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Changes of the design field area and invariably increasing requirements of customers to-
gether with pressure of project pass-through time schedule has guided companies to focus
their main business and strategy from a new point of view. Globalization, mergers or con-
stantly crowing business has driven the design field area companies in situation, where
there is need for common procedures for tools, systems, instructions and also project man-
agement.

The growth of Neste Jacobs and developing of business has affected the main needs for
global guidelines of working and design systems. Neste Jacobs will bring forward develop-
ing of the company procedures with own strategy.  Functional design system tools will fur-
ther and contribute the projects fast delivery cycle and success.

Objectives of this study were harmonization of electrical design systems and tools. Assis-
tant of pre-study phase and elicitation of present situation the needs and boundary condi-
tions for the used tools where found. These where gathered to requirement of design sys-
tems and tools. Used systems and tools where analyzed and technical evaluation was done
with these tools. From the used tools where selected the ones that filled the needs, re-
quirements and boundary conditions of electrical department. List of the most commonly
used design systems and tools was created, also further development requirement of im-
plementation of design systems and tool were found and listed for the project next steps.
These steps will be taken between years 2016 - 2017.

The theory and research method in this work can be applied to other organizations, but the
results of this Master’s Thesis cannot be directly applied to other organizations.
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kunhan tarjolla on internet -yhteys
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IWS International Work Share. Työn jakaminen eri toimistojen välil-
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JAVA  Oliopohjainen ohjelmointikieli, voidaan ohjelmoida täysin itse-

näisiä ohjelmia (vertaa JAVAScript)

JAVASript  Oliopohjainen komentosarjakieli, joka tarvitsee aina WWW-

selaimen toimiakseen

JDBC  Java Database Connectivity. Rajapinta Java-ohjelmistojen ja

erilaisten SQL-tietokantojen välillä
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NJ-way Neste Jacobsin yritysstrategia

ODBC  Open Database Connectivity, tarkoittaa standardoitua avointa

rajapintaa, jonka avulla sovellukset voivat kommunikoida tieto-

kantapalvelimen kanssa

PDS Plant Design System, Intergraph tuoteperheen 3D-

mallinnusohjelma

SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys

SFS Suomen Standardisoimisliitto

SPEL  SmartPlant Electrical, Intergraph tuoteperheen sähkösuunnitte-

lujärjestelmä

SP3D SmartPlant 3D, Intergraph tuoteperheen 3D-mallinnusohjelma

SQL  Structured Query Language, standardoitu kyselykieli, jolla voi-
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VPN  Virtual Private Network, mahdollistaa turvallisen liikennöinnin

Internetin välityksellä esimerkiksi yrityksen verkkoon.

WI Work Instruction, työohje

WWW World Wide Web

Sidosryhmät  Termi sidosryhmät tarkoittaa projektin eri osapuolia, jotka hyö-

tyvät sen lopputuloksesta.
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ton tavoitteet, tarpeet ja odotukset, sekä samalla pyritään esit-
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kehitettävältä systeemiltä vaaditaan, mutta se ei ota vielä kantaa

siihen, miten se toteutetaan.
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1. JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Yrityksen ja sen toiminnan kasvaessa ovat suunnittelujärjestelmät ja toimintatavat jatku-

vassa kehittämisen tarpeessa, jotta ne pystyvät vastaamaan tämän päivän kansainvälisiä

tarpeita. Verkostoituminen ja keskittyminen ydinosaamiseen ohjaavat osaltaan yrityksen

toimintatapoja, tavoitteena on pyrkiä parantamaan kilpailukykyä sekä selviytyä jatkuvasti

muuttuvilla markkinoilla voittajana (TEKES, 2001 s.9).

Yritystasolla Neste Jacobs Oy (myöhemmin pelkkä NJ) vie tätä toimintatapaa ja kehitystä

eteenpäin vuosi vuodelta omalla yhteisellä strategiallaan. Yhtenäiset ja toimivat suunnitte-

lutyökalut ovat yksi tärkeimmistä osa-alueita sähköosaston strategian tukemisessa. Suun-

nittelujärjestelmät ja -työkalut eivät kuulu itse strategiaan, mutta ne edesauttavat sähkö-

osastoa strategian tukemisessa ja sen toteuttamisessa. Toimivat suunnittelujärjestelmät ja -

työkalut edistävät ja tehostavat projektin nopeaa läpivientiä ja sen onnistumista. Tämä dip-

lomityö on osa Neste Jacobsin sähköosaston GBC103-kehitysprojektia.

1.2 Tavoitteet, rajaus ja tutkimuskysymykset

Tämän diplomityön tavoitteena on saada yhtenäistettyä sähkösuunnittelun käytössä olevat

suunnittelujärjestelmät ja -työkalut. Suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen on tarkoitus tu-

kea suunnittelijoita projektien onnistuneessa läpiviennissä. Esiselvityksen, nykytilankartoi-

tuksen sekä tarpeiden ja vaatimusten perusteella analysoidaan, mitkä olemassa olevat

suunnittelujärjestelmät ja -työkalut ovat tarpeellisia ja ne lisätään sähköosaston yhtenäisesti

käyttäviin suunnittelutyökaluihin.

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että epäkäytännöllisistä työkaluista (ohjelmista) luovutaan,

esimerkiksi kalliiden lisenssimaksujen tai huonon käytettävyyden takia. Tarvittaessa tule-

vaisuudessa yritykseen hankitaan uusia suunnittelutyökaluja tai -järjestelmiä. Tämän työn

lopussa esitetään suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen analysoinnin, vertailun ja valinnan
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perusteella ilmi tulleita asioita (puutteita), kehitystarpeita sekä jatkotoimenpiteitä, joiden

avulla suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen yhtenäistäminen suositellaan toteutettavaksi.

Työssä määritetään tietyt reunaehdot ja tarpeet suunnittelujärjestelmille ja -työkaluille.

Tarpeet tulevat suunnittelusta esimerkiksi selvitys-, perussuunnittelu- ja toteutusvaiheesta.

Tarpeet ja vaatimukset ohjaavat omalta osaltaan suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen va-

lintaa ja tätä kautta tehtäviä jatkotoimenpiteitä ja kehittämistarpeita.

Esiselvityksen ja nykytilan kartoituksen perusteella listataan kaikki käytössä olevat suun-

nittelujärjestelmät ja -työkalut. Eri sidosryhmiltä tulevat tavoitteet, tarpeet, vaatimukset se-

kä reunaehdot kirjataan ylös.  Tämän jälkeen järjestelmille ja -työkaluille suoritetaan ver-

tailu. Työkaluja ei esitellä tarkemmin tässä työssä, kuin mitä katsotaan olevan työn kannal-

ta tarpeellista. Tuloksien ja niiden analysointien perusteella määritellään tarvittavat jatko-

toimenpiteet sekä kehittämistarpeet, joiden avulla sähköosaston suunnittelutyökalut saa-

daan yhtenäistettyä. Johtuen projektin laajuudesta, kaikkea tutkimusaineistoa ei ole kuvattu

tässä työssä. Työssä käsitellään asiakkaan näkökulmasta perinteisen vaatimusmäärittely-

prosessin eri vaiheet, koska vaatimusmäärittely ja sen eri osa-alueet liittyvät keskeisenä

osana työkalujen ja erityisesti suunnittelujärjestelmien tarpeiden ja vaatimusten kartoituk-

seen eli esille saantiin. Suunnittelujärjestelmät ovat vaatimuksiltaan monimutkaisempia

kuin normaalit yksittäiset suunnittelutyökalut (ohjelmat). Ohjelmistojen ja ohjelmistotoi-

mittajien hintoja ei esitellä tässä diplomityössä, koska ne ovat luottamuksellisia kahden yri-

tyksen välisiä sopimuksia. NJ:lle tehtävää sähköosaston WI (Work Instruction) -työohjetta

ei myöskään käsitellä laajemmin tässä diplomityössä. Ohjelmistojen ja tietojärjestelmien

rakennetta, rajapintoja sekä järjestelmäympäristöä käsitellään ainoastaan niiltä osin kun sen

katsotaan olevan tarpeellista tämän työn osalta.

Jokaisen sähköosaston henkilön tulisi osata käyttää yhtenäisiä suunnittelujärjestelmiä ja -

työkaluja riippumatta siitä, missä toimipisteessä henkilö työskentelee. Yrityksessä ei aikai-

semmin ole tehty näin laajamittaista kehitysprojektia sähköosastolle. Työssä kerätään ja

kartoitetaan tarvittava informaatio eri toimipisteiden yhteyshenkilöiden välityksellä. Tär-

keässä osassa ovat myös olemassa oleva dokumentaatio, asiantuntijoiden haastattelut, pa-

laverit, työkalujen (ohjelmistojen) käyttöliittymien analysointi sekä workshop eli työpajat.

Kyseisiä asiantuntijahaastatteluja ei ole litteroitu tähän diplomityöhön.
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Päätutkimuskysymys tälle diplomityölle:

Miten sähkösuunnittelun suunnittelujärjestelmät ja -työkalut saadaan yhtenäistettyä?

Alakysymykset:

1. Mikä on tämän hetkinen suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen tilanne?

2. Mitä tarpeita, vaatimuksia ja rajoitteita tulee suunnittelusta?

3. Mitkä ovat analysoinnin perusteella havaitut puutteet?

4. Mitkä ovat ne korjaavat ja vaadittavat jatkotoimenpiteet, jotta työkalut saadaan

harmonisoitua?

1.3 Tutkimusmenetelmät

Tapaustutkimusta käytetään useilla eri tieteenaloilla.  Tapaustutkimukselle ei voida määri-

tellä yhtä tiettyä yleispätevää määritelmää. Usein tapaustutkimukset ovat lähtökohdiltaan ja

tavoitteiltaan erilaisia, ainoa yhteinen tekijä on, että tapaustutkimuksissa tarkastellaan yhtä

tai useampaa tapausta kerralla. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena onkin tapauksen mää-

rittely, analysointi ja sen ratkaisu. Tutkimus voi olla osaltaan laadullista (kvalitatiivista) tai

määrällistä (kvantitatiivista), tutkimuksen aineisto voi olla peräisin monista eri lähteistä ja

se voi olla hankittu monin eri tavoin. (Eriksson & Koistinen, 2005 s.4)

Tapaustutkimus kannattaa valita tutkimusmenetelmäksi seuraavissa tapauksissa:

Pyritään vastaamaan ”mitä-”, ”miten-” ja ”miksi-” kysymyksiin

Tutkijalla on vain vähän kontrollia tapahtumiin

Aiheesta on ennestään vain vähän empiiristä tutkimusta

Tutkimuksen kohteena on jokin tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö

Yin toteaa, että empiirisen tapaustutkimuksen pitää olla tarkka ja totuuden mukainen, sillä

pyritään tutkimaan ja kuvaamaan sekä selittämään tapauksia erityisesti kysymyksien miten

ja miksi avulla. Tutkimuksessa kerätään yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa yksittäises-

tä tai joukkotapauksesta, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Tavoitteena on siis tutkimus-



14

kohteen systemaattinen ja tarkka kuvailu. (Yin, 2009, s. 5-10; Hirsjärvi & Remes & Saja-

vaara, 2004 s.125-126)

Tapaustutkimuksessa suurimpia ongelmia ja haasteita ovat laaja ja monipuolinen tutkimus-

aineisto ja monimuotoinen kysymysten asettelu. Alla on lueteltuna tapaustutkimuksen tyy-

pillisiä ongelmia ja niiden seurauksia. (Eriksson & Koistinen, 2005 s. 43-44)

Epäselvä tapaus/tapausten määrittely. Lukija ei tarkalleen tiedä mikä on tutkittava

tapaus, tai vastaavasti tutkimuksen edetessä tutkimustapauksen määrittely jostain

syystä muuttuu.

Aineiston puutteellinen analysointi. Lukijalla ei ole käsitystä millaiseen analyysiin

esitetyt tulokset sekä johtopäätökset perustuvat.

Heikot yhteydet aikaisempiin empiirisiin tutkimuksiin, jotka tukisivat kyseistä käsi-

teltävää tutkimusta. Lukijalle ei ole esitelty muita empiirisiä tutkimuksia, joissa oli-

si käsitelty samoja kysymyksiä tai teemoja.

Raportointi on mitäänsanomaton. Lukijalta katoaa mielenkiinto tutkimuksen luke-

miseen.

Saavutettujen tulosten vähäinen pohdinta. Mitkä olivat johtopäätökset ja mitä uutta

kyseisestä tutkimuksesta opittiin?

Tässä diplomityössä käytetään tutkimusmenetelmänä tapaustutkimusta (eng. case-study re-

search). Tutkimus on uutta kartoittava kenttätutkimus, jolla pyritään katsomaan mitä tapah-

tuu, sekä samalla etsiä uusia näkökulmia tutkittavaan asiaan (Hirsjärvi et al, 2004 s.128-

129). Tutkimuksessa tarkastellaan rajattua kokonaisuutta: Miten sähköosaston suunnittelu-

järjestelmät ja -työkalut saadaan yhtenäistettyä? Tähän kontekstiin (asiayhteyteen) liittyy

läheisesti sähköosaston organisaatio, eri sidosryhmät, toimintaympäristö sekä toimintata-

vat.

Tutkimus täyttää kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen pääpiirteet: Se on tapaustutki-

mus, jonka informaatiota kerätään eri menetelmien avulla, kuten asiantuntijahaastattelujen,

palaverien ja sähköpostien välityksellä. Tutkimuksen tarkoituksena on aineiston monita-

hoinen sekä yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi et al, 2004 s.153-155)
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Tutkimuksessa ymmärrys kokonaisuuteen saadaan kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tut-

kimuksen kautta.  Kirjallisuusosuudessa käsitellään tutkimuskysymyksiin sekä tutkimuk-

sen aihepiiriin liittyviä lähteitä. Kirjallisuusosuus tuottaa tarvittavan esiymmärryksen tut-

kittavaan aiheeseen. Empiirisessä eli kokemusperäisessä osuudessa saadaan tutkittavaan

ongelmaan eri näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Tutkimusaineiston analysoinnin ja niis-

tä seuraavien toimenpiteiden perusteella saadaan (tutkimus)kysymyksiin tarvittavat vasta-

ukset.

1.4 Työn rakenne

Työn ensimmäisessä luvussa esitellään diplomityön johdanto, tavoitteet ja tutkimuskysy-

mykset sekä tutkimusmenetelmät.  Luvussa kaksi tarkastellaan, millä perustein ja milloin

yrityksen on syytä hankkia uusi tietojärjestelmä (tai työkalu), sekä mitkä ovat suurimmat

syyt järjestelmähankintojen epäonnistumiseen. Luvussa kolme käydään lävitse eri järjes-

telmätyypit, sekä mitkä ovat näiden vaikutukset vaatimusmäärittelyyn ja hankintaproses-

siin: Millaisen yrityksen tai organisaation on järkevää lähteä hankkimaan mitäkin järjes-

telmää? Luvussa neljä keskitytään tarpeiden ja vaatimusten kartoitukseen, kartoitusteknii-

koihin sekä yleisesti vaatimusmäärittelyprosessiin.  Luvussa viisi esitellään case-tapauksen

eli NJ:n toimitusprosessia ja nykytilaa, niiltä osin kuin sen katsotaan olevan oleellista työs-

sä käsiteltävien asioiden kannalta: Alkaen projektin myynnistä ja päättyen sähkösuunnitte-

luun. Samassa luvussa kuvataan ja käydään lävitse myös esiselvitysvaiheessa tulleista ha-

vaintoja ja ongelmakohtia, joihin haetaan ratkaisua suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen

yhtenäistämisellä. Luvussa kuusi käydään lävitse case-yrityksen GBC103-kehitysprojekti

ja sen eri vaiheet. Luvussa seitsemän käsitellään sähkösuunnittelujärjestelmiin ja -

työkaluihin liittyviä tarpeita ja vaatimuksia. Luvussa kahdeksan on esitettynä suunnittelu-

järjestelmien ja -työkalujen vertailu sekä valinnat. Luvussa yhdeksän on esitettynä tutki-

muksen tulokset ja niiden arviointi, sekä vaadittavat jatkotoimenpiteet ja kehitystarpeet.

Luvussa 10 on esitettynä työn yhteenveto.
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2. TIETOJÄRJESTELMÄ HANKINTANA

Tässä luvussa käydään lävitse erilaisia lähtökohtia ja syitä, jotka vaikuttavat tietojärjestel-

mien hankintaan ja hankintapäätökseen. Kappaleessa pyritään vastaamaan mitä tietojärjes-

telmillä tavoitellaan, samalla käydään läpi minkä takia niin moni tietojärjestelmä tai ohjel-

mistohankinta on epäonnistunut. Suunnittelutyökalujen (ohjelmistojen) hankintaa voidaan

perustella samankaltaisina operatiivisina tai strategisina investointeina kuin vastaavat laa-

jemmat tietojärjestelmien hankinnat.

Kettusen mukaan: ”Tietojärjestelmällä tarkoitetaan ihmistä, tietojenkäsittelylaitteistoa, tie-

donsiirtolaitteista ja ohjelmista koostuvaa järjestelmää, jonka tarkoitus on tietoja käsittele-

mällä tehostaa tai helpottaa jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi” (Kettunen,

2002 s.18).

Paakki puolestaan toteaa: ”Järjestelmä (system) tarkoittaa joukkoa (järjestel-

mä)komponentteja, jotka toimivat yhteistyössä täyttääkseen jonkin tavoitteen.” Järjestelmä

on laajempi käsite kuin ohjelmistojärjestelmä. Se sisältää muun muassa käyttäjät.  (Paakki,

2011)

Tässä diplomityössä tietojärjestelmä ja suunnittelujärjestelmä rinnastetaan samanlaiseksi

käsitteeksi. Suunnittelujärjestelmä on isompi kokonaisuus kuin suunnitteluohjelmisto.

Suunnittelujärjestelmä koostuu muun muassa tietokantapalvelimesta, tietokannasta, tieto-

kannanhallintajärjestelmästä, tiedonhallintajärjestelmästä, ohjelmistosovelluksesta (asia-

kasohjelmasta), päätelaitteesta ja käyttäjistä.

2.1 Miksi ja milloin tietojärjestelmä hankitaan?

Tietotekniikka ja tietojärjestelmät nähdään samanlaisena investointina kuin mitkä tahansa

muut yrityksen tekemät investoinnit. Tietojärjestelmillä tavoitellaan saatavaksi vastaavia

hyötyjä kuin esimerkiksi muilla teollisuuden prosessilaiteinvestoinneilla. Päätavoitteena on

yrityksen tuotannon tai toiminnan tehostaminen, samalla pyritään inhimillisten virheiden

vähentämiseen ja tätä kautta laadun parantamiseen. Kyseiseen tavoitteeseen päästään tieto-
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järjestelmän tuoman automatisoinnin avulla, joka osaltaan helpottaa yrityksen toimintojen

suorittamista. (Kettunen, 2002 s.23-27)

Kettusen mukaan tietojärjestelmillä voidaan saavuttaa liiketoimintaa tukevia hyötyjä, ku-

ten: Kustannuksien vähentyminen sekä tulovirran lisääntyminen, alihankintaketjujen tiivis-

täminen, prosessin automatisointisoinnin kautta tapahtuvien virheiden vähentyminen sekä

laadun parantuminen ja tästä seuraava kilpailukyvyn varmentaminen. (Kettunen, 2002

s.23-27)

Jos yritys kokee, että käytössä olevat järjestelmät eivät voi toimia pohjana uudelle järjes-

telmälle tai vastaavasti yrityksellä ei yksinkertaisesti ole riittävän kattavaa olemassa olevaa

järjestelmää, on yrityksen syytä käynnistää hankintaprojekti. Pienempien yrityksien koh-

dalla ongelmaksi voi muodostua hankkeen vaativuus ja tarpeiden määrittely. Tästä johtuen

yritys voi ”nojata” liiaksi toimittajaan, jolloin toimittaja saa helposti liian suuren roolin ja

voi näin ollen ohjata projektia omalla haluamallaan tavalla.  Tuotteen (ohjelmiston) totuu-

denmukaisen kuvan saamiseksi yrityksen on syytä esim. testata ja kokeilla ohjelmistoa

omalla aineistollaan, sekä tutustua vastaaviin toimittajan esittämiin referensseihin (käytös-

sä oleviin järjestelmiin muissa yrityksissä).  Suurempien ohjelmistotoimittajien tarjoamat

ratkaisut ovat varsin pitkälle vietyjä ja valmiiksi määriteltyjä. Usein toimittajat tarjoavatkin

ohjelmiston konfiguroinnin kautta tapahtuvia räätälöityjä ratkaisuja, joissa huomioidaan

asiakkaan toimintatapa ja tarpeet. Näissä tapauksissa asiakkaalta vaaditaan kuitenkin syväl-

lisempää tietotekniikka osaamista. Luvussa kolme käsitellään tarkemmin järjestelmätyyp-

pejä ja niiden valintaa. (Kettunen & Simons, 2001 s.130).
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Syitä tietojärjestelmien hankintaan yrityksen kannalta tarkasteltuna:

Strategiset investoinnit

 Lain vaatimat investoinnit  Uusien asiakkuuksien  Tavoitteena markkinariskin
esim. taloushallinnon hankkiminen tai asiakas- vähentäminen investoinnin avulla
ohjelmistoihin uskollisuuden parantaminen

 Asiakkaan toimitusketjun  Uusien jakelukanavien  Vastaaminen kilpailijoiden
ohjaukseen liittyvät avaaminen tekemiin investointeihin
investointivaatimukset

 Prosessin uudistamisen  Olemassa olevan tieto-  Kehitystoiminta, jonka tavoitteena
tai rutiinien automatisoinnin järjestelmän korvaaminen  on kilpailuedun saavuttaminen
kautta haettavat säästöt tai laajentaminen  Uusien teknologioiden

 Toiminta- sekä tarjontaketjun  Vanhan teknologian innovatiivinen käyttö
ohjausjärjestelmät käyttöiän pidennys kilpailuedun saavuttamiseksi

Välttämättömyys-
investoinnit

Tuottojen
lisääminen

Markkina-aseman
turvaaminen

Operatiiviset investoinnit

Kustannusten
alentaminen

Laajennus- tai
korvausinvestointi

Uusien alojen tai
asiakkaiden valtaaminen

Kuva 1 Tietojärjestelmien eri investointien syyt (Kettunen, 2002 s.24)

Investoinnit voidaan perusteella monella eri tapaa, kuten kuvasta 1 voidaan päätellä. Ope-

ratiiviset investoinnit (eli toimintaa ylläpitävät investoinnit) on monesti helpompia perus-

tella kuin vastaavat strategiset investoinnit, koska strategisiin investointeihin liittyy aina ta-

loudellisia epävarmuuksia ja niitä on vaikea ennakoida, esimerkkinä tulevaisuuden eri ske-

naariot. Seuraavaksi käydään läpi eri investointiperiaatteita.

Kettusen (2002, s.25-26) mukaan (kuva 1)  kaikissa tietojärjestelmien investoinneissa ja

perusteluissa olisi hyvä käyttää aina taustatukena taloudellisia laskelmia, mutta toisaalta

jokaisella investointityypillä on omat erilaiset tekniikat investointien perusteluiksi:

1. Välttämättömyys investoinnit voidaan perusteella helpoimmin, toisaalta lakiin ja vi-

ranomaisvaatimuksiin pohjautuvia investointeja ei ole käytännössä tarvetta edes pe-

rustella. Tästä johtuen investoinnille ei näin myöskään ole tuottovaatimuksia. Yh-

teistyökumppaneiden ja toimitusketjun vaatimissa investoinneissa on syytä tarkas-

tella kumppanuuden tai asiakkuuden merkittävyyttä, onko investointi taloudellisesti

kannattava.
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2. Tuottojen lisäämiseen perustuvat investoinnit voidaan perustellaan tuottolaskelmil-

la, kuten takaisinmaksuajan, nykyarvomenetelmän sekä sisäisen korkokannan las-

kentamenetelmän perusteella.  Kyseisellä investoinnilla tähdätään lisääntyneeseen

asiakasuskollisuuteen sekä uusien asiakkuuksien hankintaan.

3. Kustannuksia alentavat investoinnit perustellaan myös tuottolaskelmilla, esimer-

kiksi takaisinmaksuajalla. Kustannussäästöjen toteutumista ei aina ole helppoa

näyttää toteen. Tämän takia perusteluiden tulee olla selkeitä ja niiden pitää tukeutua

investointilaskelmiin. Yrityksen johdon on helpompi hyväksyä kyseinen investointi

päätös, jossa voidaan selkeästi osoittaa tietojärjestelmä investoinnin tehostavan, tu-

kevan tai jopa uudistavan yrityksen toimintaprosesseja.

4. Laajennus- tai korvausinvestoinnit pystytään perustelemaan historiatietojen pohjal-

ta. Saadaan vastaus siihen, mitkä ovat olleet kyseisen tietojärjestelmän hyödyt ja

miten laajennus mahdollisesti parantaa yrityksen toimintaa? Korvausinvestoinneis-

sa investointilaskelmien lisäksi on olemassa selkeät toiminnalliset syyt sekä tarpeet,

jotka osaltaan tukevat investointipäätöstä.

5. Markkina-aseman turvaamiseen perustuvat investoinnit pitää pystyä perustelemaan

taloudellisilla laskelmilla sekä myös toiminnallisilla syillä. Tässä tapauksessa toi-

minnalliset syyt ovat tärkeämpiä kuin taloudelliset laskelmat. Investointia tulee tar-

kastella siitä näkökannalta, mitä vaikutuksia on jos investointia ei suoriteta, entä

mahdolliset menetetyt tulot tai asiakkuudet? Toisaalta laskelmissa tarkastellaan

mahdolliset saavutettavat hyödyt jos investointi toteutetaan. Kilpailevilta yrityksiltä

sekä markkina-alueelta tuleva paine ohjaa usein yrityksiä tämän kaltaisissa inves-

toinneissa.

6. Uusien alojen tai asiakkaiden valtaamista tavoittelevat investoinnit ovat luonteel-

taan strategisia. Kyseiset investoinnit pitää pystyä perustelemaan taloudellisilla las-

kelmilla. Laskelmat perustuvat eri skenaarioihin ja nämä puolestaan antavat erilai-

sia tulevaisuudenkuvia. Näiden pohjalta voidaan tarkastella yrityksen kilpailukykyä

ja investointien kannattavuutta eri tulevaisuuden tiloissa. Tällaisissa investoinneissa

ei voida odottaa yhtä tiettyä tuottovaatimusta, tästä johtuen tavoiteltavat hyödyt

ovat toteutuksen taloudellisuus ja yrityksen toimintastrategian tukeminen.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että aina ei ole olemassa taloudellista perustetta hankinnalle,

joskus esimerkiksi lakisääteiset asiat nousevat määrääväksi tekijäksi. Toisaalta investoinnit

tulisi aina pystyä perustelemaan taloudellisilla laskelmilla: Mitkä ovat saatavat hyödyt ja

millainen on oletettu takaisinmaksuaika? Strategiset investoinnit vaativat taloudellisten

laskelmien tueksi myös muita perusteluja, koska näissä investoinneissa tuotto-odotukset

perustuvat lähes poikkeuksetta mahdollisiin skenaarioihin lähitulevaisuudessa.  Tämä puo-

lestaan hämärtää investoinnista saatavia hyötyjä sekä lisää investointiin kohdistuvaa epä-

varmuutta. (Kettunen, 2002 s.25-26)

2.2 Hankinnan epäonnistumisen syyt

Suurimpana yksittäisenä syynä hankinnan epäonnistumiselle pidetään puutteellista vaati-

musmäärittelyä. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) mukaan jo-

pa 75 % ohjelmistoprojekteista epäonnistuu puutteellisen vaatimusmäärittelyn takia. Ket-

tunen ja Simons toteavat vaatimusmäärittelyn luovan perusedellytykset järjestelmähank-

keen onnistumiselle. Vaatimusmäärittely on tehtävä riippumatta hankittavasta järjestelmäs-

tä, oli kyseessä standardi-, esikonfiguroitu pakettiratkaisu- tai täysin räätälöity järjestelmä

ratkaisu. Projektissa työskentelevät henkilöt ja heidän tekemät havaintonsa kartoituksista

sekä tarpeista eivät aina jalostu vaatimusmäärittelyihin toivotulla tavalla. Lopulliset vaati-

mukset voivat erota suuresti varsinaisten loppukäyttäjien toivomista tai haluamista vaati-

muksista. Suurimpana uhkana nähdään puutteellinen vaatimusten keräämiseen käytetty

dokumentointi ja menetelmät, toisaalta vaatimusten määrittely pitäisi toteuttaa aina projek-

tina, jolla varmistetaan tarvittavat resurssit projektin onnistuneeseen läpivientiin. Vaati-

musmäärittely antaa hyvän pohjan markkinoilla olevien järjestelmävaihtoehtojen vertai-

luun (JUHTA, 2009 s.9-10; Kettunen & Simons, 2001 s.129)

Kettusen ja Simonsin mukaan organisaation osaaminen ja suhtautuminen tietojärjestelmä-

hankkeisiin vaikuttaa kriittisesti hankinta- ja käyttöönottovaiheen onnistumiseen. Pienem-

millä yrityksillä tietojärjestelmä osaaminen on suhteellisen heikkoa, tämä osaltaan voi vai-

kuttaa järjestelmävaatimuksien epäonnistumiseen, joka vastaavasti lisää riskiä epäonnistu-

neelle järjestelmän valinnalle. Jossain tapauksissa yritys näkee järjestelmän tuomat edut
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liian optimistisina, toisinaan järjestelmiä on hankittu ilman, että olisi mietitty todellisia tar-

peita tai hankinnasta johtuvia seurauksia. (Kettunen & Simons, 2001 s.50)

Käyttöönottoprosessi on yksi haastavammista asioista vaatimusmäärittelyn ja organisaa-

tiosaamisen ohella. Aina hyvä vaatimusmäärittely ja laaja-alainen organisaatiokaan ei vält-

tämättä takaa järjestelmän käyttöönottamista ilman ongelmia. Käyttöönottoon sisältyy mo-

nia eri asioita, kuten käytönaikainen tuki ja kehittäminen. Se on osaltaan tiedonluonti- ja

oppimisprosessi, jonka kautta koko järjestelmän potentiaali saadaan esille. Huomioitavaa

on myös monien eri tahojen osallistuminen käyttöönottoon: Jokaisella taholla on omat eri-

laiset intressit, tavoitteet ja menetelmät, joiden avulla voidaan saavuttaa ja edesauttaa käyt-

töönottoprosessin kehittämistä. Käyttöönotossa on huomioitava olemassa olevat toiminta-

tavat sekä -prosessit. Näiden muuttaminen voi onnistua helposti ja nopeasti, mutta joskus

se vaatii enemmän aikaa ja asteittaista etenemistä eli ”jalkauttamista”, tämä osaltaan hei-

jastuu tietojärjestelmän käyttöönottoon. (Kettunen & Simons, 2001 s.17-31, 131)

Äärimmäisinä esimerkkeinä viime vuosilta Suomessa toteutettujen järjestelmä hankkeiden

ja käyttöönottojen epäonnistumiset: Valtion Rautateiden (VR) uusi lippujärjestelmän käyt-

töönottaminen yhdessä yössä. Järjestelmän ylikuormittuminen ja tästä johtuva vikaantumi-

nen, joka kaatoi lopulta koko järjestelmän. Sampo Pankin -tietojärjestelmän yhdistyminen

Danske Bankin kanssa, joka johti pankin verkkosivujen kaatumiseen ja muutama päivä

myöhemmin laitteet vikaantuivat ja kaatuivat kokonaan. Tämän lisäksi järjestelmästä löy-

dettiin myös ohjelmointivirheitä. Näiden lisäksi myös pankkikortit lakkasivat osittain toi-

mimasta seuraavien kuukausien aikana. (Vanhala, 2012)
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3. JÄRJESTEMÄTYYPIT JA NIIDEN VAIKUTUS

Ennen vaatimusmäärittelyyn ryhtymistä on syytä tarkastella valittavia järjestelmiä (tai vas-

taavasti ohjelmia) niiden toteutustavan mukaan. Vaatimusmäärittelyyn vaikuttaa muun

muassa vaatimuksien suorittaja sekä ympäristö jossa toimitaan. Yhtenä suurimpana asiana

tulee kuitenkin vaikuttamaan yrityksen käytössä olevat resurssit ja yrityksen koko. Järjes-

telmät voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan.

1. Räätälöidyt järjestelmät

2. Esikonfiguroidut ja parametroitavat järjestelmät

3. Täysin standardit tuotteet

(Kettunen & Simons, 2001 s.128-129)

3.1 Räätälöidyt järjestelmät

Räätälöidyt järjestelmät ovat järjestelmiä, jotka kehitetään kokonaan tietyn asiakkaan tar-

peiden mukaan. Tällaisessa tapauksessa ei ole olemassa mitään valmista ratkaisua josta

lähdettäisiin liikkeelle. Räätälöidyn järjestelmän hyvänä puolena on se, että saadaan juuri

sellainen järjestelmä kuin halutaan. Toisaalta haittapuolena voidaan nähdä vaatimusmäärit-

telyn roolin korostuminen sekä kehittämis- ja ylläpitokustannukset. Räätälöinti sitoo aina

resursseja sekä ohjelmiston toimittajalta kuin asiakkaalta. Koska vastaavaa kokonaista tuo-

tetta ei ole välttämättä aikaisemmin tehty, tuotteesta ei ole kokemusta ennen kuin järjes-

telmä on saatu luotua ja testattua. Isoimpana riskitekijänä voidaan nähdä hankkeen viiväs-

tyminen tai jopa sen epäonnistuminen. (Kettunen & Simons, 2001 s.129)
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3.2 Esikonfiguroidut ja parametroitavat järjestelmät

Esikonfiguroiduilla ja parametroitavilla järjestelmillä tarkoitetaan yleensä standardoituja

tuotteita, joista asiakassovellus luodaan konfiguroimalla ja parametroimalla. Konfiguroin-

nista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä modulaarista tuotetta, joista valitaan tietyt tarvittavat

moduulit ja tämän jälkeen sovellus viritetään asiakkaan tarpeisiin parametroinnin avulla.

Parametreillä voidaan esimerkiksi valita sopivin toimintatapa tai asettaa laskenta- ja rapor-

tointitapoja sekä muokata käyttöliittymää. (Kettunen & Simons, 2001 s.129)

3.3 Täysin standardit tuotteet

Täysin standardit tuotteet ovat räätälöityjen järjestelmien vastakohta. Tämä tarkoittaa sitä,

että käytännössä joka kerta toimitetaan täsmälleen sama järjestelmä. Standardituotteet so-

pivat parhaiten määrättyjen ja tarkasti rajattujen toimintojen tai toimialojen käyttöön.

Tarkkaa rajaa ei ole mahdollista vetää täysin standartoitujen ja parametroitavien järjestel-

mien välille, koska usein standardituotteetkin vaativat perusdatan syötön. (Kettunen & Si-

mons, 2001 s. 129 )

Joissakin tapauksissa toimitettava järjestelmä pitää liittää olemassa olevan yrityksen mui-

hin järjestelmiin, usein tämä vaatii standardisysteemin rinnallekin räätälöityjä ratkaisuja.

Ohjelmistotuotteen- ja toimituksen tyyppi vaikuttaa osaltaan siihen, miten vaatimusmäärit-

tely tehdään ennen toimittajan valintaa, samalla tulisi miettiä mikä rooli asiakkaalla ja toi-

mittajalla on kyseisessä projektissa. (Kettunen & Simons, 2001 s.129)

Yritysten yleisimmin käytetyt ratkaisut ovat luokat 2 ja 3. Jos loppukäyttäjä omaa jo ennes-

tään tietyn toimittajan tuotteita, sekä luottamukselliset suhteet kyseiseen toimittajaan, voi

kyseessä oleva toimittaja olla mukana jo hankintaprosessin alkuvaiheessa: Usein tästä joh-

tuen vaatimusmäärittelyt jäävät suppeammaksi, koska yritys hakee ratkaisujaan kyseiseltä

luotettavalta toimittajalta sekä heidän tuotteistaan. Toisaalta vaatimusmäärittelyn keveys ja

yksittäisen tietyn toimittajan käyttö voivat vaikuttaa pidemmällä tähtäimellä yritykseen ne-

gatiivisesti, koska kaikkia tarpeita ei välttämättä ole laajamittaisesti pohdittu tai huomioitu.

(Kettunen & Simons, 2001 s.129-130)
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4. VAATIMUSMÄÄRITTELY

Tässä luvussa käydään läpi vaatimusmäärittelyprosessia ja sen eri vaiheita. Vaatimuksien

esille saanti eli kartoitus sekä informaation oikea tulkitseminen ovat tärkeässä roolissa kun

määritellään suunnittelujärjestelmien tai -työkalujen vaatimuksia ja tehdään näiden keski-

näisiä vertailuja. Hankittaessa uutta järjestelmää tai ohjelmaa vaatimusmäärittelyprosessi

nousee koko projektin tärkeimmäksi työvaiheeksi, joten sen kokonaisvaltainen ymmärtä-

minen on tärkeää. Luvun viimeisessä kappaleessa todetaan, että vaatimustenhallinta ja vaa-

timusmäärittely luovat yhdessä pohjan järjestelmän hankinnalle ja sen elinkaarelle.

Perinteisen vaatimusmäärittelyn (traditional approach) ohella on olemassa myös (agile ap-

proach) ketterä -vaatimusmäärittelyprosessi. Näiden kahden vaatimusmäärittely (prosessi-

en) lähestymistapoja ja eroja ei tässä diplomityössä käsitellä niiden aihealueen laajuudesta

johtuen, vaan todetaan Ruuskan sanoin ”Ketterä  vaatimusmäärittely sisältää samat vai-

heet kuin perinteisessä lähestymistavassa, joskin  erilailla  ajoitettuina ja  painotettuina”.

Ruuskan tekemässä pro-gradu tutkielmassa vaatimusmäärittely ketterässä ohjelmistokehi-

tyksessä on käyty lävitse näiden kahden eri lähestymistavan eroavaisuuksia. (Ruuska,

2012)

Aikaisemmin kappaleessa 2.2 todettiin, että vaatimusmäärittely on yksi tärkeimmistä ja

vaativimmista projektin vaiheista. Se vaikuttaa koko projektista saatavaan lopputulokseen:

Puutteellinen vaatimusmäärittely voi aiheuttaa järjestelmän tai ohjelmiston vajaan käytön,

huomattavat lisäkustannukset käyttöönottovaiheessa tai jopa järjestelmän käyttöönoton

epäonnistumisen.

