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ALKUSANAT 

Opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun valvomana Vaasa Enginee-
ring Oy:n Käytöt ja sähköistykset-yksikölle. Vaasa Engineering Oy:n tekninen 
päällikkö Ralf Söderholm ja suunnitteluinsinööri Pirjo Walker ovat vastanneet 
päättötyön aiheesta ja ohjauksesta yrityksen puolesta. Ohjaavana opettajana Vaa-
san ammattikorkeakoulusta on toiminut lehtori Tapani Esala. Nämä henkilöt ovat 
ohjanneet ja avustaneet tämän opinnäytetyön valmistumisessa ja siksi haluankin 
osoittaa heille suuret kiitokset.  

Haluan myös kiittää kaikkia Vaasa Engineering Oy:n työntekijöitä saamastani 
avusta. 

Vaasassa 27.05.2011 
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Opinnäytetyössä on tutkittu sähköaseman komponentteja sekä niiden mittatietoja 
ja luotu niiden perusteella komponenteista 3D-malleja. Komponenteista on koottu 
oma kirjasto eri jännitetasoille, josta niitä voidaan ottaa käyttöön. 
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AutoCad–ohjelmalla on piirretty komponentteja 3D-muotoon ja luotu kirjasto, 
josta voidaan valita halutun jännitetason komponentteja omaan käyttöön. Ohjel-
malla on myös piirretty sähköaseman ulkokentän kokoonpano kahdelle eri jännite-
tasolle. Sähköasemissa on käytetty piirrettyjä 3D-komponentteja. 
 
Opinnäytetyöhön on kerätty työn aikana esiin tullutta tietoa komponenteista, jän-
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Luotuja komponentteja tullaan tulevaisuudessa käyttämään sähköaseman layout-
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In this thesis, a study was made on substation components and their measure-
ments. 3D-models were made on the grounds of the information and the compo-
nents were collected into the library. 
 
The AutoCAD program and drawings of the measurements of the components 
were used in this thesis. Written material was used to go throught the functions of 
the AutoCAD. 3D-models were drawn with the AutoCAD-program and the draw-
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1  JOHDANTO 

1.1 Työn tarkoitus 

Tässä työssä on käytetty AutoCADin 3D-työkalua sähköaseman komponenttien 

mallinnuksessa. Ammattikorkeakoulussa saatu perusta AutoCAD-ohjelman käy-

tössä antoi hyvän pohjan tätä työtä tehdessä.  

Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia 3D-mallinnuksen käyttöä sähköasemien pii-

rustuksissa ja luoda sähköaseman komponentteja kolmiulotteisessa muodossa. 

Piirrettyjä komponentteja tullaan mahdollisesti käyttämään myöhemmässä vai-

heessa Vaasa Engineering Oy:ssä sähköaseman ulkokentän piirustuksissa ja niitä 

tullaan jalostamaan eteenpäin. 

Työssä tutkittiin miten erilaisia komponentteja kannattaa luoda ja kuinka niitä 

pystyttään hyödyntämään sähköaseman piirustuksissa. Työssä syvennyttiin myös 

hieman johdotuksiin ja niiden piirtämiseen sekä valmiin kuvan ulkonäön jalosta-

mismahdollisuuksiin layout-puolella. 

1.2 Yhtiön esittely 

Vaasa Engineerin Oy on perustettu 6.12.1989. Konsernista voidaan käyttää lyhy-

esti nimeä VEO. Suomessa siihen kuuluvat emoyhtiö Vaasa Engineering Oy sekä 

tytäryhtiöt Vaasa Engineering Kiinteistöt Oy, Vaasa Kojeistot Oy ja Vaasa Servi-

ce Oy. Vaasa Engineering AB on konserniin kuuluva tytäryhtiö, joka sijaitsee 

Ruotsista. Vaasa Engineering AS on taas Norjassa sijaitseva tytäryhtiö. Konser-

niin kuuluvat myös tytäryhtiöt OOO Vaasa Engineering ja Wringley S.A. Tällä 

hetkellä työntekijöitä VEOssa on noin 400. 

VEOn toimialaan kuuluu energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön liit-

tyvät erilaiset sähkö- ja voimalaitosten ja teollisuusprosessien automaatio- ja säh-

köistysratkaisut. Yritys toimii niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla-

kin. Vuonna 2009 liikevaihto oli 81,3 miljoonaa euroa. 
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Yrityksen toiminta on projektiluontoista, jolloin toimintaan sisältyy suunnittelu, 

hankinnat, projektijohtaminen, asennukset, käyttöönotto ja koulutukset. Myös lai-

tosten modernisointi, huolto ja kojeistovalmistus on osa yrityksen toimintaa. 

Vaasa Engineering koostuu kolmesta eri toimintayksisköstä; käytöt ja sähköistyk-

set, diesel- ja kaasumoottorilaitos sekä vesi- ja lämpövoimalaitos. Käytöt ja säh-

köistykset käsittelevät sähkönjakeluun, prosessisähköistykseen, säädettyihin käyt-

töihin sekä VEKE24-keskijännitekojeistoihin ja VEDA5000-

pienjännitekeskuksiin painottuneita projekteja.  

