhde, ja työtehtäviin 

sisältyy vielä paljon perehdytystä uusien tehtävien myötä ja itseopiskelua. Pääasiassa työ-

tehtäväni koostuvat muitten suunnittelijoiden antamista tehtävistä liittyen projekteihin tai 

yleisesti osastolle tehtävistä töistä.  

Projekteihin tehtävät työt vaihtelevat riippuen, onko kyseessä vasta alkava projekti vai jo 

käynnissä oleva projekti. Jo meneillään olevissa projekteissa toimin sitä tehneen suunnit-

telijan apuna. Apusuunnittelijan työkuva sisältää usein sähködokumenttien tarkastamista 

tai muokkailua, LeanSystemiin projektin rakennetietojen täyttämistä tai sähkökuviin muo-

kata projektin aikana tulleita muutoksia. Uusissa projekteissa, johon pääsin osallistumaan 

alusta alkaen, kuuluu sähköpiirikaavioiden ja keskuksien layout-kaavioiden piirtäminen. 

Osastolle tehtävät työt sisältävät lähinnä LeanSystemiin komponenttinimikkeiden teke-

mistä tai siellä jo olevien nimiketietojen päivittämistä ajantasaisemmaksi. Samalla tehdes-

säni nimikkeitä, niin kokosin niistä listan, jonka avulla näkee nopeasti uudet komponentti-

nimikkeet. Osastolle tehtäviin töihin kuuluvat myös kehitys- ja tutkimustyöt, joilla pyritään 

parantamaan osaston toimintaa ja kehittämään sitä.  

Työssä tarvitaan teknistä osaamista ja ongelmanratkaisutaitoja selviytyäkseen työtehtä-

vissä vastaantulevista asioita. Projektityöskentelykokemus on tärkeä osa työtä ja suunnit-

telijan on hallittava elektroniikan ja tietotekniikan perusosaaminen. Lisäksi työ vaatii hyvän 

englannin kielen taidon, sillä yleensä materiaali on englannin kielellä ja englanti on myös 

yrityksen suunnittelukieli.  

Työtehtävissä tarvitaan CADS-ohjelman osaamista ja hyviä ATK-perustaitoja, sillä tehtä-

vissä vaaditaan muittenkin perusohjelmien käyttöä, esim. Excelin. Työ vaatii useasti osien 

teknistentietojen lukemista ja näiden löytämiseen on osattava hyödyntämään valmistajien 

sivustoja. 

Sähköinsinöörit työskentelevät monipuolisissa tehtävissä yrityksissä riippuen heidän työ-

tehtävästään ja vastuualueistaan. Yleisimmät erikoistumiskohteet ovat Elektroniikka- ja 

sähköteollisuus, automaatiotekniikka, talotekniikka tai energiateollisuus. Teollisuudessa 

työtehtävät liittyvät laitteiden suunnitteluun, tuotekehitykseen, tuotannon suunnitteluun, 

johtamiseen ja tutkimukseen. Sähköinsinöörin työympäristö voi vaihdella suunnittelutoi-

miston ja teollisuuden tuotantotilojen välillä työnantajan mukaan. Työssä käytetään apuna 

tietotekniikkaa, varsinkin suunnittelutehtävien tekemiseen. (Ammattinetti 2019.) 
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Sähköinsinöörin ammatti edellyttää teknisten tietojen ja taitojen lisäksi projektityötaitoja, 

loogista päättelykykyä, sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä. Sähkötekniikan alan nopea 

kehittyminen vaatii jatkuvasti uuden opettelua ja hyvän kielitaidon tehtäviin. (Sähköala 

2019). 

Aikaisemmat kokemukset sähkösuunnittelusta ja projektityöskentelystä ovat ammattikor-

keakouluopinnoista, ja tämä on tarjonnut hyvän pohjan sille osaamiselle, mitä työssäni tar-

vitsen. Koen olevani aloitteleva toimija projektityöskentelyn parissa, sillä minulla ei ole ai-

kaisempaa kokemusta vastaavista töistä. Opintoihini sisältyi projekteja, mutta nämä eivät 

mielestäni lähellekään tarjoa oikeanlaista kokemusta, mitä oikea projektityö vaatisi. Itse 

sähkösuunnittelun puolelta koen kuitenkin osaamiseni aloittelevan toimijan ja taitavan 

suoriutujan väliin, sillä mielestäni minulla on hyvät taidot ohjelmien käytöstä ja suoriudun 

tehtävistä hyvin. Kuitenkin töiden aikana on paljon tullut vastaan asioita, joita ei ammatti-

korkeakouluopinnoissa käsitelty, mutta töissä oppii aina parhaiten uusia asioita ja vanho-

jen taitojen kehittämistä. 

Kehittymiseni kannalta aion lukea sähköön ja sähkösuunnitteluun liittyvää kirjallisuutta. 

Näillä saan tarvittavaa lisäpohjatietoa työtäni varten koulussa opittujeni asioiden lisäksi. 

Minulla on kuitenkin mielestäni hyvät lähtötiedot kyseiseen tehtävään, mutta kehitettävää 

on vielä paljon. Uskon kuitenkin, että syksyn lopulla olen jo itsevarmempi ja kokeneempi 

sähkösuunnittelija. 

Olen vielä opiskelija, ja minulla ei ole aikaisempaa työkokemusta suunnittelijantyöstä. 

Olen kuitenkin ollut aikaisemmin voimalaitoksessa kunnossapitoasentajana, joten minulla 

on käsitystä teollisuudesta. Voisi kuitenkin sanoa, että olen ammatillisesti vielä erittäin var-

haisessa vaiheessa ja kehitettävää on. Haluan oppia mahdollisimman paljon yrityksen toi-

minnasta ja omasta työkuvastani. 

Yleensä tarvitsen neuvoja vielä itselleni uusista asioista, joista minulla ei ole aikaisempaa 

tietämystä. Pyrin itse mahdollisimman oma-aloitteisesti selvittelemään asioita ja opettele-

malla itse, mutta aina töissä tulee vastaan uusia asioita, joissa on hyvä turvautua koke-

neemman suunnittelijan neuvoihin. 

Tavoitteeni on kehittyä sähkösuunnittelija ja pystyä vastaamaan projektien sähkösuunnit-

telusta. Kehittyminen vaatii osaltani vielä projektien läpiviennin näkemistä. Sähkösuunnit-

telijan työ on paljon muutakin, kuin pelkkien kuvien piirtämistä. Työhön kuuluu myös pal-

jon dokumentointia, sekä on pystyttävä kommunikoimaan asiakkaiden ja tuotetoimittajien 

kanssa. Haluan pystyä tulevaisuudessa suoriutumaan näistä asioista, mutta ensin on 

hyvä saada perusosaamiseni kuntoon ennen kuin vastuun määrää kasvatetaan. 
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2.2 Sidosryhmät työpaikalla 

Yritys koostuu neljästä osastosta, jotka ovat sähkö, automaatio, mekaniikka ja myynti. Jo-

kainen näistä osastoista vastaa projekteissa oman osa-alueensa. Taulukossa (taulukko 1) 

on esitetty sähkösuunnittelijan työtä koskettavat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. 

Taulukko 1. Yrityksen sidosryhmät sähkösuunnittelijan näkökulmasta 

Teen eniten työtä oman osastoni muiden suunnittelijoiden kanssa. Kokemuksen ja vas-

tuun myötä kuitenkin kaikki taulukossa (taulukko 1) esiintyvät sidosryhmät ovat tärkeitä 

työnkannalta.  

 

2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 

Teen eniten yhteistyötä muitten yrityksen sähkösuunnittelijoiden kanssa. Kommunikointi ja 

tehtävän anto hoidetaan yleensä sähköpostin välityksellä, jota täydennetään tarvittaessa 

käymällä kasvotusten keskustelemassa. Kaikki työntekijät ovat yleensä samassa toimissa, 

mikäli eivät ole työmatkalla, joten helpoin tapa kommunikointiin on kasvokkain. Asioita 

käydään läpi myös palavereissa, joissa yleensä keskustellaan projektikohtaisista asioista 

sitä tekevien kanssa tai osasto kohtaisista asioista.  

Myös muitten alojen suunnittelijoiden ja myyntipuolen kanssa tiedonvaihto on tärkeää 

työssä. Omalta osaltani lähinnä vastaan tässä vaiheessa omalle osastolleni, joten muiden 

sidosryhmien kanssa kommunikointi ei ole vielä ajankohtaista. Kokemuksen ja vastuun 

myötä eri sidosryhmien kanssa tekeminen kuitenkin vain kasvaa. 

Sisäiset sidosryhmät Ulkoiset sidosryhmät 

Saman osaston muut suunnittelijat Urakoitsijat, asentajat 

Muiden osastojen suunnittelijat Tilaaja 

Projektipäällikkö Tuotetoimittajat 
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3 PÄIVÄKIRJARAPORTOINTI 

3.1 Seurantaviikko 1 

Maanantai 13.5.2019 

Tälle päivälle tavoitteena on aloittaa edellisviikolla suunniteltua nimikkeiden tekemistä 

LeanSystem-ohjelmaan, joka on yrityksen käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä. Mi-

käli minua ei vielä ehditä tänään perehdyttämään nimikkeiden tekemiseen niin aion itse-

opiskella yrityksen tekemiä projekteja. 

Päivä alkoi, kun minulle opastettiin raportoimaan edellisen viikon työtunnit LeanSystem-

ohjelmaan. Tunnit kirjataan aina projektikohtaisesti tai osastolle tehtäviksi, jotta laskutus 

saadaan ohjattua oikeisiin kohteisiin. Loppupäivän käytin itseopiskellessani yrityksessä 

tehtyjen projektien sähköpiirustuksia ja dokumentteja, joista sai hyvän näkemyksen yrityk-

sen tavasta tuottaa piirustuksia. Yrityksen tapojen mukaisesti piirretyt moottorilähtöjen pii-

rikaaviot olivat mielestäni todella selkeät verrattuna siihen, mitä aikaisemmin olin piirtänyt. 

 

Tiistai 14.5.2019 

Päivän tavoitteena on aloittaa viime viikolla suunniteltua uusien Siemensin komponenttien 

nimikkeiden tekemistä, missä korvattaisiin käytössä olevat painonapit, merkkilamput ja va-

lintakytkimet Siemensin vastaavilla tuotteilla. Myös kontaktorien vaihtoa 230 VAC -ohjauk-

sella olevista 24 VDC -ohjaukseen on pohdinnassa, mutta tämä päätettäisiin myöhemmin. 

Tätä varten viime viikon perjantaina oli Siemensin puolelta tultu esittelemään heiltä sopivia 

tuotteita. 

Ideani nimikkeiden tekemiseen oli ensiksi tehdä Excel-taulukko, johon erittelisin eri otsikoi-

den alle siihen kuuluvat lisättävät tuotteet. Jokaiselle tuotteelle olisi riville kirjattu sen tuo-

tekoodi, kuvaus tuotteesta ja tuleva nimikekoodi. Alustavasti aloitin lisäämään 22 mm:n 

painonappeja ja merkkivaloja. Näitä koskevat tuotetiedot sain Siemensin katalogista sel-

ville.  

 

Keskiviikko 15.5.2019 

Tavoitteena on jatkaa eilen aloitettua nimikkeiden tekemistä ja saada valmiiksi taulukko 22 

mm:n sarjan merkkivalojen ja ohjauskytkimien osalta, jossa on tiedot kaikista LeanSys-

tem-ohjelmaan lisättävistä tuotteista. 



6 

Päivälle asettamani tavoitteeni toteutui. Sain käytyä läpi Siemensin katalogin ja listattua 

sieltä Excel-taulukkoon kaikki tarvittavat painonapit ja merkkivalot, joista pitäisi seuraa-

vaksi tehdä nimike LeanSystem-ohjelmaan. 

Päivän aikana pääsin tutustumaan Siemens Industry Mall -sivustoon, joka on Siemensin 

verkkokauppa ja katalogi teollisuuden tuotteille. Sivuston kautta sain hyvin haluamistani 

Siemensin tuotteista tiedot, kuten tuotetiedot, tekniset määrittelyt, mitat, saatavuuden ja 

yritykselle yksilöidyn hinnan, mikäli on kirjautunut yrityksen tekemillä tunnuksilla sivulle.  

 

Torstai 16.5.2019 

Päivän tavoitteena on saada eilen tekemäni taulukon tuotteet kirjattua LeanSystem-ohjel-

maan nimikkeiksi, josta niitä voisi tämän jälkeen käyttää tietokantana CADSissä kompo-

nenttien tuotetietojen valintaan. 

Käytin koko päivän nimikkeiden tekemisen parissa, mutta tästä huolimatta työtä jäi seu-

raavallekin päivälle. Nimikkeiden kirjaaminen tietokantaan ei ollut niin nopeata kuin oletin, 

vaikka työ oli itseään toistavaa. Jokaiseen nimikkeeseen tuli kirjata sitä hyvin kuvaava 

nimi, tuotekoodi sekä hakea sitä vastaavia tietoja Siemens Industry Mall -sivustolta, kuten 

hinta, paino, tullinumero ja valmistusmaa. Nimikkeen nimestä tuli tehdä myös englannin-

kielinen käännös. Ohjelma loi automaattisesti tuotteelle seuraavan vapaan nimikekoodin, 

jonka lisäsin Excel-listaani jokaisen tuotteen riville. Jatkossa uusia tuotteita käytettäessä 

voi listasta nopeasti nähdä, millä nimikkeellä kyseinen tuote on. Selkeyden vuoksi yritin 

luoda saman tuoteryhmän nimikkeet peräjälkeen, jotta vastaavien tuotteiden löytäminen 

tapahtuisi nimikenumeron viimeistä numeroa muuttamalla. Kuitenkin muutkin työntekijät 

lisäilevät järjestelmään nimikkeitä välillä, minkä takia aina ei ollut mahdollista luoda kaik-

kien tuoteryhmien nimikkeitä peräkkäin.  

 

Perjantai 17.5.2019 

Päivän tavoite on saada valmiiksi eilen aloitettu nimikkeiden kirjaaminen LeanSystem-oh-

jelmaan. Eilisen kokemusten perusteella osaan nimikkeiden tekemisen järjestelmään, 

minkä takia voin koko päivän hyödyntää nimikkeiden kirjaamiseen enkä ohjelman opette-

luun. 

