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Tämä diplomityö tehtiin Valmet Technologies Oy:n Järvenpään toimipisteelle. Työn 

tavoitteena oli tutkia miten pituusleikkureiden 3D-suunnittelua voidaan tehostaa 

hyödyntämällä uuden 3D-CAD -järjestelmän ominaisuuksia optimaalisesti. 

 

Työ koostuu teoriaosuudesta, haastattelututkimuksesta sekä käytännön osuudesta. 

Teoriaosuudessa perehdytään pituusleikkurin toimintaan ja rakenteeseen, 3D-suunnittelun 

teoriaan sekä CATIA-järjestelmään. Teoriaosuudessa etsitään myös uusia näkökulmia 3D-

suunnitteluun. 

 

Haastattelututkimuksessa kartoitetaan nykyinen suunnitteluprosessi, suunnittelun 

kehitettäviä kohteita, sekä käytössä olevia suunnittelumenetelmiä, jotka ovat todettu 

toimiviksi. Haastattelututkimuksessa haastatellaan Valmet Technologies Oy:n Järvenpään 

toimipisteessä työskenteleviä pituusleikkureiden pääsuunnittelijoita sekä heidän 

esimiehiään. Lisäksi erillisten haastattelujen avulla kerätään kokemuksia CATIA V6 -

ohjelmiston käytöstä sekä suunnitteluohjelmiston vaihtumisesta. 

 

Käytännön osuuden tavoitteena on arvioida pituusleikkurin parametroitujen 

mallirakenteiden siirtämiseen sekä korjauksiin kuluvia aikamääriä kyseisiin toimenpiteisiin 

tarvittavien resurssien määrittämiseksi. Käytännön osuudessa siirretään kaksi Valmet 

OptiWin Drum Compact -pituusleikkurin parametroitua osakokonaisuutta uuteen CAD-

järjestelmään ja niille suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella yhteisen mallinnusmetodologian puuttuminen on 

merkittävin kehityskohde suunnittelun kehittämisessä. Lopuksi luotiin kehitysehdotukset 

sekä implementointisuunnitelma, joiden avulla pituusleikkureiden 3D-suunnittelua voidaan 

kehittää ja CATIA V6 -ohjelmisto voidaan ottaa käyttöön tehokkaasti.  
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This master’s thesis was made for the Järvenpää office of Valmet Technologies. The aim of 

this thesis was to examine how the 3D engineering of winders can be enhanced by optimally 

exploiting the capabilities of a new 3D-CAD system. 

 

Thesis consists of a theoretical part, an interview research and a practical part. The 

theoretical part handles with the structure and function of a winder, theory of 3D-design and 

the CATIA-system. New perspectives to 3D-design are also searched in the theoretical part. 

 

The interview research surveys the current design process, areas that need developing and 

methods related to design that are identified as effective. The interview research includes 

interviews with winder chief engineers and their supervisors working at Valmet 

Technologies Järvenpää. In addition experiences are also collected with separate interviews 

about the use of CATIA V6 and the changing process of a design software. 

 

The aim of the practical part is to evaluate the amount of time needed to import and repair 

the parameterized model structures of a winder. This is performed for identifying the 

necessary resources. In the practical part two parameterized substructures of the Valmet 

OptiWin Drum Compact –winder are imported to the new CAD-system and required repair 

operations are also performed. 

 

Based on the results of the study the absent of a common modeling methodology is the most 

significant target for development in 3D-design. Development proposals and an 

implementation plan were created which can be used to improve the 3D engineering of 

winders and to introduce the CATIA V6 -software effectively.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö tehtiin Valmet Technologies Oy:n Järvenpään toimipisteen 

pituusleikkurisuunnittelulle. Työ tehtiin alihankintana insinööritoimisto Alte Oy:n toimesta. 

Alte Oy on perustettu vuonna 1969 ja sen päätoimialat ovat suunnittelupalvelut 

koneenrakennus-, prosessi-, sähkö- ja automaatioteollisuuteen sekä talotekniikan 

toimialalle. Alte Oy:n toimialue on koko Suomi. Alte kuuluu ranskalaiseen ALTEN 

Group:iin. (Alte, 2015.) 

 

Valmetin (2015b) mukaan ”Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja 

palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona 

on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.” Vuonna 2014 Valmetin liikevaihto 

oli suuruudeltaan noin kaksi ja puoli miljardia euroa ja henkilöstön lukumäärä oli 10500 

(Valmet, 2015b). 

 

1.1 Tausta 

Nykypäivänä useat yritykset pyrkivät tehostamaan toimintaansa vähentämällä kustannuksia 

ja lyhentämällä läpimenoaikoja. Suunnittelutehtävissä rutiininomaisten tehtävien 

automatisointi ja ajan vapauttaminen arvoa tuottaviin tehtäviin parantaa prosessin 

tehokkuutta. 

 

Valmet on siirtymässä 3D-mallinnusohjelman uuteen versioon. Ohjelmiston vaihtuminen 

tarjoaa mahdollisuuden metodologian sekä muiden suunnitteluprosessiin liittyvien tärkeiden 

seikkojen tarkasteluun ja kehittämiseen. Tavoitteena on että tuotteita voidaan suunnitella ja 

valmistaa missä tahansa lokaatiossa. 

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaus 

Yrityksellä on tällä hetkellä käytössään 3D-CAD -mallintamisessa, eli tietokoneavusteisessa 

kolmiulotteisessa suunnittelussa, suunnitteluohjelman eri kehitysversioita sekä tiedostojen 

hallinta on toteutettu eri tavalla eri osastojen välillä. Suunnittelutoiminnan työvaiheita ei ole 

standardisoitu joka on johtanut siihen, että suunnittelijat käyttävät ohjelmistoa kukin omalla 

opitulla tavalla. Edellä mainitut seikat aiheuttavat turhaa ajanhukkaa. 
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Tämän tutkimuksen kohteena olevalla osastolla on käytössään pituusleikkureista etukäteen 

laadittuja parametroituja malleja, joihin sisällytetään tuotteeseen tehtäviä päivityksiä ja joita 

käytetään uuden projektin alkaessa suunnitteluprosessin tehostamiseksi. Näiden mallien 

toiminta ja rakenne eivät ole ajan tasalla, joten 3D-mallinnusohjelman päivitysprosessi luo 

mahdollisuuden parametrisoitujen mallien kunnostukselle ja toimintatapojen 

standardisoinnille. Uuden ohjelman käyttöönotto tarjoaa myös tilaisuuden aloittaa ohjelman 

käyttäminen alusta alkaen yhtenäisellä ja tehokkaalla tavalla. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten pituusleikkureiden 3D-suunnittelua voidaan 

tehostaa hyödyntämällä uuden 3D-CAD -järjestelmän ominaisuuksia optimaalisesti. Uusien 

ja tehokkaampien tapojen kehittäminen johtavat kustannussäästöihin, lyhentyneeseen 

läpimenoaikaan sekä suunnittelun laadun parantumiseen. Yhtenäiset 3D-suunnittelutavat 

lisäävät myös suunnittelutyön mielekkyyttä, koska selkeät toimintaohjeet vapauttavat 

suunnittelijan keskittymään enemmän tuotteisiin ohjelmiston eri toimintojen sijaan. 

Tavoitteena on myös tutkia miten uuden 3D-CAD -järjestelmän käyttöönotto kannattaisi 

toteuttaa. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole käsitellä CATIA V6 -ohjelmiston kaikkia ominaisuuksia, 

vaan siinä keskitytään yleisesti pituusleikkureiden suunnittelussa käytettäviin 

ominaisuuksiin ja työkaluihin. Tarkoituksena on myös keskittyä 3D-mallintamiseen ja 

CATIA V6 -ohjelmiston käyttöön eikä niinkään syventyä pituusleikkureiden tekniseen 

toteutukseen. Yrityksen pituusleikkurivalikoimasta keskitytään OptiWin Drum Compact -

malliin. 

 

Tutkimuksen lopputuloksena syntyy kehitysehdotuksia, joiden avulla pituusleikkureiden 

3D-suunnittelua voidaan kehittää sekä implementointisuunnitelma eli kuvaus siitä miten 

suunnittelujärjestelmän muutoksen voisi toteuttaa tehokkaasti organisaatiossa. 

Kehitysehdotusten sekä implementointisuunnitelman soveltaminen rajataan työn 

ulkopuolelle. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus koostuu teoriaosuudesta, haastattelututkimuksesta, sekä käytännön 

osuudesta. Teoriaosuudessa käsitellään aluksi pituusleikkurin toimintaperiaatetta sekä 

rakennetta, perehdytään CATIA-järjestelmän taustoihin ja ominaisuuksiin sekä syvennytään 

3D-suunnittelun teoriaan. Teoriaosuuden tavoitteena on myös saada uutta ja ajankohtaista 

tietoa sekä uusia näkökulmia 3D-suunnitteluprosessiin.  

 

Haastattelututkimuksessa haastatellaan Valmet Järvenpään pituusleikkureiden 

pääsuunnittelijoita sekä heidän esimiehiään. Haastattelututkimus sisältää myös suunnittelun 

alihankkijoiden haastatteluja.  

 

Käytännön osuudessa suoritetaan 3D-mallien siirtoon (import) liittyviä toimenpiteitä sekä 

korjauksia kyseisille malleille uudessa ohjelmaympäristössä. Uuden projektin aloittamista 

kokeillaan uudessa ympäristössä hyödyntämällä edellä mainittuja korjattuja mallirakenteita. 

Käytännön osuuteen sisältyy myös muiden pituusleikkurin osakokonaisuuksien 

mallirakenteiden siirtoihin ja korjauksiin tarvittavien resurssien arviointi. Myös uuden 

projektin aloittamiseen kuluvaa aikaa mitataan.  

 

Suoritettujen tutkimusten tuloksia verrataan keskenään. Tulosten avulla etsitään myös 

ratkaisuja tutkimusongelmaan sekä luodaan kehitysehdotuksia. Nämä löydetyt ratkaisut ja 

sekä osa kehitysehdotuksista muodostavat pohjan diplomityön tuloksena syntyvälle 

implementointisuunnitelmalle. 
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2 TEORIA 

 

 

Teoriaosuuden alussa käsitellään muun muassa pituusleikkurin ominaisuuksia ja rakennetta 

sekä 3D-mallintamisen teoriaa. Näiden kappaleiden tarkoituksena oli pohjustaa lukijalle 

haastattelututkimuksessa käsiteltäviä aiheita sekä käytännön osuudessa käsiteltävien 

pituusleikkurin parametroitujen 3D-mallien toimintaperiaatetta sekä käyttötarkoitusta. 

 

Teoriaosuuden lopussa syvennytään 3D-suunnittelutoiminnan kehittämiseen sekä tutkitaan 

alan tulevaisuuden näkymiä. Kyseinen osuus on tyyliltään ohjaavaa tutkimusta, jonka 

tarkoituksena on faktojen hakemisen lisäksi uusien näkökulmien ja ideoiden tuottaminen 

tutkittavasta aiheesta (Eskelinen & Karsikas, 2012, s. 91). 

 

Teoriaosuudessa tiedonhakuun käytettiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kirjaston 

Nelli-portaalia, jonka kautta suoritettiin hakuja kansainvälisistä tietokannoista 

konetekniikan tietokantajaottelua hyödyntäen. Tiedonhaussa keskityttiin vahvoihin 

lähteisiin, joita ovat esimerkiksi tunnustettujen tieteellisten julkaisujen artikkelit.  

 

Tiedonhakuun käytettiin myös internetin hakusivustoja. Hakujen tuloksista pyrittiin 

karsimaan pois niin sanotut heikot lähteet, joita ovat esimerkiksi internet-sivut, joilla ei ole 

asianmukaista lähdeviittausta, opinnäytteet sekä ei-tieteellisten lehtien artikkelit (Eskelinen 

& Karsikas, 2012, s. 157). Mikäli heikkoja lähteitä jouduttiin käyttämään, niiden 

luotettavuutta pyrittiin tutkimaan perehtymällä niiden taustoihin. Kansainvälisten 

tietokantojen kautta löydettyjen lähteiden tiedot pidettiin järjestyksessä keräämällä ne 

Refworks-palvelun avulla luotuun tietokantaan. 

 

Työn aikana osallistuttiin myös seminaariin, joka käsitteli CATIA V6 -ohjelmiston 

toimintaa ja mahdollisuuksia nyt sekä tulevaisuudessa. Seminaarissa käsiteltiin myös 

CATIA V6:en käyttöönottoa Valmetilla sekä erilaisia tulevaisuuden suunnitelmia CATIA:n 

käyttöön liittyen. 
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Moni löydetty lähde käsitteli esimerkkejä autoteollisuudesta. Vaikka autoteollisuus ei 

kuulukaan tämän diplomityön aihepiiriin, voidaan kyseisiä esimerkkejä pitää kuitenkin 

relevantteina, sillä moni 3D-mallintamiseen liittyvä näkökulma ja seikka voidaan yleistää. 

 

2.1 Pituusleikkurin ominaisuudet, toimintaperiaate, ja eri toteutustavat 

Paperikoneen tuottama paperiraina säilötään ja liikutellaan yleensä rullan muodossa. Tätä 

varten paperiraina on ensin rullattava erillisen rullaimen avulla suureksi konerullaksi. 

Konerulla voi painaa jopa 160 tonnia ja olla halkaisijaltaan jopa 5,0 metriä. Tampuuriraudan 

ympärille rullattu konerulla saattaa sisältää jopa yli 110 kilometrin pituisen ja täyslevyisen 

paperirainan (KnowPap, 2013). Tästä konerullasta valmistetaan pienempiä asiakasrullia 

pituusleikkurin avulla. Metrin levyinen painopaperirulla voi painaa 200–2000 kilogrammaa 

riippuen paperin tiheydestä ja rullan halkaisijasta (Jokio, 1999, s. 183). 

 

Pituusleikkuria voidaan pitää sarjatuotteena, jonka rakenne pitää sisällään paljon 

asiakaskohtaisia muuttujia ja muita erilaisia optioita. Pituusleikkuri on rullausrobotti, jonka 

toiminnassa paperintekoprosessi yhdistyy rullauksen fysikaalisiin ilmiöihin, mekaniikka 

yhdistyy robotiikkaan sekä kappaletavara yhdistyy automaatioon. Kuvassa 1 näkyvän 

Valmet OptiWin Drum Compact -pituusleikkurin takapuolella on näkyvillä konerullia ja 

etualalla on näkyvissä valmis muutto eli valmiiden asiakasrullien sarja. (Leminen, 2015.) 

 

Kuva 1. Valmet OptiWin Drum Compact -pituusleikkuri (Leminen, 2015). 
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Pituusleikkuri sijaitsee paperi- tai kartonkikonelinjaston loppupäässä mahdollisen kalanterin 

ja/tai päällystyskoneen sekä rullaimen jälkeen (KnowPap, 2013). Pituusleikkurin avulla 

paperiraina leikataan pituussuunnassa kapeammiksi ja lyhyemmiksi osarainoiksi ja rullataan 

uudelleen asiakasrulliksi (KnowPap, 2013). Tämän lisäksi pituusleikkurin avulla voidaan 

kokeilla rainan ajettavuutta (KnowPap, 2013). Pituusleikkurin päätoiminnot ovat: 

aukirullaus, pituusleikkaus sekä kiinnirullaus (Jokio, 1999, s. 188).  

 

Pituusleikkuri voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Valmetin valikoimasta löytyy 

esimerkiksi kantotela-, hihnatela- sekä keskiörullainleikkureita (Valmet, 2015a). 

Perusmallinen kantotelaleikkuri koostuu osakokonaisuuksista, jotka toteuttavat leikkurin 

päätoimintojen lisäksi konerullan vaihdon sekä muutonvaihdon (Jokio, 1999, s. 188). 

 

Pituusleikkausprosessissa tarvittava paperirainan kireys muodostetaan jarrugeneraattorin 

sisältävän aukirullauspukin avulla. Aukirullausta voidaan oskilloida, eli telaa voidaan 

liikutella akselin suunnassa edestakaisin, jotta paperiraina saadaan oikeaan asentoon ja jotta 

profiilin paikallisia vaihteluita voidaan levittää leveämmälle alueelle. Vinossa olevaa 

paperirainan kiristysprofiilia voidaan korjata liikuttamalla vain toista jommasta kummasta 

konerullan päädystä koneensuuntaisesti. (Jokio, 1999, s. 188.) 

 

Paperiraina ohjataan pituusleikkurin lävitse johto- ja ohjaintelojen avulla. Yhtäläisen 

nopeuden ylläpitämiseksi paperirainan kanssa, täysleveitä johtoteloja pyöritetään yleensä 

koneellisesti. Pätkäohjausteloja ei pyöritetä, vaan ne pyörivät vapaina. Paperiraina levitetään 

kaarevien levitystelojen avulla, jotta se voidaan leikata jännityksen alaisena. (Jokio, 1999, s. 

188.) 

 

Paperirainan pituusleikkaus suoritetaan tyypillisesti kuvassa 2 esitetyllä tangentin 

suuntaisella viiltoleikkausmenetelmällä jossa paperirainan reitti kulkee kokonaan tai lähes 

tangentin suuntaisesti alanauhan suhteen (Jokio, 1999, s. 188). Leikkaus suoritetaan ylä- ja 

alaterän muodostamalla teräparilla. Alaterää pyöritetään sähkömoottorilla ja yläterä pyörii 

alaterän pyörimisen vaikutuksesta. (KnowPap, 2013.)   



14 

 

 

Kuva 2. Tangentin suuntainen viiltoleikkausmenetelmä (Jokio, 1999, s. 189). 

 

Leikkaus suoritetaan siten, että yläterää painetaan ristikkäisessä suunnassa alaleikkuria 

vasten (Haapanen, 2014). Teräparin sijoittelu paperirainaan nähden on nähtävillä kuvissa 2 

ja 3. Leikkausparien paikoitus voidaan toteuttaa täysin automatisoidusti (Haapanen, 2014). 

Teräparien määrä määrittyy asiakasrullien leveyden mukaan (Jokio, 1999, s. 188). 

 

 

Kuva 3. Pituusleikkauksen toimintaperiaate aukirullausvaiheen jälkeen (Haapanen, 2014).  
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Leikkausvaiheen jälkeen rullan vinoutumisen ja leikkausrummuilla olevien paperirullien 

yhteentörmäyksen välttämiseksi leikatut osarainat täytyy erottaa toisistaan. Osarainat 

erotetaan toisistaan levitystangoilla, kaarevilla levitysteloilla, pätkälevitysteloilla tai D-

tangoilla. Kaksoislevittäjän toiminta perustuu taitettavaan rainan erotukseen. Kuvassa 3 on 

esitetty leikkausvaiheen jälkeen tapahtuva rainanerotus kaksoislevittäjän avulla. 

Kaksoislevittäjän kokoonpano ei vaikuta paperirainan kireysprofiiliin, koska se ylläpitää 

yhtäläistä reitin pituutta aukirullauksen ja kiinnirullauksen välillä. Kaksoislevittäjän 

ensimmäinen tela taittaa leikatut osarainat ulospäin irti toisistaan, jonka jälkeen toinen tela 

taittaa rainat takaisin koneensuuntaisiksi, jolloin rainat kulkevat suoraan siten, että niiden 

välillä on rako. Yksittäinen levittäjä, kiinteä levitystanko tai taipuva putki ovat 

yksinkertaisempia rainan levityslaitteita, joita käytetään yleensä kapeissa pituusleikkureissa 

tai tapauksissa joissa muuton rullien lukumäärä on pieni. (Jokio, 1999, s. 188, 190.) 

 

Kiinnirullaus osa-alueeseen kuuluvat rullaustelat ja painotela, joka asettaa tarvittavan painon 

muuton rullauksen alkuvaiheessa, kun asiakasrullien paino ei ole vielä tarpeeksi suuri 

muodostaakseen tarvittavan nippikuorman. Hylsylukot pitävät rullia paikallaan rullauksen 

aikana. Taaemman rullaustelan nopeutta säädellään ja yleensä etummaisen rullaustelan 

vääntömomenttia säädellään kireyden ylläpitämiseksi. (Jokio, 1999, s. 190.) 

 

Muutonvaihdon osa-alue koostuu katkaisulaitteesta, rullantyöntimestä sekä 

alaslaskulaitteesta. Uudet hylsyt voidaan asettaa manuaalisesti tai hylsynsyöttölaitteiston 

avulla. Muutonvaihtoa voidaan myös automatisoida laajemmin käyttämällä rainanpään 

kiinnitystä ja automaattista hylsynliimainta. (Jokio, 1999, s. 190.)  

 

Automaattinen muutonvaihtoprosessi on esitetty kuvassa 4. Automaattinen pysäytys 

vähentää pituusleikkurin nopeutta muutonvaihdon vaatimaan nopeuteen ja myös 

rainankireyttä vähennetään muutonvaihdon vaatimalle tasolle. Valmiin rullan rainanpään 

liimaus alkaa nopeuden hidastamisen aikana. Kun liike on pysähtynyt, raina leikataan ja 

rullantyönnin työntää valmiin muuton alaslaskulaitteelle. Rainaa pidetään paikoillaan 

samalla kun uudet hylsyt asetetaan etu- ja takatelan välilleen muodostamaan taskuun 

rullantyöntimeen kiinnitetyn hylsynlaittimen avulla. Hylsyistukat suljetaan ja painotela 

lasketaan muuton päälle, jonka jälkeen pituusleikkuri on valmis ajamaan uuden muuton. 

(Jokio, 1999, s. 213.) 
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Kuva 4. Automaattinen muutonvaihtoprosessi (Jokio, 1999, s. 214). 

 

Konerullan vaihto voidaan suorittaa manuaalisesti tai automatisoidusti. Automatisoidun 

vaihdon osakokonaisuus sisältää siirtokiskoja sekä odotusasemia valmiille konerullille sekä 

varastointikiskoja tyhjille konerullille. Automatisoitu konerullan vaihto voi pitää sisällään 

automaattisen saumauslaitteen. Manuaalisessa konerullan vaihdossa tyhjä tampuuritela 

työntyy ulos kiskoille ja uusi tampuuri tuodaan nosturin avulla. (Jokio, 1999, s. 190.) 

 

2.1.1 Tutkittava kantotelaleikkuri 

Tässä tutkimuksessa keskitytään Valmet OptiWin Drum -pituusleikkuriin compact-

kokoisena. Optiwin Drum on kantotelaleikkuri. Kantotelaleikkureissa rullan paino on 

kahden telan päällä ja rullan kasvava paino kasvattaa nippikuormaa kantoteloja vasten. 

Kantotelaeikkurin etuja ovat yksinkertainen toimintaperiaate, yksinkertainen huolto sekä 

korkea tuotantokapasiteetti (Jokio, 1999, s. 188). Kuvassa 5 on nähtävissä vasemmalla 

tampuuri- eli konerulla, josta paperiraina purkautuu leikkausosan läpi rullausosalle ja lopulta 

valmiiksi asiakasrullaksi, joka on nähtävissä kuvan oikeassa reunassa alaslaskulaitteen 

päällä. 
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Kuva 5. OptiWin Drum Compact -pituusleikkurin poikkileikkauskuva (Haapanen, 2014). 

 

2.2 3D-suunnittelu 

Tämän kappaleen tarkoituksena on luoda perusta tutkimuksen käytännön osuudessa 

käsiteltävien 3D-mallien toiminnan ymmärtämiselle. Kappaleessa käydään läpi eri 

mallinnustavat, vertaillaan parametroimattoman sekä parametroidun 3D-suunnittelun eroja 

sekä lopuksi perehdytään tietämykseen pohjautuvaan suunnitteluun. 

   

2.2.1 Eri mallinnustavat 

CAD-ohjelmistossa esitettävät geometriset elementit voidaan jaotella neljään eri ryhmään 

niiden tyypin perusteella. Rautalankamalli sisältää pisteitä ja käyriä kaksi- ja 

kolmeulotteisten objektien määrittämiseksi. Kaksiulotteisia rautalankamalleja käytetään 2D-

valmistuspiirrosten luomiseen, yksinkertaisten komponenttien mallintamiseen tai NC-

ratojen ohjausalgoritmeissa. Suunnitteluprosesseissa rautalankamallit (wireframe models) 

tarjoavat perustan pinta- ja tilavuusominaisuuksien luomiselle. Rautalankaelementit 

pystyvät määrittämään sijaintinsa ja tilavuutensa, mutta niistä puuttuu esimerkiksi tiedot 

käytetystä materiaalista. (Hirz et al., 2013, s. 244.) 

 

Pintamallit (surface models) määrittävät tasojen suuntaiset ja kaarevat pinnat 

kolmiulotteisessa tilassa. 3D-CAD -pintamallinnusta käytetään esimerkiksi 

autoteollisuudessa auton korin suunnittelussa. Pintamallit sisältävät tuotteen rungon 

geometriaan liittyvät tiedot, mutta ne eivät sisällä tietoa umpinaisista malleista. (Hirz et al., 

2013, s. 244.) 
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Umpinaiset mallit (solid models) mahdollistavat täydellisen geometrisen tuotteen 

esittämisen virtuaalisessa ympäristössä. Niiden kyky määrittää materiaalin ominaisuuksia 

mahdollistaa useiden fysikaalisten simulaatioiden, esimerkiksi painon ja inertian, 

toteuttamisen. (Hirz et al., 2013, s. 245.) 