Sähköistys- ja automaatiojärjestelmiä hajautetulle energiantuotannolle toimittava 

diesel- ja kaasumoottorilaitos –yksikkö on erikoistunut myös käyttöönottopalvelu-

jen ja varaosatoimituksiin sekä laivaprojekteihin. Vesi- ja lämpövoimalaitokset-

yksikkö on erikoistunut voimalaitoksiin, jotka käyttävät uusiutuvia energialähtei-

tä.  

1.3 Suunnittelu 

Vaasa Engineering Oy:ssä suunnitelmat tehdään asiakkaan vaatimusten mukaan, 

joten suunnitteluohjeet voivat poiketa monen muun yrityksen tavoista. 

Osastopäällikkö vastaa ja johtaa osaston toimintaa, myyntipäällikkö myy eli tarjo-

aa projekteja ja projektipäällikkö vastaa sovituista projekteista. /17/ 

Suunnittelutiimi koostuu suunnittelupäälliköstä, suunnittelijoista ja avustavista 

suunnittelijoista. Suunnittelupäällikkö johtaa ja valvoo suunnittelutöiden etene-

mistä ja aikatauluja. 

Asiakkaan kanssa tehdään yhteistyötä koko projektin ajan. Kuvasta 1 voidaan 

nähdä projektin tyypillinen kulku Vaasa Engineering Oy:ssä. 
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Kuva 1. Tyypillinen suunnitteluprosessi. 

Suunnitteluprosessi vie kauan, joten se määrää osaltaan projektin aikataulun. Pro-

jektipäällikkö antaa suunnittelupäällikölle aikataulun ”raamit”, jonka puitteissa 

suunnittelupäällikkö tekee tarkemman suunnitelman suunnittelun aikataulusta. 

Aikataulut hyväksytään aloituspalaverissa. 

Jokainen suunnittelussa osallisena oleva henkilö on henkilökohtaisesti vastuussa 

aikataulun noudattamisesta ja siitä, että ilmoittaa suunnittelupäällikölle heti, jos 

huomaa aikataulusta jäädyn jälkeen. Pääsuunnittelija valvoo suunnittelun aikatau-

lun noudattamista ja informoi projekti- ja suunnittelupäällikköä, jos sitä ei josta-

kin syystä pystytä noudattamaan. Suunnittelu- ja projektipäällikkö päättävät tar-

vittavat toimenpiteet projektin osalta. /17/ 
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Suunnittelu perustuu lähtötietoihin, jotka hankitaan mahdollisimman aikaisessa 

projektin vaiheessa. Mitä tarkemmat ja varmemmat käytettävissä olevat lähtötie-

dot on, sitä joustavammin projekti etenee. /7/ 

Kun asiakkaalta tullutta tietoa on jalostettu, muuttuu lähtötieto suunnittelutiedok-

si. 

Lähtötiedot saadaan asiakkaalta neuvotteluissa, joita käydään suunnittelun alku-

vaiheessa. Näissä neuvotteluissa projektipäällikön tai pääsuunnittelijan on kerrot-

tava, mitä mahdollisesti puuttuvia tietoja he vielä tarvitsevat. Lähtötiedot voidaan 

jakaa neljään ryhmään; toiminnalliset, tekniset, taloudelliset ja ajalliset lähtötie-

dot. Lähtötiedot ja myöhemmässä vaiheessa saatavat lisätiedot on hyvä saada kir-

jallisessa muodossa paperille. Esimerkiksi erimielisyyksien saatuessa, niistä on 

helppo tarkastaa, kuinka asiasta on sovittu. 

Projektin alussa tehtävää suunnittelua voidaan kutsua tarjous-esisuunnitteluksi. 

Siinä selvitetään tarjouksen kannalta tärkeät asiat ja perehdytään asiakkaan tarvit-

semaan ratkaisuun. 

Esisuunnittelu aloitetaan kaupan solmimisen jälkeen ja siitä vastaa pääsuunnitteli-

ja tai ellei häntä ole nimetty, projektipäällikkö. Esisuunnitteluvaiheessa on muka-

na myös suunnittelupäällikkö varmistaen, että päätettävät tekniset ratkaisut ovat 

järkeviä. /8/ 

Esisuunnitteluvaiheessa piirretään pääkaaviot ja mahdollisesti myös layout-kuvat. 

Pääkaaviosta löytyy tarkat tekniset tiedot ja se on yleensä ensimmäinen piirustus, 

joka hyväksytetään asiakkaalla.   

