
PIIRUSTUSTEN
DOKUMENTOINTI-
PALVELU



Skannaamme sähköaseman kaikki 
paperi-/muovikuvat TIFF-tiedos-
toiksi, joihin voitte tehdä muutok-
sia ja päivityksiä esim. AutoCad:llä 
ja CADS:llä. Toimitamme skanna-
tut TIFF-tiedostot sekä olemassa 
olevat dwg- ja excel-kuvat sähkö-
asemakohtaisesti cd-levyllä.

Käytämme erityisesti vanhojen ja 
vaativien kuvien skannaukseen 
tarkoitettuja laitteita ja menetel-
miä, jotta kuvat tallentuvat suorina 
reunoja myöten. On tärkeää, että 
tummentuneiden kuvien  tausta 
vaalennetaan skannausvaiheessa, 
jotta kuvien  jatkokäsittely on 
mahdollista.

Tulostamme sähköaseman kaikki 
piirustukset kahtena sarjana ja 
kansioimme ne piirustusluettelon 
mukaiseen järjestykseen. Järjes-
tämme kansioihin kustakin piirus-
tuksesta uusimman version.
Kansiointi sisältää uudet kansiot, 
välilehdet, etulehdet ja selkätun-
nisteet.

Myös kuvien kopiointiin käytäm-
me erityisesti vanhojen ja vaati-
vien kuvien kopioimiseen tarkoi-
tettuja laitteita ja menetelmiä.

Puhtaaksi piirtämisen vaiheet:
Käymme sähköaseman kaikki 
kuvat läpi
Tarkistamme muutosmerkinnät 
ja varmistamme, että jokainen 
muutos on merkitty kokonai-
suudessaan oikein kaikkiin 
kuviin (piirikaaviot, johdotustau-
lukot, sijoituskuvat, luettelot ja 
viittaukset)
Piirrämme muutokset kaikilta 
osin valmiiksi sähköiseen muo-
toon.

Skannaus Kopiointi ja 
kansiointi

Puhtaaksi
piirtäminen

www.maviko.fi

Muutoksia puhtaaksi piirrettäessä  
tulee usein tilanteita, jotka selviä-
vät ainoastaan paikan päällä joh-
dotuksia tarkistaen.

Paras lopputulos saadaan tekemäl-
lä jokaiselle sähköasemalle tarkis-
tuskäynti, joka sisältää asemakan-
sioiden muutosmerkintöjen läpi-
käynnin ja tarkastuskierroksen 
sijoituspiirustuksien ja osaluetteloi-
den perusteella. Selvitämme mah-
dollisten lisättyjen ja vaihdettujen 
laitteiden tarkoituksen, tiedot ja 
kytkennät sekä päivitämme ne 
sähköaseman piirustuksiin.

Käynnin yhteydessä lisäämme 
puuttuvat kojetunnukset teippikir-
joittimella ja kaapelinumerot kaape-
leihin.

Skannauksen sijasta voimme myös 
piirtää vanhat muovi-/paperikuvat 
uudestaan dwg-muotoon korjaten 
samalla mahdolliset muutokset. 

Suosittelemme, että ainakin pää-
kaavio on joka asemasta dwg–
muodossa, koska siihen tulee usein 
muutoksia. Dwg-kuvan laatu pysyy 
jatkokäsittelyjen yhteydessä pa-
rempana ja se myös helpottaa 
jatkokäsittelyä.

Ylläpidämme omaa sähköistä arkistoa kaikkien 
sähköasemienne kuville oman arkistointinne 
rinnalla.
Pyynnöstänne toimitamme ajan tasalla olevat 
piirustukset urakoitsijalle.
Urakoitsija tai oma väkenne lähettää valmiit 
muutokset tai käsin tehdyt muutosmerkinnät 
meille. Tarkistamme, että kuvien muutokset 
vastaavat tilausta ja kaikki tarpeellinen on 
merkitty.
Piirrämme tarvittaessa kuvat puhtaiksi, 
päivitämme sähköisen arkistomme ja 
lähetämme teille uudet paperikuvat, päivitetyt 
piirustusluettelot, sekä korvatut sähköiset 
piirustukset tarkoilla ohjeilla varustettuna.