Sain päivän aikana suoritettua tavoitteeni. Kirjasin loput Excel-listani nimikkeet LeanSys-

tem-ohjelmaan iltapäivään mennessä ja tarkistettua silmämääräisesti, että niiden nimi ja 

englanninkielinen käännös oli oikein.  
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Päivän lopulla sain tietoa, että 24 VDC -ohjauksella olevat kontaktorit otettaisiin käyttöön, 

joiden nimikkeiden tekeminen olisi seuraava tehtäväni ensi viikolle. Päivän lopulla tutus-

tuin hieman yrityksen käytössä olevien kontaktorien kokoluokkiin. 

 

Viikon 1 analysointi 

Tämä oli toinen viikkoni yrityksessä ja tavoitteinani oli kehittyä suunnittelijan työssä ja tätä 

varten on hyvä päästä kokemaan eri tehtäviä, jotka kuuluvat sähkösuunnittelijalle. Kehityin 

kuluvalle viikolla sähkösuunnittelijana, opittua hieman enemmän yrityksen tavoista piirtää 

kuvia ja vertailla eroa omiini opittuihin tapoihin. Isoimpana erona kuvissa omaan osaami-

seeni oli yhtenäisempi tyyli ja mallikuvien hyödyntäminen suunnittelussa. Samalla opin 

hieman yrityksessä käytössä olevasta LeanSystem-ohjelmasta, jota sähkösuunnittelijat 

käyttävät myös paljon yrityksessä. 

Viikon aikana tein lähinnä uusia nimikkeitä Siemensin tuotteista, joilla korvataan vanhoja 

vastaavia tuotteita ja pyritään saamaan mahdollisimman paljon komponenteista samalta 

toimittajalta. Nimikkeet luodaan LeanSystem-ohjelmaan ja niitä tehdään jokaisesta lasku-

tettavasta asiasta. 

Lähes kaikki käsiteltävät asiat voidaan käsitellä nimikkeinä, mutta usein niitä hyödynne-

tään tuotteiden käsittelyssä. Nimikkeitä ovat kokonainen tuote, sekä sen jokainen osa. Ni-

mikkeillä saadaan yritykselle yhteinen kieli aina tuotteen valmistuksesta huoltoihin asti. 

Laadukkaaseen nimikkeeseen kuuluu kolme asiaa, yksilöivä tunniste, ominaisuudet ja ra-

kenne. (Modultek 2013.) 

Ongelmia viikonaikana kohtasin lähinnä englannin kielen ammattisanaston kohdalla. Ylei-

sesti kaikki tieto on englanniksi ja katalogeista joidenkin tuotteiden kääntäminen järke-

väksi suomenkieliseksi sanaksi tuotti paljon ongelmia. Onneksi pystyin useimmiten katso-

maan aikaisemmista nimikkeistä, kuinka vastaava tuote oli nimetty. Yrityksellä on myös 

käytössä MOT-sanakirja, joka sisältää paljon teknisen sanaston käännöksiä. MOT-sana-

kirja oli loistava apuväline nimikkeiden käännöksien tekemiseen.  

 

3.2 Seurantaviikko 2 

Maanantai 20.5.2019 

Tälle päivälle on tavoitteena aloitella 24 VDC -ohjauksella olevien kontaktorien nimikkei-

den kirjaamista LeanSystem-ohjelmaan. Työnkuva on samanlaista, kuin edellisviikolla 
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tehtyjen painonappien ja merkkilamppujen nimikkeiden luominen, joten en usko kohtaa-

vani ongelmia. 

Aloitin päivän raportoimalla tavanomaisesti edellisviikolla tehdyt työtunnit LeanSystem-oh-

jelmaan. Raportoinnin jälkeen aloitin etsimään Siemensin katalogista vastaavia kontakto-

reja niihin kokoluokkiin, jotka olivat käytössä yrityksessä. Siemensillä oli saatavilla sopivia 

kontaktoreja kokoluokkaan S0, johon kuuluu kontaktorit 4 kW – 18,5 kW teholuokassa. 

Kokoluokka S0 on myös yrityksen käytössä yleisin kontaktori kokoluokka. Kontaktorin 

mallia valitessa oli huomioitava ohjauskelan vaativa teho, joka oli 5,9 W. Ohjauskelan ot-

tama teho piti huomioida, jotta sitä voisi käyttää 0,5 A logiikan lähdön kanssa, mikä riittäisi 

enintään 12 W:n ohjauskelalle. Kokoluokan S2 ja S3 kontaktoreja ei voinut ottaa suoraan 

24 VDC -ohjauksella, koska niiden ohjauskelat vaativat paljon enemmän, mitä logiikan 0,5 

A:n lähtö voi antaa. 

Siemensillä oli isompien kontaktorien ohjaukseen myynnissä välirele, jonka voi sijoittaa 

Siemensin S00-S3 kokoluokkien kontaktorien päälle ja ohjata näin esim. normaalisti 230 

VAC -ohjauksella olevia kontaktoreja tämän kautta 24 VDC -ohjauksella. Välireleen ansi-

osta kontaktori ja ohjaukseen muuten tarvittava erillinen välirele ovat kompaktimmin. 

Tämä sama menetelmä oli integroituna S6-, S10- ja S12 -kokoluokan kontaktoreihin, jotka 

olivat suurimmat kokoluokat yrityksen käytössä.  

 

Tiistai 21.5.2019 

Tänään tehtävänä on lisätä nimikkeitä Siemensin katkasijoista ja niiden lisävarusteista. 

Katkaisijoiden lisäksi Rittalin uudenmalliston koteloista ja tarvikkeista tarvitsisi myös tehdä 

nimikkeet. 

Onnistuin päivän loppuun mennessä keräämään Excel-taulukkooni listan kaikista tarvitta-

vista katkaisijoista ja niiden lisävarusteista. Nimikkeiden suuren määrän jo lisänneenä olin 

oppinut hyödyntämään Excelin korvaa-toimintoa, jolla voi korvata tietynosan tekstistä 

toiseksi. Toiminto tuli hyödylliseksi, koska monien tuotesarjojen tuotteet erosivat tuotekoo-

diltaan toisesta sarjasta yleensä parilla kirjaimella. Työ nopeutui huomattavasti, kun vain 

keräsi yhden ryhmän tuotenumerot taulukkoon ja kopioi siitä vastaaviin ryhmiin, jonka jäl-

keen vain korvasi tietyn osan tuotekoodista halutun ryhmän osalla. Korvaa-toiminnolla 

sain vähennettyä kokonaisten tuotekoodien kirjoittamista. 
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Keskiviikko 22.5.2019 

Päivän tavoitteena on aloittaa kirjaamaan LeanSystem-ohjelmaan eilen tekemäni Excel-

taulukon pohjalta katkaisijoiden nimikkeitä. Ensiksi täytyy kuitenkin tarkistaa Leanistä jo 

valmiiksi löytyvät samat tuotteet ja päivittää nämä vastaamaan tyyliltään uusia lisättäviä 

tuotteita. 

Ehdin päivän aikana melkein kirjata kaikista katkaisijoista nimikkeet, joten todennäköisesti 

ehdin huomisen aikana aloittamaan Rittalin kaapeille saman nimikkeiden luontiprosessin. 

Leanissä ei valmiiksi ollut monenkaan lisättävän katkaisijan nimikkeitä, mutta päivitin nii-

den nimiketiedot, jotka olivat siellä jo valmiiksi. Päivitettäviin nimikkeisiin muutin nimen 

vastaamaan muita lisäämiäni katkaisijoiden nimikkeiden nimiä ja tarkistin hinnan muutok-

sen. 

 

Torstai 23.5.2019 

Tämän päivän tavoitteena on saada kirjattua loput Siemensin katkaisijoiden nimikkeet 

LeanSystem-ohjelmaan ja tehdä Rittalin tuotteille sama myös. En usko urakan valmistu-

van vielä tänään, koska uutena asiana on eri valmistaja, joka tarkoittaa eri paikasta tuote-

tietojen hakua ja uudenlaiset tuotenumerot.  

Aamupäivän aikana onnistuin kirjaamaan lopuista Siemensin tuotteista nimikkeet, jonka 

jälkeen aloitin tekemään Rittalin kaapeista ja niiden tarvikkeista Excel-listaa. Rittalin tuot-

teissa oli hyvänä puolena, että heidän sivustonsa oli suomenkielinen, mikä helpotti suo-

mentamaan katalogista tuotteita. Suomenkielinen Rittalin sivusto oli ainut positiivinen asia 

verrattuna Siemens Mall-sivustoon, koska sivusto ei muuten tarjonnut yrityskohtaista hin-

taa tuotteista, eikä läheskään niin paljoa tietoa ja tuotteiden etsiminenkin oli paljon hitaam-

paa. Yrityskohtaisen hinnan puuttuminen hidasti aikapaljon nimikkeiden tekemistä, koska 

jokaisen tuotteen listahinnasta joutui vielä erikseen laskemaan yritykselle alennetun hin-

nan.  

 

Perjantai 24.5.2019 

Tavoitteena on saada tänään loppuun Rittalin nimikkeiden kirjaaminen. Vaikka tämä on 

paljon hitaampaa kuin Siemensin tuotteiden lisääminen, niin uskon ehtiväni tänään saa-

maan kaikista nimikkeet kirjattua.  

Päivä meni suunnitellusti, sillä sain ennen työpäivän päättymistä nimikkeet kirjattua tieto-

kantaan. Työtä tosin nopeutti se, että Rittalin uudessa AX-mallistossa ei ollut vielä hintoja 
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ja kauheasti muutakaan tietoa saatavilla, joten niitä oli nopea kirjata tietokantaan. Nimik-

keisiin tosin täytyy myöhemmin päivittää hinnat ja tiedot, kun ne ovat saatavilla lähem-

pänä malliston tuloa myyntii. Päivän päätteeksi tarkistin vielä muutaman Siemensin logii-

kan hajautusyksikön, onko niistä uudempaa mallia ja tehdä puuttuvista nimikkeet. hajau-

tusyksiköiden nimikkeiden tekeminen tosin jäi ensi viikolle. 

 

Viikon 2 analysointi 

Tämän viikon aikana opin paljon eri komponenteista ja siitä, minkälaisilla ominaisuuksilla 

niitä on saatavilla. Lisäksi opin hyvin hyödyntämään valmistajien sivuja komponenttien tie-

tojen etsimiseen. Erityisesti Siemens Industry Mall-sivustoon olen tyytyväinen, sillä sieltä 

on saatavana kaikki haluttuun komponenttiin liittyvä tieto samasta paikasta. Olen myös nyt 

ensimmäisten viikkojen aikana hyvin ehtinyt tutustumaan yrityksen käytössä olevaan 

ERP-järjestelmään (LEAN). 

ERP on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on yrityksen toiminnan ja resurssien suunnitte-

luun ja hallintaan kehitetty tietojärjestelmä. ERP-järjestelmän osat ovat valittavissa yrityk-

sen tarpeille sopiviksi. ERP voi sisältää eri osia kuten kirjanpito, laskutus, varastonhallinta, 

tuotannonohjaus, sekä prosessien, materiaalien että resurssien hallinta. (Itewiki 2019.) 

ERP-järjestelmällä lisätään yrityksen tehokkuutta toiminnallisesti ja taloudellisesti. Se tar-

joaa yritykselle yhteisen paikan tallentaa reaaliaikaista tietoa, joka palvelee useita yrityk-

sen osastoja samanaikaisetsi. Osastokohtaisesta suunnittelusta päästään koko yrityksen 

kattavaan toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen, kun kaikkien osastojen tiedot ovat 

saatavilla reaaliajassa. Ennen manuaalisesti työtä vaativat toiminnot voidaan hoitaa ERP-

järjestelmän kautta, mikä tehostaa toimintaa ja resursseja vapautuu muihin tehtäviin. (Ite-

wiki 2019.) 

Viikon tehtävät olivat pääasiassa samanlaisia rutiininomaista työtä kuin edellisviikollakin. 

Kuitenkin tuotealueeni oli paljon laajempi niin opin samalla eri tuotteista, kun kirjasin niistä 

nimikkeitä. 

Ongelmia tällä viikolla oli vieläkin englanninkielen kanssa. Ilman suomenkielistä Rittalin 

sivustoa olisi suurin osa katalogista olevista kotelotarvikkeista jäänyt suomentamatta. 

Käännökset olivat suurimmaksi osaksi teknistä sanastoa liittyen kotelotarvikkeisiin. 
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3.3 Seurantaviikko 3 

Maanantai 27.5.2019 

Päivän tavoitteenani oli viimeistellä viime viikollani aloitettu Siemensin hajautusyksiköiden 

nimikkeiden kirjaaminen.  

Aloitin päivän raportoimalla edellisviikon työtunnit. Raportoinnin jälkeen kirjasin aamupäi-

vän aikana loput Siemensin logiikan hajautusyksiköiden nimikkeet Leaniin. Yhdistin kaikki 

aikaisemmin tekemäni Siemensin komponenteista olevat Excel-listat yhdeksi tiedostoksi. 

Listan avulla on helppo jatkossa katsoa millä nimikekoodilla uudet tuotteet ovat. 

 

Tiistai 28.5.2019 

Tälle päivälle ei ole tavoitteita, sillä minulla ei ole mitään työtehtävää kesken. Mikäli päi-

vän aikana ei tule mitään, niin käytän sen itseopiskellessani. 

Tänään oli rauhallinen päivä. Huomenna pääsisin käymään kahden suunnittelijan mukana 

Iittalan lasitehtaalla, joka on Lahti Glassin suunnitelmista laitoksista. Huomisen tehdas-

käynnin takia käytin päiväni tutkiessani Iittalan lasitehtaan projektin kuvia ja sähköpiirus-

tuksia. Oli hyvä tutustua etukäteen kohteeseen, ennen kuin menisi paikan päälle, jotta pai-

kan päällä ymmärtäisi enemmän. 

