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Diplomityön tavoitteena oli kehittää Dust Control Systems Oy:n nykyistä 

suunnittelujärjestelmää yrityksen toiminnan laadun ja suunnittelun tehokkuuden 

parantamiseksi. Suunnittelun suurin pullonkaula on valmistusdokumenttien tuottaminen, 

joten keskeinen tehtävä oli dokumenttien laadun parantaminen ja tuottamisen 

nopeuttaminen. Lisäksi tärkeää oli selkeyttää nykyistä nimikkeiden hallintaa ja ylläpitoa. 

Kehitystyö keskittyi suurelta osin suunnittelujärjestelmän ohjelmistoympäristön 

päivittämiseen ja sen muokkaamiseen. 

Teoriaosuudessa käsiteltiin nykyaikaista suunnittelua ja sen kehittämismahdollisuuksia. 

Lisäksi tarkasteltiin suunnittelun automatisoinnin tuomia hyötyjä sekä erilaisia tuotannon 

tehostamismenetelmiä. 

Kehitysosiossa tutkittiin yrityksen nykyistä suunnittelujärjestelmää ja 

ohjelmistoympäristöä, tuotteiden asettamia vaatimuksia sekä järjestelmän puutteita. Näihin 

liittyi suuresti yhteistyö henkilöstön sekä ohjelmistotoimittajan kanssa. Tutkimuksen 

perusteella ryhdyttiin kehittämään uutta järjestelmäkokonaisuutta, johon liitettiin 

tarvittavia ohjelmistoja ja päivityksiä. Käyttöönottoa varten ohjelmistot konfiguroitiin 

yrityksen tarpeita vastaaviksi. 

Työn tuloksena saatiin kehittyneempi ja nykyaikaisempi suunnittelujärjestelmä ja 

ohjelmistoympäristö. Suunnittelijoiden työtaakkaa saadaan kevennettyä toistuvien 

työvaiheiden pidemmälle viedyllä automatisoinnilla. Uudistettu ohjelmistoympäristö luo 

osaltaan ehtoja ja sääntöjä, jotta virheitä syntyy yhä vähemmän. Lisäksi suunnittelun 

läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä parannetulla dokumenttien tuottamisella.  
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The aim of this master’s thesis was to develop Dust Control Systems Oy’s current design 

system so that it would improve the company’s operational quality and design efficiency. 

One of the main tasks was to improve the quality and to speed up the production of the 

documentation because the biggest bottleneck in the design area is producing proper 

documentation. It was also important to clarify the existing item management and 

maintenance. Development focused mostly on updating and customizing the design 

systems software environment. 

Theoretical part of this master’s thesis processed modern design and its possibilities. Also 

the benefits of design automation and different methods for improving production 

effectiveness are examined in this section. 

Development part examines the company’s current design system and software 

environment, product requirements and weaknesses in the system. This section included a 

lot of cooperation with the staff and software provider. Based on this examination, 

development of advanced design system was started. New software and updates were 

added to design system. For the introduction of the advanced design system, softwares 

were configured with the company’s needs. 

As a result, more advanced and modern design system and software environment was built. 

Designers’ workload will be reduced with more advanced automation, which is directed to 

repeated work steps. The new software environment has terms and rules, so fewer mistakes 

are made. In addition, lead time of the design gets shorter with more advanced document 

production.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö on tehty osana Dust Control Systems Oy:n suunnittelujärjestelmän 

kehitystyötä. Yrityksen valmistamien teollisuuspuhaltimien suunnittelu on monivaiheista, 

ja siten onkin erittäin tärkeää, että suunnittelu on toimivaa ja vastaa tämän päivän 

vaatimuksia. Suunnitteluautomaatit ovat viime vuosina yleistyneet myös pienemmissä ja 

keskisuurissa yrityksissä, mikä lisää huomattavasti varsinkin suunnittelutyön tehokkuutta 

ja yritysten kilpailukykyä. Tästä syystä suunnittelujärjestelmää tulee kehittää jatkuvasti. 

Kuvassa 1 esiintyy eräs yrityksen valmistama teollisuuspuhallinmalli. 

Teollisuuspuhaltimen pääkomponentteja ovat jalusta (1), kaapu (2), sähkömoottori (3), 

sekä kuvassa 2 esiintyvä kaavun sisällä sijaitseva siipipyörä.  

 

 

 

Kuva 1. Teollisuuspuhallin (Dust Control Systems Oy, 2014b). 
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Kuva 2. Siipipyörä (Dust Control Systems Oy, 2014c). 

 

Teollisuuspuhaltimet ovat pääsääntöisesti joko keskipakois- tai aksiaalipuhaltimia, ja niitä 

käytetään ilman ja kaasujen liikuttamiseen. Suurin osa Dust Control Systemsin 

valmistamista puhaltimista on keskipakoispuhaltimia. Niiden toiminta perustuu ilmavirran 

liikkeeseen siipipyörän pyörimisliikkeen avulla, joka synnyttää paine-eron. Kun ilmavirta 

kulkee siipipyörän keskiöstä siipiin, syntyy kineettistä energiaa. (The United States 

Department of Energy) 
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1.1 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on kehittää ja päivittää Dust Control Systems Oy:llä käytössä olevaa 

suunnittelujärjestelmää, jotta voitaisiin parantaa yrityksen toiminnan laatua, tehokkuutta ja 

taloudellista tuottavuutta. Tähän liittyy olennaisesti nykyisen suunnitteluohjelmiston 

päivittäminen ja uusien lisäosien hankkiminen. Tätä varten tehdään yhteistyötä 

ohjelmistotoimittajan kanssa ja pyritään selvittämään kannattavimmat vaihtoehdot 

yrityksen tarpeet huomioiden. Tätä varten luodaan lista ja aikataulu toimitettavista 

sovelluksista. 

 

Tärkeänä tavoitteena on lyhentää yhden laitteen suunnitteluun kuluvaa aikaa. 

Automaattisen suunnittelun kehittämisellä ja eteenpäin viemisellä saadaan vähennettyä 

inhimillisiä virheitä sekä pienennettyä suunnittelun läpimenoaikaa. Näin ollen 

pienennetään kustannuksia ja parannetaan työn laatua. Samalla saadaan automatisoitua 

suunnittelijan tekemiä yksinkertaisia ja toistuvia työvaiheita. Ideaalitilanteessa 

suunnittelijan tehtäväksi jäisi vain tuotettujen piirustusten tarkastaminen. 

 

Tällä hetkellä yhden teollisuuspuhaltimen suunnittelu vie suunnittelijalta keskimäärin 

kolme työpäivää, josta esisuunnitteluun kuluu noin yksi työpäivä ja suunnitteluun noin 

kaksi työpäivää. Suunnittelun kulku ja eri vaiheiden kestot ovat eritelty myöhemmin 

taulukossa 1. Tällä tahdilla yrityksen nykyinen suunnittelukapasiteetti on noin 60 

puhallinta vuodessa suunnittelijaa kohden. Työn aloitushetkellä tavoitteena on yhden 

puhaltimen keskimääräisen suunnitteluajan lyhentäminen kahteen työpäivään. Tämän 

toteutuessa kokonaiskapasiteetti kasvaisi vuositasolla 60 puhaltimesta 90 puhaltimeen 

suunnittelijaa kohden. Näin ollen saavutettaisiin 50 % kapasiteettikasvu. 

 

Suunnittelujärjestelmän ja suunnittelun automatisoinnin kehittämisellä pyritään 

nopeuttamaan valmistusdokumenttien tuottamista, sekä vähentämään niissä esiintyviä 

puutteita ja virheitä. Suunnittelutyön aikaa vievin osuus on valmistusdokumenttien 

luominen ja tarkistaminen. Kehittämisosuuden kannalta on oleellista, että tämän 

työvaiheen kestosta saataisiin karsittua noin 0,5 - 1 työpäivää. Nykyisen arvion mukaan 

suunnittelusta johtuvia virheitä esiintyy noin joka kahdeksannessa puhaltimessa. Virheiden 

määrää pyritään minimoimaan muun muassa automatisoinnin avulla. 
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Osana työn tavoitteita on parantaa nimikkeiden hallintaa sekä ylläpitoa. Lisäksi tavoitteena 

on parantaa nykyisen suunnitteluautomaatin rakennetta ja toimintaa, huomioiden 

suurempitehoisten ja korkeapaineisempien puhaltimien suunnittelun. Työssä tutkitaan 

myös suunnitteluohjelmiston ja yrityksen ERP-toiminnanohjausjärjestelmän (Enterprise 

Resource Planning) integroinnin mahdollisuutta. Integroinnin tavoitteena on, että 

suunniteltujen tuoterakenteiden siirto tapahtuisi jatkossa automaattisesti 

suunnitteluohjelmistosta ERP-järjestelmään. 

 

1.2 Työn rajaus 

Työ on rajattu kohdistumaan yrityksen nykyisen suunnittelujärjestelmän kehittämiseen, 

keskittyen laadun parantamiseen ja suunnittelutyön nopeuttamiseen. Kehittäminen 

kohdistetaan pääosin seuraaviin kohtiin: 

 

 Valmistusdokumenttien laadun parantaminen 

- Suunnitteluvirheiden minimointi. 

 Valmistusdokumenttien tuottamisen nopeuttaminen 

- Tavoitteena keskimäärin 0,5 - 1 työpäivän ajansäästö. 

 Suunnitteluautomaatin rakenteen ja toiminnan kehittäminen pääosin siten, että 

myös suurempitehoisten (500 - 1300 kW) ja korkeapaineisempien (15 - 35 kPa) 

puhaltimien suunnittelu onnistuisi 

 Nimikkeiden hallinnan ja ylläpidon parantaminen 

 Suunnitteluohjelmiston ja ERP-järjestelmän integrointi 

- Automatisoitu rakenteiden siirto. 

 

1.3 Yritys 

Dust Control Systems Oy on perustettu vuonna 1983. Yritys keskittyy ilmansuojeluun 

liittyvien laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja kehittämiseen. Yritys valmistaa 

vaativiin teollisuusoloihin soveltuvia savukaasunpuhdistukseen, pölynpoistoon ja kaasujen 

pesuun liittyviä laitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisuuspuhaltimet ja 

savukaasunpuhdistimet. 

 

Yrityksen päätuote on teollisuuspuhaltimet, jotka valmistetaan ja varustetaan yksilöllisesti 

asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Loppusijoituskohteesta riippuen yritys voi 
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valmistaa runsaasti erilaisia rakennevariaatioita. Yritys valmistaa tällä hetkellä 

päätyypiltään seitsemää erilaista teollisuuspuhallinta, joihin on valittavissa 

siipipyörätyyppi neljästä eri vaihtoehdosta. Yrityksen asiakaskunta koostuu muun muassa 

sellu- ja paperiteollisuudesta, voimalaitoksista sekä metalliteollisuudesta. Yrityksen 

laatujärjestelmä on ISO9001: 2008 mukainen. (Dust Control Systems Oy, 2014a) 

 

Vuodesta 2007 lähtien yrityksen omistajina ovat toimineet Ilkka Korhonen ja Harri 

Järvenpää. Uusien omistajien myötä yrityksen liiketoimintaa on kasvatettu ja kehitetty joka 

osa-alueella. Vuoden 2014 alussa syntyneen liiketoiminta- ja kiinteistökaupan myötä 

suurin osa konepajatoiminnasta siirtyi Loviisasta Voikkaalle. Kaupan myötä Dust Control 

Systemsin työntekijämäärä kasvoi sekä samalla tuotantokapasiteetti laajeni tuntuvasti.  
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2 SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ 

 

 

2.1 Nykyaikainen suunnittelu ja mallintaminen 

Tietokoneavusteinen suunnittelu tuli suunnittelijoiden avuksi 80-luvulla. Siihen asti kaikki 

suunnittelutyö oli toteutettu pääsääntöisesti käsin piirtämällä. Kun suunnitteluohjelmistot 

alkoivat levitä mekaniikkasuunnittelijoiden keskuudessa, kyse oli tietokoneavusteisen 

suunnittelun sijaan pikemminkin piirtämisestä. Näin ollen kyse oli yksinkertaisesta 2D-

mallinnuksesta, jossa eri osilla ei ollut yhteyttä toisiinsa. 3D-mallinnus sai ensimmäisen 

varsinaisen edistysaskeleensa, kun vuonna 1982 markkinoille ilmestyi CATIA (Computer-

Aided Three-Dimensional Interactive Application) 3D-ohjelmisto. (Hietikko, 2007, s. 14-

15.) 

 

Nykyaikainen 3D-mallintaminen noudattaa lähes poikkeuksetta aina samaa kaavaa ja 

samoja vaiheita (Tuhola & Viitanen, 2008, s. 19.): 

 

1. Lähtötiedot 

Suunnittelutyön tekeminen lähtee liikkeelle toimeksiannosta tai luonnoksesta. Joissakin 

tapauksissa suunnittelu voidaan aloittaa jo valmiina olevan tuotteen pohjalta. Tällöin 

suunnittelijalla on käytettävissä jo normaalia kattavammat lähtötiedot. 

 

2. Esivalmistelu 

Suunnittelija syöttää tarvittavat tiedot ja määrittelyt järjestelmään. 

 

3. Mallinnus 

Annettujen tietojen pohjalta suunnittelija luo suunnitteluohjelmalla sketsin eli luonnoksen. 

Luonnoksesta tehdään malli eli osakokoonpano. Suunnittelija tekee lopullista kokoonpanoa 

varten tarvittavat osakokoonpanomallit. Valmiista kokoonpanosta ja osakokoonpanoista 

luodaan lopuksi valmistuspiirustukset ja osaluettelot tuotannolle, jotta valmistus voidaan 

aloittaa. 
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Mallinnus itsessään pitää sisällään kolme päätyyppiä. Nämä tyypit ovat osa, kokoonpano ja 

piirustus. Osalla tarkoitetaan mallin sisältämää yhtä fyysistä komponenttia. Tämä voi olla 

joko standardiosa tai valmistettava kappale. Kokoonpanolla tarkoitetaan kokonaisuutta, 

joka muodostuu erilaisista yhdistetyistä osakomponenteista. Piirustus sisältää tarkkaa dataa 

tuotteesta, kuten eri osien sijainnit ja lukumäärät. (Hietikko, 2007, s. 26.) 