Perussuunnitteluvaiheessa jalostetaan tarjous-esisuunnitteluvaiheesta tehtyjä 

suunnitelmia. Tässä vaiheessa tarkastetaan, kuinka kojeita on saatavilla ja mikä on 

niiden aikataulu sekä varmistetaan tuotannon toimintaan liittyvät kohdat. Tämän 

jälkeen voidaan tilata tarvittavat komponentit. Komponentit tilataan yleensä aikai-

sessa vaiheessa projektia, sillä niiden toimitusaika on pitkä. Tilauksen jälkeen 
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niistä saadaan tarkat mittakuvat, joiden avulla voidaan piirtää layout-kuvat oikeil-

la mitoilla käyttäen mahdollisesti tajouskuvia apuna. Asiakkaan halutessa layout-

kuvat hyväksytetään heillä. 

Jos samankaltaisissa projekteissa on aikaisemmin ollut ongelmia, otetaan nämä 

ongelmakohdat paremmin huomioon tässä projektissa. Pääsuunnittelija vastaa pe-

russuunnitteluvaiheesta. 

Suunnittelua seurataan koko projektin ajan, jotta vältettäisiin mahdolliset virheet 

ja pysyttäisiin aikataulussa. Tärkeää on seurata, että asiakkaan vaatimukset toteu-

tuvat ja että standardeja, ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Osastopalaverit, aika-

tauluseuranta ja suunnittelukatselmukset ovat tilaisuuksia, joissa projektin seuran-

taa tehdään isommalla joukolla. Suunnitelmat hyväksytetään aina ennen toteutusta 

asiakkaalla. 

Pääsääntöisesti tarkastus suoritetaan heti suunnitelman valmistumisen jälkeen ja 

sen suorittaa suunnitelman laatinut henkilö (henkilökohtainen tarkastus). Tarkas-

tuksella tarkoitetaan suunnitelman toteamista asetettujen vaatimusten ja lähtötieto-

jen sekä voimassaolevien lakien, määräysten ja VEOn periaatteiden mukaisiksi. 

Tarkastuksessa suunnitelmat käydään läpi pääpiirteiden osalta piirustuskohtaises-

ti. Aina, kun suunnitelmasta tehdään uusi revisio, on se tarkastettava. /3/ 

Jos piirustuksen laatija ei ole pääsuunnittelija eikä projektipäällikkö, täytyy piirus-

tukset esittää jommalle kummalle tarkastettavaksi. Pääsuunnittelija tai projekti-

päällikkö tarkastaa piirustukset pistokoemenetelmällä. Projektipäällikkö hyväksyy 

suunnitelmat, kun tarkastukset on tehty. Ennen hyväksymistä projektipäällikön on 

tarkastettava, että suunnitelmat vastaavat asiakkaan kanssa sovittuja toimintatapo-

ja ja, että kaikki projektin aikana tehdyt muutokset on huomioitu. 

Suunnitelmien arkistoinnin tarkoituksena on säilyttää suunnitelmat järjestelmän 

jälkihoitoa, huoltoa sekä siinä mahdollisesti esiintyvien ongelmien selvittämistä 

varten.  /16/ 
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Toinen tarkoitus arkistoinnille on se, että Vaasa Engineering Oy:ssä on tapana 

käyttää ”vanhoja”, hyviksi havaittuja ratkaisuja pohjana uusille projekteille. 

Suunnitelmat arkistoidaan sekä paperisessa että digitaalisessa muodossa. 

1.4 AutoCAD 

AutoCAD on yleisesti tietokoneavusteisessa suunnittelussa käytetty työkalu. Sen 

ensimmäinen versio julkaistiin 1982. Ohjelma tuottaa tiedostoja, jotka ovat dwg-

muodossa. Ohjelma suunniteltiin 2D-maalinnuksen työkaluksi ja se keskittyy 

graafisiin kappaleisiin, kuten viivoihin, murtoviivoihin, ympyröihin, kaariin ja 

teksteihin. 2000-luvulla ohjelmaan on kuitenkin lisätty 3D-toimintoja kolmiulot-

teisen suunnittelun yleistyessä. Ohjelmaan lisättiin esimerkiksi erilaisia pintatyö-

kaluja ja perinteisimpiä solid muotoja. 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty AutoCAD-ohjelman täyttä lisenssiä, koska 3D-

suunnittelu vaatii sen. 

1.5 Pääkaavio 

Pääkaavio on yksinapainen esitystapa, esimerkiksi sähköaseman eri virtapiireistä 

ja siinä käytettävät piirrosmerkit ovat standardisoituja. 

Pääkaaviota voidaan ajatella projektin sydämenä. Se on ensimmäinen piirustus, 

joka hyväksytetään asiakkaalla. Se on myös perusta, joka avulla muut piirustukset 

piirretään ja josta löytyy projektin tärkeimmät tekniset tiedot. Jos projekti vaatii 

edetessään poikkeamaan sovituista teknisistä tiedoista ja esimerkiksi komponentti 

joudutaan vaihtamaan kalliimpaan, voidaan asiakkaalle lähettää lisälasku. 