Vaatimusmäärittelyksi kutsutaan vaihetta, jossa tunnistetaan järjestelmän tai ohjelmiston

tavoitteet, tarpeet ja odotukset, sekä samalla pyritään esittämään ne järjestetyssä muodossa,

esimerkiksi käyttäjien tai roolien mukaan luokiteltuina. Vaatimusmäärittely kuvaa, mitä

kehitettävältä systeemiltä vaaditaan, mutta se ei ota vielä kantaa siihen, miten se toteute-

taan. (Kettunen & Simons, 2001 s.124)

IEEE 830-1998 -ohjelmiston vaatimusmäärittely standardin mukaan hyvä vaatimusmäärit-

telykäytäntö luo asiakkaan ja toimittajan välille yhteisymmärryksen siitä, mitä ohjelmiston

pitää pystyä tekemään tai mitä siltä vaaditaan. Vaatimusmäärittelyn avulla voidaan toden-

taa vastaavatko ohjelmiston vaatimukset asiakkaan vaatimuksia, tai miten kyseistä ohjel-
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mistoa on muutettava, jotta asiakkaan tarpeet voidaan tyydyttää. Hyvä vaatimusmäärittely

vähentää tulevaisuuden jatkokehitys- ja muutostarpeita, koska sen avulla voidaan paljastaa

jo aikaisessa ohjelmiston kehitysvaiheessa mahdolliset puutteet, väärinkäsitykset ja ristirii-

dat. Samalla se tarjoaa kustannukselliset ja aikataululliset perusteet ohjelmistoprojektille

sekä luo hyvät lähtökohdat organisaation omalle suunnitelmien vahvistamis- ja varmenta-

miskäytännöille. Hyvä vaatimusmäärittelykäytäntö helpottaa siirtymistä uuteen ohjelmis-

toon, niin ihmisten kuin laitteiston osalta. Se luo perusteet tuotteen parantamiselle sekä tar-

joaa mahdollisuuden tuotteen jatkuvaan arviointiin. Standardissa kuvaa selkeästi millainen

hyvän vaatimusmäärittelyn ja sen sisällön tulisi olla. Vaatimusmäärittely ei ota kantaa to-

teutettavaan projektiin vaan tuotteeseen. (IEEE 830-1998)

Paakki puolestaan kuvaa vaatimusmäärittelyä yhdeksi ohjelmistojärjestelmien kehitystyön

perustehtäväksi, jossa selvitetään: Mitä kyseiseltä järjestelmältä tai ohjelmalta vaaditaan ja

miten kartoitetut (toiminnalliset ja ei-toiminnalliset) vaatimukset sekä rajoitteet saadaan

kuvatuksi jatkokehitykseen soveltuvalla tavalla. Nämä vaatimukset tulevat sidosryhmiltä,

jotka ovat tekemisissä kyseisen järjestelmän tai ohjelmiston kanssa. Paakin mukaan vaati-

musmäärittely prosessissa vastataan kolmeen kysymykseen: “Mitä halutaan? Miksi halu-

taan? Kuka ottaa vastuun?”. (Paakki, 2011)

Myöhemmin kappaleessa 4.8 JUHTA toteaakin vaatimusmäärittelyn olevan osa vaatimus-

tenhallintaa, jolla varmennetaan vaatimuksien päätyminen toteutettavaan järjestelmään,

palveluun tai ohjelmistoon. Vaatimusmäärittelystä puhuttaessa voidaan tarkoittaa koko

vaatimusmäärittelyä ja sen osana toimivaa vaatimustenhallintaa, toiset taas mieltävät tämän

kokonaisuuden vaatimustenhallinnan erillisenä tukitoimintona, jonka yhtenä osana toimii

vaatimusten määrittely. Wiegers ja Beatty jakaa vaatimustenkäsittelyn kahteen eri ala-

tasoon: Vaatimusmäärittelyyn ja vaatimuksen hallintaan, riippumatta ja ottamatta kantaa

projektin kehityksen elinkaareen. Kuvassa 2 esitetyt osa-alueet tulee toteuttaa tavalla tai

toisella.   (Wiegers & Beatty, 2013 s.15; Haikala & Märijärvi, 2004 s. 91-94)
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Kuva 2 Vaatimusmäärittelyn osa-alueet (Wiegers & Beatty, 2013 s.15)

4.1 Vaatimusmäärittelyprosessi

Edellisessä kappaleessa ja kuvassa 2 kuvattiin vaatimusmäärittely ja sen osa-alueet. Som-

merville puolestaan kuvaa vastaavan prosessin kuvan 3 mukaisesti, se on esitettynä spiraa-

limuotoisena. Prosessi sisältää päävaiheet: Se alkaa liiketoiminnallisista tavoitteista (esi-

selvitys), jatkuu vaatimuksien löytämisellä (kartoitus ja analysointi). Nämä vaatimukset

siirretään tiettyyn standardimuotoiseen vaatimusmäärittelydokumentaatioon ja tämän jäl-

keen viimeisenä vaiheena on vaatimusten tarkistaminen eli validiointi. Yleisesti nämä vai-

heet ovat kuvattu peräkkäisinä tapahtuvina tehtävinä, jossa edellisen vaiheen jälkeen siirry-

tään seuraavaan vaiheeseen. Sommerville kuitenkin toteaa vaatimusmäärittelyn olevan ite-

ratiivinen prosessi, jossa vaiheet käytännössä limittyvät keskenään. Toimintalähtöiset vaa-

timukset (liiketoiminnalliset vaatimukset), käyttäjävaatimukset sekä niiden ymmärtäminen

ovat alkuvaiheessa aikaa vievimmät osuudet. Myöhemmässä vaiheessa kartoitus sekä tar-

kennetut järjestelmävaatimuksia ovat ajallisesti eniten kuormittavia vaiheita. Kuvassa 3 on

esitettynä ohjelmistotuotannon vaatimusmäärittelyprosessi. Eri organisaatioissa prosessi

voi erota hiukan toisistaan, mutta perusperiaatteeltaan se on samanlainen kaikkialla: Se al-

kaa toimintalähtöisistä vaatimuksista ja päättyy vaatimusmäärittelydokumentaatioon.

(Sommerville, 2011 s.99-100)
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…..vaatimusten
……….kartoitus

Kuva 3 Vaatimusmäärittelyprosessi (Sommerville, 2011 s.99)

Wiegers ja Beatty näkevät myös vaatimuksen kehityksen iteratiivisena prosessina (kuva 4).

Se on progressiivinen ”puhdistus” -prosessi, jossa siirrytään alkuperäisestä lähtötilanteesta

”mitä tarvitaan?” kohti tarkempaa ymmärtämistä ja kuvausta, vaatimusmäärittely doku-

mentaatiota. Prosessin tarkoituksena on ymmärtää saatavilla olevaa informaatiota, luokitel-

la se eri kategorioihin, eli sisäistetään ja kerätään asiakkaan tarpeet vaatimusmäärittelyyn.

Kartoituksessa kerätään eri tavoin tarvittavaa lähtötietoa tulevista vaatimuksista. Ana-

lysointivaiheessa voidaan havaita, että jotakin yksittäistä vaatimusta pitää selventää, joten

palataan takaisin kartoitusvaiheeseen. Asiakkaalta tulevat lähtötiedot ja vaatimukset jäsen-

nellään, esimerkkinä vaatimuksiin liittyvät selostukset tai haastattelut. Määrittelyä kirjoitet-

taessa voidaan joutua palaamaan takaisinpäin tekemään lisäanalysointia, jotta voidaan lisä-

tä tietämystä aiheesta eli poistetaan mahdollisia epävarmuuksia. Validiointivaiheessa si-

dosryhmältä pyydetään vahvistusta kirjattuihin vaatimuksiin, niiden tarkkuuteen ja oikeel-

lisuuteen. Tarvittaessa vaatimus joudutaan uudelleen kirjoittamaan, arvioimaan tai jopa pa-

lataan kartoitusvaiheeseen suorittamaan lisäkartoitusta. Kyseinen iteratiivinen prosessi jat-
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kuu läpi vaatimusmäärittelyn kehitysvaiheen ja mahdollisesti kestää jopa koko projektin

ajan. (Wiegers & Beatty, 2013 s.45)

Kuva 4 Vaatimusten kehitys (Wiegers & Beatty, 2013 s.45)

4.2 Vaatimus

Vaatimukset ja niiden määritelmät riippuvat kohderyhmästä: Vaatimuksia voivat olla esi-

merkiksi asiakas(käyttäjä)vaatimukset, toimintalähtöiset eli liiketoiminnalliset vaatimuk-

set, ohjelmistovaatimukset, järjestelmävaatimukset sekä toiminnalliset vaatimukset.  Vaa-

timus kuvaa mitä tuotteella pystytään tekemään tai se kuvaa laatuominaisuutta, joka tuot-

teella täytyy olla. Vaatimus voidaan käsittää myös korkeamman tason vaatimuksena: Mitä

järjestelmän pitää tehdä? Tai mitä ohjelmiston/järjestelmän hankinnalla tai tuella pyritään

saavuttamaan. (Haikala & Mikkonen, 2011 s.61-63; JUHTA, 2009 s.10; Sommerville,

2011 s.83-85)

Asiakas- ja ohjelmisto vaatimuksista puhuttaessa voidaan tarkoittaa toimintalähtöisiä vaa-

timuksia, asiakasvaatimuksia sekä ohjelmistovaatimuksia. Toimintalähtöiset vaatimukset

kuvaavat korkeamman tason eli liiketoiminnalliset tavoitteet: Miten ohjelmiston avul-

la/tuella saavutetaan haluttu tavoitetila? Toimintalähtöiset vaatimukset (ideat, lähtökohdat

ja niiden ymmärtäminen) dokumentoidaan, esimerkkinä hankkeen tavoitteena voi olla

asiakirjojen laadun parantaminen. Kun kyseistä tavoitetta ja tarvetta analysoidaan, todetaan

että tavoitteisiin päästään asiakasvaatimuksen kautta: ”Tarvitaan tuki oikeinkirjoituksen

tarkistamista varten”. Kyseinen vaatimus on siis asiakasvaatimus, koska se tulee suoraan

asiakkaan tarpeista. Jotta kyseinen vaatimus voidaan täyttää, se toteutetaan ohjelmistovaa-
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timuksilla.  Vaatimusten erottaminen toisistaan ei aina ole itsestään selvää. Jossain tapauk-

sissa ohjelmistovaatimuksesta voi tulla asiakasvaatimus, tai vastaavasti asiakasvaatimuk-

sesta ohjelmistovaatimus. Esimerkkinä vaatimus, jossa ohjelmisto pitää toteuttaa Oracle 11

versiolla, tämä ei aluksi kuulosta asiakasvaatimukselta, mutta perusteluna on, että yrityk-

sessä on valmiiksi Oraclen tietokanta ja uudet tietokantalisenssi ovat kalliita, näin kyseinen

vaatimus mielletään asiakasvaatimukseksi. Toisena esimerkkinä on asiakas joka haluaa, et-

tä tulevassa ohjelmistossa on WWW-käyttöliittymä, mutta kyseiselle vaatimukselle ei ole

mitään perustetta: Näin ollen se ei ole asiakasvaatimus vaan ohjelmistovaatimus. (Haikala

& Mikkonen, 2011 s.61-63)

JUHTA:n (2009) mukaan vaatimukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Toimintalähtöisiin

vaatimuksiin, käyttäjävaatimuksiin sekä järjestelmän toiminnallisiin vaatimuksiin.

Kuva 5 Vaatimusten ryhmittely (JUHTA, 2009 s.10)

Kuvassa 5 on esitetyt toimintalähtöiset eli liiketoiminnalliset vaatimukset ovat korkeam-

man tason vaatimuksia, jotka tulevat asiakkaalta, rahoittajalta tai loppukäyttäjän organisaa-

tiojohdolta, se vastaa kysymykseen: ”Mitä järjestelmän pitää tehdä, tai mitä järjestelmän

hankinnalla/tuella pyritään saavuttamaan?” Nämä perustuvat usein myös toimintaproses-

seihin. (JUHTA, 2009 s.10)
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Käyttäjävaatimuksien avulla kuvaavat toimia, joita käyttäjien tulee pystyä toteuttamaan oh-

jelmistotuotetta tai järjestelmää hyväksikäyttäen. Esiselvitys, nykytilankartoitus ja analy-

sointi sekä tarpeiden kehitys antavat hyvän pohjan käyttäjävaatimusten laadintaan. Käyttä-

jävaatimuksia nimitetäänkin usein myös tarpeiden tunnistukseksi.  Käyttäjävaatimukset

voidaan kuvata käyttötapauksina, toteutuneiden tapausten tai esimerkkien avulla. (JUHTA,

2009 s.10)

Toiminnallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan ohjelmiston tai järjestelmän tarjoamia palvelui-

ta. Toiminnalliset vaatimukset määrittelevät, miten tuleva ohjelmisto vaikuttaa ympäris-

töönsä, ne voivat myös viitata toimintaympäristön tilaan. Toiminnalliset vaatimukset vas-

taavat kysymyksiin ”millä tavalla” ja ”mitä tekee?”. Toiminnallisten vaatimusten on tar-

koitus luoda tarvittavat edellytykset käyttäjille, jotta he pystyvät suoriutumaan vaadituista

tehtävistä. (Haikala & Mikkonen, 2011 s.61; JUHTA, 2009 s.10; Paakki, 2011; Sommer-

ville, 2011 s.84-87).

Yleisesti toiminnalliset vaatimukset voidaan jakaa kahteen eri luokkaan: Toiminnallisiin ja

ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Vaatimuksen yhtenä lisäehtona ovat myös rajoitteet eli

reunaehdot. (JUHTA 2009 s.11; Paakki, 2011)

Ei-toiminnallisilla vaatimuksilla vastataan kysymyksiin ”millainen se on” ja ”miten te-

kee?” Ne määrittelevät ehdot: Miten ohjelmiston tulee täyttää toiminnalliset vaatimukset?

Samalla ne määrittelevät järjestelmän tai ohjelman toiminnalle asetettavia toiminnallisuuk-

siin sitomattomat vaatimukset, esimerkiksi tietoturvallisuus, käytettävyys, luotettavuus ja

standardit. Ei-toiminnalliset vaatimukset ovat usein kriittisempiä kuin toiminnalliset vaa-

timukset. Esimerkkinä lentokoneen järjestelmän luotettavuus, joka ei vastaa vaadittuja vaa-

timuksia. Tällöin järjestelmän (ihmisten) turvallisuutta ei myöskään voida taata, koska len-

tokoneen ohjausjärjestelmä ei läpäise sille asetettuja turvallisuus- ja luotettavuus vaatimuk-

sia. (JUHTA, 2009 s.11; Paakki, 2011; Sommerville, 2011 s.84-90)
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Kuva 6 Ei-toiminnalliset vaatimukset (Sommerville, 2011 s.88)

Sommervillen mukaan ei-toiminnalliset vaatimukset voidaan jakaa  kuvan 6 mukaisiin

ryhmiin. Ei-toiminnalliset vaatimukset voivat koostua ohjelmiston(tuotteen) vaatimuksista,

organisaation vaatimuksista tai ulkoisista vaatimuksista.

Tuotevaatimukset määrittelevät ohjelmiston tehokkuuden eli kuvaavat esimerkiksi miten

nopeasti ohjelmiston täytyy suoriutua tehtävästä tai paljon se vaatii muistia.

Luotettavuusvaatimukset puolestaan kertovat hyväksyttävän häiriötoiminnan,

turvallisuustason, käytettävyyden ja käyttövarmuusvaatimustason. (Sommerville, 2011

s.88)

Organisaatioilta tulevat vaatimukset ovat laaja-alaisia vaatimuksia, jotka ovat peräisin asi-

akkaan tai ohjelmistokehittäjän käytännöistä ja toimintatavoista, joihin vaikuttavat kehitet-

tävä ohjelmiston ympäristö, standardit tai toiminta. Esimerkkinä kehitysprosessi, joka vaa-

tii määriteltäväksi tietyn ohjelmointikielen. (Sommerville, 2011 s.88)

Ulkoiset vaatimukset johtuvat ulkoisista järjestelmätekijöistä ja kehitysprosesseista. Sään-

nökset ohjaavat omalta osaltaan ulkoisia vaatimuksia, mutta myös lakisääteiset asiat vai-

kuttavat vaatimuksiin. Esimerkkinä voidaan käyttää keskuspankkia, jonka järjestelmän on

noudatettava lain asettamia vaatimuksia, huomioiden turvallisuusvaatimukset sekä eettiset



32

vaatimukset. Järjestelmän on oltava tasapuolisesti kaikkien käytettävissä ja sen on toimit-

tava lakien mukaan.  (Sommerville, 2011 s.88)

Rajoitteet eli reunaehdot ovat sukua ei-toiminnallisille vaatimuksille, ne rajoittavat järjes-

telmän toimintaa ja ovat ehdottomia, eikä näistä voi neuvotella. Esimerkkinä Mikkonen

mainitsee: ”Ohjelmiston on toteutettava Windows-ympäristöön C++ -kielellä”. Sommer-

villen mukaan rajoitteiksi voidaan laskea myös laki, standardi ja lainsäädännölliset asiat,

ne ovat ehdottomia ja niitä pitää noudattaa. (Haikala & Mikkonen, 2011 s.61; Paakki,

2011; Sommerville 2011 s.88)

Paakki puolestaan toteaa, että ei-toiminnalliset vaatimukset voidaan jakaa van Lamsweer-

den osoittaman kaavion mukaisesti neljälle eri tasolle: Laatuvaatimuksiin, mukautuvuus-

vaatimuksiin, arkkitehtuurivaatimuksiin sekä kehitystyön vaatimuksiin. Kuvassa 7 on esi-

tettynä ei- toiminnalliset vaatimuksien pää- ja alaryhmät.  (Paakki, 2011)

Kuva 7 Ei-toiminnalliset vaatimukset mukaillen (Paakki, 2011; Ensisijainen lähde: van Lamsweerde, 2009 s.
24)

Kuvan 7 ei-toiminnalliset vaatimukset jakautuvat neljän päävaatimuksen mukaan. Mukau-

tuvuusvaatimuksilla kuvataan ohjelmiston suhdetta/mukautuvuutta eri lakeihin, sääntöihin,

rajoituksiin ja standardeihin. Palvelun laatuvaatimuksilla kuvataan ohjelmiston ominai-

suuksia, eli sen miten hyvin ohjelma nämä laatuvaatimukset toteuttaa, tai vastaavasti mil-

laisia laatuvaatimuksia kyseisellä ohjelmalla tulisi olla näiden vaadittavien asioiden suh-

teen. (Paakki, 2011)
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Alavaatimuksina näille palvelun laatuvaatimukselle ovat (Paakki, 2011):

Käyttöturvallisuus, kuvaa muun muassa miten/millä tavoin ohjelmiston on estettävä

ympäristössä tapahtuvat onnettomuudet.

Turva (luottamuksellisuus, eheys, saatavuus) tarkoittavat ohjelmiston tapaa turvata

tarvittavat resurssit/tiedot mahdollisilta väärinkäytöiltä, kuten luottamukselliseen

tietoon pääsevät käsiksi ainoastaan siihen valtuutetut henkilöt tai ohjelmistot. Sa-

malla valtuutetut vastaavat tiedon oikeellisuudesta, päivitettävyydestä ja sen tuotet-

tavuudesta. Näiden ohella resurssien ja tiedon on oltava saatavilla (käytettävissä)

valtuutetuilla milloin tahansa.

Luotettavuus, kuvaa ohjelmiston toimintakuntoa ja käyttöaikaa, huolimatta ympä-

ristössä tapahtuvista häiriöistä.

Suorituskyky (aika, tila, kustannussäästöt), kuvaa ohjelmiston palveluun kuluvaa

aikaa, tarvittavaa muistikapasiteettia ja tarvittavia kustannussäästöjä verrattuna

edelliseen järjestelmään.

Liittymät (käyttö- ja laitteistoliittymät, ohjelmistojen yhteensopivuus) kuvaavat mil-

lä tavoin ohjelmisto liittyy järjestelmän muihin komponentteihin (tai ohjelmiin).

Käyttöliittymä kuvaa miten/millä tavoin kyseisen ohjelmiston palvelut tarjotaan jär-

jestelmän käyttäjälle: Käytettävyys ja käyttömukavuus puolestaan kertoo syötteiden

ja tulosteiden muodon, sekä sen millaisen kyseisen ohjelmiston olisi oltava, jotta

käyttäjät kokisivat ohjelmiston käytön mukavaksi. Laitteistonliittymät kuvaavaa

millä tavoin kyseinen ohjelmisto on vuorovaikutuksessa järjestelmän sisältämien

laitteistojen kanssa. Ohjelmistojen välinen yhteensopivuus kuvaa ohjelmiston vuo-

rovaikutusta järjestelmän muiden ohjelmistojen kanssa, sisältäen muun muassa

mahdolliset syötteet, tulosteet sekä protokollat)

Tarkkuus, kuvaa/määrittelee millaisella tarkkuudella ohjelmiston tuottamien tulos-

ten on vastattava todellisia tulosarvoja.
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Arkkitehtuurivaatimuksilla kuvataan, miten kyseinen ohjelmisto liittyy toimintaympäris-

töönsä (rakenteelliset rajoitukset). Arkkitehtuurivaatimuksien alavaatimuksina ovat (Paak-

ki, 2011):

Asennettavuus ja hajautus, kuvaavat millaiseen ympäristöön (käyttöjärjestelmä ja

ohjelmistokirjastot) kyseinen ohjelmisto kehitetään. Se kuvaa myös millaisen ha-

jautetun organisaation, tietovarastojen sekä muiden järjestelmien kanssa ohjelmis-

ton on oltava yhteistoiminnassa.

Kehitystyön vaatimuksilla kuvataan ohjelmistotekniikan käytettäviä menetelmiä ja proses-

seja, mitkä ovat sallitut kustannukset, määräajat, mukautuvuus ja ohjelmiston ylläpidettä-

vyys. Kyseiset kehitystyön vaatimukset eivät liity itse ohjelmiston käyttöön. Kehitystyön

vaatimuksien alavaatimuksina ovat (Paakki, 2011):

Kustannukset ja takarajat kertovat paljon kyseisen ohjelmiston kehittämiseen saa

mennä aikaa, eli koska kyseinen ohjelmiston on oltava valmis ja mitä se maksaa.

Monimuotoisuus, kertoo eri käyttäjienryhmien (profiilien) tarvitsemat erityispalve-

lut.

Ylläpidettävyys, kertoo millä tavoin, sekä missä määrin on varauduttava ohjelmis-

ton ylläpitoon ja jatkokehitykseen.

4.3 Vaatimusten kartoitus

Vaatimuskartoitusta tehdessä ei ole olemassa tarkkaa rajaa tai sääntöä, kuinka laajasti ja

syvällisesti vaatimuksia tulisi kartoittaa. Vaatimusmäärittelyn kartoituksessa on kaksi ääri-

päätä ja molemmat ääripäät voivat johtaa epäonnistumiseen. (Kettunen & Simons, 2001 s.

131)

Liiallinen tarpeiden kartoitus sekä toimintojen läpikäynti voi johtaa loputtomaan pohdin-

taan, tästä voi seurata hankkeen viivästyminen sekä kustannuksien kallistuminen.  Jotta eri

käyttäjäryhmien tarpeet saadaan huomioitua, täytyy projektiin liittää organisaation eri osat

ja toimijat. Kartoitusta tehdessä on oltava kokonaisnäkemys yrityksen prosesseista sekä eri



35

osien yhteensovittamisesta. Toisaalta nämäkään toiminnot eivät vielä yksinään takaa hank-

keen onnistumista. (Kettunen & Simons, 2001 s.131)

Olematon vaatimusten kartoitus johtaa tilanteeseen jossa tuleva järjestelmä hankintaan il-

man että pohditaan todellisia tarpeita:

Miksi järjestelmä ylipäänsä pitäisi hankkia?

Mitä järjestelmän hankinnalla tavoitellaan?

 Miten sen tukemana pitäisi toimia?

Näissä edellä mainituissa tapauksissa hankkeen epäonnistumisen mahdollisuus on suuri:

Pahimmillaan käyttöönottovaiheessa hanke viivästyy pahasti sekä sitoo ylimääräisiä re-

sursseja tai voi jopa estää järjestelmän käyttöönoton. (Kettunen & Simons, 2001 s.131)

Lähitulevaisuuden tarpeet on syytä huomioida myös kartoitusvaiheessa: Kaikki ne toimin-

nallisuuden, jotka halutaan sisältyvän järjestelmään tai ohjelmaan. Esimerkkinä sähköinen

allekirjoitus, joka on tarkoituksena ottaa käyttöön muutaman vuoden kuluttua varsinaisesta

järjestelmän tai ohjelman käyttöönotosta. (JUHTA, 2009. s11)

Vaatimusten kartoittamisesta puhuttaessa tarkoitetaan tiedonkeruuta eli vaatimusten han-

kintaa: Millä eri tavoin voidaan kartuttaa ongelma-alueeseen liittyvää tietoa, jota voidaan

käyttää myöhemmin hyväksi laadittaessa vaatimusmäärittelyä? Tietoa kerättäessä on pää-

tettävä: Mikä on tarvittavaa ja oikeaa tietoa, keneltä tietoa saadaan kerättyä, sekä miten tie-

toa käsitellään myöhemmässä vaiheessa? Ongelmaksi voi helposti muodostua tiedon riit-

tämätön informaatio tai sen virheellisyys, esimerkiksi haastatteluissa eri osapuolet kertovat

työtehtävistä tai tehtävänkuvauksista eriävän näkemyksen kuin mitä ne todellisuudessa

ovat. Toisaalta tiedon ja tietämyksen hajautuminen monelle eri osapuolelle rajoittaa koko-

naisvaltaista näkemystä (nähdään vain osa kokonaisuudesta), jolloin kokonaiskuvan hah-

mottaminen voi olla hankalaa. Vaatimuksien kartoittamisessa pyritään löytämään toiminta-

lähtöiset-, käyttäjä-, toiminnalliset- ja ei-toiminnalliset vaatimukset muun informaation

ohella. On myös hyvä ymmärtää ne asiat, mitä järjestelmän tai ohjelmiston ei pidä sisältää

tai tehdä. (JUHTA, 2009 s.18; Wiegers & Beatty, 2013 s.119 )
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4.4 Kartoitustekniikat

Vaatimusten hankinnassa ei ole yhtä tiettyä oikeaa tapaa tai tekniikkaa, jota käyttämällä

vaatimukset saataisiin esille. Informaatiota esiintyy monessa eri muodossa ja tästä johtuen

tarvitaan monenlaisia eri tekniikoita tietojen kartuttamiseen. Vaatimusten esille saanti si-

sältää sekä vuorovaikutteista informaation vaihtoa että itsenäistä informaation etsimistä. It-

senäisessä informaation kartoittamisessa voidaan havaita asioita ja toiminnallisuuksia, jois-

ta loppukäyttäjä ei ole ollut tietoinen. Kartoituksessa voi ilmetä myös ristiriitaisia tai epä-

realistisia vaatimuksia, koska eri sidosryhmien edustajilla ei välttämättä ole aina tarkkaa

käsitystä mihin heidän vaatimuksensa voi johtaa. Myös muuttuva toimintaympäristö ja po-

liittiset tekijät voivat vaikuttaa vaatimuksiin. (Sommerville, 2011 s.100-102; Wiegers &

Beatty, 2013 s.120-121)

Seuraavaksi käydään lävitse eri menettelytapoja vaatimusten hankintaan eli niiden esille

saantia:

Dokumenttien tutkiminen olemassa olevan (valmiin) materiaalin perusteella sekä näiden

kautta löydettävät olennaiset vaatimukset. Ongelman kannalta olennaiset kohdat, joissa

kuvataan tavoitteita tai tärkeimpiä ominaisuuksia kirjataan ylös, esimerkkinä: Mitä järjes-

telmän tulee tehdä? Kartoitetaan esimerkiksi integrointitilanteeseen liittyvän järjestelmän

jo tehdyt määritykset, valmiit standardit, käyttöohjeet, koulutusmateriaalit, oppikirjat, kir-

jallisuuskatsaukset ja arviointimateriaalit. Dokumentit voivat paljastaa olemassa olevia

toiminnallisuuksia, jotka täytyy myös tulevaisuudessa sisällyttää uuteen järjestelmään. Ky-

seisten dokumenttien tutkiminen on aikaa vievää työtä, varsinkin jos se tehdään systemaat-

tisesti. Näillä toimenpiteillä varmistetaan olemassa olevien ratkaisujen hyödyntäminen se-

kä tuotettavien ratkaisujen yhteensopivuus.  (JUHTA, 2009 s.18-19; Wiegers & Beatty,

2013 s.128)

Kyselylomakkeet ovat halpa, nopea ja hyvä tapa kerätä tietoa, mielipiteitä ja tietämystä, se-

kä saada runsaasti vastauksia selkeisiin kysymyksiin. Kyselyt suunnataan tietylle vastaaja-

ryhmälle, tiettyjen valintakriteereiden perusteella. Tiedon keräämisen kannalta olennainen

asia on määritellä: Miltä alueilta ja mistä näkökulmista tietoa kerätään sekä mitä sillä mita-

taan? Kyselylomakkeet voivat olla sisällöltään suljettuja/avoimia kysymyksiä, jotka asetel-

laan usein lyhyiksi, johdonmukaisiksi ja yksiselitteisiksi. Kyselyllä voidaan tavoittaa suuri
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määrä vastaajia ja vastauksien analysointi on usein helppoa jos käytössä on esimerkiksi

taulukkolaskentasovellus. Tämä mahdollistaa yksinkertaisten ja selkeiden taulukoiden tuot-

tamisen. Haittapuolena nähdään usein vastauksien palautukseen kuluva aika, lomakkeiden

väärintäytöt, vuorovaikutuksen puute, alhainen vastausprosentti tai se että kyselylomakkeet

ovat kohdennettu väärälle vastaajaryhmälle. (JUHTA, 2009 s.19; Wiegers & Beatty, 2013

s.127)

Suulliset kyselyt ovat lähtökohdiltaan samanlaisia kuin kyselylomakkeet, ne on nopea ja

hyvä tapa kerätä tietoa, mielipiteitä ja tietämystä, sekä saada runsaasti vastauksia selkeisiin

kysymyksiin. Suulliset kyselyt toteutetaan usein etukäteen laadittujen haastattelulomakkei-

den perusteella. Kyselyt suunnataan tietylle vastaajaryhmälle, tiettyjen valintakriteereiden

perusteella. Etuina tässä menetelmässä on haastattelusta saatava vuorovaikutus ja mahdol-

listen syventävien lisäkysymyksien tekeminen. Haittapuolena nähdään oikean kohderyh-

män valitseminen, haastatteluaikojen sovittaminen sekä vastausten purkaminen. (JUHTA,

2009 s.19)

Suulliset strukturoidut eli jäsennellyt haastattelut ovat suullisten kyselyjen kaltaisia, mutta

haastattelussa seurataan strukturoitua eli tarkkaa suunnitelmaa. Jossain tapauksissa voidaan

myös poiketa suunnitelmasta ja syventää tiettyjä asioita haastattelun aikana. Yhtenä vaih-

toehtona on myös semi-strukturoitu haastattelu, johon on ainoastaan listattuna asiakokonai-

suudet, joista on tarkoitus puhua.  Strukturoidun haastattelun etuina nähdään haastattelun

helppous, sekä haastatteluista saadaan helpommin samanlaisia vastauksia verrattuna suulli-

siin strukturoimattomiin haastatteluihin. Haittapuolena nähdään se, että strukturointi vä-

hentää vuorovaikutusta ja etukäteen suunniteltujen kysymyksien on oltava oikeita sekä so-

pivia. (JUHTA, 2009 s.19: Sommerville, 2011 s. 105)

Suulliset strukturoimattomat eli jäsentelemättömät haastattelut poikkeaa huomattavasti ai-

kaisemmista käytetyistä tekniikoista. Ennakkoon on sovittu ainoastaan haastattelussa kes-

kusteltava asia, tarvittaessa haastattelija voi listata useita keskusteltavia asioita. Etuina täs-

sä menetelmässä on hyvin vuorovaikutteinen ja ohjattu keskustelu, jossa saadaan kerättyä

haastateltavalta tärkeää ja oikeaa tietoa. Haittapuolena nähdään, että kyseisen oikean tiedon

esille saaminen vaatii kuitenkin haastattelijalta oman alueen asiantuntemusta sekä haastat-

telutaitoa, jotta nämä ”oikeat” tiedot saataisiin kaivettua haastatteluissa esille. Haastatteli-
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jalta vaaditaan myös taitoa ja kykyä pysyä haastattelun aihepiirissä, ettei haastattelu lähde

rönsyilemään ja eksy aiheesta. (JUHTA, 2009 s.19: Sommerville, 2011 s. 105)

Havainnot on menetelmä jossa tarkkaillaan eri käyttäjien työnkulkua tai heidän työtehtävi-

ään. Havaintojen tekeminen vie paljon aikaa, joten havaintojen tekeminen pitäisi rajoittaa

enimmillään kahteen tuntiin. Havaintojen tekemiseen valitaan eri käyttäjäryhmien edusta-

jia sekä heidän tärkeimmät työtehtävänsä. Tämä mahdollistaa informaation keräämisen ja

tietyn informaation vahvistamisen, sekä ongelmien kartoittamisen: Mikä olemassa olevassa

järjestelmässä ei toimi ja mitä tulevassa järjestelmässä pitää parantaa? Havaintojen tekemi-

nen voi olla hiljaista tai vuorovaikutteista havainnointia. Hiljaisen havaintojen tekeminen

on tarpeen erityisesti silloin kun tarkkailtava käyttäjä on kiireinen, eikä ehdi vastaamaan

esitettyihin kysymyksiin. Vuorovaikutteisessa havainnoinnissa mahdollistetaan työn kes-

keyttäminen ja kysymyksien esittämisen käyttäjälle, jolloin saadaan vastaus ja ymmärre-

tään miksi käyttäjä teki tietyn ratkaisun tai mitä hän ajatteli kun hän ryhtyi johonkin toi-

meen. Havainnot dokumentoidaan myöhempiä analysointeja varten. (Wiegers & Beatty

2013 s.125-126)

Ryhmäpohjaiset tapaamiset ja niiden yleisempiä menetelmiä ovat muun muassa aivoriihi ja

työpajat sekä focus-ryhmät. Ryhmäpohjaisten menetelmien keskeisin tavoite on sitouttaa

osallistujat: Tapaamisissa pyritään keräämään tietoa ja reaktioita valituilta asiantuntijahen-

kilöiltä, sekä saamaan yhtenäinen näkemys eri sidosryhmien välille. Ne sopivat erityisesti

hankkeisiin joissa on mukana useita toimijaverkostoja ja organisaatioita. Tämä mahdollis-

taa tehokkaan tavan määritellä vaatimuksia.  Haittapuolena voidaan mainita usean tunnin

kestävät ryhmätapaamiset, sekä eri asiantuntijoiden saaminen tapaamisiin, heidän kiireelli-

syytensä vuoksi. Tapaamisten organisoijalta ja toteuttajalta tämä vaatii asian- sekä ryhmä-

dynamiikan tuntemusta. (JUHTA, 2009 s.20; Wiegers & Beatty, 2013 s.122-124)

Aivoriihi on tapaaminen jossa sitoutetaan, kerätään tietoa ja reaktioita valituilta henkilöiltä

sekä pyritään löytämään yhteinen näkemys sidosryhmien kesken. Valmistautuminen tapah-

tuu muun muassa sopimalla ajankohta, paikka ja aikataululliset asiat. Aivoriihen alussa

kerrotaan tapahtumien kulku. Tämän jälkeen siirrytään synteesivaiheeseen, jossa on tarkoi-

tus laajentaa näkemyksiä ja tehdä rajauksia, eli keskustellaan ja luodaan vapaasti ideoita

sekä tunnistetaan epäkohtia. Analyysivaiheen lopputuloksena saadaan puolestaan doku-

mentaatio, jossa on tunnistettu yhteiset asiat sekä niiden perustelut, nämä ovat jäsennelty ja
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kirjattuna dokumentaatioon oikeiden otsikoiden alle. Vuorovaikutusten, ideoiden ja koke-

muksien vaihtaminen on yksi aivoriihen kantavia tekijöitä, mutta menetelmä vaatii suurta

sitoutumista avainhenkilöiden osalta, myös aikataulullisesti katsottuna. (JUHTA, 2009

s.20)

Työpajat ovat tarkasti ohjattu menetelmä jo ennalta valittujen aiheiden tai teemojen työs-

tämiseksi. Työskentely tapahtuu määrätietoisesti ja tuloshakuisesti. Työpajan vetäjät ovat

suuressa vastuussa valmistelusta, suunnittelusta sekä työpajan ohjauksesta, esimerkkinä

muun muassa työpajan säännöt, kysymykset, tarkkailu ja analysointi, sekä mahdollisten

ongelmien esiin nostaminen. Heidän vastuullaan on myös eri asioiden loppuyhteenveto.