Tarkistuskäynti

Kuvien puhtaaksipiirron jälkeen 
teemme piirustusluettelon kaikista 
sähköaseman piirustuksista. 

Excel-muotoisen luettelon jatko-
käsittely on helppoa ja sen avulla 
kuvat löytyvät huomattavasti 
helpommin.

Piirustusluettelo sisältää:
Sähköaseman nimi
Piirustuksen nimi
Piirustusnumero
Tiedostonimi ja tiedostomuoto
Kuvan alkuperäinen koko
Kuvan suunnittelupäivämäärä
Sivu/Sivuja merkintä
Revisiomerkintä
Kansionumero
Välilehtinumero

PiirustusluetteloKuvien piirtäminen
dwg-muotoon

Kuvien ylläpito

Palveluihimme kuuluvat sähköaseman 
dokumentaation päivitys ja vanhojen 
paperi-/muovikuvien saattaminen sähköi-
seen muotoon. 
Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa 
sähköasemien piirustusten tämän hetkisen 
tason (kunto, ajantasaisuus, luotettavuus, 
käytettävyys, luettavuus). Tilannekartoituk-
sen ja asiakkaan omien tarpeiden pohjalta 
selvitetään yhdessä, missä laajuudessa 
piirustusten dokumentointi suoritetaan.
Meillä on vuosien kokemus erityisesti 
sähköasemista ja niiden komponenteista. 
Palvelumme ansiosta teillä on oikeaa 
tilannetta vastaavat, helppokäyttöiset 
dokumentit ilman ylimääräisiä kuvia.
Alla on esitelty, millaisista osista palvelu-
kokonaisuus voidaan räätälöidä juuri teidän 
tarpeisiinne sopivaksi.

Sähköasemien piirustusten ajantasaisel-
la ja asennuksia vastaavalla dokumen-
toinnilla on selkeitä hyötyjä, mm:

Sähköasemille tehtävät saneeraukset, 
muutokset ja lisäykset helpottuvat, 
nopeutuvat ja halpenevat
Dokumenttien toimittaminen 
helpottuu ajantasaisen piirustusluet-
telon ja sähköisten kuvien ansiosta
Piirustusten luotettavuus, kunto ja 
luettavuus paranevat
Vikojen selvittämisaika lyhenee 
Mahdollisten varaosien ja korvaavien 
laitteiden hankinta on helpompaa



Maviko Oy

Vaasan toimipiste: Lempäälän toimipiste:
Ideaparkinkatu 4
37570 LEMPÄÄLÄ

Futura IV, 
Yrittäjänkatu 12
65380 VAASA

Maviko Oy tarjoaa ratkaisut maasulkuvirran 
kompensointiin “avaimet käteen” -periaatteella

Maviko Oy tarjoaa kompensointiin liittyen mm.:
Konsultointi
Suunnittelu
Laitteisto (Kuristin, säätäjä, maadoitusmuuntaja, 
puistomuuntamo, erotin jne.)
Laitteiden asennus- ja perustustyöt
Maasulkusuojauksen releasetteluiden määritys 
/tarkastus
Maasulun ensiökokeet
Kuristimien ja säätäjien huolto/kunnossapito
Kompensointiprojektit "avaimet käteen" toimituksena

Lisäksi mm:
Suojareleiden vaihdot "avaimet käteen" periaatteella 
sisältäen kaukokäytön konfiguroinnin ja mahdollisen 
kaukokäytön ala-aseman uusinnan
Sähköasemasuunnittelu
Sähköasemien piirustusten dokumentointipalvelu

Toteutamme kompensointiprojektit yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa, joista tärkein on kuristimien valmistaja Trench Austria Itävallasta. 

e-mail: info@maviko.fi
www.maviko.fi

Puh +358 10 322 5120
Fax +358 10 322 5129