Pääkaaviota käytetään pohjana sähköaseman ulkokentän layout-kuvien mallinta-

misessa. Pääkaaviossa on esitettynä kaikki ulkokentälle tulevat komponentit (vir-

ta- ja jännitemuuntajat, katkaisimet, erottimet, muuntajat...) ja niiden tekniset tie-

dot. Pääkaaviosta näkyy erimerkiksi missä järjestyksessä komponentit ovat ulko-

kentällä ja miten ne on johdotettu. 
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2 3D-SUUNITTELU 

2.1 Aloitus 

3D-mallinnuksen opettelu aloitettiin perusmuotojen, kuten sylintereiden, neliöiden 

ja pyöräytyskappaleiden piirtämisellä. Miten annetaan kappaleelle mitat ja kuinka 

yksityiskohtaisesti esimerkiksi pyörähdyskappaleet kannattaa piirtää, olivat en-

simmäisiä asioita, joista otettiin selvää. Työ päätettiin tehdä 1:1 skaalassa, jolloin 

komponenttien mitat saatiin suoraan komponenttivalmistajien tuotekuvista. Auto-

CADin 3D-ohjelman opettelussa on käytetty apuna lähdeluettelossa mainittuja 

lähteitä (/1/, /3/, /4/) sekä AutoCADin Help-toimintoa (AutoCAD-ohjelmassa ole-

va Help-painike, joka avaa Autodeskin internet sivuston, josta löytyy englannin-

kieliset selitykset AutoCADin eri toiminnoille). 

2.2 132 kV:n jännitetaso 

Ensimmäiseksi jännitetasoksi valittiin 132 kV. Suurelta osan sen takia, että Ruot-

sissa ja Norjassa yleisin jännitetaso on 132 kV ja Vaasa Engineering Oy on tehnyt 

useita projekteja tälle jännitetasolle. Tälle jännitetasolle piirrettiin tukieristin, kat-

kaisija, erotin, ylijännitesuoja, virta- ja jännitemuuntajat sekä 25 MVA:n muunta-

ja. 

Vaasa Engineering Oy:llä on käytössään usean eri valmistajan komponentteja, 

esimerkiksi ABB ja Trench. Tässä vaiheessa päätettiin keskittyä vain ABB:n 

komponentteihin, jolloin esimerkiksi virta- ja jännitemuuntajia piirrettäessä saa-

daan luotua eri jännitetason komponentteja pelkästään eristeen pituutta vaihtamal-

la. 

2.2.1 Tukieristin 

Piirtäminen aloitettiin C6-tukieristimestä. Aluksi tukieristimen tekoa kokeiltiin 

piirtämällä kappaleesta tarkka 2D-kuva, jonka jälkeen kappaleesta poistettiin ko-
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konaan vasen puoli. Oikea puoli pyöräytettiin REVOLVE-komennolla halutun 

akselin ympäri. Akselille voidaan antaa myös kulma. 

Ensimmäiset versiot tukieristimistä olivat liian yksityiskohtaisia. Tiedostot veivät 

ajateltua suuremman tilan, jonka takia komponetteja alettiin yksinkertaistaa.  

Tukieristimen piirtämistä kokeiltiin tämän jälkeen piirtämällä komponentin ulko-

reuna polyline-viivalla ja pyöräyttämällä kappale REVOLVE-komennolla. Ku-

vassa 2 on esitetty vasemmalla puolella polyline-viivalla tehty tukieristimen ulko-

reuna ja määritelty akseli. Oikealla puolella on valmis REVOLVE-komennolla 

piirretty tukieristin. 

 

Kuva 2. Tukieristin C6 

Tämä yksinkertaistaminen pienensi tiedoston koon 666 kB:stä 145 kB:iin. 
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Kolmas, nopeimmaksi havaittu tapa, oli piirtää tukieristin sylinterin muotoisista 

solid-kappaleista. SOLID-toiminnoilla luodut kappaleet ovat umpinaisia muotoja. 

3D-muotoja voidaan luoda myös SURFACE-toiminnolla. Siinä kappaleella on 

vain ulkokuori ja sisusta on ontto. Piirustustavaksi valittiin solid-kappaleet, koska 

piirrettävät kappaleetkin ovat umpinaisia. Kuvassa 3 on sylintereistä koottu tu-

kieristin. 

 

Kuva 3. Tukieristin, joka on koottu sylinterin muotoisista solid-kappaleista. 

Tämä ratkaisu ei enää huomattavasti pienentänyt tiedoston kokoa, mutta se valit-

tiin kuitenkin piirrustustavaksi komponenteille sen nopeuden vuoksi. 