Kaikki työpajassa käydyt keskustelut, saadut tulokset ja päätökset kirjataan dokumentaati-

oon. Työpajan eri osallistujat antavat oman panoksensa ja tietonsa, edustaen omia sidos-

ryhmiään: Käyttäjistä ja kehittäjistä aina testaajiin asti. Koska tulokset riippuvat täysin

osallistuvista henkilöistä ja heidän työpanoksestaan, on työpajoihin syytä valmistautua

kunnolla ja huolellisesti. Kyseinen käytäntö vaatii henkilöltä sitoutumista, motivaatiota se-

kä vahvaa päätöksenteko kykyä. Onnistuneet työpajat motivoivat henkilöstöä, työpajojen

etuina ovat myös nopea tapa saada vaatimukset esille, jos aikataulu sitä vaatii. (JUHTA,

2009 s.20; Wiegers & Beatty, 2013 s.122)

Käyttöliittymän analysointi on itsenäinen kartoitustekniikka, jossa tutkitaan olemassa ole-

vaa järjestelmää (tai ohjelmaa) ja etsitään käyttäjä- sekä toiminnallisia vaatimuksia. Tämä

suositellaan tehtäväksi suoraan olemassa olevan järjestelmän kautta, mutta tarvittaessa voi-

daan turvautua myös kuvankaappaus- käytäntöön. Käyttöohjeet sisältävät usein monia hy-

viä kuvankaappauksia, joten niillä päästään ainakin helposti alkuun. Jos ei ole olemassa ai-

kaisempaa järjestelmää, voidaan vastaavanlaisista tuotteista tarvittaessa etsiä muita käyttö-

liittymiä analysoitavaksi. (Wiegers & Beatty, 2013 s.128)

Järjestelmän rajapintojen analysointi on itsenäinen kartoitustekniikka, jossa tutkitaan jär-

jestelmän liitynnät muihin järjestelmiin. Järjestelmäliitynnän analysointi paljastaa toimin-

nalliset vaatimukset koskien tiedon ja palvelun vaihtoa järjestelmien välillä. Jokainen lii-

tyntä toiseen järjestelmään voi vaikuttaa vaatimuksiin. Vaatimuksissa pitäisi kuvata siirret-

tävä tieto muihin järjestelmiin sekä vastaanotettava tieto muista järjestelmistä. Samoin tie-

don sisältö ja validiointi kriteerit tulisi kirjata ylös vaatimuksiin.  (Wiegers & Beatty, 2013

s.128)
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4.5 Analysointi

Kartoitusvaiheessa ilmi tulleet vaatimukset ovat peräisin eri sidosryhmiltä, ihmisiltä tai or-

ganisaatioilta. Kappaleessa 4.2 todettiin, että osa vaatimuksista voi olla toimintalähtöisiä

vaatimuksia, käyttäjävaatimuksia tai järjestelmään liittyviä toiminnallisia vaatimuksia (jot-

ka toteutetaan ohjelmistovaatimuksilla). Kyseiset vaatimukset ovat alustavia ja ne voivat

olla puutteellisia, virheellisiä tai jopa ristiriidassa muihin vaatimuksiin nähden. Analysoin-

tivaiheessa alustavat vaatimukset usein muuttuvat, kun vaatimuksia yhdistellään, mahdolli-

sesti löydetään uusia vaatimuksia tai jopa poistetaan tarpeettomat ja epäkäytännölliset vaa-

timukset. Usein vaatimukset on sovitettava yhteen kompromisseja hyväksi käyttäen, jotta

ohjelmiston sisäiset ja ulkoiset ominaisuudet säilyvät yhdenmukaisina. Liialliset vaatimuk-

set voivat aiheuttaa ohjelmiston ja sen ominaisuuksien muuttumisen yhteensopimattomak-

si.  (Haikala & Märijärvi, 2004 s.94-97; JUHTA, 2009 s.10-11; Sommerville, 2011 s.100-

102)

Analysointivaiheen päätehtävänä on pyrkiä selvittämään asiakasvaatimuksien perimmäiset

syyt eli tarpeet, priorisoimaan vaatimukset tärkeysjärjestykseen sekä sovittamaan (tai pois-

tamaan) keskenään ristiriitaiset vaatimukset (Haikala & Märijärvi, 2004 s.95). Yhteenveto-

na voidaan todeta, että analysointivaihe vastaa siis kysymykseen: Onko oikeat vaatimukset

tunnistettu.

Analysointivaiheessa vaatimukset yksilöidään, eli ne ryhmitellään ja numeroidaan, jotta

näihin vaatimuksiin voidaan viitata muista dokumenteista. Kustakin vaatimuksista kirja-

taan perustelut, prioriteetti, vaatimuksen lähde(esittäjä) sekä mahdolliset liittymät muihin

vaatimuksiin. Priorisointi on tärkeässä roolissa jos aikataulullisten paineiden takia joudu-

taan karsimaan toteutettavia ominaisuuksia. Toisaalta priorisointi perustuu viimekädessä

aina liiketoiminnalliseen pohdiskeluun: Mitkä ovat vaatimuksista aiheutuneet (aikataululli-

set) riskit ja kustannukset sekä siitä saatavat mahdolliset hyödyt? Vaatimuksien priorisointi

on syytä toteuttaa 3-tasoisella priorisointiasteikolla, samalla on ymmärrettävä, että kaikki

vaatimukset eivät voi olla pakollisia ja jokaisella vaatimuksella on aina oma hintansa. Hai-

kalan ja Märijärven mukaan vaatimuksien muutosherkkyyttä pitäisi myös pystyä arvioi-

maan: ”miten todennäköistä on, että vaatimus tulee tulevaisuudessa muuttumaan.” (Haika-

la & Märijärvi, 2004 s.96-97; Sommerville, 2011 s.100-102; JUHTA, 2009 s.14-15)
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4.6 Määrittely

Määrittely eli dokumentointivaiheessa tuotetaan vaatimusmäärittely dokumentti, jota usein

kutsutaan myös nimellä toiminnallinen määrittely. Kyseiselle dokumentaatiolle ei ole ole-

massa yhtä tiettyä tarkkaa käytäntöä, miten ja millaisessa muodossa kirjatut asiat tulisi esit-

tää tai dokumentoida. Vaatimukset voidaan kirjata ja kuvata tekstimuotoisina tai visuaali-

sina näkyminä, kuten käyttötapauskaavioina. Vaatimusmäärittelyvaiheen lopputuloksena

saadaan valmis vaatimusmäärittelydokumentti ja organisaation yhteinen näkemys raken-

nettavaan järjestelmään, sen toiminnallisuuksiin sekä mahdollisiin yhteyksiin koskien mui-

ta järjestelmiä. (Haikala & Mikkonen, 2011 s.66-68; JUHTA, 2009 s.22-29; Kettunen,

2002 s.73-77)

Vaatimusmäärittelystä ja sen sisällöstä puhuttaessa on syytä huomioida kenen näkökulmas-

ta vaatimusmäärittelyä tehdään. Kyseinen vaatimusmäärittely voidaan jakaa kahteen pää-

luokkaan: Asiakkaan ja toimittajan laatimaan vaatimusmäärittelyyn. Asiakkaalta ja toimit-

tajalta vaaditaan aina huolellista vaatimusmäärittelyä ja sitoutumista projektiin, muuten

projektin onnistumismahdollisuudet ovat huonot. (Kettunen, 2002 s.73)

Asiakkaan laatima vaatimusmäärittely kuvaa yrityksen tarpeita, mitä hankittavalta järjes-

telmältä vaaditaan: Tietotekninen infrastruktuuri, toiminnalliset tavoitteet sekä rajaukset.

Se voi sisältää myös ei-toiminnallisia tavoitteita, esimerkkinä ylläpidettävyys tai tukipalve-

lujen saatavuus ja niitä koskevat vaatimukset. (Kettunen, 2002 s.73)

Toimittajan laatima vaatimusmäärittely kuvaa asiakkaan vaatimusmäärittelystä tehtyä toi-

mittajan tarkentamaa vaatimusmäärittelyä, jossa kuvataan järjestelmän tietotekniset ratkai-

sut kuten ohjelmistot, palvelimet, työtavat sekä tarkennetut toiminnalliset vaatimukset.

Usein juuri tästä syystä järjestelmäprojektien sopimuksissa viitataan vaatimusmäärittely-

dokumenttiin: Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä järjestelmän tulee tehdä ja vain nä-

mä määritellyt toiminnallisuuden kuuluvat projektin laajuuteen. (Kettunen, 2002 s.73-73)
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Taulukko 1 Vaatimusluettelo (JUHTA, 2009 s.22)

Taulukossa 1 on esitetty vaatimusluettelo, JUHTA:n mukaan vaatimukset kirjataan ylös ja

esitetään vähintään seuraavat asiat: Vaatimuksille määritellään tietyt attribuutit helpotta-

maan vaatimustenhallintaa. Vaatimukset päivätään ja numeroidaan juoksevalla numeroin-

nilla (ID), tämä helpottaa vaatimuksen tunnistamista, jolloin mahdolliset muutokset on

helpompi kohdentaa juuri oikealle vaatimukselle. Vaatimuksen esittäjän todentaminen ja

vaatimuksen jäljitettävyys on tärkeässä roolissa, koska sidosryhmissä voi olla monen eri

organisaation edustajia ja vaatimuksia voi tulla monista eri lähteistä. Vaatimuksen prio-

risoinnissa käytetään yleisesti 3 -portaista asteikkoa, jossa kuvataan vaatimuksen kriitti-

syyttä: 1= Pakollinen, 2=Hyödyllinen ja 3=Toivottu. Vaatimuksen perustelu ei aina ole pa-

kollinen, mutta se on tärkeä lisäinformaation lähde silloin kun pyydetään perustelemaan

vaatimusta ja selvittämään onko kyseinen vaatimus mahdollisesti virheellinen, väärä tai jo-

pa tarpeeton, vai onko se pakollinen reunaehto joka järjestelmän on pystyttävä toteutta-

maan. (JUHTA, 2009 s.22)

IEEE 830-1998 -standardin ja JUHTA:n (s.25) mukaan hyvin tehty vaatimus on:

Virheetön (oikeellisuus): Vaatimus kuvaa juuri sen asian mitä ohjelmistolta vaadi-

taan tai mitä sen pitää tehdä että se täyttää asiakkaan tarpeet

Ristiriidaton (yhdenmukaisuus): Vaatimus ei ole ristiriidassa muiden vaatimuksien

kanssa.

Yksiselitteinen: Vaatimus ymmärretään oikein ja yhteisellä tavalla.

Täydellinen: Vaatimus joka yksin tai muiden asetettujen vaatimusten kanssa täyttää

kaikki järjestelmälle asetettavat tarpeet, kuten toiminnallisuus, tehokkuus, attribuu-

tit tai ulkoiset liitynnät eli kaikki oleellinen on kuvattuna vaatimuksessa.
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Tarpeellinen (laitettavissa järjestykseen): Normaalisti kaikki vaatimukset eivät ole

yhtä tärkeitä, jotkut vaatimuksista voivat olla haluttuja tai toivottuja vaatimuksia.

Toisaalta yksittäinen vaatimus voi olla elintärkeä halutun toiminnallisuuden saavut-

tamiseksi.

Realistinen eli toteutettava: Vaatimus on järkevä ja realistinen se voidaan toteuttaa

kyseisen projektin resursseilla tai muilla rajoitteilla.

Todennettava: Vaatimus on kuvattu siten, että vaatimuksen täyttyminen järjestel-

mässä on jollakin tavalla jälkikäteen todennettavissa.

Jäljitettävä: Vaatimus on jäljitettävissä eteen- sekä taaksepäin. Vaatimus tulee voi-

da jäljittää helposti muuhun vaatimusmäärittely dokumentaatioon esimerkiksi yksi-

löivän ID -numeroinnin avulla. Toisaalta edellisen kehitysvaiheen jäljitettävyys on

myös tärkeässä roolissa, jos halutaan tietää miten vaatimus on muuttunut matkan

varrella eli vaatimuksen osiin voidaan palata tai siihen voidaan viitata.

Kettusen ja JUHTA:n mukaan hyvä vaatimusmäärittelydokumentti sisältää ainakin seuraa-

vat kohdat:

Rakennettavan palvelun yleiskuvaus. Ketkä ovat palvelun käyttäjiä ja mitkä ovat rakennet-

tavan järjestelmän tuomat hyödyt tai mikä on järjestelmän avulla ratkaistava ongelma.

(Kettunen, 2002 s.75)

Rakennettavan palvelun toiminnalliset vaatimukset kuvaavat vaadittavat toiminnallisuudet,

mitä syötetietoa tarvitaan, mitkä ovat oletettavat ulostulevat tiedot? Tarvittaessa kyseiset

toiminnallisuudet priorisoidaan välttämättömiin ja hyödyllisiin toiminnallisuuksiin. Vaati-

musten tärkeimpiä osa-alueita ovat ei-toiminnalliset vaatimukset, jotka tarvitaan suunnitte-

lutyön sekä toteutustyön mitoituksen ja vaatimuksen arviointiin. Esimerkkeinä voidaan

mainita käyttöaikaisen tuen saanti, asennukset, historiatietojen saatavuus/säilytys, ylläpi-

dettävyys ja siirrettävyys sekä järjestelmän opiskelun ja käytön helppous. (Kettunen, 2002

s.75; JUHTA, 2009 s.25)

Projektin vaiheistus on vaihe, jossa kirjataan ylös alustavasti seuraavien toteutusvaiheiden

tavoitteet. Esimerkkinä spiraali eli iteratiivinen malli kuva 3, jossa järjestelmän suunnitte-

lu- ja toteutus tapahtuvat yhteistyössä käyttäjien ja asiakkaan kanssa, näin pienennetään
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riskejä ja edetään vaihe vaiheelta, samalla saadaan jatkuva-aikaista palautetta projektista.

(Kettunen, 2002 s.64,75)

Rajaukset ja järjestelmän tekniset reunaehdot määrittelevät mitä järjestelmän ei tule tehdä

tai mitä kyseisessä hankkeessa ei tarvitse huomioida. Tekniset reunaehdot liittyvät kohde-

organisaation tietohallintoon: Mitkä ovat tuetut tietokantajärjestelmät, palvelinympäristöt,

vaaditut ohjelmistot tai laitteistot. Käyttäjätarpeista tulevia teknisiä reunaehtoja voivat olla

esimerkiksi vaadittavat päätelaitteet eli työasemat tai kämmentietokoneet. (Kettunen, 2002

s.75; JUHTA, 2009 s.25)

Ympäristö johon tuleva järjestelmä tai palvelu rakennetaan ja asennetaan. Tällä tarkoite-

taan tietoteknillistä- ja sovellusarkkitehtuurista ympäristöä. (Kettunen, 2002 s.75)

Palvelun integrointitarpeet kuvaavat erilaiset liittymät ja rajapinnat muihin järjestelmiin ja

kertovat minkä järjestelmien välillä tulevan uuden järjestelmän on pystyttävä keskustele-

maan. Järjestelmäliittymällä tarkoitetaan ajantasaista tai eräkäsittelyluonteista tiedonsiirtoa

määriteltävän järjestelmän ja muiden järjestelmien välillä. Rajapintojen yli kulkeva tieto

voi olla siirtyvää ja/tai vastaanotettavaa tietoa, nämä kuvataan tarkasti esimerkiksi käyttö-

tapauskuvauksen avulla. Kaaviossa kuvataan yhteydet muihin järjestelmien rajapintoihin.

Kuvaukset tarkentuvat vielä myöhemmin vaatimusmäärittelyssä järjestelmätoimittajan

toimesta. (JUHTA, 2009 s.26; Kettunen, 2002 s.75)

Palvelun käyttäjämäärät ja skaalautuvuus kuvaavat palveluun liittyvät käyttäjä- ja tieto-

määrät, tarpeet skaalautumiseen sekä palvelulle asetettavat ei-toiminnalliset tavoitteet ku-

ten vasteajat sekä aikatavoitteet. (Kettunen, 2002 s.75-76)

Tietoturvavaatimukset kuvaavat nimensä mukaisesti sen mitä tietoturvavaatimuksia järjes-

telmältä vaaditaan ja miten kyseinen infrastruktuuri voidaan toteuttaa. Tietoturvavaatimuk-

set voidaan jakaa seuraaviin alueisiin (JUHTA, 2009 s.24):

Hallinnollinen tietoturvallisuus sisältää tietoturvallisuuteen liittyvät: riskien arvi-

oinnit, toteuttamissuunnitelman, ohjeistuksen ja koulutuksen suunnittelun, päivit-

täisen tietoturvallisen toiminnan kehittämisen, vakuutukset, hankinnat sekä sopi-

mukset
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henkilöstöturvallisuus sisältää taustatarkistukset, henkilöstön työ- ja salassapitoso-

pimukset ja käyttöoikeusasiat. Esimerkkinä työsuhteen alkaminen ja päättyminen

sekä siihen liittyvät käyttöoikeuksien lisäämiset/poistamiset)

Fyysinen turvallisuus sisältää kulunvalvonnan (vartijat, ovien lukitukset), konesa-

liin liittyvät sähkön saanninvarmistus, ilmankosteus, lämpötila ja paloturvallisuus

sekä huoltojärjestelyt.

Tietoliikenneturvallisuus sisältää palomuurit, tietoliikennekaapeloinnin suojauksen

ja tietoliikennelaitteiden suojauksen murtautumiselta, tietoliikenteen vikasietoisuu-

den, reititys palvelut, tietoliikenteen salauksen ja turvallisuuden (etätyö, langatto-

mat tietoliikenneyhteydet, verkkojen erottaminen ja nimipalvelut)

Laitteistoturvallisuus sisältää huoltosopimuksien varmistamisen palveluntarjoajien

kanssa (valtuutettujen henkilöiden käyttäminen laitteistojen huoltamiseen sekä päi-

vittämiseen, laitteistohankinnat/poistot ja kapasiteetin varmistaminen)

Ohjelmistoturvallisuus sisältää tietojärjestelmäarkkitehtuurin, ohjelmistokehityksen

tietoturvallisuuden ja ohjelmiston (käyttöjärjestelmien sekä selainten tietoturvapäi-

vitykset, lisenssien ja käyttöoikeuksien hallinnan)

Tietoaineistoturvallisuus sisältää käsiteltävien/siirrettävien tiedostojen ja asiakirjo-

jen sekä muiden tietovälineiden tietosuojan/säilytyksen (arkistointi ja varmuusko-

piointi) sekä tarpeettomien tietojen hävittäminen turvallisesti.

Käyttöturvallisuus sisältää tuotanto- ja testipalvelut, käyttäjätunnuksien ja -

oikeuksien hallinnan, sekä tietoturvaan liittyvän ohjeistuksen ja  tietoturvakäytäntö-

jen mukaisen toiminnan noudattamisen (muun muassa virustorjunta).

Riskianalyysi kuvaa kaikki mahdolliset riskit liittyen kehitettävään järjestelmään ja projek-

tiin, sekä siihen liittyvään teknologiaan, omaan organisaatioon tai toimittajaan liittyviin

riskeihin. (Kettunen, 2002 s.76)

Muut huomioitavat asiat, jotka jatkuvat kehitettävän järjestelmän ja kehityshankkeen jäl-

keen eli koko sen elinkaaren ajan: Kuka omistaa järjestelmän projektin jälkeen? Onko jär-

jestelmään liittyviä koulutustarpeita tiedossa? Kuka vastaa järjestelmän ylläpidosta ja tuki-

palveluista sekä niille asetetuista laatuvaatimuksista. (Kettunen, 2002 s.76)
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Käytetyt lyhenteet ja sanasto helpottavat viestintää eri osapuolien kesken. Usein samasta

asiasta voidaan käyttää montaa eri nimitystä, joskus taas yksittäinen sana voi tarkoittaa

useaa eri asiaa. Näin ollen yhteisesti sovitut lyhenteet ja sanasto helpottavat osapuolien vä-

lillä käytävää viestintää ja ymmärrystä. (JUHTA, 2009 s.25)

Raportointi ja tulosteet ovat tärkeässä roolissa varsinkin silloin kun tulosteiden ulkoasun

on noudatettava yrityksen tai organisaation (graafisia) ohjeita. Ohjeistus on huomioitava

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta usein tarkkojen raporttien ja tulosteiden ul-

koasu eli vaatimusmäärittelykuvaus tarkentuu vasta viimeistään silloin kun yhteistyö toi-

mittajan kanssa alkaa.  (JUHTA, 2009 s.28)

4.7 Validiointi

Vaatimusmäärittelyn viimeinen vaihe on validiointi eli hyväksymisvaihe. Kyseisessä vai-

heessa vaatimusmäärittelydokumentti ja sen sisältö katselmoidaan. Katselmointivaihe ja

sen merkitys on tärkeässä roolissa: Hyvin tehdyssä katselmoinnissa kyetään havaitsemaan

epäkohtia tai virheitä, jotka korjataan ennen vaatimusmäärittelyn hyväksymistä, samalla

voidaan tarkistaa onko vaatimukset kuvattu oikein. Vaatimusmäärittelydokumentti toimii

siis pohjana hankittavalle uudelle järjestelmälle. Jos kaikkia virheitä ei validiointivaiheessa

havaita, voi tästä seurata suuria kustannuksia myöhemmässä vaiheessa, kun järjestelmää

joudutaan muokkaamaan esimerkiksi käyttöönoton jälkeen.  (JUHTA, 2009 s.16: Sommer-

ville, 2011 s.110; Wiegers & Beatty, 2013 s.17)
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Kuva 8 Vaatimusten katselmointi (JUHTA, 2009 s. 16)

Kuvassa 8 esitettyyn vaatimusmäärittelymäärittelyn validiointiin on syytä valmistautua

huolellisesti sekä varmistaa, että mahdollisimman moni asianomaisista (asiakas- ja sidos-

ryhmät) pääsevät osallistumaan katselmointiin. Katselmointikokouksessa varmistetaan, että

vaatimukset vastaavat asiakkaan tarpeita ja näkemyksiä. Katselmoinnissa havaitut virheet

korjataan tai tehdään korjausehdotukset, jotka kirjataan ylös pöytäkirjaan. Lopullinen vaa-

timusmäärittely hyväksytään projektin puheenjohtajan tai tietojärjestelmän omistajan toi-

mesta. Vaatimusmäärittelydokumentaatio sitouttaa asiakkaan ja sidosryhmät tästä seuraa-

viin henkilöstö ja resurssitarpeisiin sekä kustannuksiin. (JUHTA, 2009 s.16)

Vaatimusmäärittelydokumentin sisältö ja sen tarkastelu:

Ymmärrettävyys: Vaatimuskatselmointiin osallistuvien on ymmärrettävä vaatimuk-

sen merkitys ja sen sisältö.

Oikeellisuus: Kaikki osallistuja hyväksyvät vaatimuksen oikeaksi.

Tarkkuus ja riippumattomuus: Vaatimus on esitettynä riittävän tarkasti, eikä siinä

ole viittauksia vaatimusmäärittelydokumentaation ulkopuolisiin dokumentaatioihin

tai standardeihin. (JUHTA, 2009 s.16)

4.8 Vaatimustenhallinta

Vaatimusmäärittely ja vaatimustenhallinta ovat keskeisimmät asiat järjestelmän hankinnas-

sa. Kuvassa 9 on kuvattuna vaatimustenhallinta tietotekniikkajärjestelmän hankinnassa.
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Järjestelmällisellä menettelytavalla pyritään varmistamaan, että tuleva järjestelmä tai pal-

velu vastaa sille asetettuja vaatimuksia.  Vaatimusten hallinnassa kuvataan ja todentamaan

koko toimitusketju aina kehitys ideasta järjestelmän tai palvelun käyttöönottoon. Vaati-

musmäärittely on osa vaatimustenhallintaa. Riittämätön vaatimusmäärittely on yleisin syy

hankittavien järjestelmien epäonnistumiseen. Toisaalta hyvä vaatimusmäärittely mahdollis-

taa onnistuneen kilpailutuksen ja hankinnan. Käyttöönottovaiheessa voidaan todentaa täyt-

tyvätkö järjestelmän ominaisuuksille annetut vaatimusmäärittelyt. Usein käyttöönoton jäl-

keen ilmenee myös uusia kehitystarpeita tai vaatimuksia joita ei ole osattu huomioida vaa-

timusmäärittelyissä. Nämä kirjataan ylös ja päivitetään vaatimusmäärittelyihin. (JUHTA,

2009 s.8-9; Wiegers & Beatty, 2013 s.17-18)

Vaatimustenhallinta prosessin perimmäisenä päätavoitteena on varmistaa, että alkuperäisis-

tä tavoitteista, tarpeista ja niistä koostuvista vaatimuksista lähtevät asiakasvaatimukset sekä

tehdyt sopimukset päätyvät tilattavaan ja vaatimuksien toteutettavaan järjestelmään, palve-

luun tai ohjelmistoon. Tätä käytäntöä kutsutaan vaatimusten hallinnaksi, se mahdollistaa

edellä mainittujen toimintojen tarkistamisen ja niiden jäljitettävyyden todentamisen.

Isommissa projekteissa ja kehityshankkeissa on usein tavallista, että vaatimuksia tulee pal-

jon ja ne voivat muuttua projektin aikana. Esiselvitys- ja määrittelyvaiheessa ei välttämättä

ole osattu tunnistaa kaikkia vaatimuksia, koska vaatimuksia ei tunneta tai niitä ei välttä-

mättä ymmärretä etukäteen kunnolla. Toisaalta vaikka vaatimukset tunnetaankin, osa näis-

tä voi muuttua jo projektin aikana. Keskenään ristiriitaiset vaatimukset tai muuttuva mark-

kinatilanne voi osaltaan vaikuttaa järjestelmän sisältämiin ominaisuuksiin. Tällaisissa pro-

jekteissa vaatimustenhallinta on osa koko ohjelmiston elinkaaren kestävää toimintaa, jossa

esiselvityksestä lähtevä vaatimustenhallinta etenee jatkuvaksi tukitoiminnoksi eli vaati-

mustenhallinnaksi. Näin pystytään helpommin varautumaan tuleviin muutoksiin, joita väis-

tämättä tapahtuu. Vaatimustenhallinta kuvaa koko järjestelmän elinkaaren aina kehittämis-

suunnitelmasta järjestelmän käyttöönottoon. Se on jatkuva kehitysprosessi, jota ylläpide-

tään ja päivitetään vaatimuksien muuttuessa. Uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen tu-

lee aina uusia tarpeita tai vaatimuksia, joita ei vaatimusmäärittelyprosessissa ole osattu

huomioida. Prosessisiin sisältyy myös järjestelmän hankinnan, käyttöönotto ja ylläpito. Jär-

jestelmän elinkaari päättyy vasta järjestelmän poistuttua käytöstä. (Haikala & Märijärvi,

2004 s.91-99; Wiegers & Beatty, 2013 s.17-18)
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Kuva 9 Vaatimustenhallinta (JUHTA, 2009 s.10)
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5. CASE-YRITYKSEN NYKYTILANNE JA KANSAINVÄLISTYMINEN

Tässä luvussa käsitellään lyhyesti Neste Jacobsin myynnin ja suunnittelun välistä toimitus-

ketjua. Kyseinen toimitusketju (delivery process) on osa NJ:n ydintoimintaprosessia

(NJMS, 2016). Luvussa tuodaan esille niitä asioita ja huomioita, miten kansainvälistymi-

nen vaikuttaa sähkösuunnitteluun liittyvien suunnittelujärjestelmien ja työkalujen käyttöön.

Todetaan myös se tosiasia, että osa käytettävistä suunnittelujärjestelmistä ja -työkaluista on

sovittu asiakkaan kanssa jo kaupanteko vaiheessa, kauan ennen kuin varsinainen työ säh-

köosastolla voi edes alkaa.

5.1 Neste Jacobs Oy

Neste Jacobs on vaativien suunnittelu-, teknologia- ja projektinjohtopalveluiden ratkaisu-

jen toimittaja.  Asiakaskuntaan kuuluvat öljy-, kaasu-, petrokemian-, kemian-, biojalostus-,

biokemian-, biofarma- ja elintarviketeollisuuden ja teollisuuden infrastruktuurin (satamat,

terminaalit, sähkönjakelu, vedenkäsittely sekä tehdasautomaatio) yritykset. Yrityksellä on

60 vuoden kokemus teknologiakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kun-

nossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta ympäri maailmaa: Euroopassa, Pohjois- ja Ete-

lä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Pohjoismaisten kotimarkkinoidemme lisäksi yritys

on panostanut viimeiset vuodet merkittävästi globaaleihin kasvumarkkinoihin. Yritys työl-

listää nykyisin 1300 ammattilaista maailmanlaajuisesti. (Neste Jacobs Oy, 2015a)

5.2 Myynti

Projektin tai teknologiaosaamisen toimitukset sekä suunnitteluun vaikuttavat tekijät on

syytä huomioida jo tarjousvaiheessa tai viimeistään sopimuksen tekovaiheessa. Myynnillä

on vastuu yhteistyön organisoimisesta ja sen varmistamisesta. Myynti käy yhdessä ICT-

osaston ja projektiorganisaation kanssa lävitse, mitä tehdään ja miten projekti toteutetaan.

He vastaavat siitä, mitä asiakkaalle on luvattu toimittaa sekä millä standardeilla, suunnitte-
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lujärjestelmillä tai työkaluilla kyseinen projekti toteutetaan. Projektin laajuus ja kokonais-

kesto vaikuttavat tarvittaviin työkaluihin ja resursseihin. Yritys tarjoaa ensisijaisesti omia

tuotteitaan tai ratkaisujaan, mutta joskus projekteissa tulee asiakasvaatimuksen mukaisia

räätälöityjä tuotteita tai työkaluja käytettäväksi. Tämä vaikuttaa osaltaan projektijohtoon,

suunnitteluun, organisointiin, tuntimääriin ja tätä kautta projektin kokonaiskustannuksiin.

Myynnin on syytä huomioida kaikki erilliset lisenssikustannukset, esikonfiguroitujen jär-

jestelmien projektikohtaiset konfiguroinnit, sekä projektikohtaiset koulutusasiat projektia

myytäessä.  Huomioitavaa projektissa on myös toimituskokonaisuuden rajaus siitä, mitä

toimitukseen sisältyy. Loppudokumentit asiakkaalle voidaan toimittaa paperikopioina, toi-

saalta joskus asiakas voi vaatia itselleen jopa koko projektinaikaisen tietokannan luovutta-

mista. (Dahlqvist, 2016; Myyry, 2016b; Saarinen, 2016)

Yksi tärkeimmistä osa-alueista on lähtötietojen oikeellisuus ja niiden tarkastaminen sekä

lähtötietojen saaminen sovitussa formaatissa ja aikataulussa. Näistä on sovittava jo sopi-

mus eli kaupantekovaiheessa. Tarvittaessa on pyydettävä lisäinformaatiota, koska paras-

kaan suunniteltutyökalu ei auta, eikä projekti onnistu jos lähtötiedot ovat virheellisiä. Vir-

heellisistä lähtötiedoista aiheutuu projektille potentiaalisia lisäkustannuksia ja aikataululli-

sia viiveitä, jotka nostavat projektin kustannukset pahimmassa tapauksessa moninkertaisik-

si verrattuna sovittuun kauppahintaan. Kyseiset kustannukset eivät kuulu toimittajan vas-

tuulle, vaan ne pitää tilaajan korvata. (Dahlqvist, 2016; Saarinen, 2016)

Nykypäivänä kansainvälisillä markkinoilla suositaan kiinteähintaisia projekteja ja näin ol-

len lisätyöt tai tuntityöt voivat olla myynnin kannalta epäedullinen tilanne, jos lisätöihin

liittyvää kapasiteettia, työkaluja tai osaamista ei löydy yrityksen sisältä. Toisaalta lisätöistä

saadaan yleensä hyvä kate. Lisätöistä aiheutuvat kustannukset pitää erikseen sopia ja kirja-

ta ylös. Asiakkaan kanssa on päästävä sopimukseen siitä, tulevatko kustannukset maksa-

maan asiakas vai kuuluvatko nämä kiinteähintaisen sopimuksen piiriin.  Tällaisissa tilan-

teissa verrataan aina tehtyä sopimusta ja katsotaan; mitä sopimuksen sisältö pitää sisällään.

Joskus sopimuksen sisältöön ei ole tarpeeksi hyvin kirjattu tai määritelty projektin laajuutta

(scope). Sopimuksissa on usein myös tulkinnanvaraisia asioita, joita asiakas ja konsulttiyh-

tiö katsovat aina itselleen edullisemmalta näkökannalta. Usein tuloksena on tietynlainen

kompromissi yrityksen ja asiakkaan välillä. Jokainen lisätyö kirjataan ylös ja tästä tehdään

aina muutosehdotus (COR, Change Order Request) asiakkaan suuntaan. Asiakkaan on en-

sin hyväksyttävä kirjallisesti muutos (CO, Change Order) ja tämän jälkeen suunnittelua



52

voidaan jatkaa lisätöiden osalta. Tärkeimmissä ja aikataulullisesti kriittisimmissä projek-

teissa voi olla sopimukseen ja sen sisältöön kirjattu ja määritelty, että työ on tehtävä vaa-

rantamatta projektin aikataulua, ja sopimustulkinnalliset asiat selvitetään valmistumisen

jälkeen.  (Dahlqvist, 2016; Saarinen, 2016)

Jotta juoksevat kustannukset saataisiin yrityksen ja asiakkaan osalta päätetyksi, on projek-

tin päättäminen sekä loppuraportointi tärkeä osa projektia kun tarkastellaan taloudellisia

tunnuslukuja. Projektin aikaisen raportoinnin ja seurannan, sekä loppuraportoinnin kautta

saadaan selville projektissa kirjatut onnistumiset (kokemukset, opit ja palaute) sekä (laa-

tu)poikkeamat ja niiden syyt. Näistä saadaan referenssitietoa tuleviin projekteihin, jotta

osataan varautua tai voidaan välttää vastaavat virheet tulevissa projekteissa. Tämä koskee

myös suunnittelujärjestelmiä ja -työkaluja. Loppuraportista saatavat tunnusluvut kerätään

yhteen ja tallennetaan laatujärjestelmää varten. (Dahlqvist, 2016; Saarinen, 2016)

5.3 Suunnittelu

Kun toteuttamispäätös projektista saadaan, siirtyy projekti myyntiorganisaatiolta toteutuk-

seen. Projektin onnistumisen kannalta merkittävin asia on projektin aloittaminen ja lähtö-

tietojen saaminen ajallaan. Aloitusvaiheessa on tunnistettava projektin kriittisimmät vai-

heet sekä aikataululliset asiat. Projektille avataan projektinumero ja projektiin liittyvät työt

aloitetaan kaikilla tarvittavilla suunnitteludisipliineillä. Tarvittavat standardit, dokumentaa-

tio-ohjeet ja suunnittelujärjestelmät (tietokannat, tiedostopohjat) otetaan käyttöön. (Dahl-

qvist, 2016; Myyry, 2016b; Saarinen, 2016)

Projektipäällikkö vastaa projektin hoidosta ja organisaatiosta. Hänen vastuullaan on pro-

jektin raportointi ja yhteydenpito eri projektiorganisaatioiden sekä asiakkaan suuntaan.

Linjajohto on usein jo tarjousvaiheessa valinnut tarvittavan projektipäällikön ja suunnitteli-

jat projektille sekä toimittanut heidän CV:nsä tarjouksen liitetiedostoissa.  Tämä tieto toi-

mii tarjousvaiheessa referenssinä, tarjousta tehdessä asiakkaan suuntaan. Asiakas haluaa

usein tarjous/sopimusvaiheessa tietää millaisia henkilöitä yrityksellä on tarjota heidän pro-

jekteihinsa. Yksi laadullinen määre ja osa-alue on henkilöiden CV:n jatkuva ylläpito, näin
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yrityksessä voidaan helposti hakea eri osaamisalueista tarvittavat henkilöt projektille.

(Dahlqvist, 2016; Saarinen, 2016)

Viimeistään aloituspalaverissa (ellei tätä myyntivaiheessa ole määritelty) määritellään

suunnittelussa tarvittavat resurssit ja vastuualueet. Projektin aloituskokoukseen osallistuvat

kaikki osapuolet. Kokouksessa käydään läpi projektin laajuus, kuten suunnittelukohteet ja -

tehtävät sekä aikataulut ja tavoitteet. Yksi tärkeimmistä asioista on tarkistaa onko aikai-

semmin tehty vastaavanlaista projektia, onko referenssitietoa tai -dataa olemassa? Jos vas-

taavanlainen projekti on yrityksessä tehty, millaista palautetta projekt(e)ista on saatu? Mi-

kä on aikaisempien projektien palaute, hyvät ja huonot asiat listattuna. Näin vältetään sa-

mat toistuvat virheet ja samalla kehitetään prosessia. (Dahlqvist, 2016; Myyry, 2016b; Saa-

rinen, 2016)

Aloituspalaverissa määritellään suunnitteluun ja suunnittelutyökaluihin keskeisesti vaikut-

tavat asiat:

Käytettävät työkalut, sekä työkaluja koskevat tarvittavat koulutukset henkilöstölle

Asiakasvaatimukset (poikkeamat normaalikäytännöstä, esim. työkalujen osalta)

Tuotettavien dokumenttien ulkoasu ja dokumenttipohjien oikeellisuus

Käytettävät standardit sekä suunnitteluohjeet

Aikataulutus sekä toimitettava dokumentaatio

5.4 Haasteet nykyisessä toiminnassa ja kehitystarpeet

Kasvaminen ja kansainvälistyminen ovat ajaneet yrityksen tilanteeseen, jossa tarvitaan yh-

teisiä projektin hallinnallisia työkaluja ja suunnitteluohjelmia sekä ohjeita. Yritys on aikai-

semmin toiminut pääasiassa kotimaan markkinoilla. Uuden kasvustrategian ja sitä seuran-

neen yrityksen kasvamisen johdosta on toimintatapoja ja työkaluja syytä kehittää. (Neste

Jacobs, 2015b; Neste Jacobs 2015c)

Muutos näkyy asiakassuhteiden kasvuna ja prosentuaalisena muutoksena. Yksittäisen asi-

akkaan tilaukset ja riippuvuus yrityksen taloudelliseen tulokseen pienenee, samalla tilaus-
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kanta ja asiakasmäärät siirtyvät globalisoitumisen myötä ulkomaisiin projekteihin ja asiak-

kaisiin.

Uusia konttoreita on perustettu kasvun myötä ja niihin on palkattua ihmisiä monista eri

lähteistä. Kuvassa 10 on esitettynä 2015 vuoden tilanne NJ: toimistojen suhteen.

Kuva 10 Neste Jacobsin toimistot (Neste Jacobs, 2015b)

Kasvusta aiheutuu myös erilaisia haasteita, kuten kulttuuriset eroavaisuudet, kieliongelmat

ja erilaiset toimintatavat ja työkalut. Osa henkilöstöä on tottunut aikaisemmissa yrityksissä

noudattamaan tiettyä toimintatapaa ja tämän opitun toimintatavan muuttaminen ei ole

helppoa. (Dahlqvist 2016; Myyry 2016b)

Tällä hetkellä käytettävät työkalut ja toimintamallit eroavat suuresti kansainvälisellä tasol-

la. Tästä johtuen projektien jakaminen useamman toimiston välillä ei välttämättä käytän-

nössä ole järkevää esim. Porvoo - Abu Dhabi - Singapore -konttorien välillä.  Toimistoilla
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voi olla erilaisia yksittäisiä ohjelmistoja tai käytäntöjä, joita sovelletaan maakohtaisesti.