 

Parametrisesta piirremallinnuksesta puhuttaessa tarkoitetaan tietokoneavusteista 

suunnittelua, jossa mallinnus tapahtuu kolmiulotteisen geometrian avulla. Menetelmästä on 

tullut tänä päivänä niin suosittu, että lähes kaikki mekaniikkasuunnittelu suoritetaan 

parametrisella piirremallinnuksella. Tämä johtuu lähes yksinomaan siitä, että 

suunnitteluprosessit ovat monimutkaistuneet ja monipuolistuneet siinä määrin, että 

parametrisen mallinnuksen sisältämät ominaisuudet ovat tarpeen. Luotu 3D-malli sisältää 

lisäksi runsaasti etuja verrattuna 2D-malliin. 3D-mallista saadaan enemmän tietoa tuotteen 

liikeradoista, mahdollisista osien välisistä yhteentörmäyksistä ja muusta mekaanisesta 

toiminnasta. Suurin hyöty parametrisuudesta saadaan siinä, että tuotteen geometria 

muuttuu sitä mukaa, kun siinä olevia mallinnusmittoja muutetaan. (Hietikko, 2007, s. 23, 

25.)  

 

Piirremallinnuksella tarkoitetaan sitä, että kohde mallinnetaan eri piirteistä. Peruspiirteen 

ympärille lisätään uusia piirteitä, jotta lopullinen haluttu malli syntyy.  Piirteisiin voidaan 

lisätä tarvittavaa tietoa esimerkiksi valmistusta varten. Tieto voi olla esimerkiksi 

leikkauspiirteeseen liitetty leikkauksen toteuttamismenetelmä. Lisäksi saadaan 

hyödynnettyä automatisoitua tiedon siirtymää, kun eri osissa tapahtuu muutoksia. 

Piirrepuusta nähdään nopeasti esimerkiksi mallin sisältämät osat ja komponentit, sekä 

niiden eri piirteet. Täten myös muutosten tekeminen onnistuu nopeasti ja helposti. 

Tärkeimmät toiminnalliset piirteet sijoitetaan piirrepuussa ylimmäisiksi, kun taas vähiten 

merkittävimmät alimmaisiksi. Tämän lisäksi mallin piirteet, jotka ovat fyysisestikin lähellä 

toisiaan, tulisi sijoittaa piirrepuussa mahdollisimman lähekkäin.  (Hietikko, 2007, s. 23-

25.) 
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2.1.1 Tuotesuunnittelu 

Suunnittelulla voidaan tarkoittaa prosessia, jossa vaatimukset ja reunaehdot muodostavat 

rakenteen kuvauksen, jolla pystytään toteuttamaan tarvittavat tehtävät. 

Tuotesuunnitteluprosessilla tarkoitetaan tuotekehitysprojektin osaa, jossa 

tietokoneavusteisen suunnittelun avulla luodaan mallit esimerkiksi testausta varten. 

Tuotesuunnittelun päätarkoitus on kuitenkin luoda tuotannolle dokumentit, jotta kyseinen 

tuote voidaan oikeaoppisesti valmistaa ja kokoonpanna. (Hietikko, 2007, s. 12-13.) 

 

Lähtökohtaisesti tuotesuunnittelussa pyritään aina mahdollisimman ergonomiseen, 

turvallisuuskriteerit täyttävään ja kustannustehokkaaseen lopputuotteeseen. Erilaisten 

päätösten ja valintojen tekeminen on tärkeä osa tuotesuunnittelua. Jokainen suunnittelija on 

kuitenkin erilainen ja tästä syystä lopputuloksetkin ovat monesti erinäköisiä. Kahden eri 

ihmisen tekemä sama suunnittelutyö sisältää usein eroavaisuuksia, vaikkakin lopullinen 

toimintaperiaate ja toiminnallisuus ovat samat. Tuotesuunnittelun pohjalta nähdään myös 

syntyvät valmistuskustannukset. Tästä syystä suunnittelijan päätettävissä onkin valtaosa, 

yli 80 % tuotteen valmistuskustannuksista.  (Hietikko, 2007, s. 13.) 

 

Nykypäivänä myös ympäristöajattelu on tullut tärkeäksi osaksi suunnittelua. Tässä 

yhteydessä käytetään monesti termiä ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu. 

Ympäristömyötäisen suunnittelun päämäärien saavuttamiseksi voidaan tukena käyttää 

elinkaariarviointia. Elinkaariarviointi kertoo tuotteen aiheuttamat ympäristövaikutukset sen 

koko elinkaaren aikana. Lähtökohtaisesti ympäristömyötäinen suunnittelu pyrkii 

vaikuttamaan tuotteeseen jo heti alkuvaiheessa, jolloin tarvittavat muutokset voidaan 

helposti tehdä. Kuvassa 3 on esitetty tuotesuunnitteluprosessiin vaikuttavia tekijöitä. 

(Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto, 2001, s. 13-16.) 
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Kuva 3. Tuotesuunnitteluprosessiin vaikuttavia tekijöitä (Sähkö- ja 

elektroniikkateollisuusliitto, 2001, s. 16, muokattu). 

 

Kuvassa 3 näkyvillä tekijöillä on suuri merkitys toimintaympäristössä. Eräs tekijä on 

ympäristöasioiden hoidon arviointikriteerit. Yhä useammin yrityksiä arvioidaan sen 

perusteella, miten yrityksen ympäristö- ja sosiaalisia asioita hoidetaan ja miten niistä 

tiedotetaan eteenpäin. Toisena ovat ympäristömääräykset ja -standardit. Tällä tarkoitetaan 

yrityksen valmiutta ennakoida tulevia muutoksia esimerkiksi ympäristömääräyksiä 

koskien. Kolmantena kohtana on teknologiakehitys. Teknologiakehitystä tulee seurata eri 

osa-alueilla, jotta saadaan tuntemus esimerkiksi tuotannon-, pakkauksen- ja jakelun 

tulevaisuuden kehityssuunnista. (Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto, 2001, s. 15.) 

 

Neljäntenä tekijänä ovat asiakasvaatimukset ja -odotukset. Ympäristökysymysten kohdalla 

on oleellista osata ennakoida asiakkaiden tuotteisiin kohdistamia vaatimuksia ja odotuksia.  

Viides tekijä on kilpailijoiden toiminta ja tuotteet. On erityisen tärkeää seurata 

kilpailijoiden toimintatapoja ja tuotteita. Vertailemalla omia tuotteita kilpailijoiden 

vastaaviin saadaan selkeä käsitys missä asemassa omat tuotteet ovat toisiin verrattuna. 
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Kuudentena kohtana tulee valmistusverkoston yhteistyö. Toimiva ja katkeamaton 

tiedonkulku ja yhteistyö suunnitteluun osallistuvien toimijoiden välillä mahdollistaa sen, 

että lopulliseen tuotteeseen saadaan valittua ympäristömyötäisiä komponentteja ja raaka-

aineita. (Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto, 2001, s. 15.) 

 

2.1.2 DFMA 

DFMA eli Design For Manufacturing and Assembly tarkoittaa kokoonpantavuuden ja 

valmistettavuuden huomioivaa suunnittelua. DFMA:n avulla pyritään sellaiseen 

tuotesuunnittelukokonaisuuteen, että tuotteen lopullisesta kokoonpanosta tulee 

mahdollisimman yksinkertainen ja onnistunut. (Hietikko, 2007, s. 15.) 

 

DFMA:n hyödyntämisellä pyritään parantamaan kokoonpanoa ja valmistettavuutta muun 

muassa keskittymällä osien vähentämiseen. Tämä johtaa säästöihin kustannuksissa, 

vähentää tuotekehityksen tarvetta, lyhentää läpimenoaikoja ja parantaa laatua. DFMA:n 

avulla pyritään vähentämään niin sanottua huonoa suunnittelua, joka taas johtaa 

kustannusten kasvuun ja ongelmiin tuotannossa. (Hietikko, 2007, s. 16-17.) 

 

2.2 Suunnittelun automatisointi 

Yleisesti suunnitteluprosessissa suunnittelun automatisoinnilla tarkoitetaan jonkin 

tapahtuman automatisointia. Automatisointi tapahtuu luotujen sääntöjen perusteella. 

Automatisoitujen toimintojen käyttö on mahdollista, kun yrityksen suunnittelu sisältää 

tietyn säännöllisyyden ja rakenteen. Tällainen automatisoitava tapahtuma voi olla 

esimerkiksi automaattinen PDF-tulostus, DXF-tiedostojen luonti tai muunlaisen tiedoston 

automaattinen luominen. Lähes mikä tahansa vaihe on automatisoitavissa, joten lopullinen 

saavutettu ajansäästö voi olla huomattava. Tämä tarkoittaa myös selvää säästöä 

kustannuksissa. (Cad-Quality Finland Oy) 

 

Eräs merkittävä tekijä suunnittelun automatisoinnissa on suunnitteluautomaattien 

käyttöönotto. Automaattien käyttö on parantanut yritysten suunnittelun tasoa jo vuosia, 

tosin käyttö on ollut yleisintä pääosin vain suurimmilla yrityksillä. Viime vuosina 

automaatit eli konfiguraattorit ovat yleistyneet myös pienten ja keskisuurten yritysten 

joukossa. Automaattien avulla suunnittelijoiden ei tarvitse käyttää työajastaan läheskään 
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niin paljoa aikaa 3D-mallien ja piirustusten tekemiseen kuin aiemmin. (Vanha-Viitakoski, 

2011, s. 13.) 

 

Suunnitteluautomaatit vähentävät suunnittelijoiden työtaakkaa automatisoimalla 3D-

suunnitteluun liittyviä työvaiheita. Automaattien avulla voidaan muodostaa annettujen 

lähtötietojen avulla 3D-malli sekä siihen liittyvät valmistuspiirustukset ja osaluettelot. 

Suunnitteluautomaatit sopivat erityisesti yrityksille, jotka suunnittelevat samankaltaisia, 

mutta kuitenkin yksilöllisiä tuotteita. Vaatimuksena on kuitenkin, että tuotevolyymi on 

tarpeeksi suuri ja tuote modulaarinen. (Vertex Systems Oy) 

 

2.2.1 Hyödyt 

Suunnitteluautomaatin laatimisella saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Seuraavassa on listattu 

merkittävimmät hyödyt (Vertex Systems Oy): 

 

 Yrityksen tuottavuus paranee 

 Suunnitteluprosessi nopeutuu ja kustannukset pienenevät  Vapautuu aikaa ja 

resursseja muualle 

 Vähentää talousosaston kuormitusta 

 Virheiden määrät suunnitteluvaiheessa vähenee 

 Virheiden vaikutus pienenee 

 Läpimenoaika lyhenee sekä tuotannossa että suunnittelussa 

 Tehokkaampi tuoteseuranta 

 Vähäisempi tarve työnsuunnittelulle 

 Integroitavissa laatujärjestelmään 

 Mahdollisuus laatia vaiheittain, jolloin suunnittelu ei kuormitu. 

 

2.3 Kehittämismahdollisuudet 

Suunnittelun ja suunnittelujärjestelmien automatisointi kehittyy vauhdilla jatkuvasti, joten 

laitteiden ja ohjelmien päivittäminen on välttämätöntä, jotta pysytään kehityksessä 

mukana. Automatisoinnin ja automaattien yleistyminen myös pk-yrityksissä laajentaa 

kehityksen merkitystä entisestään. Automatisointia saadaan tehostettua 

suunnitteluautomaattien käyttöönotolla, erilaisilla ohjelmistosovelluksilla ja osien 

integroinnilla. 
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Suunnittelutyön automatisointia edistävät esimerkiksi dokumenttienhallintajärjestelmät, 

massatulostustyökalut, valmistusdokumenttien laadinnan nopeuttaminen, niissä esiintyvien 

virheiden minimointi sekä suunnitteluohjelmiston integrointi erilaisiin tuotannon- ja 

toiminnanohjausjärjestelmiin. 

 

Tärkeää kehittämisessä on tunnistaa eri ohjelmistojen päällekkäisyydet. Kehitystä tapahtuu 

kun samaa tehtävää tekeviä ohjelmistoja poistetaan tai integroidaan keskenään. Turhien 

kustannusten karsiminen on olennaista jo suunnitteluvaiheessa ja suunnittelumuutoksilla 

voi olla suuri vaikutus yrityksen kustannustehokkuuteen. Esimerkiksi siirryttäessä 2D-

suunnittelusta 3D-suunnitteluun, suunnittelu tehostuu oleellisesti. Kun suunnitteluosastolla 

on käytössään toimiva 3D-mallinnusohjelma, sen ympärille saadaan rakennettua tehokas ja 

toimiva suunnitteluympäristö. Suunnittelu nopeutuu, virheet vähenevät, tuotanto voidaan 

aloittaa aikaisemmin ja kustannukset pienenevät. 

 

2.4 Tuotannon tehostamismenetelmät 

Tuotannon tehostaminen on yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista yrityksen toiminnan 

kannalta. Henkilöstön kehittäminen on yksi oleellisimmista yrityksen keinoista tehostaa 

tuotantoa. Yrityksen kilpailukykyisyyden peruskivi on tehokas, osaava ja kokoajan 

kehittyvä työntekijäkaarti. Tehostamista varten on luotu lukuisia eri menetelmiä ja 

ajatusmalleja. Tehostamismenetelmät sisältävät monesti samanlaisia piirteitä, joskin 

menetelmien välillä vallitsee runsaasti painotuseroja. Tehostamismenetelmien yleisimpiä 

yhteisiä piirteitä on lueteltu seuraavassa (Kajaste & Liukko, 1994, s. 12.): 

 

 Asiakassuuntautuneisuus, asiakkaan tärkeys ja huomioiminen 

 Työskentelytapojen tehostaminen, yksilötasolla ja ryhmissä 

 Kustannusten huomioiminen 

 Nollavirheajattelu 

 Keskittyminen oleellisiin alueisiin kuten materiaalivirtojen hallintaan 

 Suunnittelun tehostaminen 

 Nopeat toimitusketjut. 
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2.4.1 Lean-toimintamalli 

Lean-toimintamallin juuret ulottuvat 90-luvulle, jolloin käsite Lean Production tuli 

tunnetuksi. Käsite syntyi eri autoteollisuusyritysten kilpailukykyisyyttä mitanneen 

tutkimuksen tuloksena. Leanin tavoite on tuotannon tehokkuuden maksimointi. 