 

Keskiviikko 29.5.2019 

Tavoitteena on tänään käydä Iittalan lasitehtaassa, joka on muotolasin valmistukseen eri-

koistunut tehdas. On hyvä päästä näkemään paikanpäältä, miltä suunnitellut laitokset 

näyttävät, eikä vain piirustuksista ja valokuvista.  

Tänään kävimme sähkö -ja ohjelmistosuunnittelijan kanssa Iittalan lasitehtaalla. Käynti liit-

tyi kesällä tulevaa revisiota ja mitä kaikkea siihen kuului meidän osaltamme. Oli mukava 

nähdä paikan päällä, miltä paikat näyttävät, eikä vain piirustuksissa. Tehdas oli kuulemma 

sen verran poikkeuksellinen verrattuna muihin, että se pidetään paljon siistimmässä kun-

nossa kuin yleensä muut tehtaat maailmalla. Tehtaan siisteyden kyllä huomasi paikan 

päällä, sillä paikat oli todella hyvin pidetty puhtaana.  
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Torstai 30.5.2019 

Juhlapyhä 

 

Perjantai 31.5.2019 

Tälle päivälle ei ole tavoitteita, sillä minulla ei ole mitään työtehtävää kesken. Mikäli päi-

vän aikana ei tule mitään, niin käytän sen itseopiskellessani. 

Päivä oli rauhallinen ja käytin suurimman osan siitä opiskellessani vanhojen projektien 

sähkökuvia. Näistä sai hyvän käsityksen erityyppisistä lasitehtaista ja prosessiin kuulu-

vista laitteista.  

 

Viikon 3 analysointi 

Viikolla olisi voinut olla enemmänkin tekemistä, mutta kuitenkin sen puute antoi hyvin ai-

kaa itseopiskeluun. Lisäksi käynti Iittalan lasitehtaalla toi vaihtelua toimistossa työskente-

lyyn. Samalla käynnin aikana sai hieman käsitystä, kuinka laitteet on sijoiteltu kentälle. Mi-

nulla on aikaisempaa näkemystä teollisuudesta vain voimalaitospuolelta aikaisemmasta 

työstä. Siihen verrattuna lasinvalmistus prosessi oli paljon yksinkertaisempi ja laitteita pal-

jon vähemmän kentällä. 

Viikkoa voisi pitää hyvänä opiskeluna. Sain hyvän käsityksen lasinvalmistusprosessista, 

siihen kuuluvista laitteista ja niiden ohjauksesta. Opiskelun lisäksi pääsin paikan päällä 

käymään Iittalan lasitehtaassa, mikä oli ainutlaatuinen tilaisuus nähdä paikan päällä suun-

niteltu kohde. Suomessa ei ole enää montakaan lasitehdasta, joten kohteiden näkeminen 

paikan päällä tässä vaiheessa työsuhdetta oli harvinaista. 

 

3.4 Seurantaviikko 4 

Maanantai 3.6.2019 

Tälle päivälle ei ole tavoitteita, sillä minulla ei ole mitään työtehtävää kesken. Mikäli päi-

vän aikana ei tule mitään, niin käytän sen itseopiskellessani. 

Maanantai oli rauhallinen ja käytin suurimman osan siitä opiskellessani vanhojen projek-

tien sähkökuvia. Kirjasin tavanomaisesti viime viikon tunnit LeanSystem-ohjelmaan.  
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Tiistai 4.6.2019 

Tälle päivälle ei ole tavoitteita, sillä minulla ei ole mitään työtehtävää kesken. Mikäli päi-

vän aikana ei tule mitään, niin käytän sen itseopiskellessani. 

Tänään lisäilin sähkökomponentteja projektin rakennetietoihin, joiden kautta ne voidaan 

laskuttaa. Projekteilla on LeanSystem-ohjelmassa luotu eri tasoja sen alapuolelle, kuten 

tässä tapauksessa sähkö, joka sisältää kaikki sähköön liittyvät laskutettavat asiat. Nor-

maalisti rakennetiedot voisi kopioida vastaavasta projektista suunnilleen vastaavan malli-

sena, mutta kyseessä oli vanha projekti, jota uudistettiin, niin komponentit täytyi lisätä 

kaikki manuaalisesti rakennetietoihin. 

 

Keskiviikko 5.6.2019 

Tälle päivälle ei ole tavoitteita, sillä minulla ei ole mitään työtehtävää kesken. Mikäli päi-

vän aikana ei tule mitään, niin käytän sen itseopiskellessani. 

Päivä oli rauhallinen, joten käytin päivän opiskellessani projektien sähköpiirustuksia ja lu-

kiessani komponenttien manuaaleja. Erityisesti taajuusmuuttajien ja hajautetun logiikan 

manuaalit sisälsivät asennuksen ja johdutuksen kannalta tärkeää tietoa. Näistä sai hyödyl-

listä tietoa myös kyseisistä malleista ja niiden ominaisuuksista.  

 

Torstai 6.6.2019 

Tälle päivälle ei ole tavoitteita, sillä minulla ei ole mitään työtehtävää kesken. Mikäli päi-

vän aikana ei tule mitään, niin käytän sen itseopiskellessani. 

Tänään tein useampia pienempiä tehtäviä lähinnä avustaen toista sähkösuunnittelijaa. 

Aluksi tarkastin läpi projektin osaluettelon hinnat ja päivitin ajan tasalle ne, joissa oli väärä 

hinta. Hintojen tarkastuksen lisäksi muutamiin osiin piti hakea hinta LeanSystemistä.  

Myöhemmin päivällä päivitin CADSillä projektin piirikaavioihin logiikan tulo- ja lähtöosoit-

teiden merkinnät, joita oli muutettu uudistuksen myötä. Tietenkin koko projekti oli tehty 

CADS 13:lla ja minulla oli käytössä vain CADS 17, eikä ohjelma varoitellut tästä mitään, 

kun tallensin vanhan tiedoston päälle. Ongelma on, että tietokannat ja osa symboleista on 

täysin erilaisia näissä versioissa. Onneksi ongelman sai korjattua sillä, että tallensi tiedos-

ton AutoCAD 2007-muotoon eli dwg-muoto, jolloin sen sai avattua CADS 13-versiolla. 
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Loppupäivän käytin lisäillessäni komponentteja projektin rakennetietoihin. Rakennetieto-

jen täyttäminen oli sama kuin tiistaina tekemäni, mutta tänään lisäsin loput osaluettelosta 

olevat osat rakennetietoihin. 

 

Perjantai 7.6.2019 

Päivän tavoitteena on jatkaa apusuunnittelijana ja tehdä eri tehtäviä, joita minulle anne-

taan päivänaikana. Apusuunnittelijana pääsen monipuolisesti tutustumaan samalla erilai-

siin sähkösuunnittelijan tehtäviin. 

Tänään merkkailin CADSilla projektin sähkökuviin revisio alueet, jotka olivat muutostöiden 

vuoksi muuttuneet vanhoista piirustuksista. On tärkeää päivittää piirustukset aina muutos-

töiden yhteydessä, jotta tiedetään mitä on muutettu ja kuvia voidaan käyttää myöhemmin 

ongelmien tai uusien muutostöiden yhteydessä. Revisiomerkinnöillä taataan laadukas ko-

konaisuus, jossa muutosten sisältö on tiedossa. 

Tehtävä ei ollut mitenkään vaikea, mutta opin kuinka revisio muutokset kuuluvat tehdä ku-

viin. Tämä oli hyvä tietää, sillä ei jokainen projekti ole suoraan uuden suunnittelua vaan 

myös vanhojen päivitystä. 

 

Viikon 4 analysointi 

Viikko oli suhteellisen rauhallinen, mutta sisälsi kuitenkin paljon erilaista tehtävää. Tehtä-

vien monipuolisuus oli hyvä, koska pystyin perehtymään erilaisiin sähkösuunnittelijan toi-

menkuvaan kuuluviin tehtäviin. Tärkeimpänä asiana viikolta opin, kuinka vanhoja piirus-

tuksia muutettaessa revisiomerkinnät tehdään kuvaan. 

Viikon aikana lähinnä avustin toista sähkösuunnittelijaan projektissa. Projektissa avustin 

tarkastamalla ja muokkaamalla dokumentteja sekä LeanSystem-ohjelmaan projektin ra-

kennetietoihin komponenttien kirjaaminen laskutusta varten. Lisäksi päivitin projektin piiri-

kaaviokuvat vastaamaan revision muutoksia. 

Ongelmia viikolla lähinnä tuotti, ettei minulla ollut CADS 13-versiota, koska tämä toi yli-

määräisiä vaiheita työhön. Jouduin aina muokattuani kuvan CADS 17-versiolla niin tehdä 

siitä AutoCAD 2007-muodossa olevan dwg-tiedoston. Tiedoston pystyi sen jälkeen palaut-

tamaan CADS 13 tiedostoksi, mutta en tiedä kuinka kauan tämä prosessi vei. Kuitenkin 

CADS 13-versiolla on tehty vanhempia projekteja niin olisi hyvä olla molemmat versiot, 

mikäli kohdalleni osuu enemmän vielä vanhemman version projekteja. 
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3.5 Seurantaviikko 5 

Maanantai 17.6.2019 

Tälle päivälle ei ole tavoitteita, sillä minulla ei ole mitään työtehtävää kesken. Uskon kui-

tenkin jatkavani projektiin liittyviä tehtäviä tänään. 

Aloitin viikon tavanomaisesti kirjaamalla viimeviikkoiset työtunnit. Raportoinnin jälkeen 

aloitin tekemään koontia projektin keskuksien laskuerittelyistä, joissa oli eritelty kaikki nii-

hin menevät komponentit ja tarvikkeet. Tarkoituksena oli koota LeanSystem-ohjelmaan 

projektin rakennetietoihin keskuksittain vain jokaisen nimikkeen kokonaismäärä. 

Kyseessä oli isompi projekti, joten eri nimikkeitäkin oli kirjattavana paljon. Yhteensä eri ni-

mikkeitä tuli, kun olin saanut koonnit tehtyä laskuerittelyistä niin noin 400 kpl, jotka oli vielä 

kirjattava projektin rakennetietoihin.  

 

Tiistai 18.6.2019 

Tavoitteena on tänään jatkaa eilen aloittamaani nimikkeiden koontia projektin rakennetie-

toihin. Tarkoituksena on tämän päivän aikana saada loput nimikkeet kirjattua Leaniin pro-

jektin rakennetietoihin. 

Sain päivän aikana kirjattua loput nimikkeet projektin rakennetietoihin. Kun nimikkeet oli 

kirjattu rakennetietoihin niin valikoin jokaisen keskuksen nimikkeistä ne, joita kannattaisi 

pitää varaosina. Varaosia varten nimikkeisiin pystyi merkitä sen varaosaluokan eli tässä 

tapauksessa suositeltu varaosa. Tähän kuului yleisesti kaikki sähkökomponentit, ei kote-

loita, kotelotarvikkeita, riviliittimiä tai johtimia. Loppupäivästä kirjailin Leansystem-ohjel-

maan uusia nimikkeitä Siemensin kuormakytkimistä. 

 

Keskiviikko 19.6.2019 

Tänään tavoitteeni on kirjata loput eilen aloitetusta kuormakytkimien nimikkeiden lisäämi-

sestä. Nimikkeiden kirjaamisen uskoisin valmistuvan aamupäivän aikana, minkä jälkeen 

tiedossa on lisää tehtäviä. 

Sain tavoitteeni suoritettua ja kirjattua kaikki uudet Siemensin kuormakytkimien nimikkeet 

LeanSystem-ohjelmaan. Nimikkeiden kirjaamisen jälkeen oli vuorossa korvata kaikki van-

hat ohjauskytkin-mallit, jotka esiintyivät vielä projektin komponenttilistalla. Kyseisestä oh-

jauskytkin-mallista oli tullut uudempi mallisarja, jolla vanhat ohjauskytkimet korvattiin. 
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Uudet ohjauskytkimet täytyi myös muuttaa CADSillä projektin tietokantaan, jossa esiintyi 

vielä vanhat ohjauskytkin-mallit. Olisin päivittänyt ohjauskytkimet tietokantaan, ellei kysei-

nen projekti olisi ollut CADS 13-versiolla, joten en pystynyt uudemmalla CADS-versiollani 

muokkaamaan tietokantaa. 

 

Torstai 20.6.2019 

Päivän tavoitteena on aloittaa tekemään nimikkeitä Siemensin johdonsuojakatkaisimista ja 

suojakytkimistä, jotka täyttävät UL 489-standardin. UL 489-stardardi on vaatimus varsinkin 

Amerikan mantereella. Lisättäviä nimikkeitä on päälle 200 kpl, joten työtä riittää useam-

maksi päiväksi. Yritän tänään saada valmiiksi nimikkeistä Excel-listan, jotta voin heti ensi 

viikolla aloittaa kirjaamaan niitä Leaniin. Juhannuksen ansiosta toimistolla loppuu työt jo 

klo 14:00. 

Ehdin päivän aikana kirjata tuotteet Excel-listaani, jonka olin koonnut aikaisemmin nimik-

keitä tehdessäni kaikista Siemensin uusista nimikkeistä. Lista helpottaa myöhemmin tie-

donhallintaa, mikäli uusia komponentteja tarvitaan käytössä ja sitä on helppo täyttää sitä 

mukaan, kun uusia tuotteita tulee tai vastaavasti korvata vanha tuote listalta. 

 

Perjantai 21.6.2019 

Juhlapyhä 

 

Viikon 5 analysointi 

Viikko kului lähinnä projektin rakennetietoja täydentäessä laskutusta varten. Lisäksi tein 

ensimmäisiltä viikoilta tuttua nimikkeiden kirjaamista järjestelmään. Tähän asti työtehtävät 

ovat olleet vahvasti dokumentointi painotteista. Kuitenkin dokumentointikin kuuluu säh-

kösuunnittelijan toimenkuvaan. Lisäksi nimikkeiden tekeminen on kerryttänyt minulle jon-

kinlaisen käsityksen tuotteiden hintaluokista, että mitä ne suunnilleen maksavat. Tuottei-

den hintaluokan tietäminen auttaa arvioimaan kustannuksia suunnittelussa, kun pitäisi 

saada esim. tietty laite toimintakuntoon. Vastaavasti tuotteiden hintaluokkien tietämisestä 

on apua huomaamaan tavarantoimittajien yrittäessä pyytää ylihintaa, vaikka vastaavan 

tuotteen voisi saada paljon halvemmallakin. 