Toisaalta yksittäisissä projekteissa vaaditaan myös maakohtaisten käytäntöjen ja standardi-

en noudattamista. (Myyry, 2016b)

Rajoitteita löytyy myös ICT (Information and Communication Technology) eli tieto- ja

viestintäteknologiasta sekä ohjelmistopuolelta. Yksittäisinä ongelmina voidaan mainita eri

variaatiot suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen lisensseistä, sekä näiden tuotetuki asioista

(Kannala 2015, Myyry, 2016a):

Konekohtaiset lisenssit (kiinteä asennus vain yhdelle työasemalle)

Maakohtaiset kelluvat/verkkolisenssit (lisenssi on käytössä kaikille tarvittaville

henkilöille, mutta se on maakohtainen)

Pohjoismaiden kelluvat/verkkolisenssit (käytössä ainoastaan tietyissä pohjoismais-

sa)

Maantieteelliset hintaerot lisensseissä. EMEA (Europe, the Middle East and Africa)

- alueiden lisenssit. Euroopan alueella on eri lisenssihinnat kuin esimerkiksi Intias-

sa. (Miten lisenssit kannattaa hankkia ja kuinka monta per alue)

Lisenssipalvelimet ja niiden yhteydet (paikka jossa lisenssit sijaitsevat, kaikilla

sähköosaston henkilöillä ei ole tällä hetkellä pääsyä kaikille palvelimille)

(Kannala 2015, Myyry, 2016a)

NJ on tähän asti ylläpitänyt ja samalla nojannut vahvasti yhden suurimman asiakkaan spe-

sifikaatioihin ja käytäntöihin sekä toimintamalleihin. Tätä käytäntöä on sovellettu tarvitta-

essa myös ulkomaalaisissa projekteissa. (Dahlqvist 2016; Myyry, 2016b)

Edellä mainittujen asioiden ja tietojen perusteella voidaan todeta, että NJ:n sähköosastolla

ei tällä hetkellä ole täysin yhtenäistä NJ toimintatapaa, eikä näin ollen täysin yhtenäisiä

suunnittelutyökaluja. Toimintatavat ja ohjeet sekä spesifikaatiot eivät ole täydellisiä. Tästä

johtuen sähköosasto ei vielä toteuta yrityksen strategiaa toivotulla tavalla. (Uusitalo,

2016a; Myyry, 2016b)

NJ on julkistanut uuden toimintastrategiansa: NJ-way -strategia. Tämä tarkoittaa että yritys

luo kansainvälisen toimintamallin ja toimintatavat, joita tuetaan yhtenäisillä suunnittelujär-

jestelmillä ja -työkaluilla. Samalla tähdätään tuottavuuden sekä yrityksen kasvamiseen.
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Voidaan puhua niin sanotusta globaalista toimistosta, jolla tarkoitetaan eri puolilla maapal-

loa sijaitsevien henkilöiden yhteistä toimintaa, aivan kuin he työskentelisivät kaikki samal-

la toimistolla (TEKES, 2001 s.9-10).  Tulevaisuudessa jokaisen toimiston tulee osata to-

teuttaa yhteistä strategiaa riippumatta sen maantieteellisestä sijainnistaan. Projektien työn-

jako eri konttoreiden välillä helpottuu ja yhtenäistyy, samalla työtehokkuus ja projektien

läpimenoajat nopeutuvat. Tämä puolestaan johtaa tuottavuuden parantumiseen sekä suun-

nittelussa että taloudellisilla luvuilla mitattuna. (Neste Jacobs, 2015c)
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6. TAPAUS CASE-YRITYS

Kuten aikaisemmin luvussa kaksi - tietojärjestelmä hankintana - todettiin, tässäkin case-

tapauksessa suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen yhtenäistäminen nähdään yritystasolla

taloudellisena eli liiketoiminnallisena intressinä. Se on sekä operatiivinen että strateginen

investointi, jolla pyritään saavuttamaan säästöjä tehostuneen suunnittelun kautta, mutta

samalla kasvatetaan yrityksen kilpailukykyä, nämä puolestaan parantavat yrityksen tulosta.

Kasvustrategiaa noudattaen yritys pyrkii saavuttamaan uusia markkinaosuuksia ja turvaa-

maan jo olemassa olevaa markkinaosuutta.

Luvussa neljä käytiin läpi perinteistä vaatimusmäärittelyä ja sen eri osa-alueita. Tässä case

-tapauksessa keskitytään (markkinoilla oleviin ja) sähköosaston olemassa oleviin suunnit-

telujärjestelmiin ja -työkaluihin sekä nykytilan kartoitukseen (tavoitteet, tarpeet ja vaati-

mukset). Kyseisillä toimenpiteillä pyritään kartoittamaan vaadittavat tarpeet ja vaatimukset

suunnittelutyökaluille sekä verrataan niitä nykytilanteeseen: Täyttävätkö suunnittelujärjes-

telmät ja -työkalut sähköosaston vaatimukset vai tarvitaanko uusia yksittäisiä suunnittelu-

järjestelmiä tai ohjelmia hankkia lisää.

6.1 Lähtökohdat ja esiselvitys

Luvussa viisi on kuvattuna yrityksen lähtötilanne ja esille tulleita havaintoja. Lähtökohtai-

sesti projekti on haastava, tekijän on tunnettava organisaation rakenne, eri suunnittelupro-

sessit ja toimintatavat. Myös eri disipliinien välinen kanssakäyminen on tärkeässä roolissa,

jotta ymmärretään mitä vaatimuksia tai tarpeita tulee esimerkiksi automaatiolta, instrumen-

toinnilta, laitepuolelta tai prosessipuolta. Vastaavasti sähköpuolella voi ilmetä joitain vaa-

timuksia tai tarpeita, jotka muiden disipliinien tulisi pystyä tyydyttämään. Edellä mainittu-

jen asioiden yhdistämisellä voidaan saavuttaa kokonaisvaltainen ja kattava kuva nykytilan-

teesta, tavoitteista ja tarpeista. Esiselvityksessä on kartoitettu useiden eri kilpailijoiden, yh-

teistyökumppaneiden ja alihankkijoiden käyttämiä työkaluja, sekä heidän tapaansa käyttää

suunnittelujärjestelmiä tai työkaluja erikokoisissa suunnittelu- ja kunnossapitoprojekteissa

muun muassa Citec Oy ja SSAB Oy (Wolf, 2015; Yritysvierailu SSAB, 2015).
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Tärkeänä asiana toiminnan tehostamisen kannalta on sujuva työn jalkauttaminen ja sen ja-

kaminen eri toimistojen välillä. Tässä asiassa on syytä huomioida myös yrityksen alihank-

kijat ja alihankintaketjut. Huomiota on kiinnitettävä myös IWS-toimintaan.

Diplomityöntekijän on omattava kokonaiskuva esiselvitys-, selvitys-, perussuunnittelu- ja

toteutussuunnittelun eri vaiheista. Kyseisellä diplomityöntekijällä on ammatillista koke-

musta muun muassa kyseisestä yrityksestä, sekä automaatio- ja instrumentointipuolen

suunnittelutöistä aikaisemmassa insinöörin ammatissaan. Samoin eri suunnittelujärjestel-

mät ja -työkalut ovat tulleet tutuiksi aikaisemmissa työskentelemissään yrityksissä, näin

hän pystyy tekemään päätöksiä ja esittää omia mielipiteitä, jotka perustuvat kokemukseen

ja ammattitaitoon. Aikataulullisesti ja projektin laajuudesta johtuen on selvää, että tietojen

kerääminen (eli kartuttaminen) sekä niiden analysointi voi osaltaan muodostua haasteelli-

seksi. Oman panoksensa tähän työhön antaa projektin tärkeys yritykselle ja tästä saatavat

hyödyt muihin markkinoilla oleviin kilpailijoihin nähden.

Esiselvitysmateriaalin perusteella on kasattu aineistoa, jota voidaan hyödyntää myöhem-

mässä vaiheessa. Kuvapohjaisten ja generoitavan dokumentaation tuottamiseen tarkoitettu-

ja ohjelmistoja haluttiin kartoittaa tarkemmin, esimerkkinä virtapiiri- ja johdotuskaaviot

sekä jakelukaaviot. Markkinoilla toimivat ohjelmistotoimittajat kartoitettiin ja yksittäisten

ohjelmistotoimittajien kanssa pidettiin päivän kestäviä esittely/demoamispalavereita, käsit-

täen seuraavat ohjelmistotoimittajat ja heidän suunnitteluohjelmistot ja suunnittelujärjes-

telmät:

CadiE-ohjelmisto (Kessu™, Pikasso™, Sähäkkä™ sovellukset)

CADS-ohjelmisto (CADS Planner 16 Electric)

ALMA-järjestelmä (Alma Electric)

EPLAN-järjestelmä (EPLAN Electric P8)

Palaverien ja esittelyiden lisäksi toimittajat tarjosivat kattavan määrän dokumentaatiota ja

tietoa heidän tuotteistaan niin sähköpostitse kuin puhelimitse. Ohjelmistojen toiminnalli-

suudet, avoimet kysymykset ja yksittäiset huomiot kirjattiin ylös palaverimuistioihin. Oh-

jelmistotoimittajat pystyivät tarjoamaan vaihtoehtoisia ratkaisua esitettyihin kysymyk-

siin/ongelmiin. ( Palaverit; ALMA, 2015; CADiE, 2016; CADS, 2015; EPLAN, 2015)
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Edellä mainittujen palaverien perusteella saatiin hyvä kokonaiskuva markkinoilla olevista

ohjelmistoista. Tämä antoi hyvän pohjan ja vertailukohdan kun lähdettiin kartoittamaan

yrityksen olemassa olevia suunnittelujärjestelmiä ja -työkaluja, sekä niiden toiminnalli-

suuksia.

6.2 Projekti ja projektisuunnitelma

Hankkeelle on avattu projektinumero GBC103, se on osa isompaa GBC58-projektia, johon

kuuluvat yrityksen kaikki eri disipliinit (aselajit). Tavoitteenaan yhteinen päämäärä: Suun-

nittelujärjestelmien ja -työkalujen yhtenäistäminen, vetäjänä toimii Juha-Matti Myyry (En-

gineering System, Manager). GBC103-projektille on nimetty työryhmä, johon kuuluu viisi

henkilöä. Projektin vetäjän toimii sähköosaston päällikkö Erkki Uusitalo. Työryhmän

edustajat on koottu eri asiantuntijoista. Projektille tehdään projektisuunnitelma jossa on

eriteltynä ja kuvattuna (NJMS, 2016):

Projektin tausta ja syyt kyseiselle projektille

Projektin aikataulu ja edistymän seuranta

Projektista saatavat hyödyt ja niiden vaikutukset

Projektin laajuus ja tavoitteet

Projektin jakautuminen eri tehtäviin

Resurssit ja organisaatio

Kustannukset ja rahoitus

Riskit

Projektin arviointi (millä tavoin mitataan projektin onnistuminen)
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Projektisuunnitelman sisältö on seuraava:

Aikataulullisesti projektin läpivienti tapahtuu kokonaisuudessaan vuosina 2015 - 2017

(työkalujen valinta 2015 - 2016, työkalujen käyttöönottaminen 2016 - 2017). Taustat ja

syyt projektille on kuvattuna (ja ne ovat esitettyinä aikaisemmissa luvuissa). Hyötyinä

mainitaan. muun muassa työkalujen hallinnolliset kustannukset, lisenssi kustannukset,

konttoreiden välisten työnjaon parantuminen sekä työn tehostuminen. Suunnittelujärjes-

telmien ja -työkalujen yhtenäistämisen lisäksi tehdään sähköosaston WI (Work Instruction)

-työohje, sekä jalkauttamissuunnitelma suunnittelujärjestelmille ja -työkaluille. Projekti on

laajuudessaan jaettu useampaan eri osaan, joista tässä diplomityössä käsitellään ainoastaan

kolmea ensimmäistä: Nykytilan kartoitusta, työkalujen vertailua sekä näiden valintaa. Re-

surssit ovat sähköosastolta sekä ICT-osastolta. Edistymää seurataan joka kuukausi pidettä-

villä seurantakokouksilla. Projektista aiheutuvat kustannukset ovat huomioituina vuoden

2016 työkalujen kehitysbudjetissa. Riskeinä nähdään erityisesti projektin laajuus sekä yri-

tyksen suuri työkuorma, joka sitoo työryhmään kuuluvia jäseniä (asiantuntijoita). Tästä

johtuen keskitytään käytännöllisiin ja hyväksi havaittuihin ratkaisuihin. Projektin onnistu-

mista mitataan tulevaisuudessa muun muassa työkalujen kustannuksilla ja seuraamalla KPI

(Key Performance Indicator) -kannattavuuslukuja. Tällaisia arvoja voivat olla esimerkiksi

yrityksen laskutusaste, tilausten määrät ja sopimuksista saatava voitto, projektin läpi-

menoajat. Jokaisen yrityksen tulisi osata määrittää itselleen sopivimmat tunnusluvut, joita

pitäisi pystyä mittaamaan oikein ja aktiivisesti. (Uusitalo, 2015; Työryhmäpalaveri, 2015)

6.3 Nykytilan kartoitus

Esiselvityksen ja nykytilan kartoituksen tavoitteena on saada hyvä yleiskuva yrityksen tä-

män hetkisestä työkalujen todellisesta tilasta (AS-IS) ja siitä mitkä ovat tulevaisuuden ta-

voitteet ja tahtotila (TO-BE). Esiselvityksen jälkeen kartoitetaan kaikki olemassa olevat

suunnittelujärjestelmät ja työkalut sekä niiden eri lisenssiversiot ja -määrät (näitä ei erik-

seen luetella). Kartoituksessa käytetään hyväksi yrityksen omia järjestelmiä, dokumentaa-

tiota, sisäisiä palavereita, haastatteluja, sähköpostiviestejä sekä ICT- ja sähköpuolen asian-

tuntijoita.
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NJ:llä on totuttu hyvään ja palvelevaan ICT-organisaatioon, jolta saadaan nopeaa ja vahvaa

tukea tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Tähän vaikuttaa vahvasti se tosiasia, että NJ:n

ICT-organisaatio on yrityksen omaa henkilöstöä. Valtavirrasta poiketen NJ ei ole ulkoista-

nut tätä toimintaa, koska sen katsottiin huonontavan palvelunosaamistasoa ja tukipalvelui-

ta.  ICT-organisaatiolla on hyvä tietämys lisensseistä ja lisenssimääristä. Tarvittaessa saa-

daan ajetuksi tapauskohtaisia raportteja, joista nähdään käytössä olevat ohjelmistot, lisens-

sien määrä ja niiden käyttöasteet, sekä lisenssipalvelimia koskevat vikaraportit ongelmati-

lanteissa. (Sorvari, 2016; Suksi, 2016)

Ohjelmistojen verkossa toimivien vuokralisenssien eli ns. ”kelluvien lisenssien” kartoitus

tapahtui varsin nopeasti, käyttäen hyväksi ICT-organisaatiota ja heidän osaamistaan. Säh-

köposti- ja puhelinhaastattelujen perusteella selvisi kuitenkin ristiriitaista tietoa yksittäisten

kiinteiden eli konekohtaisten lisenssien määrissä. Tiettyjen kiinteiden ohjelmistolisenssien

tapauksissa ICT-organisaatio ei pystynyt vahvistamaan, kuinka monta lisenssiä tai mitkä

ohjelmistolisenssit yrityksellä on tällä hetkellä käytössään. Näissä tapauksissa tukeuduttiin

ohjelmistotoimittajan virallisiin lisenssimääriin ja heidän dokumentaatiostaan löytyviin tie-

toihin. Pohjimmiltaan asia-syy-yhteys selvisi, kun eri sähköosaston henkilöitä haastateltiin

ja selvisi, että kyseinen ohjelmisto oli ollut käytössä aikaisemmassa yrityksessä: Yritysos-

tojen kautta myös lisenssit siirtyivät NJ:n omistukseen, mutta näitä ei ole aiemmin pystytty

100 % kartoittamaan. Tämä vahvistettiin myös ohjelmistotoimittajan puolelta. (Sorvari

2016; Suksi, 2016; Kannala 2015; Lappalainen, 2016)

Nykytilan kartoituksen perusteella todettiin yrityksessä olevan eriävä määrä lisenssejä ja

suunnittelutyökaluja. Osa näistä suunnittelujärjestelmistä ja -työkaluista on päällekkäisiä,

joita käytetään samojen tiedostojen tai dokumenttien tuottamiseen. Taulukossa 2 on listat-

tuna tämänhetkiset sähköosaston käyttämät suunnittelujärjestelmät ja -työkalut eri lähteistä

kerättyinä. Kyseisessä taulukossa ei ole esitettynä erikoistyökaluja yksittäisille laitteille tai

laitetoimittajille. Nämä ovat erikoistapauksia, jotka käsitellään yksittäisinä tapauksina.

Huomioitava asia oli myös ALMA-suunnittelujärjestelmään liittyvä lisenssiasia: Yrityksel-

lä on ollut aikaisemmin käytössä ALMA-järjestelmä instrumentointi- ja automaatio-

osastolla, mutta sähköpuolella kyseistä järjestelmää ei ole laajasti käyttöönotettu. NJ:n

omia inhouse-ohjelmistoja ovat NJ calc, Nestimator, SÄLÄ, sekä KALMA. Kyseisistä in-

house -ohjelmistoista voidaan mainita esimerkkinä KALMA-ohjelma. Se perustuu Access
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-tietokantaan sekä AutoCAD-sovellukseen, jonka avulla voidaan tuottaa yksinkertaisia vir-

tapiiri- ja johdotuskaavioita.

Taulukko 2 Kartoitetut olemassa olevat suunnittelujärjestelmät ja -työkalut

SÄLÄ NJ:n oma Sähkölämmityslaskentatyökalu (Asiakas spesifinen) ACCESS-tietokanta
Trace Calc Pro Ilmaisohjelma / rekisteröityminen Sähkölämmityslaskentatyökalu Tietokantapohjainen

NJ CALC NJ:n oma Suojauslaskentatyökalu  Excel -pohjainen
Neplan Lisenssiohjelma Suojauslaskentatyökalu Tietokantapohjainen

FEBDOK Lisenssiohjelma Suojauslaskentatyökalu Tietokantapohjainen
Schneider Electric Ecodial Ilmaisohjelma / rekisteröityminen Suojauslaskentatyökalu Tietokantapohjainen

ABB DOC Ilmaisohjelma / rekisteröityminen Suojauslaskentatyökalu Tietokantapohjainen
DiaLux Ilmaisohjelma / rekisteröityminen Valaistuslaskentatyökalu Tietokantapohjainen

AutoCAD Lisenssiohjelma Piirtotyökalu moninaisten dokumenttien muokkaamiseen Tietokantapohjainen
KALMA NJ:n oma Johdotus-ja virtapiirien piirto/generointityökalu ACCESS-tietokanta +CAD sovellus

CADS Electrical 16 Lisenssiohjelma Suunnitteluohjelmisto Tietokantapohjainen
CADiE(Kessu,Pikasso, Sähäkkä) Lisenssiohjelma Suunnitteluohjelmisto Tietokantapohjainen

SPEL Lisenssiohjelma Smart Plant Electrical suunnittelujärjestelmä Tietokantapohjainen
ALMA Lisenssiohjelma Suunnittelujärjestelmä Ei käytössä sähköosastolla

Intergraph SP3D Lisenssiohjelma Smart Plant 3D, 3D -mallinnustyökalu Tietokantapohjainen
Intergraph PDS Lisenssiohjelma Plant Design Systems, 3D -mallinnustyökalu Tietokantapohjainen
AVEVA PDMS Lisenssiohjelma Plant Design Management System, 3D -mallinnustyökalu Tietokantapohjainen

Autodesk Navisworks Simulate Lisenssiohjelma 3D -mallien yhdistämistyökalu kevyempää katseluohjelmaa varten Tietokantapohjainen
Autodesk Navisworks Freedom Lisenssiohjelma 3D -mallien katselua varten, ei muokkaustoimintoja Tietokantapohjainen

Nestimator NJ:n oma Kustannuslaskentatyökalu ACCESS- tietokanta

Nimi Ohjelman kustannukset Kuvaus Huomautukset

6.4 Dokumentaatio

Suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen ohella kartoitettiin myös olemassa olevaa doku-

mentaatiota: Mitä ohjeita kyseisiin työkaluihin liittyy sekä mitä dokumentteja sähköosas-

ton on tarve tuottaa eri projektivaiheissa: selvitys-, perussuunnittelu- ja toteutusvaiheen

projektit sekä niiden dokumentaatiot. Dokumentaatiota kerättiin sähköosaston eri verkko-

asemilta, kuten spesifikaatio- ja tyyppipiirustuskansiosta, koulutusmateriaaleista ja yrityk-

sen intranetistä.  Tuotetun dokumentaation sisältö ja sen (oikeellisuus) vastaaminen asiak-

kaan vaatimuksiin on yksi keskeisiä asioita sähköosaston dokumentaatiossa, tämä tulee

huomioida suunnittelujärjestelmiä ja työkaluja valittaessa.

Yrityksellä on käytössä NJMS (Neste Jacobs Management System) -toimintajärjestelmä.

Se sisältää ja kuvaa yrityksen ydinprosessit ja -käytännöt.  Prosessien kautta pyritään jat-

kuvaan laadun parantamiseen, joka perustuu SFS-EN ISO 9001 -laadunhallintastandardin

vaatimusten systemaattisen noudattamiseen. Ydinprosesseja ovat myynti, jakelu ja liike-

toiminnan tukiprosessit (Business Enabling Processes). (NJMS, 2016)

NJMS -järjestelmä sisältää:



63

Kaikki käytössä olevat yrityksen standardit ja spesifikaatiot (myös tärkeimmät

asiakasspesifikaatiot)

Käsikirjat ja laadunhallintaan liittyvät dokumentaatiot

Prosessikuvaukset ja -kaaviot (sisältäen selvitys, perussuunnittelu ja toteutusvai-

heen prosessit)

Tärkeimmät dokumentaatiot ja ohjeet

Kuva 11 Kuvassa on esitettynä osa sähköosaston dokumentaatiosta (NJMS).

Kuvassa 11 on esitetty osa NJMS:n liittyvää sähköosaston dokumentaatiota. Kyseisen de-

liverables eli ”toimitettavat/tuotettavat dokumenttiryhmät” Excel-listasta saadaan hyvä ko-

konaiskuva siitä, mitä dokumentteja toimitetaan suunnittelun eri vaiheissa. Dokumentti-

ryhmälistalta löytyy yli 400 erilaista toimitettavaa/tuotettavaa dokumenttiryhmää. Liittees-

sä I on listattuna vain pieni osa esiselvitys-, selvitys-, perussuunnittelu- ja toteutusvaiheen

dokumentaatioryhmistä.
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6.5 Tavoitteiden tunnistus

Päätavoitteeksi projektisuunnitelmassa asetettiin suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen yh-

tenäistäminen. Suunnittelujärjestelmien yhtenäistäminen luo pohjan yhteisille suunnittelu-

tavoille. Työkalujen ja suunnittelutapojen yhtenäistäminen vastaavasti tehostaa projektien

läpimenoaikaa, sekä samalla parantaa suunnittelun laatua. Projektien läpimenoajan nopeu-

tuminen kasvattaa myös liiketoiminnallista tuottavuutta, joka osaltaan vaikuttaa yrityksen

asettamiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin positiivisesti.

Työryhmän asettamat päätavoitteet projektille:

Yhtenäiset suunnittelujärjestelmät ja -työkalut

Tarvittavien dokumenttien tuottaminen

Suunnittelun tehostuminen (kustannustehokkuus)

Yhtenäiset toimintatavat ja työkalut

WI (Work Instruction) -työohjeistus

Laadun parantaminen

Jalkauttamissuunnitelma (ja koulutus)

Työn jakaminen (IWS - toiminta, alihankkijat)

Tavoitteet voidaan jakaa suunnittelujärjestelmiä ja -työkaluja koskeviin tavoitteisiin, sekä

suunnittelua tukeviin tavoitteisiin: Työohjeistuksiin ja toimintatapoihin sekä jalkauttamis-

suunnitelmaan. Sähköosaston on pystyttävä tuottamaan vaadittava dokumentaatio suunnit-

telujärjestelmillä ja -työkaluilla, sekä jakamaan työtä eri toimistoiden välillä. Hyvä suun-

nittelujärjestelmä tai -työkalu ei ole tehokas, jos käyttäjät eivät pysty omaksumaan tiettyjä

toimintatapoja, käytäntöjä tai työn jakamista (toisaalta työn jakaminen ei onnistu, jos ky-

seinen työkalu ei tue tätä käytäntöä). Systemaattinen suunnittelu parantaa laatua ja poistaa

virheitä. Jos kuitenkin virheitä tapahtuu, ne voidaan kirjata ylös ja huomioida seuraavissa

projekteissa, näin estetään kyseinen (laatu) poikkeama ja parannetaan suunnittelun laatua.

Jalkauttamissuunnitelman pitää onnistua, muuten se estää suunnittelujärjestelmän tai -

työkalun tehokkaan käytön, tai pahimmassa tapauksessa estää kokonaan työkalun käyt-

töönottamisen. (Työryhmäpalaveri, 2016a)
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6.6 Tarpeiden ja vaatimusten kartoitus

Esiselvitys, nykytilan kartoitus ja tavoitteet tukevat omalta osaltaan tarpeiden tunnistamis-

ta. Nykytilan kartoituksen perusteella on tiedossa olemassa olevat suunnittelujärjestelmät

ja -työkalut, dokumentaatio sekä tavoitteet.

Projektin alussa oli tavoite, että pystyttäisiin aukottomasti osoittamaan millä järjestelmällä

tai työkalulla mikäkin dokumentti tuotetaan. Kyseisestä käytännöstä luovuttiin melkein he-

ti, koska todettiin että tuotettavien dokumenttien määrä ja kirjo on valtava. Esiselvitys-,

selvitys-, perussuunnittelu- ja toteutusvaiheen dokumenttiryhmiä oli yli 400 erilaista (liit-

teessä I on esitetty vai osa dokumenttiryhmistä). Asiaan vaikuttivat myös projektin laajuus

ja kesto: Pienemmissä projekteissa ei ole ollut tarvetta käyttää massiivisia työkaluja, joten

projektin koko jo itsessään pois sulkee tietyt käytettävät työkalut. Tietyn dokumentin tuot-

taminen ainoastaan tietyllä yksittäisellä työkalulla ei näin ollen ole mahdollista.

Tarpeiden tunnistamisella lähdettiin liikkeelle suunnittelun näkökulmasta. Tarpeet kartoi-

tettiin ja näistä listattiin tärkeimmät.

Pyritään vastaamaan (kysymyksiin) tarpeisiin ja näistä muodostuviin vaatimuksiin:

Miten työkalut kategorioidaan?

Käyttäjätarpeet ja vaatimukset työkaluille?

Mitkä ovat suunnittelujärjestelmiltä ja ohjelmilta vaaditut toiminnallisuudet?

Mitä dokumentteja on tarve tuottaa kyseisillä työkaluilla?

WI (Work Instruction) -työohjeistuksen sisältö?

Isojen ja pienien projektien erot ja niiden vaikutus työkaluihin?

Esiselvityksessä ja nykytilan kartoitusvaiheessa tuli varsin selväksi, että ei ole yhtä ainoata

oikeaa ratkaisua, miten tai millä työkalulla mikäkin dokumentti tuotetaan. Toisaalta käytet-

tävä työkalu riippui suuresti yrityksen henkilöstöstä ja heidän kokemuksistaan ja mielty-

myksistään tiettyihin suunnittelujärjestelmiin tai -työkaluihin. Yksittäiset henkilöt luottivat

vanhempaan ohjelmistoon tai työkaluun, vaikka se ei ollut aina nopein tai tehokkain tapa

työskennellä. Toisaalta tutun työkalun käyttäminen ei aiheuttanut ongelmia, koska ohjel-

man eri ominaisuudet olivat tiedossa.  Todettiin myös se tosiasia, että joissakin tapauksissa
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tarvitaan useampaa työkalua, jotta dokumentaatio saataisiin kokonaisuudessa tehtyä. Työ-

ryhmälle ehdotettiin taulukon 3 mukaista kategoria jakoa. Työryhmän yhteisellä päätöksel-

lä sähköosaston suunnittelutyökalut päätettiin jakaa kyseisiin kategorioihin, tarvittavien

tarpeiden tyydyttämiseksi (työryhmäpalaveri 2016b; Wolf, 2015)

Taulukko 3 Suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen kategoriat
Mallinnus-, analysointi-, mitoitus- ja laskentatyökalut:

Keski- ja suurjännitejakeluverkot

Pienjännitejakeluverkot

Kaapelinmitoitus- ja suojaustyökalut

Valaistuslaskentatyökalut

Saattolämmityslaskentatyökalut

3D-työkalut:

Mallinnustyökalut

katselmointityökalut

CAD-työkalut:

Pienet muutokset ja yleiskäyttöön soveltuvat

Rakennussähköistyksen työkalut

Saattolämmityksen piirtotyökalut

Suunnittelujärjestelmät:

Isompiin projekteihin vaadittavat järjestelmät, jotka sisältävät muun
muassa kuvien generointia, revisionhallintaa ja raportointia.

Kustannuslaskentatyökalut:

Esiselvitys-, selvitys-, perussuunnittelu- ja toteutusvaiheen kustan-
nusarvion tekoon

Muut tarvittavat työkalut:

Laitetoimittajien käyttämät omat erikoistyökalut (erilliset ohjausjär-
jestelmät, suojausasettelut sekä releasettelut)
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Taulukossa 3 on esitettynä työkalujen kategoriat. Kategoriajakoa voidaan perustella monin

eri tavoin. Lähtökohtaisesti sähköosastolla oli halu jakaa työkalut: Laskentaa tukeviin työ-

kaluihin, 3D-mallinnustyökaluihin, kevyen dokumentaation muokkaamiseen tarkoitettuihin

työkaluihin, isommissa projekteissa käytettäviin suunnittelujärjestelmiin, kustannusarvio

työkaluihin ja muihin erikoistyökaluihin. Näin kyseisten työkalujen käyttöä ja valintaa on

projektissa helpompi perustella: Mitä toimintaa kyseiset työkalut osaltaan suunnittelussa

tukevat? Toisaalta työkalut täydentävät toisiaan, eri työkaluista saatava dokumentaatio

muodostaa vaadittavan tuotettavan kokonaisdokumentaation.

Dokumentaation kokoaminen voi vaatia useamman ohjelman rinnakkaista käyttöä. Esi-

merkkinä voidaan mainita saattolämmitys eli sähkösaattosuunnittelu. Dokumentaation

tuottamiseen tarvitaan erillistä laskentaohjelmaa mitoitusta varten, sekä dokumentaatiossa

tarvitaan erillinen konversio ohjelma, jotta 3D-mallista saadaan tuotettua putki-isometri

CAD-formaattiin. Tämä putki-isometri puolestaan muokataan myöhemmin AutoCAD-

ohjelmalla saattolämmitysisometriksi. Saattolämmitys dokumentaation kokonaispakettiin

liittyy usein saattolämmityspiirin laskenta, saattolämmitysisometri, sähkölähdön virtapiiri-

ja johdotuskaaviot, sähkölämmitystaulukot sekä kenttäkoteloiden detalji- ja layout-

dokumentaatiot (riippuen asiakkaan dokumentti vaatimuksista). Tällaista yksittäistä ohjel-

mistoa ei ole, joka voisi suorittaa/tuottaa kaikki tarvittavat toiminnot. Dokumentaatio saa-

daan tuotettua käyttämällä montaa eri ohjelmaa rinnakkain. (Työryhmäpalaveri 2016b;

Toivainen, 2016)

Työkalujen ohella nähtiin myös tarve määritellä WI -työohjeistus ja sen sisältö käytettävil-

le työkaluille. Ohjeistuksen on määrä vastata ensisijaisesti kysymyksiin:

Mitä työkaluja yrityksellä on käytössä (NJ - toimintatapaa tukevat työkalut)

Mitä suunnittelujärjestelmää tai -työkalua käytetään tietyissä tilanteissa

Ketkä ovat työkalujen asiantuntijoita, sekä mistä löytyy lisäohjeistusta tarvittaessa?

Työryhmäpalaverin jälkeen kategoriajaon ollessa selvillä siirryttiin vaatimusten kartoituk-

seen: Mitä järjestelmän tai työkalun pitäisi tehdä tai tuottaa, sekä mitä reunaehtoja tulee

suunnittelusta? Eli pyrittiin vastaamaan kysymyksiin:

Mitkä ovat ohjelmilta vaaditut toiminnallisuudet tai ominaisuudet

Mitä ja minkälaisia dokumentteja tuotetaan kyseisillä työkaluilla
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Rajoitteet (sähköosastolta tulevat rajoitteet, standardit, muiden osastojen vaatimuk-

set ja näistä koostuvat rajoitteet)

Vaatimusten kartoituksessa päädyttiin seuraavaan työnjakoon: Ensin kartoitettiin työkalu-

jen vaatimukset ja tämän jälkeen suunnittelujärjestelmiä koskevat vaatimukset. Perusteluna

oli työkalujen kevyempi vaatimusten kartoitus verrattuna suunnittelujärjestelmiin. Työka-

lujen vaatimusten kartoituksessa listataan kaikki vaadittavat yksittäiset ohjelmisto- ja käyt-

täjävaatimukset sekä toiminnallisuudet mahdollisimman tarkasti, esimerkkinä työkalun on

pystyttävä tallentamaan laskennan tulos verkkoasemalle tai vastaavasti työkalun on pystyt-

tävä tallentamaan tulostettava raportti PDF-muodossa. Toisaalta vaatimukset pyrittiin pi-

tämään mahdollisimman kevyinä ja yksinkertaisina työkalujen osalta, jotta vaatimukset ei-

vät olisi kohtuuttomia tai ristiriitaisia keskenään.
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7. TYÖKALUJEN VAATIMUKSET

Edellisessä luvussa sähköosaston sisäisistä tarpeista johtuen työkalut päätettiin kategorioi-

da taulukon 3 mukaisesti.  Todettiin, että työkalut täydentävät toisiaan sekä eri työkaluista

saatava dokumentaatio muodostaa vaadittavan tuotettavan kokonaisdokumentaation.

Tässä luvussa käydään lävitse niitä vaatimuksia ja reunaehtoja joita työkalujen ja suunnit-

telujärjestelmien vaaditaan omaavan. Osa vaatimuksista voi olla ristiriidassa keskenään, tai

yksittäisiä vaatimuksia ei voida aina kyseisillä työkaluilla täyttää. Vaatimusten kartoittami-

seen käytettiin hyväksi seuraavia lähteitä: NJMS -toimintajärjestelmä ja yrityksen sisäiset

informaatiolähteet, kuten intranet ja verkkoasemat, dokumentaatiot, haastattelut, ohjelmis-

tojen käyttöliittymien analysointi, eri sidosryhmiltä tulevat käyttäjävaatimukset tai reuna-

ehdot (jotka toteutetaan ohjelmistovaatimuksilla), sekä selvitysvaiheessa esille nousseet

asiat.

Yleisinä vaatimuksina työkaluille oli englanninkielisyys (reunaehto) sekä verkkolisenssi

(ei kiinteitä konekohtaisia lisenssejä), jotta työkalu olisi helposti kaikkien saatavilla ja

asennettavissa (tukipalvelut) sekä se tukisi myös toimistojen välistä työnjakoa. Ohjelmis-

ton ylläpidon tuki katsottiin tärkeäksi asiaksi (vähintään 3 vuotta) ja tästä syystä ohjelmis-

totoimittajien taustat oli oltava hyvin tiedossa (ohjelmistotoimittajan uskotta-

vuus/luotettavuus). Ohjelmiston kustannustehokkuus oli yksi tärkeimmistä vaatimuksista.

Työkalua joka ei ole kustannustehokas, ei perusteltua käyttää sähköosastolla. Joillakin oh-

jelmistojen kohdalle ei ollut saatavilla verkkolisenssiä, koska näissä tapauksissa kyseessä

oli ilmaisohjelma, joka ei vaatinut/perustunut verkkolisenssin käyttöön.

7.1 Mallinnus-, analysointi- ja laskentatyökalut

Mallinnus-, analysointi- ja laskentatyökalut jaettiin käyttötavan mukaisiin työkaluihin. Osa

kyseisistä ohjelmista on lähtökohtaisesti enemmän asiantuntemusta, koulutusta ja käyttö-

kokemusta vaativia, osa taas helpommin omaksuttavia ohjelmia.
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7.1.1 Keski- ja suurjännitejakeluverkot

Keski- ja suurjännitejakeluverkot käsittävät yli 1kV:n vaihtojänniteverkon laskentatyöka-

lut. Haastatteluiden ja dokumentaation sekä käyttöliittymän analysoinnin kautta kerätyt

vaatimukset ja reunaehdot kyseiselle työkalulle on listattuna taulukossa 4.