 

Hybridimallit sisältävät kaiken tyyppisiä geometrisia elementtejä loogisessa järjestyksessä 

virtuaalisen tuotteen määrittämiseksi. Ne voivat yhdistää rautalanka- ja pinta- sekä 

umpinaisia objekteja. (Hirz et al., 2013, s. 244.) 

 

2.2.2 Parametroimaton 3D-suunnittelu 

Tämä tutkimus käsittelee parametroitua 3D-suunnittelua. Parametroinnin käsitteen 

ymmärtämiseksi seuraavaksi perehdytään parametroinnin perusteisiin sekä käsitellään 

parametroimattoman ja parametroidun 3D-suunnittelun eroja. 

 

Parametroimatonta suunnittelua käytettiin 3D-mallintamisen alkuaikoina tuotteiden 

esittämiseen virtuaalisessa ympäristössä. Tämä suoritettiin käyttämällä geometriaan 

pohjautuvia toimintoja, joiden avulla luodut objektit noudattivat tarkasti geometrisen 

luomisen vaatimuksia ja mahdollistivat erityistoimintojen käytön. Monimutkaisuuden 

lisääntyessä geometristen mallien määrittelystä tuli vaikeampaa. Parametroimattoman 

suunnittelun osakeskeiset suunnitteluprosessit suoritetaan autonomisten operaatioiden 

kautta, koska kyseiset prosessit keskittyvät ainoastaan geometrian luomiseen. Näiden 

autonomisten operaatioiden ohjaaminen on melko raskasta ja siksi se hankaloittaa 

monimutkaisten tuoterakenteiden luomista. (Hirz et al., 2013, s. 245.) 

 

Parametroimattomien 3D-mallien muokkaaminen on usein hankalaa ja monimutkaista, 

koska kokoonpanot eivät sisällä komponenttien välistä vuorovaikutusta. Pienetkin 

muutokset mallinnetun kappaleen geometriaan saattavat johtaa koko mallirakenteen 

epävakauteen, jos geometriset elementit ovat määritelty harvoilla loogisilla riippuvuuksilla 

sekä assosiaatioilla. Tällaisessa tilanteessa koko kokoonpanosta saatetaan joutua tekemään 

monimutkaisia revisioita jonkin pienen muutoksen takia. (Hirz et al., 2013, s. 246.) 

 

Parametroimaton 3D-suunnittelu soveltuu hyvin alustavien luonnosten mallintamiseen 

yksinkertaisen menetelmän ja -mallirakenteen takia. Suora mallintaminen mahdollistaa 
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geometristen mallien tehokkaan luomisen siten, että ne ovat riippumattomia ympäröivistä 

osista ja reunaehdoista.  Huonoja puolia ovat lisääntynyt työmäärä monimutkaisten 

tuotemallien käsittelyssä sekä saatavilla olevien edistyksellisten suunnittelutapojen 

rajoittunut määrä. Kuvassa 4 on havainnollistettu parametroimattoman suunnittelun avulla 

mallinnetun sylinterin muotoisen komponentin mallinnusvaiheet. Kuvassa 6 

suunnitteluprosessin kulkua kuvataan kuvan vasemmasta reunasta oikealle kulkevalla 

nuolella. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään sylinterin pohjan keskipisteen P1 sijainti, 

joka voidaan toteuttaa esimerkiksi koordinaattien avulla. Seuraavassa vaiheessa 

keskipisteen, sekä x ja y-akselin avulla määritetään taso ε1, jonka jälkeen kyseiselle tasolle 

määritetään säteen avulla ympyrä C1, joka muodostaa sylinterin pohjan. Tämän jälkeen 

muodostetaan taso ε2 samalla tavalla kuin taso ε1. Kyseiselle tasolle määritetään ympyrä C2, 

joka muodostaa samalla sylinterin kannen. Lopulta sylinteri Z määritellään näiden kahden 

ympyrän C1 ja C2 välille. (Hirz et al., 2013, s. 246.) 

 

 

Kuva 6. Parametroimattoman suunnittelun vaiheet sylinterin muotoisen kappaleen 

mallinnuksessa (Hirz et al., 2013, s. 246). 

 

Hirz et al. (2013) käyttää esimerkkinä autoteollisuutta, jossa useiden kokoonpanojen tehokas 

integrointi on rajoittunut käytettäessä parametroimatonta 3D-mallinnusta. Toisistaan 

riippumattomien moduulien ja komponenttien suuri määrä johti monimutkaisten 

tuotemallien raskaaseen hallintaan ja ylläpitoon. Edellä mainitusta syystä lähes kaikki 

autoteollisuuden valmistajat ja osatoimittajat ovat siirtyneet 2000-luvun alussa käyttämään 

parametroitua 3D-mallintamista. (Hirz et al., 2013, s. 246.)  
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2.2.3 Parametroitu 3D-suunnittelu 

Parametroidussa 3D-mallintamisessa geometriset objektit ovat yhdistetty toisiinsa objektin 

ulottuvuudet määrittelevällä datalla ja geometriaan liittyvillä rajoitteilla (constraint). 

Geometristen elementtien ja parametrien erottaminen on yksi parametroidun suunnittelun 

tärkeistä ominaispiirteistä. Parametroidussa suunnittelussa voidaan ulottuvuuden 

määrittämän rajoitteen arvoa muuttamalla tehdä muutoksia objektin geometriaan. 

Parametrien arvoihin voidaan vaikuttaa yhtälöiden kautta tai suoraan syöttämällä dataa. Kun 

dataa syötetään suoraan, parametrit voivat korvata yhtälön argumentteja. Jotta tämä 

uudelleenlaskenta voi tapahtua, täytyy varmistua, että malli soveltuu geometriseen 

muunteluun. Tämä tapahtuu mallin rakenteen johdonmukaisuutta tarkastelemalla. 

Assosiatiivisten mallien geometriset vapausasteet selvitetään vain osittain määritelmien 

suoralla syötöllä. Jäljelle jäävät vaatimukset yksiselitteiselle määrittämiselle määritellään 

geometristen elementtien välisten suhteiden avulla. Keskinäiset geometriset riippuvuudet 

määritetään osaksi luomisprosessia ja ne muodostavat parent-child relaatioita. Esimerkiksi 

tason (parent) ja offset tason (child) välille muodostuu suora relaatio, jolloin parent-

elementtiin kohdistuvat muutokset johtavat offset-geometrian päivityssykliin. (Hirz et al., 

2013, s. 247.) 

 

Kuvassa 7 on havainnollistettu esimerkin avulla parametroitu 3D-suunnitteluprosessi. 

Suunnitteluprosessin etenemistä esitetään kuvassa 5 nuolella kuvan vasemmasta reunasta 

oikeaan. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään pisteen P1 sijainti. Tämän jälkeen 

määritellään jana g, jonka avulla paikoitetaan sylinteri Z. Viimeisessä vaiheessa määritellään 

sylinterin Z säde parametrin Rz avulla sekä sylinterin pituus parametrin Lz avulla. 

Huomattavaa on, että sylinterin kokoa voidaan nyt muuttaa suoraan antamalla parametreille 

Rz ja Lz eri arvoja. (Hirz et al., 2013, s. 247.) 
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Kuva 7. Parametroidun suunnittelun vaiheet sylinterin muotoisen kappaleen mallinnuksessa 

(Hirz et al., 2013, s.248). 

 

Kuvassa 5 olevan sylinterin Z sijaintia ja orientaatiota voi myös muuttaa parametrien avulla. 

Sylinterin geometria on paikoitettu janan g avulla. Jana g on määritelty pisteen P1 avulla. 

Tästä johtuen pisteen P1 parametrien muuttaminen, eli pisteen P1 sijainnin muuttaminen 

johtaa myös sylinterin Z sijainnin muuttumiseen, kun taas Janan g suunnan muuttaminen 

johtaa myös sylinterin Z orientaation muuttumiseen. (Hirz et al., 2013, s. 247.) 

 

Nykypäivän CAD-ohjelmistot mahdollistavat linkkien luomisen usean mallin välille. Nämä 

linkit mahdollistavat assosiatiivisten toimintojen määrittelyn kokoonpanossa osien välille, 

jotka olivat aiemmin itsenäisiä. Tämä ominaisuus tukee kauaskantoisten geometristen 

yhdistävien relaatioiden käyttöönottoa kattavien toimintojen avulla. (Hirz et al., 2013, s. 

247.)  

 

Parametroitu ja assosiatiivinen suunnittelu yhdistää parametrisen suunnittelun ja 

assosiatiivisten toimintojen mahdollisuudet. Geometrian parametrisen hallitsemisen ja 

toisiinsa liittyneiden geometristen elementtien toteutuminen mahdollistaa paremman 3D-

CAD -tuotteen esittämisen matemaattisilla ja loogisilla toiminnoilla. Geometristen 

funktioiden ja niitä ohjaavien parametrien yksiselitteinen toimeksianto on yksi tärkeistä 

parametroitujen ja assosiatiivisten suunnittelumetodien luonteenpiirteistä. (Hirz et al., 2013, 

s. 247.) 
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Parametrien ja geometristen elementtien väliset loogiset relaatiot muodostavat parent-child 

relaatioita, jotka johtavat kattaviin parametrisiin mallirakenteisiin. Monimutkaisten 

tuoterakenteiden tapauksessa geometriset muutokset vaativat koko mallirakenteen uudelleen 

laskemista, joka johtaa myöhemmin asiaan kuuluvien komponenttien loogiseen 

muokkaamiseen. Nämä useat integroidut suhteet johtavat monimutkaisiin mallirakenteisiin, 

joita pitää luoda ja ylläpitää tarkasti. (Hirz et al., 2013, s. 247.) 

 

Geometrian, parametrien ja viite-elementtien selkeä määrittely koko suunnittelun 

datarakenteessa on edellytys myöhempien tai samanaikaisten automatisoitujen toimintojen 

implementoinnille. Näitä automatisoituja toimintoja voivat olla esimerkiksi tuotantoon 

liittyvät tutkimukset, datan laadun tarkastustoiminnot tai komponentin massan laskeminen. 

(Hirz et al., 2013, s. 247.)  

 

Muokkaantuvien mallien määrittely tukee parametrista geometrian hallintaa useissa 

komponenteissa käyttämällä keskitettyä hallintageometriaa. Tämä hallintageometria sisältää 

keskeiset tiedot geometristen rakenteiden luomista varten. Nämä keskeiset tiedot siirretään 

vastaaviin malleihin. Esimerkiksi reunan geometriaa ohjataan muuttujien avulla, jotka 

määrittävät reunan molemmilla puolilla olevien mallien geometrian. Toisen mallin 

muokkaaminen laukaisee automaattisesti vastaavan geometrian säädön viereisessä osassa. 

Monimutkaisessa kokoonpanossa parametriset hallintageometriat eli toiselta nimeltään 

skeleton-mallit voivat toimia vertailuelementtinä moduulien ja komponenttien 

paikoitukselle. (Hirz et al., 2013, s. 248.) 

 

Parametroitua assosiatiivista suunnittelua voidaan käyttää sekä osa- että kokoonpanotasolla. 

Osataso sisältää relaatioiden, riippuvuuksien sekä matemaattisten toimintojen 

täytäntöönpanon itsenäisten komponenttien ympäristössä. Nämä komponentit generoidaan 

parametrien toistettavissa olevien historiallisten järjestyksien sekä geometristen elementtien 

avulla, jotka ovat esitetty rakennepuissa. Monimutkaiset tuotteet luodaan kokoonpanoissa, 

jotka tukevat luokittelua ja jäsentämistä moduuleihin ja ala-moduuleihin. (Hirz et al., 2013, 

s. 248.) 
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Parametroitujen assosiatiivisten rakenteiden soveltaminen kokoonpanotasolla johtaa erittäin 

joustavaan mutta monimutkaiseen tuotteen kuvaamiseen virtuaalisessa ympäristössä. 

Komponenttien väliset moninaiset vuorovaikutukset täytyy järjestää 

tiedonhallintajärjestelmän avulla tehokasta tietojen käsittelyä varten. Integroitu tuotteeseen 

ja rakenteeseen liittyvät vaikutukset huomioiva näkökohta tukee jatkuvaa komponenttien ja 

moduulien silloittamista. Kun käytetään relationaalisia suunnittelumetodeja, suunnittelu 

prosessit ovat toisiinsa kytkeytyneitä useilla ulkoisilla toiminnoilla kuten tuotteiden laskenta 

ja simulointi, organisatoriset sekvenssit sekä tuotantotekniikka. Tällä tavalla sovelletuilla 

CAD metodeilla on huomattava merkitys koko tuotekehitysprosessiin. (Hirz et al., 2013, s. 

248.) 

 

Parametroitu ja assosiatiivinen CAD muodostaa perustan pitkälle integroidun virtuaalisen 

kehityksen visiolle, joka voisi mahdollistaa täydellisen virtuaalisen tuotteen kuvauksen 

sisältäen prosessin integroinnin, tuotannon ja valmistuksen suunnittelun ja niihin liittyvät 

toiminnot läpi koko tuotteen elinkaaren. Tässä tapauksessa tarvittavat ponnistelut 

tiedonhallintaan ja prosessiorganisaatioon kasvavat parametrisoinnin tasojen kasvaessa. 

Erilaisen tuotteeseen ja prosessiin liittyvän informaation määrä uusimmissa 3D-CAD -

ohjelmissa johtaa kasvavaan datan ja tietämyksen lisäämiseen luotuihin malleihin. Kun 

suunnittelumetodien ja teknologioiden monimutkaisuus kasvaa, kasvaa myös datan ja 

prosessiorganisaation monimutkaisuus. (Hirz et al., 2013, s. 249.) 

 

Toisin kuin geometrian luomisessa parametroimattomilla tavoilla, parametroidun ja 

assosiatiivisen suunnittelun implementointi vaatii ponnisteluja parametristen mallien 

ohjelmointiin. Loogisten relaatioiden implementointi parametrien avulla ja historia-

pohjainen datarakenne vaativat lisäponnisteluja, mikä johtaa suurempiin kustannuksiin 

varhaisessa kehitysvaiheessa. Kun parametroidut ja assosiatiiviset mallit ovat luotu, 

geometrian luomiskulut laskevat, koska modifikaatioita voidaan toteuttaa selvemmin ja 

helpommin kuin suoran suunnittelun prosesseissa. (Hirz et al., 2013, s. 249.) 

 

Jotta parametroidun assosiatiivisen suunnittelun etuja voitaisiin hyödyntää maksimaalisesti, 

täytyy ottaa käyttöön toimintoja jotka liittyvät tietämyksen integrointiin sekä automaatioon. 

Tietämykseen pohjautuvat suunnitteluprosessit (KBE/KBD) sisältävät etukäteen 

määriteltyjen parametristen geometristen rakenteiden ja mallien käytön. Näitä rakenteita ja 
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malleja voidaan käyttää uudelleen eri sovelluksissa. Tällä tavalla aikaisemmissa projekteissa 

saatu suunnittelun tietämys tallentuu uudelleenkäytettäväksi uusien kehityssyklien aikana. 

Matemaattisten yhteyksien perustaminen geometriaa ohjaavien parametrien välille tukee 

nopeita ja tehokkaita geometrian luomissyklejä. (Hirz et al., 2013, s. 249.) 

 

2.2.4 2D-työpiirrosten tekeminen 3D-mallien pohjalta 

Modernien CAD-ohjelmien avulla kaksiulotteiset piirrokset pystytään johtamaan suoraan 

vastaavien 3D-mallien avulla. 2D-piirrokset toimivat esimerkiksi valmistuspiirroksena 

tuotantoa varten. Piirrosten johtaminen 3D-CAD -datasta suoritetaan luomalla kuvantoja ja 

leikkauksia. Kun kuvannot ja leikkaukset ovat luotu, niihin voidaan lisätä mitoituksia ja 

toleransseja sekä lisäinformaatiota. Modernit CAD-järjestelmät tarjoavat useita toimintoja 

työpiirrosten tehokkaaseen luomiseen. Näitä ovat esimerkiksi kehykset, otsikkoruutu, 

osalista ja kaikki muut standardisoidut 2D dokumentoinnit. Edellä mainittujen lisäksi CAD-

järjestelmät mahdollistavat standardisoitujen toimintojen automaattisen soveltamisen. Näitä 

ovat esimerkiksi mittojen lisääminen ja säätäminen, standardien määrittäminen sekä painon, 

tilavuuden ja muun olennaisen tiedon laskeminen. (Hirz et al., 2013, s. 205.)   

 

2.2.5 Tietämykseen pohjautuva suunnittelu 

KBE/KBD osana tietämyksen hallintaa keskittyy teknologiasuuntautuneesti työkaluihin ja 

metodeihin joilla voidaan tukea tuotekehitystä. Se keskittyy tuotteen suunnitteluun ja siihen 

liittyviin toimintoihin. Se myös tukee pohjimmiltaan suunnitteluprosesseja hyödyntämällä 

aikaisemmin käytettyjä algoritmeja, metodeja sekä tuloksia. Se on integroituna 

suunnitteluprosesseihin liittyviin työnkulkuihin tai erityisiin tehtäviin. (Hirz et al., 2013, s. 

309.) 

 

KBE-ratkaisun soveltaminen olemassa olevassa projektiympäristössä noudattaa seuraavaa 

järjestystä: syöttö, osittain automatisoidut proseduurit ja ulostulo. Usein ulostulo sisältää 

uutta tietoa sovelletun menetelmän tai työkalun laajennusta varten. Aikaisemmin luodun 

tietämyksen, eli toisin sanoen kokemuksen, uudelleen implementointi ja automatisoitujen 

rutiinien implementointi suunnitteluprosesseissa parantaa tuotekehitystä sekä voi johtaa 

kehitykseen vaadittavan panoksen vähentymiseen. (Hirz et al., 2013, s. 309.) 
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KBE-metodit ja työkalut voivat sisältää jäykän tai muuttuvan geometrian omaavaa dataa, 

laskelma- ja simulointimenetelmien integrointia suunnitteluprosessiin, tai 

suunnitteluympäristöön integroitavien ongelmakeskeisten ohjelmistoratkaisujen 

soveltamista. (Hirz et al., 2013, s. 309.) 

 

Eräs KBE:n keskeisimmistä eduista on sen mahdollistama olemassa olevien ja toimiviksi 

todettujen ratkaisujen käyttö eri tehtävissä. Edellä mainitulla edulla on kuitenkin muutama 

varjopuoli. Esimerkkinä voidaan pitää alussa vaadittavaa työpanosta mallirakenteiden, 

algoritmien ja ohjelman sekvenssien luomista varten. Työpanosta tarvitaan myös alun 

jälkeen ylläpito- ja päivitystehtäviin, jotta KBE-työkalut pysyvät toimivina sekä sisältävät 

tuoreimman tiedon tuotteen kehityksestä. Aikaisemmin luotujen ratkaisujen käyttö 

tietämystä sisältävien mallien generoinnissa saattaa vähentää mahdollisuuksia luovuuteen 

joissain tapauksissa. Erityisesti olemassa olevien geometristen mallien uudelleen käyttö 

saattaa estää hyvien uusien ratkaisujen kehittämistä. Edellä mainitusta huolimatta KBE:n 

tarjoama potentiaali tehokkuuden lisäämisessä päihittää varjopuolet. (Hirz et al., 2013, s. 

309–310.) 

 

2.2.6 Tuotteen parametroidut sapluunamallit 

Eräänlaisena sapluunana toimivat tuotteen parametroidut 3d-mallit toimivat niin sanottuina 

alkuperäismalleina, jotka voidaan integroida kehitysprosesseihin. Koska nämä 

sapluunamallit (template models) ovat valmisteltu uudelleenkäyttöä varten, ne sisältävät 

erityistä tietämystä. Tällä tavalla sapluunoiden käyttö siirtää tietämystä aikaisemmista 

kehitysprojekteista tämän hetkisiin tuotteen luomisprosesseihin. Sapluunamallin käyttöön 

pohjautuvia kehitysmetodeja käytetään useilla eri aloilla, esimerkiksi suunnittelussa, 

simuloinnissa ja ohjelmistokehityksessä. (Hirz et al., 2013, s. 317.) 

 

Muuttuvalla geometrialla varustetut sapluunamallit esittävät etukäteen määriteltyä 

komponenttia, moduulia tai kokoonpanomallia. Edellä mainitut voivat sisältää useita 

toimintoja, jotka tukevat suunnitteluprosessia. Geometrian erottaminen taustalla olevista 

parametreista mahdollistaa joustavien mallien määrittämisen, joita voidaan muokata 

yksinkertaisesti muuttamalla parametrien arvoja. Nämä erittäin muuttumiskykyiset 

sapluunat sisältävät kaiken rakenteellisen ja geometrisen tiedon ja niitä ohjataan 

syöttöparametrien avulla. Näiden sapluunamallien geometrian luomisprosessin täytyy olla 
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käytettävyydeltään hyvä, jotta pituuksien ja etäisyyksien muuttaminen ei vaikuta 

negatiivisesti mallin vakauteen. Kun muuttuvalla geometrialla varustettuja malleja luodaan, 

on tärkeää, että mahdollisten parametriarvojen kantama ja luodun geometrian joustavuus 

täyttävät kohteena olevan sovelluksen vaatimukset. Parametrien matemaattiset yhteydet ja 

syöttöarvojen rajoittaminen kohtuullisiin arvoihin tukee laajennettavien sapluunamallien 

määrittämistä monille standardikomponenteille. Jokainen sapluunamallin muunnos edustaa 

perusmallin muunnosta sisältäen samat suunnittelumetodit ja -säännöt. Tällä tavoin 

muuntuvat sapluunat tukevat asiantuntijatietämyksen keräämistä ja integroivat tietotaitoa 

suunnitteluprosesseihin. Muuntuvat sapluunamallit voivat esittää yksittäisiä komponentteja, 

joiden geometriaa voidaan muokata syöttämällä mittaparametreille eri arvoja. Muuntuvat 

sapluunamallit voivat myös sisältää useita osia, jotka ovat järjestetty 

kokoonpanorakenteisiin. (Hirz et al., 2013, s. 319–320.) 

 

2.3 CATIA-järjestelmä 

CATIA on ranskalaisen Dassault Systemes nimisen yrityksen kehittämä 3D-CAD/CAE -

järjestelmä (CAE tarkoittaa tietokoneavusteista suunnittelun analysointia). CATIA on 

käytössä useilla eri yrityksillä esimerkiksi auto-, laiva ja lentokoneteollisuudessa. Nimi 

CATIA tulee sanoista Computer Graphics-Aided Three-Dimensional Interactive 

Application. (Kogent Learning Solutions, 2009, s. 1.) 

  

2.3.1 Ohjelmiston historia 

CATIA kehitettiin Dassault Systemes:n toimesta 1980-luvun alussa ja se nousi nopeasti alan 

johtajaksi (Cozzens, 2009, luku 1). CATIA V1 -versio julkaistiin vuonna 1982 add-on -

tuotteena. CATIA V2 -versio julkaistiin vuonna 1984 ja se integroi 2D ja 3D toimintoja. 

CATIA V3 julkaistiin vuonna 1988. V4-versio julkaistiin vuonna 1993 sekä V5-versio 

julkaistiin vuonna 1999 ja se oli ensimmäinen Windows-alustalle suunniteltu versio 

(Cozzens, 2009, luku 1). CATIA V6 -versio julkaistiin ensi kerran vuoden 2008 puolivälissä. 

Kuvassa 8 on esitetty CATIA-ohjelman ulkoasun kehitys versiosta V1 versioon V6. Kuvan 

8 ylärivillä vasemmalta oikealle CATIA:n versiot V1, V2 ja V3, sekä alarivillä vasemmalta 

oikealle versiot V4, V5 ja V6. (Kogent Learning Solutions, 2009, s. 1; 3ds, 2015.) 
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Kuva 8. CATIA-ohjelman ulkoasun kehitys versiosta V1 versioon V6 (3ds, 2015; 

Opencascade, 2015; Em, 2015). 

 

2.3.2 Järjestelmän käyttöhistoria Valmetilla 

CATIA on ollut päätyökaluna Valmetilla 90-luvun alusta alkaen.  Tällä hetkellä V5-versio 

on käytössä laajimmin ja se on ollut käytössä vuodesta 2000 asti, jolloin sen käyttö aloitettiin 

Valmetin Jyväskylän Rautpohjan toimipisteessä. Valmetilla on tällä hetkellä 600 sisäistä 

käyttäjää 40 sijainnissa ja 7 eri maassa. Käytössä on myös maailmanlaajuinen 

replikointijärjestelmä. Tämän hetkinen CATIA V5:en CAD-datan infrastruktuuri koostuu 

virtuaaliseen tuotemalliin (VPM) perustuvasta sekä tiedostopohjaisesta tiedonhallinnasta. 

