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järjestelmän alle ja arvioida, millaista informaatiota sovellukset voivat tuottaa 
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valmistettavuuteen, liittyvää tuotetietoa keskimäärin 17 prosenttiyksikköä tehokkaammin 

kuin kohdeyrityksen nykyisellä järjestelmällä. Erityisesti virtaustehokkuusmittausten 

perusteella voidaan lisäksi todeta, että tutkittavilla sovelluksilla on nykyjärjestelmää 

parempi kyky mukautua tuoterakenteen muutoksiin. Manufacturing Process Planner ja 

Multi-Structure Manager-sovelluksilla voidaan todeta olevan ominaisuuksia, joiden avulla 

voidaan liittää kohdeyrityksen Product Specialists -tiimin DFMA:n liittyvää tietotaitoa 
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The aim of this Master’s thesis was to develop the management of manufacturability-related 

product data during the design process of power solutions. The capabilities of two 

applications based on PLM-system Teamcenter, Manufacturing Process Planner and Multi-

Structure Manager, fulfilling the goal were also investigated. Another goal of this thesis was 

to bring product data, scattered to several independent systems in the company’s current 

PLM-process, under a single system and to assess what kind of information the investigated 

applications can generate for the use of the case company’s manufacturing execution system. 

 

The thesis was executed using a literature survey to map the connecting factors and mutual 

targets between design for manufacturing and assembly (DFMA) and product lifecycle 

management. In addition, the flow efficiency and the efficiency of product data management 

for both the investigated and the current courses of action were measured to estimate the 

benefits of the investigated applications. 

 

As a result of this thesis, it was distinguished that with the investigated applications, product 

data considering manufacturability can be managed more effectively when compared to the 

current course of action. It was also noticed that the investigated applications are capable of 

generating data that can be used in the case company’s manufacturing execution system.  

 

Based on the results, it could be found out that by using applications integrated to one central 

product data management system, product data created during the creation of process 
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measurements, it was also discovered that the applications possess a better ability to adapt 

to changes in the product structure when compared to the current way of working. The 

investigated applications were found to make it possible to connect the manufacturability-

related know-how of the Product Specialists -team to the company’s PLM-system. 
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1 JOHDANTO  

 

 

Tässä luvussa esitetään diplomityön tausta, tutkimusongelma ja -kysymykset, rajaukset ja 

rakenne. 

 

1.1 Työn tausta 

Digitalisaation saadessa yhä vahvempaa jalansijaa teollisuudessa tiedonvälityksen 

tehokkuuden ja -käsittelykapasiteetin merkitys kasvaa. Tämän seurauksena vaatimukset 

suunnitella, valmistaa ja toimittaa tehokkaasti yksilöllinen ja korkealaatuinen tuote 

asiakkaalle ovat kohonneet merkittävästi. Tehokas tuotetiedon hallinta antaa 

mahdollisuuden yhä reaaliaikaisemmin toteuttaa rinnakkaissuunnittelua ja tuoda tuotteen 

suunnitteluvaiheessa käytettäväksi yhä yksityiskohtaisempaa tietoa suunniteltavasta 

tuotteesta. Ajankohtaisen tiedon tehokas jakaminen tuo tuotesuunnittelun käyttöön 

myöhemmissä elinkaarivaiheissa huomioitavia reunaehtoja, joita suunnitteluvaiheessa on 

lähestulkoon mahdoton huomioida. Tiedon tehokas jakamisen voidaan nähdä koostuvan niin 

jaetun tiedon oikeellisuudesta, tarpeellisen suodattamisesta juuri tietyn sidosryhmän 

käyttöön ja tiedonsiirron nopeudesta.  

 

Massaräätälöinti, valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu (Design For 

Manufacturing and Assembly, DFMA) ja tilauksesta suunniteltu (Engineered To Order, 

ETO)-liiketoimintamallit ovat yritystasolla profiloituneet välineiksi vastaamaan yhä 

tehokkaamman tuotteen tilaus-toimitusketjun tarpeisiin. Näiden toteuttamiseen tarvittavan 

tiedon tehokkaan varastoinnin ja jakamisen mahdollistajina pidetään tuotteen elinkaaren 

hallintaa (Product Lifecycle Management, PLM) ja tuotetiedon hallintaa (Product Data 

Management, PDM). Jotta valmistuksen näkökulmat, vaatimukset ja reunaehdot voitaisiin 

huomioida mahdollisimman tehokkaasti jo tuotteen suunnitteluvaiheessa, PLM-järjestelmän 

tulee kyetä tuomaan näihin reunaehtoihin ja vaatimuksiin liittyvä tieto tuotesuunnittelun 

käyttöön.  

 

1.2 Tutkimusongelma, -kysymykset ja tavoitteet 

Tällä hetkellä DFMA-työtä kohdeyrityksessä toteuttaa erillinen Product Specialists-ryhmä. 

Ryhmällä on erikoisosaamista valmistuksesta ja kokoonpanosta. Vaikka ryhmä tuo 
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suunnitteluprosessiin DFMA-tietotaitoa, kyseinen tietotaito ei vielä ole suoraan 

käytettävissä kohdeyrityksen PLM-järjestelmässä. Lisähaasteen tuovat kohdeyrityksen 

valmistamat lukuisat tilauksesta suunnitellut tuotteet ja niiden sisältämän tuotetiedon 

ajantasaisuuden hallinta. Kohdeyrityksessä tuotetietoa, kuten esimerkiksi suunnittelun ja 

tuotannon tuoterakennenäkymiä, hallitaan useassa eri järjestelmässä. Nykyisessä PLM-

järjestelmässä ei ole käytössä ohjelmistoja tai sovelluksia, joilla voidaan tuottaa ja hallita 

valmistettavuuteen (ja valmistukseen) liittyvää tuotetietoa tehokkaasti.  

 

Tämän diplomityön päätutkimuskysymys on: Miten DFMA-tieto tuodaan tehokkaimmin 

osaksi kohdeyrityksen PLM-järjestelmän sisältöä ja miten huolehditaan käytetyn tuotetiedon 

ajantasaisuudesta? Apukysymyksiä ovat: 

- Kuinka Multi-structure manager -sovellusta voidaan käyttää valmistuksen 

tuoterakenteiden tuottamiseen ja hallitsemiseen jo tuotteen 

suunnitteluvaiheessa? 

- Miten Manufacturing Process Planner -sovelluksella voidaan tuottaa ja 

kehittää kohdeyrityksessä käytettävien valmistusprosessien kuvauksia? 

- Miten mainituilla sovelluksilla tuotettua tuotetietoa voidaan hyödyntää 

kohdeyrityksen valmistuksenohjausjärjestelmässä? (Manufacturing 

Execution System, MES) 

- Miksi DFMA-tieto kannattaa liittää osaksi PLM-järjestelmää rinnakkaisten 

tuoterakennennenäkymien ja prosessisuunnittelun avulla? 

 

Diplomityön päätavoitteena on voimaratkaisujen valmistettavuuteen liittyvän tuotetiedon 

hallinnan kehittäminen Diplomityön aikana otetaan käyttöön kaksi PLM-järjestelmä 

Teamcenteriin liitettävää sovellusta, Multi-structure manager ja Manufacturing Process 

Planner, joiden sopivuutta erityisesti valmistukseen liittyvän tuotetiedon hallintaan 

arvioidaan. Käyttöönotettavien sovellusten on myös tarkoitus tuoda useassa eri 

järjestelmässä ylläpidettävää tuotetietoa saman järjestelmän alle. Lisäksi työssä arvioidaan 

projektissa käyttöönotettavien tuotetiedon hallinnan sovellusten yhteensopivuutta Wärtsilä 

Finland Oy:n valmistuksenohjausjärjestelmään. 
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1.3 Työn rajaukset 

Tämä diplomityö rajataan koskemaan kirjallisuuskatsauksen osalta vain niitä PLM -

järjestelmän osia, joiden välillä ensisijaisesti liikkuu valmistettavuuteen liittyvää tuotetietoa. 

Nämä PLM -järjestelmän osat ovat tietokoneavusteinen suunnittelu (Computer-Aided 

Design, CAD), tuotetiedon hallinta ja toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource 

Planning, ERP). Käyttöönotettavien sovellusten toiminnallisuuksia pilotoidaan W8V31-

moottorin turboahdinalikokoonpanon ja W32 E PP -moottorin turbomoduulin 

eristyslaatikon 3D CAD -datan avulla. Muut moottorin moduulit rajataan tietoisesti 

tutkimuksen soveltavan osan ulkopuolelle. Kahden, koko moottoria suppeamman 

kokonaisuuden tarkastelun katsottiin sisältävän riittävä määrä 3D CAD -dataa, jotta 

tutkittavien sovellusten toiminnot ja mahdollisuudet tutkimusongelman ratkaisemiseksi 

voidaan kartoittaa. Rajaukseen sisältyviä kokoonpanoja on havainnollistettu kuvissa 1 ja 2. 

 

 

Kuva 1. Tutkittava W8V31 -Turboahdinalikokoonpano. 
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Kuva 2. Tutkittava W32 E PP -moottorin turboahtimen eristyslaatikko. 

 

1.4 Työn rakenne 

Luvussa 2 on esitetty käytetyt tutkimusmenetelmät käyttöönotettavien sovellusten 

käyttöönoton hyötyjen tutkimista varten. Luku 3 kuvaa kohdeyrityksen nykyisen PLM-

järjestelmän tutkimukseen soveltuvin osin ja luku 4 luvun 2 mukaisesti suoritetun 

kirjallisuuskatsauksen sisältämän teoriatiedon. Tutkimuksen tulokset on eritelty laadullisiin 

tuloksiin ja kvantitatiivisten mittausten tuloksiin luvussa 5. Työn tulosten ja käytettyjen 

tutkimusmenetelmien analysointi on esitetty luvussa 6. 
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2 KÄYTETYT TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tässä diplomityössä käytetyt tutkimusmenetelmät on esitetty seuraavissa alaluvuissa.  

 

2.1 Kirjallisuustutkimuksen tiedonhakutavat ja lähdekritiikki 

Tutkimuksessa suoritettava kirjallisuustutkimus on luonteeltaan ohjaava. Tiedonhaussa 

oleellista on, että löydetyt lähteet sisältävät nykyaikaisen PLM-järjestelmän ja DFMA:n 

sisältämien käsitteiden, määritelmien ja prosessien lisäksi sellaista tietoa, jonka avulla 

voidaan vastata kysymyksiin  

- Miten ja mitä DFMA-tietoa voidaan liittää osaksi tuotetiedon hallintajärjestelmää? 

- Mitä yhtymäkohtia ja yhteisiä tavoitteita DFMA:lla ja tuotteen elinkaaren hallinnalla 

on? 

 

Tämän diplomityön tiedonhaussa käytettiin kolmea eri viitetietokantaa, jotka ovat SCOPUS, 

ScienceDirect ja Google Scholar. Löydettyjen lähteiden käyttökelpoisuuden arviointiin 

käytetään kolmea kriteeriä, lähteenä käytettävän julkaisun saamien viittausten määrää, 

Journal Citation Reports:n (JCR) ja SJR:n (Scimago Journal & country Rank) 

raportiontivuonna 2014 raportoimia Impact Factoreita (IF), julkaisun saamien vittausten 

määriä sekä julkaisun sijoittumista edustamissaan kategorioissa. Raportointivuosi 2014 

valittiin, koska diplomityön aloitus- ja lähteiden hankkimisajankohtina vuosi 2014 oli 

viimeisin täysi raportointivuosi. 

 

Raja-arvoina mainituissa kriteereissä käytettiin lähteiden luotettavuuden varmistamiseksi 

seuraavia numeerisia arvoja: 

 Lähteenä käytetyn julkaisun Impact Factor on vähintään 0.5 

 Lähteenä käytetyllä julkaisulla on vähintään 100 viittausta raportointivuonna 2014 

 Lähteenä käytetyn julkaisun sijoitus ei kuulu alimpaan kvartaaliin (Q4) missään 

edustamassaan kategoriassa 

 

Kriteerien täyttyminen lähteenä käytettyjen julkaisujen osalta on esitetty liitteessä I. 
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2.2 DFMA-työn tarvitseman suunnittelutiedon hallinnan tehokkuuden mittaaminen lean -

ajatteluun perustuen 

Käyttöönotettavien sovellusten kykyä hallita ja prosessoida suunnitteluorganisaation 

tuottamaa tuotetietoa tuotesuunnittelun aikaisessa DFMA-työssä arvoidaan 

virtaustehokkuuden ja tuotetiedon hallinnan tehokkuuden tunnuslukujen avulla. 

 

Tehokkaaseen tuotetiedon hallintaan voidaan soveltaa Lipiäisen, Papinniemen & Hannolan 

(2013, s. 48) mukaan tuotannossa toteutettavan Lean -ajattelun mukaisesti myös 

tietoperusteista Lean -ajattelua: myös informaatiovirran yhteydessä voidaan pitää 

tarkoituksenmukaisena poistaa virrasta kaikkia arvoa lisäämätön toiminta. Arvo, jota 

tuotteelle lisätään tietyssä prosessissa, määritetään prosessin täyttämän tarpeen avulla 

määrittämällä jokin virtausyksikkö, joka kuvaa tarpeen täyttymistä. Arvoa lisääväksi 

toiminnaksi katsotaan sellainen toiminta, joka vie virtausyksikköä eteenpäin sen 

elinkaaressa. (Modig & Åhlström, 2013, s. 23–24.) 

 

Virtaustehokkuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaiken arvoa lisäävän ajan suhdetta 

prosessiin kuluneeseen kokonaisaikaan. Pelkkä virtaustehokkuus on mahdollista saada 

alhaiseksi vain nopeuttamalla arvoa lisääviä toimenpiteitä, jolloin virtaustehokkuuden arvo 

laskee ja indikoi virheellisesti huononevaa prosessia. Leanin tarkoitus on kuitenkin 

ennemminkin parantaa virtaustehokkuutta eliminoimalla prosessista kaikki arvoa lisäämätön 

toiminta eikä nopeuttaa arvoa lisäävän toiminnan suorittamista. Tästä syystä 

virtaustehokkuuden lisäksi toinen olennainen prosessin tehokkuutta kuvaava tunnusluku on 

nopeus, jolla tarkasteltava prosessi siirtää arvoa tuotteeseen. Tämä voidaan ilmaista 

esimerkiksi vertailtavien prosessien kokonaisaikojen muutoksena. (Modig & Åhlström, 

2013, s. 26–28.) 

 

Informaatiovirrassa tulisi Lean -ajattelun mukaisesti pyrkiä poistamaan virrasta esimerkiksi 

virheet dokumenteissa, identtisen datan tuottaminen useaan kertaan, latausajat sekä tiedon 

noutaminen ja etsiminen eri järjestelmistä (Lipiäinen, Papinniemi & Hannola, 2013, s. 48). 

 

Virtaustehokkuusmittauksessa mitataan aikaa, joka kuluu 41 W32 E PP -moottorin 

komponenttia sisältävän kokoonpanovaiheistuksen luomiseen PLM-järjestelmästä erillisellä 

visualisointiohjelmistolla ja Teamcenter Manufacturing Process Planner -sovelluksella. 



16 

 

Komponenttien järjestys on määrätty ennalta mittausta varten, jotta pienennetään rakenteen 

ulkoaoppimisen vaikutusta kokonaistulokseen. Kokoonpanovaiheistus on hierarkinen 

rakenne, joka kuvaa tarkasteltavan rakenteen sisältämät komponentit ja alikokoonpanot 

niiden kokoonpanojärjestyksessä. 

 

Lisäksi mitataan, kuinka paljon aikaa kuluu yhden objektin vaihtamiseen luodussa 

rakenteessa Manufacturing Process Planner -sovelluksella ja kohdeyrityksen nykyisessä, 

erilliseen visualisointiohjelmistoon perustuvassa toimintatavassa. Objektin vaihtamisella 

havainnollistetaan nykyään käytössä olevan visualisointiohjelmiston ja Manufacturing 

Process Planner -sovelluksen kykenevyyttä tuoterakenteen muokkaukseen ja 

sopeutumiskykyä tuoterakenteen muutoksiin.  

 

Tutkimuksessa visuaalisen kokoonpanojärjestyksen luomiseen tarvittavien operaatioiden 

kuluttama aika luokitellaan arvoa lisäämättömään ja arvoa lisäävään aikaan. Operaatioihin 

kuluvan ajan arvoluokittelun lähtökohtaisena tarpeena käytetään suunnittelun 

tuoterakenteen sisältämien objektien hierarkista järjestämistä tuotteen valmistusprosessin 

mukaiseen järjestykseen. Arvon nähdään lisääntyvän silloin, kun tuoterakenteeseen liittyvää 

tuotetietoa jatkojalostetaan tämän tarpeen saavuttamiseksi. Virtaavana yksikkönä 

tutkimuksessa on suunnittelun tuoterakenne (Engineering Bill of Materials, EBOM), jonka 

sisältämät objektit järjestetään uudelleen itsenäiseksi prosessirakenteeksi (Bill Of Process, 

BOP). Tuoterakenteesta prosessirakenteeseen siirrettävien objektien lisäksi arvoa lisääväksi 

toiminnaksi luetaan prosessihierarkian luonti valmistusprosessiprosessivaiheineen ja -

operaatioineen. Mittauksessa käytettävää tuoterakennetta havainnollistaa kuva 3.  
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Kuva 3. Virtaustehokkuusmittauksessa käytetty prosessirakenne, joka koostuu W32 E PP-

moottorin turboahdinalikokoonpanon eristyslaatikon komponenteista. Kuvassa vaiheet 1-5 

ja niiden alla sijaitsevat operaatiot kuvastavat Manufacturing Process Planner -sovelluksella 

ja nykyisellä, erillisellä visualisointiohjelmistolla luotujen prosessirakenteiden 

hierarkiatasoja. Tasojen luonnille on sekä visualisointiohjelmistossa että Manufacturing 

Process Planner-sovelluksessa omat yksilölliset luontikäskynsä. Käyttäjä siirtää 

komponentit operaatioille, jotka kuvaavat W32 E PP -moottorin valmistusprosessissa 

suoritettavaa turboahtimen eristyslaatikkoa kokoavaa työtehtäväkokonaisuutta. 

 

Komponentit sijoitettiin mittauksessa käytettävässä prosessirakenteessa 

kokoonpanovaiheille 2 ja 5 niiden kokoonpanoprosessissa suunnitellun sijainnin mukaisesti. 

Komponenteille luotiin oma operaationsa, jotta mittaus huomioisi myös riittävän 

yksityiskohtaisen prosessirakenteen tason luonnin. 

 

Virtaustehokkuusmittauksen tuloksena saadaan lukuarvo prosessirakenteen luonnin 

virtaustehokkuudelle. Virtaustehokkuus määritellään (Modig & Åhlström, 2013, s. 26, 28): 

 

𝑉𝑖𝑟𝑡𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 =  
𝐴𝑟𝑣𝑜𝑎 𝑙𝑖𝑠ää𝑣ä𝑛 𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑚ää𝑟ä 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑠𝑠𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎
  (1) 

 

, missä arvoa lisäävän ajan määrä kuvaa aiemmin määritellyn tarpeen täyttymistä edistäviin 

operaatioihin kulunutta aikaa ja prosessiin kulunut aika sitä aikaa, joka kuluu suunnittelun 

tuoterakenteelle rinnakkaisen prosessirakenteen luontiin tai muokkaamiseen. 
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Prosessirakenteen luonnin tapauksessa mitattavan ajanjakson alkupisteenä käytetään PLM-

järjestelmän pikakuvakkeen valitsemishetkeä työaseman työpöydältä ja loppupisteenä 

ajanhetkeä, jolloin tutkimuksen kohteena kulloinkin oleva järjestelmä on siirtänyt viimeisen 

käyttäjän suunnittelun tuoterakenteesta siirtämän objektin omalle paikalleen 

prosessirakenteessa. Tuoterakenteen muuttamisen tapauksessa ajan mittaaminen aloitetaan 

tilanteesta, jossa PLM-järjestelmän käyttöliittymäikkuna on testihenkilön näytöllä ja mittaus 

lopetetaan hetkeen, jolloin käyttäjän siirtämä, korvaava objekti on sovelluksen tai 

visualisointiohjelmiston toimesta siirtynyt tarvittavalle paikalle niin 3D-mallissa kuin 

prosessirakenteen hierarkiassakin. 