Taulukko 4 Keski- ja suurjännitetyökalun vaatimukset.
Versio
1
ID Luokka Ryhmä Vaatimuksen kuvaus Prioriteetti
1 Toiminnalliset Laskenta Selektiivisyys ja oikosulkusuojaus tarkastelut 1 - Pakollinen
2 Toiminnalliset Laskenta Jännitteenalenema laskennat 1 - Pakollinen
3 Toiminnalliset Raportointi Raportit laskennoista sekä niiden tulostus 1 - Pakollinen
4 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Laskennat pitää voida tallentaa vähintään pdf-muotoisena 1 - Pakollinen
5 Toiminnalliset Laskenta Mahdollisuus simuloida monimutkaisia verkkoja 1 - Pakollinen
6 Toiminnalliset Laskenta Pienjännitepuolen laskenta mahdollisuus 3 - Toivottu
7 Ei-toiminnalliset Kehitystyö (ylläpidettävyys) Ylläpidontuki vähintään 3 vuotta. 1 - Pakollinen
8 Ei-toiminnalliset Suorituskyky Ohjelman on pystyttävä kustannustehokkaaseen toimintaan 2 - Hyödyllinen
9 Ei-toiminnalliset Mukautuvuus (standardit) IEC 60909 standardiin perustuvat laskennat 1 - Pakollinen

10 Ei-toiminnalliset
Liittymät

(ohjelmistojen välinen yhteentoimivuus) Tukee tiedostojen import/export toimintoja ohjelmistoon 1 - Pakollinen
11 Ei-toiminnalliset Käyttömukavuus Ohjelmiston on oltavat Englanninkielinen (globaali tarve) 1 - Pakollinen
12 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Kelluva verkkolisenssi (globaali tarve) 1 - Pakollinen
13 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Komponenttikirjastojen laajennettavuus 2 - Hyödyllinen

Taulukossa 4 esitettävä IEC 60909 -standardiin perustuva laskenta käsittää pien- ja suur-

jännitepuolen oikosulkulaskennat kolmivaiheverkossa aina 550kV:iin asti (nimellistaajuus

50Hz tai 60Hz). IEC 60909 -standardeihin perustuvaa laskentaa käytetään yleisesti Euroo-

passa. Englanninkielisyys ja standardiin perustuva laskenta katsottiin olevan ohjelmiston

reunaehtoja, joista ei voida neuvotella. Seuraavassa luvussa, kappaleessa 8.1.1 on esitetty-

nä työkalujen vertailu. (IEC 60909-0: 2001 s.13; Vaittinen, 2016; Sunnarborg, 2015 &

2016)

7.1.2 Pienjännitejakeluverkot

Pienjännitejakeluverkot ja niiden laskentatyökalut tarkoittavat alle 1kV:n vaihtojännite-

verkkoon liittyviä laskentatyökaluja. Käyttäjävaatimusten osalta kyseisen työkalun tulee

olla helpommin lähestyttävä ja omaksuttava, kuin esimerkiksi vastaavan keski- ja suurjän-
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nitelaskentatyökalun. Laskentojen ja suojauksien tulisi perustua kansainväliseen pienjänni-

testandardiin,  kuten Euroopassa  käytettävään CENELEC HD 60364 tai vastaavaan kan-

sainväliseen IEC 60364 -standardiin. Kyseiset standardit käsittävät pienjännite asennukset

sekä vaadittavat suojauslaskelmat. Suomessa sovelletaan SFS 6000 -standardia, joka perus-

tuu edellä mainittuihin standardeihin. (SFS-käsikirja 600-1, 2012 s.3)

Kyseistä pienjännitelaskentatyökalua käytetään yrityksessä huomattavan paljon enemmän

kuin keski- ja suurjännitepuolen laskentatyökalua. Haastatteluiden ja dokumentaation sekä

käyttöliittymän analysoinnin kautta saatiin kerättyä vaatimukset ja reunaehdot kyseiselle

työkalulle.

Taulukko 5 Pienjännitelaskentatyökalun vaatimukset
Versio
1
ID Luokka Ryhmä Vaatimuksen kuvaus Prioriteetti
1 Ei-toiminnalliset Mukautuvuus IEC -pienjännitestandardiin perustuva laskenta (alle 1kV) 1 - Pakollinen
2 Toiminnalliset Laskenta Selektiivisyys ja oikosulkusuojaus tarkastelut 1 - Pakollinen
3 Toiminnalliset Laskenta Jännitteenalenema laskennat 1 - Pakollinen

4 Ei-toiminnalliset
Liittymät

Tukee tiedostojen import/export toimintoja ohjelmistoon 2 - Hyödyllinen
5 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Laskennat pitää voida tallentaa 1 - Pakollinen
6 Ei-toiminnalliset Käyttömukavuus Ohjelmiston on oltavat Englanninkielinen (globaali tarve) 1 - Pakollinen
7 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Kelluva verkkolisenssi (globaali tarve) 1 - Pakollinen
8 Toiminnalliset Raportointi Raportit laskennoista sekä niiden tulostus 1 - Pakollinen
9 Toiminnalliset Laskenta Mahdollisuus simuloida monimutkaisia verkkoja 2 - Hyödyllinen
10 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Komponenttikirjastojen laajennettavuus 3 - Toivottu
11 Ei-toiminnalliset Ylläpidettävyys Ylläpidontuki vähintään 3 vuotta. 1 - Pakollinen
12 Ei-toiminnalliset Suorituskyky Ohjelman on pystyttävä kustannustehokkaaseen toimintaan 1 - Hyödyllinen

Taulukossa 5 on listattuna vaatimukset, jotka kyseisen pienjännitelaskentatyökalun tulisi

täyttää. Seuraavassa luvussa, kappaleessa 8.1.2 on esitettynä työkalujen vertailu ja valinta.

7.1.3 Kaapelinmitoitus- ja suojaustyökalut

Edellä mainittujen suur-, keski- ja pienjännitelaskentatyökalujen lisäksi sähköosastolla oli

tarve saada yksinkertainen, helppo ja toimiva kaapelinmitoitus- ja suojaustyökalu esimer-

kiksi pienprojekteja varten. Työkalun liittyvät tarpeet ja vaatimukset on listattuna taulukos-

sa 6.
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Taulukko 6 Kaapelinmitoitus- ja suojaustyökalun vaatimukset
Versio
1
ID Luokka Ryhmä Vaatimuksen kuvaus Prioriteetti
1 Ei-toiminnalliset Mukautuvuus IEC -pienjännitestandardiin perustuva laskenta (alle 1kV) 1 - Pakollinen
2 Toiminnalliset Laskenta Oikosulkusuojaus tarkastelut 1 - Pakollinen
3 Toiminnalliset Laskenta Jännitteenalenema laskennat 1 - Pakollinen

4 Ei-toiminnalliset
Liittymät

Tukee tiedostojen import/export toimintoja ohjelmistoon 3 - Toivottu
5 Ei-toiminnalliset Käyttömukavuus Ohjelmiston on oltavat Englanninkielinen (globaali tarve) 1 - Pakollinen
6 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Kelluva verkkolisenssi (globaali tarve) 2 - Hyödyllinen
7 Toiminnalliset Raportointi Raportit laskennoista sekä niiden tulostus 1 - Välttämätön
8 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Komponenttikirjastojen laajennettavuus 2 - Hyödyllinen
9 Ei-toiminnalliset Ylläpidettävyys Ylläpidontuki vähintään 3 vuotta. 1 - Pakollinen
10 Ei-toiminnalliset Suorituskyky Ohjelman on pystyttävä kustannustehokkaaseen toimintaan 1 - Pakollinen

Taulukossa 6 esitetty ne vaatimukset joita kaapelinmitoitus- ja suojaustyökalun tulisi täyt-

tää. Seuraavassa luvussa 8.1.3 on esitettynä työkalujen vertailu ja valinta.

7.1.4 Valaistuslaskentatyökalut

Sähköosastolla tehtävät valaistuslaskennat liittyvät yleisesti rakennussähköistykseen. Ra-

kennussähköistyksessä käytettäviä muita työkaluja on käsitelty kappaleessa 7.3.2 ja valinta

8.3.2.  Kyseisissä kappaleissa todettiin, että kaikkia rakennussähköistykseen vaadittavia

toiminnallisuuksia, laskentoja ja dokumentaatiota ei ollut mahdollista toteuttaa yhdellä ai-

noalla työkalulla. Tämän seurauksena päätettiin valaistuslaskenta toteuttaa erillisellä työka-

lulla. Valaistuslaskentatyökalun vaatimukset muodostuivat taulukon 7 mukaisesti.

Taulukko 7 Valaistuslaskentatyökalun vaatimukset
Versio
1
ID Luokka Ryhmä Vaatimuksen kuvaus Prioriteetti
1 Ei-toiminnalliset Käyttömukavuus Helppokäyttöinen 1 - Pakollinen
2 Toiminnalliset Laskenta Yleiset valaistustehojen ja -tilojen laskenta sekä mallinnus 1 - Pakollinen

3 Ei-toiminnalliset
Liittymät

Tukee tiedostojen import/export toimintoja ohjelmistoon 1 - Pakollinen
4 Ei-toiminnalliset Käyttömukavuus Ohjelmiston on oltavat Englanninkielinen (globaali tarve) 1 - Pakollinen
5 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Kelluva verkkolisenssi (globaali tarve) 2 - Hyödyllinen
6 Toiminnalliset Raportointi Raportit laskennoista sekä niiden tulostus 1 - Välttämätön
7 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Komponenttikirjastojen laajennettavuus (valaisinluettelot, jne) 1 - Välttämätön
8 Ei-toiminnalliset Ylläpidettävyys Ylläpidontuki vähintään 3 vuotta. 1 - Pakollinen
9 Ei-toiminnalliset Suorituskyky Ohjelman on pystyttävä kustannustehokkaaseen toimintaan 1 - Pakollinen
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Taulukossa 7 on esitetty yleiset vaatimukset valaistuslaskentatyökalulle.  Tärkeimpinä vaa-

timuksina olivat helppokäyttöisyys, tiedonsiirto rakennussähköistyksen ohjelmiston välillä,

sekä ohjelmalla on pystyttävä laskemaan/mallintamaan yleiset tilat ja näiden tilojen tarvit-

semat valaisutehot, valaisinmäärät sekä valaisintyypit. Valaisintyyppi-

en/komponenttikirjaston laajennettavuus katsottiin myös tärkeäksi osa-alueeksi. Seuraa-

vassa luvussa, kappaleessa 8.1.4 on esitettynä työkalujen vertailu ja valinta.

7.1.5 Saattolämmityslaskentatyökalut

Saattolämmityslaskentojen osalta vaatimukset tulevat sähköosaston ja sähkösaattosuunnit-

telu WI367 (Work Instruction) -suunnitteluohjeesta, mutta myös yleisesti prosessiteolli-

suudesta ja laitoksien omista (vaateista) standardeista sekä viranomaisvaateista.  Petro- ja

öljyteollisuuden laitoksissa on huomattavan paljon enemmän ATEX-tilaluokiteltuja tilo-

ja/alueita kuin muilla teollisuuden aloilla (lähinnä kaasu ja neste).  Petrokemian laitoksiin

liittyvät räjähdysvaaralliset tilaluokituskuvat perustuvat yleisesti:

API RP 505 (American Petroleum Institute Recommended Practice) -standardiin,

joka ottaa kantaa sallittavien sähkölaitteiden asennuskäytäntöihin eri tilaluokitel-

luilla alueilla. (Maailmalla yleisesti käytetty ja käytetään myös Suomen öljynjalos-

tamoilla)

Suomessa/Euroopassa käytettäviin SFS-EN 60079-10-1 ja SFS-EN 60079-10-1

standardeihin (jotka perustuvat IEC-standardeihin). Kyseisissä standardeissa käsi-

tellään kaasuräjähdys- ja pölyvaarallisia tiloja.

Yleisimmät räjähdysvaarallisia tilaluokituksia koskevat vaatimukset on koottuna SFS-

käsikirjoihin: SFS 604-1 (Räjähdysvaaralliset tilat, osa1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkö-

laitteiden rakenteet standardia. SFS-59: Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nes-

teet ja kaasut.(API RP 505: 2013; SFS-käsikirja 59, 2012; SFS-käsikirja 604-1, 2010)

ATEX-tilat/alueet ovat esitettynä tilaluokituskuvassa (Area Classification) (LIITE II). Ky-

seinen Tilaluokituskuva perustuu edellä mainittuihin standardeihin ja SFS-käsikirjoihin.

Kyseinen tilaluokituskuva (Liite II) määrää:
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Tilassa/alueella sallittujen laitteistojen korkeimmat pintalämpötilat. (T1-T6), jossa

T6 on vaativin eli alueella sallittu pintalämpötila T=85 C. Vastaavasti T1-

tilaluokan laitteelle sallitaan jopa 450 C pintalämpötila (taulukko 8).

Taulukko 8 Lämpötilaluokat T1-T6 kaasuille (Vem, 2016)

Käytettävän suojarakenteen, minkä laiteluokan laitetta tilassa voidaan käyttää:

(Ryhmän I laiteluokka tarkoittaa kaivosteollisuutta, joka on vaativin, tätä ryhmää ei

ole esitettynä taulukossa 8). Ryhmä II laiteluokka tarkoittaa ”muut kuin kaivosteol-

lisuus”. Tilaluokat 20, 21 ja 22 kuuluvat (D = Dust) pölylle. Vastaavasti tilaluokat

0,1,2 kuuluvat (G = Gas) kaasulle.

Taulukko 9 Tilaluokittelu ja laiteluokka jako G = kaasu tai neste, D = pöly (Vem, 2016)

Taulukossa 9 on esitetyistä tilaluokista vaativimmat ensimmäisenä: 0,1,2 tilaluokat (G)

kaasulle, sekä 20, 21, 22 tilaluokat (D) pölylle. Kuten taulukosta 9 nähdään, vaativamman
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tilaluokituksen omaavan laitteiston voi laittaa vähemmän vaativaan tilaan. Yleisesti sähkö-

laitteiston vaativin laiteluokitus on kaasuille II 2G, joka soveltuu käytettäväksi tilaluokkiin

1 ja 2. Vastaavasti pölylle II 2D, joka soveltuu käytettäväksi tilaluokkiin 21 ja 22. II 1G tai

II 1D -laiteluokan laitteita ei sähkölaitteissa käytetä, koska kyseisiin 0 tai 20 tilaluokkaa ei

sallita asennettavan sähkölaitteistoja/moottoreita. Kyseiset ATEX-määräysten mukaiset

vaatimukset tulee huomioida myös sähkölämmityssaattojen laskentaohjelmistossa ja mate-

riaalivalinnoissa. Tärkeimpänä asiana on oikean kaapelin valinta suunnitellun putkiston

mukaan, pintalämpötila ei saa ylittää vaadittua ATEX-lämpötilaluokkaa. (Kuosmanen,

2013, Toivainen, 2016)

NJ:n sähkösaattojen suunnitteluohjeessa (WI367) on erikseen maininta saattolämmityksen

ja lämmityskaapeleiden valinnasta sekä lämmityksien suunnittelusta:

Säätämättömät lähdöt, tyristorisäädetyt tai yksikkösäädetyt lähdöt

Vakiovastuskaapelit, itserajoittuvat kaapelit, vakiotehokaapelit

 Kaapelimateriaalit jne.

Viittaukset SFS-EN -standardeihin. Suunnittelussa tulee huomioida esimerkiksi ai-

kaisemmin mainitut asiat: SFS käsikirja 604-1 (Räjähdysvaaralliset tilat, osa1:

Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet). Kyseinen käsikirja sisältää

muun muassa sähkösaattoja koskevat standardit SFS-EN 60079-30-1 (Räjähdys-

vaaralliset tilat. Sähkösaatot. Yleiset ja testausvaatimukset) sekä SFS-EN 60079-

30-2  (Sähkösaatot. Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapi-

toon). Tilaluokituksien/tilaluokituskuvien tekoa varten SFS-59 käsikirja: Räjähdys-

vaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut.

Huomioitava kohtana WI367 -ohjeistuksen mainita: ”Jos kaapelivalmistajalla ei ole las-

kentaohjelmaa, voidaan pintalämpötilat katsoa kaapelivalmistajan lämpötilakäyrästöiltä.”

Liitteessä II, taulukossa 8 ja taulukossa 9 esitetyt tilaluokituskuvat, tilaluokat sekä lämpöti-

laluokat tulee huomioida aina laskettaessa saattolämmityksiä.

Ohjelmiston laskennan tulee perustua yleisesti käytössä olevaan kansainväli-

seen/Eurooppalaiseen standardiin. Esimerkiksi Eurooppalaisen sähköalan standardisointi-

järjestön CELELEC:in (European Committee for Electrotechnical Standardization) stan-

dardeihin. Ohjelman tulee huomioida myös ATEX-tilaluokitukset ja lämpötilat.
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IEC:ssä (International Electrotechnical Commission) eli kansainvälisessä sähkökomissios-

sa perustettiin vuonna 1948 tekninen komitea (TC31), jonka nimi on nykyisin (Equipment

for expolsive atmospheres) eli räjähdysvaarallisten tilojen laitteet.  Kyseinen komitea on

perustettu räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardisointia varten.

Vastaava (TC31) komitea toimii myös CENELECissä, samoin Suomessa.  SESKO:lla

(Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys) on vastaava vastinkomitea, jonka on

nimeltään SK31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet. Eurooppalaiset EN -standardit perus-

tuvat IEC -standardeihin. Näin ollen SFS-EN räjähdysvaaralliset tilat ja standardit perustu-

vat EN- ja tätä kautta IEC -standardeihin.  Huomioitava asian haara oli ATEX - direktiivin

muutokset, uusi direktiivi astui voimaan keväällä 20.04.2016. Tällä hetkellä on menossa

siirtymäkausi ja yksittäisiä asioita on vielä ratkomatta.  Tämä tulee vaikuttamaan omalta

osaltaan tilaluokitusalueisiin ja laiteluokkiin. (API RP 505, 2013; ATEX, 2016; Kannala,

2016a; Kuosmanen, 2013; SFS -käsikirja 59, 2012; SFS 604-1, 2010 s.6 ja 214; Toivainen,

2016; Vem, 2016; Virsu, 2016;)

Taulukko 10 Sähkölämmityslaskentatyökalun vaatimukset
Versio
1
ID Luokka Ryhmä Vaatimuksen kuvaus Prioriteetti
1 Ei-toiminnalliset Mukautuvuus Yleiseen Eurooppalaiseen standardiin perustuva laskenta 1 - Pakollinen
2 Ei-toiminnalliset Mukautuvuus Eri ATEX-tilaluokat ja tilaluokkien mukaiset laskennat 1 - Pakollinen
3 Toiminnalliset Laskenta Oikosulkusuojaus tarkastelut 1 - Pakollinen
4 Toiminnalliset Laskenta Saattolämmityskaapelinlaskenta 1 - Pakollinen

5 Ei-toiminnalliset
Liittymät

Tukee tiedostojen import/export toimintoja ohjelmistoon 3 - Toivottu
6 Ei-toiminnalliset Käyttömukavuus Ohjelmiston on oltavat Englanninkielinen (globaali tarve) 1 - Pakollinen
7 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Kelluva verkkolisenssi (globaali tarve) 2 - Hyödyllinen
8 Toiminnalliset Raportointi Raportit laskennoista sekä niiden tulostus 1 - Välttämätön
9 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Komponenttikirjastojen laajennettavuus 2 - Hyödyllinen
10 Ei-toiminnalliset Ylläpidettävyys Ylläpidontuki vähintään 3 vuotta. 1 - Pakollinen
10 Ei-toiminnalliset Suorituskyky Ohjelman on pystyttävä kustannustehokkaaseen toimintaan 1 - Pakollinen

Taulukossa 10 on esitettynä sähköosastolta ja ATEX-vaatimuksista (tilaluokituksista) tule-

vat vaatimukset sähkölämmityslaskentatyökalulle. Seuraavassa luvussa, kappaleessa 8.1.5

on esitettynä saattolämmityslaskentatyökalujen vertailu ja valinta.
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7.2 3D-työkalut

3D-työkalujen osalta oli sähköosastolle tarve valita käytettävät mallinnus- ja katselmointi-

työkalut. Sähköosaston vastuulla on mallintaa tarvittavat kaapelireitit, kaapelihyllyt sekä

kenttäkotelot eri projekteissa. On todennäköistä, että tulevaisuudessa sähkösuunnittelua

tehdään enenevässä määrin 3D-malliin myös teollisuussähkösuunnittelussa (vrt. laivasäh-

kösuunnittelu). Mutta tässä vaiheessa, tältä osin tarkastelussa otettiin huomioon vain se, et-

tä käytettävä 3D-työkalu mahdollisesti tukee sähkösuunnittelun jatkokehitystä 3D-

ympäristössä.

Mallin/mallinnuksen tarkkuus ja sen luotettavuus riippuu itse projektista: Tehdäänkö ko-

konaan uutta laitosta/mallia vai tehdäänkö muutoksia olemassa olevaan laitokseen/malliin.

Kokonaan uusissa laitoksissa/malleissa voidaan mallinnus suorittaa alusta loppuun pelkällä

3D-mallinnustyökaluilla ja mallin luotettavuus on lähes 100 %. Vastaavasti vanhojen lai-

tosten/mallien tarkkuus ja niiden ylläpidettävyys vaihtelee suuresti. (Kannala, 2016b)

Joissakin tapauksissa on tarpeellista käyttää apuna laserkeilausta: Tämän tekniikan avulla

saadaan todellisen laitoksen/tilojen rakenteista muodostettua todella tarkka pistepilvimalli,

3D-mallinnustyökalua varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että todellisen laitoksen

rakenteet ja osat siirretään (laserkeilauksen) pistepilvimallin avulla mallinnustyökaluun

graafiseksi näkymäksi. Nyt kun kyseisen olemassa olevan laitoksen rakenteet ovat 3D-

mallissa näkyvissä, voidaan välttää esimerkiksi yhteentörmäykset mallinnettaessa uusia

kaapelihyllyjä kyseiseen laitokseen/malliin. (Kannala, 2016b)

Palaverien ja eri henkilöiden välisissä keskusteluissa selvisi, että sähköosasto ei voinut

suoraan itsenäisesti päättää, mitä työkalua käytetään mallinnus- ja katselmointityökaluina.

Tähän suurin syy oli laitossuunnittelun (rakennesuunnittelu, laitesuunnittelu sekä putkisto-

ja layout suunnittelu) käyttämät 3D-työkalut. Sähköosaston tarpeet ja vaatimukset tulisi

tyydyttää samoilla työkaluilla kuin laitossuunnittelun. Tämä oli siis määräävänä reunaeh-

tona, kun 3D-työkaluja valittiin. Alla on lueteltuna perusteluita ja valintaan vaikuttavia

asioita:

Ei ole taloudellisia perusteita eri ohjelmistojen käyttöön. Lisenssikustannukset kas-

vavat, jos käytetään eri ohjelmia sähköosastolla sekä laitossuunnittelussa.
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Yhteensopivuusongelmat työkalujen (ohjelmistojen) välillä. Tarve käyttää samoja

ohjelmia, jotta voidaan varmistaa yhteensopivuus mallinnuksessa.

 Tuotetukiasiat, koulutusasiat, disipliinien kanssakäyminen ja opastaminen

NJ:lle on tehty vuonna 2013 3D-mallien ja 3D-mallikatselmuksiin liittyvä päättötyö, jossa

on käsitelty laajasti käytettäviä mallinnusohjelmia, esimerkkeinä Intergraphin Plant Design

System (PDS®) ja SmartPlant 3D (SP3D®), joka nykyisin tunnetaan Smart 3D:nä (S3D®)

sekä Bentleyn MicroStation J ja Microstation V8i -ohjelmistot. Niemisen opinnäytetyön,

sähköpostien ja haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että laitossuunnittelussa ollut

käytössään todella monta eri työkalua. Nyt näitä käytäntöjä halutaan myös tämän disiplii-

nin osalta yhtenäistää. (Kannala, 2016b; Nieminen, 2013; Paulin, 2016; Intergraph, 2016)

Sähköosaston tarpeet ja vaatimukset sekä reunaehdot 3D -mallinnus ja katselmointityöka-

luihin tulevat näin ollen laitossuunnittelun käyttämistä työkaluista. Seuraavassa luvussa,

kappaleessa 8.2 on esitettynä työkalujen valinta.

Haastattelujen perusteella selvisi, että sähköosaston ja laitossuunnittelun 3D-

mallintamisessa on usein rajapintoja, joita pidetään niin sanottuna ”harmaana alueena”,

jotka eivät kuulu varsinaiseen laitoksen prosessiin. Tällaisia ovat esimerkiksi muuntamot ja

rakennukset. Nämä eivät kuulu prosessimielessä kyseiseen 3D-malliin, joten kyseisiä ra-

kennuksia ei mallinneta sisältä päin riittävällä tarkkuudella.

Rakennuksien ja muuntamoiden sisäisien osien (sähkökeskusten tilavarausmallien, kaape-

lihyllyjen, kanavien ja valaistuksen) mallintamiseen etsittiin kevyempää mallinnusratkai-

sua sähköosaston sisäisiä tarpeita ajatellen. Muiden työkalujen analysoinnin ja käyttöliit-

tymien tutkimisen kautta löydettiin kevyemmälle 3D-mallinnukselle tarvittava ratkaisua

rakennussähköistyksen työkaluista, kappaleessa 8.3.2 käsitellään IFC-mallinnusta ja siihen

liittyviä työkaluja.
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7.3 CAD-työkalut

(CAD) Computer Aided Design eli tietokoneavusteiset CAD-piirtotyökalut, ovat sähkö-

osaston yleisemmin käytössä olevia monitoimityökaluja. Työkaluilla voidaan muokata yk-

sittäisiä tiedostoja, riippumatta siitä ovatko ne virtapiiri-, johdotuskaavio-, kojeistokuvia,

vanhoja skannattuja CAD-pohjaisia ”uppokuvia” eli rasterikuvia, tai rakennussähköistyk-

seen liittyviä layout eli tasopiirustuskuvia.

Koska kyseisten CAD-kuvien ja tiedostojen kirjo on valtava, haluttiin rajata työkalujen

käyttö sähköosaston tarpeiden osalta taulukon 3 mukaan seuraavasti:

Pienet muutokset ja yleiskäyttöön soveltuvat työkalut

Rakennussähköistyksen työkalut

Saattolämmityksen piirtotyökalut

Perusteluina kyseiselle jaolle voidaan pitää tarvetta, saada selkeytettyä kuvadokumentaati-

on muokkaukseen käytettäviä työkaluja (ohjelmia). Osa käytettävistä työkaluista tarvitsee

muitakin toimintoja kuin itse piirtotyökalun. Seuraavissa kappaleissa on esiteltynä vaati-

mukset kyseisille työkaluille.

7.3.1 Pienet muutokset ja yleiskäyttöön soveltuvat työkalut

Sähköosastolla on usein tarve muokata olemassa olevan laitokseen liittyvää dokumentaa-

tiota ja kuvia. Usein nämä tiedostot ovat vanhoja, jotka sisältävät joko yhden tai useamman

kuvan per tiedosto. Vanhoista kalvoista, dioista tai piirustuksista on tehty noin sanottuja

”uppokuvia” eli rasterikuvia, jotka on tuotu CAD-tiedostoon objektiksi taustal-

le/pohjakuvaksi erillisen rasteri -työkalun avulla. (AutoCAD Raster Design, 2016)

Vanhojen tiedostojen muokkaaminen suunnittelujärjestelmällä pienprojektien osalta ei ole

tällä hetkellä järkevää, koska kuvapohjat, kuten kuvan raamit, viivan leveydet ja taulukot,

sekä kuvatiedoston sisältämät attribuuttimuuttujat eivät ole millään tavalla linjassa keske-

nään. Näin ollen suunnittelujärjestelmästä saatavaa hyötyä, kuten kuvien massagenerointia
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/tuottamista ei voida käytännössä hyödyntää lainkaan olemassa olevaan dokumentaatioon

ja niiden ylläpitoon/päivittämiseen.

Pienprojekteissa käytetään yleensä aina CAD-pohjaisia työkalua, koska suurin osa doku-

mentaatiosta on dwg- ja dfx- formaatissa olevia kuvia. Manuaalinen käsin muokkaus on

lähtökohtaisesti helpoin ja nopein tapa tehdä muutoksia olemassa oleviin tiedostoihin, tai

jopa lisätä yksittäisiä uusia lehtiä, tarvittaviin kuvasarjoihin.   Haastatteluiden (käyttäjävaa-

timuksien), toiminnallisten vaatimusten ja tuotettavan kuvadokumentaation perusteella

yleiskäyttöön soveltuvan CAD-työkalun vaatimukset on esitettynä taulukossa 11.

Taulukko 11 Pien- ja yleiskäyttöön soveltuvat CAD-työkalun vaatimukset
Versio
1
ID Luokka Ryhmä Vaatimuksen kuvaus Prioriteetti
1 Ei-toiminnalliset Käyttömukavuus Helppokäyttöinen 1 - Pakollinen
2 Toiminnallinen Muokkaaminen Pystyttävä muokkaamaan eri kuvatiedostoja 1 - Pakollinen
3 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Tuettava vanhojen kuvapohjien tuontia ja muokkaamista (raster/uppokuvat) 1 - Pakollinen
4 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Tuettava yleisimpiä tiedostomuotoja, kuten dwg ja dxf -tiedostomuotoja 2 - Hyödyllinen
5 Ei-toiminnalliset Käyttömukavuus Ohjelmiston on oltavat Englanninkielinen (globaali tarve) 1 - Pakollinen
6 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Kelluva verkkolisenssi (globaali tarve) 1 - Pakollinen
7 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri Komponenttikirjastojen laajennettavuus 2 - Hyödyllinen
8 Ei-toiminnalliset Ylläpidettävyys Ylläpidontuki vähintään 3 vuotta. 1 - Pakollinen
9 Ei-toiminnalliset Suorituskyky Ohjelman on pystyttävä kustannustehokkaaseen toimintaan 1 - Pakollinen

Taulukossa 11 on esitettynä vaatimukset CAD-pientyökaluille. Tärkeimpinä vaatimuksina

ovat muokkausominaisuudet, helppokäyttöisyys, ylläpidettävyys, yhteensopivuus sekä saa-

tavuus (verkkolisenssit). Seuraavassa luvussa, kappaleessa 8.3.1 on esitettynä työkalujen

vertailu ja valinta.

7.3.2 Rakennussähköistyksen työkalut

Rakennussähköistys on yleisesti NJ:n kaltaisissa teollisuussähköistykseen keskittyvässä

yrityksessä hieman taustalle jäänyt suunnittelun osa-alue. Toisaalta se on erittäin tarpeelli-

nen osa kokonaisuutta ja se tulee voida toteuttaa tarvittavilla suunnittelutyökaluilla. Ra-

kennussähköistykseen liittyvät kuvat pystytään luomaan melkein kaikilla kaupallisilla

CAD-piirtotyökaluilla. Suurimpina eroina ovat käytettävissä olevat symbolikirjastot sekä

käyttöliittymien eroavaisuudet eri ohjelmistojen välillä.
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NJ:llä rakennussähköistykseen liittyy tuotettavan kuvadokumentaation lisäksi myös muita

tarpeita ja vaatimuksia, kuten:

Valaistuksiin liittyvät sijoituskuvat, valaistuslaskennat ja valaisin mallit/tyypit

Tarvittavat/tuotettavat materiaaliluettelot hankintoja varten

Tärkeänä osa-alueena ovat suojauslaskennat (Suomessa perustuu SFS 6000 -

pienjännitestandardiin).

Rakennussähköistyksen kevyt 3D-mallinnus (tilavaraukset, kaapelihyllyt)

Sähköosaston lähtökohtaisena tavoitteena oli saada nämä kaikki toiminnallisuudet toteutet-

tua yhdellä ja samalla työkalulla. Haastattelujen ja sähköpostiviestien perusteella ilmeni

puutteita 3D-mallinnuksessa: Muuntamoiden ja rakennusten sisäiset tilavaraukset ja näiden

mallintamisen puute. Kyseisiä tilavaurauksia ja kaapelireittejä ei ole mallinnettu raskaim-

missa 3D-malleissa (katso kappale 7.2), koska nämä eivät liittyneet varsinaisesti suoraan

laitoksen prosessiin. Muuntamoiden ja rakennusten sähködokumentaatiossa on yleisesti

käytetty hyväksi rakennuksen leikkauskuvia sekä tasopiirustuskuvia. Tästä johtuen kaape-

lihyllyjen ja sähkökeskuksien mallintaminen ja tarvittavien tilavarauksien tekeminen on

osoittautunut ongelmalliseksi suuremmissa projekteissa. Kyseiseen ongelmaan haettiin rat-

kaisua rakennussähköistyksen työkaluista. (Kannala, 2016b; Paulin, 2016)

Seuraavassa luvussa, kappaleessa 8.3.2 on esitettynä rakennussähköistyksen työkalujen

vertailu ja valinta.

7.3.3 Saattolämmityksen piirtotyökalut

Saattolämmityssuunnittelu ja siihen liittyvä dokumentaatio on yksi sähkösuunnittelun mo-

nimutkaisimmista osa-alueista, kuten jo kappaleessa 6.6 todettiin. Koska suurin osa laitok-

sien olemassa olevista 3D -malleista on tuotettu vanhemmalla Intergraphin (PDS®) 3D-

mallinnustyökaluilla (kappale 7.2), joudutaan vanhoihin laitoksiin liittyvä saattolämmityk-

sien dokumentaatio tuottamaan myös jatkossa NJ:llä pääsääntöisesti manuaalisesti eli käsin

kuvadokumentaatiota muokaten. PDS® ja SP3D® 3D-mallinnustyökaluista saadaan (ajet-
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tua) tuotettua laitossuunnittelulle (putki- ja layout osastolle) putkistokohtaiset putki-

isometrit, joista myöhemmin muokataan sähkösaattoisometrit.

Saattolämmitysdokumentaatiossa tulevat tarpeet ja vaatimukset:

Sähkösaattoisometri dokumentaation tuottaminen.

Saattolämmityspiirin virtapiiri- ja johdotuskaavioiden tuottaminen

 Sähkölämmitystaulukoiden tuottaminen

Kenttäkoteloiden detalji- ja layout - dokumentaation tuottaminen

Ohjelmiston on oltava tehokas ja helppokäyttöinen

Ohjelmiston on tuettava yleisimmin käytössä olevia dwg- sekä dxf-tiedostomuotoja

Saatavuus (verkkolisenssi) ja ylläpidettävyys (tuotetuki)

Seuraavassa luvussa, kappaleessa 8.3.3 on esitettynä saattolämmityksen piirtotyökalun va-

linta.

7.4 Kustannuslaskentatyökalut

Kustannuslaskentatyökalun tarpeet ja vaatimukset tulevat lähes suoraan esiselvitys, selvi-

tys, perussuunnittelu ja toteutusvaiheen kustannusarvion muodostamisesta. Esiselvitys,

selvitys ja perussuunnittelussa perimmäisenä ja tärkeimpänä tavoitteena on saada luotua

asiakkaalle vaihtoehtoiset toteutettavissa olevat ratkaisut, sekä näiden kustannusarviot.

Joissakin tapauksissa voi olla, että selvitys- tai perussuunnitteluvaiheen jälkeen joudutaan

toteamaan, ettei kyseinen projekti ei ole toteuttamiskelpoinen, eikä sitä näin ollen jatketa

toteuttamisvaiheeseen, johtuen joko kannattavuudesta, teknisistä tai aikataulullisista asiois-

ta. (Kuosmanen, 2016)

Kustannusarvion tulee perustua tiettyihin faktoihin, lähtötietoihin tai referensseihin. Esiesi-

selvitys, selvitys, perussuunnittelu ja toteutusvaiheiden välillä kustannusarvio tarkentuu si-

tä enemmän, mitä lähemmäksi toteuttamisvaihetta mennään. Karkeista selvitysvaiheen

budjettikyselyistä siirrytään perussuunnitteluvaiheessa toimittajakohtaisiin neuvotteluihin

ja tätä kautta toteutusvaiheessa tarvittaviin teknisiin neuvotteluihin. Prosessi perustuu niin
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sanottuun jatkuvaan iterointiin, jossa kaikki mahdolliset epäselvyydet pyritään poistamaan.