CATIA-järjestelmän käyttöhistoria Valmetilla on nähtävillä aikajanan muodossa kuvassa 9. 

(Technia, 2015.) 
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Kuva 9. Aikajana CATIA:n käyttöhistoriasta Valmetilla (Technia, 2015). 

 

Vuonna 2009 yrityksessä käynnistettiin tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää tehokkain 

ratkaisu V5:en korvaajaksi. Tutkimuksessa käytiin läpi kolme CAD järjestelmää. 

Tutkimuksen näkökulmat olivat tekniset ominaisuudet, lisenssikustannukset sekä 

tiedonsiirtokustannukset ja käyttäjien koulutuskustannukset. Tutkimuksen tuloksena 

CATIA V6 valikoitui tehokkaimmaksi ratkaisuksi Valmetille. V6 mahdollistaa prosessien 

yhdenmukaistamisen ja se on datan kannalta turvallinen ratkaisu. V6 on myös globaali 

ratkaisu, joka mahdollistaa parhaat saatavilla olevat ominaisuudet tiedonsiirtoon V5:sta. 

(Technia, 2015; Leducq, 2014.)  

 

Ensimmäinen pilottiprojekti käynnistettiin vuonna 2014, jonka jälkeen käyttöönottoa 

päätettiin jatkaa. CATIA V6 on tällä hetkellä Valmetilla pilottikäytössä rajoitetulla joukolla. 

Tavoitteena on, että kaikki V5-käyttäjät siirtyvät käyttämään V6:sta ja V5:en käyttäminen 

lakkaa kokonaan vuoden 2017 puoliväliin mennessä. (Technia, 2015; Leducq, 2015.) 

 

Tällä hetkellä Valmetin Järvenpään pituusleikkurisuunnittelu käyttää CATIA V5:ta sekä 

tiedostopohjaista tiedonhallintaa. Yksittäisillä henkilöillä on tämän lisäksi vielä CATIA V4 

käytössään. (Eronen et al., 2015.) 

 

2.3.3 CATIA V6 -ominaisuudet 

CATIA V6:en suunnittelussa on panostettu siihen, että V5-käyttäjien olisi helppo siirtyä 

käyttämään V6:sta. Uudelleenkoulutusta tarvitaan vain vähän jotta V6:lla päästään V5-
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version tuottavuuslukujen tasolle. Datan siirto V5-versiosta pitäisi sujua ongelmitta. (Albert-

Battaglin Consulting Group, 2008.) 

 

V6 käyttää 3DEXPERIENCE-alustaa (aiemmin nimellä Enovia V6) tiedostojen hallintaan. 

Käytössä on ainoastaan yksi maailmanlaajuinen tietokanta, mutta useita paikallisia 

tiedostoservereitä. Toisin sanoen CATIA V6 käyttää tiedostojen hallintaan 

sisäänrakennettua VPM-ympäristöä, eli tiedostopohjaisesta tiedonhallinnasta on luovuttu. 

Järjestelmä on suunniteltu toimimaan myös huonoilla verkkoyhteyksillä. (Technia, 2015.) 

 

V6 tuo mukanaan automaattisen datan replikoinnin FCS-serverien eli 

tiedonhallintaserverien välillä. Erillistä datan replikoinnin hallintaa ei tarvita, ja yön yli 

kestävä viive poistuu. Yksi käyttöliittymä mahdollistaa ohjelman yksinkertaisemman 

käytön. (Technia, 2015.) 

 

V6 tuo myös mukanaan uusia työkaluja datan hallintaan ja yleiseen tarkasteluun. ”Silver 

layer” -tila, joka on esitetty kuvassa 10, mahdollistaa osien ja kokoonpanojen nopean 

tarkastelun avaamatta niitä muokkausta varten. Kuvan 10 alareunassa keskellä olevan 

Compass-työkalun avulla voidaan analysoida onko tarkastelun kohteena oleva kokoonpano 

tai osa lukittu muokattavaksi jollekin käyttäjälle ja sen avulla nähdään myös milloin kyseistä 

dataa on muokattu viimeksi ja kenen toimesta. CATIA:n ”normaalia” työtilaa, joka sisältää 

esimerkiksi piirto- ja kokoonpanotyökalut, kutsutaan nimellä ”Blue layer”. (Technia, 2015.) 
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Kuva 10. Rullantyönnin avattuna CATIA V6:n ”Silver layer” -tilassa, jossa 3D-malleja 

voidaan tarkastella nopeasti avaamatta niitä muokkaamista varten. Kuvan alareunassa 

keskellä Compass-työkalu, jonka avulla mallia voidaan analysoida. 

 

Verkossa tapahtuva maailmanlaajuinen simultaanisuunnittelu on yksi V6:en mukana 

tuomista ominaisuuksista. Sen avulla monet suunnittelijat eri toimipisteistä voivat osallistua 

samanaikaisesti suunnitteluun yhteistyönä ja muokkaamaan samaa kokoonpanoversiota. 

Kokoonpanoihin ja osiin syntyneet muutokset ovat nähtävillä välittömästi. Datan pystyy 

päivittämään sulkematta istuntoa. Muita yhteistyötä edistäviä työkaluja ovat pikaviestin, 

ruudun jakamisen mahdollisuus sekä huomautusten (annotation) käyttäminen. (Technia, 

2015.) 

 

V6:ssa rajoitteet (constraint) ovat korvattu ”Engineering Connection”:lla, jonka avulla 

määritellään samanaikaisesti sekä yksittäiset rajoitteet, että osien väliset kinemaattiset 

liitokset. ”Engineering Connection”:it mahdollistavat helpon liikesimuloinnin. Edellä 

mainitun lisäksi ne vaikuttavat PLM:n eli tuotteen elinkaaren hallinnan integraatioon 

mahdollistamalla muun muassa toleranssien sekä kiinnitysten määrittelyn, 

törmäystarkastelun sekä kinematiikan määrittelyn ja FEA:n eli elementtimenetelmän 

käytön. (Technia, 2015.) 
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Suurien kokoonpanojen hallintaa on myös kehitetty V6 versiossa. V6:ssa CGR-mallien eli 

CATIA:n käyttämien pintamallien generointi on automaattista. V6:en avulla voidaan hallita 

projektiin liittyviä päätöksiä 3D-ympäristössä jopa käsiteltäessä erittäin raskasta dataa, 

suuren määrän ihmisiä ollessa yhteydessä jopa maantieteellisesti eriytettynä. (Technia, 

2015.) 

 

Datan uudelleen käyttöön on myös panostettu V6-versiossa hakutoimintoa sekä 

kahdentamista (duplicate) kehittämällä. Hakeminen on helpompaa ja hakutuloksia pystyy 

suodattamaan tehokkaammin ”6wtags” -toiminnolla. ”3D similarity search” -hakutoimintoa 

käyttämällä pystyy etsimään muodoltaan samanlaisia 3D-malleja. Hakuun voidaan myös 

lisätä muita hakutietokantoja ”Exalead” -toimintoa käyttäen. V6-versiossa kahdentaminen 

(duplicate) on nopeaa ja helppoa, sekä kopioitujen tiedostojen väliset linkit osoittavat 

oikeisiin paikkoihin. (Technia, 2015.) 

 

Yhteenvetona Technia (2015) -seminaarin mukaan V6 yksinkertaistaa koko prosessia sekä 

säästää aikaa monessa eri asiassa. V6 tuo myös mukanaan paljon parannusta datan 

hallintaan. 

 

CATIA V6:n uusin 2015x-release tuo mukanaan muun muassa kokonaan uudistuneen 

ulkoasun. Työkalut eivät ole enää CATIA:n perinteiseen tapaan ruudun reunoilla, vaan ne 

ovat keskitetty ruudun alareunassa olevaan valikkoon. Uuden release:n hakutoimintoa on 

myös kehitetty toimivammaksi. (Leducq, 2015.) 

 

2.4 3D-suunnittelun kehittäminen nykypäivänä ja tulevaisuudessa 

Yhtenä teoriaosuuden tavoitteena oli saada luotettavaa ja ajankohtaista tietoa 

tuotesuunnittelusta ja 3D-suunnittelusta alan kirjallisuudesta ja tieteellisistä julkaisuista. 

Tavoitteena oli myös löytää uusia ja parempia tapoja tuotesuunnittelun ja 3D-suunnittelun 

toteutukseen. Tämän kappaleen sisällön tavoitteena on toimia pohjustuksena diplomityön 

yhteydessä kehitettäville kehitysideoille sekä implementointisuunnitelmalle. 

 

2.4.1 Suunnittelun laadun parantaminen ja toiminnan tehostaminen 

Suunnittelua voidaan kehittää merkittävästi optimoimalla suunnitteluprosessia, parantamalla 

joustavuutta, jotta voidaan suunnitella monimutkaisempia tuotteita nopeammin, tekemällä 
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yhteistyötä eri taitoja omaavien sidosryhmien kanssa sekä tuotteen elinkaaren hallintaa 

hyödyntämällä. Nämä edellä mainitut keinot vaativat toimiakseen yrityksen luoman 

ympäristön, jossa edistetään innovaatiota ja vähän arvoa tuottavat tehtävät on automatisoitu. 

Yritykset eivät hyödynnä maksimaalisesti CAD järjestelmien tarjoamia etuja älykkäiden 

mallien luomiseen. Näiden älykkäiden mallien avulla suunnitteluprosessin tehokkuutta 

voitaisiin parantaa helposti. (Bodein, Rose & Caillaud, 2012, s. 121, 125.)  

 

Bodein et al. (2012) käsittelee tutkimuksessaan autoteollisuutta, jossa paineet 

läpimenoaikojen ja kustannusten pienentämiseen saattavat olla tutkimuksen mukaan 

suuremmat kuin muilla teollisuuden haaroilla.  Tällainen ympäristö koostuu kolmesta 

tekijästä jotka vaikuttavat tehokkuuteen:  

 Olemassa olevan tiedon uudelleenkäyttö ja kapitalisointi  

 Yrityksen komponenttien ja toimintojen standardisointi (metodologia) 

 Yrityksen standardien kapitalisointi ja käyttöönotto (metodologia ja koulutus) 

(Bodein et al., 2012, s.121.) 

 

CAD-ohjelmistosta riippumatta CATIA V5 -ohjelmiston ”Knowledgeware”-toimintojen 

tyyppiset integroidut ratkaisut, joiden tehtävänä on tietämyksen hallinta, voidaan jaotella 

kolmeen kategoriaan: start-up tiedostot sekä -mallit, adaptiiviset ja generatiiviset mallit sekä 

kohteet, jotka mahdollistavat pätevään muotoon laadittujen sääntöjen sulauttamisen. Nämä 

säännöt tulee olla laadittu tietyllä kielellä joka pystyy reagoimaan käyttäjän toiminnan 

aiheuttamiin tapahtumiin. (Bodein et al., 2012, s. 123.) 

 

Bodein et al. (2012) kehittävät tutkimuksessaan päätöksentekomenettelyn prosessimallin, 

jonka avulla voidaan määrittää nopeasti kannattaako automaatiota tai tietämyksen 

integrointia käyttää tietyssä tilanteessa. Mikäli kannattaa, niin mallin avulla voidaan päätellä 

minkä tyyppisiä ”Knowledgeware”-objekteja voidaan käyttää ja missä yhteydessä. 

Päätöksentekomallin hyödyt tulevat esiin tilanteessa, jossa ongelman ratkaisuun osallistuu 

useita henkilöitä. Tällaisessa tilanteessa saatavilla oleva malli saattaa välttää konfliktien 

syntymistä ja parantaa yhteistyön tasoa sekä projektin kokonaistehokkuutta. (Bodein et al., 

2012, s. 123–124, 129.) 
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”Knowledgeware”-toiminnot eivät ole riittäviä täysin automatisoiduksi CAD-työkaluksi 

rutiinimaiseen suunnitteluun. ”Knowledgeware”-toimintoja tulisikin harkita rutiinimaisten 

suunnitteluvaiheiden tehostamiseen. Niiden avulla yrityksen tulisi määrittää yrityskohtaiset 

metodologiset standardit ja säännöt sekä luoda yksinkertaisia malleja tai sapluunoja. Tämän 

toiminnan lopullisena tavoitteena tulisi pitää ajan vapauttamista tuottavaan työhön tai 

innovointiin. Pääasiassa suuret yritykset kehittävät tällä hetkellä ”Knowledgeware”-

pohjaisia sovelluksia, koska niissä työskentelee suuri määrä suunnittelijoita ja täten niiden 

on helpompi saavuttaa tuottoa sijoitetulle pääomalle. (Bodein et al., 2012, s.130.)  

 

Akateemisen maailman ja teollisuuden alojen välisen yhteistyön kehittäminen sekä 

oppimistieteellisten tutkimusmetodien sisällyttäminen teollisuuden koulutusohjelmiin ovat 

edellytyksiä nykypäivän työvoiman tarvitseman edistyvän teknologian, globaalin osaamisen 

ja liiketoimintaprosessien hyödyntämiselle. Tekniikan alan työntekijöiden tulisi saada 

toistuvaa ja jatkuvaa koulutusta pysyäkseen kilpailukykyisenä. (Wittenborn, Miller & 

Richey, 2008, s. 2.)  

 

Wittenborn et al. (2008) ehdottaa ratkaisuksi akateemisten asiantuntijoiden tarjoamaa 

jatkuvaa koulutusta etäopetusta ja lähiopetusta yhdistävän koulutuksen muodossa. 

Tavoitteena on myös tuoda teollisuuden alaa ja akateemista maailmaa lähemmäksi toisiaan. 

Wittenborn et al. (2008) tutkimus käsittelee teollisuudessa työskenteleville insinööreille 

suunnatun uudentyyppisen kurssin tehokkuutta. Kurssi sisälsi PLM tekniikoita ja teoriaa, 

joiden painopisteenä oli CAD-ohjelmalla suoritettava pintamallinnus ja solid-mallinnus. 

Kurssi oli pituudeltaan 10 viikkoa ja kaikki kurssiin osallistuneet olivat insinöörejä, jotka 

työskentelivät yhdysvaltalaiselle Boeing-teollisuusyhtiölle. Kurssi osoittautui yleisesti 

ottaen onnistuneeksi opiskelijoiden ja ohjaajien antaman palautteen mukaan. (Wittenborn et 

al., 2008, s. 2, 14.) 

 

Wittenborn et al. (2008) nostaa esiin tutkimuksen tulosten perusteella suosituksia, joista 

useita voidaan yleistää myös muihin etäopetuskursseihin tai etäopetusta ja lähiopetusta 

yhdistäviin kursseihin. Seuraavat suositukset sopivat erityisesti kursseille, joilla opetetaan 

teknistä sisältöä: 
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 Lähiopetuksena suoritettujen laboratoriotuntien sisältö oli aivan liian vaativaa 

lähtötason kurssille. Laboratoriotuntien tulisi keskittyä CAD osamallinnuksen 

perusteisiin. 

 Verkkopohjaisen CAD-koulutuksen tulisi keskittyä laboratoriotuntien 

etukäteismateriaaliin sekä täydentävään vertailuaineistoon sen sijaan, että sen kautta 

yritettäisiin jakaa laboratorioharjoituksia. 

 Kurssia varten tulisi kehittää sarja PBL (ongelmanratkaisuun perustuva oppiminen) 

-pohjaisia laboratorioharjoituksia, jotka muodostavat jatkumon, jossa uusi harjoitus 

lähtee rakentumaan aina siitä, mihin edellinen harjoitus päättyi. Kurssin lopulla 

harjoitusten aikana luodut osat tulisi pystyä kokoamaan valmiiksi kokoonpanoksi. 

 Laboratoriotunneilla tulisi käydä läpi osallistujien intresseihin ja työtehtäviin 

liittyvää materiaalia. 

 Ohjaajien ja oppilaiden välistä kommunikaatiota ja luentojen ja 

laboratorioharjoitusten organisointia tulisi kehittää implementoimalla ELMS-

järjestelmä eli sähköinen opetusjärjestelmä. 

 Kysymykset keskusteluja varten sekä lukutehtävät tulisi toimittaa verkon välityksellä 

ennen tuntia. Oppilaita tulisi velvoittaa toimittamaan vastaukset ja vastaamaan 

toisten oppilaiden vastauksiin keskustelufoorumilla viikoittain. 

 Opiskelijoiden tulisi hyödyntää ääniominaisuuksia verkkoluentojen aikana. 

 Annettujen lukutehtävien ja luentomateriaalin välillä tulisi olla vahva yhteys. 

 Pelkän loppukokeen sijaan oppimisen arvioimiseksi tulisi järjestää läpi koko kurssin 

muodollisia tai epämuodollisia kuulusteluja. 

 Kurssia joka käsittelee high-end ohjelmistoja (esimerkiksi PLM-järjestelmä) ei tulisi 

järjestää ilman kokopäiväisesti käytössä olevan IT-asiantuntijan apua, joka asentaa 

ja hallinnoi kyseistä IT-ympäristöä. 

(Wittenborn et al., 2008, s. 9, 13–14.)  

 

Bodein et al. (2013) ehdottaa tiekarttaa parametrisen suunnittelun tehostamiseksi 

autoteollisuudessa. Kyseinen tiekartta suunniteltiin tekniikka- ja suunnitteluosaston 

johtajien käyttöön ja se oli jaoteltu viiteen eri vaiheeseen: 

 standardisointi  

 kehittynyt suunnittelumetodologia  



35 

 

 tietämykseen pohjautuva suunnittelu 

 tarkastus 

 automatisointi 

(Bodein et al. 2013, s. 1201, 1212.)  

 

Standardisointivaiheessa määritellään yhteinen CAD-ympäristö sekä yhteiset käytännöt 

kaikille suunnittelijoille. Kyseisessä vaiheessa määritellään myös tuotteeseen liittyvän datan 

laadun minimivaatimukset sekä varmistetaan CAD datarakenteen yhteensopivuus PLM 

järjestelmän kanssa.  Kehittynyt suunnittelumetodologia -vaiheessa optimoidaan 

mallinnuskäytännöt mallinnettavien komponenttien ominaisuuksien perusteella sekä 

parannetaan yhteen toimivuutta ja siirtymistä muiden suunnitteluketjun työkalujen kuten 

simulointityökalujen ja PLM-ympäristön välillä. Tietämykseen pohjautuva suunnittelu -

vaiheessa integroidaan tietoa CAD-malleihin, luodaan geneerisiä 3D-ominaisuuksia jotka 

sisältävät tietotaitoa sekä luodaan generatiivisia suunnittelumalleja. Neljännessä vaiheessa 

tarkastetaan suunnittelusäännöt eli parhaiden käytäntöjen mukaisen mallinnustavan käyttö 

sekä tuotteen datan laatu. Neljännessä vaiheessa myös varmistetaan suunnittelun 

yhteensopivuus standardien ja normien kanssa. Viidennessä eli automatisointivaiheessa 

nopeutetaan alhaisen lisäarvon tehtäviä, automatisoidaan toistuvia tehtäviä sekä luodaan 

uusia toimintoja. (Bodein et al., 2013, s. 1202.) 

 

Bodein et al. (2013) mukaan yrityksen on välttämätöntä investoida koulutukseen joka on 

omistautunut yrityksen omiin CAD metodologioihin. Oppimisen tulisi olla progressiivista ja 

jokaisen harjoituskurssin jälkeen osallistujien tulisi saada tukea jatkossakin ohjaajilta avun 

muodossa tämän uuden tietämyksen soveltamiseen. (Bodein et al., 2013, s. 1212.) 

 

Autoteollisuuden yritykset vastaavat jäsenneltyihin suunnittelutoimintoihin ja -prosesseihin 

ja ne ovat myös omistautuneita erittäin suureen sarjaan tuotteita. Autoteollisuuden 

suunnittelutehtävät sisältävät myös suuren määrän rutiininomaista suunnittelua, jonka osuus 

on noin 80 % suunnitteluajasta. Edellä mainituista syistä johtuen on tärkeää, että yrityksen 

tekniikka- ja suunnitteluosastolla on merkittävä määrä CAD-suunnittelijoita. Tämä 

varmistaa suunnitteluaikojen merkittävät vähennykset, jotka kompensoivat metodologian, 

parametristen mallien sekä koulutuksen vaatimia rahoitusvaikutuksia. Metodologian 

rakentamisen vaatima kokonaisinvestointi on noin 30 päivää kestävä konsultointi, jossa 



36 

 

osastolle laaditaan erittely ja tiekartan koulutuspolku. Yhden CAD-suunnittelijan 

koulutusjakson pituudeksi tarvitaan noin 10 päivää, jotta metodologiasta saadaan täysi 

hyöty. Metodologian rakentamiseen vaadittavat taloudelliset ponnistukset ovat melko 

merkittäviä, mutta siitä huolimatta, jos toimenpiteet johtavat tuottavuuden 20 % kasvuun 

sijoitetun pääoman tuottoon kestää vain muutama vuosi, jos kyseessä on pieni, 20 

suunnittelijan osasto. (Bodein et al., 2013, s. 1211.) 

 

Bodein et al. (2014) näkemysten mukaan nykypäivän CAD-järjestelmiä varten on saatavilla 

useita eri metodeja ja toimintatapoja. Tästä huolimatta yrityksissä toimivat suunnittelijat tai 

opiskelijat jotka toimivat akateemisissa projekteissa eivät luo CAD-malleja samalla tavalla 

tai käytä samaa mallinnusstrategiaa. Tämä alentaa CAD-järjestelmän tehokkuutta tuotteen 

kehityksen aikana, koska se vähentää mahdollisuuksia mallien uudelleenkäyttöön sekä 

pienentää mahdollisuuksia suunnittelijoiden yhteistyöhön saman mallin työstämisessä. 

Strategian luominen eri komponenttien 3D-mallintamiseen on erittäin haastava tehtävä, sillä 

osien 3D-mallinnus on vahvasti yhteydessä ihmisen kognitiivisiin toimintoihin. On olemassa 

tuhansia eri tapoja luoda geometrinen malli CAD-ohjelmistoa käyttämällä. On melkein 

mahdotonta löytää kaksi CAD-mallia, jotka ovat tehty täsmälleen samalla 

rakennusmenetelmällä. Tämä pätee, vaikka CAD-malli olisi saman suunnittelijan tekemä. 

Jos kyseistä suunnittelijaa pyytää suunnittelemaan saman geometrisen mallin uudelleen, hän 

saattaa omaksua erilaisen mallinnus-strategian, joka ottaa huomioon ensimmäisen mallin 

rakentamisen aikana kohdatut vaikeudet. (Bodein et al., 2014, s. 137, 140.) 

 

Bodein et al. (2014) ehdottaa mallintamisen tehokkuuden lisäämiseksi kehittämäänsä 

lähestymistapaa rajoitteisiin (constraint) pohjautuvien CAD-työkalujen käyttöön. 

Kyseisessä lähestymistavassa solid-mallinnuksessa käytetyt rajoitteiden luominen jaetaan 

mahdollisiin (Kategoria 1) ja pakollisiin (Kategoria 2). Kategoriassa 1 mallin olemassa 

olevaan muotoon tehtävät rajoitteet eivät ole pakollisia. Luotaessa rajoitteita käyttämällä 

mallin olemassa olevaa muotoa rajoitteet luodaan solid-mallin rajaavaan pintamalliin (B-

Rep). Ensimmäisen kategorian metodissa vältetään rajoitteiden luomista mallin olemassa 

olevaan muotoon korvaamalla rajaavan pintamallin valinta valitsemalla sen sijaan 

täsmällinen parametrinen entiteetti. Tämä parametrinen entiteetti ei ole geometrian osa vaan 

esimerkiksi käyttäjän luoma taso tai jana. Referenssientiteettejä voidaan luoda täsmällisiksi 

referensseiksi käyttämällä alkeellisia parametrisia elementtejä kuten pisteitä (esimerkiksi 
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rajaavan pintamallin huippujen sijaan), pintoja tai tasoja (rajaavan pintamallin seinämien 

sijaan). Tämän kategorian lähestymistavan tavoitteena on rakentaa ja kontrolloida 

entiteettien välisiä rajoitteita jotka ovat käyttäjän tarkkaan määrittelemiä. Kategoriaan 1 

sisältyy myös lähestymistapa sketsien (sketch) laatimiseen, jossa vältetään topologisten 

muutosten tekemistä primitiiviin eli sketsiin itseensä. Tällä vähennetään monimutkaisten 

sketsien aiheuttamia ongelmia: mitä monimutkaisempi sketsi, sitä todennäköisemmin 

sketsiin joutuu tekemään topologisia muutoksia. (Bodein et al., 2014, s. 141.) 

 

Kategoriassa 2 rajaavan pintamallin (B-Rep) käyttö on pakollista, koska kategorian 1 

metodia ei ole mahdollista käyttää. Kategorian 2 lähestymistapa koostuu mallin 

rakennepuun alla olevien piirteiden optimoinnista. Tavoitteena on luoda piirteet 

mahdollisimman lähelle niiden primitiiviä piirteiden riippuvuuden vähentämiseksi. (Bodein 

et al., 2014, s.141.) 