 

Lisäksi tuotetiedon hallinnan tehokkuutta eri toimintatapavaihtoehdoilla mitataan Stark:n 

(2015, s. 148, 213, 214) teoksessaan mainitsemilla tuotetiedon hallinntaan liittyvillä 

tunnusluvuilla. Nämä käytetyt tunnusluvut ovat identtisen tuotedatan kopioitumisen määrä, 

erillisten käyttöliittymien määrä, automaattisen muutoksen propagoinnin alaisen datan 

määrä ja ulos järjestelmästä siirretyn datan määrä. 

 

2.3 Tehokkuusmittareiden arviointi Sinkin kriteerien avulla 

Käytetyn analysointitavan soveltuvuutta diplomityössä tutkittavien sovellusten arviointiin 

kartoitettiin kolmentoista Sinkin (1985) kriteerin avulla. Nämä kolmetoista kriteeriä ovat 

validiteetti, tarkkuus, reliabiliteetti, tasapainoinen kokonaisanalyysi, ainutkertaisuus, 

kattavuus, kvantifioituvuus, kalibroitavuus, yksinkertaisuus, kustannustehokkuus, 

merkitsevyys, uskottavuus ja aikasidonnaisuus (Sink, 1985, s. 68–69). 
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3 KOHDEYRITYKSEN NYKYINEN PLM-PROSESSI JA 

KÄYTTÖÖNOTETTAVAT SOVELLUKSET 

 

 

Tässä luvussa esitetään kohdeyrityksen nykyinen PLM-prosessi tutkimukseen soveltuvin 

osin. Luku on jaoteltu niin, että ensin esitetään kohdeyrityksen nykyinen PLM-prosessi ja 

sen jälkeen järjestyksessä käyttöönotettavien sovellusten sijainti PLM-prosessissa ja sen 

jälkeen käyttöönotettavat sovellukset. Luku päättyy yhteenvetoon käyttöönotettavista 

sovelluksista. 

 

3.1 Nykyisen PLM-prosessin kuvaus 

Nykyisessä toimintatavassa DFMA-työn kohteena oleva 3D-geometriatieto tuotetaan CAD-

järjestelmällä, joka on integroitu osaksi PLM-järjestelmä Teamcenteriä. Suunniteltavat 

moottorit koostuuvat useista erillisistä moduuleista, joita suunnitellaan samanaikaisesti. 

Moduulien suunnitteluvaiheen tullessa päätökseen moduulien revisioitu geometria 

vapautetaan tuotantoon. Erikseen suunnitellut moduulit vapautetaan seuraavan 

elinkaarivaiheen käyttöön niiden vapautusjärjestyksessä. Suunniteltavissa moduuleissa 

käytetään apuna PLM-järjestelmäobjektityyppiä Help Material, johon suunniteltavan 

moduulin lisäksi tuodaan sen ympäristöä niinkutsuttuina taustamalleina. Taustamallien 

avulla voidaan tarkastella, millaisiin rajapintoihin suunniteltavan moduulin on sovittava. 

Jokaisesta tuotantoon vapautetusta moduulista lähetetään PLM-järjestelmän kautta 

muutosilmoitus (Engineering Change Notice, ECN), jossa muutoksesta tai luodusta 

moduulista jaetaan tarpeellinen tieto relevanteille henkilöille. (Ritari, 2016.) 

 

Tuotantoon vapautuksen jälkeen moduulit tulevat Master Data -vaiheeseen, jossa vaiheesta 

vastaava osasto rakentaa tuotantoon vapautetuista moduuleista tuoterakenteen. Suunnittelun 

tuoterakenne esittää asiakkaan tilaamaa toiminnallista kokonaisuutta. Master Data -vaiheen 

luoma tuoterakenne sisältää tarvittavat tuotannonohjausparametrit, kuten esimerkiksi tiedon 

siitä, missä kokoonpanovaiheessa kyseinen komponentti kulutetaan, mitkä tuoterakenteen 

osat valmistetaan itse, missä käytetään ulkoista palveluntarjoajaa ja millaiset hankinta-ajat 

liittyvät mihinkin ulkoisilta palveluntarjoajilta hankittaviin tuoterakenteen osiin. (Ritari, 

2016.) 
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Master Data -vaiheen tuotannonohjausparametrien perusteella nykyinen erillinen 

tuotedatanhallintajärjestelmä rakentaa suunnittelun tuoterakenteesta tuotteen valmistusta 

mukailevan tuotannon tuoterakenteen (Production BOM, PBOM). PBOM:n sisältämien 

tuotannonohjausparametrien avulla kohdeyrityksen ERP-järjestelmä voi aikatauluttaa 

tuoterakenteen vastaaman tuotteen tarvitsemien materiaalien hankinnan ja 

tuotantoprosessin. Kohdeyrityksen MES-järjestelmä käyttää ERP-järjestelmän PBOM:nkin 

informaatiota hyödyntävää tuotantotilausta tuotantotilauksen mukaisen valmistusprosessin 

ohjaukseen, aikatauluttamiseen ja seuraamiseen. (Ritari, 2016.) 

 

Nykyisessä PLM-prosessissa uusien tuotteiden kokoonpanomenetelmien kuvaukset 

tuotetaan erillisellä visualisointiohjelmistolla, joka hyödyntää kevyttiedostomuotoja 

tarvittavan tuotesuunnitteludatan tuomiseksi kokoonpanomenetelmäsuunnittelun käyttöön. 

Kevyttiedostomuotoihin perustuvat komponenttien ja moduulien geometriat siirretään PLM 

-järjestelmän ulkopuolelle erillisiksi kevyttiedostoiksi ja näistä erillisistä tiedostoista 

kootaan tarkasteltavan tuotteen tai sen osan kokoonpanoa vastaava visuaalinen järjestys, 

jonka avulla tarkastellaan tuotteen tai sen osan kokoonpantavuutta ja määritetään 

esimerkiksi eri komponenttien keskinäinen kokoonpanojärjestys. Kokoonpanomenetelmän 

visuaaliseen kuvaukseen voidaan liittää valmistuksessa käytettävien kokoonpanotyökalujen 

geometrioita samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin geometriatietoa, jotta tuotteen 

kokoonpantavuudesta voidaan varmistua myös käytettävien työkalujen suhteen. (Ritari, 

2016.) 

 

Konseptisuunnittelun aikana tuotteen kokoonpanomenetelmää päivitetään sitä mukaa, kun 

tieto tarkasteltavan geometrian muutoksesta saavuttaa prosessinkehittäjän. Käytännössä 

geometrian muuttuminen tarkoittaa uutta geometriaa vastaavan kevyttiedoston hakemista ja 

siirtämistä ulos PLM-järjestelmästä, sen lisäämistä prosessia kuvaavaan tiedostoon, 

vaihdettavan geometrian poistamista prosessikuvauksesta ja uuden geometrian lisäämistä 

oikealle paikalleen prosessikuvauksessa. Jos kokoonpanomenetelmän sisältämästä tuotteen 

geometriasta vapautetaan tuotantoon korvaava revisio, muutostieto saavuttaa 

prosessinkehittäjän tai tuotespesialistin tavallisesti muutosilmoituksen muodossa. (Ritari, 

2016.) 
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Kohdeyrityksen nykyisen PLM-prosessin havainnekuva valmistus- ja 

kokoonpanoprosessien suunnittelu mukaan lukien on esitetty kuvassa 4.  

 

 

Kuva 4. Kohdeyrityksen nykyisen PLM-prosessin rakenne diplomityöhön soveltuvin osin. 

Huomaa valmistus- ja kokoonpanoprosessien suunnittelun ja DFMA-palautteen sijainti 

toimintatavassa ja ulos PDM-järjestelmästä siirrettävä, prosessisuunnittelun käyttämä 3D 

CAD -data. 

 

3.2 Käyttöönotettavien sovellusten suunniteltu sijainti PLM-järjestelmässä ja sovellusten 

tukema PLM -prosessi 

Teamcenter Multi-Structure Manager ja Manufacturing Process Planner sijoitetaan 

nykyiseen PLM-järjestelmään CAD-suunnittelun ja PDM-järjestelmän rinnalle, ennen 

erillisten suunniteltavien moduulien revisioiden vapauttamista tuotantoon. Tällä tavoin 

vältytään DFMA-palautteen kohteena olevan 3D CAD -datan siirtämiseltä ulos PDM-

järjestelmästä ja mahdollistetaan tuoterakenteen muutosten automaattinen propagoituminen 

suunittelun lisäksi myös valmistuksen tuoterakennenäkymiin ja 

valmistusprosessikuvauksiin. Multi-Structure Managerin ja Manufacturing Process 

Plannerin sijoittumista kohdeyrityksen PLM-prosessiin havainnollistaa kuva 5. 
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Kuva 5. Käyttöönotettavien sovellusten edistämä PLM-prosessi kohdeyrityksessä. Huomaa 

diplomityössä tutkittavien sovellusten integroituminen CAD- ja PDM-järjestelmien rinnalle, 

jolloin valmistus- ja kokoonpanoprosessien suunnittelun tuottamaa DFMA-palautetta varten 

tarvittavaa 3D CAD -geometriaa ei ole tarpeen siirtää ulos PDM-järjestelmästä. 

 

3.3  Teamcenter Multi-Structure Manager ja Manufacturing Process Planner 

Teamcenter Multi-Structure Manager on sovellus, joka on tarkoitetttu PLM-järjestelmä 

Teamcenterin kanssa yhteensopivien, toisiinsa linkitettyjen tuote- ja prosessirakenteiden 

tuottamiseen, muokkaamiseen ja hallintaan (Vehviläinen, 2015). Tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi (Vehviläinen, 2015): 

 Tuotteen suunnittelun nykytilan ja suunnittellun geometrian muutosten tarkastelua 

muista tuotteen elinkaaren lähtökohdista, kuten valmistuksen tai kunnossapidon 

näkökulmasta ilman, että alkuperäistä rakennetta tarvitsee muokata 

 Sopivien datakokonaisuuksien määrittämistä, keräämistä ja siirtämistä toisen 

ohjelmiston tai sovelluksen käyttöön 
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 Useiden rinnakkaisten, juurirakenteesta itsenäisten tuoterakennenäkymien 

suodattamista ja konfigurointia.  

 Erilaisten rinnakkaisten rakenteiden yhtäläisyyksien ja muutosajankohtien tarkastelu 

ja seuranta sekä tallentaminen yhteen keskitettyyn tallennusympäristöön. 

 

Manufacturing Process Planner -sovellusta käytetään yksityiskohtaisen 

prosessisuunnitelman luontiin tuotteen valmistusprosessille ja valmistusprosessin 

asentamien reunaehtojen huomioimiseen tuotteen suunnitteluprosessin aikana. Sovelluksen 

tuottama prosessikuvaus muodostaa hierarkisen, visuaalisen prosessikokonaisuuden, jonka 

ylimmällä tasolla on tuotteen valmistusprosessi ja joka siirryttäessä hierarkiaa alaspäin 

tarkentuu askeleittain aliprosessien ja operaatioiden kautta prosessiaktiviteetteihin. 

Tunnistein varustetut prosessit, aliprosessit, operaatiot ja aktiviteetit luovat hierarkisen ja 

visuaalisen ympäristön, jossa kulutetaan prosessin tarvitsemat resurssit systemaattisesti: 

Näille prosesseille, aliprosesseille, operaatioille ja aktiviteeteille voidaan määrätä tietyt 

resurssit, työkalut tai työ- ja laatuohjeet, jotka ovat tarpeellisia tuotteen valmistamisessa. 

(Vehviläinen, 2015.) Myös Manufacturing Process Plannerilla EBOM:sta muodostettavaa 

prosessirakennetta on havainnollistettu kuvassa 6. Kuvassa 6 havainnollistettua 

prosessirakennetta hyödynnettiin W8V31 -moottorin turboahdinalikokoonpanolle ja W32 E 

PP -moottorin turboahtimen eristyslaatikolle luoduissa testiprosessirakenteissa. 
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Kuva 6. Manufacturing Process Planner- sovelluksessa suunnittelun tuoterakenteesta 

muodostettavan hierarkisen prosessikuvauksen havainnekuva. Prosessissa kulumattomat 

objektit, kuten laatuohjeet ja työkalut, on kuvattu prosessirakenteessa punaisella. Huomaa 

objektien uudelleenjärjestäminen siirrettäessä EBOM:sta BOP:n ja operaatiotason 

lisääminen prosessihierarkiaan. Kuvatunkaltaista luontiprosessia käytetään myös W8V31-

moottorin turboahdinalikokoonpanon ja W32 E PP -moottorin eristyslaatikon 3D CAD -

datan avulla suoritetuissa virtaustehokkuusmittauksissa ja työssä tutkittavien sovellusten 

toimintojen kartoittamisessa. (mukaillen: Vehviläinen, 2015.) 

 

Kuten Multi-Structure Manager -sovelluksessa, myös Manufacturing Process Planner -

sovelluksessa mahdollistetaan keskitetyn tallennussijainnin käyttö luotaville 

prosessirakenteille, jonka avulla luotua dataa voidaan siirtää tarvittaessa myös muiden 

ohjelmistojen tai sovellusten käyttöön. Lisäksi kyseinen keskitetty ympäristö edistää 

suunnittelun ja valmistuksen välistä kommunikointia mahdollistamalla suunnittelun 

geometriamuutosten päivittymisen suoraan prosessirakenteeseen. (Vehviläinen, 2015.) 

 

Manufacturing Process Planner- ja Multi-Structure Manager -sovellusten ominaisuuksia 

niiden tuottamien rinnakkaisten tuoterakenne- ja prosessirakennenäkymien sisältämän 
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tuotetiedon ajantasaisuuden hallintaan ovat Accountability- ja Alignment Check- sekä 

Structure Search -toiminnot (Vehviläinen, 2015). 

 

Rinnakkaisten tuoterakennenäkymien sisältämien objektien sisältämän datan 

samankaltaisuutta voidaan tarkastella Multi-Structure Managerissa Accountability Check -

toiminnolla. Accountability Check vertaa kahden eri BOM -näkymän välisten objektien 

sisältämän informaation samankaltaisuutta ja luokittelee löytämänsä samankaltaisuudet 

riippuen objektien sisältämän informaation vastaavuuden mukaan. (Vehviläinen, 2015) 

Erilaisia BOM-objektien luokitteluja Accountability Checkissä voivat olla esimerkiksi 

(Vehviläinen, 2015): 

 Täydellinen vastaavuus (Full Match), jossa objektin sisältämä informaatio on 

täsmälleen sama molemmissa vertailtavissa tuoterakennenäkymissä 

 Osittainen vastaavuus (Partial Match), jossa yksi tai useampi erikseen määritettävä 

vastaavuuden parametri on lähderakenteessa, joka on useimmiten EBOM, eri kuin 

siitä suodatetussa, myöhemmän elinkaarivaiheen BOM:a vastaavassa 

kohderakenteessa. Kyseisiä parametreja voivat olla esimerkiksi rakennerivin 

revisio, revision nimi, objektin absoluuttinen transformaatiomatriisi tai objektin 

järjestysnumero kokoonpanossa. 

  Useampi vastaavuus (Multiple Match), jossa samaa lähderakenteen objektia vastaa 

useampi kuin yksi kohderakenteen objekti. 

 Puuttuu lähderakenteesta (Missing Source), joka ilmoittaa objektista, joka on läsnä 

vain kohde- eikä lähderakenteessa. 

 Puuttuu kohderakenteesta (Missing Target), joka ilmoittaa objektista, joka on lähde- 

muttei kohderakenteessa.  

 

Alignment Check vertaa kahden valitun, keskenään rinnakkaisen tuoterakennenäkymän 

välisten objektien revisioita ja tarvittaessa päivittää esimerkiksi suunnittelun 

tuoterakenteeseen päivitetyn objektin revision valmistuksen tuoterakenteeseen 

(Manufacturing Bill Of Materials, MBOM). (Vehviläinen, 2015). 

 

Structure Search -toimintoa voidaan käyttää eri BOM-objektien ominaisuuksien 

tarkasteluun. Structure Search -toiminnon vertailemia ominaisuuksia BOM-objekteissa ovat 

objektin sisältämän datan julkaisu- luonti- ja muokkauspäivämäärät sekä eri objektien 
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sisältämän informaation omistajat ja omistavat PLM-järjestelmän käyttäjäryhmät. 

(Vehviläinen, 2015.)  

 

Multi-Structure Managerissa voidaan luoda uusia tuoterakenteita edellisten pohjalta From 

Template -toiminnolla, jossa määrätystä objektista voidaan luodaan BOM-näkymää 

hierarkisesti vastaava tuoterakennenäkymä, joka saa omat yksilölliset tunnisteensa. Lisäksi 

vastaavaa vanhan datan hyötykäyttöä Multi-Structure Managerissa voidaan suorittaa 

erilisillä resepteillä, jotka hierarkian lisäksi etsivät suunnittelun tuoterakenteesta BOM-

reseptin kriteerit täyttäviä objekteja, ja liittävät ne suoraan luotavaan tuoterakenteeseen. 

(Vehviläinen, 2015.) 

 

Lisäksi molemmissa sovelluksissa voidaan paikantaa rinnakkaisrakenteesta toiseen siirretyt 

objektit eri toiminnoin. Find in other structure -toiminto Multi-Structure Manager:ssa etsii 

yhdessä rinnakkaisrakenteessa sijaitsevaa objektia toisesta, toiminnon kohteeksi määrätystä 

rinnakkaisesta tuoterakennenäkymästä ja osoittaa sen sovelluksen käyttäjälle. 

Manufacturing Process Planner -sovelluksessa vastaava toiminto on Find. (Vehviläinen, 

2015.) 

 

Erityisesti EBOM:lle rinnakkaisten tuoterakennenäkymien sisältämien hierarkiatasojen 

kuvaamiseksi kohdeyritys käyttää PLM-järjestelmässään objekteja, jotka tunnetaan 

kohdeyrityksessä termillä Collection Item. Manufacturing Process Planner mahdollistaa 

yhtenä toimintonaan myös tuotteen valmistuksessa tarvittavien ja tuotantosijainneissa 

sijaitsevien fyysisten työasemien kuvauksen omana rakenteenaan. Tämä toiminto tunnetaan 

Manufacturing Process Planner:ssa termillä Workarea. (Vehviläinen, 2015.) 

 

3.4 Yhteenveto käyttöönotettavista sovelluksista 

Manufacturing Process Planner- ja Multi-Structure Manager -sovelluksien toimintoja ja 

ominaisuuksia, joita tarkastellaan lähemmin ja verrataan kirjallisuuden näkokulmiin 

tulosluvussa ovat Manufacturing Process Planner-sovelluksen osalta sen kyky luoda yhteys 

suunnittelun tuoterakenteen ja siitä uudelleenjärjestettävän prosessirakenteen välille. Yhteys 

mahdollistaa suunnittelun 3D CAD -dataan tekemien muutosten päivittymisen myös 

prosessirakenteen vastaaviin komponentteihin. Lisäksi Manufacturing Process Planner luo 

visuaalisen ja hierarkisen kokoonpanojärjestyksen tuotteen valmistus- ja 
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kokoonpanoprosessia kuvaavista komponenteista, erityyppisistä kokoonpano-operaatioista 

ja työkaluista. Sovellus antaa käyttäjälle mahdollisuuden myös tarkastella operaatio- tai 

aikakuormaa, joka aiheutuu tietylle kokoonpanoprosessille, aliprosessille tai operaatiolle. 