Viikolla ei tullut vastaan ongelmia sillä työtehtävät olivat suunnilleen aikaisimmilta viikoilta 

tuttuja. Uutena asiana oli tehdä koonnit nimikkeistä, mikä ei ollut niinkään haastavaa vaan 
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enemmänkin aikaa vievää. Onneksi koontilistan tekemiseen pystyi hyödyntämään Excel-

ohjelmistoa, johon oli tehty makropohja, jonka tarkoituksena on koota projektin kaapeli-

luettelosta samantyyppiset kaapelit yhteen ja laskea niille kokonaismitta. Samaa makro-

pohjaa pystyi hyödyntämään nimikkeiden kokonaismäärän laskemiseen laskuerittelyistä, 

kunhan ensiksi järjesteli laskuerittelyissä tarvittavat tiedot oikeisiin sarakkeisiin. 

 

3.6 Seurantaviikko 6 

Maanantai 24.6.2019 

Tänään päivän tavoitteena on aloittaa edellisviikolla tekemäni nimikelistan kirjaaminen 

LeanSystem-ohjelmaan. Lisäksi perinteisesti raportoida edellisviikon työtunnit. 

Sain tänään kirjattua Excel-listasta kaikki johdonsuojakatkaisimien ja suojakytkimien ni-

mekkeet. Jäljelle jäi noin 30 kpl lämpöreleitten nimikkeitä, jotka voin huomisen aamupäi-

vän aikana hoitaa. Koen osaamiseni kehittyneen tänään vähäsen saamalla hieman tek-

nistä tuntemusta kyseisistä Siemensin mallisarjoista. 

 

Tiistai 25.6.2019 

Tänään tavoitteena on lisätä nimikkeet eilen jääneistä lämpöreleistä aamupäivän aikana. 

Lämpöreleiden lisäksi, mikäli päivän aikana ei tule muuta niin lisäilen aikaisemmin teh-

dyistä nimikkeistä ja myös muista käytössä olevissa Siemensin kontaktoreista, releistä ja 

lämpöreleistä jousiliitännällä olevat mallit. Jousiliitäntä ei ole saatavilla yleensä kaikkiin ko-

koluokkiin vaan vain pienempiin. Jotkin tilaajat voivat haluta käyttää tuotteissaan jousilii-

täntää perinteisen ruuviliitännän sijaan. Jousiliitäntä tarjoaa myös tasaisen puristuksen 

johtimeen ruuviliitäntää verrattuna. 

Sain aamupäivän aikana tehtyä loput lämpörele nimikkeet. Koska muita tehtäviä ei tullut 

niin käytin loppupäivän kerätessäni katalogeista jousiliitäntätyyppiä olevia komponentteja 

ja samalla tarkistelin, oliko niistä jo nimikkeet. Ehdin päivänaikana keräämään tiedot kai-

kista jousiliitännällä olevista lämpöreleistä Excel-listaani ja tekemään niille nimikkeet tieto-

kantaan.  
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Keskiviikko 26.6.2019 

Päivälle ei ole tavoitteita, sillä minulla ei ole mitään työtehtävää kesken. Mikäli mitään teh-

täviä ei tule päivänaikana niin jatkan jousiliitännällä olevien komponenttien nimikkeiden te-

kemistä. 

Sain tänään tietää, että heinäkuun aikana on alkamassa uusi mänkilaitosprojekti (batch 

house), johon aloitin tutustumaan tänään tutkimalla päivitettyä versiota virtauskaaviosta, 

jossa oli esitetty kaikki tulevat muutokset laitoksen prosessiin. Lisäksi luin läpi mekaniikan 

teknisenmäärittelyn, johon oli tarkennettuna mitä toimenpiteitä prosessissa jo olemassa 

oleviin laitteisiin tullaan tekemään ja mitä uudet laitteet sisältävät. 

Tarkoituksena olisi päivittää aluksi laiteluettelo virtauskaavion ja mekaniikan teknisenmää-

rittelyn avulla. Prosessiin tulee kokonaan uutena lisäyksenä koboltin ja seleenin punnitus 

ja annostelu, mitä käytetään lasin värjäykseen. Lisäksi lisäaineiden annostelu päivittyy 

korvaamalla perinteiset ruuvisyöttimet tuplaruuveilla. Sain hieman aluilleen laiteluettelon 

päivittämisen, mutta suurin osa päivästä kului tutustuen projektiin.  

Tänään osaamiseni kehittyi selvästi, sillä pääsin heti mukaan uuteen projektiin. Sain käsi-

tyksen siitä, kuinka uuden projektin suunnittelussa lähdetään etenemään. Laiteluettelon 

tekeminen on ensimmäinen asia sähkösuunnittelijan kannalta uudessa projektissa. 

 

Torstai 27.6.2019 

Tänään tavoitteenani on saada päivitettyä projektin laiteluettelo valmiiksi. Suurimmilta osin 

laiteluetteloa on helppo täyttää mekaniikan teknisenmäärittelyn pohjalta, mutta kaikista 

laitteista ei ole vielä niin tarkkaa tietoa sähkönpuolelta.  

Tein laiteluetteloon kaikki mahdolliset muutokset vanhoille laitteille ja lisäsin uudet, mitä 

tämän hetkisillä tiedoilla oli tehtävissä. Huomiselle on varattu palaveri, jossa käydään läpi 

projektin sähköpuolta. Valmistuin palaveria varten loppupäivän tutustumalla käytäviin asi-

oihin.  

   

Perjantai 28.6.2019 

Tälle päivällä on varattu klo 9 – 11:30 välille palaveri, joka käsittelee projektin sähkö-

puolta. Palaverin tarkoituksena on saada aluille heinäkuussa alkavan projektin säh-

kösuunnittelu. 
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Palaverissä käytiin yksityiskohtaisesti läpi tulevat muutokset ja lisäykset projektiin sekä ai-

kataulua ja asennusta. Palaverin jälkeen keräsin Excel-listaan lisää Siemensin jousiliitäntä 

komponentteja ja tein niistä nimikkeet. Päivän päätteeksi olin saanut valmiiksi kaikkien 

jousiliitäntä komponenttien nimikkeiden tekemisen. 

 

Viikon 6 analysointi 

Tällä viikolla uuden projektin alkamisen takia oli paljon siihen liittyvää tutustumista. Uusi 

projekti oli erinomainen tilaisuus minulle oppia, sillä pääsisin suoraan projektin alkamisvai-

heesta siihen mukaan. Projekti tulee antamaa minulle hyvää kokemusta ja käsityksen, 

kuinka edetä suunnittelussa projektin alusta sen loppuun. Olisi kuitenkin ollut hyvä, että 

projekti olisi alkanut jo kesäkuun aikana, jolloin olisin saanut raportointijaksolle enemmän 

projektityöskentelyä. 

Viikon aikana sain kokemusta projektin alkamisvaiheen toiminnasta. Opin miten säh-

kösuunnittelijan kannalta haetaan projektin alussa tiedot mitä laitteita prosessiin kuuluu ja 

lähteä näiden perusteella kokoamaan niille kenttälaiteluetteloa. 

Kenttälaiteluetteloon on merkattu ne toimilaitteet, jotka jo sijaitsevat tai tullaan sijoittamaan 

kentälle kyseessä olevassa projektissa. Suunnittelua aloitettaessa tämä luettelo on oltava 

ensimmäinen asia sähkösuunnittelijalla, jotta projekti voidaan onnistuneesti suunnitella 

(Grek 2011, 6). Kuvassa (kuva 1) on näkyvillä kuvankaappaus esimerkki kenttälaiteluette-

losta. 

 

Kuva 1. Esimerkki kenttälaiteluettelosta 
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3.7 Seurantaviikko 7 

Maanantai 1.7.2019 

Tällä viikolla on tarkoitus aloittaa piirtämään mimiikkakaaviota ohjauskeskuksien oviin. Mi-

miikan piirtämiseen yrityksessä on aikaisemmin CorelDRAW-ohjelmaan, mutta yrityksellä 

ei enää ollut lisenssiä kyseiseen ohjelmaan. Tarvitsen ensiksi lisenssin CorelDRAW- tai 

vastaavaan piirto-ohjelmaan, jotta voin aloittaa mimiikan piirtämisen. 

Raportoin tavanomaisesti aina maanantaisin edellisen viikon työtunnit Leaniin. Tein rapor-

toinnin jälkeen nimikkeitä Siemensin 16 mm:n painonapeista, merkkilampuista ja valinta-

kytkimistä. Tuotteita ei läheskään ollut niin paljoa kuin 22 mm:n sarjaan kuuluvia, koska 

ne eivät ole niin yleisessä käytössä. Kuitenkin on 16 mm:n sarjan nimikkeet ovat hyvä olla 

valmiina, kun niitä tarvitaan jossain kohteessa.  

 

Tiistai 2.7.2019 

Päivän tavoitteissa on aloittaa tekemään mimiikkakaaviota ohjauskeskuksien oviin, mikä 

vastaisi päivitettyä versiota laitoksen virtauskaaviosta. Mimiikkakuvia on yhteensä kol-

meen oveen, jotka vaativat päivittämistä. Mimiikan käyttö laitoksen monitoroinnista on jo 

vanha tapa ja siitä yritetään päästä yrityksessä eroon. Koska kyseessä on vanhempi lai-

tos, joka modernisoidaan, niin mimiikka on käytössä laitoksen monitoroinnissa vielä.  

Tarkoituksena oli käyttää CorelDRAW-ohjelmaa piirtämiseen, jota oli käytetty vanhankin 

mimiikan tekemiseen. CADSilläkin onnistuu piirtämään mimiikkaa, kunhan ohjelmalla piir-

täisi alusta lähtien kuvan. CADSillä lopputulos ei ole yhtä korkealaatuinen, kuin grafiikka-

piirto-ohjelmalla tehty kuva, mikä on haittapuoli. Koska käytettävissä oli vanhat mimiikka-

kuvat pohjana, mitkä on luotu CorelDRAWilla niin nämä kuvat ei aukeaisi oikein CAD-

Sissä. 

Kokeilin päivän aikana CADSillä, miten mimiikan piirtäminen onnistuisi, koska minulla ei 

vielä ollut lisenssiä mihinkään grafiikkapiirto-ohjelmaan. Mimiikkakuvauva oli aika ”räjähtä-

neen” näköinen, kun avasin sen CADSillä ja suurin osa täyteväreistä puuttui. Piirtäminen 

kyllä onnistui kohtuu hyvin, kunhan vain käytti vanhan pohjan laitekuvia apuna, mutta täy-

tevärien saaminen takaisin niihin oli hidasta.  

 

 

 



21 

Keskiviikko 3.7.2019 

Tänään saan Adobe Illustrator -lisenssin, joka on kilpaileva ohjelma CorelDRAW-ohjel-

malle. Tulen varmaa opettelemaan ohjelman käyttöä varmaan muutaman päivän ennen 

kuin saan mimiikkakuvat päivitettyä sillä. Itselläni ei ole aikaisempaa kokemusta kummas-

takaan ohjelmasta, joten ohjelmamallilla ei minulle suurta merkitystä ole. 

Saatuani tänään lisenssin huomasin ohjelman käytön muistuttavan paljon kuvankäsittely-

ohjelmia, mutta kehittyneemmillä työkaluilla. Ainakin vanhat mimiikkakuvat, jotka olivat 

tehty CorelDRAWilla niin avautuivat aivan oikein Adobe Illustrator-ohjelmalla. Tutustuin 

päivän aikana ohjelmassa työkalujen käyttöön ja tasojen toimintaan. Yritin keksiä par-

haimman tavan, jolla pystyisin hyödyntämään vanhassa mimiikassa olevia laitekuvia uu-

teen kuvaan. Vanhojen kuvien hyödyntämiseen löytyi ratkaisuna käyttää kirjasto ominai-

suutta, mihin pystyi tallentamaan piirretyt mallit ja kopioimaan niitä sieltä tai muokkaa-

maan mallia.  

 

Torstai 4.7.2019 

Päivän tavoitteena on jatkaa Adobe Illustratorin-ohjelman käyttöä ja alkaa päivittämään 

mimiikkakuvia vanhojen pohjalta. Eilisen opettelun ansiosta tiedän nyt millä työkaluilla oh-

jelmassa voin kuvien päivittämisen toteuttaa. 

Sain päivänaikana hyvälle mallille mimiikkakuvien päivittämisen. Onnistuin päivän aikana 

melkein piirtämään valmiiksi yhden kuvista, johon tuli lisätä koboltin ja seleenin punnitus- 

ja annosteluprosessi. Tämä kuva vaati eniten muutostöitä, koska prosessi oli uusi eikä 

sen laitteille ollut vanhassa kuvassa mitään valmiina. Lisäksi jouduin osalle uusista lait-

teista piirtämään itse kuvat, sillä vastaavia laitteita ei ollut vanhassa kuvassa. Uudet kuvat 

piti piirtää esisekoittimelle ja pienannostelioille, joiden piirtämiseen kului eniten aikaa päi-

västä. 

 

Perjantai 5.7.2019 

Tänään tavoitteena on jatkaa mimiikkakuvien päivittämistä ja saada kuvat piirrettyä val-

miiksi pääosin. Uusia piirrettäviä laitekuvia on enää vedenlämmitys puolelle lämmityskat-

tila, jonka jälkeen on vain laitekuvien sijoittelua mimiikkakuvissa. 

Piirsin tänään valmiiksi puuttuvan lämmityskattilan laitekuvan ja aloitin laitekuvien sijoitte-

lun mimiikkakuvissa. Sijoittelun jälkeen piirsin prosessin etenemissuuntaa kuvaavat 
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nuolet, jotka sain helposti tehtyä muokkaamalla normaalin piirtoviivan asetuksia. Lopuksi 

lisäsin puuttuvien merkkivalojen ja ohjauskytkimien kuvat prosessin laitteille. 