 

Salehi & McMahon (2011) suorittivat parametroitua 3D-mallintamista käsittelevän 

kuvailevan tutkimuksen, johon osallistui 153 voimansiirtosuunnittelijaa suuresta 

eurooppalaisesta autoteollisuuden yrityksestä. Edellä mainittuun joukkoon kuului myös 

insinöörejä yrityksen tavarantoimittajista. Kuvaileva tutkimus oli osa parametrisen CAD-

suunnittelun intregroidun lähestymistavan kehittämistä ja se suoritettiin kyselylomakkeilla 

sekä haastattelujen avulla. Vastaajat olivat työskennelleet suunnittelutehtävissä keskimäärin 

yli 12 vuotta, mutta parametrisen CAD-suunnittelun kokemus oli pituudeltaan yhdestä 

viiteen vuoteen. Salehi & McMahon (2011) mukaan vastauksista nousi esiin seuraavat 

tärkeät näkökulmat:  

 67 % vastaajista olivat sitä mieltä, että mallinnusprosessiin on panostettava 

enemmän, ennen kuin mallintaminen aloitetaan parametrisella CAD-ohjelmalla.  

 86 % olivat sitä mieltä, että parametrisen suunnittelun soveltamisessa on paljon 

kehitettävää.  

 52 % vastaajista olivat valmiita käyttämään aikaa uuden parametroidun ja 

assosiatiivisen suunnittelumetodin opetteluun.  

 71 % vastaajista kielsivät käyttävänsä tarkkaan määriteltyä lähestymistapaa ja 

metodia parametrisen CAD-ohjelman käytön aikana ja 29 % jotka sanoivat 

käyttävänsä jotain määriteltyä tapaa, kertoivat monien mallinnettujen osien olevan 

huonosti rakennettu.  
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 19 % vastaajista sanoivat, että on melko vaikeaa käyttää aikaa erityisten menetelmien 

soveltamiseen.  

 85 % vastaajista kertoivat, että suunnittelun valmisteluvaiheessa oikeita tapoja ei ole 

saatavilla tarvittavien parametrien ja assosiatiivisien suhteiden löytämiseen, 

päättelemiseen ja luokitteluun.  

 14 % vastaajista oli sitä mieltä, että he käyttävät parametrisoitujen CAD-

ohjelmistojen mahdollistamia ominaisuuksia todella hyvin.  

 76 % vastaajista olisivat kiinnostuneita suunnittelutavasta jos se auttaisi heitä 

parametrisoidun CAD-suunnittelussa.  

 24 % vastaajista kertoivat, että löytävät oikeat parametrit ja assosiatiiviset suhteet 

monimutkaisista ja suurista osista ja kokoonpanoista.  

 9 % vastaajista pystyivät tunnistamaan ja päättelemään tarvittavat tiedot 

komponenttien geometrian tai parametrien muuttamiseen, jotka ovat jonkun muun 

suunnittelijan mallintamia.  

 86 % vastaajista oli sitä mieltä, että olisi hyödyllistä, että toisen suunnittelijan 

mallintamien parametrisoitujen osien ja kokoonpanojen rakenteesta ja 

rakennustavasta olisi saatavilla lisää tietoa.  

 19 % vastaajista kertoi käyttävänsä parametrisoidun CAD-järjestelmän tarjoamia 

linkitysmahdollisuuksia (esimerkiksi FEM eli elementtimenetelmä, linkitetyt 

piirrokset, geometriset elementit) mallintamissaan osissaan ja kokoonpanoissa.  

(Salehi & McMahon, 2011, s. 228–229.) 

 

Salehi & McMahon (2011) mukaan kyselylomaketutkimuksen keskeinen tulos oli 

varmistuminen siitä, että uudelle lähestymistavalle parametroidun ja assosiatiivisen CAD-

järjestelmän käyttöön on merkittävä tarve. Salehi & McMahon (2011) mukaan vastauksista 

ilmenee myös selvästi, että parametroitujen ja assosiatiivisten toimintojen soveltamisen 

tehokkuudessa on parantamisen varaa. Salehi & McMahon (2011) mukaan yleisesti ottaen 

parametroitujen ja assosiatiivisten CAD järjestelmien monimutkaisuuden takia suunnittelijat 

ovat valmiita soveltamaan metodeita jotka auttaisivat vähentämään CAD osien ja 

kokoonpanojen monimutkaisuutta sekä lisäämään niiden läpinäkyvyyttä. Yksi Salehi & 

McMahon (2011) havaitsemista seikoista oli se, että vastausten perusteella muiden 

suunnittelijoiden tai tavarantoimittajien suunnittelemien komponenttien parametrien ja 

geometrian muuttaminen on hankalaa. Eräs heidän havaitsema seikka oli, että vastausten 
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perusteella suunnittelijat pitävät lisäinformaation saamista CAD osien ja kokoonpanojen 

rakenteesta ja rakennustavasta erittäin hyödyllisenä. Vastausten perusteella havaittiin myös, 

että suunnittelijoilla ei ole käytössään oikeita metodeja assosiatiivisten yhteyksien 

käsittelyyn. Edellä mainitun puutteen takia monilla suunnittelijoilla on ollut huonoja 

kokemuksia kyseisten assosiatiivisten suhteiden kanssa. (Salehi & McMahon, 2011, s. 229–

230.)   

 

Salehi & McMahon (2011) myös haastattelivat tutkimuksessaan yhtätoista kokenutta CAD 

valmentajaa ja suunnittelijaa. Haastatteluiden tärkeimmät tulokset olivat seuraavanlaisia: 

 Suunnittelijoilla on vaikeuksia tunnistaa, määritellä ja esittää relevantteja 

parametreja sekä assosiatiivisia suhteita työskennellessään parametroitujen 

järjestelmien parissa.  

 Luodut assosiatiiviset suhteet eivät ole loppuun asti mietittyjä.  

 Suunnittelijat luovat useita assosiatiivisia suhteita geometristen objektien välille 

tietämättä niiden aiheuttamista seuraamuksista.  

 Alustava harkinta ja valmistelu luoduille parametreille sekä assosiatiivisille suhteille 

olisi suuri etu suunnittelijalle. Tämä näkökulma edistää luotujen assosiatiivisten 

suhteiden tunnistamista, määrittelyä sekä esittämistä.  

 Suunnittelijat kohtaavat ongelmia jotka eivät liity tuotteeseen vaan loogiseen 

näkökulmaan eli parametrien ja assosiatiivisten geometrioiden välisiin suhteisiin.  

 Parametroidut ja assosiatiiviset CAD osat ja kokoonpanot, jotka ovat muiden 

suunnittelijoiden mallintamia, ovat usein huonosti rakennettu, joten niitä on melko 

vaikea muuttaa tai niiden suunnittelutavasta on vaikea löytää relevanttia tietoa. 

(Salehi & McMahon, 2011, s.230.) 

 

Salehi & McMahon (2011) kehittävät tutkimuksessaan lähestymistavan parametroituun ja 

assosiatiiviseen CAD-suunnitteluun. Lähestymistapa pohjautuu kolmeen eri päävaiheeseen: 

1. Parametroitujen ja assosiatiivisten CAD-osien ja -kokoonpanojen erittely 

1.1. Parametrien tunnistaminen ja määrittäminen 

1.2. Assosiatiivisten suhteiden tunnistaminen ja määrittäminen 

2. Parametroidun ja assosiatiivisen CAD-mallin jäsentäminen ja luominen 

2.1. Parametrien ja assosiatiivisten suhteiden jäsentäminen ja luominen osan 

rakenteen tasolla 
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2.2. Assosiatiivisessa kokoonpanorakenteessa olevien koneistettujen osien 

jäsentäminen ja luominen 

3. Parametroidun ja assosiatiivisen CAD-mallin modifiointi 

3.1. Parametrien ja assosiatiivisten suhteiden modifiointi 

3.2. Luodun rakenteen modifiointi. 

(Salehi & McMahon, 2011, s. 230–231.) 

 

Kyseinen lähestymistapa perustuu V-malliin, joka on graafinen esitys järjestelmien 

kehittämisen elinkaaresta. Vaiheen 1 tarkoituksena on saada tietoa, joka pystytään 

muuntamaan hyödylliseksi ja olennaiseksi suunnittelun tietämykseksi. Erittelyvaihe on 

jaettu kahteen alavaiheeseen 1.1. ja 1.2. Näiden alavaiheiden tavoitteena on parametrien ja 

assosiatiivisten suhteiden tunnistaminen ja määrittäminen. Näiden alavaiheiden aikana 

kerätty tietämys kootaan muistilistoiksi, jotka ovat: parametrien rakennematriisi (PSM) ja 

assosiatiivisten suhteiden rakennematriisi (ASM). Edellä mainitut matriisit perustuvat 

suunnittelun ratkaisumatriisiin (DSM), jonka avulla voidaan esittää tuotteen komponenttien 

välisten suhteiden erittely. Erittelyn avulla voidaan löytää korkeamman tason keskinäisiä 

suhteita, jotka ovat geneerisempiä ja kattavampia. Tällä tavoin toteutettuna erittely tukee 

systemaattista ajattelua. (Salehi & McMahon, 2011, s. 231–232.) 

 

Vaiheessa 2 luodaan etukäteen määriteltyjen hierarkisten osa- ja kokoonpanorakenteiden 

(PAAS ja PAPS) avulla CAD-osat ja kokoonpanot. Edellisessä vaiheessa määritettyjen 

geometristen entiteettien välisten parametrien ja assosiatiivisten suhteiden avulla saatu 

tietämys integroidaan näihin malleihin. (Salehi & McMahon, 2011, s. 234.) 

 

Vaiheessa 3 suoritetaan mahdolliset luotujen parametrien ja assosiatiivisten suhteiden 

modifioinnit sekä testaus ja arviointi. Tärkeintä viimeisessä vaiheessa on tarkastaa luotujen 

parametrien johdonmukaisuus, jotta voidaan varmistua siitä, että niitä voidaan muuttaa ja 

CAD-osat ja -kokoonpanot voidaan regeneroida ilman virheitä. On myös tärkeää, että 

geometristen entiteettien ja objektien välille luotujen suhteiden johdonmukaisuus, jotta 

voidaan varmistua, että assosiatiiviset suhteet toimivat vielä mahdollisten geometristen 

muutosten jälkeen. Edellä mainitulla tavalla luotujen komponenttien etukäteen määritelty 

rakenne layout: 

 lisää suunnittelun läpinäkyvyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä  
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 standardisoi mallirakenteita  

 määrittää hierarkisen järjestyksen erilaisten suunnittelutietojen syötöille ja 

ulostuloille 

 integroi CAD-osien ja -kokoonpanojen sisältämät ryhmitellyt ja luokitellut 

parametrit ja assosiatiiviset suhteet 

(Salehi & McMahon, 2011, s. 235.) 

 

3D-CAD-suunnittelun solid-mallinnukseen liittyvä tietotaito voidaan jakaa komentoihin 

liittyvään tietämykseen ja strategiseen tietämykseen. Komentoihin liittyvä tietämys sisältää 

tiedon mallinnusohjelman eri komentojen toiminnasta ja niiden käyttöön liittyvistä 

menetelmistä. Strateginen tietämys tarkoittaa vaihtoehtoisten toimintatapojen tuntemista, 

joilla tietty tehtävä voidaan suorittaa ja sen prosessin tuntemista, jonka avulla toimintatapa 

valitaan. (Chester, 2007, s. 23.) 

 

Chester (2007) tekemässä tutkimuksessa kehitettiin opetusmetodi, joka sisältää 

asiantuntijaopettajan mallintamaa 3D-CAD solid-mallinnuksen ongelmanratkaisun 

heuristiikkaa sekä osallistumista ongelmanratkaisuun yksilönä ja ryhmässä. Tämän lisäksi 

metodi sisältää hahmottelua, joka liittyy suoraan sekä 3D CAD -suunnittelun 

algoritmiprosesseihin että jäsentämiseen. Metodia kokeiltiin käytännössä ryhmässä, joka 

koostui ensimmäisen vuoden tekniikan opiskelijoista. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että 

yksilöiden strategista tietämystä pystytään kehittämään opetuksen avulla sen häiritsemättä 

perinteisen komentoihin liittyvän tietämyksen kehittämistä. Edellä mainittu tukee CAD-

suunnittelun opetuksen tyylin muuttamista poispäin nykyisistä behavioristisista 

opetustavoista kohti kognitiivista lähestymistapaa. (Chester, 2007, s. 28, 33–34.) 

On myös mahdollista, että yksilön saama aiempi didaktinen CAD-opetus estää strategisen 

tietämyksen kehittymistä. Tutkimuksessa havaittiin, että strateginen tietämys kehittyi 

paremmin yksilöillä joilla oli vähän kokemusta CAD-suunnittelusta verrattuna henkilöihin, 

joilla kokemusta oli paljon. (Chester, 2007, s. 33.) 

 

2.4.2 3D-suunnittelun tulevaisuuden näkymiä 

Ontologiaan perustuvat menetelmät ovat lupaava lähestymistapa suunnittelun tietämyksen 

mallintamiseen ja tietämyksen jakamisen ja uudelleenkäytön helpottamiseen eri osanottajien 

välillä. Tällä hetkellä toimialaa vaaditaan käsittelemään tuotekehityksen nopeuteen, 
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vastuuseen sekä elinkaareen liittyviä ongelmia. Tuotteet ja myös tuotekehitysprosessit ovat 

muuttuneet huomattavasti monimutkaisimmiksi sekä tuotteen osalta, että prosessissa olevien 

monien sidosryhmien osalta. Tästä johtuen tulevaisuudessa tullaan keskittymään 

tuotekehityksen monimutkaisuuden torjumiseen ja vähentämiseen. (Tomiyama, 2007, s. 28.)  

 

Nykyään monet yritykset käyttävät paljon 3D-CAD ohjelmistoja, mutta silti referenssinä 

käytetään usein 2D-pohjaisia työpiirroksia. Oikean informaation etsimiseen voi kulua turhaa 

aikaa, kun käytössä on sekä 3D-malleja, että 2D-piirroksia. Prosessin kehittämiseksi on 

tutkittu tapoja, joilla voitaisiin luopua 2D-piirrosten aiheuttamista rajoitteista. Dassault 

systemes on kehittänyt MBD (mallin käyttäminen referenssinä) -pohjaisen 3D Master -

lähestymistavan, jossa kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot ovat integroituna suoraan yhteen 

tuotteen 3D-malliin. Kyseinen malli sisältäisi mitat, toleranssit, pinnanlaadut sekä muut 

valmistukseen ja kokoonpanoon liittyvät tiedot. 3D-malli ainoana informaation lähteenä voi 

johtaa tuotteen parempaan ymmärtämiseen, tuottavuuden kasvuun sekä kustannusten 

vähenemiseen. Se voi myös parantaa ajan tasalla olevan ja oikean informaation saatavuutta. 

3D Master ei tarkoita sitä, että 2D piirustuksista täytyisi luopua kokonaan, vaan niitä 

voitaisiin käyttää kommunikaatiovälineenä jolloin tuotteen 3D-malli toimisi referenssinä. 

2D piirustuksen tekeminen MBD tekniikalla sujuu nopeasti, sillä 3D-malli sisältää jo mitat, 

joten niitä ei tarvitse erikseen lisätä piirrokseen. Kuvassa 11 on esitetty MBD-pohjainen 3D-

malli sekä mitoitetun mallin avulla luotu 2D piirros. (Technia, 2015.) 
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Kuva 11. Yläpuolella MBD-pohjainen 3D-malli, joka sisältää mitat, toleranssit sekä 

pinnanlaadut ja alapuolella 3D-mallista tehty 2D-piirros (3dsCATIA, 2015). 

 

Hirz et al. (2013) mukaan viime vuosina suuntaus on siirtynyt tuotteeseen liittyvien tietojen 

sisällyttämiseen 3D-malliin ylimääräisten 2D-piirrosten määrän vähentämiseksi. Vaikka 

tämä suuntaus jatkunee tulevina vuosina, tulee täydellisten tuotetietojen sisältävien 3D-

mallien käyttö olemaan rajattu tarkoin määritellyn alueen tuotteille, jotka mahdollistavat 

johdonmukaisen digitaalisen tuotteen ja tuotannon kuvauksen. Tapauksissa, joissa 

manuaaliset työvaiheet ovat osa suunnitteluprosesseja, 2D-piirrosten käyttö tulee jatkumaan 

houkuttelevana vaihtoehtona. (Hirz et al., 2013, s.306.) 

 

3D-mallin käyttöä referenssinä on kokeiltu lento- sekä autoteollisuudessa. Gulfstream 

Aerospace -yrityksessä saatujen kokemusten mukaan teknikot sopeutuivat 3D-mallin 

käyttöön nopeasti. Saab ja Ford -yrityksissä on myös saatu hyviä kokemuksia 3D Master -

lähestymistavan käytöstä. (Technia, 2015.) 
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Jusko (2009) mukaan 3D-mallien käyttö tulee lisääntymään tuotannon, myynnin ja 

markkinoinnin sekä koulutuksen apuna. Edellä mainituilla alueilla työskentelevät ihmiset 

joutuvat tekemään paljon arvoa tuottamatonta työtä, koska he eivät pääse hyödyntämään 

CAD-dataa. (Jusko, 2009.) 

 

Suora mallinnus (Direct modeling) on uusi ja lupaava trendi CAD-maailmassa. Suoran 

mallinnuksen avulla käyttäjä pystyy intuitiivisesti valitsemaan ja manipuloimaan 

geometrisiä entiteettejä riippumatta piirteiden historiasta. Suora mallinnus mahdollistaa 

suoran toiminnan mallintamisen, joka antaa suunnittelijalle vallan geometrian nopeaan 

määrittämiseen ja tallentamiseen. Suora mallinnus keskittyy geometrian luomiseen 

piirteiden, rajoitteiden ja suunnittelun päämäärien rakentamiseen olemassa oleviin 

malleihin. Kyseinen metodi on täten luotu nopeutta ja muutosherkkyyttä silmällä pitäen. 

Kyseinen tapa voi olla hyödyllinen kun implementoidaan yhteistyötä CAD-suunnittelijoiden 

välillä, jotka työstävät samaa CAD-mallia, jonka piirteiden sekvenssiä he eivät tiedä. Suora 

mallinnus ei tule korvaamaan piirrepohjaisia CAD-järjestelmiä tulevaisuudessa, vaan se tuo 

toisen ratkaisun parametroidun CAD:n monimutkaisuudelle. Tietämyksen integrointia 

varten parametrointi, geometrian standardisointi sekä piirteiden rajoitteiden, relaatioiden ja 

riippuvuuksien määrittely tulevat pysymään parhaana vaihtoehtona, koska se varmistaa, että 

suunnittelun muutokset realisoidaan etukäteen määritellyllä tavalla. CAD-alan suuri haaste 

tänä päivänä on molempien lähestymistapojen tekeminen yhteensopiviksi, jotta suunnittelija 

voisi hyötyä molemmista tekniikoista samanaikaisesti. (Bodein et al., 2014, s. 146.) 

 

2.4.3 Uuden suunnittelujärjestelmän implementointi 

Overstreet (2012) kuvaa tutkimuksessaan uuden suunnittelujärjestelmän (AutoCAD® Civil 

3D®) implementointia rakennusalan insinööritoimistossa. Overstreet (2012) mukaan on 

tärkeää, että koko organisaatio sitoutuu uuden ohjelman implementointiin. 

Implementoitavaan ohjelmaan on syytä perehtyä perusteellisesti, jotta muodostetaan kattava 

kuva ohjelman toiminnoista. Implementoinnin yhteydessä tulisi luoda yrityskohtaiset 

mallinnusstandardit. Implementoinnin johtamiseksi tulisi perustaa projektiryhmä, jossa 

olevien henkilöiden tulisi edustaa organisaation eri alueita. Implementointiin tulisi sitouttaa 

mahdollisimman paljon yrityksen teknistä henkilöstöä. (Overstreet, 2012, s. 9-10.) 
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Uuden ohjelman käyttöön liittyvän koulutuksen tulisi olla tarkasti yrityksen tarpeita 

vastaavaa sekä koulutuksessa käytettyjen esimerkkien tulisi käsitellä yrityksen tuotteita. 

Implementointiprosessin yhteydessä tulisi yrityksen asiantuntijoiden kanssa kehittää 

käyttäjätukijärjestelmä käyttäjien koulutuksen jälkeistä aikaa varten. Eräänä tärkeänä 

seikkana tutkimuksessa pidettiin koulutuksen sekä uuden ohjelman käytännön työtehtävissä 

soveltamisen välisen ajan pitämistä lyhyenä. (Overstreet, 2012, s. 9-10.) 

 

Wolfe (2010) mielestä 3D-CAD ohjelmiston käyttöönottoa varten kannattaa laatia 

implementointisuunnitelma. Implementointisuunnitelman tulisi sisältää muun muassa tarkka 

aikataulu ja se tulisi jakaa henkilöstön kanssa siten, että kaikki ymmärtävät mitä prosessissa 

tapahtuu ja miten ja milloin koulutusta tarjotaan. Implementoinnin yhteydessä tulisi myös 

laatia uudet toimintatavat, säännöt sekä standardit. Edellä mainitut tulisi myös dokumentoida 

selkeästi. (Wolfe, 2010, s. 2.) 
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3 METODIT 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään työssä käytetyt tutkimusmetodit. Haastattelututkimuksen 

esittelyssä kerrotaan tutkimuksen tavoitteista, kohderyhmästä sekä käytännön toteutuksesta. 

Tämän lisäksi paneudutaan saatujen tulosten käsittelymenetelmiin. CATIA V6:en 

käytännön soveltamisosuudesta käydään läpi taustat, tavoitteet sekä toteutustapa. 

 

3.1 Haastattelututkimus 

Haastattelututkimuksen tavoitteena oli saada kattava käsitys Valmet Technologies Oy:n 

Järvenpään toimipisteen pituusleikkurisuunnittelun nykyisistä suunnittelumetodeista, 

käytössä olevista suunnittelutyökaluista sekä suunnitteluprosessista. Edellä mainittujen 

lisäksi kartoitettiin myös suunnittelijoiden ja esimiesten hyväksi todettuja menetelmiä sekä 

kehitettäviä kohteita. 

 

3.1.1 Kohderyhmän valinta 

Haastattelun kohderyhmäksi valittiin pituusleikkureiden ja rullainten pääsuunnittelijoita 

sekä heidän esimiehiään. Etukäteen laaditun haastattelulomakkeen avulla haastateltavia oli 

yhteensä kymmenen henkilöä. Haastateltavat valittiin yhdessä diplomityön tilaajan ja -

ohjaajan kanssa. Kaikilla haastateltavilla oli paljon kokemusta omalta alaltaan, joten heillä 

oli hallussaan arvokasta hiljaista tietoa pituusleikkureiden suunnittelusta sekä yrityksessä 

käytössä olevista prosesseista. 

  

3.1.2 Haastattelukysymykset 

Haastattelu oli tyypiltään yhdistelmä strukturoitua- ja avointa haastattelua. Haastattelu kulki 

etukäteen laaditun kysymyslistan (Liite 2) mukaan, mutta kysymysten välissä esitettiin 

täydentäviä kysymyksiä. Kysymyslista sisälsi 18 kysymystä. Kysymykset laadittiin siten, 

että ne tuottaisivat vastauksia tutkimuksen tavoitteisiin ja ne tarkastettiin työn ohjaajan 

kanssa niiden relevanttiuden varmistamiseksi. Tarkastuksen jälkeen kysymyslistat 

lähetettiin kaikille kohderyhmän jäsenille sähköpostilla haastattelututkimuskutsun liitteenä. 
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3.1.3 Käytännön toteutus 

Haastateltavat kutsuttiin tutkimukseen erillisellä kutsulla, joka lähetettiin sähköpostin 

välityksellä. Kutsu sisälsi kysymyslistan liitteenä ja kutsussa neuvottiin tutustumaan 

kysymyksiin etukäteen. Varsinaiset haastattelun ajankohdat käytiin sopimassa 

haastateltavien kanssa henkilökohtaisesti. 

 

Haastattelut pidettiin rauhallisessa ympäristössä, joko neuvotteluhuoneessa tai 

haastateltavan työhuoneessa, taustamelun minimoimiseksi. Haastattelut nauhoitettiin 

kannettavaa tietokonetta apuna käyttäen, jolloin kaikki haastatteluiden aikana mainittu tieto 

tallentui jatkokäsittelyä varten. Kohderyhmän jäseniltä kysyttiin etukäteen lupa 

nauhoitukseen. Strukturoidun kysymyslistan käytöstä huolimatta haastattelut sujuivat 

avoimesti ja keskustelunomaisesti, mutta kuitenkin aiheessa pysyen. Haastattelut kestivät 

ajallisesti noin yhden tunnin per kohderyhmän jäsen. 