Pyrkimyksenä on lisätä muun muassa tuotannon joustavuutta, poistaa kaikki hukkatyö, 

yksinkertaistaa tuotantoprosesseja sekä parantaa kilpailukykyä ja laatua. Lean pyrkii 

keskittymään ainoastaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan toimintaan eli toisin sanoen vain 

sellaisia tuotteita tai palveluita tuotetaan, joille on kysyntää. Tuotantoprosessiin kuluvia 

kustannuksia pyritään vähentämään, parantaen samalla asiakastyytyväisyyttä. (Kajaste & 

Liukko, 1994, s. 8-9.) 

 

Keskeistä Leanissa on lisäarvoa tuottamattoman eli hukan poistaminen tuotannosta. Aina 

hukkaa aiheuttavaa tekijää ei suoranaisesti näe, vaan se on piilossa prosessien sisällä. 

Useimmiten hukka tunnistetaan analysoimalla tuotannon kulkua. On tärkeää tunnistaa 

hukkatyö, jotta asiaan voidaan kehittää ratkaisu. Seitsemän yleisintä hukkatuotannon 

aiheuttajaa ovat (Chiarini, 2013, s. 15-19.): 

 

 Ylituotanto, liian aikainen tai myöhäinen tuotanto 

 Raaka-aineiden, keskeneräisten tai valmiiden tuotteiden varastointi 

 Tuotteiden turha liikuttelu 

 Vaatimusten vastaiset tuotteet 

 Turhat liikuttelut 

 Laatutarpeiden ylittäminen 

 Odotteluaika tehtävien välissä. 

 

Suunnittelussa Lean-mallin hyödyntäminen näkyy jatkuvana laadun parantamisena ja 

pyrkimyksenä pienempiin eräkokoihin. Usein tähtäimenä on saavuttaa modulaarinen 

tuoterakenne. Modulaarinen tuoterakenne helpottaa ja parantaa tuotteen 

kokoonpantavuutta. Jotta saavutettaisiin paras mahdollinen tuottavuus, tehdään vain niin 

sanotut pakolliset tehtävät. Nämä tehtävät pyritään kuitenkin toteuttamaan erityisen 

nopeasti ja laadukkaasti. Kuvassa 4 on esitetty Lean-toiminnan periaatekaavio.  (Kajaste & 

Liukko, 1994, s. 10.) 
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Kuva 4. Lean-periaatteet (Lean Enterprise Institute, muokattu). 

 

Kohdassa 1 ”tunnista arvoketju” tarkoitetaan tuoton määrittämistä loppuasiakkaan 

näkökulmasta. Kohdassa 2 ”tunnista arvovirta” pyritään tunnistamaan kaikki mahdolliset 

askeleet arvovirrassa jokaisen tuoteperheen kohdalla. Tämä toteutetaan siten, että 

eliminoidaan arvoa tuottamattomat askeleet. ”3. Järjestä vaiheet jatkuvaksi virtaukseksi”- 

vaihe tarkoittaa sitä, että arvoa tuovat askeleet järjestetään jatkuvaksi virtaukseksi, jolloin 

tuote virtaa sujuvasti kohti asiakasta. 

 

Vaiheessa 4 ”standardoi” pyritään tuotoilla hyödyntämään myös asiakkaita siinä vaiheessa, 

kun virtaus on otettu käyttöön. Vaihe 5 ”jatkuva parantaminen” tarkoittaa, että kun 

arvoketju on määritetty ja tunnistettu, tuottamattomat askeleet poistettu ja virtaus 

toteutettu, aloitetaan askeleet alusta uudelleen ja uudelleen, kunnes niin sanottu täydellinen 

tila on saavutettu. (Lean Enterprise Institute, 2009) 
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2.4.2 Kapeikkoajattelu 

TOC-teoria (Theory of Constraints) tunnetaan tutummin nimellä kapeikkoajattelu tai 

kapeikkoteoria. Ajattelumallin tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. Tuottavuutta 

pyritään parantamaan tunnistamalla tielle asettunut este eli pullonkaula. Kun ongelmakohta 

on tunnistettu, tuotantoprosessia saadaan kehitettyä parempaan suuntaan. (Gustafsson & 

Nykänen & Nyberg, 1988, s. 4-5.) 

 

Kapeikkoajattelun avulla saavutetaan vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. 

Lyhyellä tähtäimellä kapeikkoajattelun vaikutukset näkyvät läpivirtauksen kasvuna, 

läpäisyaikojen lyhentymisenä sekä sidotun pääoman ja varastojen pienentymisenä. Näiden 

toteutuessa yrityksen kannattavuus paranee huomattavasti. Pidemmällä tähtäimellä 

vaikutukset näkyvät lähinnä yrityksen kokonaiskustannusten alenemisena ja tuottojen 

kasvuna. Kuvassa 5 näkyy TOC-teorian kulku ja eri askeleet. (Gustafsson & Nykänen & 

Nyberg, 1988, s. 4.) 

 

 

Kuva 5. Theory of constraints (Vorne Industries Inc, muokattu). 
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Kapeikkoajatteluun voidaan sisältää viisi askelta. Ensimmäinen askel on tunnistaa rajoite 

tai pullonkaula. Tunnistamalla oikea rajoite, voidaan lähteä etsimään vaihtoehtoista 

ratkaisua. Toinen askel on miettiä miten kyseistä rajoitetta voitaisiin mahdollisesti 

hyödyntää. Toisin kuin JIT-tuotantoperiaate, kapeikkoajattelu hyväksyy rajoitteen 

olemassaolon ja samalla pyrkii hyödyntämään sitä. Kolmas askel on tarkastaa, että myös 

kaikki muu prosessiin liittyvä toiminta on kohdistettu tukemaan rajoitteen hyödyntämistä. 

(Fogarty & Blackstone & Hoffmann, 1991, s. 658-659.; Vorne Industries Inc.) 

 

Jos löydettyä rajoitetta ei ole saatu poistettua, neljäs askel on tutkia millä toiminnalla 

rajoite voitaisiin muuttaa sellaiseksi, ettei se enää toimisi rajoitteena. Samalla myös 

pyritään parantamaan suorituskykyä olennaisesti rajoitteen kustannuksella. Viidennen 

askeleen tarkoitus on toistaa prosessi alusta, siirtyen ratkaistun rajoitteen jälkeen 

seuraavaan rajoitteeseen. Lisäksi tässä vaiheessa pyritään välttämään inertian eli liiketilan 

muutosten vastustelun muodostumista uudeksi rajoitteeksi.  (Fogarty & Blackstone & 

Hoffmann, 1991, s. 658-659.; Vorne Industries Inc.) 

 

Kapeikkoajatteluun sisällytetään kolme eri arvoa, joiden avulla pyritään selvittämään 

keinoja kuinka olemassa olevilla resursseilla saadaan lisättyä tuottavuutta (Gustafsson & 

Nykänen & Nyberg, 1988, s. 7.): 

 

1. Läpivirtaus 

          - Sykli, jolla myydyt tuotteet tuottavat rahaa. 

 

2. Varasto 

          - Hankitut tavarat myyntiä varten. 

 

3. Käyttökustannukset 

          - Kustannukset, jotka syntyvät hankitun varaston muuttamiseen läpivirtaukseksi. 
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2.4.3 JIT/JOT 

JIT-tuotantoperiaatteen (Just-in-Time, Suomessa käytetty lyhenne on JOT, Juuri Oikeaan 

Tarpeeseen) perusajatus on, että tehdään juuri oikeaan aikaan vain se mitä tarvitaan ja 

tehdään vain tarvittava määrä. Näin vältetään liian aikainen valmistusprosessi, kun kaikki 

tapahtuu oikealla hetkellä. Mallin avulla saavutetaan johdonmukainen tuotantoprosessi, 

jolla saadaan parannettua tuottavuutta ja laatua, sekä lyhennettyä läpimenoaikaa. JIT-malli 

sai alkunsa Toyotan toimesta 1940-luvulla. (Toyota Motor Corporation) 

 

JIT ja kapeikkoajattelu sisältää paljon samanlaista ajatusmaailmaa. Suurin ero on 

menetelmien tavoitteissa; siinä missä kapeikkoajattelu perustuu tuottavuuden 

parantamiseen, JIT pyrkii vähentämään turhan työn tekemistä. Kapeikkoajattelu eroaa 

myös siten, että se pyrkii keskittymään asetusaikojen lyhentämiseen vain pullonkaulojen 

kohdalta, kun taas JIT pyrkii lyhentämään asetusaikoja koko linjan matkalta. (Gustafsson 

& Nykänen & Nyberg, 1988, s. 15.) 

 

JIT-periaate pyrkii yrityksen kannattavuuden parantamiseen. Se myös antaa hyvän alustan 

Lean-toimintamallin käytölle. Kun toimitus ja valmistus alkavat aina oikeaan aikaan ja 

vain tarvittavalla kapasiteetilla, turhat varastot saadaan karsittua. Varsinkin suomalaisen 

metalliteollisuuden työyhteisöissä JIT-periaatteella pyritään pääosin tuotannon ulkoasun ja 

materiaalivirtojen parantamiseen. (Kajaste & Liukko, 1994, s. 11.) 

 

JIT-tuotannon keskeisiä periaatteita ovat (Uusi-Rauva et al., 2003, s. 371.): 

 

 Nopea läpimenoaika ja tehokas laadunohjaus 

 Jatkuvasti kehittyvä työyhteisö 

 Valmistettavien eräkokojen minimointi 

 Selkeä ja tasainen materiaalivirta 

 Tuotannon tasoittaminen 

 Välivarastojen vähentäminen 

 Yhteistyösuhteiden kehittäminen 

 Toimintatapojen ja -menetelmien jatkuva kehittäminen 

 Ennaltaehkäisevä kunnossapito 

 Tuotteen rakenteen kehittäminen. 
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JIT-tuotanto tuo mukanaan myös joitakin haittapuolia. Seuraavassa on listattu käyttäjien 

eteen tulleita ongelmia (Waters, 2009, s. 294.): 

 

 Toteutuksen kustannukset 

 Suurten parannusten saavuttaminen vie aikaa 

 Vaatii tuotteentoimittajilta täydellistä laatua 

 Lisääntynyt stressi työympäristössä 

 Heikompi joustavuus tarkoille tai muuttuville asiakasvaatimuksille 

 Ongelmat JIT-tuotannon liittämisessä muihin tietojärjestelmiin. 

 

2.4.4 Tuotannon tehostamismenetelmien hyödyntäminen yrityksessä 

Lean-mallin toiminta-ajatus toteutuu kohdeyrityksessä pääosin tehokkaasti. Kuten Leaniin 

kuuluu, yritys tuottaa vain tarvittavia tuotteita ja palveluita, jotta turhaa hukkaa syntyisi 

mahdollisimman vähän. Yritys tuottaa lähes poikkeuksetta yksittäin tilattuja, kustomoituja 

tuotteita eikä massatuotantoa ole. Näin ollen tuotteita valmistetaan varsin 

kustannustehokkaasti, sillä tällöin ei ylijäämää synny. Tällöin myös pystytään 

keskittymään tehokkaammin yksittäisiin tuotteisiin, jolloin korkea laatu saadaan säilytettyä 

ja asiakaskunta laajenee. 

 

Kuten tämänkin työn keskeiseen teemaan kuuluu, tarkoituksena on parantaa ja tehostaa 

suunnittelua, jotta työn laatu paranee ja saadaan ylläpidettyä asiakastyytyväisyyttä. 

Modulaarinen puhallinrakenne helpottaa kokoonpantavuutta, joka säästää aikaa ja 

kustannuksia Leanille ominaisesti. Lisäksi tuotannon kulku pyritään aikatauluttamaan 

tarkasti, jotta lopputuote syntyy juuri oikealla hetkellä. Näin ollen turhaa varastointia 

syntyy vähenevissä määrin. 

 

JIT-tuotantoperiaatteen mukaisesti pyritään tehostamaan tuottavuutta ja saavuttaa 

johdonmukainen tuotantoprosessi. Suunnittelu- ja tuotantoprosessit ovat aikataulutettuja 

tilausten pohjalta. Aikataulun toteutuessa suunnittelutyö ja sen jälkeinen tuotannon 

aloittaminen tapahtuu juuri oikealla hetkellä. Leanille ja JIT-periaatteelle ominaisesti 

yritykselle ei normaalisti synny turhia varastoja kun tuote lähtee heti eteenpäin sen 

valmistuttua. Tämä selkeyttää materiaalivirtaa ja valmistusprosessia. 
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Aika ajoin odottamattomat tekijät saattavat lykätä tai aikaistaa tuotteen valmistumista. 

Nämä tekijät on hyvä ottaa huomioon jo aikataulua laadittaessa, sillä esimerkiksi liian 

aikainen tuotteen valmistuminen aiheuttaa turhaa varastointiongelmaa. Jos tuote valmistuu 

liian aikaisin, useimmissa tapauksissa sitä ei kuitenkaan voida vielä toimittaa 

loppukäyttäjälle. Näin ollen lopputuote saattaa seistä varastossa pitkiäkin aikoja ennen kun 

virallinen toimituspäivä koittaa. Lykkääntynyt valmistuminen taas aiheuttaa ongelmia 

loppukäyttäjälle ja samalla luo negatiivista kuvaa yrityksestä. 
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3 SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

 

 

Suunnittelutyö on keskeinen osa yrityksen tilaus-toimitusprosessia. Prosessi pitää sisällään 

kolme aliprosessia, jotka ovat tarjouksen mittapiirustusten suunnittelu, myytävän tuotteen 

suunnittelu ja loppudokumenttien luonti. Mittapiirustusten suunnittelu pitää sisällään 

tarjouksen liitteeksi tulevat mittapiirustukset sekä muut tekniset dokumentit. 

Mittapiirustukset pitävät sisällään tuotteen päämitat ja nimitiedot, jotta asiakas saa kuvan 

tuotteen koosta, muodoista ja liityntämitoista. Näiden lisäksi mittapiirustukset sisältävät 

huoltotilavaatimukset. Tässä vaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jotta 

asiakas saisi yrityksen tuottamista tuotteista laadukkaan kuvan, tulee myös 

mittapiirustusten olla huolellisesti tehtyjä. (Dust Control Systems, 2014d) 

 

Kun myytävän tuotteen esisuunnitteluvaihe aloitetaan, suunnittelija tuottaa asiakkaalle 

lähetettävän kokoonpanopiirustuksen mahdollisimman täydellisenä ja laadukkaana. 