 

Viikon 7 analysointi 

Opin tällä viikolla Adobe Illustrator-ohjelman käyttöä sähkösuunnittelua varten. Ohjelma 

on tarkoitettu enemmän logojen ja esitteiden suunnitteluun ja toteutukseen, mutta toimii 

myös muunlaiseenkin kuvanmuokkaukseen. Ohjelmalla pystyi luomaan paljon korkealaa-

tuisemmat mimiikkakuvat kuin mihin CADS olisi pystynyt. Toinen oppimani asia oli mimiik-

kakaavio ja mitä varten niitä käytetään. En aikaisemmin ollut nähnyt mimiikalla monitoroi-

tavaa prosessia. 

Mimiikka on kuva laitoksen prosessista, joka esitetään paneeliin tulostettuna tai kaiverret-

tuna. Tämä mahdollistaa koko laitoksen prosessin monitoroinnin yhdestä paikasta. Useim-

mat mimiikkakaaviot ovat tehty tulostamalla polykarbonaattilevylle. Yleisesti ne ovat käy-

tössä esim. betonitehtaissa, rautateiden valvonnassa ja jakelukeskuksissa. (Instrumenta-

tion Tools 2019). Paneelit on varustettu merkkivaloilla ilmoittamaan prosessin laitteiden 

tilaa ja paikallistamaan nopeasti vikatilanteen. Lisäksi mimiikkaan voidaan sijoittaa valinta-

kytkimiä laitteiden manuaaliajoa varten.  

Viikko kului pitkälti mimiikkakuvia päivittäessä vastaamaan projektin myötä päivittyvää 

prosessia. Mimiikan tekemiseen kuului paljon Adobe Illustrator-ohjelman opettelua, sillä 

minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta siitä. Onneksi ohjelma vastasi työkaluiltaan aika 

paljon kuvankäsittelyohjelmia, joista minulla oli vähän kokemusta. Ainoa ongelma ohjel-

man kanssa oli se, että sillä mitoittaminen oli todella hankalaa. En löytänyt ainakaan mi-

tään erityisiä snap- tai mitoitustoimintoja, joihin olin CAD-ohjelmissa tottunut. Täytyy selvit-

tää, löytyykö ohjelmasta vastaavia toimintoja kuin CAD-ohjelmissa, mikäli mimiikoita piirte-

lee enemmän.  

 

3.8 Seurantaviikko 8 

Maanantai 8.7.2019 

Tänään tavoitteena on tehdä mimiikkakuvista painoon menevät versiot. Painokuvissa on 

merkkilamput ja ohjauskytkimet korvattu niille tulevien reikien merkinnöillä, joita käytetään 

reikien poraamiseen keskuksien oviin. 
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Painokuvien tekeminen olisi ollut nopea operaatio, jos koko piirustuksessa olisi kaikki lait-

teet ollut omia mallejani, joita olin tehnyt ohjelman kirjastoon käytettäväksi. Olin huomioi-

nut omissa malleissani painokuvia varten reiät. Malleissani, kun merkkilampun tai ohjaus-

kytkimen kuvan päällimmäisen tason poisti niin alta paljastui porausreiän merkintä. Kui-

tenkin suurin osa kuva-alueista ei tarvinnut muutoksia niin jätin näihin kohtiin alkuperäisen 

piirustuksen laitteet, joissa ei ollut painokuvia varten huomioitu reikiä. 

 

Tiistai 9.7.2019 

Tarkoituksenani on tänään viimeistellä mimiikkakaaviot ja aloittaa piirtämään projektin 

moottorikeskuksen piirikaavioita. Piirtämistä varten on tänään pieni koulutus CADSin käy-

töstä, miten uuteen projektiin kannattaa tehdä kuvia. 

Tänään CADS -koulutuksessa käytiin läpi CADSin käytöstä sitä, kuinka mallikuvia hyö-

dynnetään projekteissa. CADSissä voidaan tuoda kuva projektiin CBPROJECT-komen-

nolla. Komento tuo valitun mallikuvan projektiin, mutta ei yhdistä kyseistä kuvaa vanhaa 

kuvaan. CBPROJECT-komento toimii seuraavanlaisesti. Luodaan aluksi CADSillä uusi 

kuva haluttuun projektikansioon. Kirjoitetaan CADSin tehtäväpalkkiin CBPROJECT, jonka 

jälkeen ohjelma kysyy käytettävän komennon, aloita/avaa/tuo ja valitaan aloita. Aloita ko-

mento kopioi valitut kuvat leikepöydälle, minkä jälkeen voidaan niitä muokata avaa-ko-

mennolla tai tuoda kuva samaan projektikansioon ja yhdistää se samaa projektiin tuo-ko-

mennolla.  

 

Keskiviikko 10.7.2019 

Tavoitteenani on tänään hyväksyttää tekemäni mimiikkakuvat ja aloittaa tämän jälkeen 

projektin moottorikeskuksen piirikaavioiden tekemistä. Eilisen koulutuksen ansiosta piiri-

kaavioiden tekeminen on nopeata mallikuvia apuna käyttäen. 

Työpaikan internet-yhteys oli alhaalla tänään puolen päivän ajan, jolloin ei ollut mahdol-

lista oikein tehdä mitään, sillä ohjelmien lisenssit toimivat verkkopalvelimen kautta. Kun 

internet-yhteys ongelma oli ratkennut, tein pienet muutokset mimiikkaan. Mimiikan muu-

toksien jälkeen hyväksytin mimiikkakuvat ja siirryin piirtämään päävirtakaaviota. Ehdin päi-

vän aikana etsiä vanhasta projektista sopivat mallikuvat, joilla lähteä rakentamaan piiri-

kaavioita huomenna laiteluettelon perusteella.  
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Torstai 11.7.2019 

Tänään aloitan piirtämään projektin moottorikeskuksen piirikaavioita laiteluettelon poh-

jalta. Piirikaaviokuvia varten olin eilen hakenut itselleni vanhasta projektista sopivat malli-

kuvat, joilla pääsen alkuun piirikaavioiden piirtämisessä.  

Piirikaavioiden tekeminen sujui melko nopeaan mallikuvien avulla. Esim. syöttöruuvien pii-

rikaaviot tulivat nopeasti valmiiksi vaihtamalla mallikuvaan projektia varten oman piirustus-

kehyksen oikeilla tiedoilla ja muokata laitetunnukset vastaamaan ruuvin positiotunnusta. 

Lopuksi tarvitsi vain muokata CADS-tietokannan kautta komponenteille oikeat tuotetiedot. 

Mallikuvan muokkauksen jälkeen toin kuvan projektiin CBPROJECT-komennolla, minkä 

jälkeen ensimmäisen syöttöruuvin piirikaaviokuva oli valmis. Nyt pystyin käyttämään tätä 

valmista syöttöruuvin kuvaa samanlailla mallikuvana muille ruuveille. Ainoat muutokset 

muille ruuveille oli vaihtaa laitetunnukset vastaamaan ruuvin positiota ja mahdollisesti 

moottorinsuojan vaihtaminen vastaamaan ruuvin moottorin kokoa. 

Kehityin hyvin tänään sähkösuunnittelun parissa opittuani käyttämään mallikuvia apuna 

suunnittelussa. Aloin hahmottamaan jo, kuinka piirikaavioita voi tuottaa nopeasti, mutta 

vielä on kehittymistä, mikäli isompia muokkauksia lähtee tekemään kuviin. 

 

Perjantai 12.7.2019 

Tavoite on jatkaa tänään eilen aloitettua piirikaavioiden piirtämistä. Huolenaiheenani on 

laitteet, joiden mallikuviin täytyy tehdä muutoksia niiden eroavaisuuksien takia. 

Onnistuin omasta mielestäni hyvin etenemään tänään piirtämisessä ja sain tehtyä val-

miiksi koboltin ja seleenin punnitusprosessin. Prosessiin kuului siilo, 2 kpl käsin annostus-

kaappeja, 3 kpl syöttöruuveja taajuusmuuttaja ohjauksella, sekä 2 kpl pienannostelijoita. 

Prosessista jäi puuttumaan vielä sekoittimen ja vaa’an piirikaaviokuvat.  

Osaamiseni kehittyi tänään lisää CADSin käytön kanssa. Päivän aikana opin lisää CADS-

tietokantakäyttöliittymän käytöstä, joka on ollut heikoimpia puoliani ohjelman käytössä. 

Olen tähän asti joutunut olemaan hieman varovainen tietokanta käyttöliittymän käytön 

kanssa, koska minulla ei ole ollut kauheasti kokemusta siitä. 
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Viikon 8 analysointi 

Viikko sisälsi todella paljon CADS-ohjelman käyttöä. Opin paljon uutta ohjelmasta, mitä en 

aikaisemmin tiennyt. Tärkeimpänä asiana oli mallikuvien käyttö projektin piirikaavioiden-

suunnittelussa, jota minun mielestäni olisi kannattanut jo korkeakouluopinnoissa tuoda 

esille.  

Mallikuvien käyttö tehostaa sähkösuunnittelu työtä, kun kaikkea ei tarvitse alusta alkaen 

piirtää uudelleen. Mallikuvat myös yhdenmukaistavat yrityksessä tuotettavia sähköpiirus-

tuksia, sillä eri suunnittelijat piirtävät erilaisia kuvia. Mallikuvien avulla saadaan projekteille 

vakiokuvat, joiden avulla on helppo lähteä tuottamaan projektin tarpeiden mukaista kuvaa. 

Viikon aikana viimeistelin edellisviikolla aloitetun mimiikan suunnittelun. Mimiikan jälkeen 

oli vuorossa aloittaa moottorikeskuksen piirikaavioiden piirtäminen. Piirikaavioiden piirtä-

minen tapahtui laiteluettelon tietoja käyttäen pohjana ja mallikuvia hyödyntäen. Laiteluet-

telon perusteella etsin sopivan mallikuvan kyseisestä laitteesta, mikä vastasi osiltaan 

mahdollisimman paljon laiteluettelon osalistausta. Mikäli jokin osa puuttui mallikuvasta, 

mikä esiintyi laiteluettelossa, niin lisäsin sen kuvaan ennen kuin toin mallikuvan projektiin. 

Lisäksi komponenttien tuotetiedot täytyi muuttaa tietokantaan projektin laitteisiin sopiviksi. 

Piirikaavioissa esitetään täydellisesti laitteessa käytössä olevat kytkennät. Se on sähkö-

kuvista suurin yksittäinen osio, jossa sähkölaitteista ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot. 

Piirikaaviot voivat olla samassa tiedostossa eri lehdille piirrettynä tai jaettuna useaan eri 

tiedostoon piirustustyypin mukaan. Piirikaaviot voidaan jakaa useaan osaan, mutta kaksi 

yleisintä ovat päävirtapiiri ja ohjausvirtapiiri. Päävirtapiireissä esitetään jännitteenjako lait-

teille kolme- tai viisi-johdinesityksenä ja näihin kuviin kuuluvat myös moottorikytkennät. 

Ohjausvirtapiireihin kuuluvat esim. turvarele kytkennät, logiikan jännitteensyöttö sekä logii-

kan I/O:n jännitteensyöttö. (Grek 2011, 6.) 

 

3.9 Seurantaviikko 9 

Maanantai 15.7.2019 

Tänään tavoitteena on jatkaa piirtämistä ja saada piirrettyä piirikaaviot suurimmasta 

osasta laitteita. Etenkin niiden laitteiden, joiden mallikuviin täytyy tehdä eniten muutoksia.  

Ehdin päivänaikana piirtämään kaikki koboltin ja seleenin punnitus- ja annosteluprosessiin 

kuuluvat laitteet. En tänään kohdannut kauheasti ongelmia piirtämisen kanssa vaan kaikki 

sujui ongelmitta. Pääsinkin hyvin pitkälle kuvien piirtämisessä tänään. Osaamiseni kehittyi 
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taas tänään lisää CADS tietokannan käytöstä, koska sen käyttö projektisuunnittelussa eh-

doton. 

 

Tiistai 16.7.2019 

Tälle päivälle tarkoituksenani on piirtää vedenlämmitys ja veden syöttö pääsekoittimelle. 

Vedensyöttö sisältää useamman annosteluventtiilin ja virtausmittarin, joiden piirikaavi-

oissa minulla ei ole ongelmia. Eniten vaikeuksia tulee olemaan vedenlämmittäjän piirtämi-

sessä, minkä suunnittelusta minulla ei ole mitään lähtötietoja, mistä lähteä liikkeelle. 

Päivä sujui suunnitelmien mukaisesti ja eniten miettimistä tuotti vedenlämmittimen lämmi-

tysvastuksille, minkälainen sähkösyöttö olisi paras ratkaisu näille. Lämmitin sisälsi 7 kpl 

20 kW lämmitysvastuksia, joille en ollut varma mikä olisi paras tapa sähkönsyötölle. Pie-

nen ohjeistuksen jälkeen toteutin sähkönsyötön lämmitysvastuksille laittamalla yhden pää-

katkaisijan kautta kaikille sähkönsyötön, mistä jokaiselle lämmitysvastukselle tulee oma 

sulake ja kontaktori.  

 

Keskiviikko 17.7.2019 

Tänään on tarkoituksenani tarkastella projektin I/O-puolta. Lähinnä tarkoitukseni on ni-

metä logiikkamoduuli tunnukset oikein. Tunnukset olisi voinut nimetä samalla, kun muok-

kasin mallikuvia ja toin ne sen jälkeen projektiin. Logiikkamoduulien tunnuksien nimeämi-

nen ei tullut kuvia muokatessa vain mieleen, mutta jatkossa muistan tämän. 