 

3.1.4 Saadun tiedon käsittely 

Liitteenä 1 oleva kysymyslista sisältää kysymyksiä, jotka käsittelevät pituusleikkuriosaston 

organisaatiorakennetta ja yleisiä työvaiheita sekä suunnitteluprosessin kestoa ja vuosittaista 

laitteiden toimitusmäärää. Näiden kysymysten vastaukset litteroitiin, jonka analysoinnin 

perusteella luotiin tämän diplomityön kappaleeseen 4.1 ”Pituusleikkureiden 

projektisuunnittelu Valmetin Järvenpään toimipisteessä” kuvaus suunnitteluorganisaatiosta, 

suunnitteluprosessista sekä eri työvaiheista. Edellä mainittuja vastauksia ei analysoitu 

enempää, koska vastaukset olivat kysymysten aiheesta johtuen hyvin yhteneväisiä. 

 

Liitteenä 1 olevan kysymyslistan muissa kysymyksissä kysyttiin haastateltavan mielipidettä 

sekä omia kokemuksia. Myös nämä vastaukset litteroitiin, jonka jälkeen kerätty data 

analysoitiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Litteroitu data analysoitiin käyttämällä 

Miles & Huberman (1994, s. 9-12) laadullista analyysia koskevien ohjeiden mukaisesti. 

Aluksi litteroitu data tiivistettiin analysoimalla jokainen vastaus ja merkkaamalla 

tutkimuksen kannalta oleelliset asiat. Tämän jälkeen merkattujen vastauksien joukosta 

etsittiin toistuvuutta ja vastaukset jaettiin aihealueen mukaisiin ryhmiin. Tämän jälkeen 

usein toistuneet näkökohdat muodostivat perustan jatkopäätelmille. Tästä huolimatta myös 

harvaan mainittujen näkökulmien huomioon ottaminen oli perusteltua, sillä jokaisella 

haastateltavalla oli paljon kokemusta suunnittelutyöstä. Lopulta tulokset verifioitiin 
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vertaamalla niitä kirjallisuuskatsauksessa löydettyihin lähteisiin. Vertaamisen avulla saadut 

johtopäätökset ovat näkyvillä tämän työn kappaleessa 6 ”Johtopäätökset”. 

 

3.2 Muut haastattelut 

Varsinaisen haastattelututkimuksen tuloksia tukivat myös Valmetin Järvenpään 

toimipisteessä toimivien CATIA V6:sta käyttäneiden suunnittelijoiden sekä Alte Oy:ssä 

työskentelevän tiiminvetäjän haastattelut.  

 

Valmetin Järvenpään toimipisteessä haastateltiin CATIA V6:sta käyttäneitä suunnittelijoita. 

Tavoitteena oli saada ensivaikutelmia uuden käyttöjärjestelmän toiminnasta käytännön 

suunnittelutehtävissä. Haastattelut toteutettiin avoimena haastatteluna ja ne myös 

nauhoitettiin. 

 

Alte Oy:n Hyvinkään konttorilla haastateltiin suunnitteluohjelman päivitysprosessissa 

mukana ollutta tiiminvetäjää. Tavoitteena oli saada esiin kokemuksiin perustuvia 

näkökulmia päivitysprosessin mahdollisista kompastuskivistä sekä hyviksi todetuista 

menetelmistä. Haastattelu toteutettiin avoimena ja se nauhoitettiin. 

   

3.3 CATIA V6:n soveltaminen käytännössä 

Tämän diplomityön käytännön osuudeksi valittiin kahden pituusleikkurijaoksen 

parametrisoitujen mallien siirtäminen CATIA V6 -ympäristöön, niiden toimintakuntoon 

laittaminen ja uuden pituusleikkurin testiprojektin suorittaminen V6-ympäristössä näitä 

malleja hyväksi käyttäen. Näiden kahden jaoksen siirtoon ja korjauksiin perustuvien 

kokemusten avulla arvioidaan myös muiden pituusleikkurijaosten siirtoihin ja korjauksiin 

kuluvaa aikaa. 

 

Käytännön osuuden tavoitteena oli mitata mallien siirtoon, korjaukseen ja uuden projektin 

aloittamiseen kuluvaa aikaa, jotta tulevaisuudessa kyseisten tehtävien suorittamista varten 

pystyttäisiin arvioimaan tarvittavien resurssien määrää tarkemmin. 
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4 TULOKSET 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään työn aikana suoritettujen tutkimusten tuloksia. 

Haastattelututkimuksen laadullisen analyysin tuloksista laadittu miellekartta (mindmap) 

sekä pituusleikkurin jaosten siirtojen ja korjausten vaatimien resurssien arviointiin laadittu 

taulukko ovat lisätty liitteinä työn loppuun niiden suuren koon takia. 

 

4.1 Pituusleikkureiden projektisuunnittelu Valmetin Järvenpään toimipisteessä 

Tämän kappaleen sisältö käsittelee Valmet Technologies Oy:n Järvenpään toimipisteen 

pituusleikkurisuunnittelun mekaniikkapuolen suunnitteluorganisaatiota. Tässä kappaleessa 

käydään myös läpi nykyinen käytössä oleva suunnitteluprosessi eri vaiheineen ja 

perehdytään käytössä oleviin parametroituihin 3D-malleihin. Sisältö on luotu 

haastattelututkimuksen vastausten perusteella sekä diplomityön kirjoittajan omiin 

kokemuksiin perustuen. 

 

4.1.1 Suunnitteluorganisaatio 

Osaston päällikkö (Senior Manager) johtaa koko osastoa ja vastaa hallinnollisista asioista. 

Suunnitteluryhmän päällikkö (Engineering Manager) suunnittelee ja toteuttaa koko projektin 

kattavan aikataulutuksen. Pääsuunnittelijat (Chief Engineer/Senior Chief Engineer) jakavat 

töitä suunnittelijoille. Pääsuunnittelijat osallistuvat myös itse suunnittelutehtäviin. (Eronen 

et al., 2015.) 

  

4.1.2 Nykyinen suunnitteluprosessi 

Suunnittelu käynnistyy jo tarjousvaiheessa, jolloin asiakkaan tarjouspyyntöön vastataan 

tarjoussuunnittelijan laatimalla layout-kuvalla. Myyntiprosessi voi kestää muutamasta 

päivästä useisiin vuosiin. Varsinainen projekti alkaa, kun myyjät tekevät sopimuksen 

pituusleikkurin toimituksesta. Projekti voi olla joko täysin uuden pituusleikkurin toimitus tai 

modernisointi, jossa vanha laite suunnitellaan ja rakennetaan uudelleen. Modernisointi-

projekti voi olla kooltaan pituusleikkurin perusteellinen uusinta tai paljon pienempi esim. 

joidenkin yksittäisten osa-alueiden uudelleen suunnittelu. (Eronen et al., 2015.) 
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Uusi projekti aloitetaan aloituspalaverilla, jossa käydään läpi millaisen laitteen toimituksesta 

tai modernisoinnista on tehty sopimus. Tämän jälkeen suoritetaan projektin aikataulutus ja 

projektille valitaan pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija aloittaa suunnittelemaan layoutia ja on 

jatkuvasti yhteydessä asiakkaaseen sekä jakaa suunnittelutyöt jaos-suunnitteluun. 

Pituusleikkurin rakenne on jaettu osakokonaisuuksiin eli jaoksiin. Näitä jaoksia ovat 

esimerkiksi rullausosan runko ja rullantyönnin. Pääsuunnittelijalla voi olla useita projekteja 

samanaikaisesti. Jaossuunnittelun hoitavat suunnittelijat, jotka työskentelevät Valmetilla tai 

alihankintayrityksissä. (Eronen et al., 2015.) 

 

Uuden pituusleikkurin toimitus on suunnittelun kannalta nopeampi prosessi, koska tällöin 

pystytään hyödyntämään parametrisoituja 3D-malleja sellaisenaan tai pienillä muutoksilla. 

Modernisointi eli rebuild-projekti vaatii enemmän suunnittelua, koska tällöin joudutaan 

aluksi perehtymään uusittavan pituusleikkurin ja tehdastilan rakenteisiin. (Eronen et al., 

2015.) 

 

Valmet käyttää tuotetiedon hallinnassa (PDM) omaa Valmet PDM -järjestelmää johon 

ladataan kaikkien osien ja kokoonpanojen CATIA-piirrokset ja kootaan osalistat. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen työpiirrokset ladataan PDM-järjestelmään sen generoimalla osa- 

ja kokoonpanokohtaisella työnumerolla. Tämän työnumeron alle lisätään tarvittavat osat 

sekä materiaalit. Kun osalistat ovat kunnossa, osat laitetaan (vapautetaan) hankintaan PDM-

järjestelmän kautta. Tämän jälkeen ostajat tekevät tilaukset. 

  

Suunnitteluprosessi kestää kokonaisuudessaan minimissään kaksi ja maksimissaan 

kymmenen kuukautta. Suunnitteluprosessi vie aikaa keskimäärin 3-4 kuukautta, jos kyseessä 

on OptiWin Drum Compact -pituusleikkuri. Pituusleikkureita toimitetaan tällä hetkellä 

keskimäärin viidestä kymmeneen kappaletta vuodessa. Rebuild-projekteja eli 

modernisointeja on kymmeniä vuodessa ja ne voivat olla kooltaan muutaman tuhannen 

euron arvoisesta projektista useisiin miljooniin. (Eronen et al., 2015.)  

 

4.1.3 Pituusleikkureiden parametroidut 3D-mallit 

Tässä tutkimuksessa käsitellään Valmet OptiWin Drum Compact -pituusleikkuria. Kyseisen 

pituusleikkurin suunnittelussa hyödynnetään valmiita, sapluunana toimivia tuotteen 

parametroituja 3D-malleja. Valmiin sapluunamallin avulla suunnittelija pystyy muuttamaan 
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esimerkiksi leikkurin työleveyttä muuttamalla ainoastaan yhden parametrin arvoa, jonka 

jälkeen malli mitoittuu automaattisesti halutulle työleveydelle kaikkien komponenttien 

osalta. Pituusleikkurin parametroidut 3D-sapluunamallit ovat luotu CATIA V5 -

ohjelmistolla ja ne hyödyntävät CATIA:n ”Knowledgeware”- eli KBE-työkaluja. Tuotteen 

2D-työpiirrokset ovat luotu suoraan kyseisten 3D-mallien pohjalta. Edellä mainittuja 

käsitteitä on selostettu tarkemmin tämän tutkimuksen teoriaosuudessa. 

 

Pituusleikkuri on jaettu eri osakokonaisuuksiin, joita kutsutaan jaoksiksi. Valmet OptiWin 

Drum Compact:n jaosrakenne on nähtävillä liitteessä 4. 

 

Mallien ylläpidosta on aikaisemmin vastannut Engineering Center -osasto. Heidän 

päätoimisena tehtävänään oli päivittää ja kehittää malleja, kun esimerkiksi projektin aikana 

leikkurin rakenteeseen tai toimintaan syntyi kehitysehdotuksia. Oleellisimmat parannukset 

vietiin leikkurin rakenteeseen ja suunnittelijat pystyivät luottamaan siihen, että käyttäessään 

kyseisiä valmiita malleja, he käsittelivät aina uusinta mahdollista versiota leikkurista. Ajan 

tasalla olevien mallien avulla vanhojen projektien malleja ei tarvitse käyttää uuden projektin 

pohjana. (Eronen et al., 2015.) 

 

Nykyisin mallien ylläpidosta vastaa Valmet Järvenpään teknologiaosasto, mutta niiden 

ylläpitoa ei ole osoitettu kenenkään päätoimiseksi tehtäväksi. Tästä syystä niiden toiminta 

on päässyt heikentymään ja rakenne vanhentumaan. Tämä on johtanut siihen, että 

suunnittelussa on jouduttu kopioimaan malleja edellisistä projekteista. Vanhojen projektien 

mallien käyttäminen saattaa johtaa esimerkiksi virheiden toistumiseen, sekä epävarmuuteen 

viimeisimmän tuotetiedon käytöstä. (Eronen et al., 2015.) 

 

Vanhoista projekteista kopiointia voidaan kuitenkin hyödyntää tilanteessa, jossa uudessa 

projektissa tarvitaan spesifistä ratkaisua, jollainen on jo suunniteltu ja mallinnettu 

aikaisemman projektin aikana. 

 

4.2 Haastattelututkimuksen laadullisen analyysin tulokset 

Tässä kappaleessa käsitellään liitteenä 1 olevan kysymyslistan avulla saatuja vastauksia, 

joissa käsitellään haastateltavan mielipiteitä ja omia kokemuksia. Nämä vastaukset 
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muodostivat suuren määrän litteroitua dataa, jolle suoritettiin laadullinen analyysi. Data 

pystyttiin teemoittelun jälkeen jaottelemaan neljään eri aihepiiriin. Aihepiirit ovat:  

 Suunnittelun paljon aikaa vaativat vaiheet  

 Suunnittelun kehitettävät kohteet  

 Kehitysehdotukset 

 Suunnittelussa hyviksi todetut asiat  

Aihepiirit ja niiden alajaottelu on näkyvillä liitteessä 3 näkyvässä mindmap-kartassa. 

 

Vastausten perusteella eniten aikaa vievä vaihe suunnittelussa on layout-vaihe, mutta sen 

koettiin myös olevan projektikohtaista. Esimerkiksi jos kyseessä on prototyyppilaitteen 

toimitus, myös jaos-suunnitteluun voi kulua paljon aikaa. Muita paljon aikaa vieviä vaiheita 

uuden laitteen toimituksessa olivat osaluettelon ja kokoonpanopiirustuksen laadinta, kun 

käytetään mallirakenteita. Myös yrityksen sisäisten ja ulkoisten asioiden sopimiseen kuluu 

vastausten perusteella aikaa. Näiksi sovittaviksi asioiksi nousi esiin esimerkiksi korko sekä 

tampuurin väli. Edellä mainitun lisäksi vastausten perusteella myös käytöt sekä 

parametroitujen mallien korjaaminen tilanteessa, jossa ne eivät toimi kunnolla aiheuttavat 

viivästyksiä. Rebuild-projekteissa ympäristön mittaaminen ja kuvaaminen sekä 

turvaratkaisujen suunnittelu todettiin paljon aikaa vieväksi. (Eronen et al., 2015.) 

 

Suunnitteluun liittyvistä ongelmista ja kehitettävistä kohteista merkittävimpinä pidetään 

vastausten perusteella resurssien vähyyttä, tiedon saantia ajallaan yrityksen sisältä ja 

ulkopuolelta, yhtenäisen suunnittelumetodologian puuttumista, parametrisoitujen mallien 

ylläpidon puuttumista, CATIA V5:en liittyviä ongelmia sekä hakemistopohjaisen 

tiedostojenhallinnan toimintaa. (Eronen et al., 2015.) 

 

Resurssien vähyydestä mainittiin, että pääsuunnittelijan tehtävät ovat lisääntyneet ja 

olennaisiin tehtäviin keskittyminen on hankaloitunut. Tiedonsaannista mainittiin 

merkittävimpänä projektin lähtötietojen puute. (Eronen et al., 2015.) 

 

Yhtenäisen metodologian puuttumiseen liittyen mainittiin, että 3D-mallien rakentaminen on 

liian kirjavaa. Vastausten mukaan suunnittelijat mallintavat oman tapansa mukaan ja se 

johtaa liian monimutkaisiin mallirakenteisiin. Tämä hankaloittaa mallien muokkaamista 

myöhemmässä vaiheessa, koska aikaa kuluu mallin rakenteen tutkimiseen sen toiminnan 
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ymmärtämiseksi. Syynä tähän pidettiin vastausten mukaan yhtenäisen linjan puuttumista, 

jota pitäisi ylläpitää riittävällä koulutuksella ja selkeällä ohjeistuksella. Aikaisemmin on 

ollut olemassa koulutuksia ja ohjeistuksia, mutta vastausten perusteella ne ovat 

vanhentuneita sekä kadoksissa. (Eronen et al., 2015.) 

 

Mallien ylläpidon vähentyminen johtuu Engineering Center -osaston lakkauttamisesta. 

Engineering Center:in yhtenä tehtävänä oli päivittää ja pitää yllä pituusleikkureiden 

parametrisoituja malleja siten, että ne toimivat moitteetta ja sisältävät aina viimeisimmän 

tuotteen rakenteeseen liittyvän tiedon. Ylläpidon vähentyminen on johtanut näiden mallien 

toiminnan heikentymiseen. Kun mallit eivät enää toimi pelkästään parametreja muuttamalla, 

niiden rakenteen tutkimiseen ja korjaamiseen kuluu huomattavasti aikaa. Tämän lisäksi 

viimeisimmän tuotetiedon saattamiseksi uuteen projektiin, joudutaan mallirakenteita 

kopioimaan vanhoista projekteista, joka saattaa johtaa virheiden toistamiseen ja turhaan, 

toistuvaan suunnittelutyöhön. (Eronen et al., 2015) 

 

Merkittävänä CATIA V5:een liittyvänä ongelmana tuli esiin ohjelman käyttöön liittyvä 

hitaus. Varsinkin suurien kokoonpanomallien avaamiseen ja piirustusten päivittämiseen 

saattaa kulua aikaa jopa useita kymmeniä minuutteja. Myös tiedostohakemistojen 

avaaminen ja selaaminen on liian hidasta. Osa haastateltavista epäili yrityksen 

verkkoympäristön toimintaa hitauden aiheuttajaksi. Ongelmia on aiheuttanut myös CATIA 

V5:en käyttöön liittyvien ohjeiden ja jatkuvan ja säntillisen koulutuksen puute. Myöskin 

CATIA V5:en käyttöön saatavilla oleva apu on vähentynyt. Vastausten perusteella apua saa 

tällä hetkellä parhaiten kysymällä kollegoilta. Vastauksissa tuli myös ilmi, että suunnittelijat 

joutuvat keskittymään liikaa ohjelman toimintoihin, vaikka pitäisi pystyä keskittymään 

tuotteeseen ja tekniikkaan.  (Eronen et al., 2015.) 

 

Tiedostojen hallinnassa merkittävänä ongelmana koettiin erilliset hakemistot Järvenpään 

toimipisteen ulkopuolella toimivien alihankkijasuunnittelijoiden kanssa. Näiden 

hakemistojen toimintaan liittyvä vuorokauden mittainen replikointiviive sekä se, että 

alihankkijahakemistoissa olevia tiedostoja ei pystytä muokkaamaan Järvenpään 

toimipisteestä käsin, koettiin turhauttaviksi. Usean haastattelijan mukaan edellä mainitut 

asiat hidastavat alihankkijoiden laatimiin malleihin ja työpiirroksiin tehtävien muutosten tai 

korjausten tekemistä, koska niiden suorittaminen täytyy ohjeistaa alihankkijoiden tehtäväksi 
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ja kyseiset muutokset näkyvät vasta vuorokauden kuluttua Järvenpään toimipisteessä. 

Haastatteluissa tuli ilmi myös huoli siitä, että alihankkijat eivät pääse tutkimaan Valmetin 

mallihakemistoja, jotka sisältävät aikaisemmin suunniteltuja ratkaisuja, joista voisi ottaa 

esimerkkiä työn alla olevaan projektiin. Näihin hakemistoihin tarvittavien oikeuksien 

hakeminen alihankkijoille koettiin aikaa vieväksi. Jotkut haastateltavista kertoivatkin 

välittävänsä tietoa aikaisemmista ratkaisuista muun muassa sähköpostin välityksellä. 

Haastattelujen mukaan tuotetiedon välittämiseen alihankkijoille, esimerkiksi uuden 

projektin alussa, ei löydy ohjeistusta. (Eronen et al., 2015.) 

 

Myös yrityksen sisäisessä yhteistyössä Järvenpään ja Jyväskylän Rautpohjan toimipisteiden 

välinen tiedostojen hallinta koettiin hankalaksi. Syyksi tähän mainittiin se, että Rautpohjassa 

käytetään VPM-serveriä, joka Järvenpään pituusleikkuriosastolla ei ole käytössä. Tämä 

aiheuttaa tiedostojen siirtämistä ja lataamista VPM-puolelta hakemistoihin ja hakemistoista 

VPM-puolelle. (Eronen et al., 2015.) 

 

Hakemistopohjaiseen tiedonhallintaan liittyvä tiedostojen kopiointi ja siirtely eri 

hakemistoihin koettiin hankalaksi ja sen koettiin myös aiheuttavan kokoonpanomallien 

linkkien sotkeentumista. Monet haastateltavista kokivat, että mallien mukana seuraavat niin 

sanotut ”haamulinkit” eli esimerkiksi vanhat ja katkenneet linkit, aiheuttavat sekaannusta 

sekä mallien toiminnan hidastumista. Osa haastateltavista kertoi käyttävänsä näiden turhien 

ja ylimääräisten linkkien siivoamiseen CATDUAV5–ohjelmaa, joka löytyy CATIA V5:en 

päävalikosta. Ohjelman käyttö koettiin toimivaksi, mutta sitä käyttävät haastateltavat 

kertoivat sen käyttöön ohjaavan ohjeistuksen puuttumisesta ja he epäilivätkin, että edellä 

mainitusta syystä sen käyttö ei ole kovin laajaa. (Eronen et al., 2015.) 

 

Rebuild-projekteissa joidenkin vastaajien mielestä 3D-suunnittelu koettiin työläämmäksi 

kuin 2D-suunnittelu. 3D-suunnittelun todettiin tuovan mukanaan törmäystarkasteluja ynnä 

muita hyödyllisiä työkaluja, mutta sen myötä suunnitteluun käytettävät työtunnit ovat 

haastattelujen mukaan lisääntyneet. (Eronen et al., 2015.) 

 

Haastattelujen mukaan valmistuksen siirtyminen pois Valmetin Järvenpään toimipisteestä 

on aiheuttanut suunnittelun ja valmistuksen välisen linkin katkeamisen. Tämä koettiin 

negatiivisena puolena, sillä jotkut haastateltavat epäilivät valmistuksen huomioon ottamisen 
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suunnittelutoiminnassa heikentyvän, kun valmistuspuolelta saatu palaute vähenee. Esiin tuli 

muun muassa pelko siitä, että suunnittelutoiminta muuttuu liian teoreettiseksi, kun 

valmistusvaiheita ei pääse seuraamaan eikä valmistettuja tuotteita näkemään. (Eronen et al., 

2015.) 

 

Vastauksissa tuli myös ilmi, että suunnittelutehtävissä on käytössä paljon ohjelmia, joita 

tulisi käyttää. Näitä ovat esimerkiksi Valmet PDM sekä Lotus Notes. Monen eri ohjelman 

käyttäminen koettiin hankaloittavan jokapäiväistä työskentelyä. Esimerkkinä pidettiin 

käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä useisiin eri ohjelmiin. (Eronen et al., 2015.) 

 

Haastattelujen vastauksista nousi myös esiin useita kehitysehdotuksia. Suunnitteluun ja 

CATIA:n käyttöön esitettiin lisää jatkuvaa ja säntillistä koulutusta. Tämä koettiin erityisen 

tärkeäksi nyt kun ollaan siirtymässä V6-versioon ja sen mukana tulevaan VPM-ympäristöön. 

Yhteisen suunnittelumetodologian kehittämiseksi toivottiin myös lisää selkeitä ohjeita, jotka 

olisivat helposti löydettävissä. Myös kokoontumisia koko joukolle yhdestä kahteen kertaan 

vuodessa esitettiin järjestettäväksi. Kokoontumisissa voitaisiin jakaa kokemuksia sekä 

käydä läpi ohjeita ja vinkkejä suunnittelutapoihin sekä CATIA:n käyttöön. (Eronen et al., 

2015.) 

 

CATIA:n käyttöön kaivattiin lisää tukea ja ennen kaikkea sen toiminnan nopeuttamiseksi 

toivottiin toimenpiteitä. Parametrisoidut mallit pitäisi päivittää ja laittaa kuntoon sekä niiden 

rakennetta ehdotettiin suunniteltavan joustavimmiksi niihin tehtävien mahdollisten 

muutosten sujuvoittamiseksi. Layout-suunnittelun nopeuttamiseksi toivottiin 

yksinkertaistettuja malleja esimerkiksi hylsynsyöttöjärjestelmästä. Näiden yksinkertaisten 

mallien avulla voitaisiin tehdä tilanvaraus layout:iin, mikä saattaisi nopeuttaa suunnittelua. 

Edellä mainittujen kehitysehdotuksien toteuttamista varten Engineering Center -toimintaa 

toivottiin takaisin, mutta useiden haastateltavien mielestä ei niin suurena joukkona kuin 

aikaisemmin. Kevennetty malli aikaisemmasta EC-toiminnasta vaikuttaisi useiden 

haastateltavien mielestä merkittävästi suunnittelun laadun ja -nopeuden parantumiseen. 

(Eronen et al., 2015.) 

 

Resurssien lisäämiseksi toivottiin yritykseen palkattavan lisää nuoria henkilöitä. Uusien 

työntekijöiden perehdyttämiskoulutukseen ehdotettiin lisää panostusta. 



56 

 

Perehdyttämiskoulutuksessa tulisi käsitellä käytössä olevia suunnittelutyökaluja sekä itse 

suunniteltavia tuotteita. Vastauksissa ehdotettiin myös oman perustussuunnittelijan 

palauttamista. Tämän henkilön tehtäviin voisi kuulua myös kuormituslaskelmien 

suorittaminen. (Eronen et al., 2015.) 