2.2.2 Terästelineet 

Komponentit ovat ulkokentällä sijoitettuna terästelineiden päälle, joiden korkeus 

määräytyy standardeista ja hyväksi havaituista ratkaisuista. Suomessa vaadittavat 

korkeudet on määritelty SFS6001- standardissa. Siinä sanotaan, että korkeus eris-

teestä (jänniteisestä osasta) maahan, tulee olla 2600 mm. Tämän tiedon perusteella 

terästelineet tulee mitoittaa. Terästelineet koostuvat aina perusteista, joista noin 

300 mm on maan pinnan yläpuolella, ja raudasta valmistetusta telineosasta. 
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Vaasa Engineering Oy toimittaa sähköasemaprojekteja paljon myös Ruotsiin ja 

Norjaan, jolloin telineiden korkeudet katsotaan kunkin maan kansallisista standar-

deista. Esimerkiksi Ruotsin standardissa sanotaan saman korkeuden olevan 2250 

mm. Teräsosien lukumäärän rajoittamiseksi kannattaa tapauskohtaisesti harkita, 

voidaanko esimerkiksi Ruotsin ja Norjan kohteissa käyttää valmiita telinekuvia, 

jotka on valmistettu Suomen vaatimusten mukaisesti. 

Terästelinepaketteja Vaasa Engineering Oy:lle toimittavalta Vekaplan Oy:ltä saa-

tiin apua terästelineiden piirtämiseen. Vekaplan Oy lähetti pyydetyn projektin te-

rästelinekuvat 3D-muodossa, josta niitä voitiin muokata halutun kokoisiksi. Vas-

taanotettujen tiedostojen avaamisessa oli kuitenkin ongelmia. Jostain syystä sat-

muodossa saapuneet tiedostot eivät avautuneet AutoCADissä Import-komennolla, 

kuten oli ajateltu. Myöskään Inventor ja Microstation V8.1 ei saanut tiedostoa au-

ki. Useiden kokeilujen ja vastaanotettujen tiedostojen jälkeen AutoCAD avasi 

erään tiedoston 3ds- ja sat- muodoissa. Syytä, miksi ensimmäinen tiedosto ei 

avautunut, ei lähdetty selvittämään. Vika saattoi olla siinä, että ensimmäinen tie-

dosto tuli pakattuna ja toinen ei. Toinen, todennäköisempi syy saattoi olla, että 

tiedostot oli tallennettu eri acis-versioilla, toinen uudella ja toinen vanhalla. 

2.2.3 Erotin 

Seuraavaksi käsittelyyn otettu komponentti oli erotin. Siitä piirrettiin kolme ver-

siota; erotin ilman maadoituserottimia, erotin yhdellä maadoituserottimella ja ero-

tin kahdella maadoituserottimella. Yleisimmin käytetty erotin on sellainen, jossa 

on yksi maadoituserotin. 

Erotin on mekaanisesti toimiva kytkinlaite, joka auki-asennossa aikaansaa luotet-

tavan erotusvälin ja kiinni-asennossa kykenee johtamaan kuormitus- ja oikosulku-

virran, mutta jolta ei vaadita katkaisu- eikä sulkemiskykyä. /14/ 
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2.2.4 3D-piirtäminen 

Kaikki komponentit on piirretty niiden valmistajalta saatavien mittapiirustuksien 

perusteella. Kaikkia mittatietoja näistä piirrustuksista ei löytynyt, joten ne täytyi 

laskea vertailumenetelmällä. 

Piirtäessä teki pieniä, mutta tärkeitä huomioita 3D toiminnoista. Esimerkiksi kap-

paletta piirtäessä, kannattaa valita sellainen katselukulma, jossa kappale tulee piir-

rettyä heti oikeaan asentoon. Oikea katselukulma täytyy opetella yrityksen ja 

erehdyksen kautta. 

Kappaleiden siirto ja kahden kappaleen kohdistaminen tuotti aluksi ongelmia. 

Kun kaksi kappaletta oli yhdestä katselusuunnasta kohdakkain, saattoivat ne toi-

sesta suunnasta katsottuna olla todella kaukana toisistaan. Kun tässä katselukul-

massa siirsi kappaleet kohdakkain, saattoivat ne taas toisessa olla erillään. Tämä 

hidasti piirtämistä, kunnes apuviivoja ja tartunta (Object Snap ja 3D Object Snap)- 

työkalua huomasi käyttää oikealla tavalla hyväksi.  

Otetaan esimerkkitapaukseksi sellainen, jossa kaksi kappaletta halutaan siirtää 

päällekkäin niin, että niiden keskiakselit ovat samassa linjassa. Siirtäminen kan-

nattaa aloittaa siitä, että piirtää paikallaan pysyvän kappaleen keskeltä (tartunta 

päällä) apuviivan sille puolelle mille toinen kappale on tarkoitus siirtää. Sen jäl-

keen valitaan MOVE-komennolla siirrettävä kappale ja otetaan kiinni siirrettävät 

kappeleen keskeltä (tartunta päällä). Tämän jälkeen otetaan tartunta pois päältä ja 

siirretään kappale oikealle kohdalle toista kappaletta apuviivojen avulla. Saman 

joutuu usein toistamaan myös toisesta katselukulmasta. 

Kulmapakotus (Ortho Mode)-toiminto kannattaa usein pitää päällä 3D-kappaleita 

piirrettäessä. 