Kokoonpanopiirustus sisältää projektiot ja kaikki tarvittavat päämitat. Esimerkiksi 

puhallinkokoonpanossa esiintyy päämittojen lisäksi imu- ja paineaukkojen mitat, sekä 

tärinänvaimentimien paikoitus. (Dust Control Systems Oy, 2014d) 

 

Kun asiakas on hyväksynyt kokoonpanopiirustukset, suunnitellaan työ- ja osapiirustukset 

jokaisesta komponentista osto- ja tuotanto-osastoille. Lisäksi tuotteen rakenne luodaan 

ERP-toiminnanohjausjärjestelmään. Kun nämä vaiheet on suoritettu, suunnittelija tuottaa 

asiakkaalle lähetettävän loppudokumentaation. Loppudokumentaatio pitää sisällään muun 

muassa pääkokoonpanopiirustuksen, käyttöohjeet sekä muut sovitut dokumentit. (Dust 

Control Systems Oy, 2014d) 
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DCS:n suunnitteluprosessi vaiheittain: 

 

1. Puhallinlaskenta ja lähtotiedot 

- Lähtötiedot suunnittelulle puhallinlaskentaohjelmasta ja loppusijoituskohteen 

vaatimista lisäehdoista. 

 

2. Lähtötietojen syöttö 

- Lähtötiedot syötetään WebLink-automaattiin 3D-mallin luomista varten. 

 

3. 3D-mallien luonti 

- Automaatti luo mallit ja dokumentit. 

 

4. Tarkastus ja täydennys 

- Suunnittelija tarkastaa mallit, täydentää ja korjaa tarvittaessa. 

 

5. Mittapiirustusten täydentäminen 

- Suunnittelija täydentää ja viimeistelee mittapiirustukset. 

 

6. Piirustusten lähetys 

- Suunnittelija toimittaa mittapiirustukset myyjälle. 

 

7. Rakenteen tiedot ERP-järjestelmään 

- Suunnittelija lisää tuoterakenteen ERP-järjestelmään. 

 

8. Valmistusdokumentit tuotantoon 

- Tuotannon aloittaminen. 
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Taulukossa 1 on esitelty yrityksen suunnitteluprosessin vaiheet sekä taulukoitu lähtökohdat 

nykyisen suunnittelutyön kulusta ja vaiheisiin kuluvista ajoista. Kyseisten aikojen pohjalta 

kehitystyötä lähdetään viemään eteenpäin. 

 

Taulukko 1. Suunnittelun kulku ja niihin kuluvat ajat. 

ESISUUNNITTELU (1 TYÖPÄIVÄ, ~8 h) KULUVA AIKA (vähimmäisarvio) 

1. 3D-mallinnus suunnitteluautomaatilla              30 min 

2. Mallin kopiointi uusille nimikkeille              15 min 

3. 3D-mallin muokkaus              5 h 

     - Mallin tarkastus  

     - Mallin muokkaus, osien lisäys  

     - Ostokomponenttien paikoitus  

4. Laakerilaskenta              30 min 

5. Kokoonpanokuvan luonti              1 h 

 

 

SUUNNITTELU (2 TYÖPÄIVÄÄ, ~16 h) 

 

 

KULUVA AIKA (vähimmäisarvio) 

1. Piirustusten laadinta, täydennys, tarkistus               14 h 

     - Tarkistus  

     - 3D-mallin muokkaus  

     - Parametritietojen täydennys  

     - Mitoitus  

     - Hitsausmerkkien yms. lisäys  

2. PDF-versioiden tulostus              30 min 

3. DXF-tiedostojen luonti              30 min 

4. Tyyppikilpilomakkeen luonti              15 min 

5. Rakenteen luonti ERP-järjestelmään              30 min 
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3.1 Ohjelmistoympäristön modifiointi 

Suunnittelujärjestelmän ja sen sisältämän ohjelmistoympäristön toiminta pohjautuu 

lukuisiin eri ohjelmiin, joiden avulla suunnitteluprosessin tasainen kulku mahdollistetaan. 

Erilaisilla lisäohjelmistoilla ja sovelluksilla saadaan laajennettua ympäristöä aina 

dokumenttien hallinnasta automaattiseen tiedonsiirtoon. Lähtökohtaisesti yrityksen 

nykyinen suunnitteluympäristö hyödyntää kuvassa 6 näkyviä sovelluksia. Kyseisten 

sovellusten pohjalta lähdetään kehittämään ja laajentamaan nykyistä 

suunnittelujärjestelmää ja ohjelmistoympäristöä. 

 

 

Kuva 6. Ohjelmistoympäristö alkutilanteessa. 
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Taulukossa 2 on esitelty erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia, jotka ovat tässä työssä 

oleellisia suunnittelujärjestelmän kehittämisen kannalta. Ohjelmistoista kerättiin tietoa 

vertailua varten ennen valintaa. Projektin alkuvaiheessa ohjelmistotoimittajalta pyydettiin 

tarjousehdotus eri ohjelmistoista, joka sisälsi projektin sisällön, arvioidun työmäärän sekä 

kokonaiskustannukset. 

 

Taulukko 2. Sovellukset ja lisäosat (Convia Oy, 2014a). 

 

Creo 2.0 

 

- Suunnitteluohjelmisto 3D-mallinnukseen. 

 

Creo BOM 

(Bill-of-Materials) 

 

- Attribuuttitiedon kerääjä. 

- Tuottaa osaluettelot ja rakenteet malleista 

toiminnanohjausjärjestelmää varten. 

- Osaluettelot ovat käyttäjän muokattavissa ja ne sisältävät 

myös geometristä tietoa 3D-mallin ominaisuuksista. 

- Massatulostustyökalu, valmistusdokumenttien tulostamiseen 

ja kääntämiseen massa-ajona. 

 

Creo Classification 

 

- Parametrieditori. 

- Toimii attribuuttien, nimien ja materiaalien sääntöjen 

määrittelijänä.  

- Tärkeä osa nimikkeiden hallinnan ja ylläpidon 

määrittämisessä. 

- Nimikkeiden parametrien muokkaaminen ja täydentäminen 

sääntöjen mukaisesti, jolloin nimikkeet pysyvät oikeanlaisina 

toiminnanohjausjärjestelmään siirtyessä. 

 

Creo Link 

 

- Integrointisovellus. 

- Sovelluksen avulla suunnitteluohjelma voidaan integroida 

haluttuun järjestelmään, kuten toiminnanohjausjärjestelmään.  

 

Proxcel 

 

- Excel-pohjainen konfiguraattori / automaattiratkaisu. 
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FrameWork Tools 

 

- Auttaa dokumenttien hallinnassa. 

- Ohjelmien avulla saadaan luotua osakomponenteille ja  

piirustuksille nimikkeet, arvot ja parametrit, joita tarvitaan 

tietojen siirtämisessä toiminnanohjausjärjestelmään. 

 

PDM-

tuotetiedonhallinta 

 

- Hallitsee dokumenttivarastoa. 

- Ylläpitää eri dokumenttien versioita. 

 

Yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti pyrittiin valitsemaan parhaat vaihtoehdot 

uusista ohjelmistoista ja päivityksistä. Näin pyrittiin saavuttamaan nykyaikaisempi ja 

suuremman potentiaalin omaava järjestelmä. Lopulta päädyttiin hankkimaan Creo 2.0, 

Creo BOM, Creo Classification, Proxcel ja Creo Link. PDM-tuotetiedonhallinnan 

hankintaa lykätään ainakin siihen asti kunnes toiminnan volyymit kasvavat. 

 

Kehittämisprojekti ja uusien ohjelmistojen käyttöönotto pyrittiin toteuttamaan siten, että 

yrityksen nykyinen suunnittelutoiminta voi jatkua normaalisti kehitysprosessin aikana. 

Tämä tarkoitti sitä, että uusiin ohjelmiin siirryttäessä ja niiden käyttöä opetellessa vanhat 

ohjelmat säilytettiin taustalla, jotta suunnittelutyö ei opettelun ja asennuksien vuoksi 

hidastuisi. 

 

3D-suunnitteluohjelman kohdalla päädyttiin siirtymään nykyisestä Pro/Engineer Wildfire 

5.0 -ohjelmistosta Creo 2.0 -ohjelmistoon. Creo-ohjelmiston avulla saavutetaan 

nykyaikaisempi suunnitteluympäristö, paremmat päivitysmahdollisuudet tulevaisuudessa 

sekä mahdollistetaan lukuisien lisäosien ja sovellusten integrointi. Suunnitteluautomaatin 

kohdalla päädyttiin ratkaisuun, että nykyinen WebLink-automaatti vaihdetaan excel-

pohjaiseen Proxceliin. Yksi oleellisimmista syistä uuteen automaattiratkaisuun siirtymiseen 

oli se, että vanha WebLink on väistymässä markkinoilta ja päivitykset päättymässä. 

Proxcel on itsessään kehittyneempi ratkaisu, joka on excel-pohjansa ansiosta täysin 

käyttäjän muokattavissa. 
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3.1.1 Ohjelmistojen käyttöönottokoulutus 

Uusien ohjelmistojen ja päivityksien lisääminen aloitettiin ”workshop” koulutus- ja 

konsultointipäivillä. Koulutus ja konsultointi tapahtui DCS:n toimitiloissa 

ohjelmistotoimittaja Convian yhteyshenkilön toimesta. Prosessi aloitettiin Creo 

Classificationin tietokannan asennuksella. Samalla suoritettiin BOM-sovelluksen ja 

Proxcelin asennukset. Kyseiset ohjelmat päivittyvät käyttäjälle kun Creo 2.0 käynnistetään 

käyttäjän toimesta. 

 

Koulutus- ja konsultointipäivät jatkuivat asennuksien jälkeen Creo Classificationin 

konfiguroinnilla yrityksen tarpeita vastaaviksi. Konfiguroinnin yhteydessä Creo 

Classificationiin lisättiin ERP-järjestelmän sisältämiä attribuutteja. Tässä vaiheessa 

konfigurointi suoritettiin alustavasti vain luomalla taulukko nykyisistä syötettävistä 

parametreista, jotta saadaan ymmärrys ohjelmasta ja sen toimintaperiaatteista. 

Myöhemmässä vaiheessa konfigurointia jatketaan, kun saadaan koostettua tarvittavat 

määritykset. Ohjelmaan sisältyi myös käyttökoulutusta. 

 

Lisäksi käytiin läpi BOM-sovellusta ja sen käyttöä. Koulutuksen yhteydessä listattiin 

alustavasti millaista tietoa 3D-malleista halutaan saada exceliin. Listauksen perusteella 

suoritetaan BOM-sovelluksen konfigurointi ja kustomointi. 

 

Toisena koulutuspäivänä käytiin läpi Creo Parametricin käyttöä ja top-down-suunnittelua, 

ja tähän liittyvää skeletonmallien hyödyntämistä. Skeletonmallilla tarkoitetaan niin 

sanottua layout-luonnosta. Malliin luodaan eri parametreja, joita hyödyntämällä ohjaillaan 

kokoonpanoa ja sen sisältämiä osia. Skeletonmalli luodaan ensimmäisenä ja siihen 

sidotaan tulevien osien riippuvuudet. Tähän koulutukseen liittyi oleellisesti Proxcel-

konfiguraattorin käyttökoulutus. Proxcelin käyttöä harjoiteltiin sitä varten luoduilla 

yksinkertaisilla esimerkkimalleilla. 

 

Jo tässä vaiheessa todettiin, että lopullinen Proxceliin siirtyminen toteutetaan vaiheittain 

myöhemmässä vaiheessa siten, että lopulliseen käyttöönottohetkeen asti suunnittelussa 

käytetään vanhaa WebLinkia. Tällöin uuteen ohjelmaan siirtyminen ja sen opettelu ei 

hidasta meneillään olevaa jatkuvaa suunnittelutyöskentelyä. Proxcelin täydellistä 
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muokkaamista ja käyttöönottoa ei ole aikataulun puitteissa mahdollista suorittaa 

diplomityöni aikana, joten se tehdään erillisenä projektina myöhemmin. 

 

Viimeinen koulutuspäivä pidettiin hieman myöhemmässä vaiheessa. Tällä tavoin 

henkilöstölle annettiin aikaa tutustua paremmin uusiin sovelluksiin. Suurimman hyödyn 

saavuttamiseksi suunnittelijat koostivat listan viimeistä koulutuspäivää varten niistä 

asioista, millaista tietoa vielä tarvittiin. Näin saavutettiin maksimaalinen hyöty viimeisestä 

koulutuspäivästä. Suurimmat tarpeet kohdistuivat Classificationin ja Proxcelin käytön 

lisäkoulutukselle. 

 

Koulutuspäivä aloitettiin Creo Classificationin käytön ja muokkaamisen lisäkoulutuksella. 

Lisäkoulutus sisälsi peruskäytön kertausta, sääntöjen määrittelyä ja ohjeistusta. Proxcelin 

käyttöä käytiin tarkemmin läpi luomalla ohjaus nykyisen automaatin mallille. Tällä 

testattiin konfiguraattorin käyttöliittymän vaihtoa nykyisestä WebLinkista uuteen 

Proxceliin. 

 

3.1.2 ERP-toiminnanohjausjärjestelmä 

ERP (Enterprise Resource Planning) on yritysten käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä. 

Järjestelmä integroi yhteen eri osa-alueita yrityksen toimintaan liittyen. Järjestelmien 

nykyaikaistuessa on melko tyypillistä, että eri osat ovat erillisinä komponentteina. Näin 

ollen tarvittavia lisäkomponentteja voidaan lisäillä järjestelmään missä vaiheessa tahansa. 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla toimintojen ohjaaminen ja hallinta onnistuu 

keskitetysti. Kuvassa 7 on esitetty ERP-toiminnanohjausjärjestelmän tyypillisiä 

toiminnallisia moduuleja.  (Kettunen, J. & Simons, M., 2001, s. 48.) 
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Kuva 7. Toiminnalliset moduulit (Kettunen, J. & Simons, M., 2001, s. 48). 