 

Rullainsuunnittelussa layout-suunnitteluvaiheeseen toivottiin otettavan esimerkkiä sizer-

osaston toiminnasta. Rullaimen mallien parametrisointiin ja ylläpitoon toivottiin panostusta. 

(Eronen et al., 2015.) 

 

Hyväksi todetuista asioista mainittiin, että CATIA V5:nen on vuosien varrella kehittynyt 

huomattavasti vakaammaksi ja sen kaatuminen on vähentynyt. V5:ssa käytössä olevien 

hakumakrojen toimintaa kehuttiin. 3D-mallien mukanaan tuomaa tilan hyödyntämisen 

optimointia, törmäystarkasteluja sekä parametrisointia kehuttiin hyödyllisiksi. (Eronen et al., 

2015.) 

 

Työkuvien tasoa kehuttiin valmistajilta saadun palautteen mukaan korkeaksi. C-leikkurin 

moduloinnin ja valmistettavuuden taso on korkea. Valmetilla käytössä olevat niin sanotut 

tapa-kuvat koettiin erittäin käteviksi. Tapa-kuvat ovat työpiirroksia, joiden sisältämän 

taulukon avulla samaa piirrosta voidaan käyttää saman tuotteen erikokoisten variaatioiden 

valmistamisessa. V5:en Sheet metal -puoli todettiin tehokkaaksi suunnittelussa. Lisenssien 

varaaminen ja pois antaminen on nykyään sujuvaa. Tampuurin parametrointi on toteutettu 

hyvin. (Eronen et al., 2015.) 

 

Nykyisen suunnittelutavan joustavuutta kehuttiin. Mahdollisiin muutoksiin on totuttu ja 

niihin pystytään reagoimaan nopeasti muun muassa matalan organisaation takia. Rebuild-

projekteissa ympäristön mallintamisessa käytetty laser-keilaus vaikuttaa lupaavalta 

menetelmältä. (Eronen et al., 2015.) 

 

4.3 CATIA V6 -käyttäjien kokemuksia 

Valmetin Järvenpään toimipisteessä haastateltiin kahta alihankkijaa, jotka ovat jo käyttäneet 

CATIA V6:sta pilottiprojekteissa. Molemmat haastateltavat olivat käyttäneet V5:sta 

aikaisemmin. V6:lla suoritetut pilottiprojektit käsittelivät telasuunnittelua. Projektit 
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sisälsivät muun muassa mallien siirtämistä V5:sta V6:een sekä täysin uusien mallien 

luomista V6:ssa.  

 

Molemmat haastateltavat olivat käyneet noin kaksi työpäivää kestävän koulutuksen ennen 

siirtymistä V6:een. Koulutuksessa käytiin läpi toimintoja, jotka eroavat V5:sta. Koulutusta 

pidettiin hyödyllisenä, mutta haastateltavien mukaan olisi hyvä, että kun uusi ohjelma on 

ollut käytössä jonkin aikaa, niin pidettäisiin toinen koulutus. Koulutuksessa tulisi käydä läpi 

perusteellisesti ”Engineering Connection” -toimintojen toimintaperiaate sekä käyttäminen. 

Myös hakutyökalun käyttöön tulee keskittyä koulutuksessa. Piirustusten tekemiseen on 

tullut uusia toimintoja, jotka kannattaa käydä läpi koulutuksessa. Esimerkkinä ”Detail view” 

-toiminnon sitominen kuvannossa olevan kappaleen muotoon, jolloin se seuraa valittua 

kohtaa kappaleen mittasuhteiden muuttuessa. (Nykänen, 2015; Räikkönen, 2015.) 

 

Teknistä tukea on ollut hyvin saatavilla (Nykänen, 2015). Hakutyökalun toiminnassa on 

haastateltavien mukaan parantamista. Rajoitteisiin (constraint) liittyvien toimintojen 

muuttuminen vaatii opettelua V6:ssa (Räikkönen, 2015). 

 

V6:ssa instanssille ei ole aktivointi-tilaa. V5:ssa kasatut kokoonpanot, jotka sisältävät jonkin 

parametrin mukaan aktivoituvia ja deaktivoituvia osia, saattavat siirrettäessä V6:een mennä 

sekaisin. Siirrettyjen kokoonpanojen ristiin menneiden ehtojen ja parametrien tutkiminen ja 

korjaaminen on työlästä. Haastateltavan mielestä kokoonpanojen siirtämistä V5:sta V6:een 

tulisi välttää ja siirtää ainoastaan osat ja kasata kokoonpano uudelleen V6 puolella. On myös 

mahdollista, että itse siirtotapahtumassa tapahtuu jotain, joka saa mallin toiminnan sekaisin.  

Yksinkertaisempien mallien kohdalla siirtoa voisi ensin kokeilla ja jos korjaaminen tuntuu 

ylivoimaiselta, vasta sen jälkeen lähteä kasaamaan kokoonpanoa uudelleen V6-

ympäristössä. (Räikkönen, 2015.) 

 

CATIA V6:ssa 3D-mallien automaattisesti generoituvat osanumerot (EPS-numerot) ovat 

aiheuttaneet ylimääräisiä toimenpiteitä, sillä ne on muistettava vaihtaa Valmetin omiin 

laitekohtaisiin osanumeroihin. Varsinkin osien kahdentamisvaiheessa (duplicate) olisi hyvä, 

jos pystyisi määrittelemään mille osanumerolle projektikohtaiset osat luodaan. (Nykänen, 

2015.) 
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Mallien siirto V5:sta V6:een ei sujunut aivan täydellisesti, sillä parametrit eivät toimineet 

samalla tavalla kuin V5:ssa. Siirrettyjä malleja jouduttiin korjaamaan, jotta ne saatiin 

toimimaan halutulla tavalla. Korjaustoimenpiteisiin kului aikaa noin yhden työpäivän 

verran. Mallien työpiirrosten kehyksiä ei vaihdettu uusiin, koska kyseisten pilottiprojektien 

aikaan ei ollut varmaa, että tulevatko kehykset vielä päivittymään. (Nykänen, 2015.) 

 

Osien maturiteetin muuttaminen vaatii haastatteluiden mukaan tarkkaavaisuutta. Jos osa ja 

piirros on laitettu ”released” -tilaan, ja esimerkiksi piirroksesta löytyy kirjoitusvirhe, sen 

korjaamiseksi osasta ja piirroksesta on luotava revisio (Nykänen, 2015). Revisio tarkoittaa 

piirroksesta tai kokoonpanon tai osan 3D-mallista tehtävää uutta versiota, joka täytyy tehdä, 

jos osa tai piirros on jo merkitty valmiiksi (esimerkiksi CATIA V6:ssa osa on laitettu 

”released” -tilaan tai osan valmistuskuva on vapautettu ostoon Valmet PDM -järjestelmässä) 

ja syntyy tarve osan tai piirroksen muokkaamiselle. Tällöin osa tai piirros saa uuden 

revisionumeron ja tästä uudella revisionumerolla varustetusta versiosta tulee uusin virallinen 

referenssi ja vanha versio jää näkymään vanhentuneena. 

 

Kun mallit ja piirustukset olivat siirretty V6:een, pelkkiä piirustuksia ei pystynyt 

revisioimaan, vaan kyseinen toimenpide olisi vaatinut koko mallirakenteen revisiointia 

(Nykänen, 2015). Molemmat haastateltavat olivat sitä mieltä, että piirustuksia pitäisi pystyä 

muokkaamaan senkin jälkeen, kun osa on laitettu ”release” -tilaan. Kun malli on lukittu, sen 

geometria ei enää muutu, joten kirjoitusvirheiden ynnä muiden merkintöjen korjaaminen 

pitäisi onnistua helpommin kuin revisioimalla. 

 

Siirtyminen V5:sta V6:een sujui helposti niiden mallintamiseen liittyvien toimintojen 

samankaltaisuuksien takia. Ainoastaan pieniä eroja löytyy: muun muassa jotkut V5:sta tutut 

työkalut ovat saattaneet siirtyä eri paikkaan. V6:en toiminta on ollut vakaata, ohjelma on 

kaatunut ainoastaan todella harvoin. V6:en toiminta on ollut myös nopeaa, mutta kyseessä 

olevien pilottiprojektien mallit ovat olleet yksinkertaisia, joten V6:en toimintaa raskaiden 

mallien kanssa ei pystytä pilottiprojektien perusteella arvioimaan. (Nykänen, 2015.) 

 

V6:en käynnistyminen on haastateltavan mukaan tuntunut hitaammalta kuin V5:en 

käynnistyminen. Muuten ohjelman toiminta on tuntunut V6:ssa nopeammalta varsinkin 

isommissa kokoonpanoissa. Tapa-kuvien käyttöön liittyen V6:nen mahdollistaa 
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haastateltavan mukaan jaettujen piirrosten käytön. Engineering center -toiminnasta 

mainittiin, että sen takaisin tulemisesta olisi hyötyä. Valmetin Sharepoint:ssa olevia ohjeita 

on käytetty, mutta pilottiprojektien alkaessa ohjeiden määrä oli pieni. Sittemmin ohjeita on 

lisätty ja päivitetty. (Räikkönen, 2015.) 

 

Relevantin ohjeistuksen laatimista pidettiin tärkeänä. Aikaisemmin V4:en aikaan on ollut 

tarkemmat säännöt ja niiden noudattamista valvottiin. Jonkinlainen vapaus mallintamisessa 

tulee ollakin, mutta pääsuunnat tulisi olla määritelty, jotta mallintaminen olisi 

yhtenäisempää. Palaute valmistuspuolelta on heikentynyt valmistuksen siirryttyä pois 

Järvenpäästä. Ainakaan alihankkijoiden tietoon ei tule palautetta työpiirroksista. 

(Räikkönen, 2015.) 

 

4.4 Alte Oy:n kokemuksia suunnitteluohjelmiston muutoksesta 

Alte Oy:ssä haastateltu tiiminvetäjä oli ollut mukana päivittämässä suunnitteluohjelma 

Pro/E:n VF 4 -versiota Pro/E Creo 2 -versioon. Uusi versio on yhteensopiva vanhassa 

ympäristössä tehtyjen mallien kanssa ja niitä voidaan käyttää siinä suoraan. (Puurunen, 

2015.) 

 

Jokainen ohjelman tuleva käyttäjä kävi kahden päivän mittaisen muutoskoulutuksen. 

Koulutuksen piti yritys, joka ylläpitää Pro/E-ohjelmistoa Suomessa. Koulutuksessa tehtiin 

harjoituksia luokassa opettajan johdolla. Koulutus oli suunnattu henkilöille, jotka olivat jo 

aikaisemmin käyttäneet Pro/E-ohjelmistoa. Tästä johtuen henkilöillä, jotka olivat uusia 

käyttäjiä, oli vaikeuksia pysyä perässä. Aikaisemmin Pro/E-ohjelmistoa käyttäneet oppivat 

käyttäneet oppivat käytännössä sen, mistä tarvittavat työkalut löytyvät uudessa 

ohjelmistoversiossa. Haastattelun mukaan uudessa ohjelmassa ei ole muutamia uusia 

toimintoja lukuun ottamatta käytännön työtehtäviin liittyen muuta eroa kuin se, että työkalut 

ovat eri paikoissa. (Puurunen, 2015.) 

 

Haastateltavan asiakasyrityksessä on olemassa osasto, joka ylläpitää parametroituja malleja. 

Malleista löytyvistä puutteista raportoidaan kyseiselle osastolle, joka suorittaa korjaukset. 

Usein korjauksia joudutaan tekemään kuitenkin itse projektien edetessä, sillä saattaa kulua 

kuukausia ennen kuin kyseinen osasto ehtisi suorittamaan mallien päivitykset. (Puurunen, 

2015.) 
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Suunnitteluohjelmiston vaihtoprosessiin liittyvä ongelma oli muun muassa se, että 

koulutukseen laitettiin henkilöitä, jotka eivät olleet käyttäneet Pro/E:tä aikaisemmin. 

Haastateltavan mukaan kyseisille henkilöille olisi pitänyt järjestää ensin peruskurssi, jonka 

jälkeen he olisivat voineet harjoitella ohjelman käyttöä parin viikon ajan ja vasta sen jälkeen 

osallistua muutoskoulutukseen. Haastateltavan mukaan siirtyminen ohjelmistoversiosta 

toiseen sujui kuitenkin pääosin hyvin. (Puurunen, 2015.) 

 

Uusille työntekijöille on pidetty kolmen päivän mittaisia Pro/E-peruskursseja. Kyseiset 

kurssit ovat todettu hyviksi. Kursseja ei kuitenkaan voida järjestää yksittäisille henkilöille, 

vaan ne vaativat kustannussyistä suuremman, noin kymmenen hengen osallistujaryhmän. 

(Puurunen, 2015.) 

 

Ohjeita löytyy kurssien järjestäjän laatimien kurssimateriaalien muodossa sekä itse 

laadittujen työtehtäväkohtaisten ohjeistuksien muodossa. Haastateltavan mukaan niiden 

avulla pääsee alkuun, mutta pääsääntöisesti joku työntekijöistä istuu vieressä ja neuvoo uutta 

työntekijää tehtävissä, mihin ei löydy ohjeita. (Puurunen, 2015.) 

 

Aikaisemmin ei ole ollut ohjeistusta mallintamiseen. Pienempiä ohjeita oli käytössä, joissa 

esimerkiksi kiellettiin käyttämästä jotain tiettyä tapaa, mutta käytännössä jokainen on 

mallintanut omalla tavallaan. Tarkemmille ohjeille olisi ollut tarvetta esimerkiksi siitä, miten 

parametrisointi suoritetaan malliin. (Puurunen, 2015.) 

 

Haastateltavan mielestä uuden työntekijän perehdyttämiseen tulisi panostaa enemmän. 

Tehokasta olisi, jos joku kokeneista työntekijöistä voisi perehdyttää uutta työntekijää 

kokopäiväisesti parin viikon ajan. Perehdyttämisen jälkeenkin olisi hyvä jos löytyisi 

tarvittaessa henkilöitä neuvomaan. Haasteena kyseisille toiminnoille on se, että niihin ei 

tunnu löytyvän aikaa. Haastateltava käyttää ajastaan noin puolet opastamiseen ja aina ei ehdi 

vaikka tarvetta opastukselle onkin. (Puurunen, 2015.) 

 

CAD-tukea on saatavilla ohjelman toimittajan kautta. Kyseiselle henkilölle voidaan esittää 

kysymyksiä sähköpostin välityksellä, jonka jälkeen hän vastaa niihin kerran viikossa. 

Kyseiseen henkilöön voi myös olla yhteydessä puhelimitse. Tämän palvelun käyttö on 

kuitenkin ollut vähäistä. Usein ongelmat ratkotaan siten, että samassa rakennuksessa istuvat 
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kollegat neuvovat toisiaan. Haastateltava kuitenkin korostaa, että jos on vakava ongelma, 

niin on hyvä asia, että apua kuitenkin on saatavilla. (Puurunen, 2015.) 

 

Alte Oy:llä on meneillään lopputyö, jossa tutkitaan miten ammattikorkeakouluissa 

tapahtuvaa mallinnuskoulutusta voitaisiin kehittää siten, että se palvelisi enemmän 

työelämän vaatimuksia. (Puurunen, 2015.) 

 

Haastateltavan mukaan tiedonkulku sujuisi paremmin, jos suunnittelijat työskentelisivät 

asiakkaan tiloissa. Koulutuksista puhuttaessa olisi hyvä, että kaikki alihankkijat pääsisivät 

osallistumaan asiakkaan järjestämiin koulutuksiin. Käytäntö on ollut sellainen, että noin 

kymmenen hengen tiimistä yksi henkilö menee koulutukseen ja hän pitää myöhemmin 

lopuille tiimin jäsenille toisen koulutuksen. (Puurunen, 2015.) 

 

CAD-ohjelmistojen käyttö sujuu mutkattomasti, vaikka suunnittelijat eivät työskentelekään 

asiakkaan tiloissa. Käytössä ovat asiakkaan toimittamat lisenssit sekä VPM ja yhteydet 

toimivat hyvin. (Puurunen, 2015.) 

 

4.5 Mallien siirtäminen CATIA V5 -ympäristöstä V6-ympäristöön 

Pituusleikkurin parametrisoidut 3D-mallit olivat luotu CATIA V5 -ympäristöön, joten 

niiden hyödyntämiseksi jatkossa, ne täytyi siirtää V6-ympäristöön. Tämä kappale sisältää 

kuvauksen siirtoprosessista, mallien käyttökuntoon laittamisesta, sekä arviot edellä 

mainittuihin kuluvasta ajasta. Kuluvan ajan arviointi mahdollistaa siirtoihin ja korjauksiin 

tarvittavien resurssien määrittämisen. 

 

V6-ympäristöön siirrettäviksi jaoksiksi valikoitui Valmet OptiWin Drum Compact -

pituusleikkurin rullausosan runko sekä rullantyönnin. Valitut jaokset edustavat rakenteen 

monimutkaisuudellaan ääripäitä. Rullausosan runko kuuluu rakenteeltaan kyseisen 

pituusleikkurin yksinkertaisempiin jaoksiin, kun taas rullantyönnin kuuluu 

monimutkaisimpiin.  

 

Siirto aloitettiin etsimällä kaikki jaokseen liittyvät CATDrawing-tiedostot eli työpiirrokset, 

joiden avulla löydetään kaikki niihin ”linkitetyt” 3D-mallitiedostot. Tämän jälkeen niiden 

joukosta jätettiin pois eri osien vanhat revisiot ja jäljelle jääneet tiedostot korjattiin 
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CATDUAV5-ohjelmalla, joka eheyttää tiedostoja esimerkiksi ”siivoamalla” aikojen 

saatossa tiedostojen välille jääneitä turhia linkkejä. CATDUAV5-ohjelman käyttö ei vaadi 

jatkuvaa läsnäoloa. Ohjelman käynnistyttyä se suorittaa korjaukset itsenäisesti. Tämän 

projektin aikana ohjelma kuitenkin jumiutui monta kertaa jolloin se jouduttiin sulkemaan ja 

käynnistämään uudelleen. Ongelmia aiheutti jotkin yksittäiset tiedostot, joiden linkit 

osoittivat sellaisiin tiedostoihin, joita ei ollut enää olemassa. Tämän jälkeen tiedostot 

siirrettiin Valmetin Rautpohjan toimipisteen serverille, jossa tiedostojen varsinainen siirto 

V6-ympäristöön suoritettiin IT-osaston toimesta. Taulukossa 1 on esitetty mallirakenteiden 

siirron valmisteluun ja korjauksiin tämän diplomityön aikana käytetyt aikamäärät. 

Taulukossa 1 olevat rullantyöntimen korjaukset ja yhteenlaskettu aikamäärä ovat merkitty 

punaisella, koska mallia ei saatu täysin valmiiksi työn tekemisen aikana. Tekemättä jäivät 

piirustusten päivitys, komponenttien jaottelu, rajoitteiden (Engineering Connection) siivous 

osittain, sekä parametroinnin ja muiden virheiden korjaus osittain. Tästä johtuen 

rullantyöntimen korjaukseen tarvittava kokonaisaikamäärä jouduttiin arvioimaan. 

 

Taulukko 1. Työn aikana suoritettujen tiedostojen valmistelujen, siirtojen ja korjausten 

aikamäärät.  

Valmet OptiWin Drum Compact Rullausosan runko Rullantyönnin 

Tiedostojen valmistelu siirtoa varten 3 h 5 h 

Tiedostojen eheytys (CATDUAV5) 2 h 6 h 

Siirtäminen (pyynnön tekemisestä siirron 

toteutumiseen) 

6 työpäivää 9 työpäivää 

Mallin korjaukset V6:ssa 15 h 52 h 

Korjaukset, tiedostojen valmistelu ja -

eheytys yhteensä 

20 h 63 h 

 

Kuten taulukosta 1 voi nähdä, molempien mallirakenteiden siirtoon kului aikaa yli viikko. 

Tähän vaikutti todennäköisesti se, että siirtopyynnöt lähetettiin kesällä, jolloin suuri osa 

henkilöstöstä oli todennäköisesti lomalla. Täten on mahdollista, että muulloin kuin loma-

aikoina mallien siirtäminen sujuu nopeammin.   

 

Kun jaokset oli siirretty V6-ympäristöön, voitiin aloittaa niiden toiminnan tutkiminen. 

Vaikka jaoksiin kuuluvat mallirakenteiden toiminta oli päässyt heikentymään ajan saatossa, 
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molemmat jaokset kuitenkin pääosin toimivat V5-ympäristössä ennen siirtoa. Kun mallit 

avattiin ensimmäistä kertaa V6-ympäristössä, pystyi jo heti ensinäkemältä havaitsemaan, 

että kaikki mallin parametrit eivät toimineet oikein. 

 

4.5.1 Rullausosan runko 

Rullausosan rungon mallissa parametrisoidut poikkipalkit olivat eripituiset keskenään, 

eivätkä niiden pituudet muuttuneet oikealla tavalla parametreja muuttamalla. Parametrit 

pitää ”julkaista” ”Publicate” -työkalulla. Tämän jälkeen osat, joita ohjataan parametreilla 

linkitetään näihin luotuihin ”Publication”:hin. Rullausosan rungon mallissa oli ainoastaan 

yksi parametri joka ohjasi poikkipalkkien pituutta työleveyden mukaan. Kuvassa 12 on 

nähtävillä rullausosan rungon mallin korjauksiin käytetyn ajan jakaantuminen. 

 

Suuri osa virheistä oli mallikokoonpanon eri osat toisiinsa liittävissä rajoitteissa (constraint), 

joiden linkit olivat osittain katkenneet.  Korjaustehtävien avuksi avattiin kyseinen malli V5-

ympäristössä, jonka avulla virheiden löytäminen helpottui, mutta ei kuitenkaan selkiytynyt 

täysin, koska V6:ssa ei ole enää V5:ssa käytettyjä yksittäisiä rajoitteita vaan ne ovat korvattu 

”Engineering Connection”:lla, joka saattavat sisältää monta eri rajoitetta. 

 

Kuva 12. Rullausosan rungon CATIA V6 -ympäristöön siirtämiseen ja V6-ympäristössä 

suoritettuihin korjauksiin kuluneet mitatut aikamäärät. Muihin korjauksiin kului selvästi 

eniten aikaa. 
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Kuten kuvasta 12 voidaan nähdä, rullausosan rungon mallin korjauksessa merkittävimmät 

aikaa vievät osa-alueet olivat parametroinnin korjaus, piirustusten päivitys, sekä mallin 

sisältämien puutteiden selvitys ja korjaus sekä näihin korjauksiin liittyvät toimenpiteet. 

Parametroinnin korjaus kesti noin kaksi tuntia ja malli oli rakenteeltaan yksinkertainen.  

 

Malliin tehtävien korjauksien lisäksi jokaisen osan työpiirros päivitettiin. Työpiirroksiin 

vaihdettiin uusi kehys, otsikkoruutu sekä tarvittavan pintakäsittelyn kertova ruutu. Yhden 

piirroksen välilehden (sheet) päivittämiseen kului aikaa noin viisi minuuttia sisältäen kaikki 

edellä mainitut työvaiheet. Rullausosan rungon mallissa oli yhteensä 13 kappaletta 

piirroksia, jotka sisälsivät yhteensä 28 kappaletta välilehtiä. 

 

Joidenkin työpiirrosten kohdalla päivittämiseen kului aikaa pidempään. Työpiirrosten 

kuvantoja jouduttiin välillä muokkaamaan, sillä jotkut niiden sisältävät mitat menivät 

päällekkäin tai muuten sekaisin, kun käytettiin ”update” -toimintoa V6-ympäristössä. 

Muutaman kerran vanhan kehyksen poistamisen yhteydessä epähuomiossa poistui esim. 

tärkeä taulukko, joka jouduttiin lisäämään piirrokseen jälkikäteen. 

 

Kun jaokset tuotiin V6-ympäristöön, niiden sisältämät osat piti merkitä standardiosiksi tai 

projektikohtaisiksi osiksi. Standardiosaa voidaan käyttää sellaisenaan eri projekteissa, joten 

sitä ei kopioida eri projekteihin erikseen. Projektikohtaisen osan muoto tai rakenne saattaa 

muuttua eri projekteissa. Kun mallia käytetään uutta projektia aloitettaessa, projektikohtaiset 

osat kopioidaan ja ne saavat uuden osanumeron ja standardiosat hakeutuvat tietokannasta 

sellaisenaan ja ne eivät saa uutta osanumeroa. Osien merkitsemiseen kului aikaa rullausosan 

rungon mallissa yhteensä noin 15 minuuttia. Kuvassa 13 on esitetty rullausosan rungon 3D-

malli V6-ympäristön ”Blue layer” -tilassa. 
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Kuva 13. Yksinkertaista jaosta edustava rullausosan runko CATIA V6:n ”Blue layer” -

tilassa. 