Kuormitustarkastelun edistämiseksi mahdollistetaan eri työtehtävien tai prosessien 

kuluttamat, eri tavoin mitatuttujen tai simuloitujen aikojen liittäminen prosessikuvaukseen. 

Aikojen avulla voidaan myös verrata eri tuotteille luotujen prosessikuvausten keskinäistä 

tehokkuutta.  

 

Keskeistä on myös, että Manufacturing Process Planner kykenee myös luokittelemaan 

prosessirakenteen sisältämiä objekteja niiden sisällön perusteella: esimerkiksi 

työkalutiedolle ja prosessissa valmistettavan tuotteen komponenteille on omat luokittelunsa. 

 

Manufacturing Process Planner myös dokumentoi valmistus- ja kokoonpanoprosesseihin 

liittyvää tietämystä tuotettaviin prosessirakenteisiin ja sitä kautta antavat mahdollisuuden 

valmistettavuuteen liittyvän palautteen antamisen suunnitteluorganisaatiolle tuotteen 

suunnitteluprosessin aikana. Sovelluksen integroituessa osaksi PDM-järjestelmää voidaan 

valmistettavuuteen liittyvää tietämystä tuoda suunnittelun saataville ja päinvastoin tuoda 

valmistusorganisaation tarkasteltavaksi suunnittelun tuottamaa tuotedataa. Manufacturing 

Process Planner luo nimikkeet siinä luoduille prosesseille, ja siten mahdollistaa 

prosessikuvausten noutamisen PDM-järjestelmästä niille varatuilla nimikkeillä. Vanhojen, 

jo aiemmin luotujen prosessikuvausten hyötykäyttö mahdollistetaan Manufacturing Process 

Plannerissa From Template -toiminnolla. Lisäksi keskeistä on prosessikuvauksen vieläkin 

yksityiskohtaisemman kuvauksen mahdollistaminen työ- ja laatuohjedokumenttien avulla. 

 

Tuotetiedon ajantasaisuuden varmistamista prosessikuvauksissa tuetaan Accountability 

Check -toiminnolla, jonka avulla eri rinnakkaisten tuoterakenne- ja prosessinäkymien 

sisältämän informaation samankaltaisuutta voidaan tarkastella.  

 

Näiden Manufacturing Process Planner -sovelluksen toimintojen ja ominaisuuksien 

yhtymäkohtia kirjallisuudesta esillenousevaan, DFMA:n toteutumista edistäviin 

prosessisuunnittelun näkökohtiin ja sisältöön arvioidaan. Multi-Structure Manager -

sovelluksen tarkemmin tarkasteltavia toimintoja ovat sovelluksen kyky luoda eri 

tuoterakennenäkymille yksilöityjä hierarkiatasoja erillisen Collection Item -objektin avulla. 
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Kuten Manufacturing Process Planner, myös Multi-Structure Manager luo yhteyden kahden 

vertailemansa rakenteen välille ja viittaa metadatan avulla alkuperäisrakenteen, toisin 

sanoen juurirakenteen, komponenttiin. Sovelluksen Find in other Structure -toiminnolla 

voidaan osoittaa tietyn komponentin sijainti useissa rinnakkaisissa tuoterakennenäkymissä. 

 

Lisäksi tarkemmin tarkasteltavia ominaisuuksi Multi-Structure Managerissa ovat 

sovelluksen kyky luoda useita eri rinnakkaisrakennenäkymiä yhdestä juurirakenteesta, 

koskivat ne sitten eri tuotantosijaintia tai saman tuotteen eri elinkaarivaiheita. 

 

Aiemmin luodun tiedon hyötykäyttö mahdollistetaan Multi-Structure Manager -

sovelluksessa Manufacturing Process Planner -sovelluksen tavoin From Template -

toiminnolla, mutta Multi-Structure Manager tarjoaa myös mahdollisuutta erilaisten BOM-

reseptien hyödyntämiseen: siinä missä From Template -toiminto luo yksilöidyn rakenteen, 

jonka sisältö pysyy samana kuin käytetyssä pohjarakenteessa, BOM-resepti mahdollistaa 

rinnakkaisen tuoterakenteen luonnin juurirakenteelle tiettyä rutiinia käyttäen ja sen avulla 

myös juurirakenteessa reseptin kriteerit täyttävien komponenttien lisäämisen automaattisesti 

rinnakkaiseen tuoterakennenäkymään. 

 

Lisäksi erityisen keskeisiksi luetaan Multi-Structure Manager:n useiden 

rinnakkaisrakennenäkymien sisältöä, niiden samankaltaisuutta ja ominaisuuksia 

tarkastelevat toiminnot, joita ovat erityisesti 

 Accountability Check -toiminto eri tuoterakennenäkymien objektien 

samankaltaisuuden tarkastelussa 

 Alignment Check -toiminto, jonka avulla voidaan tarkastella keskenään 

rinnakkaisten tuoterakennenäkymien revisioiden vastaavuuksia 

 Structure Search -toiminto, jonka avulla voidaan tarkastella 

rinnakkaisrakennenäkymien sisältämien objektien viimeisimpiä 

muutosajankohtia 

 

Näiden toimintojen yhtenevyyksiä kirjallisuudesta esilletuleviin, DFMA:ta tukeviin 

rinnakkaisten tuoterakennenäkymien ominaisuuksiin arvioidaan. 



29 

 

4 VALMISTUSYSTÄVÄLLISEN SUUNNITTELUN EDISTÄMINEN 

TUOTETIEDON JA TUOTTEEN ELINKAAREN HALLINNAN AVULLA 

 

 

Tässä luvussa esitetään työssä suoritetun kirjallisuustutkimuksen esilletuoma informaatio. 

Luku on jaettu alaotsikoihin, jotka kuvaavat kukin osa-aluetta tutkimuksen aiheeseen 

liittyvästä teoriatiedosta. 

 

4.1 Valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelman kannalta keskeinen käsite on valmistus- ja 

kokoonpanoystävällinen suunnittelu. Tässä alaluvussa esitetään DFMA:n määritelmät, 

pyrkimykset ja tavoitteet. 

 

Valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu (Design For Manufacturing and 

Assembly, DFMA) tarkoittaa sellaista systemaattista tuotesuunnittelun lähtökohtaa, joka 

pyrkii huomioimaan suunniteltavan tuotteen valmistusmenetelmän ja kokoonpanoprosessin 

asettamat vaatimukset tuotteen suunnitteluprosessin aikana. Huomioimalla valmistuksen ja 

kokoonpanon vaatimukset jo suunnitteluvaiheessa voidaan merkittävästi pienentää 

valmistusvaiheessa syntyviä virheitä ja niistä johtuvia korjaustoimenpiteitä. (Osorio-Gomez 

& Ruiz-Arenas, 2011, s. 153; Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 9.) 

 

DFMA pyrkii suunnittelun ja valmistuksen välisen yhteistyön parantamiseen (Eskelinen, 

2012, s. 6). Kokonaisvaltainen DFMA käsittää operaatioita toiminnallisuuden 

varmistamiseen, kokoonpantavuuteen, suunnittelun tehokkuuteen, valmistuksen 

kustannustehokkuuteen, tuotteiden ja niiden osien käsittelyyn, tuotantokapasiteettiin, 

kokoonpanoreittien ja -järjestyksien määrittämiseen ja käytettävien materiaalien 

yhteensopivuuden analysointiin liittyen (Osorio-Gomez & Ruiz Arenas, 2011, s. 153). 

 

DFMA koostuu kahdesta alakäsitteestä, DFA:sta (Design For Assembly) ja DFM:stä 

(Design For Manufacturing) (Tassaloti et al., 2016, s. 4). DFA:n päätavoitteena on 

minimoida tuotteessa esiintyvien komponenttien lukumäärä joko eliminoimalla 

komponentteja kokoonpanosta kokonaan tai integroimalla niiden toimintoja muihin 

kokoonpanossa sijaitseviin komponentteihin. Tuotteen komponenttien minimilukumäärän 
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löydyttyä DFA keskittyy kokoonpanossa käytettävien kokoonpano-operaatioiden 

helpottamiseen ja kokoonpanoprosessiin kuluvan ajan minimointiin Tuotteen designin 

yksinkertaistamisella. Komponenttien lukumäärää pienentämällä voidaan lisäksi välttää eri 

rajapintoihin liittyviä suunnitteluvirheitä. (Duda & Pobozniak, 2011, s. 7; Harik & Sahmrani, 

2010 s. 702; Tassaloti et al., 2016, s. 4; Elmaraghy et al., 2013, s. 637–638.) DFA:n rajattua 

tuotteesta optimaalisimman kokoonpanon ja sen kannalta kriittiset kokonaisuudet, DFM 

pyrkii löytämään tuotteelle ja sen komponenteille sopivimman ja kustannustehokkaimman 

valmistusmenetelmän tuotteen laatu huomioonottaen (Harik & Sahmrani, 2010 s. 702; 

Tassaloti et al., 2016, s. 4). 

 

DFMA paitsi alentaa suunnitellun tuotteen valmistuskustannuksia, myös kasvattaa itse 

tuotesuunnitteluprosessin tehokkuutta ja tuotteen kilpailukykyä (Da Silva et al., 2013, s. 

2852). Valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnittelun tavoitteiksi nähdään (Eskelinen, 

2012, s. 6; Harik & Sahmrani, 2010, s. 703): 

 Tuotteen laadu ja luotettavuuden kasvattaminen 

 Tuotteen läpimenoajan pienentäminen 

 Tuottavuuden kasvattaminen 

 Suunnitteluun kuluvan ajan pienentäminen 

 Suunnittelu- ja valmistuskustannusten pienentäminen 

 Valmistuksessa ja kokoonpanossa aiheutuvien virheiden 

ilmenemistödennäköisyyden pienentäminen 

 Kasvattaa kyky mukautua muutoksiin tuotannossa 

 Ympäristöystävällisyyden huomioiminen 

 

Jakubwski & Peterka (2014, s. 7) toteavat valmistuskustannusten olevan kokonaisvaltaisin 

valmistettavuuden mittari.  

 

DFA kyseenalaistaa jokaisen komponentin kriittisyyden tuotteen toiminnan kannalta 

luokittelemalla kokoonpanon sisältämät komponentit kriittisiin ja ei-kriittisiin 

komponentteihin. Kriittiselle komponentille on tyypillistä joko sen tarvitsema suhteellinen 

liike muuhun kokoonpanoon nähden, sen tarvitsema erityinen eristys tai muusta 

kokoonpanosta poikkeava materiaali tai sen muulle kokoonpanolle asettamat kokoonpano- 

tai purkurajoitteet. Kriittisiksi komponenteiksi luetaan lisäksi luonnollisesti sellaiset 
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komponentit, joita kuvaa enemmän kuin yksi kuvatuista kolmesta ominaisuudesta. 

(Boothroyd, Dewhurst & Knight, 2011, s. 10–11.)  

 

DFA:n määritettyä komponenttien teoreettisen minimäärän voidaan kokoonpantavuutta 

arvioida laskemalla DFA-indeksi, joka lasketaan jakamalla komponenttien teoreettinen 

minimimäärän ja yhden komponentin asennukseen kuluvan ajan tulo arviolla koko 

kokoonpanoon kuluvasta ajasta (Boothroyd, Dewhurst & Knight, 2011, s. 82). 

 

DFMA on ollut toimintatapa, jolla reagoida jo tuotetuissa tuotteissa ilmenneisiin tarpeisiin 

tai rajoitteisiin tuotannon aikana. DFMA:n toteutumista voidaan tehostaa PLM-järjestelmän 

avulla tuomalla suunnittelun luoma 3D-geometriatieto valmistusorganisaation saataville, 

jotta valmistava organisaatio voi tarkastella suunniteltavan tuotteen kokoonpantavuutta. 

(Osorio-Gomez & Ruiz Arenas, 2011, s.152, 153.) Osorio-Gomez & Ruiz Arenas (2011, 

s.153–154) ovat taulukoineet DFMA:n osa-alueiden hyödynnettävyyttä eri vaiheissa 

tuotesuunnitteluprosessia. Mukaelma taulukosta on esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. DFMA:n sijoittuminen eri tuotesuunnittelun vaiheisiin (mukaillen: Osorio-

Gomez & Ruiz Arenas 2011, s.153–154). 

 

Toiminto Järjestelmään tuotava data Työkalu Tulos

Tarvittava tuotantonopeus

Tuotteen tekninen ja 

taloudellinen toteutettavuus 

nykyisillä työkaluilla

Ulkoistettavat 

komponentit ja 

alikokoonpanot

Tarvittava konekanta ja tilat
Valmistavan organisaation 

konekanta
Tuotantokapasiteetti

Taloudelliset rajoitteet

Käytössä olevat 

henkilöstöresurssit mukaanlukien 

erityistaidot, kuten koulutus

Alustavan 

prosessikuvauksen 

luominen

Henkilöstön määrä ja jakautuminen Tuotantokapasiteetti

Ennalta arvioitu tuotantonopeus Työvoiman saatavuus Päivitetty vaatimuslista

Tarvittava teknologia ja prosessit Saatavilla oleva teknologia

Alkuperäisen tuotteen 

komponenttien ja 

alikokoonpanojen lukumäärä

Eri kokoonpanomenetelmien 

arviointiin tarvittavat lomakkeet

Tuotteen vaatimuslista Suunnittelija itse

Versioiden lukumäärä
Valmistuksen tunnuslukujen 

laskenta

Tuottoprosentti

Arvioidut 

kokoonpanokustannukset

Tuotteen vaatimuslista DFA Tuotteen arkkitehtuuri

DFM

Suunnittelija itse

Tuotantokapasiteetin 

arviointi

Standardien asettamat rajoitteet Tietokannat, suunnittelija itse

Raportti tuotteen 

tekinisesta ja 

taloudellisesta 

toteutettavuudesta

Kokoonpanomenetelmän ja 

automaatiotason valinta

Kokoonpanomenetelmä 

ja automatisointitaso 

valittu

Menetelmän toimivuuden 

arviointi

Kokoonpanon 

konfiguraatio määritetty

Tuotantokapasiteetti

Mitä DFMA -ohjeita ja 

sääntöjä voidaan 

hyödyntää?
Valmistusprosessien 

asettamat vaatimukset 

tuotteelle
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Taulukko 1. jatkuu. DFMA:n sijoittuminen eri tuotesuunnittelun vaiheisiin (mukaillen: 

Osorio-Gomez & Ruiz Arenas 2011, s.153–154). 

 

Toiminto Järjestelmään tuotava data Työkalu Tulos

BOM

Kokoonpanoon tarvittavat 

koneet, työkalut ja laitteet

Virtuaaliset/Digitaaliset 

koekappaleet

Komponenttien suhteet toisiinsa

Tuotteen vaatimuslista

Tuotteen vaatimuslista

Kunnossapito- ja 

ympäristövaatimukset

BOM Uudelleensuunnittelun tekniikat

Tarkennettu BOM tai 

rinnakkainen BOM -

näkymä

Kokoonpanojärjestys

DFMA -ohjeet ja mahdolliset 

digitaaliset koekappaleet ja 

visualisoinnit

Kokoonpanoon tarvittavat 

työkalut, koneet ja laitteet

Käsittelyn helppouden arviointi 

DFA -ohjeiden ja yhtälöiden 

avulla

Tuotteen vaatimuslista DFA ohjeet ja yhtälöt

BOM Suunnittelija itse

Kokoonpanojärjestys

DFMA -ohjeet ja mahdolliset 

digitaaliset koekappaleet ja 

visualisoinnit

Kokoonpanoon tarvittavat 

työkalut, koneet ja laitteet

Käsittelyn helppouden arviointi 

DFA-ohjeiden ja -yhtälöiden 

avulla

Tuotteen vaatimuslista DFA-ohjeet ja -yhtälöt

BOM Suunnittelija itse

DFMA -ohjeet
Päivitetty 

kokoonpanotaulukko

Tuotteen arkkitehtuuri

BOM

Tuoteen käsittelyn ja 

asennettavuuden arviointi 

uudelleen

Tavoitearvo
Suunnittelija itse/organisaation 

tavoite
Määritetty tehokkuus

Viimeistelty DFA-

taulukko

Alustavat 

valmistettavuuden 

tunnusluvut laskettuna

Tuotantokapasiteetti
Yhteensopivuustaulukot eri 

materiaaleille

Tuotantonopeus
Hankalasti mitattavissa olevien 

ominaisuuksien luokittelu

Tuotteen vaatimuslista Suunnittelija itse

Valmistuksen tunnuslukujen 

laskenta

Komponenttien 

materiaalit valittuna

Tarvittaessa tuotteen muotoilun 

tai ulkonäön arviointi
Prosessikuvaus

Prosessi-informaation 

kulkukaaviot

Valmistettavuuden 

tunnusluku laskettuna

Prosessin kyvykkyys ja 

rajoitteet

Saatavilla olevat tilat

Materiaalin ja prosessin 

kustannukset

Suunnittelija

Tuotteen arkkitehtuuri

Suunnittelija itse

Kokoonpanojärjestys 

määritetty

Kokoonpanojärjestyksen 

määrittäminen

Kriittisten komponenttien 

ja rajapintojen 

määrittäminen

Toiminnallisuuden 

kriittisyysanalyysi Boothroydin 

kysymysten avulla

Kokoonpanotaulukon 

määrittäminen

Tuoteen käsittely

Ensimmäinen versio 

kokoonpanotaulukosta

Käsittelyn tunnusluvut

Työkalut, joilla voidaan arvioida 

eri asennusjärjestyksien 

tehokkuutta ja 

käyttökelpoisuutta

Asennusprosessi

Asennettavuuden 

tunnusluvut

Ensimmäinen versio 

kokoonpanotaulukosta

Suunnittelumuutosten 

käyttöönotto Uudelleensuunniteltu 

tuote

Suunnittelija itse

Valmistus- ja 

kokoonpanoystävällinen tuote

Kustannusarvioiden ja 

kannattavuusarvioiden 

laskenta

Raportointi

DFA-taulukot ja 

arviointimenetelmät

Materiaalin ja prosessien 

valinta

Tehokkuuden arviointi

Valmistusprosessikuvaus

DFA-ohjeet ja -yhtälöt
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Valmistus- ja kokoonpanoystävälliseen suunnitteluun liittyy lisäksi läheisesti 

rinnakkaissuunnittelun (Concurrent Engineering, CE) käsite. Rinnakkaissuunnittelulla 

tarkoitetaan yrityksen eri osastojen suunnitteluun, valmistettavuuteen, prosessien hallintaan 

ja infrastruktuurin tukeen liittyvien toimintojen samanaikaista suorittamista. (Eskelinen, 

2012, s. 12–13; Tassaloti et al., 2016, s. 2.) Rinnakkaissuunnittelu pyrkii ottamaan huomioon 

jo tuotteen suunnitteluvaiheessa myöhempien tuotteen elinkaaren vaiheiden asettamia 

rajoitteita ja sitä kautta niin pienentämään tuotteen läpimenoaikaa ja kustannuksia kuin 

parantamaan tuotteen laatuakin (Wognum & Trienekens, 2015, s. 21). Tassaloti et al. (2016, 

s. 4) kertovat DFMA:n olevan väline rinnakkaissunnittelun mahdollistamiseksi. 