 

Dust Control Systemsin käyttämä ERP-toiminnanohjausjärjestelmä on Oscar Softwaren 

tarjoama Oscar Pro. Oscar Pro nitoo monipuolisesti yhteen yrityksen eri osa-alueet ja 

niiden hallinnan.  Järjestelmä tuottaa reaaliaikaista tietoa esimerkiksi tuotannosta ja 

kapasiteetin riittävyydestä joko koko yrityksen tai pelkästään yksittäisen kuormituspisteen 

osalta. Oscar esittää selkeästi kaiken oleellisen yrityksen liiketoiminnasta, jolloin asioiden 

suunnittelu ja ennakointi helpottuu. Oscar Pro on erikoistunut laajaan ja monipuoliseen 

tuotannonohjaukseen ja projektien hallintaan. (Oscar Software Oy, 2014.) Kuvassa 8 on 

Dust Control Systemsin käyttämän Oscar Pro -järjestelmän päävalikkonäkymä. 
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Kuva 8. Oscar Pro -järjestelmän päävalikko (Oscar Software Oy). 

 

Kuvan 8 päävalikossa näkyy, miten valikot on jaoteltu. Valikot sisältävät alavalikkoja, 

joiden kautta käyttäjä pääsee hallinnoimaan hyvinkin tarkasti ja yksityiskohtaisesti kutakin 

kohdetta. Järjestelmän monimuotoisuudesta ja laajuudesta johtuen on erittäin tärkeää, että 

käyttäjät on perehdytetty huolellisesti ja heille on määritelty vastuualueet tarkasti. Näin 

voidaan minimoida virheet esimerkiksi uusien nimikkeiden luontiin liittyen. Vältetään 

päällekkäisyyksiä tai nimikkeiden puuttumista kokonaan. 

 

Myynnin ja ostojen hallinnan kautta käyttäjä voi hoitaa myynti- ja ostotilauksiin sekä 

laskutukseen liittyvät asiat. Varasto ja tuotehallinnan kautta on mahdollista hallita ja 

ylläpitää nimiketietoja sekä kirjata varastotapahtumia. Asiakkaat ja toimittajat -valikko 

pitää sisällään asiakas- ja toimittajarekisterien ylläpidon. Liikelaskentatoiminnot kuten 

budjetointi ja tositteiden ylläpito löytyvät liikelaskenta-valikosta. Tuotannonohjauksen ja 

tiedonkeruun kautta voidaan hoitaa esimerkiksi työnumeroiden ylläpitoa, työn 

suunnittelua, kuormitusseurantaa ja materiaalitapahtumia. Lisäksi valikosta on saatavilla 

tuotannonohjauksen ja tiedonkeruun raportit. Huoltotilauksia voidaan ylläpitää huolto ja 

laitehallinnan kautta. Yleisten toimintojen kautta voidaan ylläpitää muun muassa 

parametreja, numerosarjoja, sekä myyjien ja ostajien tietoja. 

 

ERP-järjestelmän avulla saavutetaan lukuisia hyötyjä yritykselle ja sen liiketoiminnalle. 

Sen avulla saavutetaan operatiivisia, hallinnollisia, strategisia, IT-infrastruktuurisia ja 
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organisatorisia etuja. Operatiivisia (toiminnallisia) etuja ovat tuottavuuden ja laadun 

paraneminen, sekä kustannusten aleneminen. Hallinnollisia etuja ovat kehitys resurssien 

hallinnan, suorituskyvyn, päätösten teon ja suunnittelun osa-alueilla. Strategisina etuina 

saavutetaan kasvua liiketoiminnan ja ulkopuolisen verkoston laajenemisen saralla. Lisäksi 

kustannusjohtaminen vahvistuu ja kehittyy. IT-infrastruktuurin (tietotekniikkajärjestelmän) 

alueella liiketoiminnan joustokyky kasvaa, kustannukset pienenevät ja kapasiteetti kasvaa. 

Organisatorisina etuina saavutetaan suurempi tuki organisaatiossa tapahtuvien muutosten 

hallintaan ja helpottunut liiketoimintatapojen oppiminen. (Esteves, 2009, s. 27, 29.)  

 

3.2 Nykyisen suunnitteluautomaatin toimintaperiaate 

Tässä työssä suunnitteluautomaatilla tarkoitetaan konfiguraattoria, jonka tehtävänä on 

luoda automaattisesti 3D-malli ja valmistusdokumentit, kun tarvittavat lähtötiedot on 

syötetty. Automaatin käyttö on ensimmäinen askel suunnittelutyössä ja siten myös tärkeä 

osa sitä. Yrityksen suunnitteluautomaatin käyttöönottoprojekti aloitettiin omana 

kehitysprojektinaan vuonna 2009. Automaatista onkin muodostunut erittäin hyödyllinen ja 

tärkeä osa suunnittelua. 

 

Järjestelmä koostuu eri palasista, jotka yhdessä muodostavat toimivan automatisoidun 

systeemin. Suunnitteluautomaatti soveltuu erinomaisesti Dust Control Systemsin tarpeisiin, 

sillä se nopeuttaa merkittävästi samankaltaisten, mutta asiakasräätälöityjen tuotteiden 

suunnittelua. 

 

3D-mallin luomista varten suunnittelija syöttää WebLink-automaattiin tarvittavat 

lähtötiedot. WebLink-automaattiin syötettävät lähtötiedot saadaan 

puhallinlaskentaohjelmasta. Puhallinlaskentaohjelmasta saatavaa dataa lisätään 

konekorttiin, joka toimitetaan suunnittelijalle. Suunnittelijan tehtävä on syöttää konekortin 

sisältämät tiedot automaattiin. Lisäksi lähtötietoihin vaikuttavat asiakkaalta saatavat 

erityisvaatimukset ja toiveet. Taulukossa 3 on eritelty automaattiin syötettävät arvot. 
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Taulukko 3. WebLink-automaattiin syötettäviä arvoja. 

 

Projekti 

 

 Projektitiedot (projektinumero, 

päiväys ja suunnittelija, asiakas) 

 

Puhallin 

 

 Puhaltimen tiedot (tyyppi, koko, 

pyörimis- ja puhallussuunta) 

 

Suoritusarvot 

 

 Suorituskykytiedot (tilavuusvirta 

m³/s, kokonaispaine Pa, tiheys 

kg/m³, pyörimisnopeus 1/min) 

 

Siipipyörä 

 

 Siipipyörätiedot (halkaisija mm) 

 

Akseli 

 

 Akselitiedot (halkaisija mm) 

 

Moottori 

 

 Moottoritiedot (teho kW, 

tyyppi/runkokoko, vääntömomentti 

Nm, akselin halkaisija mm) 

 

Voitelu 

 

 Laakerin voitelutiedot 

 

Varusteet 

 

 Varustetiedot (jäähdytyskiekko, 

eristys, napatiiviste, 

tarkastusluukun sijainti) 

 

Materiaalit 

 

 Materiaalien valinta (kaapu, 

siipipyörä, jalusta) 

 

Pintakäsittely 

 

 Pintakäsittely- ja maalaustiedot 

(kaapu, siipipyörä, jalusta, 

suojukset) 
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Kun tarvittavat lähtötiedot on syötetty automaattiin, annetut parametrit ja arvot siirtyvät 

suunnitteluohjelmistolla luotuihin 3D-pohjamalleihin. Pohjamallit toimivat perusmalleina, 

jotka skaalautuvat annettujen parametrien ja arvojen avulla halutunlaisiksi. 3D-mallin 

luontia nopeuttaa suunnitteluohjelmaan liitetyt komponenttikirjastot, jotka sisältävät 

valmiita standardiosia kuten mutterit ja aluslevyt. Tämän jälkeen suunnitteluautomaatti luo 

annettujen tietojen mukaisen tuotteen sekä valmistusdokumentit. (Vanha-Viitakoski, 2011, 

s. 22.) 

 

Suunnittelijan tehtävänä on tarkistaa luodut mallit ja dokumentit, sekä muokata niitä 

tarvittaessa. Tämä vaihe on erityisen tärkeä, sillä automaatilla ei välttämättä voida toteuttaa 

kaikkia asiakkaan toivomuksia. Täten suunnittelijalla on mahdollisuus tehdä tarvittavia 

lisäyksiä lopullisiin malleihin. Lopulta suunnittelija siirtää valmiin mallin rakenteen 

manuaalisesti ERP-järjestelmään. 

 

Suunnitteluohjelmiston ja ERP-järjestelmän integroinnin päätavoitteena onkin päästä tästä 

manuaalisesta siirtovaiheesta eroon automatisoimalla tapahtuma. Rakenteen siirron lisäksi 

suunnittelija välittää piirustukset ja dokumentit eteenpäin tuotantoon, jotta valmistus 

voidaan aloittaa.  

 

3.2.1 Tuoterakenteen vaatimukset 

Suunnittelun automatisointia varten on tärkeää, että tuoterakenteet ovat modulaarisia. 

Moduloinnilla tarkoitetaan usein yleisesti tuotteen jakamista yksittäisiin moduuleihin eli 

toiminnallisiin komponentteihin. Moduulit ovat irrotettavissa tuotteesta. Moduuleilla on 

tarkoin määritetyt vakioidut rajapinnat, joiden avulla niitä voidaan vaihtaa tai yhdistää 

keskenään. Tavoitteena on saada yhteneväisyys toiminnallisen ja fyysisen rakenteen 

välille, jotta moduulien keskinäiset rajapinnat pysyisivät mahdollisimman yksinkertaisina. 

Päätavoitteena on, etteivät moduulien toiminnot olisi riippuvaisia toisistaan eikä toimintoja 

olisi jaettu toistensa kesken. (Österholm & Tuokko, 2001, s. 8.) 

 

Suunnitteluautomaatin toiminta, ylläpito ja päivitys helpottuvat modulaarisen 

tuoterakenteen ansiosta. Dust Control Systemsin valmistamat teollisuuspuhaltimet ovat 

rakenteeltaan modulaarisia sillä poikkeamalla, että pääkomponenttien mitat skaalataan 

suoraan verrannollisesti siipipyörän halkaisijaan. Modulaarisen rakenteen hyödyt tulevat 
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esille muun muassa siinä, että modulaarisuutta hyödyntämällä puhaltimen eri osat voidaan 

mallintaa erillisinä kokonaisuuksina, jolloin ne eivät ole keskenään riippuvaisia. (Vanha-

Viitakoski, 2011, s. 24-25.) 

 

Modulaarinen puhallinrakenne edesauttaa Lean-ajatusta, kun tuottavuutta pyritään 

parantamaan tekemällä vain pakolliset tehtävät. Koska modulaarinen rakenne parantaa 

tuotteen kokoonpantavuutta, turhalta työltä vältytään ja kokoonpano saadaan tehtyä 

helpommin ja nopeammin. Suunnittelua ja suunnittelujärjestelmää kehitettäessä olisi syytä 

hyödyntää DFMA-menetelmää, eli kokoonpantavuuden ja valmistettavuuden huomioivaa 

suunnittelua. Pyrkimyksenä on suunnitella tuotteet siten, että niiden kokoonpantavuus ja 

valmistettavuus olisi mahdollisimman yksinkertaista. 

 

Modulaarisuuden lisäksi on tärkeää, että tuoterakenne on selkeä. Ennen automatisointia ja 

automaatin laadintaa, tuoterakenteen tulee olla selvitetty. Lisäksi tuotevolyymien tulee olla 

riittävän suuria, jotta suunnitteluautomaatin käyttöönottaminen ja ylläpito on yrityksen 

kannalta järkevää. (Vertex Systems Oy) 

 

3.3 Puutteet ja ongelmat 

Nykyinen suunnitteluautomaatti ja -ympäristö sopivat varsin hyvin yrityksen tarpeisiin, 

mutta tuotantomäärien ja puhaltimien kokoluokan kasvaessa automaatin ja 

ohjelmistoympäristön vaatimukset kovenevat. Lean-mallin ajatus tulee esille 

suunnittelussa, kun pyritään parantamaan laatu. Myös suunnitteluympäristön 

kehittämisessä tärkeä kohde on laadun parantaminen. 

 

Seuraavassa on listattu eräitä nykyisen suunnitteluympäristön sisältämiä puute- tai 

ongelmakohtia, joita pyritään ratkaisemaan kehitysaskelilla: 

 

 Massatulostustoimintojen puute 

 Rakenteiden siirto ERP-järjestelmään joudutaan tekemään manuaalisesti 

 Mitat, hitsausmerkit ja muut merkit joudutaan lisäämään valmistuspiirustuksiin 

manuaalisesti 

 Alttius suunnitteluvirheille 

 Manuaalisten työvaiheiden lisäämä työmäärä ja -aika 
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 Suppeahko WebLink-automaatti, lisäksi päivitykset ovat päättymässä 

 Nimikkeiden parametrien muokkaaminen ja täydentäminen virhealtista, ei 

sisällä erillisiä sääntöjä. 

 

3.4 Suurempitehoiset ja korkeapaineisemmat puhaltimet 

Diplomityön alussa alkuperäisenä ajatuksena oli uudistaa nykyistä automaattia siten, että 

suurempitehoisten ja korkeapaineisempien puhaltimien suunnittelu onnistuisi. Alussa 

tehdyn tutkimuksen perusteella nykyisen WebLink-automaatin mahdollisuudet alkavat 

olemaan rajalliset, sillä sen päivitykset ovat päättymässä. Näin tultiin siihen tulokseen, että 

yrityksen intressien kannalta on oleellista vaihtaa automaatti kokonaan uudempaan, 

kehittyneempään malliin. 

 

Uutena automaattiratkaisuna saatiin Proxcel. Proxcel luo paremmat mahdollisuudet 

muokata automaattia haluttuun suuntaan sen excel-pohjaisuuden ansiosta. Excel-pohjaista 

automaattia voidaan muokata halutessaan esimerkiksi sisältämään useita pienempiä 

automaatteja suorittamaan mallinnustoimintoja. Proxcel mahdollistaa suurempitehoisten ja 

korkeapaineisempien puhaltimien suunnittelun. 

 

3.5 Valmistusdokumenttien puutteiden ja virheiden vähentäminen 

Pro/Engineer-suunnitteluohjelmiston päivitys Creo Parametric 2.0 -versioon on tärkeä osa 

dokumenttien puutteiden ja virheiden vähentämistä. Valmistusdokumenttien laadulla on 

suuri merkitys esimerkiksi tuotantoon. Kun dokumentit sisältävät virheitä, virheet 

kulkeutuvat valmistettavaan tuotteeseen ja syntyy turhaa työtä. Virheiden minimoimisella 

ja laadun parantamisella saavutetaan JIT-periaatteestakin tuttua turhan työn vähenemistä. 