I/O-osoitteiden määrittäminen ja kanavanumerointi, joka määrittää järjestyksen I/O-lis-

tassa oli kätevää tietokanta käyttöliittymän kautta. Ainut ongelma mitä en pystynyt teke-

mään oli nimetä I/O-moduulitunnuksia tietokannan kautta vaan tämä piti mennä jokaisesta 

kuvasta muuttamaan eriksii, mikä hidasti tekemistä. I/O-tunnusten hallintaa on CADSissa 

oma I/O-hallinta, jonka kautta projektin I/O:t kuuluisi tehdä, mutta minun on vielä harjoitel-

tava sen käyttöä. Käytin I/O-tunnusten nimeämiseen yrityksessä käytössä ollutta nimeä-

mistapaa. Input-logiikkamoduulit nimetään DIST1-DI01, DIST1-DI02, jne. Samanlailla ni-

mesin output-logiikkamoduulit DIST1-DO01, DIST1-DO02 jne. Nimi tulee Distributed Digi-

tal Input tai Output eli hajautettu digitaalitulo tai lähtö. Vastaavanlaisesti analogia tulo- tai 

lähtömoduulin nimeen vaihdetaan loppuun lyhenne AI tai AO. 
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Torstai 18.7.2019 

Tänään käyn läpi projektin kaapelointi merkinnät, että ne ovat oikein ja samanlaisella mer-

kintätavalla kaikki. Joissakin mallikuvissa oli erilaiset merkintätavat käytössä, niin muutan 

nämä yhdenmukaisiksi tähän projektiin. Kaapelitunnukset kuuluvat nimetä niin, että tun-

nuksesta saa tiedon mistä kaapeli tulee ja mihin se menee. 

CADSin tietokannan kautta oli helppo muokata kaikki kaapelimerkinnät vastaavanlaisiksi. 

Kaikki projektin kaapelit olivat esitetty yhdessä näkymässä, mistä niitä pystyi muokkaile-

maan. Tarpeen mukaan kaapeleille pystyi tekemään massamuutoksia, mikäli tietyt kaape-

lit haluttiin vaihtaa toiseen kaapelityyppiin. 

 

Perjantai 19.7.2019 

Tälle päivälle tavoitteena on tehdä kenttäkotelon piirikaavio. Kenttäkotelo sisältää yleensä 

vain riviliittimiä ja hajautetun logiikan I/O-logiikkamoduuleja ja on paljon pienempiä kool-

taan kuin keskukset. Nimensä mukaisesti kenttäkotelo sijaitsee laitteiden lähistöllä ken-

tällä. Kenttälaitteiden I/O-signaalit tuodaan kotelossa olevaan hajautettuun logiikkaan. 

Tehdessäni kenttäkotelon piirikaaviota tajusin pienen virheen eilen tehdyissä logiikkamo-

duulien tunnuksien nimeämisissä. Tunnukset ovat keskus kohtaisia, joten moduulinume-

rointi alkaa aina alusta, kun vaihdetaan uuteen keskukseen. Tajuamani virheen takia kor-

jasin kaikki moottorikeskukseen ja kenttäkoteloon kuuluvien logiikkamoduulien tunnukset. 

Logiikkatunnukset olivat onneksi nopeasti korjattu ja sain kenttäkotelon piirikaavion val-

miiksi päivän aikana. 

 

Viikon 9 analysointi 

Tämäkin viikko oli paljon CADSin käyttämistä ja erityisesti sen tietokanta käyttöliittymää. 

Osaamiseni tietokannan käytön kanssa on kehittynyt sen verran, ettei minulla ole vaikeuk-

sia käyttää sitä. Olen oppinut tekemään massamuokkauksia tietokannassa, jolloin saan 

yhdestä paikasta muokattua kaapelityyppejä, tunnuksia tai laitetekstejä. Muokatut tiedot 

päivittyvät koko projektin kuviin. Tietokanta muokkauksella säästää paljon aikaa ja välty-

tään siltä, että johonkin esiintymään tieto olisi unohdettu muuttaa. Olisin toivonut, että tie-

tokanta-käyttöliittymää olisi käyty läpi ammattikorkeaopintojen aikana sillä työelämässä se 

on CADS-ohjelmaa käyttävälle sähkösuunnittelijalle välttämätön. 

CADS Electricissä sama tieto voi esiintyä monessa eripaikassa. Tiedonhallinnan avulla 

vältetään virheitä, koska muutos yhdessä paikassa päivittyy reaaliajassa sen kaikkiin 
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esiintymiin koko projektissa. Tietokanta käyttöliittymä tarjoaa näkymän koko projektin 

suunnittelutietoon ja mahdollistaa projektissa luodun tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen 

yhdessä näkymässä. Tiedonhallinta tarjoaa koko suunnittelutiimille käytettäväksi samat 

projektikohtaiset asetukset, tuotemallikirjastot, tuotetietokannat ja tiedot projektin laitteista. 

Projektipuussa on nähtävillä reaaliajassa suunnittelutieto koko tiimille. (CADS 2019.) 

Viikon työt koostuivat laiteluettelon lopuille laitteille ja kenttäkotelon piirikaavioiden piirtä-

misestä ja projektitietojen muokkailusta tietokannan kautta. Tietokannan kautta pystyin yh-

destä paikasta nopeasti muuttamaan projektin I/O-osoitteita ja kaapelitunnuksia. I/O-tun-

nusten muokkaamiseen en löytänyt tietokannan kautta tapaan, mutta tätä varten käyttöliit-

tymässä on I/O-hallinta osio, jota aion tutkia rauhallisempana aikana mitä kaikkea sillä 

pystyy tekemään.  

 

3.10 Seurantaviikko 10 

Maanantai 22.7.2019 

Päivän tavoitteena on jatkaa projektin moottorikeskuksen suunnittelua ja käyvä läpi tieto-

kannassa olevat osat, että niiden tuotetiedot ovat oikein. Tuotetiedoissa käytetään Leaniin 

tehtyä tietokantaa nimikkeistä, mihin ensimmäisillä viikoilla lisäsin Siemensin komponen-

teista nimikkeitä. 

Tänään tuli kiireellisenä tehtävänä laskea sähköhuoneen jäähdytystä varten siellä olevien 

sähkökaappien hukkalämpötehot. Eli se teho, joka muuttuu lämmöksi, kun kaapissa ole-

viin komponentteihin johdetaan virtaa. Eniten hukkatehoa muodostuu suuri tehoisista lait-

teista, kuten pehmokäynnistimet, taajuusmuuttajat, kontaktorit, moottorisuojat, sulakkeet, 

PC, virtalähteet. Vastaavasti myös suurimäärä pieni tehoisia laitteita, kuten välireleet saa-

vat yhdessä aikaan paljon hukkalämpötehoa. 

Valmistajien tuotteiden teknisissä tiedoissa on yleensä ilmoitettu niiden hukkateho. Aina-

kin Siemensin ja Phoenix Contactin tuotteiden teknisiin tietoihin oli selkeästi merkitty huk-

katehon määrä. Kokonaisuudessaan huoneessa oleville 3:lle moottorikeskukselle ja pun-

nituskeskukselle tuli hukkalämpötehoa vähän yli 6 kW. 

 

Tiistai 23.7.2019 

Tänään on tarkoituksenani jatkaa projektin moottorikeskuksen suunnittelua, sillä en ehti-

nyt tehdä eilen tavoitteissa olevia tehtäviä kiireellisemmän tehtävän takia. Eilinen 
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sähkökaappien hukkatehon selvittäminen oli kuitenkin uutta minulle, joten se oli opettavai-

nen kokemus. 

Jouduin tänään tekemään korjauksia eilen tekemääni sähkökaappien hukkatehon selvityk-

seen. Olin huomioinut kontaktoreissa vain pääkoskettimien hukkalämpötehot, enkä huo-

mioinut ohjauskelan tuottamaa hukkatehoa. Ohjauskelan hukkatehot saadaan laskemalla 

kelan pitotehon ja tehokertoimen tulo, mitkä saadaan selville valmistajan teknisistä tie-

doista.  Karkeasti lämmöksi muuttuu noin 25% kelan pitotehosta. 

Kontaktorin kokoluokasta ja ohjaustavasta riippuen kela tuottaa hukkalämpötehoa suunnil-

leen yhtä paljon, kuin pääkoskettimien hukkalämpöteho. Huomioidessa kelan hukkatehon 

yksittäisen kontaktorin kokonaishukkateho suunnilleen tuplaantui, joten huomioiden kaikki 

kontaktorit niin koko kaapinkin hukkateho kasvoi paljon. Otettuani huomioon kelojen huk-

katehot niin sähkökaappien yhteishukkatehoksi tuli noin 7.8 kW. 

 

Keskiviikko 24.7.2019 

Tänään on tarkoituksenani jatkaa projektin moottorikeskuksen suunnittelua, sillä eilinen 

korjailu laskemiini hukkatehoihin vei suurenosan päivästä. Sain kumminkin tietooni eilen, 

että Siemensin logiikka ja taajuusmuuttavat ovat vaihdettava Allen-Bradleyn, joiden vaih-

taminen on tämän päivän aiheena. 

Tänään vaihdoin Siemensin logiikan ja taajuusmuuttajat Allen-Bradleyn valmistajan mal-

leihin, sillä tämän valmistajan logiikka ja taajuusmuuttajat olivat käytössä alun perinkin. 

Kaikista tarvittavista taajuusmuuttaja malleista ja niiden lisäosista ei ollut nimikkeitä val-

miina, joten jouduin ensin tekemään niistä nimikkeet. Piirikaavioihin kumminkaan valmis-

tajan muuttaminen ei aiheuttanut muutoksia taajuusmuuttajien osilta, sillä sen symboli on 

aina sama. Taajuusmuuttajiin oli lisävarusteena saatavilla I/O-kortti ja HIM-paneeli, joiden 

käytöstä päätettäisiin myöhemmin.  

Seuraava vaihe oli korvata Siemensin logiikka Allen-Bradleyn mallilla. Minulla oli vain ai-

kaisemmin ollut kokemusta Siemensin logiikoista. Uutta logiikkaa varten tutkin valmista-

jalta mitä mallisarjaa heillä on tarjota hajautetun I/O:n toteutuksiin. Valmistajan sivuilta löy-

tyi myös moduuleihin johdotuskuvat, joista näkee moduulien liitinnumerot. Liitinnumerot 

muutan kuviin vasta, kun tiedän ettei I/O muutoksia enää tule eli lähempänä projektin val-

mistumista.  
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Torstai 25.7.2019 

Päivän tavoitteena on oppia lisää Allen-Bradleyn FLEX I/O-moduuleista eli kyseisen val-

mistajan hajautetusta I/O-mallistosta. Minulla ei ollut mitään tietoa, kuinka kyseinen lo-

giikka eroaa Siemensin logiikkaan niin tätä varten luen tänään logiikan manuaalit läpi. 

Tänään lueskelin logiikan manuaalin läpi, jotta tietäisin mitä muutoksia kenttäkoteloon tu-

lisi tehdä. I/O-moduuleille valitaan liitäntämoduuli johdotusta varten, johon itse I/O-moduuli 

kiinnitetään. Liitäntämoduuleita oli tarjolla eri malleja riippuen siihen liitettävästä I/O-mo-

duulista.  

Lisäksi tutkin mitä kenttäväyliä kyseisen logiikan väyläohjaimilla on saatavilla. Väyläoh-

jaimilla pystyi toteuttamaan kolme eri kenttäväylä mahdollisuutta, mitkä olivat Ethernet, 

ControlNet ja DeviceNet. Koska Ethernet kenttäväylä on käytössä kyseisessä projektissa 

niin valitsin sitä käyttävän väyläohjaimen. 

 

Perjantai 26.7.2019 

Tänään tarkoitus on tehdä muutokset kenttäkotelon piirikaaviopiirustuksiin. Viime päivien 

aikana sain selvitettyä mitä kaikkea on muutettava Siemensin logiikan vaihtamisessa Al-

len-Bradleyn. 

Valitsemani logiikkakortit olivat 16 kpl tuloja tai lähtöjä, minkä takia logiikkakorttien määrä 

väheni, sillä aikaisemmat Siemensin kortit olivat 8:lla tulolla tai lähdöllä. Kenttäkotelon pii-

rikaavioon tuli näillä muutoksilla 6 digitaalitulokorttia, 1 analogiatulokortti ja 4 digitaalilähtö-

korttia. Lisäksi logiikkakortit vaativat jokainen oman virransyöttönsä, kun Siemensin logiik-

kakorteissa oli mahdollisuus kytkeä 4 logiikkakorttia kortin sisäisesti samaan syöttöön.  

 

Viikon 10 analysointi 

Viikon aikana opin vähän sähköhuoneen vaativan ilmastoinnin tehon mitoittamisesta. Il-

mastointia varten huoneessa olevien sähkökeskuksien tuottama hukkateho eli teho, joka 

muuttuu lämmöksi. Hukkatehoa varten voidaan sähkökeskuksien sisällä olevien kompo-

nenttien teknisistä tiedoista selvittää niiden tuottama hukkateho. Komponenteissa kannat-

taa vain huomioida suuri tehoiset tai suuria määriä olevat. Lisäksi opin viikolla Allen-Brad-

leyn logiikoista sähkösuunnittelijan osalta. Aikaisemmin minulla oli vain tietoa Siemensin 

logiikoista, joten on hyvä saada laajennettua tuntemusta eri valmistajien logiikoihin.  
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Viikonaikana aikana laskin sähköhuoneen ilmastointia varten siellä olevien sähkökeskuk-

sien hukkalämpötehot. Ilmastointi mitoituksen lisäksi tein muutoksia projektin tuotetietoi-

hin. Logiikka ja taajuusmuuttajat olivat vaihdettava vastaamaan alkuperäisten tuotteiden 

valmistajaa eli Allen-Bradleytä. Suurin aika viikosta kului Allen-Bradleyn logiikoiden ja taa-

juusmuuttajien manuaaleihin, sillä kyseinen valmistaja oli ollut täysin tuntematon minulle. 

 

3.11 Seurantaviikko 11 

Maanantai 29.7.2019 

Minulla ei ole tälle päivälle tiedossa mitään tehtävää. Kuitenkin, jos mitään tehtävää il-

mene niin yritän tehdä projektin piirikaavioista hieman selkeämmän näköisiä. 

Päivä kului lähinnä tehden pieniä korjauksia kuviin, jotta ne näyttäisivät selkeämmältä. 

Siirtelin laitteita ja muokkailin johdotuksien kulkua, joka teki kuvista helppo lukuisimpia. 