 

4.1.1 Yhteenveto DFMA:sta 

Tässä diplomityössä on keskeistä tunnistaa kirjallisuuden esilletuomasta informaatiosta 

tavoitteet, määritelmät, toimintamallit ja pyrkimykset DFMA:lle, jotta voidaan tarkastella, 

millaisia yhtymäkohtia ja mahdollisuuksia tuotteen elinkaaren- ja tuotetiedon hallinta 

tarjoavat DFMA:n vastaavien tavoitteiden ja pyrkimysten edistämiseksi ja millaisia 

yhtymäkohtia DFMA:ssa ja tuotteen elinkaaren- ja tuotetiedon hallinnasssa on. Keskeistä on 

myös syventyä tarkemmin työssä tutkittavien ja käyttöönotettavien sovellusten edustamien 

prosessisuunnittelun sekä rinnakkaisiin tuoterakennenäkymien hallinnan ja DFMA:n 

yhtymäkohtiin. 

 

Tässä diplomityössä tässä alaluvussa esitetyistä DFMA:n tavoitteista, pyrkimyksistä ja 

toiminnoista erityisen tärkeinä työn seuraavissa vaiheissa voidaan pitää  

 Kustannustehokkaimman valmistusmenetelmän etsintää 

 Tuotesuunnitteluprosessin tehokkuutta ja erityisesti myös ETO-liiketoimintamallin 

edistämää tuotesuunnitteluprosessin ajallista lyhentämistä  

 Tuotteen valmistusvaiheessa tapahtuvien virheiden välttämistä ja huomioimista 

tuotteen suunnitteluvaiheessa ennen suunnitellun tuotteen tai sen osan vapauttamista 

tuotantoon 

 Läpimenoajan ja valmistuskustannusten pienentämistä 

 Kokoonpanoajan minimointi ja itse kokoonpanoprosessin helpottamistavoitetta 

 Suunnittelun ja valmistuksen välisen yhteistyön parantamista 

 Toiminnallisuuden ja kokoonpantavuuden varmistamista tuotteen 

suunnitteluvaiheessa 
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PLM-järjestelmien kykyä ja toimintoja näiden tavoitteiden ja pyrkimysten saavuttamiseksi 

arvioidaan. Lisäksi vastaavien DFMA:n liittyvien tavoitteiden ja pyrkimysten arvionti 

kohdistetaan myös diplomityössä käyttöönotettavien sovellusten kannalta keskeisille 

valmistus- ja kokoonpanoprosessien suunnittelulle ja rinnakkaisille tuoterakennenäkymille. 

Tämän jälkeen valmistus- ja kokoonpanoprosessin sunnittelun ja rinnakkaisten 

tuoterakennenäkymien DFMA:n yhdistetyt ominaisuudet yhdistetään diplomityössä ja 

kohdeyrityksessä tutkittaviin sovelluksiin. Sovelluksien DFMA:ta edistäviä 

toiminnallisuuksia pilotoitiin W8V31-moottorin turboahdinalikokoonpanon ja W32 E PP -

moottorin turboahtimen eristyslaatikon 3D CAD -datan avulla. 

 

4.2 Tuotteen elinkaaren hallinta 

Tuotteen elinkaaren hallinnalle on järjestelmänä olemassa monia määritelmiä, jotka 

riippuvat sitä tarkastelevasta näkökulmasta. Tässä alaluvussa on esitetty diplomityössä 

tutkitusta kirjallisuudesta löydetyt näkemykset tuotteen elinkaaren hallinnalle käsitteenä 

sekä sen sisältämille toiminnoille ja tavoitteille. Tuotteen elinkaaren hallinnan käsitteiden, 

tavoitteiden ja toimintojen sekä sillä saavutettavien hyötyjen kartoittaminen on keskeistä 

tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta, sillä niiden ja DFMA:n yhtymäkohtien avulla 

voidaan arvioida DFMA:n toteutusmahdollisuuksia tuotteen elinkaaren hallinnan puitteissa. 

Useista esitettävistä PLM-järjestelmän määritelmistä valitaan diplomityön kannalta 

soveltuvin. 

 

Tuotteen elinkaaren hallinta on järjestelmä, joka on syntynyt vastaamaan tarpeeseen 

kokonaisvaltaisesta elinkaarenhallintajärjestelmästä, joka tuottaa mahdollisimman 

todenmukaisen virtuaalisen vastineen tuotteesta ja sen kaikista variaatioista koko sen 

elinkaaren ajalta sekä pitää kaiken tarvittavan tuotteeseen liittyvän datan kaikkien 

relevanttien sidosryhmien saatavilla niin lokaalissa kuin globaalissakin 

toimintaympäristössä (Lämmer & Theiss, 2015, s.457, 459). 

 

PLM nähdään monissa tapauksissa myös tehtäväkokonaisuudeksi, jossa tuotteen elinkaaren 

hallinta kattaa kaiken tiedon tuotteen suunnittelusta hävittämiseen ja mahdolliseen 

uusiokäyttöön. Mainitun kahden ääripään väliin sijoitetaan usein informaatiota, joka koostuu 

ihmisten toimintatavoista tuotannossa, valmistusmenetelmistä, materiaaleista, 
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tuotekehityksestä,laadusta, toimintaympäristöstä, toimituksesta, käyttöönotosta ja 

käytönaikaisesta huollosta. PLM-järjestelmän päätoiminnot ovat tuotedatan tuottaminen, 

varastointi ja jäljittäminen. (Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 3; Lipiäinen & Papinniemi & 

Hannola, 2013, s. 47; Jakubowski & Peterka, 2014, s. 6.) 

 

Laverne et al. (2014, s. 3–4) ymmärtävät PLM:n ohjelmistonäkökulmasta katsottuna 

tiedonhallinnan järjestelmänä, joka sisältää sekä operatiivista että tuotekohtaista tietoa koko 

tuotteen elinkaaren laajudelta. Yleistä PLM-järjestelmän ohjelmistorakennetta ja siinä 

virtaavaa informaatiota havainnollistaa kuva 7. 

 

 

Kuva 7. Yleinen PLM –järjestelmä ja siihen liittyvät tietovirrat.Huomaa PDM-, CAD-, 

ERP- ja MES-järjestelmien sekä CAD-ohjelmistojen järjestysyhtäläisyydet PLM-

prosessikaavioihin. (Mukaillen: Tuominen & Norrgård, 2013, s. 89.) 

 

Laverne et al (2014, s. 3) näkevät PLM:n myös järjestelmänä, joka pyrkii yhdistämään 

ihmisiä, menetelmiä ja informaatiota toisiinsa tuotetta kuvaavan datan hallinnan avulla. 

Toisin sanoen PLM:n voidaan nähdä tarjoavan viitekehys, joka jakaa tuotteeseen liittyvää 

informaatiota ja auttaa tiedon kannalta relevantteja sidosryhmiä kommunikoimaan 

keskenään tehokkaammin. Tuotetiedoksi nähdään sellainen tieto, joka jollain tasolla liittyy 

tuotteeseen joko suorasti (esim. valmistuspiirustukset ja niiden revisiot) tai epäsuorasti 
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Myynnin 
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PDM -
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(esim. dokumenttipohjat, lomakkeet ja alihankkijoihin liittyvä data). (Jakubowski & Peterka, 

2014, s.6; Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 40.) 

 

4.2.1 Tuotteen elinkaari 

Tuotteen elinkaaren käsite on keskeinen tutkimusongelman kannalta, jotta voidaan 

tarkastella, mihin elinkaaren vaiheeseen tutkittavien metodit ja sovellukset sijoittuvat ja 

mistä muista elinkaaren vaiheista esimerkiksi DFMA voi hyödyntää tietoa ja suunnittelun ja 

valmistuksen paremmaksi integroimiseksi. 

 

Koko tuotteen elinkaari voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat elinkaaren alku (Beginning 

Of Life, BOL), elinkaaren keskivaihe (Middle Of Life, MOL) ja elinkaaren päätös (End Of 

Life, EOL). Näistä elinkaaren alku koostuu esimeriksi uuden tuotteen konsepti- ja 

detaljisuunnittelusta ja niihin liittyvistä sidosilmiöistä, jotka pyrkivät asiakasvaatimusten 

toiminnalliseen täyttämiseen. Elinkaaren keskivaihe sisältää esimerkiksi tuotteen 

valmistuksen ja tuotetiedon hallinnan niin valmistukseen liittyvien piirustusten hallinnan 

kuin alihankkijoiden tarvitseman tuotedatan jakamisenkin osalta. Elinkaaren 

päätösvaiheessa huolehditaan tuotteen hävittämisestä ja kierrättämisestä. (Jakubowski & 

Peterka, 2014, s. 6; Li et al., 2015,s. 671–672.) 

 

4.2.2 PLM-järjestelmän arkkitehtuuri 

PLM -järjestelmän arkkitehtuuri vaikuttaa tapaan, kuinka erilliset sovellukset vaihtavat ja 

jakavat informaatiota keskenään. Tämä informaatio kattaa myös DFMA:n ja 

valmistettavuuteen liittyvän informaation. Tuotetiedon ajantasaisuudesta huolehtiminen on 

yksi osa tämän diplomityön tutkimusongelmaa: käyttöönotettavien sovellusten tukemaa 

arkkitehtuurityypiä voidaan tarkastella nykyiseen arkkitehtuuriin verrattuna ja siten verrata 

mahdollisuuksia kohdeyrityksen nykyisessä toimintatavassa ja käyttöönotettavissa 

sovellukissa edistettäviä tapoja tuotetiedon ajantasaisuuden hallitsemiseksi. 

 

PLM -järjestelmien voidaan laitteistoarkkitehtuurin näkökulmasta kuvata koostuvan 

kolmesta pääosasta: tiedostoholvista, metatietokannasta ja sovelluksista. Tiedostoholvin 

tärkein tehtävä on toimia tietopankkina tuotteen dataa kuvaaville tiedostoille, esimerkiksi 

tekstitiedostoille ja CAD-malleille. Metatietokannan tehtävä on kuvata tuotteeseen tai 

tuotteisiin liittyvän datan osien välisiä yhteyksiä ja pitää yllä tietoa erilaisilla sovelluksilla 
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luodusta tai prosessoidusta tuotedatasta ja sen sijainnista järjestelmässä. Sovellukset ovat 

sellaisia toimintoja PLM-järjestelmässä, joissa järjestelmän tiedon- ja metatiedon hallinnan 

tarvitsemia toimia toteutetaan. Sovellukset siis mahdollistavat PLM-järjestelmässä tuotteen 

elinkaaren eri vaiheille sijoittuvien organisaatioiden tarvitseman tuotetiedon muokkaamisen 

ja siirtämisen tarvittavan organisaation käyttöön. (Saaksvuori & Immonen, 2010, s. 17–18.) 

 

PLM:n voidaan informaatiotasolla ajatella koostuvan useista tuotteen elinkaaren hallinnan 

sisältämistä sektoreista tai osa-alueista. Tällaisia sektoreita ovat toiminnanohjaus, 

tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD), tuotetiedon hallinta, asiakassuhteiden hallinta 

(Customer Relationship Management, CRM) ja toimitusketjun hallinta (Supply Chain 

Management, SCM) ja järjestelmän kehitys (Systems Development Lifecycle, SDLC). 

(Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 37.)  

 

PLM-järjestelmän arkkitehtuuriin liittyy järjestelmää hyödyntävän yrityksen käyttämien 

sovellusten keskinäinen integrointi (Enterprise Application Integration, EAI). Integroinnilla 

tarkoitetaan tässä asiayhteydessä tapaa, jolla eri PLM-järjestelmän osa-alueet käyttävät, 

siirtävät tai päivittävät omaa dataansa. (Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 64, 65.) 

 

PLM:n eri osa-alueiden välinen arkkitehtuuri voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: perintö-, 

yksilähteinen ja palvelupainotteinen arkkitehtuuriin. Eri integraatiotyypit sisältävät erilailla 

toteutettuja integraatioita. (Pulkkinen & Vainio & Rissanen, 2013, s. 434.) 

Perintöarkkitehtuuriin liittyvää integraatiotyyppiä kutsutaan pisteestä pisteeseen -

integraatioksi.Yksilähteiseen ja palvelupainotteiseen PLM-arkkitehtuuriin liittyvässä 

integraatiossa keskeinen käsite on väliohjelmisto, jonka kautta erilaisten itsenäisten 

sovellusten välinen tiedonvaihto tapahtuu. (Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 64, 65.)  

 

Perintöarkkitehtuurilla kuvataan PLM-järjestelmämallia, joka on syntynyt useiden erillisten 

PLM-järjestelmän sovellusten ja niiden sovelluskohtaisten tietokantojen ympärille. 

Yksittäisten järjestelmien ja tietokantojen katsotaan syntyneen PLM-järjestelmään, kun 

jokaiselle uudelle tuotetiedon prosessoinnin tarpeelle on tuotu järjestelmään oma 

ohjelmistonsa. Perintöarkkitehtuurin ongelmaksi on profiloitunut eri järjestelmäsovellusten 

keskinäisen tietoliikenteen kömpelyys: keskenään integroitujen, itsenäisten tietokantojen 

välillä liikkuva tieto on päivitettävä manuaalisesti erikseen jokaiseen tietoa tarvitsevaan 
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tietokantaan, mahdollisesti jopa omassa tiedostomuodossaan. PLM-järjestelmän sisältämien 

sovellusten lukumäärän kasvu korostaa tällaisen tietoliikenteen heikkouksia. Lisäksi 

perintöarkkitehtuurin ongelmana on saman tuotetiedon kopioituminen useisiin itsenäisiin 

järjestelmiin. (Bergsjö, 2014, s. 251; Staisch et al., 2012, s. 7.) Perintöarkkitehtuurissa eri 

sovellusten välillä siirtyvän datan lisäksi huoltamista vaatii myös itse integraatio. Tämä 

tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sovelluksen päivittyessä uudempaan tarjollaolevaan 

versioon, integraatio on mitä todennäköisimmin rakennettava uudelleen. (Saaksvuori & 

Immonen, 2008, s. 63; Staisch et al., 2012, s. 7.) 

 

Pulkkinen, Vainio & Rissanen (2013, s. 437) kirjoittavat, että yhä useampi organisaatio on 

siirtymässä perintöarkkitehtuurista yksilähteiseen arkkitehtuurityyppiin. Yksilähteisessä 

PLM-arkkitehtuurissa koko järjestelmän keskitettynä tuotetiedon lähteenä on yksi 

keskusjärjestelmä, joka yhdistää kuvatun väliohjelmiston tavoin PLM-järjestelmän 

sisältämiä itsenäisiä sovelluksia ja osa-alueita toisiinsa. Tällaisen PLM-arkkitehtuurin etuja 

ovat erityisesti järjestelmän datan ajantaisaisuuden, oikeellisuuden ja päivitettävyyden 

parantunut hallinta verrattuna perintöarkkitehtuuriin. (Bergsjö, 2014, s. 251.)  

 

Palvelupainotteisessa arkkitehtuurissa (Service-Oriented Architecture, SOA) on, kuten 

yksilähteisessäkin arkkitehtuurissa, yksi kaikki itsenäiset sovellukset yhdistävä järjestelmä, 

mutta yksilähteiselle järjestelmälle tyypillistä standardisoitua informaation tyyppiä ei ole 

(Bergsjö, 2014, s. 251; Silcher et al., 2010, s. 221–222). Perintöarkkitehtuurin haasteita 

voidaan korvata jo aiemmin tässä luvussa mainitulla väliohjelmistolla, joka siirtää ja 

muuntaa tarvittavan datan sopivaksi eri sovellusten välillä (Saaksvuori & Immonen, 2008, 

s. 64) . 

 

Itsenäiset sovellukset yhdistävää väliohjelmistoa, jonka kautta itsenäiset sovellukset 

vaihtavat informaatiota keskenään palvelupainotteisessa arkkitehtuurissa, voidaan kuvata 

termillä palveluväylä (Enterprise Service Bus, ESB). Palvelupainotteisessa arkkitehtuurissa 

monenlaiset itsenäiset sovellukset muokkaavat, varastoivat ja jakavat informaatiota omassa 

itsenäisessä tietokannassaan, ja palveluväylän kautta yksittäiset sovellukset voivat 

tarvittaessa pyytää muiden sovellusten tuottamaa informaatiota omaan muotoonsa 

muutettuna. Palvelupainotteinen arkkitehtuuri mahdollistaa jo olemassa olevien itsenäisten 

PLM-järjestelmäsovellusten käytön oman arkkitehtuurinsa tavoin. Palvelupainotteisen 
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arkkitehtuurin etuja muihin arkkitehtuurityyppeihin verrattuna ovat esimerkiksi muodosta 

toiseen konvertoitavan datan määrän optimointi ja keskitetyn PDM-järjestelmän käyttö, joka 

auttaa pitämään järjestelmän datan ajan tasalla. (Bergsjö, 2014, s. 251; Silcher et al., 2010, 

s. 221–222.)  

 

4.2.3 Konfiguraation, variantin ja massaräätälöinnin määritelmät 

Kohdeyrityksessä tilauksesta suunniteltavat tuotteet, niiden suunnittelun tehokkuustarpeet ja 

niille vaihtoehtoisten konfiguraatioiden ja varianttien suunnittelun tehostaminen liittyvät 

olennaisilta osin myös massaräätälöinnin käsitteeseen. Tilauksesta suunniteltavien 

tuotteiden aiheuttamat lisähaasteet suunnittelulle ovat keskeinen osa tämän diplomityön 

tutkimusongelmaa.  

 

Erityisesti monimutkaisissa tuotteissa, kuten autoissa, jotkin tuoterakenteet sisältävät 

sellaisia teknisiä toimintoja, joiden toteuttamiseksi on useita moduuli- tai 

alikokoonpanoyhdistelmiä tuotteelta vaadittavien toiminnallisuuksien toteuttamiseksi. 

Tällaisia vaihtoehtoisia yhdistelmiä kutsutaan tuotteen konfiguraatioiksi. Konfiguraattoriksi 

kutsutaan sovellusta, joka kykenee muodostamaan tuotteen eri konfiguraatiot sekä tuntee 

niiden mahdollisesti sisältämät rajoitteet. (Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 61–62.) 

 

Variantti on yleisnimitys sellaisille keskenään vaihtoehtoisille tuotteille tai sen 

komponenteille joiden keskeiset ominaispiirteet ovat samat kuin muilla saman tuotteen 

varianteilla, mutta joissa on pieniä yksilöllisiä eroavaisuuksia. Variantteja voi esiintyä tuote- 

ja komponenttitasolla. Keskeinen vaatimus eri varianteille, olivat ne sitten komponentteja 

tai alikokoonpanoja, on niiden sopivuus ympäröivään tekniseen kokonaisuuteen. 

Lisäpiirteillä ymmärretään tuotteen toiminnan kannalta tarpeetonta osaa tuotteen tietystä 

variantista. (Pinquie et al., 2015, s. 150.) 

 

Massaräätälöinnillä tarkoitetaan toimintamallia, jossa pyritään yhdistämään sekä 

massatuotannon tehokkuustavoitteet että vastaamaan yksilöllisten tuotteiden tuottamisen 

erityisvaatimuksiin. Lisäksi massaräätälöinti korostaa valmistavan organisaation kykyä 

vastata muuttuviin asiakas- ja kilpailukykyvaatimuksiin joustavasti ja edistää yrityksen 

tuotestrategian muuntumista tilauksesta suunniteltaviin tai tilauksesta kokoonpantaviin 
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(Assembled To Order, ATO) tuotteisiin. (Tseng & Hu, 2014, s. 836; Elmaraghy et al., 2013, 

s. 631.) 