Myös Lean-mallissa yksi yleisimmistä hukkatuotannon aiheuttajista on vaatimusten 

vastaiset tuotteet. 

 

Creo 2.0 luo yhä täydellisemmän 3D-mallin. Seuraavassa on listattu saavutettavia 

ominaisuuksia ja etuja, kun siirrytään Pro/Engineer Wildfire 5.0 -ohjelmistosta Creo 2.0- 

ohjelmistoon (Convia Oy, 2014a): 
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 Selkeämpi, välilehdistä muodostuva käyttöliittymä, myös luonnosta tehdessä 

 Laajennettu, paranneltu ja reaaliaikainen muokkausmahdollisuus työnkululle ja 

käytettävyydelle 

 Paremmat mitoitusominaisuudet, mittojen uudelleensijoitusmahdollisuus 

 Malli muokkautuu automaattisesti kun luodaan reaaliaikaisia muutoksia 

luonnoksille 

 Enemmän rajoitetyyppejä ja rajoitevaihtoehtoja 

 Mahdollisuus lisätä 3D-annotaatioita, selkeät työkalut niiden luomiseen ja 

muokkaamiseen 

 Suoraviivainen välilehtikäyttöliittymä piirustusmoodissa nopeampaan 

toimintojenkäsittelyyn 

 Päällekkäisyydet helposti löydettävissä mallipuusta 

 Monipuoliset työkalut, joilla muokata mallia 

 Paranneltu taulukoiden luominen ja asettaminen. 

 

3.6 Valmistusdokumenttien tuottamisen nopeuttaminen 

Päivitys Creo 2.0 -versioon ja Creo BOM -sovelluksen hankinnat ovat tärkeä osa myös 

dokumenttien tuottamisen parantamista ja nopeuttamista. Lisäosana hankitun BOM-

sovelluksen tarkoituksena on saada koostettua tuotantoon laserosaluettelot, sahauslistat 

sekä rakenne- ja osaluettelot. Nämä dokumentit ovat tärkeä osa tuotteiden 

valmistusprosessia. Listat saadaan automaattisesti 3D-suunnitteluohjelmasta BOM-

sovellusta hyödyntämällä. Tuettuja muotoja ovat XML, Excel ja CSV. Creo BOM pitää 

sisällään massatulostusominaisuuden sekä erilaisia sähköisiä vientimuotoja ja 

tiedonsiirtostandardeja, kuten DXF, PDF, IGES ja STEP. 

 

3.6.1 Creo BOM 

BOM-sovelluksen käyttöönottovaiheessa vaihtoehtoina oli, että BOM-listat valmistetaan 

tietynlaisiksi malleiksi jo toimittajan toimesta. Tällöin BOM-listat saataisiin suoraan Creo-

ohjelmistosta tarkkoina listamalleina. Toinen vaihtoehto oli, että BOM tuotetaan niin 

sanotulla vakioratkaisulla. Eroina näillä kahdella vaihtoehdolla on niiden muokattavuus 

jälkeenpäin. Valmiiden mallien tekemisen jälkeen listojen muokkaaminen jälkeenpäin 

vaatisi ulkopuolista apua ja erityisosaamista. Mikäli listat tuotetaan vakioratkaisulla, niiden 

muokkaaminen halutunlaisiksi onnistuu käyttäjän toimesta. Tällöin voidaan helposti ilman 
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ulkopuolista apua muokata listat halutun näköiseksi ja tekemään asettelut kohdilleen. 

Muokattavuus jälkeenpäin on haluttu ominaisuus, sillä järjestelmän kehittyessä lisäyksien 

tekeminen ilman lisäkustannuksia on yrityksen kannalta tärkeää. 

 

Vaihtoehtoja punnitessa päädyttiin ratkaisuun, jossa BOM tuotetaan vakioratkaisulla. 

Tällöin BOM on vain lista asioista ja tarvittavat muokkauksen voidaan tehdä esimerkiksi 

Excel-ohjelmalla makrojen avulla. Tämä mahdollistaa sen, että yritys voi omien 

työntekijöiden voimin muokata BOM-listoja sopiviksi ja halutun näköisiksi. Liitteessä 2 on 

esitetty eräästä puhaltimesta luotu BOM-raportti, joka sisältää dataa kokoonpanosta. BOM-

raporttiin haettu tieto tulee 3D-mallin sisältämästä tiedosta, joka siirtyy raporttiin. Raportin 

sisältämät parametrit on muokattu yrityksen tarpeiden mukaan. Tällaisia parametreja on 

esimerkiksi valmistusnumero, nimi, standardi, materiaali, suunnittelija ja massa. 

 

Valmistusdokumenttien tuottamisen nopeuttamisen kannalta massatulostustyökalu on 

olennainen sovellus. Yrityksessä suunnittelijat joutuvat tulostamaan ja kääntämään suuria 

määriä dokumentteja jokaisen projektin yhteydessä. Lähtötilanteena oli, että jokainen 

tarvittava dokumentti tulostetaan erikseen suunnittelijan toimesta. Valmistusdokumenttien 

tuottamista voidaankin pitää eräänlaisena pullonkaulana suunnitteluprosessissa. Tästä 

syystä massatulostustyökalun hankinta oli erityisen tärkeää. 

 

Työkalun avulla saadaan tulostettua suunnitteluohjelmalla luotuja piirustuksia ja kääntää 

tiedostoja eri formaatteihin kuten PDF-, DWG- tai DXF- tiedostoiksi. Piirustuksia voidaan 

tulostaa yksittäin tai massa-ajona, jolloin tulostetaan kerralla esimerkiksi kaikki 

työskentelykansiossa olevat piirustukset. Näin säästetään huomattavasti suunnittelijan 

aikaa, kun piirustuksia ei tarvitse erikseen valita ja tulostaa yksitellen. Tulostustyökalun 

avulla suunnittelijan perinteiset tulostusrutiinit vähenevät. Kuvassa 9 näkyy 

tulostustyökalun valintaikkuna. 
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Kuva 9. BOM-sovelluksen massatulostustyökalun valikko. 

 

Creo-ohjelmistossa Export Documents -painikkeen takaa aukeaa tulostusikkuna (kuva 9), 

josta voidaan valita halutut tulostustehtävät. Tulostettavat kohteet voidaan määrätä 

valitsemalla tulostettaviksi esimerkiksi avoinna oleva aktiivinen piirustus, kaikki 

työkansiossa olevat piirustukset tai valitut tiedostot. Lisäksi käyttäjä voi valita haluaako 

tulostaa kohteet vai kääntää ne johonkin tiedostomuotoon. Tällaisia tiedostomuotoja ovat 

esimerkiksi PDF ja DXF. Lisäksi voidaan valita esimerkiksi tulostuspaperin koko, 



45 
 

käännettävien tiedostojen sijoituskansio, nimetä tulostettavat/käännettävät tiedostot tai 

valita halutaanko tiedostot pakata yhdeksi ZIP-tiedostoksi.  

 

Kun työkalusta valitaan piirustuskuvat sisältävä kansio, voidaan tulostaa kaikki 

piirustukset esimerkiksi PDF-muotoon. Tällöin luodaan PDF:t kaikista piirustuksista ja 

jokainen PDF voidaan erikseen nimetä automaattisesti. Nimeäminen tapahtuu asettamalla 

Naming rule -kohtaan koodi ^filename^_^Nimi1. Lopputuloksena PDF-tiedoston nimeksi 

muodostuu ”piirustusnumero_piirustuksen nimi”. Piirustuksen nimen työkalu hakee 

piirustuksen Nimi1-parametrista. 

 

Esimerkiksi teollisuuspuhaltimien kohdalla valmistusdokumenttien tulostus ja kääntäminen 

vievät suunnittelijalta noin 1 - 2 tuntia puhallinta kohden. Kun hyödynnetään massa-ajoa, 

suunnittelijalta kuluu aikaa tulostustyövaiheeseen enää vain noin kymmenesosa aiempaan 

verrattuna. 

 

3.6.2 BOM-listojen määrittelyt 

BOM-listat tuotetaan vakioratkaisulla, jossa listat ulkomuotomalleineen muokataan Excel-

ohjelman makroilla. BOM-listoja ovat esimerkiksi tuotettavat osaluettelot, sahauslistat ja 

laserosaluettelot. Listat saadaan automaattisesti 3D-suunnitteluohjelmasta BOM-

sovelluksen avulla. 

 

Ohjelmistotoimittajalta saadun päivityksen mukana tuli Excel-työkirja, joka tehtävä on 

toimia muokattavana raporttipohjana omille lista- ja raporttitarpeillemme. Kun tuote on 

mallinnettu, valitaan BOM-sovelluksesta raportin luominen (Create BOM report). Kuvassa 

10 näkyy BOM-raportin valintaikkuna, josta voidaan valita haluttu raporttimalli. DCS 

Excel BOM toimii muokattavana raporttipohjana. Kun raporttia luodaan, sovellus kopioi 

mallinnetun kokoonpanon nimellä toimivan työkirjan työhakemistoon (Working directory). 

Lopuksi järjestelmä avaa työkirjan Excelissä. Excel-työkirja sisältää makron, joka lukee 

työkirjaa avattaessa BOM:lla tuottaman XML-datan työkirjaan sisälle. Raporttityyppi voi 

olla All, Cut tai Sheetmetal. 
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Kuva 10. Creo BOM -raporttivalikko. 

 

3.6.3 3D-annotaatiot 

3D-annotaatiot ovat 3D-malliin liitettäviä mallia kuvaavia mittoja, huomautuksia tai 

muistiinpanoja. Niitä voidaan hyödyntää suunnittelutyön eri vaiheissa kuten piirustuksia 

luodessa. Päivitys Pro/Engineer Wildfire 5.0 -ohjelmistosta Creo 2.0 -ohjelmistoon toi 

mukanaan kehittyneemmän 3D-annotaatioiden lisäämisen, joka helpottaa suunnittelijan 

arkea huomattavasti. Kuvassa 11 näkyy perinteinen piirustus sekä 3D-annotaatioita 

sisältävä piirustus. 
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Kuva 11. Perinteinen piirustus ja 3D-annotaatioita sisältävä piirustus (ConnectPress, Ltd.). 
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Seuraava lista sisältää saavutettuja etuja ja ominaisuuksia kun on siirrytty Creo- 

ohjelmistoon (Quinlan, 2014): 

 

 Annotaatiovälilehdet 

- Käyttöliittymä sisältää erilliset annotaatiovälilehdet toiminnoille.  

- Oletustasot annotaatioille, jotka ovat edelleen muokattavissa. 

- Annotaatiotasojen näkymää voidaan helposti navigoida. 

 

 Yksikertaistettu yhdistettyjen tasojen käyttö 

- Yhdistettyjen tasojen luomista ja ylläpitoa helpotettu. 

 

 Annotaatiotyökalut 

- Uusi annotaatiotyökalu olemassa oleville annotaatioille. 

- Käyttäjän ei tarvitse valita annotaatiotasoa, vaan työkalu valitsee sopivimman 

automaattisesti. 

- Käyttäjän ei tarvitse hallita annotaatioiden näkyvyyttä erikseen. 

 

 Lisäominaisuudet 

- Annotaatioiden ulkoasu on käyttäjän muokattavissa. 

- Älykäs dimensioiden uudelleensijoitusominaisuus. 

 

PTC:n toimesta on vertailtu 3D-annotaatioiden lisäämistä Creo 2.0 ja Pro/Engineer 

Wildfire 5.0 -ohjelmistoilla. Tuloksissa selvisi selkeä etu Creo-ohjelmiston hyväksi. 

Kyseisellä ohjelmistolla toteutetut 3D-annotaatiot sisälsivät (PTC Inc.):  

 

 70 % vähemmän hiiren liikuttelua 

 70 % vähemmän hiiren painelua 

 79 % vähemmän valikoiden käyttöä 

 58 % vähemmän aikaa. 
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Voidaan todeta, että Creo sisältää huomattavasti kehittyneemmän 3D-annotaatioiden 

käyttöympäristön Pro/Engineeriin verrattuna. Kuva 12 esittää luotuja 3D-annotaatioita. 

3D-annotaatioita voidaan lisätä osiin tai kokoonpanoihin suoraan. Annotaatiot näkyvät 

suoraan 3D-mallissa halutulla tasolla. 

 

 

Kuva 12. 3D-annotaatiot Creo-ohjelmistossa. 

 

3.7 Proxcel-konfiguraattori 

Tärkeänä osana puutteiden ja virheiden vähentämistä, sekä suunnitteluautomaatin 

monipuolistamista on Proxcel-automaatti. Aiempaan selainpohjaiseen WebLink-automaatti 

verrattuna Proxcel sisältää lukuisia lisäominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Proxcelin laajat 

muokattavuusominaisuudet mahdollistavat yritykselle tulevaisuuden kannalta tärkeän 

seikan, suurempitehoisten ja korkeapaineisempien puhaltimien suunnittelun. Proxcel 

nopeuttaa suunnittelutyötä, sillä sen sisään voidaan rakentaa useita pienempiä automaatteja 

toistuvien tuotekokonaisuuksien suunnitteluun. Tällaisia ovat esimerkiksi 

äänenvaimentimet, imulaatikot ja johtosiipisäätimet. Kuvassa 13 on esimerkkinäkymä 

Proxcelin muokkaustyökalusta. 
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Kuva 13. Proxcelin muokkausnäkymä. 

 

Ohjelman avulla voidaan luoda eri osia ja kokoonpanoja. Yksinkertaisimmillaan Proxcelia 

käytetään muokattaessa erilaisia kokoonpanoja tai osia vastaamaan käyttäjän tarpeita. 

Tarkat määritykset mahdollistavat käyttäjälle tarkan ja yksityiskohtaisen lopputuloksen. 

Käyttäjä voi luoda tietynlaisen graafisen käyttöliittymän käyttämällä Excelin 

perusominaisuuksia ja toimintoja. Näiden ominaisuuksien ja käyttäjän syötteen avulla 

mahdollistetaan erilaisten kokoonpano-ohjelmistojen luominen, joka päivittyy 

automaattisesti jokaisen tehtävän kohdalla erikseen. (Convia, 2014b.) 