Tällä varmistetaan, että kustannusarvio ja toteutusvaihe saadaan vietyä lävitse ilman yli-

määräisiä kustannuksia tai aikataulullisia viivästyksiä. Näiden edellä mainittujen asioista

johtuen, sähköosasto on pyrkinyt jatkuvaan kehitykseen ja hintojen ylläpitämiseen, koskien

kustannusarvioita ja niiden laskentaa. (Kuosmanen, 2016)

Sähköosastolla on käytössään NJ:n oma inhouse -ohjelmisto, joka on nimeltään Nestima-

tor. Työkalujen esiselvitys ja kartoitusvaiheessa pyrittiin etsimään mahdollista kilpailevaa

ohjelmistoa Nestimatorille. Alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa käydyistä kes-

kusteluista (esiselvitysvaiheessa) kuitenkin selvisi, että yritykset käyttävät enemmän tai

vähemmän omia yrityksen sisällä rakennettuja Excel-pohjaisia laskentaohjelma, eikä näin

laajaa kaupallisia ohjelmistoja ole tälle teollisuuden osa-alueelle tarjolla. Yksittäisenä kil-

pailevana kaupallisena ohjelmistona voidaan mainita Ecom-ohjelmistot, mutta nämäkin on

tarkoitettu lähinnä kiinteistösähköistyksen kustannus ja tarjouslaskentoja varten. Useimmat

yhteistyökumppanit ja alihankkijat tekivät yhteistyötä NJ:n kanssa ja laskennat suoritettiin

näin ollen Nestimator-ohjelmalla. (Ecom, 2016; Kuosmanen, 2016; Uusitalo, 2016b)

Kustannuslaskentatyökalujen osalta keskityttiin Nestimator -ohjelmaan ja sen mahdollisiin

puutteisiin. Käyttöliittymää tutkimalla ja käyttäjävaatimuksien perusteella saatiin esille

tarvittavat ohjelmistoa koskevat vaatimukset:

(MTO) Material Take Off eli materiaaliluettelon raportointi ja tallennus mahdolli-

suus

Töiden kustannuksien erittely osa-alueisiin sähkönjakelu, sähkölämmitykset ja

kenttäsähköistys ja heikkovirta-asennukset)

Eritellyt kustannukset materiaalien, asennuksien ja suunnittelutöiden osalta

(Project Key Figures) -tunnuslukujen seuranta mahdollisuus

Englanninkielisyys (reunaehto)

Luotettavuus ja helppokäyttöisyys

Mahdollisuus referenssidatan tuontiin

Kappaleessa 8.4 on esitettynä kustannuslaskentatyökalun analysointi ja tarvittavat

kehitystarpeet.
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7.5 Muut tarvittavat työkalut

Kyseiset - muut tarvittavat työkalut - ovat erikoistyökaluja, jotka liittyvät tiettyihin laite-

toimittajiin tai heidän käyttämiinsä työkaluihin. Näitä työkaluja ei käydä erikseen listaa-

maan sähköosaston yhteisiin työkaluihin, vaan todetaan, että yksittäisissä projekteissa tulee

käytettäväksi laitetoimittajien ohjelmistoja. Esimerkkinä Siemensin SIMOCODE -

pienjännitemoottorien ohjausjärjestelmä ja kyseistenmoottorilähtöjen parametrointiohjeet

ja -arvot. Vastaavanlaisia ohjelmistoja ei ole tarve käyttää laaja-alaisesti koko NJ:n sähkö-

osaston keskuudessa. Näin ollen tällaiset työkalut tulevat käyttöön projektikohtaisesti, sekä

tarvittavat koulutukset järjestetään projektiin osallistuvien henkilöiden kesken. Tällaiset

työkalut (ohjelmistot) ja tarvittavat koulutukset sekä näistä aiheutuvat kustannukset on syy-

tä huomioida projektin tarjousvaiheessa. Joissain tapauksissa tämä voi johtaa jopa alihan-

kintaketjun käyttämiseen, jos kyseistä osaamista tarvitaan harvoin ja näin ollen osaamista

ei ylläpidetä laajasti omassa organisaatiossa. (Siemens, 2016, Uusitalo, 2016b)

7.6 Suunnittelujärjestelmät

Suunnittelujärjestelmien osalta tarpeet ja vaatimukset olivat kokonaisuudessaan monimut-

kaisempia ja laajempia kuin muut vastaavat sähköosaston työkalut. Tämän takia tavoitteita,

tarpeita ja niistä koostuvia vaatimuksia kartoitettiin syvällisemmin. Samalla haettiin yhteis-

työstä saatavia etuja, jos järjestelmän valinnaksi muodostuisi saman järjestelmätoimittajan

tuote, kuten esimerkiksi instrumentointi- ja automaatio-osastolla. Suunnittelujärjestelmien

osalta sähköosastolla tarkasteltiin muiden (sidosryhmien) disipliinien suunnittelujärjestel-

mien valintaa, sekä millaisia vaikutuksia, vaatimuksia ja reunaehtoja muilla disipliineillä

on sähköosastoa ajatellen. Valittava järjestelmä vaikuttaa omalta osaltaan tarvittavaan tie-

donsiirtoon ja tarvittaviin järjestelmän rajapintoihin muiden disipliinien käyttämien järjes-

telmien kesken. Huomiota tulisi kiinnittää myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Tulevaisuuden tavoitteina ja tarpeina voidaan pitää ylemmän tason, ICT-puolen tavoitteita,

jossa GBC58-projektin päätavoite on yksittäisten disipliinien työkalujen yhtenäistäminen

(GBC103-projekti sähköosastolla) sekä eri disipliinien työtapojen/työkalujen/tietovirran ja

suunnittelun yhtenäistäminen. (Lievonen, 2016a; Myyry, 2016b)
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Kuvasta 12 nähdään tulevaisuuden tahtotila (esitettynä sähköosaston näkökulmasta). Kaa-

viossa on kuvattuna sähköosaston, instrumentoinnin ja automaation sekä prosessi- ja laite-

puolen (EKI) tietovirtaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa, kaikki projektinaikai-

nen/asiakkaalta saatava lähtötieto viedään yhteen kaikille tuntemaan/saatavilla olevaan

paikkaan. Esimerkkinä tiedot liittyen laitteisiin, laitetunnuksiin (laite-tageihin) viedään

Instrument&Electrical Index tiedonhallintasovellukseen. Sovellus on JAVA ja JAVAcript -

pohjainen, sovelluksella voidaan hallita erilaisten objektien (Tagien) tietosisältöä, tyypit-

tämällä niitä, erilaisilla perus- ja määrittelytyypeillä. Tyypit sisältävät objekteille kuuluvia

ominaisuustietoja, ja ne muodostavat erilaisten tietonäkymien ja kokonaisuuksien sisällön.

Järjestelmä hallitsee automaattisesti muutoksia, kun tietoja muokataan. Myös tiedon histo-

ria kerätään talteen ja sitä voidaan hyödyntää muutosten- ja edistymänseurantaan. Prosessi

ja laitepuoli tuovat omat lähtötietonsa myös kyseiseen I&E Indexiin. Valittava sähköosas-

ton suunnittelujärjestelmä kommunikoi I&E Indexin suuntaan. (Heikkilä, 2016a & 2016b;

Myyry, 2016b)

Instrument
& Electrical

Index
“TAG

INFORMATION”

EKI

AIM:
BlueClielo project portal FOUND!

SPEL/ALMA

Instrumentation

Gathered dataIntegration layer

INITIAL DATA FROM CUSTOMER:
DMS( Data Management System): Found! & File Server

Equipment
- datasheets
- lists Instrument

datasheets

CUSTOMER
SYSTEM

(SAP Service
tool, etc)

Electrical

DATA FLOW

PIPELINE
DATA

MOTOR
DATA

automation
datasheets

automation

Kuva 12 Järjestelmän liitynnät muihin järjestelmiin/sovelluksiin (sähkösuunnittelun näkökulmasta)



86

NJ:llä on yleisesti käytössä kahden ohjelmistovalmistajan tuotteita: Intergraphin sekä AL-

MA Consulting Oy:n tuotteita. Automaatio- ja instrumentointi osasto päätyivät valitsemaan

ensisijaiseksi järjestelmäksi ALMA-suunnittelujärjestelmän. Tämä osaltaan siksi, että ky-

seinen ALMA-suunnittelujärjestelmä on ollut heillä käytössään jo pidemmän aikaa, sekä

yksi suurimmista asiakkaista käyttää kyseistä järjestelmää. Toisena merkittävänä tekijänä

nähtiin ohjelman toiminnallisuus sekä tuotetukiasiat, jotka koettiin joustavammaksi kuin

kilpailevan Intergraphin ohjelmistoyrityksen tarjoama tuotetuki. (Myyry, 2016b; Heikkilä,

2016b; Virtanen, 2016)

Sähköosaston, automaation ja instrumentointi osastojen välinen projektinaikainen tiedon-

siirto on laaja-alaista. Osastojen väliset rajat ja vastuualueet on määritelty varsin tarkasti

NJ:n spesifikaatioissa: Kenen vastuu alueeseen kuuluu mitäkin, sekä mitä lähtötietoja on

toimitettava eri disipliineille. Joskus tosin yksittäisissä tapauksissa ei voida vetää tarkkaa

rajaa siihen, kenen aselajin edustajan tehtäviin kyseinen työ kuuluu. Näissä tapauksissa

tehdään yhteistyötä ja päätetään projektikohtaisesti, kuka/ketkä hoitavat kyseisen ongel-

makohdan yhteistyössä eri aselajien kesken. (Heikkilä, 2016b; NJMS, 2016; Virtanen

2016)

Prosessi ja laitepuolelta saatavat lähtötiedot ovat prosessidataa koskevia arvoja, putkilinjo-

jen lämpötiloja (saattolämmityssuunnittelua varten), MTO (Material Take Off) eli materi-

aalilistoja, laiteluettelolistoja, laitetunnuksia (laite -tageja), moottorien ja laitteiden mekaa-

nisia tehoja. Prosessi- ja laitepuolen käyttämä järjestelmä on nimeltään EKI, se on itse

NJ:n kehittämä ja ylläpitämä. (Lievonen, 2016a; Riska 2016)

EKI-järjestelmä on tehty prosessidatalehdissä sekä laite-, instrumentti- ja putkiluetteloissa

esitettävän tiedon hallintaan, tulostamiseen sekä tietojen siirtoon muihin suunnittelujärjes-

telmiin. Järjestelmässä on suunnittelutiedon revisiohallinta sekä sähköinen tietojen hyväk-

syntä. Järjestelmä perustuu Microsoft SQL -tietokantaan. Järjestelmä on suunniteltu siten,

että ns. business-logiikka on ohjelmoitu suoraan SQL-tietokantaan. EKI:ä on helppo käyt-

tää ulkoisilla yhteyksillä ja yleisimmin muut järjestelmät hakevat ja vievät tietoja EKI-

järjestelmään Micsosoft Exceliin tukeutuvan työkalun välityksellä tai suoraan avoimen ra-

japinta ODBC (Open Database Connectivity) yhteyden kautta. EKI:n omat käyttöliittymät

tukeutuvat Microsoft Accessiin ja Microsoft Exceliin sekä näitä ohjelmia tukeviin itse oh-

jelmoituihin ohjelmistokomponentteihin. (Lievonen, 2016a & 2016b; Riska 2016)
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Found! -dokumenttienhallintajärjestelmä perustuu BlueCielon kehittämään BlueCielo Pro-

ject Portal -dokumenttienhallintajärjestelmään. Neste Jacobs on ohjelmoinut tämän järjes-

telmän päälle erillisen web-pohjaisen dokumenttien luontityökalun, joka korvaa tuotteen

oman dokumenttien luontimoduulin. Tämän seurauksena dokumentteja hallitaan ja käsitel-

lään järjestelmässä lähes yksinomaan viitetietojen perusteella. Found! -järjestelmässä halli-

taan kaikki projektin aikaiset dokumenttien ja niiden tiedostojen revisiot, jotka myös tar-

kistetaan ja hyväksytään sähköisesti järjestelmässä. (Lievonen, 2016a & 2016b, Project

Portal, 2016)

Automaatio- ja instrumentointi osastolta saatavat lähtötiedot ovat automaatiojärjestelmään

liittyvät (I/O) Input/output - ohjaus- ja tilatiedot, ristikytkentä eli RK-kaapit sekä näiden

runkokaapelien tiedot, kenttäkoteloiden tiedot, sekä tarvittavien aktiivisten kenttälaitteiden

vaatimat sähkönsyötöt ja niiden tehot. (Heikkilä, 2016b; Virtanen 2016)

Sähköosastolla on ollut aikaisemmin käytössään ainoastaan Intergraphin tuoteperheeseen

kuuluva (SPEL) SmartPlant® Electrical,-suunnittelujärjestelmä. Kyseistä järjestelmää on

käytetty ainoastaan yksittäisissä kansainvälisissä projekteissa (asiakasvaatimuksesta), tästä

johtuen se ei siis ole yleisesti kaikkien suunnittelijoiden käyttämä järjestelmä. ALMA-

järjestelmästä ei sähköosastolla ole laajaa aikaisempaa kokemusta, koska yritys ei ole käyt-

töönottanut kyseistä järjestelmää sähköosastolla (taulukko 2). NJ:n alihankintaketjusta löy-

tyy yksittäisiä projekteja joissa on käytetty sähköpuolen ALMA-järjestelmää, mutta kysei-

nen järjestelmäympäristö on rakennettu/ylläpidetty alihankkijan toimesta heidän omissa ti-

loissaan (ja palvelimillaan). (Myyry, 2016b, Uusitalo, 2016b).

Sähköosastolta tulevia tarpeita ja vaatimuksia kartoitettiin olemassa olevan dokumentaati-

on (LIITE I, osa tuotettavasta dokumentaatiosta), tuotettavien/toimitettavien raporttien ja

dokumenttien, standardien, haastattelujen sekä olemassa olevan SPEL-järjestelmän käyttö-

liittymän analysoinnin perusteella. Myös aikaisemmin mainittujen eri disipliinien tarpeet

tulisi huomioida järjestelmää valittaessa.

Esiselvitysvaiheessa (kappaleessa 6.1) mainituissa palavereissa tutustuttiin muun muassa

ALMA- sekä EPLAN-suunnittelujärjestelmiin. EPLAN todettiin jo esitte-

ly/demoamisvaiheessa liian raskaaksi detalji-tason suunnittelujärjestelmäksi, joka ei vas-

tannut NJ:n sähköosaston vaatimia toiminnallisuuksia. Kyseinen ohjelmisto nähtiin lähinnä

(auto)teollisuutta ja laitetoimittajia tukevana suunnittelujärjestelmänä, jossa keskityttiin tie-
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tyn yksittäisen kokonaisuuden, komponentin, johtosarjojen tai pakettien pitempiaikaiseen

suunnitteluun ja näiden päivittämiseen. Järjestelmän tietokanta pitää sisällään jokaisen yk-

sittäinen komponentti tai riviliittimen. Tämä nähtiin ongelmana kun rakennetaan isompaa

laaja-alaista teollisuuslaitosta. Mahdolliset yhteensopivuusongelmat ja tarvittavat rajapin-

nat muihin järjestelmiin herättivät epätietoisuutta. Tiedonsiirtotyökaluna käytettiin Excel-

tiedostoa. Janne Voutilaisen tekemä opinnäytetyö EPLAN-suunnitteluohjelmistosta tuki

osaltaan kyseistä näkemystä. Lisenssikustannukset, palvelinmaksut, ylläpitosopimusmak-

sut ja lisenssivuokrat olivat tässä tarkastelussa kalliita verrattuna ALMA tai SPEL -

järjestelmien kustannuksiin. Tämä osaltaan siksi, että EPLAN-järjestelmäympäristöä ei

NJ:ltä ennestään löytynyt, kun taas ALMA- ja SPEL-järjestelmäympäristöt olivat jo ole-

massa. (Eho, 2015; Myyry, 2016b; Palaveri EPLAN, 2015; Voutilainen, 2013)

Intergraphin SmartPlant® Electrical on Oracle tai vaihtoehtoisesti Microsoft SQL Server

2000 -tietokannanhallintajärjestelmään (ja tietokantaan) perustuva suunnittelujärjestelmä,

jolla voihaan suunnitella/hallita/tehdä sekä isoja että pieniä projekteja. Oracle-tietokannan

hallintajärjestelmä mahdollistaa  muun muassa SQL-kielen käytön SPEL-ohjelmistossa

(kyselyt, raportit jne). (Intergraph, 2005; Oracle, 2016)

SPEL-järjestelmällä voidaan luoda erilaisia dokumentaatioita: pää- ja jakelukaavioita,

johdotus- ja virtapiirikaavioita. SPEL-järjestelmällä voidaan myös mallintaa, laskea tai

analysoida monimutkaisempia jakeluverkkoja, mutta tämä vaatii erillisen ETAP-

laskentaohjelmiston lisenssin käyttöä. SPEL-järjestelmällä saadaan luotua reaaliaikaiset

kuormitusluettelot ja kaapeliluettelot sekä tuotettua monia muita raportteja. Perusraporttien

luonti on helppoa ja perustuu Excel-tiedostopohjaan: Raporttiin lisätään tarvittavat sarak-

keet, attribuutit ja ominaisuudet yksittäisten taulukoiden kautta, kuten moottorin nimellis-

teho, jännite sekä laite eli (Item Tag) -tunnus. Vaativampien raporttien tekoon tarvitaan

SQL-kielen osaamista.  Moottorilähdöissä kaapeloinnin ja suojauksen laskenta perustuu

IEC- tai ANSI-standardeihin. Ohjelmistosta löytyy myös revisionhallinta, jonka avulla

voidaan tarkastella dokumentaatiossa tapahtuneita muutoksia (muutoshistorian hallin-

ta/tallennus). Ohjelmiston käyttäminen vaatii aina peruskoulutuksen normaalikäyttäjältä.

Normaali käyttäjän lisäksi on olemassa järjestelmäasiantuntijat ja niin sanotut tehokäyttä-

jät, joilla on enemmän valtuuksia toiminnallisuuksien selkä käyttötoimenpiteiden (järjes-

telmäsääntöjen) tekemisiin.   SPEL-järjestelmää tutkittiin analysoimilla ohjelmiston käyt-

töliittymää ja ohjelmiston käyttöohjeita sekä ohjelmistoon liittyviä toiminnallisuuksia. Sa-
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malla kartoitettiin mahdollisia ongelmakohtia liittyen ohjelmistoon tai käytettävyyteen.

SPEL-järjestelmään on saatavilla ohjelmistotoimittajan peruskäyttäjäoppaita. SPEL-

järjestelmään kuuluu monta eri sovellusta, näistä yleisemmin käytettävät:

SmartPlant® Electrical -käyttöliittymäsovellus, normaali käyttäjät, tehokäyttäjät,

järjestelmänvalvojat.

Option Manager (pääkäyttäjille ja tehokäyttäjille). Yleiset asetukset: datan oletus-

formaatti, oletusdatan tallennuspaikka, asetukset/parametrit käytettäville kaapeleil-

le, nimeämiskäytännöt, käytettävät laite/tietotyypit, oletusasetukset uusil-

le/olemassa oleville käyttäjille

Rule Manager (pääkäyttäjille ja tehokäyttäjille). Yleiset säännöt ja käytännöt, pro-

jektikohtaiset asetukset muokkaukseen/lisäämiseen/poistamiseen.

Licence Manager (Lisenssien hallinta ja ylläpito)

SmartPlant Engineering Management (Projektien tietokannanhallinta): Hallitaan

laitostietokantoja, laitosrakennetta(hierarkiaa) sekä käyttäjäoikeuksia eri projektien

tietokantoihin.

Import Manager (Pääkäyttäjä ja tehokäyttäjät). Mahdollistaa erilaisen datan tuonnin

ulkoisista tiedostoista tai tietokanta-alustoista (Microsoft Access, Microsoft SQL

Server, Oracle jne.)

(ETAP, 2016a & 2016b; Intergraph 2005; SPEL, 2005, 2009a; 2009b, 2009c, 2009d, 2016)

ALMA-järjestelmän rakenteen yleiskuvaus on esitettynä liitteessä III, 1, kyseinen järjes-

telmä koostuu asiakaskerroksesta, kyseisessä asiakaskerroksessa sijaitsee graafinen käyttö-

liittymä eli Alma Client -asiakasohjelma, joka on toteutettu Java-ohjelmointikielellä. Ky-

seisellä ohjelmalla kirjaudutaan tiedonhallintajärjestelmän palvelimelle (ALMA-

palvelinohjelmisto). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää WWW-selaimen kautta käytettävää

WebALMA-sovellusta, jotta päästään kirjautumaan Alma -palvelimelle.  Alma palvelinoh-

jelmisto sijaitsee sovelluskerroksessa, tähän sovelluskerrokseen kuuluvat CoreALMA (jär-

jestelmän ydin), WebALMA (WWW-palvelinohjelmisto) sekä InterfaceALMA (ohjel-

mointirajapinta), jonka avulla ALMAan voidaan tuoda/viedä tietoa ohjelmallisesti. Kysei-
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nen Alma Client ja WebALMA-sovellukset ovat siis osa tiedonhallintajärjestelmää, jonka

avulla voidaan muokata/hallita tietokannassa olevia tietoja (datakerros) graafisen käyttöliit-

tymän kautta, monimutkaisen SQL-kyselyjen sijaan. JDBC (Java Data Base Connectivity)

on Java-ohjelmointikielen rajapinta-ajuri, minkä avulla Java -pohjainen asiakassovellus

(ALMA Client) ja ALMA-palvelinohjelmisto voivat käyttää SQL-tietokantaa, eli se toimii

tulkkina palvelinohjelmiston ja tietokannan välissä.  Datakerroksella toimiva SQL-

tietokannanhallintajärjestelmän (DBMS, Database Management System) avulla hallitaan

itse tietokantaa tai useita tietokantoja.  Sovellusohjelman (ALMA Clientin) välityksellä

tehdyt muutokset ALMA-palvelinohjelmisto kirjoittaa/lukee tietokantaan (DBMS) Java-

ajurin (JDBC) kautta, eli tietokannanhallintajärjestelmä toimii rajapintana tietokantaan

suuntaan, mutta se ei näy mitenkään käyttäjille päin. Liitteessä III,2 on esitettynä ALMA:n

käyttömahdollisuuksia, se soveltuu myös kunnossapitojärjestelmäksi, esimerkkinä

SSAB:llä on käytössä ALMA:n teknisen tiedon- ja dokumentaationhallinta (sähkö- ja au-

tomaatiosuunnittelussa). ALMA-Järjestelmä on mahdollista yhdistää yrityksen olemassa

oleviin järjestelmiin, kuten SAP (Service Access Point) tiedonhallintajärjestelmään tai ERP

(Enterprise Resource Planning) toiminnanohjausjärjestelmään.  ALMA-järjestelmän syväl-

lisempää ja tarkempaa analysointi sekä läpikäyntiä on käsitelty Timo Raudan diplomityös-

sä (Nissilä, 2016a; Rauta, 2010; Yritysvierailu SSAB. 2015).

Suunnittelujärjestelmän osalta päädyttiin tarpeiden ja vaatimuksien kartoituksen osalta seu-

raavan ratkaisuun: Koska yrityksellä oli jo olemassa oleva ALMA-järjestelmäympäristö

automaatio ja instrumentoinnin osalta käytössä, päätettiin sähköpuolelle perustaa oma tes-

taustietokanta, jotta kyseistä sähköpuolen ALMA-lisenssiä päästäisiin testaamaan. Yhteis-

työssä ALMA Consulting henkilöstön kanssa päädyttiin ratkaisuun, jossa perustettiin en-

nalta sovittuja workshop-työpajoja. Kyseisissä työpajoissa testattiin ja käytiin läpi AL-

MA:n toimintaa sovitun agendan ja käsiteltävien asioiden osalta. Puutteet ja havainnot kir-

jattiin ylös, sekä mahdolliset jatkokehitystarpeet. Liitteessä IV (sivut 1-3) on esitettynä en-

simmäisten yksittäisten ALMA workshop -työpajojen agendat. Työpajoista saatujen tieto-

jen ja kokemuksien perusteella tehtiin vertailu vastaavaan Integraphin SPEL-järjestelmään

(Workshop-työpajat, 2015a; 2015b).

Koska SPEL- ja ALMA-järjestelmäympäristöt eli infrastruktuuri (tiedonhallintajärjestel-

mä, tietokannanhallintajärjestelmä, tietokanta, palvelin ja tietoliikenneympäristö) olivat jo

olemassa, ei vaatimuksissa otettu kantaa kaikkiin järjestelmän vaatimuksiin, kuten tietotur-
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vavaatimuksiin (esitettynä kappaleessa 4.6). Työpajoissa keskityttiin lähinnä järjestelmän

eli palvelun toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Suunnittelujärjestelmää kos-

kevat vaatimukset on esitettynä liitteessä V. Seuraavassa luvussa, kappaleessa 8.6 on esi-

tettynä suunnittelujärjestelmien vertailua ja valinta.
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8. VERTAILU JA VALINNAT

Tässä luvussa tarkastellaan olemassa olevia suunnittelujärjestelmiä ja työkaluja sekä ver-

taillaan, mitkä työkalut täyttävät kyseiset vaatimukset. Näistä työkaluista valitaan ne, jotka

täyttävät sähköosaston vaatimukset.

8.1 Mallinnus-, analysointi- ja laskentatyökalut

Kuten jo aikaisemmin todettiin mallinnus-, analysointi- ja laskentatyökalut jaettiin käyttö-

tavan mukaisiin työkaluihin. Osa ohjelmista on laitetoimittajakohtaisia ohjelmia, osa on

yleiskäyttöön soveltuvia ohjelmia. Tällaisten yleiskäyttöön soveltuvien ohjelmistojen

komponenttikirjastot ovat laajempia kuin yksittäiseen toimittajaan sidotut ohjelmistot.

8.1.1 Keski- ja suurjännitejakeluverkot

Kappaleen 7.1.1, taulukon 3 vaatimusten pohjalta tehtiin vertailua olemassa oleviin lasken-

taohjelmiin. Yrityksellä on ennestään käytössä Neplan, Schneider Electric Ecodial, FEB-

DOK sekä ABB:n e-design tuoteperheen DOC-laskentaohjelmisto. Näistä Ecodial ja DOC

ovat laitetoimittajien ilmaisohjelmistoja, jotka tarjoavat lähinnä toimittajien omat suojalait-

teet ja komponenttikirjastot, joten ne eivät tarjoa niin laaja-alaista komponenttikirjastoa

kuin esimerkiksi Neplan. Ecodial ja FEBDOK puolestaan eivät ole suunniteltu kuin alle

1kV:n verkoston suojauslaskentaan, joissa laskenta perustuu kansainväliseen IEC 60364 -

pienjännitestandardiin. ABB:n DOC ohjelman laskenta perustuu IEC 60909 -standardiin,

mutta laskenta on rajoitettu keskijännitepuolella maksimissaan 36kV:n jännitetasolle. Nep-

lan on kyseisistä laskentatyökaluista ainoa, joka tarjoaa laajemman ja yksityiskohtaisem-

mat laskenta ja simulointimahdollisuudet pienjännite, keski- ja suurjännitepuolen lasken-

taan ja perustuu IEC 60909 -standardiin. (DOC, 2016 s.6; Ecodial, 2015 & 2016; FEB-

DOK, 2011 s.2 & 2016a; Neplan, 2016; SFS-käsikirja 600-1, 2012 s.3; Sunnarborg, 2015)



93

Neplan-ohjelmistolle etsittiin myös vaihtoehtoista ratkaisua muista tuotteista. Suunnittelu-

järjestelmien vertailussa ja valinnassa (kappaleessa 8.6) tarkasteltiin mahdollisuutta käyttää

ETAP - laskenta- ja mallinnusohjelmaa yhdessä yksittäisen järjestelmän kanssa. ETAP-

ohjelman käytölle ei löydetty taloudellisia perusteluita, koska ohjelman lisenssikustannuk-

set ylittivät huomattavasti Neplan-ohjelmiston kustannukset. Tällä hetkellä NJ:llä on ole-

massa olevia Neplan-ohjelmistolisenssejä kattamaan nykyiset ja tulevat sähköosaston tar-

peet (lisenssi määrät). ETAP-ohjelmisto on yksi yleisimmistä maailmalla käytössä olevista

laskentaohjelmistoista, mutta tällä hetkellä sen käyttöönottamiselle ei löydetty yrityksen si-

sällä minkäänlaisia perusteita/tarpeita. (ETAP, 2016a & 2016b; Myyry, 2016a; Vaittinen,

2016a)

Liitteessä VI on esitetty Neplan-ohjelmiston käyttöliittymä ja sen valittavissa olevat las-

kentastandardit. Havaitut puutteet verrattuna sähköosaston vaatimuksiin (taulukko 4) on

esitettynä alla:

Neplan-laskentaohjelmistossa ei ole tällä hetkellä käytössä ylläpidontukea

Ohjelmisto ei sisältänyt pienjännitepuolen komponenttikirjastoja

Asiaa selvitettiin ohjelmistotoimittajalta: Johtuen ylläpidontuen puutteesta, ohjelmistossa

ei ollut myöskään viimeisiä päivityksiä käytössä. Kyseinen komponenttikirjasto oli saata-

villa ohjelmistotoimittajalta erillistä maksua vastaan. Tällä hetkellä Neplan-

laskentaohjelmistosta ei makseta ylläpitokustannuksia. Yllä mainitut asiat kirjattiin ylös ja

ohjelma tullaan päivittämään lähiaikoina, jolloin kyseiset puutteet saadaan korjatuiksi.

Näiden korjauksien ja toimenpiteiden myötä Neplan valittiin sähköosaston suur- ja keski-

jänniteverkon laskentatyökaluksi. (Vaittinen, 2016a; Sunnarborg, 2016)

8.1.2 Pienjännitejakeluverkot

Kappaleessa 7.1.2, taulukon 5 mukaan tärkeimpinä vaatimuksina kyseiselle laskentatyöka-

lulle oli erityisesti helppo ja nopea käytettävyys, kustannustehokkuus sekä laskennan tulee

perustua CENELEC HD 60364 tai vastaavaan kansainväliseen IEC 60364 -standardiin

(Suomessa SFS6000 -standardi). (SFS-käsikirja 600-1, 2012 s.3)
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Työkalujen vertailussa sekä niiden analysoinnissa selvisi varsin nopeasti, että monimut-

kaisien ja vaativimpien simulointien ja laskentojen kohdalla eivät kevyempien työkalujen

toiminnallisuudet enää riittäneet. Osaksi tähän vaikutti myös ohjelmistojen suojalaitteiden

komponenttikirjastot, joiden jännitekestoisuudeksi oli usein määritetty 400V. 690V-

jännitetasolla komponenttikirjastot olivat huomattavasti suppeammat kuin vastaavat 400V

-komponenttikirjastot. Suojauslaskentaa ja -tarkastelua ei voinut välttämättä suorittaa 690V

-jännitetasolla, koska ohjelmat herjasivat usein suojalaitteiston jännitetason ylittymisestä.

Tästä johtuen pienjänniteverkkojen laskenta päätettiin jakaa kahteen eri osaan:

Monimutkaiset ja vaativammat pienjännitejakeluverkot ja työkalut

Yksinkertaiset pienjännitejakeluverkot ja työkalut (400V)

Monimutkaisille ja vaativammille pienjänniteverkon laskennoille valittiin Neplan-

ohjelmisto, joka oli käytössä myös keski- ja suurjännitepuolella.

Kyseistä asiaa puolsi kustannustehokkuus käytettäessä samaa ohjelmistoa. Neplan-

ohjelman käyttöä tutkittiin myös yksinkertaisten pienjänniteverkostolaskelmien tekemi-

seen, mutta suurimmaksi ongelmaksi muodostui lisenssimäärät ja hinnat: Ei ole taloudelli-

sia perusteluita hankkia monia uusia lisenssejä Neplan-ohjelmistoon (olemassa olevien

rinnalle), koska lisenssien kustannukset ovat jopa kymmenkertaiset halvempiin laskenta-

työkaluihin verrattuna. (Vaittinen, 2016a; Sunnarborg, 2015 & 2016; Myyry, 2016a)

Yksinkertaisten pienjänniteverkkojen laskentaan oli tarjolla seuraavat ohjelmistot: Schnei-

der Electric Ecodial, ABB DOC sekä FEBDOK.

Kuten jo kappaleessa 7.1 todettiin, Ecodial ja DOC ovat laitetoimittajien omia ilmaisoh-

jelmistoja, joten ne eivät tue/mahdollista muiden komponenttivalmistajien käyttämiä suoja-

laitteita. Tuotetukiasiat sekä laajennettavuus vaikuttivat omalta osaltaan valintaan. Kustan-

nuksien kannalta FEBDOK oli puolestaan kallein ohjelma, koska muut ohjelmat olivat il-

maisversioita. FEBDOK-ohjelman laskenta perustuu maakohtaisiin standardeihin, esimer-

kiksi Suomessa käytettävässä laskennassa laskenta perustui SFS6000 pienjännitestandar-

diin ja Ruotsissa Swensk Standard (SS) 4364000 pienjännitestandardiin. FEBDOK ja sen

sisältävät komponenttikirjastot koostuvat Pohjoismaissa käytettävistä komponenteista.

Esimerkkinä kaapelikirjastot Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan sekä Iso-Britannian ylei-
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semmin käytettävät kaapelit. Kuvassa 13 on esitetty FEBDOK-ohjelmiston käyttöliittymä

sekä selektiivisyys tarkastelu kahden peräkkäisen sulakkeen kesken.

Kuva 13 FEBDOK-ohjelman käyttöliittymä sekä selektiivisyystarkastelu

Kaikkien laskentaohjelmistojen käyttö ja käyttöliittymät olivat perusperiaatteeltaan saman-

laisia ja niiden toiminta ja rakenne perustui graafisiin symboleihin. Jakeluverkon rakenta-

misessa lähdetään liikenteeseen syöttävän verkon oikosulkuvirroista ja tehoista. Tämän

jälkeen luotiin (rakennettiin) tarvittava jakeluverkosto, jonka avulla saatiin tarvittavat jän-

nitteenalenemat, suojaus- ja selektiivisyyslaskelmat sekä sallitut kaapelinpituudet lasket-

tua. Jokaisella työkalulla oli omat tulostettavat raporttinsa. Raporttien ulkoasu vaihteli oh-

jelma kohtaisesti. FEBDOK mahdollisti laajemman raportointi mahdollisuuden kuin Eco-

dial tai DOC-ohjelma. Ecodial ja DOC tarvitsevat sähköpostin kautta tehtävän rekisteröi-

tymisen jokaiselta henkilöltä, FEBDOK puolestaan on verkkolisenssiin perustuva ohjelma.

Ecodial ja DOCin osalta ilmeni myös ongelmia ohjelmia avattaessa: Yksittäisinä kertoina

eivät ohjelmat jostain syystä suostuneet käynnistymään, eikä näistä tapahtumista saatu

minkäänlaista virheraporttia. FEBDOK valittiin yksinkertaiset pienjännitejakeluverkosto-

jen laskentatyökaluksi, suurimpina yksittäisinä syinä voidaan mainita laajat komponentti-

kirjastot, maakohtaiset standardit ja raportointityökalut. Mats Lindstedt oli päätynyt lähes

samoihin lopputuloksiin/päätelmiin vertaillessaan opinnäytetyössään ABB:n DOC ja
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FEBDOK-ohjelmistojen eroavaisuuksia. (DOC, 2016; Ecodial, 2015; FEBDOK, 2011 &

2016; Lindstedt, 2012; Myyry, 2016a)

8.1.3 Kaapelinmitoitus- ja suojaustyökalut

Kappaleessa 7.1.3 ja taulukossa 6 esitetyt vaatimukset pienjännitepuolen kaapelinmitoitus-

ja suojaustyökalulle. Kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen kaapelinmitoitus- ja suo-

jaustyökalujen osalta valinnaksi muodostui NJ:n oma Excel-laskentapohjaan perustuva NJ-

calc -ohjelma (kuva 14).

Kuva 14 NJ calc -laskentaohjelma kaapelin mitoitukseen ja suojaukseen

Ohjelmalle etsittiin muita kilpailevia vaihtoehtoja, mutta yhtään varteenotettavaa yksinker-

taista, helppoa ja kustannustehokasta ohjelmaa ei löytynyt. Schneider Electric tarjoaa
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WWW-palveluna kaapelin kuormitus sekä jännitteenalema -laskentasovelluksia. Sovelluk-

set eivät sisällä kaapelin oikosulkusuojaukseen liittyvää laskentaa, eikä laskentojen tulok-

sia pystynyt tallentamaan. NJ calc -ohjelma laskee kaapelin poikkipinta-alan ja kaapelin pi-

tuuden avulla tarvittavat pienimmät vaaditut oikosulkuvirrat ja jännitteenaleneman. Suoja-

us perustuu SFS 6000 -pienjännitestandardiin (esikuvana toimii IEC 60364 standardi).

Poiskytkentä aika perustuu 0,4s tai 5s säännön mukaiseen laskentaan, riippuen siitä käyte-

täänkö sulake vai johdonsuojakatkaisijaa suojalaitteena. Laskenta ilmoittaa pienimmän

vaadittavan oikosulkuvirran, sekä kaapelin päässä ilmenevän todellisen oikosulkuvirran.

Laskennassa huomioidaan myös kaapelin johtimien lämpötilankorjauskertoimet. Vaati-

muksista poiketen kyseinen työkalu ei toimi verkkolisenssillä toimiva, vaan jokaisen käyt-

täjän on ladattava kyseinen Excel-laskentapohja omalle koneelleen. Ohjelma oli alun perin

suomenkielinen, mutta kyseinen ohjelma käännetään englanninkieliseksi, jotta se kelpaisi

kansainväliseen käyttöön NJ:n sähköosastolla. (Schneider, 2016a & 2016b, SFS-käsikirja

600-1, 2012 s.3)

8.1.4 Valaistuslaskentatyökalut

Kappaleessa 7.1.4, taulukossa 7 on esitettynä valaistuslaskentatyökalujen vaatimukset.

NJ:llä on ollut käytössä DIAlux-valaistuslaskentaohjelma (Taulukko 2). Kyseiselle työka-

lulle etsittiin varteenotettavaa kilpailevaa työkalua, esimerkkinä Relux-

valaistuslaskentaohjelma. Ohjelmistojen eroavaisuudet ovat lähinnä ohjelmistojen käytet-

tävyydessä, valikoissa ja yksittäisissä toiminnallisuuksissa. Tarkempia ja yksityiskohtai-

sempia ohjelmistojen toiminnallisuuksia/eroavaisuuksia on käsitelty laajasti Juha Honka-

sen tekemässä opinnäytetyössä.

Ohjelmistojen eroavaisuudet olivat kuitenkin niin pieniä, että valaistusohjelmiston valin-

taan vaikutti ratkaisevasti rakennussähköistykseen liittyvät vaatimukset, jossa työkaluva-

linnaksi muodostui CADS Planner 16 Electric (katso kappale 8.3.2). CADS Planner 16

Electric -ohjelmisto mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirto tuen DIAlux-ohjelmalle.

CADS Planner 16 Electricissä tuotettujen tasopiirustuksien pohjalle tehdään DIAlux-

ohjelmassa tarvittavat valaisinmäärien ja valonjakokäyrien laskennat sekä valaisin tyypi-

tykset. Tämän jälkeen DIAlux-ohjelma mahdollistaa valaisintietojen siirtämisen takaisin
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alkuperäiseen CADS Planner 16 Electric -ohjelmistolla tuotettuun tasopiirustukseen, joka

päivittyy DIAlux-ohjelmistosta tuotujen laskentojen ja valaisinjaon perusteella. DIAlux

ohjelma on ilmaisohjelma, joten se ei vaadi verkkolisenssin käyttöä. DIAlux-ohjelma täyt-

tää annetut vaatimukset (paitsi verkkolisenssi vaatimuksen) ja tästä syystä se valittiin säh-

köosaston valaistuslaskentatyökaluksi. (CADS 2016a; DIAlux, 2016; Honkanen, 2013;

Piispa, 2016; RELUX, 2016)

8.1.5 Saattolämmityslaskentatyökalut

NJ:llä on yleisesti käytössä SÄLÄ- ja TraceCalcPro2-ohjelma, saattolämmityksien lasken-

taa varten. SÄLÄ (sähkölämmityslaskenta) -ohjelma on NJ:n ylläpitämä Access-tietokanta

ohjelmisto, jolla voidaan laskea sähkösaattoja. Ohjelmisto käsittää kaikki yleisemmin käy-

tettävät kaapelin valmistajat ja kaapelityypit. Alkuperäisen tietokannan jakaminen (kopi-

oiminen) sekä sen päivittäminen/ylläpitäminen todettiin ongelmalliseksi muun muassa

mahdollisten väärinkäytösten (tietokannan korruptoitumisen) takia. Käyttäjäoikeuksia ei

ole rajoitettu, joten käyttäjä voi vahingossa muokata tietokantaa ja aiheuttaa tietokannan

kokonaisen/osittaisen toimimattomuuden. Kyseinen ohjelma on myös suomenkielinen ja se

on rakennettu erityisesti yhden isomman asiakkaan tarpeita/vaatimuksia varten. Tästä joh-

tuen kyseinen työkalu katsottiin asiakasspesifiseksi työkaluksi, joka ei toteuttanut kaikkia

työkalulle asetettuja vaatimuksia. Ohjelmassa voidaan valita haluttu kaapelityyp-

pi/materiaali sekä sallittu maksimi pintalämpötilaluokka, mutta ohjelma ei varoita jos ky-

seinen lämpötila jostain syystä ylittyy. Mikäli ohjelman laskentatulos on lähellä sallittua

lämpötilarajaa, täytyy kyseinen laskenta varmistaa kaapelin valmistajan omalla laskenta-

työkalulla. (Kuosmanen, 2013; Toivainen, 2016; Virsu, 2016)

Saattolämmitystyökalujen valintaan vaikutti näin ollen suoraan kaapelinvalmistaja ja hei-

dän tarjoamat laskentatyökalut. Maailmalla käytettävistä saattolämmityskaapeleista ylei-

simpiä ovat Pentair-yrityksen tarjoamat Raychem, Tracer ja Pyrotenax -kaapelit. Kyseisiä

tuotteita käytetään myös laajasti Suomessa. Kuvassa 15 on esitettynä TraceCalcPro2-

ohjelman käyttöliittymä, sekä saattolämmitettävän säiliön materiaali (ruostumaton teräs),

mitat ja säilöin eristepaksuus (kivivilla 25mm). Kyseisellä ohjelmalla saadaan mitoitettua

saattolämmityksiin tarvittavat putkien tai säiliöiden lämmitystehot, lämpöhäviöt, lämmi-
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tyspiirien lukumäärät, maksimi pintalämpötilat, sekä kokonaistehot ja oikosulkusuojauksi-

en toteutuminen tarvittaville kaapeleille ja suojalaitteille. Laskennoissa huomioidaan myös

ATEX-tilaluokitus, kuten tilaluokitus (Zone1) ja lämpötilaluokat (T1-T6). Ohjelma varoit-

taa jos laskennassa/mitoituksessa ilmenee ongelma, muuten laskennan tulos ilmoitetaan

”OK” -merkinnällä.