 

4.2.4 Digitaalinen valmistus 

Digitaalisen valmistuksen käsite on yksi tuotteen elinkaaren hallinnan sisältämistä tavoista 

tuottaa ja hallita tuotteen valmistukseen liittyvää informaatiota. Valmistukseen liittyvän 

tuotetiedon hallinta on myös DFMA:n toteutumisen kannalta tärkeässä asemassa. Tuotteen 

elinkaaren hallinnan mahdollisuudet DFMA:n edistämiseksi ovat avainasemassa myös 

tämän diplomityön tutkimusongelman ja -kysymysten kannalta. Käyttöönotettavista 

sovelluksista Manufacturing Process Planner sisältää toimintoja, jolla on yhtymäkohtia 

digitaaliseen valmistukseen. 

 

Digitaalinen valmistus on tuotteen fyysisen prototyypin sijaan toteutettava prosessi, jossa 

tuotteen digitalisoitujen valmistusprosessien avulla konkreettiset valmistusprosessit pyritään 

yhdistämään mahdollisimman tehokkaasti tuotesuunnittelun tuottamaan geometriseen ja 

toiminnalliseen kuvaukseen tuotteesta. Digitaalinen valmistus perustuu PLM-järjestelmässä 

CAD-ohjelmiston ja valmistus- ja kokoonpanoprosessien simulointien tuottaman tuotedatan 

jakamiseen ja varastointiin virtuaalisesti tarvittavien sidosryhmien kesken. (Choi et al., 

2015, s. 21; Lee et al., 2011, s. 401.) Digitaalisen valmistuksen tavoitteena on parantaa CAD-

suunnittelun ja kokoonpanoprosessien suunnittelun välistä yhteistyötä liittämällä toisiinsa 

tuotteen suunnitteluun, valmistukseen ja resursseihin liittyvä tieto toisiinsa yhden keskitetyn 

tiedonhallintajärjestelmän avulla (Wallis et al., 2014, s. 262). Digitaalisen valmistuksen on 

lisäksi kuvattu tavoittelevan valmistettavuudeltaan kelvolliseksi suunniteltua tuotetta (Lee 

et al., 2011, s. 401). 

 

Tuotteeseen tehtyjen suunnittelumuutosten toteutuskelpoisuuden arviointi jo 

suunnitteluvaiheessa niin valmistuksen kuin toiminnallisuudenkin kannalta mahdollistetaan 

digitaalisessa valmistuksessa simulointiohjelmistojen avulla, jolloin voidaan arvioida 

esimerkiksi suunnittelumuutosten vaikutusta tuotteen valmistusprosessiin. Myös 

valmistusjärjestelmien suunnittelu on mahdollista digitaalisen valmistuksen 

avulla.(Mourtzis et al., 2015, s. 3, 5, 19.) 
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Digitaalista valmistusta voidaan tarkkailla eri sidosryhmien näkökulmista eri tavoin. 

Suunnittelun näkökulma pyrkii määrittämään tuotteen valmistamiseen tarvittavan 

teknologian ja työkalut sekä varmistamaan tuotteiden kokoonpantavuuden ja 

valmistettavuuden esimerkiksi digitaalisen koekappaleen (Digital Mock-Up, DMU) ja 

kokoonpanojen simuloinnin avulla. Tällä tavoin suunnittelussa voidaan huomioida myös 

kokoonpanoasemakohtaisia rajoitteita. Ohjauksen näkökulmasta toteutettava digitaalinen 

valmistus analysoi käytössä olevien työstökoneiden, niiden ohjelmien sekä robottien ja 

muun automatisoidun tai puoliautomatisoidun tuotannon kyvykkyyttä tuotteen 

valmistukseen. Tuotannon näkökulma pyrkii ennakoimaan ja suunnittelemaan tuotantoon 

liittyviä materiaalivirtoja, tuotantoon liittyviä operaatiota, niiden suorittamista ja 

jakautumista eri tuotannontekijöille tuotantoprosessissa. Tuotannon näkökulma voi sisältää 

esimerkiksi työvoiman tasaisen jakamisen eri asemille niille aiheutuvan työkuorman ja 

valmistusprosessilta vaadittavan tehon edellyttämällä tavalla. (Choi et al., 2015, s. 22.)  

 

Digitaalisen valmistuksen edut yrityksen suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden 

toiminnan keskinäisessä läpinäkyvyydessä perustuvat tuotteen valmistukseen ja 

kokoonpanon liittyvän tiedon ja tietämyksen jakamiseen CAD-datan välityksellä 

suunnittelijalle. Tehokkaan tiedonjaon avulla suunnittelijan saataville voidaan tuoda tuotteen 

valmistettavuuteen tai kokoonpantavuuteen liittyvää palautetta ja antaa sitä kautta 

suunnittelijan käyttöön kokemusperäistä tietoa tuotteen valmistuksesta. Näin voidaan myös 

pienentää tuotteen suunnitteluprosessiin kuluvaa aikaa ja sen kustannuksia. Muita 

digitaalisen valmistuksen mahdollistamia etuja voivat olla esimerkiksi organisaation 

resurssien keskittäminen sen ydinosaamiseen ja toimittajayhteistyön parantaminen. 

(Mourtzis et al., 2015, s. 17–18; Wallis et al., 2014, s. 269.) 

 

4.2.5 Tuoterakenne ja rinnakkaiset tuoterakennenäkymät 

Tuoterakenteiden ja rinnakkaisten tuoterakennenäkymien teoreettinen sisältö on keskeistä 

määrittää tässä diplomityössä, sillä toinen diplomityössä käyttöönotettavista sovelluksista, 

Multi-Structure Manager, tuottaa ja hallitsee rinnakkaisia tuoterakennenäkymiä. 

Prosessirakenteen käsitteen kuvaaminen taas on keskeinen Manufacturing Process Planner -

sovelluksen kannalta. Lisäksi kaksi tämän diplomityön tutkimuskysymyksistä koskee 

erityisesti rinnakkaisia tuoterakennenäkymiä. 
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Tuoterakenteella tarkoitetaan tuotteen muodostamiseen tarvittavien objektien ja niiden 

välisten riippuvuussuhteiden kuvausta. Kyseiset objektit voivat koostua esimerkiksi 

komponentteihin, alikokoonpanoihin, moduuleihin tai dokumentteihin liittyvästä 

tuotedatasta. Tuoterakenteen hallinnalla tarkoitetaan tuotteen ja sen sisältämien objektien 

välisten riippuuvuussuhteiden hallintaa. Tällaiset riippuvuussuhteet voivat koskea 

esimerkiksi komponenttien versioita ja kokoonpanohierarkioita. (Tang et al., 2015, s. 1867–

1868; Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 45.) 

 

Yleinen tapa kuvata tuoterakennetta on hierarkinen luettelo tuotteen komponenteista, jotka 

muodostavat tietyn tuotteen, sen sisältämän kokoonpanon, alikokoonpanon tai moduulin 

rajaaman kokonaisuuden. Tällaista hierarkista listaa kuvataan termillä BOM, joka on 

lyhenne englannin kielen sanoista Bill Of Materials. BOM:n sisältämä tuotetieto koostuu 

tuotteen eri objektien ja niiden välisten riippuvuussuhteiden lisäksi myös niissä tarvittavista 

materiaaleista tai tuotteen komponentteihin liittyvistä attribuuteista kuten painosta, 

tunnistenumerosta, valmistusmenetelmästä tai kustannuksista. Myös eri alikokoonpanojen 

sisältämien komponenttien lukumäärät ovat tietoa, joka sisältyy BOM:n. (Saaksvuori & 

Immonen, 2010, s. 30–31, 45; He et al., 2014, s.207; Lee et al., 2012, s. 254; Tang et al., 

2015, s. 1869.) 

 

BOM:a pidetään rakenteena, joka yhdistää oikean tuotetiedon oikeisiin elinkaarivaiheisiin, 

kuten esimerkiksi suunnitteluun, valmistukseen tai huoltoon (Liu & Lai & Shen, 2014, s. 

142). Lisäksi BOM:lle on ominaista jo aiemmin mainitun hierarkisuuden lisäksi Tang et al. 

(2015, s. 1868) mukaan 

 Tuotteen komponenttien sisältämän datan monimuotoisuus: BOM:n sisältämät 

objektit voivat olla muodoltaan erilaisia, kuten 3D-geometriaa tai 2D-piirustuksia 

 BOM:n rakenteen muuttuminen vaihtuvien asiakasvaatimusten mukaisesti 

 BOM:n sisältämien objektien välisten riippuvuussuhteiden moninaisuus ja 

kaksisuuntaisuus: kokoonpano voi koostua useammasta alikokoonpanoista ja niiden 

komponenteista. Lisäksi samaa komponenttia voidaan käyttää myös useammassa eri 

kokoonpanossa 

 

Tuotetiedon osien yhdistämiseksi niitä vastaavalle elinkaarivaiheelle BOM:sta voidaan 

suodattaa erilaisia näkymiä. Tällä tavoin voidaan optimoida saatavilla oleva informaatio 
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koskemaan kutakin tuotteen elinkaaren vaihetta edustavan sidosryhmän tarpeita. 

(Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 30–31.) Erityisesti valmistusta koskevilla rinnakkaisilla 

tuoterakennenäkymillä voidaan lisäksi kuvata useiden tuotantosijaintien yksilökohtaisia 

rajoituksia (Lee et al., 2011, s. 400).  

 

Tarvittavien tuoterakennenäkymien määrä ja laatu riippuvat yrityksen strategiasta. 

Esimerkiksi tilauksesta kokoonpantavat ja varastoon valmistettavat (Make-To-Stock, MTS) 

tuotteet tarvitsevat elinkaarensa aikana BOM:n joka on yksinkertaisimmillaan tarkalleen 

sama kuin tuotteen valmistamiseen tarvittava tuoterakennenäkymä. Toisaalta tilauksesta 

suunnitellut ja massaräätälöidyt tuotteet tarvitsevat BOM:n, joka kuvaa tuotteen koko 

elinkaarta vaiheittain erilaisilla näkymillä aina tuotteen ideointivaiheesta suunnittelun ja 

valmistuksen kautta huoltoon ja kierrätykseen. (Lee et al., 2012, s. 253.) 

 

Tuoterakenteen sisältämien objektien standardisointi voidaan nähdä keinoina parantaa 

komponenttien sopivuutta eri tuotteiden kesken ja pienentää tuotantokustannuksia. 

Tuotekehitysprosessin nopeuttamiseksi voidaan myös uudelleenkäyttää jo suunnitellun 

tuotteen alikokoonpanoja tai komponentteja. (Tang et al., 2015, s. 1868.) 

 

Useiden rinnakkaisten tuoterakennenäkymien haasteina ovat useiden näkymien keskinäinen 

integrointi ja ajantasaisuuden hallinta. Jotta useiden rinnakkaisten tuoterakennenäkymien 

hallinta olisi mahdollista, rinnakkaisia tuoterakenteita hallitsevan ohjelmiston tai 

sovelluksen tulee kyetä varmistamaan tuoterakennenäkymien sisältämän tiedon 

ajantasaisuus ja jäljitettävyys. Lisäksi näkymiä hallitsevan järjestelmän tulee pystyä 

kuvaamaan eri tuoterakennenäkymien välisiä suhteita niin, että esimerkiksi suunnittelun 

luodessa uuden version jostakin komponentista ideaalisen järjestelmän tulisi päivittää 

muutettu tuotetiedon osa kaikkiin rinnakkaisiin tuoterakennenäkymiin. (He et al, 2014, s. 

208; Liu & Lai & Shen, 2014, s. 143.) 

 

Ratkaisuna useiden rinnakkaisrakenteiden hallintaan esitetään yhteen keskitettyyn 

tuotetietolähteeseen (Single Source of Product Data, SSPD) perustuvaa ratkaisua, jossa 

yhdetä BOM: sta on suodatettu relevantteja elinkaaren vaiheita koskevat näkymät. Tällöin 

yhden keskitetyn tuotetiedonhallintajärjestelmän avulla voidaan luoda yhteyksiä ja 

riippuvuussuhteita eri BOM-näkymien välille. (He et al., 2014, s. 3; Qiuhong et al., 2012, s. 
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1706.) Yhden keskitetyn tuotetiedonhallintajärjestelmän käytön etuina nähdään esimerkiksi 

tuotteiden paraneva kilpailukyky, kun tuotteen myöhempien elinkaarivaiheiden BOM:ssa, 

kuten valmistuksessa tai kunnossapidossa, syntyvää dataa voidaan käyttää palautteena 

uusien tuotteiden kehityksessä. Lisäksi yhden keskitetyn tuotetiedonhallintajärjestelmän 

käytön eduiksi mainitaan tiedon oikeellisuuden ja ajantasaisuuden parantunut hallinta. (He 

et al., 2014, s. 208.) 

 

Yleisin rinnakkaisten tuoterakennenäkymien suodattamisen tarve liittyy suunnittelun 

tuoterakenteen muuttamiseen valmistuksen tuoterakenteeksi EBOM:n kuvatessa 

suunnittelun tehokkainta tapaa täyttää asiakkaan tuotteelle asettamat toiminnalliset ja 

taloudelliset vaatimukset, MBOM:n tarkoitus on kuvata tehokkain tapa tuotteen 

valmistamiselle. Tällöin valmistuksen tuoterakenne sisältää myös tarkan tiedon esimerkiksi 

siitä, milloin ja missä tuote valmistetaan. (Lee et al., 2011, s. 400, 405, 408; Qiuhong et al., 

2012, s. 1706.)  

 

EBOM:n suodattamisen MBOM:ksi voidaan kuvata koostuvan kahdesta vaiheesta: 

valmistuksen tuoterakenteen luomisesta ja siihen liittyvän valmistusprosessidatan 

tuomisesta osaksi valmistuksen tuoterakennetta. Näistä toiminnoista valmistuksen 

tuoterakenteen luominen uudelleenjärjestää ja suodattaa EBOM:n sisältämän informaation 

kuvaamaan tuotteen komponenttien ja alikokoonpanojen valmistusprosessin mukaista 

järjestystä. (He et al., 2014, s. 210; Lee et al., 2012, s. 254.) Prosessidatan liittäminen 

valmistuksen tuoterakenteeseen puolestaan pyrkii mallintamaan tuotteen valmistamiseen 

liittyviä materiaalivirtoja niin, että oikeat tuotannontekijät on yhdistetty toisiinsa 

valmistusprosessin edellyttämällä tavalla. (He et al., 2014, s. 210; Qiuhong et al., 2012, s. 

1706.) 

 

He et al. (2014, s. 210) ovat kuvanneet EBOM:n ja MBOM:n sisältämien objektien välisiä 

riippuvuussuhteita ja objektien erityispiirteitä luokittelemalla eri tuoterakennenäkymästä 

toiseen siirrettävät objektit viiteen ryhmään, jotka ovat ulkoistetut-, perityt-, prosessi-, avain-

ja haamuobjektit. Perityt objektit ovat sellaisia objekteja, joiden sisältämä informaatio ei 

muutu, kun se siirretään EBOM:sta MBOM:n. Prosessiobjektit kuvaavat esimerkiksi 

kokoonpanotyökaluja, työohjeita ja muita objekteja, jotka on esitetty valmistuksen 

tuoterakenteessa, mutta niitä ei kuluteta valmistusprosessissa. Suunnittelun tuoterakenteessa 
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kyseisiä objekteja ei esiinny lainkaan. Ulkoistetut objektit ovat sellaisia objekteja 

tuoterakenteessa, jotka esiintyvät MBOM:ssa vain yhtenä ulkoisen toimittajan valmistamana 

kokonaisuutena. EBOM kuitenkin kuvaa ulkoistetut objektit myös komponenttitasolla. 

Avainkomponenttien ryhmä sisältää sellaiset komponentit ja kokoonpanot, jotka ovat 

samoja kuin EBOM:ssa, mutta niiden rakenteiden kuvaus vaatii yksityiskohtaisempaa 

jaottelua, jotta ne voitaisiin jakaa vastaamaan MBOM:n kuvaamien valmistus- ja 

kokoonpanoprosessien tarpeita. Haamuobjektit ovat viittellisiä objekteja, joita suunnittelu 

käyttää esimerkiksi eri moduulirajapintojen asettamien tila- ja sopivuusrajoitteiden 

huomiointiin suunnittellessaan tiettyjä moduuleita. (He et al., 2014, s. 210.) 

 

Myös globalisaatio asettaa haasteen valmistuksen tuoterakennenäkymän suodattamiselle 

suunnittelun tuoterakenteesta: suunnitellun tuotteen valmistaminen kohtaa eri 

tuotantosijainneissa lokaatiokohtaisia rajoitteita ja eroavaisuuksia, jotka tulisi huomioida 

jokaiselle yksittäiselle tuotantosijainneille erikseen. Tällaisia eroja voivat olla erot 

esimerkiksi edellisen kappaleen kuvaamissa objektien luokittelussa ja etenkin 

komponenttien valmistus-toimittaja-suhteissa (Lee et al., 2011, s. 405.) 

 

Tuotteen valmistusprosessia voidaan kuvata tuotteen valmistukseen tarvittavien 

operaatioiden järjestämisellä tuotteen valmistusta vastaavaksi. Tuoterakenteelle 

rinnakkaisen prosessirakenteen sisältämä prosessi-informaatio koostuu itse kokoonpano-

operaatioiden ja kokoonpantavien komponenttien lisäksi esimerkiksi kokoonpano-ohjeista, 

työkaluista sekä prosessiparametreista. Geneeristä BOP-rakennetta voidaan myös käyttää 

hyödyksi suunnitelussa, jolloin BOP toimii listana mahdollisista 

kokoonpanomenetelmävaihtoehdoista. (Diffner, Björkman & Johansen, 2011, s. 63; Wang 

& Lin, 2012, s. 1309.) 

 

4.2.6 Valmistus- ja kokoonpanoprosessien suunnittelu ja valmistukseen liittyvän 

tietämyksen jakaminen 

Kahden diplomityön tutkimuskysymyksen kannalta on keskeistä ymmärtää valmistus- ja 

kokoonpanoprosessien suunnittelun määritelmät, käsitteet ja niiden sisältö, jotta voidaan 

tarkastella valmistus- ja kokoonpanoprosessien suunnittelun mahdollisuuksia DFMA:n 

edistämiseksi niin kirjallisuuden keinoin kuin käyttöönotettavien sovellustenkin avulla. 
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Kokoonpanoprosessin suunnittelu määritellään suunnitelmaksi, joka sisältää tiedon siitä, 

millaisilla toiminnoilla ja operaatioilla voidaan kokoonpanna suunnitellun mukainen tuote 

(Ghandi & Masehian, 2015, s. 58). Kokoonpanoprosessissa huomioitavia rajoitteita asettavat 

niin työkalut, käytettävissä olevat resurssit kuin tuotteen geometriakin (Ghandi & Masehian, 

2015, s. 58; Wallis et al., 2014, s. 262). Prosessisuunnittelu antaa mahdollisuuden kytkeä 

toisiinsa tietoa niin suunnittelusta, valmistuksesta kuin valmistusjärjestelmienkin 

suunnittelusta. Tietovirrassa tämä tarkoittaa myös suunnittelumuutosten parempaa hallintaa, 

sillä muutosten päivittyessä tuotteen suunnittelutietoon, saman muutoksen vaikutusta 

tuotteen valmistukseen ja kokoonpanoon voidaan arvioida. (Elmaraghy et al., 2013, s. 638.) 