Kappaleita voidaan yhdistää UNION-komennolla, jolloin erillisistä solid-

kappaleista tehdystä komponentista saadaan yksi iso solid-muodossa oleva kappa-

le. Tätä komentoa ei kuitenkaan kannata kovin innokkaasti käyttää tämän insinöö-
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rityön aikana saatujen kokemuksien mukaan. Kun kappaleet on onnistuneesti saa-

tu yhdistettyä, niiden erottaminen takaisin siihen muotoon, mitä ne olivat ennen 

UNION-komentoa, voi tuottaa hankaluuksia. Ohjelmassa on SEPARATE-

toiminto, jonka tarkoituksena on erottaa UNION-komennolla yhdistetyt kappaleet 

toisistaan, mutta sitä ei useista yrityksistä huolimatta saatu täysin toimimaan. Jo-

ten, jos kappaleita on tarkoitus muokata myöhemmässä vaiheessa, kannattaa säi-

lyttää/tallentaa siitä myös sellainen versio, missä kokoamiseen käytetyt solid-

kappaleet ovat vielä erillään. 

2.2.5 132 kV:n sähköaseman ulkokentän piirtäminen 

Kun tarvittavat komponentit 132 kV jännitetasolle oli piirretty, voitiin aloittaa 

sähköaseman ulkokentän piirtäminen ja kokoaminen piirretyistä komponenteita. 

Sähköasemaksi valittiin valmis projekti Vaasa Engineering Oy:n tiedostoista. 

Näin saatiin ensimmäisen ulkokentän piirtämistä helpotettua, sillä 2D-muodossa 

olevista valmiista layout-kuvista saatiin tarkat mitat komponenttien etäisyyksistä 

ja korkeuksista. Johdotukset päätettiin piirtää 3D POLYLINE-komennolla. 

Vattenfall Eldistributin AB standardeja noudattaen, vaihevälinä käytettiin 2500 

mm. Lähteessä Generell specifikation för kraftanläggningar sanotaan Vattenfall 

Eldistirbution AB:n soveltavan sähköaseman ulkokentällä seuraavanlaisia etäi-

syyksiä; nimellisjännitteen ollessa 82,5 kV, vaiheväli on 1500 mm ja nimellisjän-

nitteen ollessa välillä 145-170 kV, vaiheväli on 2500 mm. 

 Ensin komponentit sijoiteltiin ulkokentälle oikeille korkeuksille ja oikeille etäi-

syyksille toisistaan. Tämän jälkeen terästelineet muokattiin oikean korkuisiksi ja 

vaihdettiin vaiheväli niihinkin 2500 mm. 

Johdotuksien piirtämistä aloitettaessa huomattiin, että 3D POLYLINE-johdolle ei 

saanut määriteltyä halkasijaa. Tämä ongelma jätettiin myöhemmin ratkaistavaksi 

ja johtimet päätettiin ainakin näin aluksi piirtää ilman määriteltyä halkaisijaa.  
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Että johdotukset saataisiin kulkemaan komponentilta toiselle, täytyi ne piirtää 

kahdesta eri katselukulmasta. Paras tapa oli piirtää yhden vaiheen johdotukset en-

sin sivusta päin katsottuna (katselukulma, 3D VIEW: Front). Tässä kohtaa ”kul-

mapakotus” kannatti pitää pois päältä, jotta johdotukset saatiin piirrettyä mahdol-

lisimman aidon ja sulavan näköisesti. Kun johdotukset tästä kuvakulmasta oli piir-

retty, täytyi ne tarkistaa myös ylhäältäpäin (katselukulma, 3D VIEW: Top ). Siellä 

johdotuksia joutui yleensä siirtelemään suoraan linjaan. Kun johtoja siirreltiin yl-

häältäpäin katsottuna, täytyi muistaa pitää kulmapakotus päällä ja tartunta pois 

päältä, tällöin varmistettiin, että johtoja ei tavinnut siirrellä uudelleen katselukul-

massa ”Front”. Myös apuviivat olivat tarpeen, että johdotukset saatiin menemään 

suoraviivaisesti komponentilta toiselle.  

Kuvassa 4 näkyy tilanne, jossa johdotukset oli piirretty edestäpäin katsottuna.  

Kuvassa 5 nähdään miltä johto näytti ylhäältäpäin katsottuna. Tämän päättötyön 

aikana ei selvennyt, miten johdotukset saataisiin menemään kerralla oikein. 

 

Kuva 4. Johdotusten piirto, kuvakulma edestä 
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Kuva 5. Johdotusten piirto, kuvakulma päältä 

Yhden vaiheen ollessa valmis, saatiin muut vaiheet paikoilleen helposti kopioi-

malla.  

2.3 52 kV:n jännitetaso 

Kun ensimmäinen sähköaseman ulkokenttä oli saatu valmiiksi, päätettiin kokeilla 

tarjouskuvien piirtämistä 3D:nä. Jännitetasona oli 52 kV. Tarjous oli sellainen, 

että nyt tehtävä kenttä tulisi olla mahdollista laajentaa H:n muotoiseksi. Koska 

kenttä täytyi olla laajennettavissa, täytyi ajatella myös maan alla olevia johdotuk-

sia siten, että ne eivät olisi laajennuksen tiellä. Tarjouksesta piirrettiin kaksi ku-

vaa. Yksi, jossa näkyy nyt rakennettava ulkokenttä ja yksi, joka kuvaa tulevaisuu-

dessa laajennettavaa kenttää. 