 

Proxcel toimii erinomaisena linkkinä suunnitteluohjelmiston ja Excelin välissä. Se sisältää 

lukuisia käyttäjäystävällisiä hyötyjä; käyttöliittymä on mukautettavissa käyttäjän tarpeiden 

mukaan, käyttö ei vaadi ohjelmointiosaamista ja ohjelma vähentää huomattavasti 

suunnittelijan tehtäviä esimerkiksi uutta osaa luotaessa. Käyttäjä voi liittää ohjelmaan 

tarvittavia alasvetovalikoita, joista valita mallille haluttuja mittoja ja ominaisuuksia. 

Luodun ohjelman pohjalta Proxcel luo halutun 3D-malli. 
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Seuraavassa on Proxcelilla saavutettavia ja sen sisältämiä ominaisuuksia (Convia Oy, 

2014c): 

 

 Standardoitu tuoterakenne 

- Vähemmän variaatioita  Vähemmän virheitä  Vähemmän kustannuksia. 

 Tukee useita suunnitteluohjelmistoversioita 

 Automatisoinnilla saavutettavissa jopa 75 % vähennys suunnittelutunteihin 

 Luo malleja automatisoidusti 

- Paikoittaa komponentteja (joko skeletonmallien kanssa tai ilman). 

- Poistaa komponentteja. 

 Päämallin päivitysmahdollisuudet 

- Mahdollistaa eri komponenttien ja toimintojen keskeyttämisen, poistamisen sekä 

jatkamisen. 

 Ohjaa ja asettaa haluttuja dimensioarvoja komponenteille 

 Ohjaa, luo tai poistaa parametreja 

 Mahdollistaa mallien uudelleen nimeämisen 

 Asettaa halutut materiaalit, relaatiot yms. komponenteille 

 Sisältää työkalut virheiden paikantamiseen 

 Ei rajoitteita skeletonmalleille tai kokoonpanotasoille. 

 

3.8 Nimikkeiden hallinta ja ylläpito 

Nimike on systemaattinen, standardi tapa nimetä ja identifioida esimerkiksi komponentti, 

materiaali tai tuote. Se mitkä kokonaisuudet luokitellaan nimikkeeksi, riippuu yrityksen tai 

muun vastaavan toimintatavoista. (Sääksvuori, A. & Immonen, A., 2002, s. 192.)  

 

Nimikkeiden hallintaan ja ylläpitoon on kehitetty eri ratkaisuita, joista eräs on Creo 

Parametricin sovellus Creo Classification. Classificationin hankinnan pääsyitä oli 

nimikkeiden vakaa hallinta ja ylläpito. Classificationin toimenkuvaan kuuluu muun muassa 

attribuuttien, nimien ja materiaalien sääntöjen määritys. Kun nimikkeiden parametreja 

muokataan ja täydennetään sääntöjen mukaisesti, nimikkeet säilyvät oikeanlaisina 

toiminnanohjausjärjestelmään siirrettäessä. 
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Classification vahvistaa luotujen sääntöjen noudattamista, jolloin suunnittelija 

”pakotetaan” valitsemaan arvoja vain sopivista vaihtoehdoista. Suunnittelija ei pysty 

valitsemaan osaa tai materiaalia, jota ei löydy yrityksen valikoimista. Näin vähennetään 

virheiden määrää jo alusta lähtien. Lisäksi sovelluksen avulla saadaan piirustus- ja 

valmistusnumerosarjat siirrettyä automaattisesti hallituiksi. 

 

3.8.1 Classification-määrittelyt 

Classificationin käyttöönottoa varten selvitettiin määrittelyt, mitä parametreja syötetään ja 

mitä tarvitaan sääntöjä varten. Classificationin käyttöliittymän muokkaaminen tapahtuu 

Excel-pohjaisella Creo Classification Admin -muokkaustyökalulla. Liitteessä 1 näkyy 

Admin-työkalun parametrien luomisikkuna. Add New Parameter To DB -ruudussa saadaan 

luotua uusia parametreja asettamalla parametrille nimi, kuvaus, sijainti sekä 

parametrityyppi. Parametri voi olla joko malli- tai piirustusparametri. 

 

Kun tiedot on syötetty, Commit Changes To DB -painikkeella luotu parametri ilmestyy 

joko malli- tai piirustusparametritaulukkoon. Luotu parametri on tämän jälkeen 

yksilöllisesti ja tarkasti muokattavissa Modify-työkalulla. Muokkauksen jälkeen Commit 

Changes To DB -painike tallentaa asetukset tietokantaan. Admin-työkalun avulla saadaan 

luotua ja ylläpidettyä listaa käyttäjistä (Users), materiaaleista (List Of Materials) sekä 

hallittua numerogeneraattoria (Number Generator).  

 

Kuvassa 14 näkyy esimerkkinä parametrien muokkausominaisuus (Modify), jolla 

muokataan materiaaliparametria. Muokkaustyökalulla tehdyt asetukset ja kustomoinnit 

astuvat voimaan kun käyttäjä avaa siihen liitetyn suunnitteluohjelmiston. Creo hakee aina 

käynnistyessään viimeisimmät tehdyt Classificationin asetukset. 
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Kuva 14. Parametrin muokkausnäkymä Classificationilla. 

 

Kuvassa 14 esiintyvään materiaaliparametrin muokkausikkunaan voidaan tehdä halutut 

valinnat ja muokkaukset. Basic Properties -valikosta saadaan muun muassa nimettyä 

parametri, valittua minkä tyyppinen parametri on kyseessä ja asetettua sille oletusarvo. 

Type Options -valikosta voidaan valita onko kyseessä esimerkiksi malli- vai 

piirustusparametri (Model Parameter/Drawing Parameter). Lisäksi voidaan hallita 

ulkoasuasetuksia kuten parametrin sijaintia valikossa ja asettamaan sääntöjä nimeämiselle. 

Halutessaan parametrin taakse saadaan asetettua valmis lista. 

 

Muokkaamisen yhteydessä suunnittelijoiden aiemmin luomat startpart-kappaleet (perus 

3D-malli) liitettiin sovellukseen siten, että valintataulukosta voidaan valita jokin valmiista 

aloitusmalleista. Valittaessa esimerkiksi ainesputken, sovellus luo listan, josta suunnittelija 

valitsee haluamansa kokoisen ainesputken, esimerkiksi ainesputki 70 x 50 tai 40 x 20. 

Suunnitteluohjelmisto luo kyseiset mitat omaavan 3D-mallin, joka on edelleen käyttäjän 

muokattavissa. 
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Seuraavassa on selvennetty parametrin muokkaamiseen (kuva 14) liittyviä oleellisia 

valintaruutuja Classification Admin -työkalussa (Convia Oy, 2014d): 

 

 Description = Parametrin tarkempi kuvaus. 

 Type = Tyyppi, vaihtoehtoina Boolean, Float, Integer tai String: 

- Boolean = Totuusarvomuuttuja. 

- Float = Liukuluku, arvon ja suuruusluokan yhdistelmä. 

- Integer = Kokonaisluku, reaalilukujen joukko. 

- String = Merkkijono. 

 Tool Tip = Antaa kyseisen vihjeen käyttäjälle kunkin valintaruudun kohdalla. 

 Obligatory = Pakollinen, arvo määritettävä. 

 Designated = Määrätty, nimetty. 

 Read Only = Vain luettavissa. 

 Force Capitals = Pakottaa isot kirjaimet. 

 List Parameter = Tekee listan parametrin taakse. 

 List Editable = Määrittää voiko käyttäjä lisätä arvon manuaalisesti vai 

pakotetaanko valitsemaan valmiilta listalta. 

 External List = Ulkopuolinen lista. 

 Slave Parameter = Pakote-ehto parametrille. Jotta ehto toteutuu, pitää toisenkin 

parametriehdon toteutua. Parametrille voidaan asettaa neljä muuta 

parametrirajoitetta. Rajoitteet ovat luotuja parametreja. 

 Index in UI = Käyttöliittymän luettelo/taulukko, tässä voidaan määrittää mihin 

parametri sijoittuu luettelossa/taulukossa. 

 Add Separator to UI = Jos arvo on Kyllä, muodostuu parametrien väliin 

erotusmerkki. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Kuvassa 15 näkyy Classification Admin -työkalulla luotu käyttöliittymä. Käyttöliittymä on 

käyttäjän muokattavissa tarpeen mukaan. Editori tulee esiin kun ryhdytään luomaan täysin 

uutta kappaletta. Editoriin saadaan syötettyä muun muassa parametreja kuten 

valmistusnumero, suunnittelijan nimi, nimiketunnus ja materiaali. 

 

Nimikkeiden muodostaminen perustuu Nimi1- ja Nimi2- nimikkeisiin, joista Nimi1 on niin 

sanottu yleisnimitys, kuten keskipakoispuhallin tai ainesputki. Sitä myös käytetään 

esimerkiksi kokoonpanopiirustuksissa. Nimi2 tarkentaa yleisnimitystä kertomalla 

esimerkiksi keskipakoispuhaltimen tarkan mallin. Nimi2 muodostetaan muun muassa 

ostotilauksia varten. 

 

Kunkin parametrin kohdalle saadaan halutessaan luotua lista, joista käyttäjä voi valita 

valittavissa olevat arvot. Esimerkiksi Suunnittelija-kohtaan luodaan lista, jossa esiintyy 

kaikki yrityksen suunnittelijat. Mikäli konfigurointivaiheessa tähän lisätään, että kyseinen 

kohta ei ole muokattavissa (List Editable - No), käyttäjä ei voi syöttää kyseiseen kohtaan 

mitään muuta kuin mitä listalla on valittavissa. Myös tällä tavoin saadaan estettyä, ettei 

virheellisiä valintoja tule tehtyä. 

 

Creo Classificationin hyödyt saadaan nimenomaan täysin uutta osaa luotaessa. Tämä 

johtuu siitä, että silloin kun osa luodaan suunnitteluautomaatin avulla, ohjelma hakee 

automaattisesti aiemmin luoduista 3D-perusmalleista osan tarkat tiedot. Yrityksen käytössä 

Classificationin hyödyt tulevat esiin lähinnä uusien teräsosien mallintamisen kohdalla.  
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Kuva 15. Luotu käyttöliittymä. 

 

3.9 Suunnitteluohjelmiston ja ERP-toiminnanohjausjärjestelmän integrointi 

Suunnitteluohjelmiston ja ERP-toiminnanohjausjärjestelmän integroinnin tavoitteena on 

suunniteltujen tuoterakenteiden automaattinen siirtyminen 3D-ohjelmistosta ERP-

järjestelmään. Automatisoidun tiedonsiirron toteutustavan valintaa varten tutkittiin ja 

vertailtiin eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja punnittiin yrityksen tarpeiden, toteutukseen 

liittyvien kustannusten, systeemin käytettävyyden ja toiminnallisuuden kannalta. 
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Vaihtoehtoina toteutukselle oli siirtyä suoraan täysin automatisoituun ratkaisuun tai 

toteuttaa tuoterakenteiden siirto toistaiseksi Excel-listojen avulla ilman automatisointia. 

Vaihtoehtoina olivat Creo Link -sovelluksen avulla automatisoitu tiedonsiirto tai Oscar Pro 

-järjestelman sisältämän Ventus-työkalun hyödyntäminen Excel-pohjaisessa 

tiedonsiirrossa. Ventuksen käyttö aiheuttaa edelleen suunnittelijalle manuaalisia 

työvaiheita tuoterakenteita siirrettäessä. Silti vaihtoehtona se on huomattavasti Creo Link -

sovelluksen käyttöönottoa halvempi, sillä hankitun sovelluksen lisäksi yhdistäminen Oscar 

Pro -järjestelmään edellyttäisi Oil2-rajapinnan hankintaa. Näin ollen oleellinen kysymys 

oli, onko vielä nykykapasiteetilla järkevää siirtyä täysin automatisoituun ratkaisuun. 

 

3.9.1 Creo Link 

Convia Oy:n kehittämän Creo Link -sovelluksen käyttöönotto sallisi täysin automatisoidun 

suunnitteluohjelmiston ja toiminnanohjausjärjestelmän välisen integroinnin. Creo Link on 

eri rajapintoja yhdistävä sovellus. Sovelluksen avulla suunnitteluohjelmisto voidaan 

integroida esimerkiksi Excel-ohjelmaan tai toiminnanohjausjärjestelmään. Sovelluksen 

avulla yhteys ohjelmien välillä toimii molempiin suuntiin, joten tieto on reaaliaikaista. 

Kuva 16 hahmottaa suunnitteluohjelmiston ja toiminnanohjausjärjestelmän välistä 

informaation kulkua. Kun tieto liikkuu reaaliajassa, voidaan esimerkiksi 

toiminnanohjausjärjestelmästä saatua tietoa vertailla suunnitteluohjelmistolla tuotettuun 

dataan. 

 

 

Kuva 16. Informaation kulku (Convia Oy, 2014a, muokattu). 
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Kyseisen sovelluksen lisäksi vaaditaan erillinen Oil2-rajapinta, jonka avulla 

mahdollistetaan suunnitteluohjelmiston ja toiminnanohjausjärjestelmän integrointi. Oil2-

rajapinta on Oscar Software Oy:n tarjoama rajapintatyökalu, joka vaaditaan integroinnin 

toteutukseen. 

 

Tarkemman tutkimisen jälkeen päätettiin, että vielä tässä vaiheessa ei hankita Oil2-

rajapintaa kustannussyistä, mutta tehdään kuitenkin tarvittavat toimenpiteet, jotta Creo 

Link voidaan ottaa ongelmitta käyttöön, kun kyseinen hanke tulevaisuudessa toteutetaan. 

Tästä syystä järjestelmien väliselle automatisoinnille mietittiin erilaista vaihtoehtoa, joka 

sopisi paremmin nykykapasiteetille. 

 

3.9.2 Tuoterakenteiden siirto ilman automatisointia 

Vaihtoehtona automaattiselle tuoterakenteiden siirrolle on rakenteiden siirto siten, että 

BOM luo Excel-listat, jotka siirretään Oscar Pro -järjestelmään. Kyseisen järjestelmän 

uusin versio sisältää Ventus-työkaluominaisuuden, jolla kyseinen toiminta mahdollistetaan. 

Tällä ominaisuudella voidaan viedä erittäin spesifisti rajattua tietoa. 

 

Aineisto voidaan siirtää, että sitä joudutaan muuntamaan tekstitiedostoksi. Excel-listat 

sisältävät tarvittavat rakenteet ja nimikkeet. Kun BOM-työkalulla on tuotettu halutunlainen 

lista, voidaan toteuttaa sen siirto Oscariin. 