 

Kokoonpanoprosessien suunnittelun voidaan kuvata koostuvan kolmesta pääosasta (Ghandi 

& Masehian, 2015, s. 59):  

 Kokoonpanojärjestyksen suunnittelusta, joka määrittää tuotteen lopullisen 

kokoonpanoprosessin kokoonpano-operaatio kerrallaan 

 Kokoonpanopisteille tulevan kuorman jakaminen ja tasapainottaminen, jossa 

määritetään ne kokoonpanot, osakokoonpanot ja moduulit, jotka kootaan tietyillä 

kokoonpanoasemilla 

 Kokoonpanoreitin määrittäminen, jossa kuvataan kokoonpantavan komponentin tai 

alikokoonpanon reittiä alkusijainnista sen sijaintiin valmiissa kokoonpanossa. 

 

Kokoonpanoprosessien suunnittelussa on tärkeää, että järjestelmä, jolla 

kokoonpanoprosessit suunnitellaan, on integroitu osaksi PDM-järjestelmää, sillä 

kokoonpanoprosessin suunnittelu tarvitsee onnistuakseen ajankohtaisen tuotedatan ja 

tuotteen komponenttien välisten suhteiden kuvauksen tuoterakenteiden muodossa (Ma & 

Han, 2015, s. 1034; Wallis et al., 2014, s. 262). 

 

Tietokoneavusteinen kokoonpanoprosessien suunnittelu (Computer-Aided Process 

Planning, CAPP) mahdollistaa kokoonpanoprosessikuvauksen luomisen 

suunnitteluorganisaation generoimasta 3D-datasta ja yhdistää tehokkaasti valmistukseen ja 

suunnitteluun liittyvän tuotetiedon toisiinsa (Wallis et al., 2014, s. 262). 

 

Duda & Pobozniak (2011, s. 6, 9–10) jakavat tuotesuunnittelun kanssa rinnakkain 

toteutettavan valmistusprosessien suunnittelun kahteen osaan: konseptitason suunnitteluun 
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ja yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Konseptitason suunnittelussa tuotteen 

kokoonpanoprosessiin liittyvät operaatiot jaetaan kolmeen osaan (Duda & Pobozniak, 2011, 

s. 6): 

 Operaatiot, jotka liittyvät kokoonpanotyökaluihin ja siten liikuttavat prosessissa 

esiintyviä komponentteja 

 Operaatiot, jotka seuraavat kokoonpantavan tuotteen laatuvaatimuksien toteutumista 

 Operaatiot, jotka yhdistävät erillisiä komponentteja toisiinsa 

 

Kokoonpanoprosessien suunnittelussa eri komponenttien ja alikokoonpanojen osalta tulee 

ottaa huomioon sellaiset rajoitteet asennusjärjestykselle, jotka johtuvat esimerkiksi tuotteen 

koosta, muodoista tai tuotettavasta sarjakoosta (Duda & Pobozniak, 2011, s. 6). 

Yksityiskohtaisemmassa prosessisuunnittelussa Duda & Pobozniak (2011, s. 9–10) 

mainitsevat kokoonpanoprosessiin liittyvien operaatioiden suunnittelun tapahtuvan kolmella 

osa-alueella, jotka ovat valmistusmenetelmien suunnittelu, komponenttien ja 

alikokoonpanojen siirtely kokoonpanopisteeltä toiselle ja laadunvarmistus. 

 

Valmistusmenetelmien suunnittelun todetaan koostuvan (Duda & Pobozniak, 2011, s. 9): 

 Ohjauksen ohjelmoinnista roboteille ja työstökoneille 

 Kokoonpanoprosessin sisältämien, prosessin suorittamista kuvaavien 

työtehtäväkokonaisuuksien rakenteen määrittämisestä 

 Prosessin suorittamiseen tarvittavien materiaalien, työkalujen ja laitteiden 

määrittämisestä 

 Kokoonpano-ohjeiden laatimisesta 

 

Jotta prosessisuunnitelma voi kuvata myös sellaisia työtehtäväkokonaisuuksia, jotka 

kuvaavat kokoonpantavan tuotteen siirtymistä kokooonpanoasemalta toiselle, 

suunnitelmassa täytyy huomioida myös siirtoon käytettävät laitteet ja niiden tarvitsema 

ohjaus. Myös laadunvarmistusta edistävissä työtehtäväkokonaisuuksissa on keskeistä valita 

ja luoda tarkastukseen tarvittava laitteisto ohjauksineen. Laadunvarmistuksen 

työtehtäväkokonaisuuksissa myös käytettävä dokumentaatiotapa on keskeisessä osassa. 

(Duda & Pobozniak, 2011, s. 10.) 
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4.2.7 Yhteenveto tuotteen elinkaaren hallinnasta 

Tuotteen elinkaaren hallinnan osa-alueiden tavoitteita, pyrkimyksiä, määritelmiä ja 

toimintoja, joiden avulla sen kykyä DFMA:n edistämiseksi tarkastellaan, ovat alaluvun 4.2 

perusteella arkkitehtuurityypeistä erityisesti palvelupainotteisen PLM-arkkitehtuurityypin 

tapa päivittää eri sovellusten välillä vaihtuvaa tietoa. Diplomityössä käyttöönotettavat 

sovellukset edustavat palvelupainotteista arkkitehtuuria. 

 

Lisäksi keskeisiksi ominaisuuksiksi digitaalisen valmistuksen osalta nähtiin 

kirjallisuustutkimusen esilletuomasta informaatiosta erityisesti 

 Kyky toteuttaa valmistusprosessi digitaalisesti fyysisen valmistuksen sijaan ja 

tuotteen toiminnallisuuden varmistaminen 

 Suunnittelun ja valmistuksen välillä parantunut yhteistyö sekä 

valmistettavuustavoitteet tuotetiedon tehokkaan jakamisen avulla 

 Tuotteen kokoonpantavuuden tarkastelu ja suunnittelumuutosten vaikutusten 

arviointi valmistusprosessin näkökulmasta tuotetiedon tehokkaan jakamisen avulla 

 Tuotteen valmistamiseen tarvittavan teknologian, koneiden ja robottien tarkastelu 

ennen tuotteen valmistusta 

 Simulointi- ja visualisointiohjelmistojen käyttäminen tuotteen kokoonpantavuuden, 

valmistettavuuden ja toiminnallisuuden tarkastelussa 

 

Diplomityössä käyttöönotettavat sovellukset tukevat useita digitaalisen valmistuksen 

mahdollisuuksia. Diplomityön tutkimuskysymysten kannalta luvusta 4.2 on olennaista myös 

eritellä sellaiset tavoitteet, jotka koskevat nimenomaan diplomityössä käyttöönotettavien 

sovellusten edustamia valmistus- ja kokoonpanoprosessien suunnittelua ja rinnakkaisia 

tuoterakennenäkymiä.  

 

Rinnakkaisten tuoterakennenäkymien näkökulmasta oleellisia kirjallisuuden esillenostamia 

ominaisuuksia ovat rinnakkaisrakennenäkymien kyky järjestää suunnittelun tuoterakenteen 

komponentit tuotteen valmistusprosessin mukaiseen järjestykseen, niiden kyky yhdistää 

oikea tieto sitä vastaavaan elinkaarivaiheeseen ja niiden tarjoama mahdollisuus kuvata 

rajoitteita eri tuotantosijainneille yksilöllisillä rinakkaisrakennenäkymillä.  
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Muita rinnakkaisista tuoterakennenäkymistä tarkasteltavia ominaisuuksia ovat niiden kyky 

suodattaa eri sidosryhmille tarpeellinen tuotetieto niitä koskevilla tuoterakennenäkymillä, 

niiden kyky BOM -objektien luokittelun avulla kuvata rinnakkaisrakennenäkymästä toiseen 

siirtyneen objektin sisältämän informaation muutosta ja prosessidatan liittämiskyky 

rinnakkaisrakennenäkymiin esimerkiksi kokoonpano- ja laatuohjeiden muodossa. 

 

Lisäksi keskeisiä ominaisuuksia, joilla rinnakkaisrakenennäkymien kykenevyyttä DFMA:n 

edistämiseen verrataan edelleen ovat kyky kuvata eri komponenttien ja alikokoonpanojen 

välisiä suhteita kokoonpanossa, valmistukselle tuotettujen rinnakkaisrakennenäkymien kyky 

kuvata valmistusprosessin mukaista kokoonpanojärjestystä, tuotannonohjausinformaatio, 

jota voidaan hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmissä, valmistusprosessin ulkoistukseen 

liittyvän tuotetiedon sisältyminen rinnakkaisrakenennäkymiin ja jo tuotettujen 

tuoterakennenäkymien varastointi ja käyttäminen uusien tuoterakenteiden pohjana. 

 

Valmistus- ja kokoonpanoprosessien suunnittelusta oleellisesti kirjallisuustutkimuksessa 

esillenousseita ominaisuuksia ja toimintoja ovat erityisesti 

 Kokoonpanojärjestyksen ja -operaatioiden määrittäminen ja niiden sisältämien 

rajoitteiden huomiointi 

 Työkuorman tasapainottaminen eri kokoonpanoasemien kesken 

 Määritettyjen operaatioiden sisältämä tieto tuotteen valmistukseen ja kokoonpanoon 

tarvittavista koneista, laitteista ja työkaluista 

 Prosessisuunnittelun antama DFMA-palaute suunnitellusta tuotteesta  

 Prosessisuunnittelun kyky kytkeä toisiinsa tietoa suunnittelusta ja valmistuksesta 

niin, että suunnittelun tekemät muutokset päivittyvät myös valmistus- ja 

kokoonpanoprosessien kuvauksiin 

 Edellisen perusteella valmistus- ja kokoonpanoprosesseja suunnittelevan 

organisaation tietämyksen ja tietotaidon tuominen suunnittelijan käyttöön 

 Laadunvarmistukseen liittyvien operaatioiden määrittämistä kokoonpanoprosessissa 

 Ajan tasalla olevan, suunnittelun tuottaman 3D CAD -datan käyttämisen 

mahdollistaminen prosessin suunnittelussa PDM -järjestelmän avulla 

 Kokoonpanoreittien etukäteinen määrittäminen 
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Tässä diplomityössä käytetään PLM:n määritelmänä mahdollisimman totuudenmukaisesti 

tuotteesta tuotettua virtuaalista vastinetta, jonka Lämmer & Theiss (2015, s. 457, 459). ovat 

kuvanneet. Määritelmän käyttämiseen päädyttiin, koska koettiin, että käyttöönotettavat 

sovellukset tukevat parhaiten juuri tätä PLM-järjestelmän määritelmää: molemmat 

sovellukset pyrkivät suorittamaan digitaalisesti suunnittelua seuraavaa valmistuksen 

elinkaarivaihetta mahdollisimman tarkasti. Rinnakkaisiin tuoterakennenäkymien ja 

prosessisuunnittelun yhtymäkohtia DFMA:n verrataan. DFMA-yhtymäkohtien löytämisen 

jälkeen vastaavat prosessisuunnittelun ja rinnakkaisten tuoterakennenäkymien toiminnot ja 

ominaisuudet yhdistetään niitä vastaavaan, DFMA:ta edistävään prosessisuunnittelun ja 

rinnakkaisten tuoterakennenäkymien ominaisuuteen. Edelleen diplomityössä 

käyttöönotettavien sovellusten toimintoja suorittaa vastaavia prosessisuunnittelua ja 

rinnakkaisten tuoterakennennäkymien hallintaa. 

 

4.3 Tuotetiedon hallinta 

Yksi tuotteen elinkaaren hallinnan alaisista järjestelmistä on tuotetiedon hallinta. 

Tuotetiedon hallinta on yksi tuotteen elinkaaren hallinnan osa-alueista, joka hallitsee 

DFMA:n tarvitsemaa tuotetietoa. Tuotetiedon hallinnan toiminnoista keskeisiä ovat 

erityisesti tietämyksen hallinta. Tietämyksen hallinta ja siihen liittyvät määritelmät ovat 

keskeisiä myös tämän diplomityön tutkimuksen tavoitteeseen liittää Product Specialists -

tiimin erikoisosaamista osaksi kohdeyrityksen PLM-järjestelmää käyttöönotettavilla 

sovelluksilla. Lisäksi tuotetiedon hallinnan tavoittelemat edut sisältävät informaatiota 

käyttöönotettavien sovellusten hyödynnettävyydestä: tavoiteltaviksi luokiteltavia 

ominaisuuksia, joita tehokkaalta tuotetiedon hallinnalta tavoitellaan, voidaan etsiä ja 

tarkastella myös käyttöönotettavista sovelluksista. 

 

Tuotetiedolla tai tuotedatalla tarkoitetaan PDM-järjestelmien yhteydessä sellaista 

tuotteeseen liittyvää tietoa, joka sisältää tuotteen geometrian ja toiminnan kaltainen fyysisen 

kuvauksen tuotteesta. Tällaista dataa kutsutaan tuotetta kuvaavaksi dataksi. Lisäksi 

tuotetieto voidaan sitoa sen edustamaan tuotteen elinkaaren vaiheeseen, jolloin dataa 

kutsutaan tuotteen elinkaareen liittyväksi dataksi. Kolmas ryhmä, metadata, kuvaa 

tuotedatan sijaintia, ympäristöä ja muotoa PLM-järjestelmässä. (Saaksvuori & Immonen, 

2008, s. 7; Tang et al., 2015, s. 1866.)  
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Tuotetiedon hallinta (Product Data Management, PDM) on tuotteen elinkaaren hallinnan 

alainen, tuotteeseen liittyvää informaatiota, ja sitä kautta dataa, hallitseva järjestelmä 

(Saaksvuori & Immonen, 2010, s. 1; Eskelinen, 2013, s. 13). Pakkanen et al (2013, s. 92) 

mukaan PDM-järjestelmän toiminnot sen sisältämän tuotedatan hallitsemiseksi ovat tuotteen 

ja sen valmistusprosessin kuvaukseen käytettyjen dokumenttien hallinta, tuotteen sisäisen 

hierarkian hallinta sekä tuotteen datan valmistuksen aikataulutukseen ja asiakasrajapintaan 

sitovat toiminnot. Demoly et al. (2012, s. 547) lisäävät kyseisten toimintojen listaan myös 

muutosten ja konfiguraatioiden hallinnan sekä muokattavan tuotedatan osan ulos- ja 

sisäänkirjaustoiminnot.  

 

Hyvälle tuotetiedonhallintajärjestelmälle on ominaista tuotetiedon hyvä saatavuus ja tehokas 

jakaminen eri tietoa tarvitsevien sidosryhmien kesken. Lisäksi hyvälle järjestelmälle on 

ominaista tuotetiedon paikkansapitävyyden ja ajantasaisuuden systemaattinen hallinta. 

(Huhtala & Lohtander & Varis, 2013, s. 103–104.) Muita tehokkaan tuotetiedon hallinnan 

tarjoamia hyötyjä ovat esimerkiksi sen kyky hallinta suurta data määrää, eri sidosryhmien 

tarvitseman datan filtteröinti käyttöoikeuksia hallitsemalla ja dokumentin edellisten 

versioiden ja sen muokkaushistorian jäljittäminen varastoidusta dokumenttihistoriasta 

(LaCarte et al., 2012, s. 97). 

 

Vastaavasti tyypillisiä epätehokkaan tuotetiedon hallinnan tunnusmerkkejä ovat tiedon 

hajanaisuus eri järjestelmissä, jolloin aikaa kuluu tietyn sidosryhmän tarvitseman tiedon 

keräämiseen. Lisäksi useaan järjestelmään hajautettu tuotetieto hankaloittaa tiedon 

paikkansapitävyyden varmistamista ja päivittämistä ajankohtaiseksi. (Lipiäinen & 

Papinniemi & Hannola, 2013, s. 49.) Tuotedatan hallitseminen PDM-järjestelmässä monilla, 

keskenään välititedostomuotojen avulla integroiduilla sovelluksilla on ongelmallista 

tiedonsiirron ja tiedon muuntamistarpeen vuoksi: esimerkiksi STEP- IGES- ja STL-

tiedostojen kaltaisten välitiedostomuotojen käyttö tiedonsiirrossa voi vahingoittaa tai 

kadottaa siirrettävää tuotedataa. Lisäksi tuotetiedonhallintajärjestelmän tehokkuus kärsii 

saman tiedon kopioinnista, jos edellä mainitut tiedostot sisältävät päälekkäistä dataa. (Ma & 

Han, 2015, s. 1032.) Nykyisten PDM-järjestelmien internet-pohjaisuus sisältää lisäksi riskin 

käytettävän internet -yhteyden tiedonsiirron nopeuden vaihtelusta ja sitä kautta 

vaikutuksesta tuotedatan siirtonopeuteen (Lacarte et al., 2012, s. 97). 
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PDM -järjestelmät siis ”pyrkivät varmistamaan, että että oikea tieto on saatavilla oikeille 

käyttäjille, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa” (Demoly et al.,2012, s. 547). LaCarte et 

al. (2012, s. 97) mainitsevat saman tavoitteen kaupallisesta PDM-järjestelmän 

näkökulmasta. 

 

4.3.1 Tietämyksen hallinta 

Tietämyksen hallinnan määrittelemiseksi on ensin määriteltävä tietämys kahden muun 

käsitteen, datan ja informaation, avulla seuraavasti (Ouertani et al., 2011, s. 547; Bandinelli 

et al., 2014, s. 398) : 

 Data on sellainen tiedon osa, jolla informaation rakennetta ja suureita voidaan 

tarkastella, kuten esimerkiksi lukumäärät ja mitta-arvot 

 Informaatio tai tieto tarkoittaa tiettyyn ympäristöön sidottua ja järjesteltyä dataa, joka 

kuvaa esimerkiksi tietyn tuotteen sisältämien asennusohjeiden sisältämiä arvoja 

tietylle kokoonpano-operaatiolle 

 

Tietämyksellä voidaan tarkoittaa niin suunnittelun, valmistuksen kuin hallinnollistakin 

informaatiota, jota kehitetään ja päivitetään koko tuotteen elinkaaren ajan. Tietämys voidaan 

määrittää myös datan ja informaation sisältämien käsitteiden välisten yhteyksien 

kuvaamisena. (Ouertani et al., 2011, s. 547–548.) Lisäksi tietämys voi olla käytäntöön tai 

kokemukseen perustuvaa eri tavoin järjesteltyä dataa (Bandinelli, 2014, s. 398). 

 

Tietämystä on kahta eri tyyppiä, hiljaista ja yksitulkintaista. Yksitulkintainen tietämys 

tarkoittaa sellaista tietämystä, joka on muunnettu yksiselitteisesti tulkittavaan ja 

tietotekniikan kautta jaettavaan muotoon ihmisen tai jonkin sovelluksen toimesta. Hiljainen 

tietämys on yksilöllinen tulkinta saatavilla olevasta informaatiosta. Kahden edellisen 

määritelmän pohjalta voidaan todeta yksitulkintaisen tietämyksen olevan jonkin tahon 

prosessoimaa ja dokumentoimaa hiljaista tietoa. (Arduin et al., 2015, s. 509; Bandinelli et 

al., 2014, s. 398.) 

 

Tietämyksen hallinnalla (Knowledge Management, KM) tarkoitetaan tarkoitetaan sellaisen 

tiedon dokumentointia ja tuomista tarvittavien sidosryhmien saataville, joka syntyy 

kokemusperäisesti edellisten suoritettujen prosessien, projektien tai päätöksenteon 

perusteiden pohjalta (Toussaint et al., 2010, s. 2). Tietämyksen hallinnan tavoitteena on 
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muokata organisaation toimintatavoista tehokkaampia ja tukea tuotteeseen liittyvää 

päätöksentekoa edistämällä tuotteeseen liittyvän tietämyksen, niin hiljaisen kuin 

yksitulkintaisenkin, tuottamista, jakamista ja käyttöä (Bandinelli et al., 2014, s. 398; 

Stjepandić et al., 2015, s. 257). Stark (2015, s. 64) mainitsee tietämyksen, erityisesti hiljaisen 

tietämyksen, hallinnan myös tuovan organisaatiossa käyttöön tietoa, joka normaalisti 

häviäisi yrityksen henkilöstön tai sen osan vaihtuessa.  