Koska työ oli vasta tarjous, ei komponenteista löytynyt valmiita pdf-kuvia, joista 

olisi saanut tarkat mitat. Siksi komponenttien kuvia täytyi kerätä Vaasa Enginee-

ring Oy:n vanhojen projektien tiedostoista. Vaiheväli otettiin erottimen tiedoista, 

jossa se oli 1350 mm. 
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Tälle jännitetasolle piirrettiin tukieristin, katkaisija, erotin, virta- ja jännitemuun-

tajat sekä muuntaja. Monelle komponentille löytyi käyttökelpoinen kuva, mutta 

esimerkiksi ylijännitesuojaa ei löytynyt oikean kokoista. Ylijännitesuoja piirrettiin 

soveltaen 120 kV:n ja 72 kV:n ylijännitesuojan kuvia. Myös muuntajan piirtämi-

nen tuotti hieman ongelmia, sillä muuntajasta tiedettiin pelkästään ulkomitat: pi-

tuus x leveys x korkeus = 3,5 x 2 x 3,3. Koska muuntajan tehoa ei tiedetty, valit-

tiin tiedostoista mahdollisimman sopivan kokoinen muuntaja ja piirrettiin se. 

Tätä projektia varten täytyi myös mitoittaa ukkosmasto, joka suojaisi uutta kenttää 

ukonilmalla. Ohjeet mitoittamista varten löytyi SFS6001-standardeista. 

2.3.1 Johdotukset 

Tässä vaiheessa asiaksi otettiin selvittää miten johdotuksille saadaan annettua oi-

kea halkaisija. AutoCADin Help-toiminnon avulla etsittiin sopivaa vaihtoehtoa, 

millä halkaisija saataisiin määriteltyä, koska 3D polyline-johdolle sitä ei pystynyt 

antamaan. Vastaukseksi löytyi SWEEP-komento. Siinä annettua polkua pitkin 

”pyyhkäistään” halutunlainen muoto. Esimerkiksi tässä tapauksessa toimittiin si-

ten, että piirrettiin ensin ympyrä, jonka halkaisija oli sama kuin köyden halkaisija, 

ja valittiin tämän jälkeen komento SWEEP. SWEEP-toiminto pyytää ensin mää-

rittämään pyyhkäistävän muodon (ympyrä) ja sen jälkeen määrettelemään polun, 

jota pitkin ympyrä ”pyyhkäistään” (3D-polyline). Köyden halkaisijana käytettiin 

21mm ja putken halkaisijana 100 mm. 

2.3.2 Tarjouskuvan ulkonäkö 

Koska piirustukset tulivat tarjouskuviin, täytyi ulkonäön olla myös siisti. Tässä 

3D-tekniikalla tehdyssä tarjouskuvassa päädyttiin siihen ratkaisuun, että piirustuk-

sesta tehdään AutoCADin layout puolella kuva, jossa yhteen pohjaan tuodaan ul-

kokenttä kolmesta eri katselukulmasta. Ensin täytyi kuitenkin opetella, kuinka tä-

mä käytännössä toteutettaisiin.  
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Layout-puolelle täytyi piirtää kolme kehystä, jokaiselle katselukulmalle omansa. 

MV-komennolla näihin kehyksiin saatiin tuotua Model-puolella piirretty 52 kV:n 

ulkokenttä. Yhdessä kehyksessä tehtävät muutokset päivittyvät jokaiseen kehyk-

seen layout-puolella ja model-puolella. Esimerkiksi komponenttien siirtäminen tai 

mittatietojen lisääminen päivittyi kaikkiin kuviin. Jokaisen kehyksen sisälle pääs-

tiin kaksoisklikkaamalla kehystä. Kehyksen sisällä kuvan katselukulmaa saatiin 

muutettua ja kenttää zoomattua. 

Tarjouskuvassa tarvittavat mittatiedot näyttivät kuitenkin sivuttaisessa kuvakul-

massa hassulta (Kuva 6.). Koska yhden kehyksen sisällä tehtävät mittaukset päi-

vittyivät jokaiseen kehykseen, täytyi miettiä miten mitoituksia saataisiin lisättyä 

kuviin niin, että ne näkyvät vain yhdessä kehyksessä.  Paperitilassa tämä onnistui. 

Vastaan tuli kuitenkin heti toinen ongelma; kehyksissä olevat piirustukset eivät 

olleet oikeassa skaalassa, joten mittatulokset eivät olleet oikeita. Pitkän ajan ja 

monen vaihtoehdon jälkeen AutoCADin Helpistä löytyi komento PSVPSCALE. 