 

Ventuksen avulla tietoa voidaan liikuttaa molempiin suuntiin akselilla Oscar Pro - Excel. 

Esimerkiksi nimikkeitä perustettaessa Excel-tiedoston sisältämät nimiketunnukset sisään 

luetaan järjestelmään Ventuksen avulla. Työkalulla on mahdollista etsiä jo valmiiksi 

samannimiset nimikkeet, jolloin ohjelma etsii automaattisesti vastaavuudet. Koska Excel-

tiedosto on erillinen luotu tiedosto, kaikki nimikkeet eivät löydy valmiiksi samannimisinä 

vastaavuuksina. Sen takia automaattisesti löytyvien vastaavuuksien lisäksi joudutaan osa 

nimikkeistä täsmäämään manuaalisesti. 

 

Kun nimikkeet on täsmätty, tietojen siirto voidaan suorittaa loppuun. Kun halutaan 

esimerkiksi lisätä nimikkeen sisältämiä tietoja, haetaan halutut nimikkeet ja tiedot rajattuna 

Oscar-järjestelmästä ja siirretään ne Excel-ohjelmaan. Siellä tietoja voidaan 
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yksinkertaisesti muokata oikeanlaisiksi, ja toteuttaa tiedoston siirto takaisin Oscar-

järjestelmään, jolloin tiedot päivittyvät myös tietokantaan. 

 

Diplomityötä tehdessä päädyttiin siihen, että toistaiseksi yrityksen suunnitteluohjelmiston 

ja toiminnanohjausjärjestelmän välinen tiedonsiirto toteutetaan ilman automatisointia. Näin 

ollen tutustuttiin kyseiseen Ventus-työkaluominaisuuteen, jonka kanssa voidaan hyödyntää 

Excel-listoja. Tämä vaihtoehto sisältää edelleen manuaalisia toimenpiteitä, mutta 

kustannuksien kannalta kuitenkin tällä hetkellä parempi ratkaisu. Itse käyttöönotto 

toteutetaan yrityksen sisällä myöhemmässä vaiheessa, kun tarvittavat tiedot on hankittu ja 

listojen muodostaminen on saatu viimeisteltyä.  
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

Diplomityön tarkoituksena oli tehdä yrityksen suunnittelujärjestelmälle ja 

ohjelmistoympäristölle tärkeitä päivityksiä. Hankituille sovelluksille suoritettiin 

kustomointia yrityksen tarpeiden pohjalta, jotta sovelluksista saatiin mahdollisimman 

paljon hyötyä. Muokkaamista tullaan jatkamaan, jotta kehitys pysyy yrityksen tarpeiden 

mukaisena. Muutokset koskivat lähinnä suunnitteluohjelmia ja niiden 

käyttömahdollisuuksien laajentamista. Kuvassa 17 on hahmotelma yrityksen uudistuneesta 

ohjelmistoympäristöstä. Kaikkia kuvassa esiintyviä ohjelmistoja ei ehditty aikataulun 

puitteissa ottamaan käyttöön, mutta lähitulevaisuudessa kyseinen kokonaisuus saadaan 

yrityksen käyttöön täydellisenä. 

 

 

Kuva 17. Uudistunut ohjelmistoympäristö. 
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Kuvaan 17 liittyen taulukossa 4 on esitetty tiivistetysti mitä hyötyä työn alkuperäisten 

tavoitteiden näkökulmasta kukin sovellus tuo mukanaan. Vaikutukset ovat suuntaa antavia 

ja varsinaiset hyödyt nähdään ajan kanssa, kun jokainen sovellus toimii yhdessä 

kokonaisuudessa. Toimivana kokonaisuutena näillä saadaan laskettua yhden puhaltimen 

suunnitteluun kuluvaa aikaa, joka on esitetty aiemmin taulukossa 1. Taulukkoon 1 viitaten, 

varsinkin ”SUUNNITTELU”-kohdan työvaiheita saadaan nopeutettua. Alkuvaiheessa 

tähän vaiheeseen arvioitiin kuluvan 2 työpäivää. Uusien päivityksien avulla tämä työmäärä 

voidaan arviolta puolittaa. Näin päästäisiin lähelle alkuperäistä tavoitetta vähentää 

puhaltimen suunnitteluun kuluvaa työaikaa 0,5 - 1 työpäivällä. Näillä askelilla saadaan 

myös tuotua esille Lean-mallin ajatusta, kun parannetaan yrityksen tehokkuutta, 

suunnittelutoimintaa ja taloudellista tuottavuutta.  

 

Taulukko 4. Vaikutukset tavoitteisiin. 

OHJELMISTO / SOVELLUS VAIKUTUS TAVOITTEISIIN 

 

Creo 2.0 

 

 Valmistusdokumenttien laadun 

parantuminen 

- Täydellisempi 3D-malli. 

- 3D-annotaatiot. 

 Valmistusdokumenttien tuottamisen 

nopeutuminen 

- Annotaatioiden avulla mitat 

3D-malliin, joista suoraan 

piirustuksiin. 

 Sisältää valmiudet integroida 

lisäsovelluksia 

 

Creo BOM 

 

 Valmistusdokumenttien tuottamisen 

nopeutuminen 

- Esimerkiksi mahdollisuus 

koostaa laserosaluettelot ja 

sahauslistat suoraan 3D-mallista 
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halutun näköisinä. 

- Massatulostusominaisuus; 

PDF:ien ja DXF:ien kääntäminen ja 

tulostaminen massa-ajona. 

- Osa- ja rakenneluettelot. 

 

Creo Classification 

 

 Mahdollistaa nimikkeiden 

määrittämisen, hallinnan ja 

ylläpidon 

- Sääntöjen luominen suunnittelun 

yhteyteen. 

 Suunnitteluvirheiden minimointi 

- Kustannusten aleneminen. 

 

Creo Link 

 

 Suunnitteluohjelmiston ja ERP-

järjestelmän integrointi 

- Automaattinen rakenteiden siirto. 

 Suunnittelutyö nopeutuu 

- Manuaalisten työvaiheiden 

poistuminen rakenteen siirrossa. 

 

Proxcel 

 

 Automatisoinnin kehittyminen 

- Mahdollistaa uudenlaiset 

tuoterakenteet. 

 Suunnittelutyö nopeutuu 

- Useat automaattiratkaisut eri 

kokoonpanoille. 

 

Työn alussa tehdyn selvityksen pohjalta päädyttiin valitsemaan uudeksi 

suunnitteluohjelmaksi Creo 2.0. Ohjelman laajat ominaisuudet ja toiminnot havaittiin jo 

heti alussa riittäviksi yrityksen tämän hetken tarpeisiin. Ohjelmistopäivityksen myötä 

luotiin myös mahdollisuus lisäosien integrointiin. Työn tavoitteisiin pääsemiseksi 

hankittiin Creo BOM -attribuuttitiedon kerääjä ja Creo Classification -parametrieditori. 
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BOM tuo helpotusta suunnittelijoiden työhön, kun osaluettelot ja rakenteet saadaan 

tuotettua suoraan malleista. Erityisen tärkeää on, että BOM-sovelluksella saadaan tuotettua 

listoja, joiden avulla saadaan suoraan 3D-mallista tuotettua laserosaluettelot ja sahauslistat. 

Lisäksi massatulostustoiminto vähentää suunnittelijalta toistuvia työvaiheita 

valmistusdokumentteja luotaessa. 

 

Uusien massatulostustoimintojen käyttöönotto nopeuttaa huomattavasti 

valmistusdokumenttien tuottamista. Aiemmin manuaalisesti toteutettu tulostaminen ja 

kääntäminen toteutuvat massa-ajona, jolloin saavutetaan noin 80 - 90 % ajansäästö 

aiempaan verrattuna. 3D-mallinnusta saadaan tehostettua parannetuilla 3D-

annotaatiomahdollisuuksilla. 

 

Nimikkeiden hallintaan ja ylläpitoon Creo Classification on toimiva valinta. Työn aikana 

Classification kustomoitiin vastaamaan yrityksen tämän hetken tarpeita. Lisäksi pyrittiin 

ohjeistamaan Classificationin muokkaustoiminnojen käyttöä. Kun tuotekategoria laajenee 

entisestään, Classification luo mahdollisuudet yhä tarkempaan nimikkeiden hallintaan. 

Classificationia hyödyntämällä suunnitteluprosessi selkiytyy, kun uutta osaa luotaessa 

säännöt ja rajoitukset ohjaavat suunnittelijaa oikeaan suuntaan. Valmistusdokumenttien 

laadun parantamisen osalta kehitys voidaan nähdä lähinnä mahdollisten virheiden 

vähenemisenä. Suunnittelijan on vaikeampi tehdä virhevalintoja, kun valintavaihtoehtoja 

on rajattu. 

 

Yrityksen tarpeita ajatellen Classificationista saatavat hyödyt näkyvät nimikkeiden 

tarkemmassa hallinnassa ja ylläpidossa. Aiemmin sama osa saattoi sisältää useita eri 

nimikkeitä, mutta Classificationin avulla saadaan luotua pohja sille, että nimikkeet säilyvät 

aina samanlaisina ERP-järjestelmään siirrettäessä. Näin saadaan karsittua turhia 

nimiketietoja huomattavasti. 

 

Uutta suunnitteluautomaattiratkaisua etsiessä päädyttiin vaihtamaan vanha WebLink- 

automaatti kehittyneempään Proxceliin. Diplomityön aikana Proxcelia ei otettu vielä 

jokapäiväiseen käyttöön, vaan sillä suoritettiin muutamia mallinnuksia ja testejä, jotta 

saatiin käsitys ohjelman mahdollisuuksista. Havaittiin, että Proxcelin tuleva käyttöönotto 

mahdollistaa yhä suurempitehoisten ja korkeapaineisempien puhallinmallien suunnittelun. 
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Proxcel luo lähes rajattomat mahdollisuudet hyvinkin yksilöllisten tuotteiden 

suunnitteluun, sillä sen sisään voidaan halutessaan rakentaa useita eri automaatteja 

pienempien kokonaisuuksien mallintamista varten. Tämä vähentää huomattavasti 

suunnitteluun kuluvaa aikaa, kun esimerkiksi imulaatikot tai äänenvaimentimet voidaan 

luoda automaatin avulla. 

 

Lopputuloksena saatiin aikaan kehittyneempi ja uusia piirteitä sisältävä 

ohjelmistoympäristö ja suunnittelujärjestelmä, jota pyritään jatkojalostamaan 

tulevaisuudessa vastaamaan kaikkia yrityksen tarpeita. Päätavoitteena on saada 

mahdollisimman pian loputkin sovellukset käyttöön ja osaksi suunnittelukokonaisuutta. 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Tämä diplomityö tehtiin Dust Control Systems Oy:lle. Työ tehtiin osana 

suunnittelujärjestelmän kehityshanketta, jotta voidaan mahdollistaa toiminnan laadun 

parantaminen, tehokkaampi suunnittelu ja yrityksen tuotekategorian laajeneminen. 

Suunnittelujärjestelmän kehittämisellä pyrittiin parantamaan muun muassa yrityksen 

kokonaistehokkuutta ja taloudellista tuottavuutta. 

 

Työssä käsiteltiin ensin suunnittelujärjestelmiä laajemmin, tutustuen nykyaikaiseen 

tuotesuunnitteluun ja mallintamiseen. Näiden lisäksi esiteltiin kehittämismahdollisuuksia 

sekä muutamia tuotannon tehostamismenetelmiä. Työssä pyrittiin tutkimaan miten 

olemassa olevia tehostamismenetelmiä hyödynnetään tai voitaisiin hyödyntää yrityksessä. 

Nykypäivänä yhä useampi yritys pyrkii automatisoimaan työvaiheita mahdollisimman 

paljon, joten aiheellista oli tarkastella tarkemmin myös suunnittelun automatisointia, sen 

mahdollisuuksia ja hyötyjä. Tehokkaalla automatisoinnilla tuotantoa saadaan 

kustannustehokkaammaksi, lyhennetään valmistusaikoja ja vähennetään inhimillisiä 

virheitä. Myös Dust Control Systemsillä on suuri tarve automatisoida samanlaisina 

toistuvat työvaiheet, jotta saadaan pienennettyä esimerkiksi suunnittelijoiden työtaakkaa. 

Näin saadaan sijoitettua resursseja muualle kuten tuotekehitykseen. 

 

Diplomityön oleellisin osuus oli suunnittelujärjestelmän kehittämisosio. Osiossa käsiteltiin 

yrityksen ohjelmistoympäristöä ja nykyisen suunnitteluautomaatin toimintaa. 

Toimintaperiaate esiteltiin tarkemmin, jotta saataisiin kuva mistä lähtökohdista kehitystyö 

aloitetaan. Vaatimuksien ja toiveiden pohjalta rakennettiin uusi, päivitetty 

ohjelmistoympäristö. Työn alussa esiteltyjen työn tavoitteiden pohjalta uusia lisäosia 

pyrittiin muokkaamaan tarpeita vastaaviksi, jotta tavoitteet saavutettaisiin.  

 

Pääosin työssä aloitetut kehitysaskeleet saatiin vietyä pitkälle, jotta päästään 

lähitulevaisuudessa näkemään todelliset hyödyt. Tällä hetkellä suurimmat hyödyt nähdään 

valmistusdokumentteihin liittyvissä työvaiheissa sekä nimikkeiden hallinnassa ja 

ylläpidossa. Aikataulun sekä tehtyjen muutosten puitteissa kaikkia kehityskohtia ei saatu 
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vietyä loppuun asti, mutta tarkoituksena on jatkaa diplomityön jälkeen kesken jääneitä 

kehityskohteita. Aikataulumuutoksiin vaikutti myös yrityksen ulkopuoliset tekijät. 

 

Esimerkiksi suunnitteluohjelmiston ja ERP-toiminnanohjausjärjestelmän integrointi 

hankitun Creo Link -sovelluksen avulla on tarkoitus toteuttaa syksyn 2015 aikana. Suuren 

työmäärän vuoksi myös uuden Proxcel-suunnitteluautomaatin konfigurointi ja käyttöönotto 

suoritetaan lähitulevaisuudessa erillisenä projektinaan. Näiden lisäksi harkinnan alla on 

PDM-järjestelmän hankinta ja käyttöönotto dokumenttien hallintaa varten. 
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