 

Tietämyksen hallintaa parantavaa tietoa ovat esimerkiksi edellisten projektien lokit, joista 

selviävät esimerkiksi perustelut ja syy-seuraussuhteet saavutetuille tuloksille, ohjeiden 

hallinta ja tietokoneiden tehostama tiedon ja tietämyksen jakaminen (Stjepandić et al., 2015, 

s. 257). Onnistuneen tietämyksen hallinnan etuja ovat tuotekehitysajan pienentyminen ja 

suunnitteluvirheiden pienenemisen kautta tuotteen laadun paraneminen (Toussaint et al., 

2010, s. 1). 

 

4.3.2 Yhteenveto tuotetiedon hallinnasta 

Kirjallisuustutkimuksen esillenostamasta informaatiosta erityisen tärkeiksi tämän 

diplomityön tutkimusongelman kannalta nousevat erityiesti  

 Tuotetiedon hallinnan osin sovellusten välisestä integraatioistakin riippuva 

tuotetiedon jakamiskyky 

 Tietämyksen hallinnan merkitys erityisesti hyödynnettäessä Manufacturing Process 

Planner -sovellusta valmistukseen ja kokoonpanoon liittyvän tietämyksen 

hyödyntämiseksi ja dokumentoimiseksi kohdeyrityksen PLM-järjestelmässä 

 

Tietämyksen useista määritelmistä tämän diplomityön kannalta olennaisimmaksi koettiin 

käytännön kokemukseen perustuvaan datan järjestelyyn nojaava määritelmä. Määritelmän 

koettiin soveltuvan erityisen hyvin kuvaamaan sitä Product Specialists -ryhmän 

kokemusperäistä tietotaitoa ja tietämystä, jota tutkimusongelman mukaisesti pyritään 

liittämään PLM -järjestelmään diplomityössä käyttöönotettavilla sovelluksilla. 

 

4.4 Toiminnan- ja valmistuksenohjausjärjestelmät 

Toiminnanohjausjärjestelmiin ja niiden toimintoihin liittyvä informaatio nähtiin 

tarpeelliseksi kuvata tässä diplomityössä, sillä toiminnanohjausjärjestelmä on yksi kolmesta 

keskeisestä järjestelmästä, joiden välillä nähtiin liikkuvan DFMA:n liittyää tuotetietoa. Yksi 
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toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tuotetiedon muodoista on tuoterakenne ja 

rinnakkaiset tuoterakennennäkymät, johon erityisesti diplomityössä käyttöönotettava Multi-

Structure Manager -sovellus erikoistuu. Valmistuksenohjausjärjestelmä hyödyntää 

toiminnanohjausjärjestelmän informaatiota ja valmistuksenohjausjärjestelmän sisältämien 

toimintojen kartoittamisella pyrittiin löytämään sellaisia toimintoja, jotka voivat hyödyntää 

käyttöönotettavien sovellusten tuottamaa ja hallitsemaa, tuotteen valmistukseen liittyvää 

dataa. Yksi tämän diplomityön tutkimuskysymyksistä koskee sellaisen datan tuottamista 

käyttöönotettavilla sovelluksilla, jota voidaan hyödyntää kohdeyrityksen 

valmistuksenohjausjärjestelmässä. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä on resurssienhallintajärjestelmä, jonka on tarkoitus yhdistää 

oikeanlainen data niihin henkilöstö- ja materiaaliresursseihin, jotka organisaatio tarvitsee 

tuotetun tuotteen toimittamiseksi asiakkaalle (Lee et al., 2011, s. 399). ERP-järjestelmät ovat 

syntyneet materiaalinhallinnan (Material Requirements Planning, MRP) ohjelmistojen 

kehitysversiona ja ERP-järjestelmien toimintoihin kuuluvat nykyisin valmistuksen 

materiaalitarpeiden kartoittamisen lisäksi toimintoja myös muiden tilaus-toimitusketjuun 

kuuluvien organisaatioiden, kuten logistiikan, oston ja hekilöstöhallinnon, tuottaman datan 

hallintaan (Saaksvuori & Immonen, 2010, s. 59). 

 

ERP-järjestelmä liittyy yleisesti PLM-järjestelmään käyttämänsä datan vuoksi: PLM-

järjestelmän sisältämä PDM-järjestelmä hallitsee usein ERP-järjestelmän hyödyntämää 

tuotetietoa (Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 59; Lee et al., 2011, s. 400). ERP-järjestelmään 

syötettävä data siirretään usein toiminnanohjausjärjestelmään eri sidosryhmien tarpeiden 

mukaan suodatettujen tuoterakenteiden avulla. Jotta ERP-järjestelmän käyttö olisi tehokasta, 

ERP-järjestelmään syötettävän tuoterakenteen tulee sisältää informaatio muun muassa siitä, 

mitkä tuotteen komponentit tulisi valmistaa itse ja minkä komponenttien valmistus tulisi 

ulkoistaa. Tämä päätöksenteko voi liittyä valmistuksen sijaintiin, käytettäviin koneisiin, 

mahdolliseen komponentin ostoon ulkoa ja eri komponenttien tarveaikoihin ja niistä 

aiheutuviin porrastuksiin. (Lee et al., 2011, s. 400.) 

 

Valmistuksenohjausjärjestelmä on kehitetty yrityksen johdon päätöksentekoa tukevaksi 

järjestelmäksi, joka vastaa reagointiin, laatuun, standardointiin, kustannuksiin ja 
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toimitusaikoihin liittyviin haasteisiin (Naedele et al., 2015, s. 60; Saenz de Ugarte et al., 

2009, s. 525, 526). 

 

MES-järjestelmä kerää ja jakaa informaatiota valmistusprosessiin liittyen kolmesta 

näkökulmasta: menneestä, nykyisestä ja tulevasta. Mennyt näkökulma sisältää ja analysoi 

dataa edellisistä toteutetuista prosesseista. Nykyhetken näkökulma kuvaa joko 

reaaliaikaisesti tai minimaalisella viiveellä valmistusprosessiin liittyvien resurssien, kuten 

ihmisten, koneiden ja materiaalien toimintaa ja kulutusta prosessissa. Tulevassa 

näkökulmassa suunnitellaan jo menneiden tai nykyisen prosessin pohjalta luotavia 

prosesseja. Lisäksi tuleva näkökulma auttaa laadunhallinnassa antamalla tilastollisia 

varoituksia mahdollisista laatupoikkeamista. (Naedele et al., 2015, s. 60; Saenz de Ugarte et 

al., 2009, s. 527.) MES-järjestelmän kuvataan koostuvan yhdestätoista 

valmistuksenohjaukseen liittyvästä toiminnosta. Toiminnot ja niiden rajapintoihin liittyvät 

tietovirrat on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. MES-järjestelmän toiminnot, rajapinnat ja niiden välillä vaihtuva informaatio 

(Mukaillen: Saenz de Ugarte et al., 2009, s. 526). Huomaa erityisesti MES-järjestelmän 

prosesseihin ja aikataulutukseen liittyvät toiminnot, joiden tarvitsemaa dataa voidaan tuottaa 

ja hallita diplomityössä tutkittavilla sovelluksilla, Manufacturing Process Planner mukaan 

lukien. 
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Resurssien kohdentamisella MES-järjestelmässä tarkoitetaan tiettyyn tehtäviin tarvittavien 

ihmisten, työkalujen ja materiaalin osoittamista ja jäljittämistä (Naedele et al., 2015, s. 61; 

Saenz de Ugarte et al., 2009, s. 527). Resurssien kohdentamiseen liittyy tiivisti työvoiman 

hallintaa koskeva toiminto, joka ottaa huomioon työvoiman eritysosaamisen, määrän ja 

saatavuuden perusteella. Työvoiman hallinta ottaa huomioon lisäksi esimerkiksi poissaolot 

ja työvuorot. (Naedele et al., 2015, s. 61; Saenz de Ugarte et al., 2009, s. 527.) 

 

Tuotannontekijöiden siirtämisellä kuvataan sitä osaa järjestelmässä, joka tarpeen mukaisesti 

antaa tiedon seuraavan tehtävän sijainnista ja tarvittavista resursseista, jotta prosessi tai sen 

osa voidaan aloittaa (Naedele et al., 2015, s. 61; Saenz de Ugarte et al., 2009, s. 527). 

 

Dokumentoinnin hallintatoiminnollaan MES välittää ja pitää ajan tasalla oikeita prosessiin 

liittyviä dokumentteja tuotteen valmistusprosessia eteenpäinvieville henkilöille. Lisäksi 

MES tuottaa uusia dokumentteja esimerkiksi mittauksia ja laadunvarmistusta varten 

keräämänsä datan avulla. (Naedele et al., 2015, s. 61; Saenz de Ugarte et al., 2009, s. 527.) 

 

Laadunhallinnan tueksi MES-järjestelmä kerää ja analysoi tuotteen tai prosessin laatua 

kuvaaviin tunnuslukuihin liittyvää tietoa ja vertaa niitä ennalta asetettuihin 

laatuvaatimuksiin ja -tavoitteisiin (Naedele et al., 2015, s. 61; Saenz de Ugarte et al., 2009, 

s. 527). Lisäksi MES:n keräämää dataa voidaan käyttää vastaavien laatupoikkeamien 

välttämiseen tulevilla tuotteilla (Naedele et., 2015, s. 62). 

 

Prosessinhallinnassa MES-järjestelmä jakaa oikeat resurssit eri työtehtäville. Lisäksi 

järjestelmä järjestää ja aikatauluttaa suurempiin kokonaisuuksiin liittyvät tehtävät oikeaan 

suoritusjärjestykseen ottaen huomioon tuotantoon liittyvät rajoitteet esimerkiksi työvoiman 

suhteen. Lisäksi MES vertaa prosessivaiheille aiheutuneita kuormia toteutuneisiin ja valvoo 

näin suunnitelman toteutumista. (Naedele et al., 2015, s. 61; Saenz de Ugarte et al., 2009, s. 

527.) 

 

Tallentamalla suoritetun prosessin vaiheet yksityiskohtaisesti MES-järjestelmä voi myös 

jäljittää tuotannosta lähtenyttä tuotetta (Naedele et al., 2015, s. 61; Saenz de Ugarte et al., 

2009, s. 527). Tällainen datahistoriaan perustuva informaatio voi koskea esimerkiksi 

asiakkaalle toimitetun tuotteen versiota tai varianttia (Naedele et al., 2015, s. 61). 
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Suorituskyky otetaan järjestelmässä huomioon esimerkiksi yhtiön johdon tai asiakkaiden 

ennaltamääräämiin tunnsulukuihin perustuvien tavoitteiden saavuttamisen tarkastelulla: 

saatuja tavoitteita verrataan prosessissa totetuneisiin ja analysoidaan, mistä erot johtuvat. 

(Naedele et al., 2015, s. 61; Saenz de Ugarte et al., 2009, s. 527). Kyseiset 

suorituskykyparametrit voivat liittyä esimerkiksi tuotannon tehtävien suoritusnopeuteen tai 

laatuun (Naedele et al., 2015, s. 61). 

 

MES-järjestelmä seuraa lisäksi käytettävien työkalujen ja koneiden kulutusta ja 

käyttöasteita. Tällä tavoin järjestelmä auttaa huollon ja kunnossapidon tarpeellisuuden 

määrittämisessä ja ennakoinnissa. (Naedele et al., 2015, s. 61; Saenz de Ugarte et al., 2009, 

s. 527.) 

 

Saenz de Ugarte et al. (2009, s. 527) näkevät mainitun kymmenen toiminnallisuuden lisäksi 

yhtenä toiminnalisuutena myös datan keräämisen prosessista, tuotteesta, materiaaleista ja 

valmistukseen liittyvistä operaatioista.  

 

4.4.1 Yhteenveto toiminnan- ja valmistuksenohjausjärjestelmistä 

Diplomityön tutkimusongelman kannalta on olennaista toiminnanohjausjärjestelmän 

tarvitsema tuotannonohjausinformaatio, jota se hyödyntää valmistuksen rinnakkaisista 

tuoterakennenäkymistä. Diplomityössä käyttöönotettavista sovelluksista Multi-Structure 

Manager tuottaa ja hallitsee rinnakkaisia tuoterakennenäkymiä ja sillä on siten yhteys 

toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän alaisen 

valmistuksenohjausjärjestelmän prosessinhallintatoiminto sisältää yhtymäkohdan 

Manufacturing Process Planner -sovelluksen kanssa. Manufacturing Process Planner -

sovelluksen tuottaman prosessi-informaation hyödynnettävyyttä kohdeyrityksen 

valmistuksenohjausjärjestelmään arvioidaan. 

 

4.5 Tietokoneavusteinen suunnittelu, visualisointi ja digitaalinen koekappale 

Tietokoneavusteisen suunnittelun tuottaman geometriadatan hallinta on yhä tärkeämmässä 

osassa, kun pyritään toteuttamaan rinnakkaissuunnittelua. Lisäksi tietokoneavusteinen 

suunnittelu on yksi tuotteen elinkaaren hallinnan kolmesta pääasiallisesta osa-alueesta, 

joihin liittyy lähtökohtaisesti mahdollisuuksia vaikuttaa tuotteen valmistettavuuteen ja siten 

DFMA:n toteutumiseen. Digitaalinen koekappale ja visualisointi ovat keskeisiä 
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mahdollisuuksia, joiden avulla DFMA:nkin korostamaa valmistettavuutta voidaan 

tarkastella ja tietokoneavusteisen suunnittelun tuottaman tuotetiedon avulla.  

 

Tietokoneavusteinen suunnittelu on pääasiallinen tapa tuottaa 2D- tai 3D-dataa PDM-

järjestelmän arkistoholviin esimerkiksi tuotteen ja sen komponenttien geometriasta (Riascos 

et al., 2015, s. 361; Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 60). Geometrian lisäksi CAD-

järjestelmän tuotettava data kattaa esimerkiksi tuotteen alikokoonpanojen ja komponenttien 

väliset suhteet toisiinsa ja koko tuotteen kokoonpanoon, tarvittavat nimikkeet ja niiden 

rakenteet sekä mahdolliset ohjeet, laatudokumentit tai muut tuotteeseen liittyvät dokumentit. 

Lisäksi varsinainen CAD-järjestelmä voi sisältää toimintoja erityisiin suunnittelutarpeisiin, 

esimerkiksi putkisto-, sähkö- tai hydrauliikkasuunnittelua varten. (Saaksvuori & Immonen, 

s. 60.) 

 

4.5.1 Visualisointi 

CAD-ohjelmistojen ja niiden tuottamien 3D-mallien sisältämää dataa tarvitaan suunnittelun 

lisäksi myös monessa muussa tuotteen elinkaaren vaiheessa kuin itse CAD-designissa 

(Katzenbach et al., 2015, s. 288–289; Nosenzo et al., 2014, s. 93). Suunnittelun tuottaman 

3D-datan saattaminen myöhempien elinkaarivaiheiden, kuten prosessisuunnittelun tai 

valmistuksen, käyttöön on kohdannut kolme pääasiallista ongelmaa: relevanttien 

sidosryhmien tarve opetella monimutkaisen CAD-järjestelmän käyttöliittymä, nykyaikaisten 

3D-grafiikoiden ja CAD-ohjelmistojen yleisestä kehityksestä johtuva mallien 

tiedostokokojen suureneminen suhteessa käytettävän tietokoneen suorituskykyyn ja 

mahdollinen eri sidosryhmien välillä tapahtuva suunnitteluohjelmiston toimittajan 

vaihtuminen. Näiden ongelmien ratkaisuksi nähdään visualisointi, joka tarjoaa tuotteen 

CAD-ohjelmistolla tuotettuun 3D-geometriaan, metadataan ja tuoterakenteeseen liittyvän 

tiedon tarkasteltavasta 3D-datasta neutraalissa sekä tiedostokoon ja siten vaaditun 

suorituskyvyn kannalta kevyessä muodossa. Nykyisin 3D CAD -datan visualisointiin 

tarkoitettuja tiedostomuotoja ovat esimerkiksi 3D PDF, JT ja 3DXML.(Katzenbach et al., 

2015, s. 288–290.)  

 

Visualisoinnissa laajalti käytetyn JT-tiedostomuodon tiedostokokoeroja alkuperäiseen 

CAD-geometriatiedostoon verrattuna voidaan hallita myös yksinkertaistamalla alkuperäistä 

3D-mallia säätämällä yksityiskohtien esittämisen tasoa (Level Of Detail, LOD). Tavallisen 
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pultin 3D-mallin yksinkertaistamisella ja visualisointitiedostomuodon käyttämisellä 

saavutetut erot tiedostokoossa on havainnollistettu taulukossa 2.(Riascos et al., 2015, s. 362; 

Katzenbach et al., 2015, s. 293.)  

 

Taulukko 2. Tiedostokoot, jotka voidaan saavuttaa yksinkertaistamalla alkuperäisen 3D-

mallin piirteitä ja käyttämällä visualisointiin tarkoitettua tiedostomuotoa (Mukaillen: 

Riascos et al., 2015, s. 362). 

Tiedostomuoto Tiedostokoko (KB) 

 

3D-malli, jossa 

on visuaalisesti 

yksityiskohtaiset 

piirrekuvaukset 

3D –malli ilman 

yksityiskohtaisia 

piirteitä 

Alkuperäinen CAD -malli 432 208 

JT -tai muu 

visualisointimuoto 156 16 

 

4.5.2 Digitaalinen koekappale 

Digitaalinen koekappale on tuotteen geometristen vaatimusten täyttymistä kuvaava 

virtuaalinen malli, joka koostuu tuotteen yleisimmin CAD-mallilla tuotetusta 

geometriadatasta, metadatasta, joka kuvaa esimerkiksi tuotteen versioita, tunnisteita ja 

materiaalia ja tuoterakenteesta. Digitaalisen koekappaleen tavoite on luoda tuotteen 

realistinen visuaalinen malli ja suorittaa tuotteen testaaminen fyysisen sijaan virtuaalisesti 

simulointien avulla. DMU:n geometrian kuvauksessa käytetään usein visualisoinnissakin 

käytettyjä kevyttiedostomuotoja niiden keveyden vuoksi. Yksinkertaistetun 3D-mallin 

avulla DMU kykenee kuitenkin tuotteen kokoonpanossa syntyvien törmäysten ja sen 

ympärillä olevan tilan analysointiin. Toisin kuin virtuaalinen prototyyppi, DMU ei kuvaa 

tuotteen toiminnallisuutta lainkaan. (Riascos et al., 2015, s. 356, 358–359.) 

 

DMU:n toiminnallisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki tarvittava, ajankohtainen data on 

tuotu osaksi mallia niin ympäristön, tuotteen itsensä kuin sen valmistukseen ja 

kokoonpanoon tarvittavien työkalujenkin osalta, jotta mahdolliset törmäystestit ovat 

luotettavia ja että kaikki mahdolliset vauriotapaukset voidaan ottaa huomioon. Lisäksi edellä 

mainituista syistä DMU:n sisältämän datan tulee ehdottomasti olla ajan tasalla ja saatavilla 
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kaikille relevanteille sidosryhmille, jotta sen tukemaa rinnakkaissuunnittelua voidaan 

toteuttaa tehokkaasti. (Riascos et al., 2015, s. 359, 366.) 