 

Rullausosan rungon mallin sisältämien puutteiden selvitykseen ja korjaukseen, sekä niistä 

johtuviin toimenpiteisiin kului aikaa selvästi eniten. Kyseisiä puutteita olivat muun muassa 

joistain osista puuttuneet reiät sekä ylimääräiset malleihin kuulumattomat osat. Näiden 

puutteiden ja ylimääräisten osien selvittämiseen ja tutkimiseen kului huomattavasti aikaa. 

Tämän lisäksi korjattujen osien piirustusten päivittäminen aikaansai joidenkin kuvantojen 

”sekoamisen”, jolloin niiden korjaamiseen kului lisää aikaa. Osa puutteista johtui siitä, että 

osien viimeisimmät versiot eivät olleetkaan V5:en mallihakemistossa, vaan jonkin 

yksittäisen projektin hakemistossa. Tästä syystä jotkin V6:een siirretyt osat eivät olleet 

viimeisimpiä. 

 

4.5.2 Rullantyönnin 

Rullantyöntimen malli oli osien lukumäärältään huomattavasti rullausosan rungon mallia 

suurempi. Se oli myös huomattavasti monimutkaisempi, sillä siinä oli moneen eri suuntaan 

liikkuvia osia. Nämä useat liikkuvat osat tarvitsevat suuren määrän parametreja niiden 

ohjausta varten. Kuvassa 14 on esitetty rullantyöntimen malli V6-ympäristön ”Blue layer” -

tilassa. 
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Kuva 14. Monimutkaista jaosta edustava rullantyöntimen 3D-malli CATIA V6:en ”Blue 

layer” -tilassa. 

 

Kuten kuvasta 15 voidaan havaita, rullantyöntimen mallin korjauksessa merkittävimmät 

vaiheet ovat parametroinnin korjaus sekä muut korjaukset. Rullantyöntimen mallin 

monimutkaisuuden takia myös sen toimintaperiaatteeseen ja eri komponenttien toimintaan 

perehtyminen vaati huomattavasti enemmän aikaa kuin rullausosan rungon kohdalla. 

Rullantyöntimen mallista myös puuttui eräs keskeinen, lukuisia rajoitteita (constraint) 

sisältänyt komponentti kokonaan, kun malli oli siirretty V6:seen. Osan lisääminen 

kokoonpanoon, sekä sen paikoittaminen oikealle kohdalle ja oikeaan asentoon vaati paljon 

työtä. Edellä mainittujen seikkojen takia rullantyöntimen mallin korjaamiseen kului 

kokonaisuudessaan aikaa huomattavan paljon. 
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Kuva 15. Rullantyöntimen CATIA V6 -ympäristöön siirtämiseen ja V6-ympäristössä 

tapahtuviin korjauksiin kuluvat mitatut ja osittain arvioon perustuvat aikamäärät. Muut 

korjaukset sekä parametroinnin korjaukset vievät selvästi eniten aikaa. 

 

Rullantyöntimen mallissa oli käytössä V5-ympäristössä eräänlainen reunaehtoihin 

(Knowledgeware Rule) sekä ennalta määriteltyyn parametritaulukkoon (Design Table) 

perustuva sääntöjärjestelmä, joka koodirivien avulla aktivoi ja deaktivoi rullantyöntimeen 

kuuluvia komponentteja. Esimerkiksi kun pituusleikkurin työleveys kaventuu, joidenkin 

komponenttien lukumäärä vähenee ja kyseiset turhat komponentit täytyy silloin deaktivoida. 

V6-ympäristössä kyseinen sääntöjärjestelmä toimii eri tavalla kuin V5-ympäristössä. Tästä 

syystä V5:sta siirretty mallirakenne ei totellut sääntöjä V6-ympäristössä, joten taulukot ja 

reunaehdot täytyi määritellä uudelleen. 

 

4.6 Arviot muiden jaosten siirtämiseen ja korjaamiseen kuluvasta ajasta 

Molempien jaosten mallien siirron ja korjausten jälkeen arvioitiin kaikkien Valmet OptiWin 

Drum Compact -pituusleikkurin jaosten siirron valmisteluun ja -korjaamiseen kuluvaa 

Tiedostojen 
valmistelu (5 h)

6 %

Tiedostojen eheytys 
(6 h)
7 %

Parametroinnin 
korjaus (arvio 22 h)

25 %

Piirustusten päivitys 
(arvio 9 h)

10 %
Komponenttien 

jaottelu (arvio 3,5 h)
4 %

Engineering 
connection:en siivous 

(arvio 3,5 h)
4 %

Muut korjaukset 
(arvio 38 h)

44 %

Rullantyöntimen siirto ja korjaukset (yhteensä 87 h) 
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aikamäärää. Arviot perustuvat työn aikana suoritettuihin rullausosan rungon ja 

rullantyöntimen siirron sekä korjausten vaatimiin aikamääriin. 

 

Liitteenä 3 olevassa taulukossa on nähtävillä Valmet OptiWin Drum Compact -

pituusleikkurin kaikki jaokset, sekä niiden siirtoihin sekä korjaustoimenpiteisiin kuluvat 

aikamäärät. Keltaisella pohjalla olevat arvot perustuvat arvioon ja valkoisella pohjalla olevat 

arvot ovat mitattuja tai laskettuja arvoja. Liitteenä 4 olevassa taulukossa ei ole otettu 

huomioon IT-osaston tehtävänä olevaa tiedostojen varsinaista siirtoa V6-puolelle. 

 

”Osien määrä” -sarakkeessa oli tarkoituksena havainnollistaa eri jaosten kokoa. Esimerkkinä 

aukirullaimen sähkökomponentit sisältävät vain noin 8 osaa, kun taas rullantyönnin sisältää 

noin 354 osaa. Seuraavissa sarakkeissa kerrotaan jaoksen sisältämien piirrosten ja piirrosten 

välilehtien (sheet) määrät. Kuten jo aikaisemmin työssä mainittiin, yhden piirustuksen 

välilehden kehyksen, otsikkoruudun (titleblock) sekä maalausruudukon (painting block) 

päivittäminen kesti noin viisi minuuttia. Myös piirustusten määrässä on suuria eroja eri 

jaosten välillä. Esimerkkinä leikkausosan kotelot, jossa on vain viisi piirrosta ja viisi 

välilehteä sekä rullantyönnin, joka sisältää 97 kappaletta piirroksia ja arviolta 107 kappaletta 

välilehtiä.  

 

Sarake ”parametrien määrä” havainnollistaa jaoksen parametrisoinnin monimutkaisuutta, 

joka vaikuttaa huomattavasti korjausaikaan. Jälleen kerran myös parametrien määrässä on 

suuria eroja eri jaosten välillä. Esimerkkinä rullausosan alaslaskulaitteen seitsemän 

parametria sekä jaokset, joilla ei ole parametreja ollenkaan. ”Knowledgeware”-sarake 

kertoo, sisältääkö kyseisen jaoksen rakenne reunaehtoja (Knowledgeware Rule), 

parametritaulukkoja (Design Table) tai mahdollisesti molempia. Myös tällä sarakkeella 

havainnollistetaan mallin monimutkaisuutta. Tämä on tärkeää, sillä esimerkiksi 

rullantyöntimen mallin reunaehtojen korjausten yhteydessä havaittiin, että ne voivat 

pidentää korjausaikaa merkittävästi. Erityisen haastaviksi todetut jaokset on merkitty 

punaisella taustalla ”Knowledgeware”-sarakkeeseen.    

 

Edellä mainittujen sarakkeiden sisältämien arvojen sekä rullausosan rungon sekä 

rullantyöntimen mallien siirron ja korjauksien yhteydessä mitattujen aikamäärien avulla on 
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arvioitu jaoskohtaisesti siirtoon ja korjauksiin kuluvia aikamääriä. Arviot ovat jaoteltu 

seitsemään eri sarakkeeseen. 

 

Ensimmäinen sarake, eli ”Tiedostojen valmistelu” sisältää kaikki työvaiheet joita mallin 

tiedostoille tulee tehdä ennen kuin se voidaan siirtää V6:een. Nämä työvaiheet ovat eritelty 

tarkemmin kappaleessa 4.5 ”Mallien siirtäminen CATIA V5 -ympäristöstä V6-

ympäristöön”. Toinen sarake eli ”Tiedostojen eheytys” kuvaa arviota kuinka kauan jaoksen 

tiedostojen ”siivoamiseen” CATDUAV5-ohjelmalla kuluu aikaa. CATDUAV5-ohjelman 

käyttöön liittyviä kokemuksia kerrotaan tarkemmin kappaleessa 4.5 ”Mallien siirtäminen 

CATIA V5 -ympäristöstä V6-ympäristöön”. 

 

Sarake ”Parametroinnin korjaus” sisältää arvion jaoksen kaikkien parametrien 

korjaustoimenpiteille. Sarake ”Piirustusten päivitys” kuvaa arviota piirustusten kehysten, 

otsikkoruudun (titleblock) sekä mahdollisen maalausruudukon (painting block) 

päivittämiseen kuluvasta ajasta. ”Komponenttien jaottelu” -sarake sisältää arvioita jaoksen 

sisältämien eri osien merkinnästä standardi- tai projektikohtaisiksi osiksi. Komponenttien 

jaottelusta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 4.5.1 ”Rullausosan runko”.  

 

Sarake ”Eng. Conn. siivous” kuvaa arviota rajoitteiden (Engineering Connection) 

korjaamiseen sekä turhiksi jääneiden poistamiseen kuluvaa aikaa. Kappaleessa 2.8.3 ” 

CATIA V6 -ominaisuudet” on syvennetty tarkemmin rajoitteisiin. ”Muut korjaukset V6:ssa” 

-sarake kuvaa arviota mallin rakenteesta löytyvien puutteiden tai virheiden korjauksiin ja 

jatkotoimenpiteisiin kuluvasta ajasta.  

 

Kuvasta 16 voidaan havaita, että arvion mukaan rullausosan siirtoon ja korjaamiseen kuluu 

selvästi eniten aikaa. Koko pituusleikkurin siirrosta ja korjaamisesta rullausosa vie yli puolet 

ajasta. Toiseksi eniten aikaa kuluu leikkausosan siirtämiseen ja korjaukseen. Vähiten aikaa 

kuluu aukirullaimen kohdalla. Yhteensä Valmet OptiWin Drum Compact -pituusleikkurin 

siirtoon ja korjauksiin kuluu aikaa arvion mukaan noin 729 tuntia. 
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Kuva 16. Valmet OptiWin Drum Compact -pituusleikkurin CATIA V6 -ympäristöön 

siirtämiseen ja V6-ympäristössä tehtäviin korjauksiin kuluvien aikamäärien arviot. 

Rullausosan siirto ja korjaukset vievät arvion mukaan selvästi eniten aikaa. 

 

4.7 Uuden projektin aloittaminen V6-ympäristössä 

Lopuksi kokeiltiin uuden projektin aloittamista V6-ympäristössä. Tämän osion tavoitteena 

oli mitata kuinka kauan projektin aloittamiseen menee aikaa uudessa järjestelmässä, kun 

käytetään valmiita mallirakenteita. Projektin aloittamista kokeiltiin rullausosan rungon 

kokoonpanon avulla, koska se ehdittiin siirtämään ja korjaamaan kokonaisuudessaan 

valmiiksi V6:ssa tämän diplomityön aikana. 

 

Ensimmäiseksi etsittiin kahdennettavaksi (duplicate) haluttu jaos V6:ssa ja avattiin se 

”Silver layer” -tilaan. Tämän jälkeen valittiin koko jaoksen kokoonpano ja painettiin 

”Propagate”-painiketta. Tämän jälkeen ohjelma näyttää ruudulla eri väreillä jaoksen 

projektikohtaisiksi- ja standardiosiksi merkityt komponentit. Tässä vaiheessa voi vielä 

halutessaan tehdä muutoksia kopioitaviin osiin, mutta jos jaos on laitettu aiemmin 

käyttökuntoon, ei muita toimenpiteitä tarvitse tehdä. Tämän jälkeen painettiin ”Propagate”-

painiketta uudelleen jolloin ohjelma suorittaa kopioinnin. 

 

Aukirullain (136 h)
19 %

Leikkausosa (174 h)
24 %

Rullausosa (419 h)
57 %

Valmet OptiWin Drum Compact siirto ja korjaukset 
(yhteensä 729 h)
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Jotta uuden jaoksen määrittämisessä voidaan edetä, tulee uudet osanumerot ja -listat 

generoida Valmet PDM:ssä. Tämä vaihe vie aikaa jaoskohtaisesti arvion mukaan noin 15 

minuutista kahteen tuntiin. 

 

Tällä hetkellä kaikki pituusleikkureihin liittyvät mallit ovat V6-tietokannassa yhden 

projektin alaisuudessa. Nämä V6:ssa olevat projektit ovat tuoteryhmäkohtaisia alueita, 

joiden avulla hallinnoidaan osien näkyvyys ja muokkausoikeuksia. Kyseinen termi 

”projekti” tulee todennäköisesti muuttumaan, ja sen tilalle tulee nimitys: ”Security context”. 

(Purma, 2015)  

 

Tämä tarkoittaa sitä, että kun uusi pituusleikkuriprojekti aloitetaan, siihen liittyvät 3D-mallit 

ja työpiirrokset luodaan V6-tietokantaan saman ”projektin” alaisuuteen, jolloin kokoonpanot 

täytyy erottaa toisistaan PDM:än kautta haetun uuden osanumeron avulla. Osanumero 

päivitetään manuaalisesti kokoonpanon ja kahdennettujen (duplicate) projektikohtaisten 

osien ”Properties”-kenttään. Kopioinnin yhteydessä osiin generoituu automaattisesti EPS-

numero, joka korvataan Valmet PDM:än kautta generoidulla uudella osanumerolla. Myös 

kokoonpanoon kuuluvien kopioitujen projektikohtaisten osien ”Instance”-kenttä täytyy 

päivittää jaoksen uuden osanumeron mukaisiksi. Standardiosiksi merkittyjä osia ei 

kahdenneta, vaan niitä käytetään eri asiakasprojektissa sellaisenaan samalla osanumerolla.  

 

Edellä mainitun lisäksi ”Properties” -kentän ”Description” -ruutuun laitetaan sen projektin 

tiedot johon kahdennettu (duplicate) osa kuuluu. Tällä tavalla kyseinen kokoonpano voidaan 

löytää syöttämällä esimerkiksi projektin nimen V6:en hakukenttään. ”Description” -ruutua 

ei päivitetä kaikkiin projektikohtaisiin osiin, vaan jaoskohtaisesti ylimpään rakenteeseen. 

Esimerkiksi rullausosan rungon kohdalla tiedot lisätään vain ylimpään kokoonpanoon. Kun 

edellä mainitut toimenpiteet ovat suoritettu, jaoksen mallirakenne täytyy muokata 

parametrien avulla haluttuun työleveyteen. 

 

Taulukossa 2 on arvioitu edellä mainittuihin toimenpiteisiin kuluvia aikamääriä kaikkien 

Valmet OptiWin Drum Compact -pituusleikkuriin kuuluvien jaosten kohdalla. Arviot 

perustuvat rullausosan rungon mallin avulla tehdyn ”testiprojektin” aloitukseen kuluneeseen 

mitattuun aikamäärään sekä liitteenä 4 olevan taulukon arvioihin. Arvioita tehdessä 
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oletettiin, että parametroitujen mallirakenteet ovat korjattu, jolloin ne toimivat 

moitteettomasti ja mitään lisätoimenpiteitä niiden muokkaamiseen liittyen ei tarvitse tehdä.  

 

Taulukko 2. Uuden projektin aloittamiseen kuluvan aikamäärän arviointi jaoskohtaisesti. 

 

 

 

 

 

Jaos PDM (h) V6 (h) Yhteensä (h)

Aukirullain oik. 0,5 0,5 1

Aukirullain vas. 0,5 0,5 1

Siirtolaite 0,5 0,5 1

Sähkökomponentit aukirullain 0,25 0,5 0,75

Aputyövälineet 0,25 0,5 0,75

Kannatin 0,25 0,5 0,75

Yhteensä 2,25 3 5,25

Leikkausosan runko 1 0,5 1,5

Leikkausosan kotelot 1 0,5 1,5

Ohjaustela 0,25 0,5 0,75

Teriensiirtolaitteet 0,5 1 1,5

Teräpaneeli 0,5 1 1,5

Rainojenerotin 0,5 1 1,5

Leikkausosan päänvientilaitteet 1 0,5 1,5

Ohjaustelan mekaaninen käyttö 0,25 0,5 0,75

Yhteensä 5 5,5 10,5

Rullausosan runko 0,5 0,5 1

Rullausosan kotelot 1 0,5 1,5

Rullaustelat 0,5 0,5 1

Hylsylukot 0,5 0,5 1

Hylsyistukat 0,25 0,5 0,75

Painotelalaitteet 0,5 0,5 1

Painotelayksiköt 0,5 0,5 1

Rullantyönnin 2 2 4

Katkaisulaite 1,25 1,5 2,75

Alaslaskulaite 1,5 1,5 3

Kitasuoja 1 1 2

Hylsynsyöttölaitteet 1,25 1,5 2,75

Hylsynliimaus 0,5 0,5 1

Painotelan käyttö 0,5 0,5 1

Yhteensä 11,75 12 23,75

Kaikki yhteensä 19 20,5 39,5

OptiWin Drum Compact - uuden projektin aloitus

Aukirullain

Leikkausosa

Rullausosa
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Haastattelututkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen tuloksia vertaamalla voidaan todeta, että 

ne ovat suurilta osin yhteneväisiä. Suurimpana puutteena nousee esiin yhteisen 

mallinnusmetodologian ja siihen liittyvän koulutuksen ja ohjeistuksen puuttuminen, joka on 

syynä moniin ongelmiin. Kyseiset puutteet aiheuttavat liian kirjavan mallinnustavan, joka 

johtaa erilaisiin 3D-malleihin, joiden muokkaaminen jälkeenpäin useiden eri henkilön 

toimesta on erittäin aikaa vievää ja turhauttavaa. Edellä mainittu tulee selkeästi esiin 

haastattelututkimuksen, sekä muiden haastattelujen tuloksia tarkastelemalla ja myös 

kirjallisuuskatsauksen tuloksia tarkastelemalla. Kirjallisuuskatsauksessa tuli muun muassa 

esiin, että Bodein et al. (2012) mukaan yrityksen olemassa olevan tiedon käyttö, yrityksen 

toimintojen standardisointi metodologian kehityksen avulla sekä luotujen standardien 

käyttöönotto metodologian sekä koulutuksen avulla ovat pääseikat, jotka vaikuttavat 

suunnittelun tehokkuuteen. 

 

Haastattelututkimuksessa esiin tullutta tarvetta jatkuvan koulutuksen lisäämiselle tukee 

Wittenborn et al. (2008) näkemys siitä, että tekniikan alan työntekijöiden tulisi saada 

jatkuvaa koulutusta pysyäkseen kilpailukykyisinä.  

 

Syynä yhtenäisen metodologian puutteeseen voi olla sen luomisen haastavuus, kuten Bodein 

et al. (2014) toteaa tutkimuksessaan. Toisena syynä voi myös olla siihen tarvittavan 

panostuksen suuruus. Yhtenäisen metodologian luomiseen tarvitaan suurta työpanosta ja 

tämän lisäksi toiminnan hyödyt näkyvät vasta jonkin ajan kuluttua toiminnan edetessä. 

Yhtenäisen toiminnan seuraaminen vaatii myös resursseja. 

 

Haastattelututkimuksessa tuli esiin useita kehitettäviä kohteita, joihin pitäisi tulla parannusta 

automaattisesti siirryttäessä CATIA V6 -versioon. Näitä kohteita ovat muun muassa 

hakemistopohjaisen tiedostojen hallinnan aiheuttamat ongelmat tiedostojen siirtelyssä ja 

kopioinnissa, yhteistyö toimipisteiden kanssa jotka käyttävät VPM-ympäristöä, 

replikoituvat alihankkijahakemistot ja niiden toimintaan liittyvät viiveet sekä mallien ja 

piirrosten avaamisen ja päivittämisen hitaus. CATIA V6:n mukanaan tuoma 

sisäänrakennettu VPM-ympäristö, korjaa jo itsessään tiedostojen hallintaan liittyvät 
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ongelmat. Käytettäessä V6:sta jokaisesta osasta on olemassa ainoastaan yksi osanumero. 

Tätä osaa käytetään sellaisenaan eri projekteissa ja siitä on olemassa ainoastaan yksi tiedosto 

ja yksi piirros VPM-tietokannassa. Osa replikoidaan ja sille haetaan uusi osanumero 

ainoastaan silloin, jos siihen pitää tehdä projektikohtaisia muutoksia. 

 

Projektien suorittaminen helpottuu huomattavasti sillä alihankkijat ja Valmetin oma 

henkilöstö pääsevät muokkaamaan samoja tiedostoja reaaliajassa. Tiedostojen lukitseminen 

muokattavaksi on toteutettu erittäin havainnollisesti ja V6:sta näkee helposti kuka on 

milloinkin lukinnut mallin eli kuka muokkaa sitä juuri sillä hetkellä.  

 

Myös se seikka, että VPM-ympäristö on luontevalla tavalla sisäänrakennettu V6:een eli 

kyseessä ei ole erillinen ohjelma, selkeyttää toimintaa merkittävästi. Tarve ohjelmien 

yhtenäistämiselle tuli esiin haastattelututkimuksen vastauksissa, joissa kerrottiin monen 

erillisen ohjelman käytön hankaloittavan päivittäistä työskentelyä. Esimerkkinä tästä 

pidettiin käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä eri paikkoihin (Eronen et al. 2015). 

 

Tiedonsaanti nousi esiin merkittävänä kehitettävänä kohteena haastattelututkimuksen 

tuloksissa. V6 edesauttaa omalta osaltaan myös tiedon välitystä, sillä V6-ympäristössä mallit 

pystytään vapauttamaan, jolloin kaikki käyttäjät näkevät heti, että esimerkiksi jokin 

kokoonpano on valmis. V6:en käyttäjät näkevät myös reaaliajassa kuka on lukinnut ja 

muokkaa esimerkiksi jonkin tuotteen kokoonpanoa. Tällaisessa tilanteessa käyttäjät voivat 

kommunikoida V6:een sisäänrakennetun pikaviestimen avulla ja keskustella esimerkiksi 

kyseisen kokoonpanon rakenteesta tai siihen tehtävistä muutoksista. 

  

Rullausosan rungon mallin V6-ympäristössä suoritettujen korjaustoimenpiteiden perusteella 

voidaan olettaa, että yksinkertaisten mallirakenteiden/jaosten siirtäminen ja korjaaminen 

onnistuu ilman suurempia ongelmia. Rullantyöntimen mallin kanssa tehtyjen toimenpiteiden 

perusteella myös monimutkaisten ja suurten jaosten siirtämisen voidaan olettaa sujuvan 

ilman suuria ongelmia.  

 

Mikäli jaos on erittäin monimutkainen tai sisältää reunaehtoja (Knowledgeware Rule), kuten 

rullantyöntimen malli, on sen korjaaminen todennäköisesti huomattavasti hitaampaa. 

Valmet OptiWin Drum Compact -pituusleikkurin jaoksista rullantyönnin on selvästi 
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monimutkaisin. Kuten liitteenä 3 olevasta taulukosta voidaan havaita, suurin osa Valmet 

OptiWin Drum Compact -pituusleikkurin jaoksista on monimutkaisuudeltaan lähellä 

rullausosan rungon mallia eli melko yksinkertaisia verrattuna rullantyöntimen malliin.  

 

Rullausosan rungon korjauksessa huomattavasti eniten aikaa kului mallin sisältämien 

puutteiden sekä ylimääräisten osien selvittelyyn. Tästä syystä on suositeltavaa, että 

siirtovaiheessa kiinnitetään huomiota siihen, että V6:een siirtyy varmasti viimeisimmät 

versiot malleista. 

 

Rullantyöntimen mallin korjauksessa kului eniten aikaa mallin rakenteen hahmottamiseen, 

puuttuvan osan lisäämiseen ja paikoittamiseen sekä reunaehtojen (Knowledgeware Rule) ja 

taulukoiden uudelleen laatimiseen. Rullantyöntimen malli saatiin pääosin kuntoon ja 

parametrointi toimii kaikilla työleveyksillä. Reunaehtojen käyttö aiheuttaa edelleen 

joidenkin osien virheellistä paikoittumista sekä rajoitteiden (Engineering Connection) 

hajoamista, kun mallia muokataan parametrien avulla. Rullantyöntimen kohdalla piirroksia 

ei ehditty korjaamaan niiden suuren määrän vuoksi. Myös osien jaottelu standardi- ja 

projektikohtaisiksi osiksi jätettiin tekemättä samasta syystä. 

 

Mainittakoon, että mallien tarkastelun aikana tehtyjen havaintojen perusteella rullantyönnin 

on selvästi monimutkaisin ja aikaa vievin jaos. Malli sisältää paljon kinematiikkaa ja eri 

suuntiin liikkuvia komponentteja. Vaikka kyseinen leikkuri sisältää muitakin monimutkaisia 

jaoksia, rullantyöntimen mallin siirtoon sekä korjaamiseen kuluu ehdottomasti eniten aikaa. 