Piirikaavio muokkauksien jälkeen aloittelin tekemään luonnosta kenttäkotelon layout-ku-

vasta, joka auttaisi hahmottamaan kotelon kokoluokan. Sähkökaapit täytyvät maalauttaa 

erikoisvärillä, jonka takia ne tulee tilata aikaisessa vaiheessa. Kenttäkotelo layoutin hah-

mottelun perusteella valitsin kokoluokkaa 1000 mm x 1000 mm x 500mm olevan kaapin 

kenttäkotelolle.  

 

Tiistai 30.7.2019 

Tavoitteena on tänään jatkaa kenttäkotelon layout-piirustuksen tekemistä. Otin eilen päi-

vänpäätteeksi valmiiksi valitsemastani kaapista CADSiin pohjakuvat, joihin tulee lisätä 

komponentit ja johdotuskourut.  

Kenttäkotelosta logiikkakortit täyttivät isoimman osan niiden leveyden vuoksi. Onneksi olin 

koteloa valitessa varannut riittävästi tilaa myös tuleville muutoksille, minkä ansiosta kote-

loon jäi riittävästi varaa myös tulevaisuuden laajennuksille. 

 

Keskiviikko 31.7.2019 

Tänään on tavoite aloittaa piirtämään moottoriohjauskeskuksesta layout luonnosta. 

Layout-kuvaa varten kuitenkin tarvitsen piirikaaviokuvana sähkökeskuksen sähkönsyötön. 

Sähkönsyöttökuvassa on esitetty sähkökeskukselle tulevat sähkönsyöttö ja sisäiset kyt-

kennät. 
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Sähkönsyöttö kuvan piirtäminen ei tuottanut ongelmia, mutta kenttälaitteille ohjausjännite-

alue jaon tekeminen tuotti ongelmia. Ohjausjännitealue sisältää tiettyyn hätäseispiiriin 

kuuluvat kenttälaitteet, jotka hätäseispiiri katkaisee tarvittaessa. Muihin ohjausjännitealuei-

siin kuuluvat laitteet jatkavat toimintaansa, ellei niiden hätäseispiiriä laukausta tai vaihto-

ehtoisesti pääpiiriä katkaista. En ollut aikaisemmin joutunut jakamaan hätäseispiiriä eri 

alueille, sillä koulun projektit ovat sen verran pieniä ja sisältävät vain yhden hätäseispiirin. 

Jännitejaon tekeminen vaatii tietämystä prosessin toiminnasta, ettei tietyn ohjausjännite-

alueen katkaiseminen keskeytä tarpeettomasti jotain muuta osaa prosessista. Tein moot-

toriohjauskeskukseen yhden ohjausjännitealueen ja toiselle varauksen, mikäli keskukseen 

tulee myöhemmin jonkin toisen ohjausjännitealueen laitteita. 

 

Torstai 1.8.2019 

Tavoitteena on tänään viimeistellä eilen aloittamani moottoriohjauskeskuksen sähkön-

syötön piirikaaviokuva. Kuva vaati enää siihen kuuluvien komponenttien tuotetietojen täy-

dentämisen tietokantaan. Tuotetietojen täydentämisen jälkeen voin aloittaa layout-kuvan 

suunnittelun. 

Jouduin päivän aikana tekemään muutoksia hieman vedenlämmittimen piirikaavioihin. Li-

säsin enemmän lukituksia mekaaniselle puolelle, ettei vedenlämmittimen ohjaus ole pel-

kästään logiikan varassa. Mahdollisesti vedenlämmittimelle tulee oma keskuksensa, 

koska sen ottama virtamäärä on sen verran suuri. Vedenlämmittimen siirto omaan kes-

kukseen vapauttaisi lisäksi moottoriohjauskeskuksesta tilaa. 

 

Perjantai 2.8.2019 

Tavoitteeni on tänään tehdä moottoriohjauskeskuksen layout-kuva. Olen aikaisemmin 

vain pienempien koteloiden layout-kuvia suunnitellut ja aikaisemmin tekemäni layout-kuva 

kenttäkotelostakin oli mitoiltaan isompi, mitä aikaisemmin olen suunnitellut. 

Tänään tein moottoriohjauskeskuksen layout-kuvaa. Kuvan suunnittelua helpotti se, että 

useimmissa projekteissa on käytetty samanlaista suunnittelutapaa sähkökeskuksissa ja 

samoja 2000 x 800 x 500 mm modulaarisia kaappeja. Pystyin ottamaan mallikuvan toi-

sesta projektista ja alkaa muokkaamaan sitä omaan käyttöön sopivaksi. Mallikuva auttoi 

eniten keskustarvikkeiden kanssa, kun siitä löytyi valmiina maadoituskisko ja keskuksen 

ylälaitaan tulevan virtakiskon. Virtakiskoon kiinnitetään moottorisuojat ja kontaktorit, joista 

alaspäin sijoittelen loput keskukseen tulevat komponentit ja johtokourut niiden mukaan. 
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Viikon 11 analysointi 

Pääsin tämän viikon aikana pitkästä aikaa tekemään keskuksien layout-kuvia. Viimeksi 

olin tehnyt näitä ammattikorkeakoulun projektitöissä. Layout-kuvia voi piirtää helposti 2D 

CAD-ohjelmilla. Layout-kuvaa varten keskukseen tulevien osien mitat voidaan katsoa val-

mistajan teknisistä tiedoista ja niiden perusteella luoda vastaava symboli. CADS tarjoaa 

mahdollisuuden luoda symbolikirjaston käytettävistä komponenteista. Kirjastoa varten val-

mistajilla on yleensä komponentteihin tarjolla CAD-kuvat tai vastaavasti nämä voi myös 

itse piirtää. Yrityksessä ei ollut layout-kuvia varten käytössä symbolikirjastoa, mutta uuden 

keskustelun suunnittelussa pystyi hyödyntämään vanhojen projektien keskuksia, koska ne 

ovat suunnittelutavoiltaan samanlaisia. 

Keskuslayout-kuvissa symboleiden tärkein ominaisuus on oikea mitoitus, jolloin keskuk-

sen kalustuksessa käytettävien komponenttien tilantarve ja sijoittelu varmistuu suunnitte-

luvaiheessa. Symbolin ulkonäöllä voidaan myös vaikuttaa siitä saataviin tietoihin, kuten 

tuotetietoihin, liittimien sijainti ja numerointi. Symbolien ulkonäkö riippuu yrityksen tavasta, 

mitä tietoja halutaan esittää layout-kuvassa vai onko pääasia vain esittää komponenttien 

tilantarve ja sijoittelu. 

 

3.12 Seurantaviikko 12 

Maanantai 5.8.2019 

Tänään jatkan viimeviikolla aloittamaani moottoriohjauskeskuksen layout-kuvaa. Keskuk-

sen sisältö tulisi saada mahtumaan 3 kaappiin. Keskuksen tilanpuute ei pitäisi olla on-

gelma vedenlämmittimen siirryttyä omaan kaappiin niin keskukseen vapautui lisä tilaa. 

Keskuksen sisäisten kuvien lisäksi teen keskuksesta ulkopuoliset kuvat, joista näkee koko 

keskuksen mitat ja oviin tulevat osat ja kilvet. 

Päivän aikana sain valmiiksi moottoriohjauskeskuksen layout-kuvan. Allen-Bradleyn taa-

juusmuuttajat olivat paljon suurikokoisempia kuin Siemensin vastaavat, joten näille täytyi 

pituussuunnassa varata huomattavasti suurempi tila. Lopputuloksena kuitenkin keskuk-

seen jäi vielä riittävästi laajennusvaraa mahdollisille tulevaisuuden muutoksille. 
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Tiistai 6.8.2019 

Tänään tavoitteena on tehdä piirustukset vedenlämmitintä varten sen omaan keskukseen. 

Samalla vedenlämmittimen ohjauspuolen logiikan käyttö pyritään minimoimaan ja kaikki 

ohjaus ja käyntiehdot siirretään sähkönpuolelle.  

Aloitin piirtämään keskukselle virransyötön, josta otetaan muuntajan kautta 120 VAC oh-

jausjännite keskukselle. Ohjausjännite kuvan jälkeen lämmitysvastuksien ohjausta varten 

lisäsin keskukseen 3 kpl aikareleitä, joissa veto- ja päästörele samassa. Näillä toteutetaan 

lämmitysvastuksien päälle tai pois kytkentä kahden vastuksen pareina aina 5 sekunnin vii-

veellä toisistaan. Aikareleelle loin oman symbolin CADSin symbolivalikkoon, sillä vastaa-

vaa ei ollut aikaisemmin.  

 

Keskiviikko 7.8.2019 

Tänään jatkan vedenlämmitinkeskuksen piirikaavion piirtämistä. Piirikaavion kuvan lisäksi 

alan tekemään keskuksen layout-kuvaa. 

Jouduin tänään tekemään muutoksia moottoriohjauskeskuksen syöttökuvaan. Keskuk-

seen tuli lisätä oma virtalähde hoitamaan 24 VDC jännitteensyötön, kun alun perin tämä 

tuotiin ohjauskeskuksesta. Kumminkin vanhan ohjauskeskuksen tilansäästämisen vuoksi 

laitoin uudelle moottoriohjauskeskukselle oman virtalähteensä. Lisäsin myös projektin tie-

tokantaan tuotetiedot keskuksiin tulevista pääkatkaisimista ja muuntajista. Muuntajien 

symboleita varten täytyi valmistajan sivulta katsoa johdotusohjeet, sillä ne vaativat tietty-

jen pinnien johdottamisen hyppyjohdolla toisiinsa. 

 

Torstai 8.8.2019 

Tänään teen vedenlämmityskeskuksen layout-kuvaa. Keskuksen sisältö tulisi saada mah-

tumaan yhteen 2000 x 800 x 500 mm koteloon, mutta koska se on vain vedenlämmitintä 

varten niin laajennustilaa ei tarvitse varata. 

Piirrettyäni valmiiksi vedenlämmityskeskuksen layout-kuvan niin keskuksen laajennusva-

raa ei jäänyt kauheasti jäljelle, mikä ei haitannut sillä keskukseen ei tarvitse lisätä mitään. 

Layout-kuvan lisäksi tein massamuokkauksella CADSin tietokannan kautta kaapelikokoi-

hin muutokset. Kaikki moottorilähtö kaapelit tulivat olla pienimmillään 2.5 mm2 halkaisijalla 

ja instrumentaatio kaapelit 1.0 mm2. 
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Perjantai 9.8.2019 

Tänään lisään moottoriohjauskeskuksen piirikaaviokuviin Ethernet-kytkimen taajuusmuut-

tajia varten. Kytkintä varten piirikaaviopuolelle tulee piirtää virransyöttö sille. 

Tutustuin tulevan kytkimen manuaaliin. Kyseessä oli 8-porttinen kytkin, jossa oli hälytys-

lähtö lisänä. Laitoin tämän lähdön menemään logiikan tuloon, mikä ilmoittaa kytkimessä 

mahdollisesta viasta. Lisäksi taajuusmuuttajan ja kytkimen väliset Ethernet-kaapelit tuli 

esittää piirustuksissa. Ethernet-kaapeleiden kytkemistä varten on Ethernet-layout piirus-

tus, jossa esitettiin koko projektin kaikki Ethernet-kytkennät.  

 

Viikon 12 analysointi 

Tällä viikolla työaikani kului suurimmilta osin muutoksien tekemiseen vedenlämmittimeen. 

Vedenlämmittimelle oli parasta varata oma sähkökeskus sen suuren virrantarpeensa ta-

kia, mikä helpotti myös moottoriohjauskeskuksen kanssa.  

Viikon aikana sai vähän vaihtelua perinteiseen logiikkaohjauksella toimivaan sähkösuun-

nitteluun vedenlämmittimen kanssa.  Vedenlämmittimen suunnittelussa pyrittiin minimoi-

maan logiikkaohjaus ja käyttämään ns. kovanpuolen ohjaustapaa ja varmistuksia. Tällöin 

logiikan hoitamat käynnistysviiveet ovat korvattu aikareleillä. Muut käynnin kannalta tär-

keät tiedot, kuten ylikuumenemissuoja, lämpötila-asetus ja säiliön vedenpinnan taso, an-

toivat ohjauksen aikareleille. Nykyisin logiikkaohjauksella toteutetaan laitteiden ohjaus, 

mutta yksinkertaisuutta ja luotettavuutta haettaessa voidaan hyödyntää ns. kovanpuolen 

ohjaustapaa ja releitä. 

Olen huomannut viime viikkojen aikana, että saan tiedon projektin mahdollisista muutok-

sista vasta myöhään. Olen ehtinyt jo yleensä alkuperäisellä suunnitelmalla tehdä asian, 

kunnes saan tiedon muutoksista. Kävin tästä esimiehen kanssa keskustelun ja hän kertoi, 

että projektin asiakas on tavallaan tilannut projektia osissa. Asiakkaan tekemien muutok-

sien takia kaikkea ei ollut alussa tiedossa, kun ensimmäisen ja toisen tilauksen aikana 

moni asia muuttuikin alkuperäiseen tilaukseen nähden. 
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3.13 Seurantaviikko 13 

Maanantai 12.8.2019 

Tänään tulostan kaikki tekemäni piirustukset projektista, jotta vanhempi suunnittelija voi 

tarkastaa korjattavia asioita niistä. Itseänikin kiinnostaa nähdä, mitä asioita tulee korjata 

niin jatkossa osaan kiinnittää huomiota näihin kohtiin. 

CADSin kautta sain kätevästi tulostettua haluamastani keskuksesta keskuskohtaiset ku-

vat, mutta ongelmana on jokaisen kuvatiedoston tallentuminen omaksi pdf-tiedostoksi eikä 

yhdeksi pdf-tiedostoksi. Jokainen pdf-tiedosto olisi pitänyt yksitellen syöttää tulostimelle, 

mikä olisi vienyt aikaa kuvien määrän takia. PDF-tiedostojen yhdistämistä varten on eri 

ohjelmia, joilla voi yhdistää useamman pdf-tiedoston yhdeksi tiedostoksi, mutta minulla ei 

ollut tämmöistä. PDF-tiedostojen yhdistämistä varten pakkasin kuvat ja lähetin ne suoraan 

toiselle suunnittelijalle, kenellä oli käytössä pdf-tiedostojen yhdistämiseen tarkoitettu oh-

jelma. 