Kuva 15 TraceCalcPro2-laskentaohjelma

Ohjelman tilaluokitus perustuu Eurooppalaisen sähköalan standardisointijärjestön CELE-

LEC:in (European Committee for Electrotechnical Standardization) standardeihin. Ohjel-

misto sisätää myös export-toiminnon, jolla saadaan ajettua tarvittavat materiaalit/tiedot Ex-

cel-tiedostoon. Raportoinnin toiminnon avulla saadaan tulostettua urakoitsijalle valmis ma-

teriaaliluettelo. Kyseinen ohjelma on ilmainen ja se on ladattavissa kaapelivalmistajan

omilta kotisivuilta. Ohjelman käyttäminen vaatii rekisteröimisen (eli se ei perustu kelluvan

verkkolisenssin käyttöön). Huomioitavana asiana ilmeni ohjelman rekisteröinnissä: Ohjel-

maan saa normaali rekisteröintiavaimen lisäksi myös laajemman rekisteröintiavaimen, jon-

ka avulla ohjelmistolla voidaan laskea myös (tank & vessels) tankkien- ja alusten lämmi-

tyksiä. Kyseistä ”laajempaa” rekisteröintiavainta on pyydettävä erikseen Pentairilta. Näillä

edellä mainituin perustein valittiin sähköosaston saattolämmityslaskentatyökaluksi Pentair

yrityksen tarjoama TraceCalcPro2 -ohjelma.  (Poutiainen, 2016; Pentair, 2016a, 2016b)
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8.2 3D-työkalut

Sähköosaston mallinnus- ja katselmointityökalujen osalta valinta tehtiin muiden disipliini-

en päätöksien perusteella, koska kyseisien käytettävien ohjelmien ja 3D-mallien oli oltava

yhteensopivia ja tuettava myös laitossuunnittelua (rakenne-, laite-, ja putkisto- ja layout).

Tästä johtuen sähköosasto ottaa käyttöön seuraavat 3D-työkalut (Kannala, 2016b; Paulin,

2016):

Intergraphin Smart 3D (S3D) -ohjelmisto, joka ennen tunnettiin SmartPlant 3D

(SP3D):nä. Ohjelmistoa käytetään mallinnustyökaluna, joka sisältää muun muassa

hylly- ja sähkölaitemallinnustyökalut ja muut tarvittavat muokkaustyökalut sähkö-

osaston käyttöön.

Autodesk Navisworks Simulate -ohjelmisto, joka yhdistää eri osapuolien tekemät

mallit yhdeksi 3D -malliksi sekä tallentaa kyseisen tiedostomuodon kevyempää ja

halvempaa katseluohjelmaa varten.

Autodesk Navisworks Freedom -ohjelmisto,  3D-mallin katseluohjelma, joka ei si-

sällä merkittäviä muokkaustyökaluja

Integraphin S3D:llä luodaan alkuperäinen ”raskas” 3D-malli, tämä sisältää myös tarvittavat

muokkaustyökalut eri disipliineille. Autodesk Navisworks Simulate -ohjelman avulla eri

mallit yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi (katselumalliksi) ja tallennetaan nwd-

tiedostomuotoon. Kyseistä tiedostoa/mallia voidaan katselmoida Autodesk Navisworks

Freedomin -ohjelman avulla, kevyempänä 3D-mallina. Navisworks Freedom tulee olemaan

sähköosastolla eniten käytetty työkalu. Kyseinen ohjelmisto on ilmainen ja se tulee muiden

Autodesk-tuotteiden ohessa. (Kannala, 2016b; Paulin, 2016)
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Kuva 16 Nawisworks Freedom -ohjelmiston käyttöliittymä

Kuvassa 16 on esitettynä Navisworks Freedom –ohjelmiston käyttöliittymä. Ohjelmisto

tarjoaa mahdollisuuden mallin tarkasteluun/mallinäkymän ”muokkaamiseen” piilottamalla

mallissa näkyvillä olevia yksittäisiä esteitä/seiniä/pilareita/säiliöitä/tai muita pintoja. Oh-

jelmistoa käytetään erityisesti projektien aikaisissa ”screenaus” eli mallikatselmointipala-

vereissa, sekä kommenttikierroksien aikana, jolloin eri disipliinit pystyvät tarkastelemaan

suunniteltua laitosta ja sen mallia. Vaikka kyseinen katselmointimalli on paljon kevyempi

kuin alkuperäinen S3D:llä tuotettu 3D-malli, vaatii yksittäinen malli/tiedosto huomattavan

paljon kovalevytilaa/tehokkaan koneen 3D-mallin pyörittämiseen.

Intergraphin tuotteet ovat olleet NJ:llä yleisesti käytössä, kyseiset 3D-työkalut ovat raskai-

ta ja paljon tietotaitoa sekä koulutusta vaativia työkaluja. Pienempien projektien ja mallin-

nuksien tekoon käytetään tulevaisuudessa kevyempiä ohjelmia, kuten Autodesk tuoteper-

heen AutoCad Plant® 3D. Kyseisen Autocad Plant® 3D -työkalun käyttö on vasta alka-

massa yrityksen sisällä.  Nämä asiat tulevat osaltaan vaikuttamaan myös sähköosaston

myöhemmän vaiheen jalkauttamissuunnitelmaan. (Intergraph, 2016; Kannala, 2016b;

Nieminen, 2013; Paulin, 2016; AutoCAD Plant 3D, 2016)
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8.3 CAD-työkalut

Tässä luvussa käydään lävitse eri CAD-työkaluryhmiin kuuluvia työkaluja sekä verrataan

työkaluja esitettyihin vaatimuksiin nähden. Analysoinnin perusteella tehdään kyseisten

työkalujen valinnat. Osa CAD-työkaluista vaatii muitakin toiminnallisuuksia kuin pelkäs-

tään kuvien muokkaus- tai piirtotyökalut.

8.3.1 Pienet muutokset ja yleiskäyttöön soveltuvat työkalut

Pienet muutokset ja yleiskäyttöön soveltuvan CAD-työkalun valinta muodostaa sähköosas-

ton yleisimmän käytettävän työkalun. Kuvapohjaisien dokumentaatioiden muokkaaminen

ja pienten muutosten tarve ovat sähköosastolla arkipäivää.  Yleiskäyttöön soveltuvia työka-

luja sähköosastolla oli käytössään Autodesk AutoCAD® sekä Bentley MicroStation V8i.

Kyseisten ohjelmistojen toiminnallisuudet ja käyttöliittymät ovat periaatteeltaan samanlai-

sia. Ohjelmien välillä ei sähköosaston kuvadokumentaation muokkaamisen kannalta ole

suuria eroavaisuuksia: AutoCAD tarjoaa paremmat ominaisuudet ja työkalut esimerkiksi

virtapiirien ja johdotuskaavioiden- sekä layout -kuvien muokkaamiseen. MicroStation V8i

sisältää puolestaan paremmat työkalut liittyen kaapelikanavien ja niissä tarvittavien kaape-

limatkojen tai kaapelireittien laskemiseen, mittaamiseen tai merkitsemiseen. Käyttöliitty-

män kannalta AutoCAD omaa huomattavasti helpommat/selkeämmät komennot ja toimin-

nallisuudet. Kyseiset ohjelmat ovat yleisesti tunnettuja ja käytössä olevia ohjelmia, sekä

niiden ylläpidettävyys on osoittautunut NJ:llä yrityksen kannalta helpoksi. Molemmat oh-

jelmistot tukevat myös yleisempiä dwg ja dfx-tiedostomuotoja. AutoCAD ei tosin tue Mic-

roStation V8i:n oletustallennusformaattia eli dgn-tiedostomuotoa. (AutoCAD, 2016; Cour-

se Manual, 2014; Microstation V8i, 2016;)

Koska kummatkin ohjelmat toteuttavat omalta osaltaan annetut vaatimukset, valinnan tär-

keimmäksi ja olennaiseksi asiaksi muodostuivat ohjelmistojen yleinen käytettävyys, saata-

vuus, asennettavuus sekä kustannustehokkuus (lisenssikustannukset). Lisenssiasiat ja neu-

vottelut johtivat siihen tulokseen, että AutoCAD valittiin kustannussyistä pienet muutokset

ja yleiskäyttöön -soveltuvaksi työkaluksi (Myyry, 2016a).
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Huomioitavia asianhaaroja olivat myös muut valittavat suunnittelujärjestelmät ja -työkalut.

Suurin osa ohjelmistoista vaatii olemassa olevan ohjelmiston rinnalle myös toimi-

vaa/voimassa olevaa AutoCAD-lisenssiä, jotta kuvien luonti (generointi) ohjelmassa tai

järjestelmässä on mahdollista suorittaa. Ohjelmistot käyttävät AutoCAD-lisenssiä joko ku-

vien generointiin tai kuvien muokkaamiseen. Jos kuitenkin käytetään jotain muuta kuin

AutoCAD-lisenssiä, yhteensopivuusongelmia ilmenee yleensä aina. (Kannala 2016c; Myy-

ry, 2016b)

8.3.2 Rakennussähköistyksen työkalut

Rakennussähköistykseen käytettäviä työkaluja yrityksellä oli käytössä AutoCAD-, CADiE-

ja CADS-ohjelmat. AutoCAD-ohjelmistoa on käytetty vanhojen ja uusien kuvien muok-

kaamiseen sekä niiden tekemiseen, mutta se ei itsessään sisällä rakennussähköistykseen

liittyviä symbolikirjastoja. AutoCAD ei myöskään sisällä suoraan mitään sähköteknistä

laskentaa, tai materiaaleihin liittyvää laskentaa.

Lähtökohtaisesti rakennussähköistyksen valinnaksi muodostui joko CADiE tai CADS

Planner 16 Electric -ohjelmisto. Esiselvitysvaiheessa (kappaleessa 6.1) todettiin, että ky-

seisten ohjelmistojen osalta sähköosasto sai tarvittavaa lähtötietoa ohjelmistotoimittajilta,

suunnitteluohjelmien valintaa varten. Ohjelmistojen esittelypalavereissa selvisi varsin no-

peasti CADiE:n suurin puute: Se ei ollut täysin englanninkielinen. Toinen huomion arvoi-

nen asia, joka tuli ilmi oli tiedonsiirto eri CADiE:n sovellusten välillä: Keskuskaavioista

saatiin tiedot siirrettyä tasopiirustuksiin, mutta jos tasopiirustuksissa tehtiin muutoksia

esimerkiksi pistorasioiden syöttösulakkeisiin, eivät nämä enää päivittyneet takaisinpäin

keskuskaaviokuviin. (CADiE, 2016; Palaveri CADiE, 2016)

CADiE on CAD-Q nimisen yrityksen kehittämä ohjelmisto, yritys tunnetaan nykyisin Sy-

metri nimellä. Se on Autodesk AutoCAD -ohjelmiston päälle asennettava lisäosa. CADiE

ei siis toimi ilman CAD-lisenssiä.  Ohjelmisto sisältää seuraavat sovellukset: Sähäkkä™

(tasopiirustukset), joka sisältää myös IFC (2x3) yhteensopivuuden, Kessu™ (keskuskaavi-

ot) sekä Pikasso™ (piirikaaviot). Kyseinen yritys CAD-Q siirtyi keväällä 2016 Symentri

yhtiön haltuun. (CADiE, 2016; Palaveri CADiE, 2016)
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CADiE-ohjelmistojen jokaisesta sovelluksesta on maksettava erikseen ylläpitomaksuja,

kyseiset lisenssimäärät ovat kiinteitä, joten on pystyttävä tarkkaan määrittelemään kuinka

monta Sähäkkä™ (tasopiirustukset), Kessu™ (keskuskaaviot) sekä Pikasso™ (piirikaavi-

ot) sovellusta ja lisenssiä tarvitaan. Jos yksittäisestä sovelluksesta loppuu lisenssimäärät

kesken, ei tähän voida käyttää toisen sovelluksen lisenssiä, vaikka kyseiset sovellukset

ovat keskenään samanhintaisia. Huomioitava asia lisenssikustannuksissa on myös se, että

CADiE vaatii toimiakseen AutoCAD -lisenssin. Jos AutoCAD lisenssit ovat hetkellisesti

loppu tai lisenssipalvelin on pois käytöstä, ei myöskään CADiE-lisenssejä pystytä käyttä-

mään. Viimeisimpänä ongelmakohtana havaittiin 2016 keväällä tapahtuvien AutoCAD-

lisenssipäivityksien jälkeinen yhteensopivuus ongelma CADiE:n kanssa (Kannala, 2016c,

Myyry 2016a & 2016b).

CADS Planner 16 Electric on Kymdata Oy:n kehittämä suunnitteluohjelmisto, joka sisältää

vastaavat toiminnallisuudet kuin CADiE-ohjelmisto, myös IFC (2x3) yhteensopivuuden

(CADS, 2016a). IFC (Industry Foundation Classes) tarkoittaa kansainvälistä tuotesiirtoon

tarkoitettua standardia, jota käytetään yleisesti rakennusalalla. Kyseisellä IFC-

tiedostomuodolla voidaan siirtää kolmiulotteista tuotetietoa kahden eri ohjelman välillä,

riippumatta ohjelmistojen omista sisäisistä tiedostomuodoista.   Ohjelmat siis tallentavat

tarvittavat tiedot IFC-tiedostomuotoon ja vastaavasti toisessa päässä oleva ohjelmisto

muuttaa kyseisen IFC-tiedostomuodon tarvitsemaansa/ymmärtämäänsä formaattiin (ku-

va17). (Anttonen, 2008; CADiE, 2016;  Palaveri CADiE, 2016, Karstila & Serén, 2002)

Kuva 17 IFC-tiedonsiirron periaate (Karstila & Serén, 2002 s.6)
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Esimerkkinä IFC-tuotetietomallista voidaan mainita tasopiirustukseen liittyvät pistorasiat.

Normaalissa CAD-tasopiirustuksessa näkyy ainoastaan piirustukseen liitettävä tasopiirus-

tussymboli, mutta kyseinen symboli voi sisältää IFC-tuotetietoa, esimerkiksi 2D/3D mal-

limuodon, nimen, ID-tunnuksen, tasokorkeuden maasta tai seinästä, tai jopa tuotetiedot ky-

seisestä pistorasiasta (mitat, tyyppi, valmistaja, kotelointiluokka). Kuvassa 18 on esitetty

esitettynä dokumentaation ja tuotetiedon eroavaisuudet, ihmisten pystyy helposti tulkitse-

maan dokumentista/piirustuksesta tuotetietoa, kun tietokonesovellukset eivät tähän välttä-

mättä pysty. (Karstila & Serén, 2002 s.6; Viertamo, 2012)

Kuva 18 Dokumentin eroavaisuudet tuotetietoon. (Karstila & Serén, 2002 s.5)

IFC-tuen lisäksi CADS Planner 16 Electric -ohjelmistossa on myös monia muita ominai-

suuksia, kuten kaapelihyllyjen mallinnusominaisuudet sekä niiden törmäystarkastelut. Oh-

jelmistosta löytyy omat sovellukset, joilla voidaan tuottaa muun muassa virtapiiri- ja joh-

dotuskaaviot, keskuskaaviot, keskuslayout 2D/3D -kuvat ja dokumentaatiot. CADS Plan-

ner 16 Electric sisältää myös tietokantapohjaisen massamuokkaus mahdollisuuden, jolloin

voidaan Excel-tyyppisesti korvata/päivittää/poistaa tarvittavia tietoja. Ohjelmistossa on

myös monikielisyystuki, joka mahdollistaa virtapiiri- tai johdotuskaavioiden kääntämisen



106

vaikka tarvittaessa suomesta englanniksi. Edellyttäen, että kirjastosta löytyy vastaavat sa-

nastot, sekä suomeksi että englanniksi. Tietojen hakeminen tietokannasta on helppoa: Ha-

kujen tekemien ja sekä niiden muokkaaminen onnistuu helposti, hakuja voidaan myös suo-

dattaa yksinkertaisella (drag and drop) eli leikkaa ja liitä -toiminnoilla. Tässä työssä keski-

tyttiin kuitenkin lähinnä rakennussähköistykseen (tasopiirustuksien ja keskuskaavioiden

tarkasteluun ja IFC-mallinnukseen). Tasopiirustuksiin tehtävät muokkaukset (LIITE VII)

onnistuvat myös varsin helposti, lisättäessä uusi pistorasia tai valaisin olemassa olevaan

keskukseen, ohjelmisto laskee suoraan valitun suojalaitteen ja kaapelin perusteella maksi-

mi kaapelin pituuden, jännitteenaleneman sekä tarvittavan oikosulkuvirran. Laskennoista

on avattavissa erillinen ikkuna (kuva 19). Ohjelmisto varoittaa, jos kyseinen suojaus ei to-

teudu. Pistorasian paikkaa, suojalaitetta tai kaapelin poikkipintaa muuttamalla saadaan suo-

jaus toteutettua säännöksien mukaiseksi. (CADS, 2016a)

Kuva 19 CADS-tasopiirustussovelluksen ryhmäkeskuksen suojauslaskenta

CADS Planner 16 Electric sisältää myös kaksisuuntaisen tuen erillistä DIAlux -

valaistuslaskentaohjelmaa varten (katso kappale 8.1.4). Ohjelman avulla voidaan laskea
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tarvittavat valaisinmäärät ja valonjakokäyrät suunniteltavaan tilaan. Lähtötietoina olevat

valaisin tiedot viedään CADS Plannerista DIAlux-ohjelmaan. DIAlux-ohjelmalla tehdään

tarvittavat laskennat ja korjaukset valaistuksiin. Kun tarvittavat valaistuslaskennat ovat

DIAlux-ohjelmassa tehty, saadaan kyseiset päivitetyt valaisinmäärät, valaisimien tiedot se-

kä valonjakokäyrät palautettua takaisin CADS Planner 16 Electric -ohjelmiston tasopiirus-

tukseen. Tarvittaessa kyseiset tiedot voidaan tämän jälkeen tallentaa myös IFC-

tiedostomuotoon, jolloin valaisimen mitat ja muut erilliset tiedot saadaan vietyä eri disip-

liinien kokoamaan yhteiseen 3D-malliin katseltavaksi. (Palaveri CADS, 2015; CADS,

2016a)

Edellä mainittujen asioiden ja annettujen vaatimuksien perusteella oli selvää, että CADS

Planner 16 Electric valittiin rakennussähköistyksen työkaluksi. Keväällä 2016 ilmestyy

myös uudempi versio CADS Electric 17, joka tuo puolestaan vielä monia uusia ominai-

suuksia, kuten reaaliaikaiset törmäystarkastelut. (CADS, 2016b)

8.3.3 Saattolämmityksen piirtotyökalut

Sähköosastolla on käytössään kaksi erillistä työkalua saattolämmityksien piirtoon: Bent-

leyn tuoteperheeseen kuuluva MicroStation V8i sekä Autodesk tuoteperheeseen kuuluva

AutoCAD. Kyseisillä työkaluilla on tuotettu tällä hetkellä kaikki sähköosaston sähkösaat-

toisometrit. Vanhemmat olemassa olevat sähkösaattoisometrit on tuotettu MicroStation

V8i:llä, koska vanhemmista (PDS) 3D-mallinnusohjelmistosta tuotetut putki-isometrit ovat

I01-tiedostomuotoisia tiedostoja. Näistä edelleen muodostettavat sähkösaattoisometrit on

muunnettu dgn-tiedostomuotoon ja muokattu MicroStation V8i:llä. Kyseistä dgn-tiedostoa

pystytään käsittelemään ja muokkaamaan ainoastaan MicroStation V8i:llä, koska Auto-

CAD ei tue tätä tiedostomuotoa.  Liitteessä VIII on esitettynä AutoCAD-käyttöliittymä se-

kä NJ:n uudempi konversio-ohjelma, jonka avulla pystytään muuntamaan alkuperäiset I01-

tiedostot dgn-tiedostomuotoon ja siitä edelleen AutoCADille sopivaan dwg-

tiedostomuotoon. (Kannala, 2016b & 2016c)

Uudemmista 3D-mallinnustyökaluista saadaan ulosajetut/tuotettavat putki-isometrit dwg-

muotoisina, joten putki-isometristä muodostettavaa sähkösaattoisometri voidaan käsitellä
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ja muokata AutoCAD:lla. Kuvassa 20 on esitettynä valmis yksinkertainen saattolämmi-

tysisometri, jossa näkyy saattolämmitysryhmän tunnus (139E73112), kytkentärasian tun-

nus (1), säätö- ja rajoitusantureiden (TC ja TL) sijoituspaikat ja kyseisten anturikaapelien

tunnus (139F83112.1), saatettavan putken tarkka pituus, eristyspaksuus (80 mm) ja saatto-

lämpötila 170 °C. Saattolämmitysisometrin tunnus koostuu laitoksen aluetunnuksesta 6951

ja putkilinjatunnuksesta 10” P10193 ja ELT (electrical tracing) - etuliitteestä: ELT6951-

P10193. Saattolämmityksiä piirrettäessä ja laskettaessa on huomioitava, että yksi putkilinja

voi pitää sisällään monta saattolämmitysisometriä, tähän asiaan vaikuttavat muun muassa

saatettavan putken koko ja vaaditut saattolämpötilat.

Kuva 20 Saattolämmitysisometri

Jotta sähköosaston käytettävien työkalujen linjaa voidaan yhtenäistää, sähköosasto valitsi

saattolämmityksen piirtotyökaluksi AutoCAD-piirtotyökalun. Saattolämmitykseen liittyvä

kuvadokumentaatio (isometri, lämmityksen virtapiiri- ja johdotuskaaviot, sähkölämmitys-

taulukot, kenttäkoteloiden detalji- ja layout dokumentaatio) voidaan kokonaisuudessaan tu-
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levaisuudessa muokata/tuottaa samalla työkalulla. Tulevaisuudessa vanhat MicroStation

V8i:llä tuotetut ja muokatut dgn-tiedostomuotoiset saattolämmitysisometrit käännetään

AutoCAD -ohjelmistolle yleisemmin käytettyyn dwg -tiedostomuotoon.

8.4 Kustannuslaskentatyökalut

Koska markkinoilta ei löytynyt vaatimukset täyttävää kaupallista ohjelmistoa, päätettiin

kehittää yrityksen omaa Nestimator-ohjelmistoa. Yritystasolla keskusteltiin myös mahdol-

lisuudesta, että NJ:ssä otetaan käyttöön yksi ainoa kustannuslaskentaohjelma, joka kattaa

kaikki toiminnot ja osastot. Tässä vaiheessa kuitenkin katsottiin, että sähkösuunnittelu tuot-

taa kustannuslaskentamateriaalin itsenäisesti. Tämä osittain myös siksi, että kustannustie-

toisuus koetaan tärkeäksi osaksi laadukasta suunnittelua.

Kappaleessa 7.4 on esitetty työkalun toiminnallisuuksiin liittyviä tarpeita ja vaatimuksia.

Ohjelmiston käyttöliittymää tutkimalla vahvistettiin tietyt toiminnallisuudet, sekä yksittäi-

set puutteet ohjelman vaatimuksiin nähden.

Ohjelmasta pystyttiin tulostamaan ja tallentamaan vaadittavat materiaaliluettelot. Kustan-

nuksien erittely onnistui materiaalien, asennuksien sekä suunnittelutöiden osalta. PKI -

arvot eli Project Key Figures -tunnusluvut saatiin poimittua ohjelmistosta ja ne pystyttiin

esittämään tarvittaessa erillisellä sivulla. Ohjelmaan saatiin tuotua referenssiprojekteissa

koottuja asennus-, purku- tai materiaalipaketteja. Tällä varmistettiin yksittäisten pakettihin-

tojen siirtyminen myös uudempiin kustannusarvioihin.

Nestimator -ohjelmaa on ylläpidetty NJ:n toimesta, materiaalien sekä pakettien hintoja on

päivitetty puolen vuoden aikavälein, tällä taataan, että kustannusarvioiden referenssitiedot

ovat ajan tasalla ja kustannusarvioon voidaan luottaa. (Kuosmanen, 2016)

Ohjelman suurimpana puutteena voidaan mainita englanninkielisyyden tuen puuttuminen.

Tämä johtuu siitä, koska ohjelmaa oli aikaisemmin käytetty pääasiassa vain Suomessa.

Kaikki valikot ja materiaalit, sekä asennuksiin liittyvät paketit olivat suomenkielisiä. Käyt-

töliittymässä havaittiin myös yksittäisiä ongelmia: Ohjelma saattoi lopettaa toimintansa,

jos uusien kustannuspakettien tekemistä ei tehnyt oikeassa järjestyksessä tai tallennusvai-

heessa oli jätetty uuden lisättävän paketin yksittäinen rivi tyhjäksi (täyttämättä). Kyseiset
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asiat kirjattiin ylös ja nämä yksittäiset asiat korjataan lähitulevaisuudessa ohjelmistoversi-

on päivityksen yhteydessä.

8.5 Muut tarvittavat työkalut

Kyseisen kategorian työkaluja ei erikseen listattu tai hyväksytty NJ:n yhteisiin työkaluihin,

koska suurin osa näistä ”erikoisohjelmistoista” (työkaluista) ovat laite/toimittaja riippuvai-

sia sekä näiden työkalujen käyttö on vähäistä/yksittäisten ihmisten vastuulla. Tällaisista

erikoistyökaluista voidaan mainita sähköasema-automaatioon liittyvä ABB PCM600 (Pro-

tection and control IED manager) -ohjelmisto, jolla voidaan hallita muun muassa suojaus-

ja ohjausreleitä (kuva 21). Releiden (sovellus)konfigurointi ja -parametrointi,  sekä I/O -

tiedot saadaan aseteltua yhdellä ja samalla ohjelmistolla monelle eri suojalaitteelle.  Oh-

jelmiston yhteensopivuus varmistetaan näille integroiduille elektronisille laitteille (IED, In-

telligent Electronic Device) ohjelmiston update managerin kautta, josta nähdään yhteenso-

pivat tuotteet sekä näiden uusimmat saatavilla olevat versiot (Get Connectivity Packages).

(PCM600, 2016; Vaittinen, 2016b)

Kuva 21 ABB PCM600 -ohjelman käyttöliittymä
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Kyseisten työkalujen kouluttamista jokaiselle sähköosastolla työskentelevälle henkilölle ei

nähty tarpeelliseksi/järkeväksi. Käytettävien erikoistyökalujen osalta projekteissa pitää va-

rautua tuleviin tarpeisiin: Työkaluun liittyvät koulutukset, ohjelmalisenssien hankinta tai

vastaavasti suoraan mahdollinen alihankintaketjun käyttäminen: Alihankkijoilla jo olemas-

sa olevat ohjelmistot sekä lisenssit käytössään.

8.6 Suunnittelujärjestelmät

Suunnittelujärjestelmien osalta tehtiin vertailua liitteessä V esitettyjen vaatimuksien perus-

teella. SPEL-järjestelmän tarjoamat laskennalliset toiminnallisuudet olivat kattavampia

kuin ALMA-järjestelmän (IEC- ja ANSI-standardeihin perustuvat suojauslaskennat). AL-

MA-järjestelmän moottorinsuojalaitteet/kalustus moottorilähdölle muodostuu moottorite-

hon ja kojevalintataulun sekä piirityypin mukaan (LIITE IX). Kyseisessä liitteessä on esi-

tettynä vasemmassa laidassa projektintietokannan/laitoksen tikapuuhierarkia -tasot. Moot-

torilähdön kalustus muodostuu piirityyppisarjan ”SL-1_Suora moottorilähtö” komponentti

-taulukon sekä ”valintataulun” mukaan. ”Piirityyppi” kertoo millainen lähtö on kyseessä

(suora vai taajuusmuuttajalähtö) ja ”valintataulusta” moottorilähdölle annetaan moottorin

jännitettä, tehoa ja kierrosnopeutta vastaavat suojalaitekomponenttien tyypit ja attribuutteja

vastaavat arvot, jotka myöhemmin generoituvat valmiiseen virtapiiri- tai johdotuskaavioon

kuvakohtaisesti.

Kuvassa 22 on esitettynä suoran moottorilähdön piiri, jonka tunnus on ”MCC-004 Mootto-

ripiiri”. Kyseisen moottoripiiri käyttää dokumentti pohjanaan (Document Template) NP3-

8445_11.dwg -tiedostoa. Moottoriksi on valittu ABB:n 400VAC/15kW/1500rpm moottori,

jonka mukaan kyseinen moottorilähdön kalustus ja mitoitus tehdään valintataulukon avul-

la.
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Kuva 22 Alma-järjestelmän moottoripiiristä ja sen tiedoista

Liitteessä X,1 on esitettynä kyseinen NP3-8445_11.dwg (Document Template) -tiedosto.

Liitteessä esitetty moottorilähtö on yksinkertaisin esimerkki siitä, millaisia tietoja moottori-

lähdön johdotuskaavioon voidaan tuoda/kirjoittaa. Kuvapohjiin on mahdollisuus tuoda

myös yksittäisiä kuvablokkeja, jolloin kuvapohjiin ei tarvitse sisällyttää niin paljon kiintei-

tä elementtejä, vaan yksittäiset komponentit kuten releet voidaan tuoda kyseiseen johdo-

tuskaavioon vapaasti määritettävään kohtaan. Sijoitukset kuvaan tehdään ”PLACEHOL-

DER” -paikkapistekoordinaatin perusteella. Liitteessä X,2 on esitettynä suoran moottori-

lähdön tyyppikuvapohjasta generoitu moottorilähdön johdotuskaavio, joka perustuu kysei-

seen NP3-8445_11.dwg -kuvapohjaan. Jos yksittäisiä tietoja ei jostain syystä ole järjestel-

mään syötetty/täytetty oikein, eivät nämä tiedot myöskään generoidu (tulostu) tuotettavaan

johdotuskaavioon. Esimerkkinä revisiointimerkintä, muutospäivämäärä, selitys, työnume-

ro, laatija, tarkastaja ja hyväksyjä kentät, jotka ovat puutteellisia, koska vaadittuja tietoja ei

ole syötettynä järjestelmän. Samoin MMO-ohjauskaapelien kytkennät tarvittaviin kauko-

ohjauskoteloihin on jäänyt kytkemättä. Toisaalta kaikkia tietoja ei aina ole tarvetta tuottaa

jokaiseen kuvaan. Tässä tapauksessa K103 apurele on generoitu kyseiseen kuvaan PLA-

CEHOLDER_ID=B19 tilalle (vertaa liitteeseen X,2), koska relettä tarvitaan kyseissä moot-

torilähdössä. Yksittäisissä tapauksissa tällaisten komponenttien/apureleiden ”kuvablokki-
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en” käyttö on perusteltua, joten ne pidetään Document Template -kuvapohjissa ja tuloste-

taan kuvaan vain tarvittaessa.

SPEL-järjestelmän käyttöliittymä on esitettynä kuvassa 23. Kyseinen käyttöliittymä on

pääpiirteittäin samankaltainen kuin ALMA-järjestelmän. SPEL-järjestelmä perustuu tika-

puuhierarkiaan (aivan kuten ALMA), dokumenttien tuottaminen/generoiminen onnistuu

samanlaisilla tyyppikuvapohjilla kuin ALMA-järjestelmässä, tosin attribuutteihin ja kuva

blokkeihin tehtävät viittaukset eroavat huomattavasti toisistaan SPEL- ja ALMA-

järjestelmissä. SPEL-järjestelmään saadaan tuotua tarvittavia komponentte-

ja/komponenttiryhmiä Reference Data Exporerin kautta. Suunnittelutyö tapahtuu Electrical

Engineering -kansiossa. (SPEL, 2005, 2009a, 2016)

Kuva 23 SPEL-järjestelmän käyttöliittymä
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Kuvassa 24 on esitettynä SPEL-järjestelmän moottorilistaus suunnitteilla olevasta laitok-

sesta (projektista) ja siihen liittyvistä moottoreista. SPEL-järjestelmä mahdollistaa myös

ETAP-laskentaohjelman käytön laajempien ja monimutkaisille laskennoille. NJ:llä ei en-

nestään ole kyseistä ETAP-laskentaohjelmaa, eikä ohjelman hankkimista yrityksen tämän

hetkisiin tarpeisiin nähty tarpeelliseksi, koska yritys päätyi valitsemaan Neplan-

laskentaohjelmiston raskaiden laskentojen tekemiseen (kappale 8.1.1). (ETAP, 2016a &

2016b)

Kuva 24 SPEL-järjestelmän moottorilistaus ja linkitys ETAP-ohjelmistoon

ALMA-järjestelmän käyttöliittymä ja järjestelmän toiminnallisuudet koettiin huomattavan

paljon helppokäyttöisemmiksi/kevyemmiksi verrattuna SPEL-järjestelmän raskaaseen ra-

kenteeseen nähden (huomioiden kaikki laskentaa tukevat ominaisuudet, jotka SPEL-

järjestelmässä on määriteltävä/ylläpidettävä). (SPEL, 2005, 2009a)
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Kummatkin järjestelmät ja hierarkiarakenne perustuivat puurakenteeseen ja komponentti-

ryhmiin, sekä näiden luontiin ja sääntöihin (laitos, tuotantolinja, laitteisto jne.). Kuvien ge-

nerointi perustui kummassakin järjestelmässä joko puhtaasti kiinteiden tyyppikuvapohjais-

ten kuvien generointiin, jossa luettiin tarvittavat attribuuttitiedot tietokannasta ja kirjoitet-

tiin ne kyseiseen kuvapohjaan. Vaihtoehtoisesti oli myös mahdollisuus kuvablokkien tuon-

tiin kuvapohjan päälle, ennalta määrättyyn/osoitettuun paikkaan. SPEL-järjestelmässä oli

myös loogisten kytkentöjen perusteella toteutettavia kuvagenerointeja, kuten johdinten

looginen kytkentä laitteelle. ALMA-järjestelmästä löytyi vastaava looginen kytkentä toi-

minnallisuus, mutta kuvien generointi perustui oikean tyyppikuvapohjan käyttöön (jos tä-

män valitsi väärin, ei kuva generoitunut oikein). Kummatkin järjestelmät tarjosivat revisi-

onhallinta ominaisuudet, massa-ajo ja -tiedonmuokkaus omaisuudet, tiedon siirtämisen jär-

jestelmästä sisään/ulos joko suoraan rajapintojen kautta tai vastaavasti välillisesti Excel-

tiedonsiirtopohjaa käyttäen. Käyttäjille saatiin määritettyä mitä eri toimintoja/vapausasteita

heillä voi olla. Kummassakin järjestelmässä luotiin peruskäyttäjän-tili, salasanat ja annet-

tiin oikeudet yksittäisiin projektitietokantoihin. IWS- toiminta ja alihankintaketjun käyttä-

minen onnistui kummassakin järjestelmässä, koska järjestelmät perustuivat verkkolisenssi-

en käyttöön ja etäkäyttöyhteyteen (CITRIX tai VPN-yhteys).

Lopulliseen järjestelmä päätökseen vaikuttivat kuitenkin käyttöliittymän selkeys ja helppo-

käyttöisyys sekä ennen kaikkea ohjelmistoyritykseltä saatavat tuotetukipalvelut. ALMA-

järjestelmän ”kotimaisuus” nähtiin riskitekijänä, mutta toisaalta heidän organisaationsa

pystyi palvelemaan/joustamaan NJ:n suuntaan huomattavan paljon. ALMA-järjestelmä ei

sisältänyt IEC- tai ANSI-standardiin perustuvaa laskentaa. Moottorilähtöjen kalustus pe-

rustui puhtaasti kojevalintaulukoihin. Workshop-työpajoissa saatiin lisättyä tarvittavaa las-

kentaa/laskentakaavoja/toiminnallisuuksia ALMA-järjestelmään huomattavan paljon. Yk-

sittäisenä isona etuna nähtiin projektinaikainen tuotetuki, jossa ALMA Consulting Oyj yri-

tyksen henkilöstö oli valmis osallistumaan yksittäisen projektin suunnittelun avustamiseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilö osallistuu projektinaikaiseen suunnitteluun ja

sen tukemiseen sekä ratkoo suunnittelun/projektin aikana ilmenneitä ongelmia.