Tämä näkyy selkeästi liitteessä 4 olevasta taulukosta. Rullantyönnin on osamäärältään 

selvästi suurin, se sisältää eniten piirustuksia sekä siinä on ainoana jaoksena sekä reunaehdot 

että parametritaulukot (Design Table) käytössä. 

 

Arvioinneista haastavinta oli pohtia aikamääriä ”Muut korjaukset V6:ssa” -sarakkeeseen, 

koska on hyvin vaikea tietää etukäteen millaisia puutteita tai virheitä mallirakenteesta löytyy 

siirron jälkeen. Haastavuutta lisäsi myös se, että näihin muihin korjauksiin kuluu 

todennäköisesti prosentuaalisesti eniten aikaa. Tämä voidaan päätellä tutkimalla kuvia 11 ja 

14, joissa on jaoteltu rullausosan rungon ja rullantyöntimen korjauksiin kulunutta aikaa. 
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Haastavaa oli myös parametroinnin korjauksiin kuluvan ajan arviointi rakenteeltaan 

monimutkaisten jaosten kohdalla. Rullantyöntimen mallista saatujen kokemusten mukaan 

korjausajat saattavat nousta hyvinkin korkeiksi mikäli malli sisältää reunaehtoja tai on 

muuten rakenteeltaan tai toiminnaltaan hyvin monimutkainen.  

 

Suunnittelun ja valmistuksen välisen linkin katkeaminen on haastattelututkimuksen mukaan 

vaikuttanut negatiivisesti palautteen saamiseen suunnittelupuolelle. Tästä huolimatta 

haastattelututkimuksen tuloksissa tuli ilmi myös, että esimerkiksi valmistuskuvien tasosta 

tulee positiivista palautetta valmistuksen alihankkijoilta. 

 

CATIA V5:n käyttö lakkaa Valmetilla 6/2017. Tätä ennen kaikki mallirakenteet 

piirustuksineen kannattaa siirtää V6-puolelle. Mikäli mallien korjausta ei heti ehditä 

aloittamaan, ne voitaisiin korjata sitä mukaan, kun kyseistä mallirakennetta tarvitaan 

uudessa projektissa. Olisi kuitenkin suotavaa, että V5:sta pystyisi käyttämään myös 6/2017 

jälkeen sen varalta siksi, että vanhaa V5:ssa luotua dataa pääsisi tutkimaan V6:ssa 

tapahtuvan mallien korjauksen nopeuttamiseksi. Tätä varten riittäisi esimerkiksi vain 

muutaman V5 lisenssin olemassaolo. Mallirakenteiden samanaikaisella tutkimisella V5-

puolella oli merkittävä hyöty rakenteiden korjauksessa V6:ssa. Tämän diplomityön 

käytännön osuuteen kuuluva mallien korjaus V6-puolella olisi ollut huomattavasti 

haastavampaa ja vaatinut enemmän aikaa mikäli V5:sta ei olisi ollut käytössä. 

 

V5:en makrotoiminnot eivät toimi jos V6 on käynnissä samaan aikaan. Tämä hidastaa 

mallien korjausta V6:ssa, koska esimerkiksi hakumakroa, jolla vastaavan mallirakenteen saa 

nopeasti auki V5:ssa, ei pysty käyttämään. Vaihtoehdoiksi jää V6:en sulkeminen tai mallin 

etsiminen manuaalisesti hakemistoista. Molemmat edellä mainitut ratkaisut ovat 

huomattavasti hitaampia kuin hakumakron käyttö, joten on perusteltua, että makrot saataisiin 

toimimaan myös V6:en ollessa käynnissä. 

  

Jaosten toiminnasta tulisi luoda lyhyt selostus, missä kerrotaan lyhyesti miten kyseinen 

mallirakenne on luotu ja miten se toimii. Tämän tarkoituksena on helpottaa suunnittelijan 

työtä tilanteessa, jossa malliin joudutaan tekemään tilauskohtaisia muutoksia. 
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5.1 Kehitysehdotukset 

Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen tulosten perusteella ehdotetaan 

osastokohtaisiin työmenetelmiin perustuvan yhtenäisen suunnittelumetodologian luomista 

pituusleikkuriosastolle. Kehitettävä metodologia voisi ottaa mallia teoriaosuudessa 

esitetyistä lähestymistavoista. Suunnittelumetodologian luomisessa tulisi keskittyä myös 

selkeiden ohjeistusten luomiseen, sekä sovitun tavan käytön valvontaan. Edellä mainittujen 

asioiden käyttöönotto edellyttäisi jatkuvaa koulutusta, kuten Bodein et al. (2013, s. 1212) 

esittää tutkimuksessaan. Vaikka yhteisen metodologian luomiseen tarvitaan merkittäviä 

panostuksia, tutkimuksessaan Bodein et al. (2013, s. 1211) osoittavat, että ne todennäköisesti 

maksavat itsensä takaisin muutamassa vuodessa. 

 

Haastattelututkimuksen mukaan layout-vaihe osoittautui eniten aikaa vieväksi vaiheeksi 

pituusleikkurin suunnittelussa. Tämän vaiheen tehostaminen voisi tuoda merkittäviä 

parannuksia suunnittelun nopeuteen. Haastatteluissa ehdotettiin tilanvarausmallien käyttöön 

ottoa. Tilanvarausmallin avulla kokonaisuudelle voidaan varata tila jo layout-suunnittelun 

alkuvaiheessa. Tämän varatun tilan sisällä tehtävät muutokset eivät täten vaikuttaisi muuhun 

layout:iin. 

 

Yhteistyö yliopistojen kanssa voisi johtaa parantuneeseen suunnittelun laatuun. Koulutuksia 

voisi järjestää osittain yliopiston asiantuntijoiden tukemana. Linkin muodostaminen 

akateemiseen maailmaan voisi mahdollistaa myös Valmetin osallistumisen yliopiston 

mallinnuskursseihin. Pidemmän kurssin aikana voitaisiin toteuttaa jokin mallintamiseen 

liittyvä kehitysprojekti tai yksinkertainen tuotteen mallinnus. Tällä tavalla yritys saisi 

avattua toimintaansa opiskelijoiden suuntaan, joiden joukosta voisi löytyä päteviä 

kesätyöntekijöitä ja tulevia osaajia lisäämään resursseja, joiden tarve tuli esiin 

haastattelututkimuksessa. Kyseinen toiminta auttaisi omalta osaltaan myös 

perehdytyskoulutuksen kehittämistä, jonka tarve tuli myös esiin haastattelututkimuksessa. 

Koulutukset voisi järjestää esimerkiksi verkko-opetuksen sekä laboratorio-opetuksen 

yhdistelmänä. Kyseisten menetelmien käytöstä on saatu positiivisia kokemuksia Wittenborn 

et al. (2008, s. 14) tekemän tutkimuksen aikana. 
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5.2 Implementointisuunnitelma 

Tehokas implementointisuunnitelma kertoo mahdollisimman selkeästi mitä suunniteltava 

muutos käytännössä tarkoittaa organisaation eri osapuolille. Sen täytyy myös sisältää 

selkeästi vastaukset miksi kyseinen muutos tehdään. Toteutusvastuu on myös määriteltävä 

tarkasti, jotta suunnitelman mukaiset toiminnat alkaisivat. Muutoksen tehokkaan alkamisen 

varmistamiseksi implementointisuunnitelman on osoitettava selkeä polku, jota 

noudattamalla tavoite pystytään saavuttamaan. Lopuksi implementointisuunnitelman on 

pystyttävä yhdistämään muutoksen toteuttamisen eri osa-alueet sekä aikataulutuksen 

toimivaksi kokonaisuudeksi. (Salminen, 2008, s. 76–83.) 

 

Tämän diplomityön lopputulokseksi laaditun implementointisuunnitelman tarkoituksena on 

antaa työn aikana suoritettujen tutkimusten tulosten perusteella ehdotuksen muodossa 

kuvaus siitä, miten siirtyminen CATIA V5:sta V6:een kannattaisi toteuttaa Valmet 

Järvenpään pituusleikkuriosastolla.  

 

5.2.1 Valmet Järvenpään pituusleikkurisuunnittelu: CATIA V6 -versioon siirtyminen  

Ensimmäisenä vaiheena ehdotetaan ryhmän perustamista, jonka tehtäviin kuuluisi: 

 Mallien siirto ja korjaus V6:ssa 

 Mallien ylläpito sekä toiminnan että tuoterakenteen osalta 

 Osastokohtaisen suunnittelumetodologian sekä -ohjeiden laadinta sekä 

ylläpito 

 Yhteisten mallinnustapojen käytön seuranta 

 Toimiminen osastokohtaisena V6-tukena 

 

Ryhmän jäsenten ei tarvitsisi tehdä vain edellä mainittuja tehtäviä täyspäiväisesti, vaan he 

voisivat osallistua myös projektitöihin. Tämä kuitenkin edellyttäisi sitä, että ryhmän jäsenillä 

olisi aina tarvittaessa aikaa edellä mainittuihin tehtäviin.  

 

Ryhmän perustamisen jälkeen jaosten siirtoa ehdotetaan jatkettavaksi mahdollisimman pian, 

koska niiden siirtäminen on suoritettava viimeistään 06/2017 mennessä, jolloin Valmet 

luopuu V5-version käytöstä. Mikäli tiedostot ovat valmiiksi siirretty, niiden korjaamisen 

aloittaminen sujuu vaivattomammin. Mallien korjaus kannattaa aloittaa yksinkertaisista 

jaoksista ja jättää haastavimmat viimeisiksi. Haastavimpien jaosten korjaus V6:ssa saattaa 
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viedä huomattavasti resursseja, koska on esimerkiksi mahdollista, että näiden jaosten 

kohdalla joitakin osakokonaisuuksia joudutaan kokoamaan uudelleen V6-ympäristössä. 

Korjauksiin tarvittavien aikamäärien määrittämiseen käytettäisiin apuna tämän työn liitteenä 

4 löytyvää taulukkoa. Overstreet (2010, s. 9-10) suosittelee tutkimuksessaan ryhmän 

perustamista implementointia varten. 

 

V6-ympäristön käyttöönoton siirtymävaiheen aikana ongelmaksi muodostuu tuoterakenteen 

viimeisimmän version löytyminen. Tämä johtuu siitä, että malleja revisioidaan, eli niihin 

tehdään muutoksia, ja komponenteista luodaan uusia versioita jatkuvasti vanhassa V5-

ympäristössä. Tästä johtuen vaikka kaikki pituusleikkureiden mallirakenteet siirrettäisiin 

V6-ympäristöön ja korjattaisiin välittömästi, ne saattaisivat myöhemmin olla vanhentuneita 

uutta projektia aloitettaessa. Siirto- ja korjaustehtävät ovat kuitenkin niin suuria prosesseja, 

että ne kannattaa silti aloittaa jo hyvissä ajoin.  

 

Kun päätetään, että jonkin uuden pituusleikkurin suunnittelu toteutetaan ensimmäistä kertaa 

V6:ssa, ensimmäisenä päivitetään jo siirretty ja korjattu mallirakenne vastaamaan uusinta 

revisiota siirtämällä muokatut osat V5:sta V6-ympäristöön. Tässä vaiheessa kyseisen 

pituusleikkurin suunnittelutoiminta siirtyy kokonaan V6-ympäristöön ja V5-ohjelmiston 

käyttö kyseisen leikkurin kohdalla lopetetaan kokonaan. Vastuu viimeisimpien revisioiden 

seuraamisesta on tässä implementointisuunnitelmassa perustettavaksi ehdotetulla ryhmällä. 

 

Ryhmän yhtenä tehtävänä olisi luoda yhteiset mallinnustavat sekä osastokohtaiset 

suunnitteluohjeet, jotka voisivat sisältää jo olemassa olevia käytäntöjä ja tapoja. Tärkeää 

olisi, että ohjeistus olisi löydettävissä vaivattomasti ja että ne olisivat selkeitä ja mikäli 

mahdollista, tiivistettyjä esimerkiksi yhdelle A4-paperille. Mallinnustapoja sekä ohjeistusta 

varten tulisi ottaa mallia tämän diplomityön kirjallisuuskatsauksessa mainittavista 

lähestymistavoista. Bodein et al. (2013, s. 1211) tutkimuksen mukaan yrityskohtaisen 

metodologian luomiseen tarvitaan noin 30 päivän työpanosta. Ryhmä voisi tehdä yhteistyötä 

yliopistojen kanssa metodologian kehittämiseksi sekä koulutuspäivien järjestämiseksi. 

 

CATIA V6:en käyttöönotto kannattaa aloittaa hyvin valmistellulla 

tiedotustilaisuudella/palaverilla, jossa esiteltäisiin koko osastolle selkeästi kaikki V6:een 
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siirtymisen vaiheet aikatauluineen. Tilaisuuden tarkoituksena olisi myös kiinnostuksen 

lisäämiseksi tuoda esiin V6:en mukanaan tuomia parannuksia ja uusia toimintoja. 

 

Seuraavaksi järjestettäisiin peruskurssi, jossa käydään läpi V6:en työkalut ja tärkeimmät 

toiminnot. Koulutus tulisi järjestää siten, että jokainen koulutettava osallistuu opetukseen 

käyttämällä V6:sta omalla koneellaan alusta alkaen. Koulutuksen yhteydessä tulisi jakaa 

kaikkien osallistujien saataville peruskoulutusmateriaali, joka sisältää kurssilla läpikäydyt 

työkalut sekä toiminnot. Kyseinen materiaali kannattaa laittaa saataville esimerkiksi pdf-

tiedostona, jolloin voidaan hyödyntää hakutoimintoa etsittäessä apua johonkin tiettyyn osa-

alueeseen. Peruskurssin yhteydessä tulisi myös ilmoittaa osallistujille henkilöiden nimet, 

joilta saa tarvittaessa apua V6:en käyttöön liittyviin ongelmiin. Peruskurssilla tulisi myös 

esitellä Valmet Sharepoint:n kautta saatavilla olevat V6-yleisohjeet. Peruskurssin pituus 

olisi noin viisi päivää. 

 

Peruskurssin jälkeen tulisi varata aikaa V6:en omatoimiseen käyttöön ja opetusmateriaalin 

tutkimiseen. Tämän omatoimisen käytön tulisi alkaa heti peruskurssin jälkeen, jolloin opitut 

asiat ovat vielä tuoreessa muistissa. Omatoimisen käytön tulisi sisältää tehtäviä, joissa 

sovelletaan työtehtävissä tarvittavia V6:n ominaisuuksia mahdollisimman laajasti. 

Omatoimisen vaiheen pituus olisi noin viikosta kahteen viikkoon. 

 

Omatoimisen käytön jälkeen tulisi järjestää uusi koulutus, jossa käsiteltäisiin yhtenäistä 

mallinnusmetodologiaa. Tämän jatkokoulutuksen tarkoituksena olisi esitellä ja opettaa 

osastokohtaiset suuntaviivat yhteiselle mallinnustavalle ja estää tilanne, jossa jokainen 

suunnittelija alkaa pikku hiljaa käyttämään V6:sta omalla tavallaan. Myös tämän 

koulutuksen aikana kaikkien osallistujien saataville tulisi jakaa kurssin aiheeseen liittyvä 

materiaali. Jatkokurssin aikana voitaisiin myös käsitellä jokaisen käyttäjän omatoimisen 

V6:en käytön aikana esiin tulleita kysymyksiä. Bodein et al. (2013, s. 1211) mukaan yhden 

CAD-suunnittelijan koulutukseen tulisi varata aikaa noin 10 päivää, jotta metodologiasta 

saadaan täysi hyöty. 

 

Edellä mainitut vaiheet tulisi suorittaa tiiviissä aikataulussa, jotta opitut asiat olisivat 

tuoreessa muistissa siirryttäessä vaiheesta seuraavaan. Tätä mieltä on myös Overstreet 

(2012, s. 9-10) tutkimuksessaan.  
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Peruskurssin ja jatkokurssin jälkeen ehdotetaan pilottiprojektin aloittamista. Pilottiprojekti 

tulisi suorittaa kokonaan V6-ympäristössä ja sen yhtenä tarkoituksena olisi tutkia miten 

yhtenäiset suunnittelutavat ja ohjeistukset toimivat käytännössä. Pilottiprojektin alussa tulisi 

varmistua siitä, että projektissa käytettävien mallirakenteiden viimeisimmät versiot ovat 

siirretty V6-ympäristöön. 

 

Pilottiprojektin aikana tulisi järjestää tilaisuuksia joissa käytäisiin läpi ohjelmaan tulleita 

mahdollisia muutoksia tai päivityksiä sekä jaettaisiin kokemuksia ja hyviä vinkkejä 

ohjelman käyttöön. Tilaisuuden yhtenä tarkoituksena olisi yhtenäisten suunnittelutapojen 

ylläpito ja kehittäminen. Tämän tilaisuuden voisi esimerkiksi sisällyttää kuukausipalaverin 

loppuun, mutta kuitenkin siten, että sille varataan riittävästi aikaa. Tilaisuuksien 

järjestämisen tulisi jatkua toistaiseksi pilottiprojektin jälkeenkin. Pilottiprojektin aikana 

saatujen kokemusten perusteella metodologiaa ja ohjeita voitaisiin vielä tarkentaa, jotta 

niiden optimaalisen toimivuuden varmistamiseksi. Liitteessä 5 on nähtävillä 

implementointisuunnitelman vaiheet kaavion muodossa. 

 

Pilottiprojektin jälkeen V6:een siirryttäisiin kokonaan ja V5:n käytöstä luovuttaisiin. 

Suunnittelutoiminnan jatkuvan kehityksen, sekä mallirakenteiden toimivuuden 

mahdollistamiseksi implementoinnin alussa luotavan ryhmän olemassaoloa sekä toimintoja 

tulisi ehdottomasti jatkaa. Samoin tulisi jatkaa pilottiprojektin aikana aloitettujen 

tilaisuuksien järjestämistä. 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia miten pituusleikkureiden 3D-suunnittelua voidaan 

kehittää hyödyntämällä uuden CAD-ohjelmistoversion ominaisuuksia optimaalisesti. 

Tavoitteena oli myös luoda suunnitelma kyseisen uuden ohjelmiston implementoinnille. 

 

Diplomityö koostuu teoriaosuudesta, haastattelututkimuksesta, sekä käytännön osuudesta. 

Teoriaosuudessa perehdyttiin pituusleikkurin toimintaperiaatteeseen, komponentteihin sekä 

rakenteeseen. Tämän lisäksi syvennyttiin 3D-suunnittelun teoriaan perehtymällä 

suunnittelutapoihin, parametrointiin sekä tietämykseen pohjautuvaan suunnitteluun ja sen 

soveltamiseen. Teoriaosuudessa tutkittiin myös ajankohtaisia ja relevantteja lähteitä 3D-

suunnitteluun liittyen.  

 

Haastattelututkimuksessa haastateltiin Valmet Järvenpään pituusleikkuriosaston 

pääsuunnittelijoita sekä heidän esimiehiään. Tämän lisäksi haastateltiin uutta CAD-

järjestelmää eli CATIA V6:sta käyttäneitä suunnittelijoita sekä suunnittelujärjestelmän 

muutoksen kokenutta henkilöä.  

 

Käytännön osuudessa CATIA V6-ohjelmistoon siirrettiin Valmet OptiWin Drum Compact 

-pituusleikkurin parametroituja mallirakenteita. Näille mallirakenteille myös suoritettiin 

tarvittavia korjauksia. Käytännön osuudessa myös kokeiltiin projektin aloittamista uudessa 

CAD-ympäristössä siirrettyjä mallirakenteita käyttämällä. Käytännön osuudessa 

suoritettujen toimenpiteisiin kuluneita aikamääriä mitattiin ja näiden mittausten perusteella 

luotiin arviot koko pituusleikkurin siirtoon ja korjauksiin tarvittavista aikamääristä. Arviot 

suoritettiin tarvittavien resurssien kartoittamiseksi. 

 

Työn tulokset osoittivat, että yhteisen suunnittelumetodologian luomisella voitaisiin 

tehostaa suunnitteluprosessia merkittävästi. Liian kirjava toiminta ja ohjeistuksen puute 

olivat syynä moniin haastattelututkimuksessa esiin nousseessa ongelmaan. 

Suunnittelumetodologian puute on yleinen ongelma 3D-suunnittelussa 

kirjallisuuskatsauksen mukaan. Kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin alan kirjallisuudesta 

löytyneitä esimerkkejä tehokkaista lähestymistavoista mallintamiseen. 
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Käytännön osuuden tuloksena luodut aikamäärien arviot osoittavat, että Valmet OptiWin 

Drum Compact -pituusleikkurin täydellinen siirto ja korjaus vievät aikaa arviolta noin 730 

tuntia. Kyseessä on resurssien kannalta merkittävä työpanos. Uuden projektin aloittaminen 

uudessa CAD-ympäristössä vie aikaa arviolta noin 40 tuntia, joka olisi toteutuessaan 

erinomainen suoritus. 

 

Kehitysehdotuksissa esitettiin uuden suunnittelumetodologian kehittämistä 

kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen metodologisten lähestymistapojen avulla. Tämän lisäksi 

layout-suunnittelun tehostamiseksi esitettiin tilanvarausmallien käyttöönottoa.  

Metodologian kehittämiseksi, uusien työntekijöiden saamiseksi sekä perehdytyskoulutuksen 

parantamiseksi ehdotettiin yhteistyötä yliopistojen kanssa. 

 

Työn lopussa luotiin implementointisuunnitelma, joka perustuu työn aikana saavutettuihin 

tuloksiin sekä johtopäätöksiin. Kyseisen implementointisuunnitelman avulla CATIA V6 

voidaan ottaa käyttöön tehokkaasti pituusleikkuriosastolla.   

 

Mallinnusmetodologian kehittäminen sekä yhteisten mallinnustapojen laajentaminen ja 

V6:en implementoinnin suunnittelu myös suunnittelun alihankintayritysten käyttöön olisivat 

potentiaalisia jatkotutkimusaiheita 
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  Liite I 

 

Valmet OptiWin Drum Compact -pituusleikkurin jaosrakenne. 

 



  Liite II  

 

Haastattelututkimuksen kyselylomake. 

 

Diplomityö/Haastattelututkimus 

Työn tekijä: Sauli Valkeiskangas 

Työn otsikko: Parametroitava 3D-suunnittelu pituusleikkureiden projektisuunnittelussa 

Työn tavoite: Löytää uusia tehokkaampia tapoja toteuttaa pituusleikkureiden projektisuunnittelu 

hyödyntäen maksimaalisesti Catia V6 CAD-järjestelmän ominaisuuksia. 

Haastattelututkimuksen tavoite: Pituusleikkurin suunnittelun nykytilan ja käytössä olevien 

menetelmien kartoitus.    

 

1. Millainen on pituusleikkurin suunnittelussa käytetty projektiorganisaatio? 

2. Miten kyseinen organisaatio toimii käytännössä? 

3. Millaisia vaiheita pituusleikkurin suunnittelussa on tilauksesta toimitukseen asti? 

4. Mitkä vaiheet vievät/Mikä vaihe vie eniten aikaa? 

5. Aiheuttaako jokin vaihe usein ongelmia? 

6. Millä tavalla kyseiset ongelmat ratkaistaan? 

7. Kuinka kauan pituusleikkurin suunnitteluprosessi kestää tilauksesta toimitukseen asti? 

8. Kuinka monta pituusleikkuria toimitetaan keskimäärin vuodessa? 

9. Millainen on pituusleikkurin tuoterakenteen moduloinnin taso tällä hetkellä? 

10. Onko pituusleikkurin valmistettavuutta otettu huomioon sen suunnittelussa? 

11. Kuinka laajasti pituusleikkureiden mallit ovat parametrisoitu ja automatisoitu? 

12. Miten pituusleikkureiden mallien ylläpito on hoidettu? 

13. Millaisia projektikohtaisia muutoksia asiakkaat vaativat pituusleikkureihin? 

14. Kuinka joustava nykyinen suunnittelutapa on muutoksien ilmaantuessa? 

15. Onko Catia V5:en käytön aikana noussut esiin ohjelman hyväksi todettuja ominaisuuksia, 

joita tulisi käyttää jatkossakin?  

16. Onko Catia V5:en käytön aikana noussut esiin ohjelman toimintaan liittyviä ongelmia, 

jotka vaikuttavat merkittävästi suunnittelutoimintaan? 

17. Miten pituusleikkurin suunnittelussa käytettyjen tiedostojen hallinta on toteutettu tällä 

hetkellä? 

18. Mitä muuta parannettavaa/kehitettävää pituusleikkureiden suunnittelussa on? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Liite III 

 

Haastattelututkimuksen laadullisen analyysin tulosten aihepiirit ja niiden alajaottelu.



  Liite IV 

 

Valmet OptiWin Drum Compact -pituusleikkurin jaosten siirtoihin ja korjauksiin kuluvien 

aikamäärien arviot.
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