Loppupäivästä sain kuvat korjausmerkinnöillä takaisin. Suurimmat virheet olivat lähinnä 

väärät tuotetiedot, kaapelityyppi tai kuvaa täytyi selkeyttää tekstien ja johdotuksen osu-

essa päällekkäin. 

 

Tiistai 13.8.2019 

Tavoitteena tänään korjata eilen saamieni tarkastettujen sähkökuvien puutteet. Kuvissa ei 

ollut pahoja virheitä ja suurimman osan niistä pystyn hoitamaan CADSin tietokanta käyttö-

liittymän kautta. 

Korjailin tänään merkityt puutteet sähkökuvista. Lisäksi sähkökuviin tuli ruuvisyöttimien 

taajuusmuuttajille lisätä I/O-kortit, jotka täytyi piirtää myös kuviin näkyviin ja esisekoittimille 

tehdä oma turvarelepiiri. Edellä mainitut muutokset olivat isoimmat, jotka kuviin täytyi li-

sätä. Kaapelityypit ja tuotetiedot pystyin korjaamaan tietokanta käyttöliittymän kautta.  

 

Keskiviikko 14.8.2019 

Tänään päivitän vanhan taajuusmuuttajakeskuksen, johon kuuluu 6 kpl taajuusmuuttajia. 

Keskukseen tulee vanhat taajuusmuuttajat korvata vastaavan tehoisilla uudemman malli-

sarjan taajuusmuuttajilla, joita olin käyttänyt uudessa moottoriohjauskeskuksessakin. Taa-

juusmuuttajakeskuksen päivityksen myötä piirrän keskuksen piirikaavio -ja layout-kuvat 

uusiksi. 



37 

 

Uudet taajuusmuuttajat olivat paljon pitempiä pystysuunnasta kuin vanhat, joten niiden si-

joittelussa keskukseen tuli ongelmaksi. Taajuusmuuttajille täytyi saada riittävä ilmaväli 

molemmin puolin ja lisäksi ne täytyi olla vanhoille taajuusmuuttajille menevien johdotuk-

sien ulottuvilla. Taajuusmuuttajat mahtuivat juuri pystysuunnassa keskukseen ja tilaa jäi, 

mikäli tulevaisuudessa keskukseen tulisi lisää taajuusmuuttajia. 

Piirikaaviokuvat olivat yksinkertaisia piirtää taajuusmuuttajakeskukselle, koska se ei sisäl-

tänyt mitään muuta kuin taajuusmuuttajia, Ethernet-kytkimen, jäähdytystuulettimen ja rivi-

liittimiä. Kaikille keskukseen kuuluville osille tuli sähkönsyöttö eri keskuksesta. 

 

Torstai 15.8.2019 

Tänään teen sähkökeskuksien ovista työpiirustukset, joista selviää keskuksen oviin tule-

vien osien tarkka sijainti ovessa.  

Tänään tulikin välitehtävänä dokumentointitehtäviä. Valmiin projektin sähködokumenteista 

oli tehtävä kolme kopiota paperiversiota kansioihin. Yhden projektin sähködokumenttien 

määrä menisi 7 kansioon eli yhteensä 21 kansiota paperia kaikista kopioista. Kaikki laite-

listat ja layout-kuvat tulivat A3-paperikoolle ja nämä piti taitella kansioon sopimaan. Pro-

jektin dokumenttien tulostamiseen meni kieltämättä kokopäivä, vaikka olisin taukoamatta 

antanut tulostimen tulostaa. Jaon kuitenkin tulostusmäärät pienempiin osiin, että muutkin 

toimistolla olevat työntekijät pystyivät tulostamaan välissä. 

 

Perjantai 16.8.2019 

Tavoitteena on tänään saada eilisen dokumentointitehtävän loput dokumentit tulostettua. 

Luulen tulostamisen vievän aamupäivän, minkä jälkeen voin aloittaa keskuksien ovien työ-

piirustuksien tekemisen. 

Tein tänään loppuun eilisen dokumentointi tehtävän. Lisäksi lisäsin kaikille taajuusmuutta-

jille HIM-paneelit, jotka tulivat sähkökeskuksien oviin. En löytänyt valmistajien sivuilta val-

mista CAD-kuvaa, joten piirsin itse HIM-paneelin ulkoasua muistuttavan kuvan. Samalla 

kun lisäsin ovien layout-kuviin HIM-paneelit niin lisäsin mitat, joista selviää keskuksien 

oviin tulevien osien sijainnit.  
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Viikon 13 analysointi 

Tällä viikolla projektin sähkökuvat alkoivat alustavasti olemaan valmiina. Sähkökuvien ol-

lessa alustavasti valmiina niin tarkastutin ne vanhemmalla suunnittelijalla, joka osaisi ker-

toa mitä korjauksia kuviin tarvitsisi tehdä vielä. Itseänikin kiinnosti nähdä, millaisia virheitä 

kuvista lähinnä löytyy, jotta jatkossa osaisin kiinnittää huomiota näihin kohtiin. Lisäksi tein 

dokumentointitehtävän viikolla, joka ei muuten ollut erikoinen, mutta havainnollisti hyvin 

projektin sähkökuvien paperimäärän, kun kaiken tulostaa. 

Suurimpia virheitä kuvissa oli lähinnä kuvissa olevien tekstien ja johdotuksen menevän 

päällekkäin, niin nämä täytyi korjata selkeämmäksi. Lisäksi usea johdonsuojakatkaisijaan 

oli valittuna väärä laukaisukäyrä ja jotkin kaapelit olivat väärää tyyppiä. Korjaukset olivat 

helppo tehdä CADSin tietokannan kautta, mutta jatkossa kiinnitän huomioita korjattaviin 

kohtiin myös, ettei niitä jatkossa ilmaannu.  

Suunnittelijan tulisi piirtäessä piirikaaviokuvia pitää mielessä ne osapuolet, jotka suoritta-

vat omaa työtään niiden avulla. Näitä ovat keskusten valmistus, sähköasennus, kunnos-

sapito sekä muut mahdolliset osapuolet. On tärkeää, että kuvien luettavuus pystytään säi-

lyttämään parhaalla mahdollisella tasolla. Harvemmin suunnittelija tekee kuvia omaan 

käyttöön vaan suunnittelijan työ on aina asiakaspohjaista. (Grek 2011, 14.) 

Viikon tehtävät koostuivat sähkökuvien korjailusta ja vanhan taajuusmuuttajakeskuksen 

päivittämisestä. Keskuksen päivittämiseen kuului vanhojen taajuusmuuttajien uusiminen 

uudemman mallisarjan taajuusmuuttajilla ja kuvien päivittäminen näiden mukaisiksi. Säh-

kökuvien piirtämisen lisäksi tein dokumentointi tehtävän valmiin projektin sähködokumen-

teista. Kuvassa (kuva 2) on esitetty, mitä kaikkea projektin sähködokumentteihin voi kuu-

lua. 
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Kuva 2. Sähködokumentti kansion sisältö 
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4 POHDINTA 

Työsuhteen alussa minulla ei ollut aikaisempaa työkokemusta sähkösuunnittelusta vaan 

olen kaikki tietoni saanut ammattikorkeaopinnoista. Työkokemuksen puuttumisen takia mi-

nulla ei ollut niin hyvää käsitystä, miten sähkösuunnittelijat toimivat yrityksessä ja mitä 

kaikkea heidän toimenkuvaansa kuului. Työn aikana kumminkin kehityin tasaisesti ja mie-

lestäni sain monipuolisesti erilaisia sähkösuunnittelijalle kuuluvia tehtäviä raportointijakson 

aikana. Viimeisen kuukauden aikana minulle oli jo hyvä käsitys muodostunut sähkösuun-

nittelutyöstä yrityksessä ja pystyin tehokkaasti suorittamaan työtehtäviäni. 

Raportointijakson aikana kehityin sähkösuunnittelijana, kun pääsin tutustumaan säh-

kösuunnittelijan toimenkuvaan sekä yrityksen tapaan tehdä tietokantapohjaista säh-

kösuunnittelua. Käytössäni oleva CADS Electric Pro -suunnitteluohjelmiston vahvan käy-

tön myötä minulla on nyt vahva osaaminen ohjelmasta ja olen tyytyväinen sen tarjoamiin 

ominaisuuksiin suunnittelutyöhön.  

Tärkeimpiä uusia menetelmiä työhöni ovat ERP-järjestelmän käyttäminen sekä tietokanta-

pohjainen sähkösuunnittelu. Lisäksi mallikuvien hyödyntäminen sähkösuunnittelusta on 

ollut työssäni uusi menetelmä, mitä pidän pakollisena asiana jatkossa työn tehokkuuden 

takaamiseksi. Edellä mainittuja asioita ei ammattikorkeaopinnoissa ollut minkäänlaista 

koulutusta, mutta työelämässä nämä tulevat vastaan, minkä takia olisin toivonut näiden 

tuomisen esille jo koulutusohjelmassa. 

Päiväkirjaopinnäytetyö oli hieman erilainen kokemus mitä odotin opinnäytetyön kirjoittami-

sesta. Kolmentoista viikon raportointijakso meni yllättävän nopeasti ja onneksi jokainen 

viikko tarjosi aina jotain erilaista, vaikka välillä päivän työtehtävien kuvaileminen tuntui 

haastavalta. Päädyin päiväkirjamuotoiseen opinnäytetyöhön, koska töitteni alussa minulla 

ei vielä ollut selkeää aihetta, josta olisin voinut tehdä opinnäytetyöni. Päiväkirjamuotoinen 

opinnäyte on hyvä toteutusmalli, mikäli työnantajalla ei ole selkeää aihetta opinnäytetyölle 

tarjolla. Kuitenkin raportointijakson puolessa välissä, kun pääsin mukaan alkavaan projek-

tiin, olisi se sopinut hyvin opinnäytetyön aiheeksi. En kuitenkaan halunnut luopua alkupe-

räisestä suunnitelmastani tehdä päiväkirjaopinnäytetyö. 

Opinnäytetyön kirjoittamisen aikana oli hyvä pohtia teoreettisesti työviikolla tehtyjä asioi-

taan ja etsiä niistä tietoa lähteistä. Pohdinta antoi tehdyistä työtehtävistä laajemman ym-

märryksen ja tarjosi samalla uusia näkökulmia, kuinka asian olisi myös voinut tehdä. Kir-

joittaminen oli myös erinomainen tapa katsoa omaa työtä ja osaamista uudesta näkökul-

masta ja pohtia todella, mitä oikein teki päivänaikana. 
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Opinnäytetyön tekeminen oli kehittymiseni kannalta tärkeä, mutta koska se sisältää vain 

kuvailuja ja analysointeja jo oppimistani asioistani tänä aikana niin en näe hyötyväni siinä 

olevista asioista jatkossa. Kuitenkin se on tarjonnut kehittymiseni kannalta tärkeän mallin 

tulevaisuudelle, että jatkossakin kannattaa miettiä omaa työskentelyään ja arvioida sitä. 

Näin uusien työtehtävien ja muutosten myötä huomaa asioita, joissa on varaa parantaa. 
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5 YHTEENVETO 

Työni tavoitteena oli laatia päiväkirjamainen oppimisraportti konetekniikkaan painottuvasta 

sähkösuunnittelijan työstä. Päiväkirjassa kuvattiin kirjoittajan lähtökohdat kyseiseen työ-

hön, työtä ja kehittymistä sinä aikana. Opinnäytetyön idea tuli kiinnostuksestani säh-

kösuunnitteluun ja sopivan työpaikan saatuani pystyin toteuttamaan päiväkirjamaisen ra-

portoinnin aloittelevan sähkösuunnittelijan työkuvasta.  

Työssäni esiintyy hyvin päivittäisraportoinnin yhteydessä, millaisia työtehtäviä aloittele-

valla konetekniikan sähkösuunnittelijalla on työelämässä. Olen esittänyt lähtötasoni työ-

tehtävään ja vertailu korkeakoulun ammattiopinnoista saatua opetuksen hyödyllisyyttä työ-

elämässä. Esitin toivottuja asioita korkeakouluopintoihin, mitä ainakin omasta kokemuk-

sestani koen tarpeelliseksi työelämässä ja toivoisin lisättäväksi opintoihin. 

Työni tarjoaa hyvin tietoa, minkälaisiin tehtäviin aloitteleva konetekniikan sähkösuunnitte-

lija pääsee työelämässä. Päivittäisraportoinnissa esiintyvät asiat voivat olla asiasta tietä-

mättömille hankalia ymmärtää, vaikka pyrin mahdollisimman hyvin selittämään viikkoana-

lyyseissäni viikon pääasiat. Pyrin tuomaan myös kirjallisuudesta tietoa käsiteltyihin asioi-

hini, mutta konetekniikan sähkösuunnitteluun liittyvää ajantasaista tietoa oli todella vähän 

tarjolla. Ihmettelenkin, miksi konetekniikan sähkösuunnitteluun on vähän kirjallisuudessa 

tietoa saatavilla verrattuna talotekniikan sähkösuunnitteluun. 

Vertaillessani työtäni muiden vastaaviin töihin Theseus-sivustolla, en löytänyt vastaavia 

töitä, joissa esitettäisiin näin laajasti sähkösuunnittelijan toimenkuvaa, vaan aihe oli rajattu 

tiettyyn alueeseen tai olivat selvitystöitä usein CADS-ohjelmaan liittyen. Näiden töiden hy-

vänä puolena verrattaessa omaan työhöni on helppo lukuisempi sisältö, sillä töissä on esi-

tetty selkeästi aihe ja sen sisältö on avattu hyvin asiasta tietämättömälle lukijalle. Lisäksi 

niistä voi, ehkäpä löytää tietoa ja menetelmiä vastaavien aiheiden ratkaisemiseksi. Vas-

taavasti oma työni kuvaa sähkösuunnittelijan toimenkuvaa hyvin ja siitä kiinnostuneelle se 

tarjoaa hyvin tietoa. Työni voi avata hyvin kyseiseen toimenkuvaa haluavalle, mitä työ si-

sältää, mitä taitoja siinä vaaditaan ja mihin asioihin ammattikoulutuksen aikana kannattaa 

panostaa. 
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