NJ:n sähkösuunnittelujärjestelmän päätarkoituksena on pystyä luomaan ja hallitsemaan

isoa määrää dokumentaatiota sekä tukea suunnittelua koko projektin elinkaaren ajan. AL-

MA-järjestelmään liittyvät puutteet laajempien sähköteknisten laskentojen osalta voidaan

toteuttaa sähköosaston muilla työkaluilla, kuten Neplan-laskentaohjelmistolla. Myös SPEL
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-järjestelmä vaati monimutkaisempien laskentojen tekemiseen erillisen ETAP-

laskentaohjelmiston lisenssin käyttöä. ETAP-lisenssin hinta oli huomattavan paljon kal-

liimpi kuin vastaava Neplan-laskentaohjelmiston lisenssi. Näin ollen ETAP-

laskentaohjelmiston hankintaa ei pystytty kustannus syistä perustelemaan. (Myyry 2016a)

Kappaleessa 7.6, kuvassa 12 esitetyt liitynnät ja rajapinnat muihin järjestelmiin ja sovel-

luksiin kuten EKI (prosessi ja laitesuunnittelu) -järjestelmään saadaan luotua joko suoraan

(ohjelmointirajapinnan) InterfaceALMA:n kautta tai välillisesti käyttäen Excel-

tiedonsiirtolomakkeita. CoreALMA:n yhteydessä olevan Java-rajapinnan avulla voidaan

yhdistää ALMA-järjestelmään JAVA-pohjaiset ohjelmat, kuten Index Instru-

ment&Electrical Index. (Heikkilä, 2016a, 2016b, 2016c; Lievonen, 2016b; Myyry, 2016c;

Nissilä 2016b; Riska, 2016)

Yhteydet muihin sovelluksiin, kuten Instrument&Electrical Indexiin varmistavat lähtötieto-

jen oikeellisuuden/yhteneväisyyden, koska tietoa päivitetään/ylläpidetään laitepositioiden

(laite-tag) osalta yhdessä paikassa. Projektin aikana tapahtuva dokumenttien julkaisu sekä

projektissa toimitettavan loppudokumentaation (as built kuvien) luovuttaminen tehdään

Found! -dokumenttienhallintajärjestelmän kautta. Found! -järjestelmässä on oma web-

liityntärajapintansa, joka mahdollistaa muiden järjestelmien kytkeytymisen suoraan

Found!-järjestelmään. Järjestelmään on myös ohjelmoitu yleinen Microsoft Exceliä käyttä-

vä dokumenttien massasyöttö ja -päivitys ohjelma, jota ainakin alussa käytetään AL-

MA:ssa tuotettujen ja julkaistujen dokumenttien ja tiedostojen siirtoon Found! -

järjestelmän tietokantaan julkaistavaksi virallisesti asiakkaalle. (Heikkilä 2016a & 2016b;

Lievonen, 2016a & 2016b,)

Saman suunnittelujärjestelmän käyttäminen ja ylläpitäminen sähkö-, automaatio- ja inst-

rumentointi - osastoilla tuovat integraatiosta saatavia hyötyjä: Kaikki pääsevät käsiksi sa-

maan tietokantaan (eheys, oikeellisuus), jolloin myös tietojen ylläpidettävyys ja päivitettä-

vyys helpottuvat. Saadaan disipliinien välistä tiedonvaihtoa yhtenäistettyä ja pystytään seu-

raamaan muiden disipliinien projektin aikaista kehitystä. Esimerkkinä automaation I/O-

tietojen päivittäminen järjestelmään näkyy myös sähköpuolen laitepiirin tiedoissa (vapaina

olevat I/O-tiedot). Vastaavasti instrumentointipuolen aktiiviset kenttälaitteet (näiden tarvit-

sevat sähkönsyötöt), sekä olemassa olevat kenttäkotelot ovat näkyvillä sähköosastolle.

Sähköosasto kytkeytyy tarvittaviin kenttäkoteloihin tai muuntamolla sijaitseviin kauko-
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ohjauskaappeihin (ja näistä lähteviin runkokaapeleihin). Instrumentointi huolehtii runko-

kaapeleiden kytkeytymisestä järjestelmän päässä olevaan ristikytkentä kaappiin, josta tie-

dot kytkeytyvät järjestelmän I/O-korteille ja samalla järjestelmään. Järjestelmän päästä

huolehtii automaatio-osasto. Näin varmistetaan koko ketjun eheys alkaen järjestelmästä ja

päättyen moottorien/kenttälaitteiden liittimiin. Näistä syistä myös automaatio - sähkö -

instrumentointi -osastojen projektin aikainen työtehokkuus kasvaa.

Tuotetukiasiat ja kustannukset saadaan minimoitua ja jaettua kolmen eri disipliinin kesken:

ALMA-client -käyttöliittymän vuokralisenssien määrää on helpompi hallita ja lisenssien

käytöstä saadaan joustavampaa: Sähköosastojen lisenssimäärien loppuminen yksittäisenä

päivänä ei aiheuta ongelmaa, koska voidaan vapautta/käyttää automaation tai instrumen-

toinnille vuokrattuja lisenssejä sähköosastolla (yhtenäinen lisenssikäytäntö kaikille disip-

liineille). Myös ICT-puolen ylläpitokustannukset kustannukset pienentyvät, koska ei tarvit-

se ylläpitää useita järjestelmiä/palvelimia rinnakkain. (Heikkilä 2016c; Myyry 2016c)

Edellä mainittujen ja liitteessä esitettyjen vaatimusten perusteella ALMA-järjestelmä valit-

tiin sähköosaston viralliseksi suunnittelujärjestelmäksi, vaikka se ei täyttänytkään kaikkia

laskentaan liittyviä vaatimuksia.
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9. TULOKSET JA ARVIOINTI

Tässä diplomityössä käsiteltävien työkalujen ja suunnittelujärjestelmien päätutkimuskysy-

mys kuului: miten sähkösuunnittelun suunnittelujärjestelmät ja työkalut saadaan yhtenäis-

tettyä? Tähän asiaan saatiin vastaus alakysymyksien kautta.

Ensimmäisenä kartoitettiin tämän hetkinen suunnittelujärjestelmien ja työkalujen tilanne:

Esiselvityksen (lähtötilanne, ongelmakohdat, alihankintaketjut, ohjelmistolisenssit, ohjel-

mistotoimittajat) ja nykytilan kartoituksen perusteella selvisi varsin nopeasti, että käytössä

olevat työkalut vaihtelevat henkilöstä/taustoista sekä toimistosta riippuen varsin paljon.

Suurimpina puutteina nähtiin, että yksittäisistä työkaluista ei kaikilla työntekijöillä ollut

tietoa tai vastaavasti samaa työtä tekevät henkilöt saattoivat tehdä kyseistä työtä kahdella

eri työkalulla, jolloin käytettiin päällekkäisiä työkaluja ja tästä kertyi yritykselle turhaan

ylimääräisiä kuluja (ylläpito ja tuotetuki).

Sähköosaston työkaluihin tuli rajoitteita muun muassa laitospuolen käyttämistä raskaim-

mista 3D-mallinnusohjelmista, saattolämmityslaskennoissa kaapelinvalmistajat käytännös-

sä määräävät (antavat) käytettävät laskentatyökalut, osa työkalujen rajoitteista tuli suoraan

kansainvälisistä tai kansallisista (IEC ja SFS) -standardeista. Reunaehtoihin lukeutuivat oh-

jelmistojen saatavuus (lisenssit ja asennus) sekä kansainvälistymisestä johtuva ohjelmiston

englanninkielisyys ja tukipalvelut, jotka olivat ehdottomia. Joissakin tapauksissa ohjelmis-

tojen lisenssihinnat/kustannukset aiheuttivat kyseisen ohjelmiston hylkäämisen (EPLAN).

Taulukossa 2 esitetty KALMA-ohjelmisto ei soveltunut valittavien työkalujen listalle, kos-

ka sen tarjoamat toiminnallisuudet eivät soveltuneet mihinkään työkalujen kategoriaryh-

mään. Toisaalta sen toiminnallisuudet oli toteutettavissa myös toisella vastaavalla ohjel-

mistolla, kuten CADS Planner 16 Electric -ohjelmiston virtapiiri- ja johdotuskaavio -

sovelluksella.

Tavoitteiden (työkalujen yhtenäistäminen ja kustannustehokkuus), tarpeiden (työkalujen

kategoriajako ja kokonaisdokumentaation tuottaminen esiselvitys-, selvitys-, perussuunnit-

telu- ja toteutusvaiheessa) sekä vaatimusten kautta päädyttiin tilanteeseen, jossa olemassa

olevat kartoitetut työkalut analysoitiin kyseisten vaatimusten perusteella. Näistä valittiin

käytettäväksi ne työkalut, jotka parhaiten sopivat NJ:n sähköosaston reunaehtoihin, vaati-
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muksiin ja näin ollen sähköosaston yhteisiksi työkaluiksi. Taulukossa 12 on esitettynä yh-

teenveto valituista suunnittelujärjestelmistä ja -työkaluista.

Taulukko 12 Suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen kategoriat ja valinnat
Mallinnus-, analysointi-, mitoitus- ja laskentatyökalut:

Keski- ja suurjännitejakeluverkot - Neplan

Pienjännitejakeluverkot - FEBDOK sekä Neplan

Kaapelinmitoitus- ja suojaustyökalut - NJ Calc

Valaistuslaskentatyökalut - DIAlux

Saattolämmityslaskentatyökalut - TraceCalcPro2

3D-työkalut:

Mallinnustyökalut - S3D (aiemmin tunnettu SP3D:nä)

katselmointityökalut - Navisworks Simulate ja -Freedom

CAD-työkalut:

Pienet muutokset ja yleiskäyttöön soveltuvat - AutoCAD

Rakennusähköistyksen työkalut - CADS Planner 16 Electric

Saattolämmityksen piirtotyökalut - AutoCAD

Suunnittelujärjestelmät:

Isompiin projekteihin vaadittavat järjestelmät, jotka sisältävät mm.
kuvien generointia, revisionhallintaa ja raportointia. - ALMA

Kustannuslaskentatyökalut:

Esiselvitys-, selvitys-, perussuunnittelu- ja toteutusvaiheen kustan-
nusarvion tekoon. - Nestimator

Muut tarvittavat työkalut:

Laitetoimittajien käyttämät omat erikoistyökalut (erilliset ohjausjär-
jestelmät, suojausasettelut sekä releasettelut)

– Ei valittuja työkaluja
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Taulukossa 12 esitettyyn kategoriaan ”muut tarvittavat työkalut” ei valittu yhtään työkalua,

koska tällaiset erikoistyökalut ovat aina projektikohtaisia työkaluja ja näiden ei katsottu

soveltuvan yleisesti/yhtenäisesti käytettävien työkalujen joukkoon.

Järjestelmien ja työkalujen vertailun (analysoinnin) perusteella yksittäisinä puutteina voi-

daan mainita yhtenäisen työohjeistuksen puuttuminen käytettävien työkalujen osalta (WI-

ohjeistus), sekä se että osa ohjelmista ei ollut täysin englanninkielisiä. Isoimpana puutteena

nähtiin kuitenkin laajamittaisen suunnittelujärjestelmän käyttöönoton puuttuminen, jotta

isommissa projekteissa työn jakaminen eri toimistojen välillä olisi mahdollista ja kustan-

nustehokasta. Kyseiseen asiaan on vaikuttanut eniten yhteystyökumppaneiden tarjoamat

suunnittelupalvelut/ohjelmistot, joita NJ on käyttänyt tähän asti varsin tehokkaasti.

Mikään yksittäinen suunnittelujärjestelmä tai -työkalu ei ole aukoton, eikä niillä voida to-

teuttaa kaikkia vaadittuja toiminnallisuuksia. Tästä johtuen suunnittelujärjestelmiä ja -

työkaluja on käytettävä rinnakkain, jotta saadaan tuotettua vaadittava kokonaisdokumen-

taatio. Esimerkkinä ALMA-järjestelmä, jossa voidaan tietokantapohjaisesti tuottaa ”mas-

sana” suurin osa vaadittavasta kokonaisdokumentaatiosta. Viimeisten osuuksien takia ei

ole järkevää konfiguroida/parametroida järjestelmää niin, että saataisiin nämä viimeiset yk-

sittäiset/vaikeimmat dokumentit tuotettua suoraan järjestelmän tietokannasta. Järjestelmän

100%:een ”virittämiseen” käytettävä tuntimäärä/kustannukset kohoavat liian suuriksi, joten

viimeisten dokumenttien tuottaminen on järkevämpää tehdä manuaalisesti esim. Auto-

CAD:iä hyväksikäyttäen. Tällöin hyväksytään, että järjestelmällä saadaan tuotettua suurin

osa (mutta ei kaikkea) tarvittavasta kokonaisdokumentaatiosta.

Joissakin projekteissa asiakasvaatimuksista tai erikoistyökaluista johtuen ei voida hyödyn-

tää sähköosaston yleisesti käyttämiä suunnittelujärjestelmiä tai -työkaluja. Tällaisissa pro-

jekteissa tulee huomioida vaadittavat resurssit, koulutukset ja lisenssiasiat sekä näistä

muodostuvat kustannukset. Varteenotettavana vaihtoehtona on yhteistyökumppanei-

den/alihankintaketjun käyttäminen.

Työssä saatiin vastaukset sekä pää- että alakysymyksiin, mutta diplomityön tutkimuksen

tuloksia ja niiden luotettavuutta on vaikea arvioida laadullisessa tutkimuksessa. Kaikkea

olemassa olevaa/saatua lähtötietoa (NJ:ltä ja ohjelmistotoimittajilta) ei ollut lupa julkaista,

vedoten yrityssalaisuuksiin ja kahdenkeskisiin sopimuksiin (lisenssihinnat). Työn käytän-

nönosuudessa suunnittelujärjestelmiin ja -työkaluihin ja niiden analysointiin käytettiin
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huomattavan paljon aikaa, mutta kirjallisessa osuudessa ei voitu käsitellä jokaista yksittäis-

tä työkalua niin tarkasti kuin olisi ollut halua/tarvetta.  Tästä johtuen työssä viitattiin mui-

hin saman alueen tutkimuksiin/opinnäytetöihin, jotta diplomityöhön käytettävä aika ja si-

vumäärät pysyisivät järkevinä. Seuraavassa kappaleessa on esitettynä vaadittavat jatkotoi-

menpiteet, joilla valittujen suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen yhtenäistäminen saadaan

toteutetuksi.

9.1 Vaadittavat jatkotoimenpiteet

Jotta sähkösuunnittelun työkalut saadaan yhteiseen käyttöön jokaiselle sähköosaston työn-

tekijälle, tarvitaan tulevaisuuden jatkotoimenpiteinä julkaistavaksi virallinen WI-ohjeistus

(työkalujen käyttöä varten), jalkauttamissuunnitelma (ja aikataulu) sekä mahdolliset koulu-

tukset käyttöönotettaville suunnittelujärjestelmille ja -työkaluille. Yksittäisten työkalujen

puutteet/ongelmakohdat korjataan: Nestimator-laskentaohjelmiston päivitetään englannin-

kieliseksi, sekä Neplan-laskentaohjelmistoon hankitaan tarvittavat lisäkirjastot ja ylläpi-

dontuki. ALMA-suunnittelujärjestelmän käyttöönotto vaatii vielä virallisen vaatimusmää-

rittelyn, joka tehdään ensimmäisen pilot-projektin yhteydessä ja tähän osallistuvat yhdessä

sähköosasto, ICT- osasto, sekä ALMA Consulting Oyj yrityksen henkilöstö. Järjestelmälle

tehdään esikonfigurointi ja vaatimusmäärittely, tämän lisäksi yksittäisille projekteille teh-

dään asiakas tarpeiden/mukainen (projektikohtainen) konfigurointi/parametrointi. ALMA

Consulting Oyj yrityksen henkilöstö tulee toimimaan NJ:n suunnittelun apuna kyseisessä

pilot-projektissa. (Heikkilä, 2016c; Myyry, 2016c; Nissilä, 2016b; Uusitalo, 2016c)

Jalkauttamissuunnitelma, käyttöönotto ja koulutus ovat todella tärkeässä roolissa, jotta

suunnittelujärjestelmät ja -työkalut saadaan käyttöönotettua kunnolla. Tämä tulee vaikut-

tamaan myös osaltaan työntekijöiden haluun oppia/omaksua uusi käyttöönotettava suunnit-

telujärjestelmä tai -työkalu. Tulevaisuuden tarpeet (lisääntyvät asiakas segmentit ja asia-

kasvaatimukset) on myös hyvä huomioida ajoissa: sähköosaston yksittäisiä työkaluja (ja li-

senssimääriä) tullaan päivittämään/lisäämään, jos tämä nähdään sähköosaston kannalta tar-

peelliseksi.
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10. YHTEENVETO

Tämän diplomityön tavoitteena oli Neste Jacobsin sähköosaston suunnittelujärjestelmien ja

-työkalujen yhtenäistäminen.  Työ tehtiin osana GBC103-kehitysprojektia. Yhtenäiset jär-

jestelmät ja työkalut tehostavat suunnittelua ja sen laatua, samalla projektien läpivientiajat

nopeutuvat.

Työn alussa tutustuttiin tietojärjestelmän hankintaan: Miksi tai milloin tietojärjestelmä on

syytä hankkia? Samalla kartoitettiin, mitkä ovat yleisesti tiedossa olevat suurimmat epäon-

nistumisen syyt järjestelmän hankintaan tai sen käyttöönottoon. Todettiin, että yritysten on

syytä pohtia millaisia järjestelmiä he voivat itselleen hankkia. Tämä riippui lähinnä yrityk-

sen koosta ja resursseista. Usein pienyrityksen on helpompi lähteä hankkimaan täysin stan-

dardeja tuotteita (järjestelmiä), kun taas isompien yritysten ICT-organisaatio ja resurssit

riittävät räätälöityjen järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Sähköosaston suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen vaatimuksien esille saamiseksi oli tu-

tustuttava eri kartoitustekniikoihin sekä itse vaatimusmäärittelyprosessiin ja vaatimusten-

hallintaan. Työssä käsiteltiin asiakkaan näkökulmasta perinteistä vaatimusmäärittelypro-

sessia ja sen eri vaiheita, koska vaatimusmäärittely ja sen eri osa-alueet liittyivät keskeise-

nä osana suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen tarpeiden ja vaatimusten kartoitukseen.

Esiselvitysvaiheessa tutustuttiin Neste Jacobsin sähköosaston toimintaan ja sen resurssei-

hin sekä haasteisiin nykyisessä toimintaympäristössä. Samalla tutustuttiin markkinoilla

oleviin suunnittelutyökaluihin sekä yhteistyökumppaneiden työkaluihin (muun muassa yri-

tysvierailut). Näiden avulla saatiin hyvät lähtökohdat (referenssitiedot) ja kokonaiskuva

millaisia suunnittelutyökaluja markkinoilta löytyi ja millaisia toiminnallisuuksia näihin si-

sältyi.

Työlle avattiin projekti ja tehtiin projektisuunnitelma. Suunnitelmaan listattiin ne tarvitta-

vat toimenpiteet, joiden avulla projekti pääsisi määritettyihin tavoitteisiinsa. Projektisuun-

nitelmaa ja sen toteutumaa sekä aikataulua seurattiin joka kuukausi pidettävissä projektipa-

lavereissa. Esiselvityksen ja projektisuunnitelman valmistumisen jälkeen siirryttiin nykyti-

lan kartoitukseen. Nykytilan kartoituksessa tutkittiin olemassa olevia järjestelmiä ja ole-

massa olevaa dokumentaatiota, sekä sähköosastolla tuotettavaa kokonaisdokumentaatiota.

Sähköosaston ja ICT-osaston yhteistyöllä saatiin selville sen hetkiset, olemassa olevien
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suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen lisenssit ja niiden määrät. Tavoitteiden tunnistuksen

ja tarpeiden kautta päädyttiin jakamaan sähköosaston työkalut tiettyihin kategorioihin, jot-

ka omalta osaltaan tukisivat vaadittavan kokonaisdokumentaation tuottamista. Sähköosas-

ton ja muiden osastojen rajoitteet eli reunaehdot pyrittiin listaamaan mahdollisimman tar-

kasti. Tällaisina reunaehtoina mainittiin muun muassa työkalujen kustannustehokkuus ja

käytettävät standardit sekä yhteensopivuusasiat ohjelmistojen välillä.

Tavoitteiden ja tarpeiden perusteella muodostuivat ne vaatimukset, joita sähköosaston

suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen vaadittiin omaavan.  Suunnittelujärjestelmien osalta

vaatimuksia kartoitettiin syvällisemmin workshop-työpajojen avulla. Vaatimuksien ollessa

selvillä suunnittelujärjestelmille ja -työkaluille suoritettiin vertailu. Tuloksien ja niiden

analysoinnin perusteella valittiin ja listattiin ne käytettävät suunnittelujärjestelmät ja -

työkalut, jotka täyttivät annetut vaatimukset ja näin ollen soveltuivat sähköosaston yhtenäi-

siksi työkaluiksi. Tämä tarkoitti myös sitä, että listan ulkopuolelle päätyneistä epäkäytän-

nöllisistä työkaluista (ohjelmista) luovuttiin näiden kalliiden lisenssien tai huonon käytet-

tävyyden takia.

Työn tulosten perusteella listattiin ne tarvittavat jatkotoimenpiteet ja kehitystarpeet, joiden

avulla sähköosaston suunnittelujärjestelmät ja -työkalut saadaan yhtenäistettyä. Näistä

mainittakoon yksittäisten työkalujen päivitykset/tuotekehitysasiat, ALMA-järjestelmän vi-

rallinen vaatimusmäärittely (pilot-projektissa), sekä työkalujen koulutus- ja jalkauttamis-

suunnitelmat vuosille 2016 -2017. Voidaankin siis todeta, että työssä saavutettiin lähes

kaikki sille annetut vaatimukset ja tavoitteet, mutta osaltaan tämä pidensi myös työhön

käytettyä aikaa.

Kokonaisuudessaan diplomityö oli antoisa ja kiinnostava aihekokonaisuus, teoriaosuus an-

toi hyvän ja laajan kuvan vaatimusten kartoituksesta eli vaatimusten esille saannista, vaa-

timusmäärittelystä, sekä siitä miten vaatimuksia ja niiden muutoksia pystytään hallitse-

maan (vaatimustenhallinta). Synteesiosuudessa sain tutustua yleisesti käytössä oleviin

suunnittelujärjestelmiin ja työkaluihin, niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolella (esisel-

vitysvaihe, alihankintaketjut ja yritysvierailut). Kokonaisen järjestelmän vaatimusmääritte-

lyn tekoon tarvitaan monien sidosryhmien osaajia, sekä ohjelmistotoimittajan henkilöstöä,

kyseessä on iso ja aikaa vievä prosessi, johon tulee valmistautua ja sitoutua kunnolla.
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Diplomityö antoi myös laajemman käsityksen NJ:n omasta henkilöstöstä, käytettävissä

olevasta organisaatiosta sekä heidän osaamis- ja vahvuusalueistaan. Sain tutustua eri disip-

liinien henkilöstöön (laitossuunnittelu, instrumentointi, automaatio sekä ICT-osasto).

Diplomityön yksittäisenä isoimpana yllätyksenä tuli ICT-organisaation vaikutus käytettä-

viin työkaluihin ja järjestelmiin: ICT-kustannuksien vaikutukset ovat todella suuria tekno-

logia- ja suunnittelualan yrityksissä, sekä kuinka moninaisista sopimuksista näiden ohjel-

mistojen osalta on oikein kysymys (lisenssimaksut, ylläpitomaksut, palvelinmaksut, tuki-

palvelut). Useimmiten sopimukset ovat kahden välisiä (asiakas - ohjelmistotoimittaja), jo-

ten yksittäisiin kustannuksiin on vaikea päästä käsiksi. Tästä johtuen vertailu kahden eri

ohjelmistotoimittajien välillä on haastavaa.

Jokaisen suunnittelualan yrityksen lopullisiin suunnittelujärjestelmiin ja -työkaluihin sekä

näiden käyttöön vaikuttavat vahvasti toimiala (asiakassegmentit joissa toimitaan): Käytet-

tävät ohjelmistot, ohjelmistojen kustannustehokkuus, lisenssikustannukset ja näistä kerty-

vät tulokset (käyttökate). Yrityksen ei ole kannattavaa hankkia montaa päällekkäistä tai yk-

sittäistä ohjelmaa, erityisesti jos kyseisiä ohjelmia käytetään ainoastaan muutamia satoja

tunteja vuodessa. Tällöin kalliimman ohjelmiston lisenssikustannukset kasvavat monin

kymmen/jopa satakertaisiksi saatavaan tuloon nähden (huomioiden keskimääräinen lasku-

tuskate tuntia kohden). Tällaisissa yksittäisissä tapauksissa on järkevää käyttää ohjelmisto-

hankinnan sijaan esimerkiksi sopivaa alihankintaketjua.

Yhteenvetona todettakoon, että ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa vaihtoehtoa yrityksen

suunnittelujärjestelmien ja -työkalujen käytölle. Jokaisella yrityksellä on omat intressinsä

ja tavoitteensa, nämä asiat vaikuttavat aina yrityksessä käytettäviin työkaluihin ja järjes-

telmiin.  Yrityksen päällimmäinen tavoite on tehdä voittoa, tästä johtuen työkalut ja järjes-

telmät pitää pystyä aina perustelemaan operatiivisesti (taloudelliselta kannalta ajatellen),

ellei sitten yritys ota tietoista riskiä ja tavoittele strategista investointia, kuten uusien asiak-

kuuksien tai alueiden valtaamista.
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Preliminary Load calculations
Preliminary Substation Equipment Layout
Preliminary Plant Cable routes

Basic Engineering General Electrical Engineering Activities
Electrification Basis of Design
MTO Material Take Off
Cost estimate
Basis of cost estimate
Purchase requisition lis
Preliminary Protection and Load flow studies for switchgears Kojeistojen oikosulku- ja tehonjakolaskelmat
Preliminary Protection Studies customer requirements Verkostolaskenta, asiakkaan lisävaatimukset
Preliminary Plant Cable trenches
Preliminary Plant Cable trays
Hazardous Area Classification drawing
Demolition drawings
Purchase requisition - 10kV Switchgears
Purchase requisition - 690V Switchgears
Purchase requisition - 400V Switchgears

Execution Specifications, quidelines, typicals
Project specifications Projektispesifikaatiot
Typical drawings Tyyppipiirustukset
Detail drawings - Earthing Installations Asennustyyppipiirustukset
Detail drawings - Power Installations
Detail drawings - Cable routes
Detail drawings - Lighting Installations

General electrical engineering activities
Document list / schedule
Data Sheet - Main Transformers 110/10kV
Data Sheet - Distribution Transformers 10/0,69kV, 10/0,4kV
Data Sheet - MV electric motor
Data Sheet - LV electric motor
Data Sheet - Variable Speed Drive system
Data Sheet - Electrical Heater
Data Sheet - UPS system
Data Sheet - DC UPS system
Other Data Sheets

Power Distribution and Substations

400V Arc protection schematics 400V VKS- kaaviot
400V Control voltage schematics 400V ohjausjännitteenjakokaaviot
400V Fault current Monitoring schematics 400V vikavirranvalvonta
690V Sub-distribution Switchboard schematics 690V alakojeistot piirikaaviot ja johdotustaulukot
400V Sub-distribution Switchboard schematics 400V alakojeistot piirikaaviot ja johdotustaulukot
690V motor starter schematics 690V Lähtöjen piirikaaviot ja johdotustaulukot
690V motor starter schematics, Profibus Control 690V Lähtöjen piirikaaviot ja johdotustaulukot, väylöohjattu
400V motor starter schematics 400V Lähtöjen piirikaaviot ja johdotustaulukot
400V motor starter schematics, Profibus Control 400V Lähtöjen piirikaaviot ja johdotustaulukot, väylöohjattu
690V process equipment schematics 690V Lähtöjen piirikaaviot ja johdotustaulukot
400V process equipment schematics 400V Lähtöjen piirikaaviot ja johdotustaulukot

Electrical Heat Tracing
Cabling layout Kaapelointipiirustukset
Heat Tracing Circuit Grouping drawings Sähkölämmitysryhmittelypiirustus
Heat Tracing Schedules Sähkölämmitystaulukot
Heat Tracing Installation Layout Sähkölämmitysasennukset
Heat Tracing Isometric Sähkölämmitysisometrit
Equipment Layout Laitteiden kenttäsijoituspiirsutus
Switchgear 5000; Schematic and Wiring Diagram Sälä- kojeisto 5000; Virtapiiri- ja johdotuskaaviot, tyristorisäädetyt lähdöt
Switchgear 6000; Schematic and Wiring Diagram Sälä- kojeisto 6000; Virtapiiri- ja johdotuskaaviot, säätämättömät lähdöt
Switchgear 7000; Schematic and Wiring Diagram Sälä- kojeisto 7000; Virtapiiri- ja johdotuskaaviot, yksikkösäädetyt lähdöt
Ground Fault Interrupter Switchboard; Schematic and Wiring Diagram Vikavirtakytkinkeskus; Virtapiiri- ja johdotuskaaviot
ELSET, Schematic and Wiring Diagram Elset Ohjaukset;  Virtapiiri- ja johdotuskaaviot
ELSET, System Block Diagram ELSET -järjestelmäkaavio
Settings parameters for ELSET ELSET asetteluparametrit
Settings parameters for Unit Controllers PR- lämmityssäätimet



LIITE II: TILALUOKITUSKUVA



LIITE III, 1: ALMA-JÄRJESTELMÄN RAKENNE

(jatkuu)



LIITE III, 2: ALMA-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT      (jatkoa)



LIITE IV, 1: WORKSHOP-TYÖPAJA 1

(jatkuu)

ALMA Course
Electrical planning

ALMA COURSE,
ELECTRICAL DESIGN

Time 17 – 18.11.2015, 09.00 – 17.00

Place Porvoo, Kilpilahti

Preliminary AGENDA

Day 1

1 ALMA interface
1.1 Structure
1.2 Editing functions
1.3 Libraries
1.4 Table editor
1.5 Export/import
1.6 Searches
1.7 Document management
1.8 Links between objects

2 ALMA electrical design

2.1 Circuit types, selection tables
2.2 Importing Initial data
2.3 Designing single loop
2.4 Low voltage center,Medium voltage center,Maindiagrams
2.5 Cabinets
2.6 Cable connections
2.7 Connection design, terminal strips



LIITE IV, 2: WORKSHOP -TYÖPAJA 1       (jatkoa)

(jatkuu)

ALMA Course
Electrical planning

Day 2

1 ALMA electrical design

1.1 Rehearse
1.2 Designing single loop
1.3 DCS addresses
1.4 Generation of drawings
1.5 Reports

2 Dxf-generator

2.1 Templates (model drawings)
2.2 Dxf-table

-Standards of drawings

-Common discussions



LIITE IV, 3: WORKSHOP-TYÖPAJA 2   (jatkoa)

ALMA KOULUTUS 16-17.12.2015

-ALMA-ohjelmisto yleisesti
-Käyttöympäristö

-Kirjastot
-Tuoterekisteri
-Dokumenttirekisteri
-Suunnittelutyypit
-Ratkaisut
-Attribuuttiryhmät

-Hierarkiatasot
-Tehdas
-Projekti

-Revisionhallinta

-Piirikohtainen suunnittelu
-Piirin luonti (komponentti, IO-positio, kaapeli)

  -Piirityypit
-Valintataulut
-Numerovaraukset
-Laskentakaavat
-Ratkaisupuun käyttö
-Tuotteistus
-Kytkentä
-IO-varaus ja ristikytkentä

-Kuvien luonti
-Pohjakuvien luonti
-”Risuaidat” ja XML
(-Piirustusnumerovaraukset)
-Generointi

-Importointi
-Importlistamallit

-Taulukkomuokkaus
-Export/import

-Raportointi



LIITE V: JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

Versio
1
ID Luokka Ryhmä Vaatimuksen kuvaus Prioriteetti

Laskenta
1 Toiminnallinen Laskenta Tarvittavat Suojauslaskennat (moottorilähdöille, kaapeleille jne.) 1 - Välttämätön
2 Ei-toiminnalllinen Mukautuvuus (standardit) IEC ja ANSI -standardiin perustuvat suojauslaskelmat 2 - Toivottu
3 Toiminnallinen Laskenta Keskuskohtaisten kuormien reaaliaikainen tarkastelu/laskenta 2 - Toivottu
4 Toiminnallinen Laskenta Jännitteenalema laskennat ja suojaustarkastelut sähkölähdöille 2 - Toivottu
5 Ei-toiminnalllinen Mukautuvuus (rajoitukset) Moottorilähtöjen kalustus, perustuen kojevalintataulukkoon 2 - Toivottu
6 Ei-toiminnalllinen Mukautuvuus (rajoitukset) Moottorilähtöjen kalustus, perustuen IEC ja ANSI -standardiin 2 - Toivottu

Käyttäjät
7 Ei-toiminnalllinen Palvelun laatuvaatimukset (turva) NJ henkilökunnan pääsy/rajaus järjestelmään 1 - Välttämätön
8 Ei-toiminnalllinen Palvelun laatuvaatimukset (turva) Alihankkijoiden, IWS-toiminnan pääsy/rajaus järjestelmään 1 - Välttämätön
9 Ei-toiminnalllinen Palvelun laatuvaatimukset (turva) Pääkäyttäjät, tehokäyttäjät, peruskäyttäjät 1 - Välttämätön
10 Ei-toiminnalllinen Palvelun laatuvaatimukset (turva) Vaatii kirjautumisen järjestelmään (käyttäjätiedot ja oikeudet) 1 - Välttämätön

Dokumentaatio
11 Toiminnallinen Dokumentaatio Kuvien/dokumentaation generointi 1 - Välttämätön
12 Ei-toiminnalllinen Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Perustuu kuvapohjaiseen (template) generointiin (kiinteä kuvapohja) 1 - Välttämätön
13 Ei-toiminnalllinen Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Perustuu kuvapohjaiseen (template) generointiin, käytetään hyväksi blockeja 1 - Välttämätön
14 Ei-toiminnalllinen Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Kuvien tallennus dwg, dfx tai pdf- muodossa 1 - Välttämätön
15 Ei-toiminnalllinen Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Tuettava yleisimpiä formaatteja ja tekstinkäsittelyvälineitä 1 - Välttämätön
16 Ei-toiminnalllinen Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Massa-ajo ja generointi ominaisuus 1 - Välttämätön
17 Ei-toiminnalllinen Liittymät (käyttöliittymä ja käytettävyys) Mahdollisuus käyttää myös olemassa olevaa dokumentaatiopohjaa 2 - Toivottu
18 Ei-toiminnalllinen Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Kuvien generointi lähtötietojen perusteella 2 - Toivottu
19 Toiminnallinen Dokumentaatio Raporttien tulostaminen (kaapeli,kuormitusluottelot jne) 1 - Välttämätön

Dokumenttien hallinta
20 Ei-toiminnalllinen Käyttöliittymä (käytettävyys ja käyttömukavuus) Revisionhallinta (suunnittelunaikainen tilanne sekä todellinen tilanne) 2 - Toivottu
21 Ei-toiminnalllinen Käyttöliittymä (käytettävyys ja käyttömukavuus) Mahdollisuus selata vanhempia revisioita kuvadokumentaatiosta 2 - Toivottu

Ohjelmisto
22 Ei-toiminnalllinen Mukautuvuus vaatimukset (rajoitukset) Laitetietojen (laitehierarkian) rakenne ja nimeämiskäytännöt 1 - Välttämätön
23 Ei-toiminnalllinen Mukautuvuus vaatimukset (rajoitukset) Sääntöjen luominen, sallitut ja ei sallitut toimenpiteet 1 - Välttämätön
24 Ei-toiminnalllinen Arkkitehtuuri(Asennetavuus ja hajautus) Usean käyttäjän samanaikainen työskentely samassa projektissa 1 - Välttämätön

Liitymät
25 Ei-toiminnalliset käyttöliittymä (käyttömukavuus) Käyttöliittymän tulee olla selkeä, sekä helppokäyttöinen 1 - Välttämätön
26 Ei-toiminnalliset liittymät (ohjelmistojen yhteensopivuus) Tukee tiedostojen import/export toiminnot järjestelmään 1 - Välttämätön

27 Ei-toiminnalliset liittymät (ohjelmistojen yhteensopivuus)
Mahdollistaa automaattiset massa-ajot tai eräajot
muiden ohjelmistojen välillä 1 - Välttämätön

28 Ei-toiminnalliset Liittymät (käyttöliittymä ja käyttömukavuus) Mahdollisuus työaikaisen seurannan/valmiusasteen tarkasteluu 3 - Valinnainen

Tuotetuki ja kehitys, ylläpito ja palvelut
29 Ei-toiminnalliset Kehitystyön vaatimukset (ylläpidettävyys) Ylläpidontuki vähintään 3 vuotta 1 - Välttämätön
30 Ei-toiminnalliset Palvelun laatuvaatimukset (Suorituskyky) Ohjelman on pystyttävä kustannustehokkaaseen toimintaan 1 - Välttämätön
31 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Komponenttikirjastojen laajennettavuus 2 - Toivottu
32 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Ohjelmisto tukee jakelua ja päivitystä 2 - Toivottu
33 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Ohjelmiston on oltavat Englanninkielinen (Globaali tarve) 1 - Välttämätön
34 Ei-toiminnalliset Arkkitehtuuri (asennettavuus ja hajautus) Kelluva verkkolisenssi (Globaali tarve) 1 - Välttämätön
35 Ei-toiminnalliset Palvelun laatuvaatimukset (Suorituskyky) Ohjelman on pystyttävä kustannustehokkaaseen toimintaan 1 - Välttämätön
36 Ei-toiminnalliset Palvelun laatuvaatimukset (luotettavuus) Tietokannan varmuuskopiointi (päivittäin) 1 - Välttämätön

SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ



LIITE VI: NEPLAN-OHJELMISTO JA KÄYTTÖLIITTYMÄ



LIITE VII: CADS PLANNER 16 ELECTRIC –KÄYTTÖLIITTYMÄ



LIITE VIII: AUTOCAD JA KONVERSIO-OHJELMA



LIITE IX: ALMA-KÄYTTÖLIITTYMÄ



LIITE X, 1: ALMA DOCUMENT TEMPLATE -TYYPPIKUVAPOHJA

(jatkuu)



LIITE X, 2: ALMASTA TUOTETTU JOHDOTUSKAAVIO       (jatkoa)