Siinä saadaan annettua piirustukselle skaalauksen koko. Sen jälkeen komennolla 

VPORTS valitaan kehyksen malli (yksi kehys, kaksi kehystä vaakasuorassa, kaksi 

kehystä pystysuorassa) ja piirretään se piirustuspohjaan. Tällöin ulkokenttä ilmes-

tyy kehyksen sisälle oikeassa mittakaavassa. Joitain muutoksia jouduttiin teke-

mään myös mitoitustyyliin. 

 

 

 



23 

 

 

Kuva 6. Mittatietoja layout-tilassa 

Piirustus, joka on tuotu VPORTS-komennolla kehykseen, on skaalassa vain siinä 

muodossa kuin se on tuotu kehykseen. Skaalaukset muuttuvat, jos kuvaa kääntää 

3D VIEW-komennolla. Kuvaa ei myöskään saa zoomata, sillä sekin muuttaa skaa-

laa. 

Kuvan tekeminen ei kuitenkaan täysin vielä onnistunut, sillä käytössä ollut pohja 

oli liian pieni. Vaasa Engineering Oy:n tiedostoista etsittiin tavallinen A3-pohja, 

joka lisättiin layout-puolelle. Monien kokeilujen jälkeen huomattiin, että pohjaa 

täytyi vielä skaalata 250-kertaiseksi. Tähän syynä oli se, että komponentit oli piir-

retty 1:1 mittakaavaan.  Kaksi kuvaa (ulkokenttä vinosta ja ylhäältä päin katsottu-

na) tuotiin pohjaan MV-komennolla ja yksi kuva (ulkokenttä sivusta päin katsot-

tuna) VPORTS-komennolla. Näin saatiin ulkokentän kuva, joka piirustuksessa on 

sivusta päin katsottuna, oikeaan skaalaan ja mittatiedot piirrettyä paperitilassa. 

Piirretyt tarjouskuvat löytyvät opinnäytetyön liitteenä (LIITE 1, LIITE 2, LIITE 3, 

LIITE 4, LIITE 5). 
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2.4 AutoCAD vertailu 

Tämän opinnäytetyön aikana on käytössä ollut AutoCAD-ohjelman täysi lisenssi, 

jonka avulla 3D-komponenttien piirtäminen onnistuu. Vaasa Engineering Oy:ssä 

on kuitenkin yleisesti käytössä AutoCAD LT, joka on rajallinen AutoCAD-versio. 

Tämän takia päätettiin kokeilla myös sitä, miten AutoCAD LT käyttäytyy 3D-

kuvan kanssa. 

Komponentteja pystyttiin siirtelemään ja tehdyt muutokset päivittyivät layout-

puolelle myös AutoCAD LT-versiossa. Piirustusta voitiin pyöritellä 3D VIEW-

toiminnon avulla ja kuvan tulostaminen paperille sekä pdf-muotoon onnistuivat. 

Myös DWG True View 2010 onnistui tulostamaan 3D-kuvan pdf-muotoon. 

Täytyi miettiä myös pystytäänkö esimerkiksi tarjouskuvia piirtämään LT-

versiolla. Komponentteja saadaan lisättyä ja siirretty, mutta onnistuuko johdotus? 

3DPOLY-komennolla saadaan piirrettyä johdotukset myös LT-versiossa, mutta 

johdolle ei saada annettua halkaisijaa, koska LT-versio ei tunne SWEEP-

komentoa. Tämän takia tarjouskuvien piirtäminen onnistuu LT-versiolla, sillä tar-

juskuvilta ei vaadita vielä täydellisyyttä. Itse projektin layout-kuvat joudutaan te-

kemään AutoCADin täydellä lisenssillä. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3 PÄÄTELMÄT 

Päättötyö onnistui halutulla tavalla. Työssä onnistuttiin luomaan käyttökelpoisia 

komponentteja, joita voidaan ottaa käyttöön eräänlaisesta komponenttikirjastosta 

block-muodossa. Kuvat ovat käytettävissä myös dwg-muodossa, jotta niitä saa-

daan muokattua halutunlaisiksi eri jännitetasoille. 

Piirrettyjä komponentteja tullaan käyttämään hyödyksi Vaasa Engineering Oy:ssä, 

esimerkiksi tarjouskuvissa, liitinkuvissa ja asennuskuvissa.  

Kuvista saatiin luotua siisti kokonaisuus AutoCADin layout-puolella (LIITE 1, 

LIITE 2), jota voidaan käyttää hyödyksi tarjouskuvia tehdessä. 

3D piirtämistä pystytään jatkossa kehittämään lisäämällä erilaisten komponenttien 

määrää ja jännitetasoja. Tässä opinnäytetyössä piirrettyjä komponentteja pysty-

tään tarvittaessa myös jalostamaan siistimmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi. Kom-

ponenteille pystytään jopa valitsemaan pintamateriaali eri materiaalivaihtoehdois-

ta. Myöhemmin voi olla mahdollista laajentaa 3D piirtämistä maanalaisten johdo-

tusten suunnitteluun ja piirtoon. 
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