 

4.5.3 Yhteenveto tietokoneavusteisesta suunnittelusta, visualisoinnista ja digitaalisista 

koekappaleista 

Tämän diplomityön tutkimusongelman ratkaisemiseksi ja käyttöönotettavien sovellusten 

hyötyjen arvioimisen ja kartoittamisen kannalta nähtiin tärkeiksi erityisesti digitaalisen 

koekappaleen mahdollistama tuotteelle asetettujen rajoitteiden testaaminen virtuaalisesti 

fyysisen sijaan erilaisten simulointien avulla. Lisäksi kevyttiedostomuotojen mahdollistama 

3D CAD -datan tuominen prosessisuunnittelun ja muiden suunnittelua myöhempien 

elinkaarivaiheiden organisaatioiden ja sovellusten käyttöön alkuperäistä 3D CAD -tiedostoa 

pienemmässä muodossa, jonka käyttämiseen ei tarvita kirjallisuudessa käyttöliitymältään 

monimutkaiseksi kuvattua CAD-ohjelmistoa. 

 

Molemmat käyttöönotettavista sovelluksista hyödyntävät JT-kevyttiedostomuotoa. 

Digitaaliselle koekappaleelle tyypilliset törmäystarkastelut havaittiin mahdollisiksi vain 

sovelluksen käyttäjän visuaalisesti suorittamina. 

 

4.6 Keinot DFMA-tiedon liitämiseksi PLM-järjestelmään 

DFMA-tiedon liittäminen PLM-järjestelmään on yksi tämän diplomityön keskeisistä 

tavoitteista. Tässä alaluvussa on esitetty kirjallisuudesta löydettyjä tapoja DFMA:n liittyvän 

tuotetiedon liittämiseksi PLM-järjestelmään. 

 

DFMA -tieto siirtyy PLM-järjestelmässä tietokoneavusteisen suunnittelun, 

toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotetiedon hallinnan välillä ja liittyy sitä kautta PLM-

järjestelmään (Eskelinen, 2013, s. 14). PDM-järjestelmä ei siis itsessään ota huomioon 

tuotteen valmistettavuuteen tai tuotteen valmistusmenetelmään liittyviä rajoitteita, vaan 

edistää valmistettavuuteen liittyvän tuotetiedon jakamista. PDM:n jakama tuotedata voi 

sisältää DFMA:n tarvitsemaa tietoa esimerkiksi materiaaleista, valmistusprosesseista tai 

standardeista. (Tassaloti et al., 2016, s. 5; Eskelinen, 2013, s. 20.) DFMA-tiedon tavallisinta 

sijaintia PLM-järjestelmässä havainnollistaa kuva 9. 
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Kuva 9. DFMA-tiedon sijainti PLM-järjestelmässä (mukaillen: Eskelinen, 2013, s. 14). 

 

DFMA:n onnistumisen kannalta tarvittavan tuotetiedon jakaminen tehokkaasti kaikille 

relevanteille sidosryhmille on ensiarvoisen tärkeää, sillä DFMA tarvitsee suunnittelu- ja 

valmistusorganisaatioiden täydellistä integrointia. Yhtä tärkeää on, että sidosryhmille jaettu 

data on ajan tasalla ja tieto muutoksista tuotedatassa jaetaan mahdollisimman tehokkaasti. 

(Tassaloti et al., 2016, s. 1; Eskelinen, 2012, s. 11.) 

 

PDM edesauttaa myös jo olemassa olevien tuotteiden tiedon käyttämistä tulevien tuotteiden 

pohjana, jolloin uusien tuotteiden suunnittelu ja tuotekehitys helpottuu ja vanhojen virheiden 

toistamismahdollisuus pienenee (Eskelinen, 2013, s. 20; Tuominen & Norrgård, 2013, s. 85). 

Seuraavissa alaluvuissa on esitetty kirjallisuuden näkökulmia siitä, miten eri DFMA:n osa-

alueet voidaan liittää PLM- tai PDM-järjestelmään. 

 

4.6.1 CAD-ohjelmistot ja tuotteen valmistukseen liittyvä informaatio 

Tietokoneavusteisessa suunnittelussa käytetään usein suunniteltavien piirteiden, ja siten 

käytettävien valmistusmenetelmien, standardisoimiseksi erilaisia piirrepohjaisia toimintoja, 

jotka tuovat standardimitoilla ja -ominaisuuksilla varustetut piirteet kiinteäksi osaksi 

suunniteltavaa piirrettä. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi reiät, kierteet ja levyjen 

PLM

CRM

SCM

CAD

PDM

ERP

SDLC
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taivutukset sekä taivutukseen liittyvät tunnusluvut, kuten taivutussäde. (Eskelinen, 2013, s. 

18–19.) 

 

3D CAD -datan tehokas käyttö voidaan myös mahdollistaa liittämällä tuotteen 

valmistukseen liittyä informaatio (Product Manufacturing Information, PMI) tuotteen 3D-

malliin perustavaan kuvaukseen valmistettavasta tuotteesta (Model-Based Definition, MBD) 

ilman perinteisiä täydentäviä dokumentteja, kuten 2D-valmistuspiirustuksia. Tuotteen 

valmistukseen liittyvä informaatio voi sisältää esimerkiksi tuotteen geometrisen kuvauksen, 

toleranssit, pinnankarheusvaatimukset, referenssireunat, -pisteet tai pinnat ja tuotteen 

materiaali- ja aihiotiedot. (Lipman & Lubell, 2015, s. 15; Ricci et al., 2014, s. 37–38.) PMI:n 

liittämistä tuotteen 3D-dataan havainnollistaa kuva 10. Tulevana haasteena voidaan nähdä 

kuvan 10 mukaisen 3D-malliin integroidun valmistukseen liittyvän tiedon vieminen 

kappaleen valmistavalle työstökoneelle ja kappaleen valmistaminen mallipohjaisesta 

tuotteen kuvauksesta (Eskelinen, 2013, s. 16). 

 

 

Kuva 10. Tuotteen valmistukseen liittyvän informaation liittäminen 3D CAD -dataan 

(Lipman & Lubell, 2015, s. 16). Huomaa, että kuva esittää tietoa, joka kuuluisi integroida 

3D CAD -datan eri osiin, ei sen tarkoituksenmukaista esitystapaa. 
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4.6.2 Eri kokoonpano- ja valmistusmenetelmävaihtoehtojen vertailu 

CAD-järjestelmällä tuotettuun dataan voidaan liittää kokoonpanoon tai valmistusprosessiin 

liittyvää informaatiota, kuten eri tavoin kokoonpantujen tuotteiden eri kokoonpanovaiheisiin 

kuluneet ajat. Tällöin voidaan verrata eri kokoonpanoprosesseja keskenään ja valita 

tarkoitukseensa tehokkaimman. Tämä edesauttaa esimerkiksi koneiden käyttöasteiden 

maksimointia ja tuotantosijaintien kapasiteettien optimaalista hyödyntämistä. Aika-

arvioiden ja mittausten avulla on myös mahdollista edesauttaa jo olemassa olevien tuotteiden 

ja niiden valmistusmenetelmien kehittämistä valmistusystävällisemmiksi. (Eskelinen, 2013, 

s. 19; Kretschmer, Rulhoff & Stjepandic, 2014, s. 381.) 

 

Aika-arvioiden ja kustannusten vertailu on mahdollista myös erikseen laadituilla 

valmistettavuutta arvioivilla kyselylomakkeilla. Näiden lomakkeiden tarkoitus on sekä 

varmistua suunnitellun tuotteen valmistettavuudesta että dokumentoida nykyisen 

valmistusprosessin valmistettavuuden tunnusluvut niin, että mahdollisia tulevaisuudessa 

kehitettäviä valmistusmenetelmiä voidaan verrata tehokkaasti nykyiseen prosessiin, jotta 

sopivimman valmistusmenetelmän löytäminen tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti. 

Kuvatunkaltaisten lomakkeiden liittäminen PDM- ja sitä kautta PLM-järjestelmään onnistuu 

esimerkiksi eri taulukkolaskentaohjelmien välityksellä. (Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 26.) 

 

Lomakkeiden aika-arviot voivat perustua esimerkiksi kokoonpanon tehokkuusindeksiin, 

jossa arvioituja kokoonpanoaikoja ja tuotteen sisältämien komponenttien lukumäärää 

verrataan ideaaliseen malliin tuotteesta, joka on DFMA:n kannalta täydellinen. 

Vaihtoehtoisesti tuotekehityksessä voidaan verrata vanhan ja DFMA:n avulla kehitetyn 

tuoterevision kokoonpantavuutta. (Boothroyd, Dewhurst & Knight, 2011, s. 81–82; 

Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 26.) 

 

4.6.3  DFMA-tiedon tuottaminen asiakkaan tai kunnossapidon antamasta palautteesta  

Useat PLM-järjestelmät sisältävät valmiita toimintamalleja asiakas- ja 

kunnossapitopalautteen keräämiseen. Tiedon suuri määrä kuitenkin asettaa haasteita: on 

tärkeää saada suodatettua jokaiselle erilliselle, tuotteeseen liittyvälle sidosryhmälle 

relevantti informaatio (Eskelinen, 2013, s. 19). 
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Bruzzo & Eskelinen (2012, s. A-95.) esittävät, että DFMA-ohjeita  voidaan luoda keräämällä 

käytönaikaista palautetta asiakkaalta ja kunnossapitopalautetta huollolta. Itse menetelmä on 

jaettu kahteen osaan: tiedon keräämisen organisointi ja vastuullistaminen RACI 

(Responsible, Accountable, Consulted, Informed) -matriisia hyödyntäen ja kerätyn hiljaisen 

tiedon muovaaminen helposti eksplisiittiseksi DFMA:n avulla.  

 

RACI-matriisin käyttö toimii tiedon keräämisen tehtävävastuiden jakamisen lisäksi myös 

tehokkuuden varmistamisessa, sillä matriisin käyttö ehkäisee päälekkäisen työn 

mahdollisuutta ja väärinyymärryksien mahdollisuutta. RACI-matriisi auttaa myös 

organisaatiota tunnistamaan, jos jokin ydinoperaatio puuttuu tarkasteltavista operaatioista. 

Kerätystä informaatiosta muokataan organisaatiokohtaisten erityisasiantuntijoiden toimesta 

yksitulkintainen DFMA-sääntö, jonka yleistä hyödynnettävyystasoa analysoidaan 

simuloimalla ja mallintamalla seurauksia ,joita tiettyihin tuotteisiin tai niiden variantteihin 

tai konfiguraatioihin aiheutuisi, jos ehdotetut DFMA-muutokset toimeenpantaisiin. DFMA-

tiedon tuottamisella palauteperusteisesti voidaan parantaa valmistavan organisaation ja 

asiakkaan tai kunnossapidon välistä kommunikointia. (Buzzo & Eskelinen, 2013, s. A-95–

A-97.) 

 

4.6.4 Tiedonlouhinta valmistettavuuteen liittyvän tuotetiedon hallinnassa 

Tiedonlouhinta tarkoittaa prosessia, joka suodattaa isosta määrästä dataa, esimerkiksi jo 

elinkaarensa loppupäässä olevien tuotteiden datahistoriasta, uusien tuotteiden suunnittelulle 

tärkeää informaatiota ja muuntaa sen ymmärrettävään muotoon. Esimerkiksi 

kokoonpanoprosessien suunnittelussa tiedonlouhinnan avulla voidaan käyttää jo 

suunniteltuja kokoonpanoprosesseja suunniteltavan uuden prosessin pohjana ja muokata se 

uudelle tuotteelle sopivaksi. Tämä tarjoaa yhtymäkohdan tiedonlouhinnan (ja siten PDM:n) 

ja DFA:n välille. (Kretschmer, Rulhoff & Stjepandic, 2014, s. 380.) 

 

Tiedonlouhintaa voidaan käyttää DFA:n toteuttamiseen uuden kokoonpanoprosessin 

luomisessa: tiedonlouhinnan avulla voidaan luoda teknisesti toteuttamiskelpoisen 

kokoonpanoprosessin pohja jo olemassa olevista operaatioista tai prosseista 

prosessisuunnittelijalle, joka täydentää prosessikuvauksen tietämykseensä pohjautuvilla 

yksityiskohdilla. Prosesseista. Tiedonlouhinta mahdollistaa lisäksi kokoonpanoajan 

arvioinnin. (Kretschmer, Rulhoff & Stjepandic, 2014, s. 381.) 
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4.6.5 Tuotetiedon hallintaan liitetyllä DFMA:lla saavutetut edut 

PDM-järjestelmän avulla voidaan edistää DFMA:ta tarjoamalla keskitetty sijainti 

tuotteeseen ja sen valmistukseen liittyvälle tuotetiedolle DFMA:n kannalta olennaisten 

sidosryhmien saataville. mainitsevat tuotetiedon hallintaan liitettävän DFMA:n eduiksi 

tuotedatan ja siihen liittyvien muutoksien jakamisen lisäksi myös sellaisen tiedon jakamisen, 

joka sisältää perusteet muutokselle ja muutoksen vastuuhenkilön. Lisäksi todetaan, että 

PDM-järjestelmä auttaa tarpeellisen tiedon karsimisessa oikeille sidosryhmille erilaisten 

käyttäjäroolien avulla ja integroi näiden kahden toiminnon käyttöliittymiä yhdeksi. 

(Tassaloti et al., 2016, s. 7–8.) 

 

DFMA:n liittämisellä PDM-järjestelmään voidaan lisäksi Eskelisen (2013, s. 16) mukaan 

voidaan parantaa rinnakkaissuunnittelun tehokkuutta. Eskelinen kuvaa 

rinnakkaissuunnittelun tuotteen valmistavan yrityksen prosessinhallinnan, suunnittelun, 

valmistettavuuden ja perusrakenteen automaattisen tuen samanaikaiseksi suorittamiseksi.  

 

4.6.6 Yhteenveto kirjallisuudesta löydetyistä mahdollisuuksista DFMA:n liittämiseksi 

PLM-järjestelmään 

Kirjallisuustutkimus toi esille keinoja, joiden avulla DFMA:n hyödyntämää tuotetietoa 

voidaan liittää osaksi PLM-järjestelmää. Tämän diplomityön tutkimusongelman ja -

kysymysten kannalta olennaisiksi katsottiin erityisesti 

 CAD-järjestelmien piirrepohjaiset toiminnot, jotka on tehty standardimittoja, ja siten 

-työkaluja hyödyntäen 

 Tuotteen valmistukseen liittyvän dokumentoinnin yksinkertaistaminen ja 

valmistukseen liittyvän tiedonhallinnan tehostaminen luomalla entistä syvällisempi, 

tuotteen 3D CAD-dataan perustuva kuvaus tuotteesta ja liittämällä 3D CAD-dataan 

tuotteen valmistukseen liittyvä informaatio, kuten toleranssit. 

 Prosessidatan liittäminen esimerkiksi komponentteja toisiinsa liittävien kokoonpano-

operaatioiden kuluttamien aikojen muodossa CAD-dataan, jolloin voidaan 

tarkastella eri kokoonpanovaihtoehtojen kokoonpanoprosessin tehokkuutta ja valita 

niistä tehokkain 

 Esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmien avulla osaksi PLM-järjestelmää tuodut 

DFMA-lomakkeet ja taulukot, joiden avulla voidaan vertailla eri 

kokoonpanovaihtoehtojen kokoonpanoaika-arvioita ja valmistuskstannuksia. 
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 Tiedonlouhinnan mahdollistama jo tuotettujen tuotteiden hyödyntäminen seuraavien 

suunniteltavien tuotteiden pohjana 

 

Näiden kirjallisuustutkimuksessa esillenousseiden keinojen toteutuskykyä diplomityössä 

tutkittavilla sovelluksilla arvioidaan, havainnoidaan W8V31-moottorin 

turboahdinalikokoonpanon ja W32 E PP-moottorin 3D CAD-datan avulla. 
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5 TULOKSET  

 

 

Seuraavissa alaluvuissa on esitetty diplomityön tulokset. Esitetyt tulokset on jäsennelty 

laadullisiin tuloksiin ja mittaustuloksiin. 

 

5.1 Kirjallisuustutkimuksen perusteella määritetyt PLM:n mahdollisuudet DFMA:n 

edistämiseksi 

Seuraavissa alaluvuissa on esitetty kirjallisuudesta tehdyt havainnot PLM:n eri toiminnoista 

DFMA:n ja siten valmistettavuuden edistämiseksi. Molemmille tutkituille sovelluksille 

varatuissa taulukoissa on esitetty sovellusten ominaisuuksien yhdistäminen 

kirjallisuustutkimuksen esilletuomaan teoriatietoon. 

 

5.1.1 PLM:n mahdollisuudet ja ominaisuudet DFMA:n edistämiseksi 

Kirjallisuusnäkökohtien mukaan DFMA:n keskeisiä tavoitteita on suunnittelu- ja 

valmistusorganisaatioiden välisen yhteistyön parantaminen. PLM-järjestelmät pyrkivät 

edistämään tätä yhteistyötä sisältämänsä PDM-järjestelmän mahdollistamalla tuotetiedon 

tehokkaalla jakamisella. Tarjoamalla keskitetty sijainti DFMA:n tarvitsemalle tuotetiedolle 

voidaan parantaa DFMA:n tarvitseman tuotetiedon saatavuutta tarvittavien sidosryhmien, 

tässä tapauksessa erityisesti suunnittelun ja valmistuksen, kesken. Tarvittavan tuotetiedon 

jakamiseksi PLM-järjestelmiin liittyvä keskeinen käsite on järjestelmän arkkitehtuuri, sillä 

eri arkkitehtuurityypit suosivat erilaisia integraatioita järjestelmän sisältämien sovellusten 

välillä. Tämä vaikuttaa tapaan, jolla huolehditaan käytettävän tiedon ajantasaisuudesta. 

 

DFMA:n tarvitseman, valmistukseen liittyvän tuotetiedon hallintaa voidaan lisäksi tehostaa 

PMI:n avulla, sillä PMI:n edistämät, yhä täydellisemmät 3D-malleihin pohjautuvat 

kuvaukset tuotteista keskittävät tarvittavaa tuotetietoa yhteen dokumenttiin ja siten 

pienentävät tiedon hajanaisuutta erillisissä, itsenäisissä järjestelmissä. 

 

Suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden välistä yhteistyötä voidaan parantaa PLM-

järjestelmän avulla myös käyttämällä erilaisia piirrepohjaisia työkaluja, joille on syötetty 

esimerkiksi valmistusmenetelmille tyypilliset rajoitteet ja reunaehdot. Työkalut ehdottavat 

näin esimerkiksi standardimittoja tai -arvoja suunniteltavalle geometrialle. 
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DFMA:n keskeinen tavoite on myös kirjallisuustutkimuksen esilletuoman informaation 

mukaan tuotesuunnitteluprosessin ajallinen lyhentäminen. PLM-järjestelmä pyrkii samaan 

tavoitteeseen esimerkiksi PDM-järjestelmänsä säilyttämillä vanhojen, jo hyvin 

valmistettaviksi todettujen tuotteiden pohjilla, joita voidaan käyttää pohjana uusien 

tuotteiden suunnittelussa. Pohjautuen osin myös parantuneeseen suunnittelu- ja 

valmistusorganisaatioiden väliseen yhteistyöhön, voidaan PLM-järjestelmän avulla tuoda 

suunnittelijan käyttöön valmistavan organisaation omaamaa, kokemusperäistä tietämystä 

tuotteesta ja sen valmistuksesta sekä antaa palautetta suunniteltavan tuotteen 

valmistettavuudesta tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tämän on nähty kirjallisuuden 

näkökohdissa lyhentävän suunnitteluprosessiin kuluvaa aikaa.  

 

DFMA keskittyy kirjallisuuden näkökohtien mukaan myös kustannustehokkaimman 

valmistus- ja kokoonpanomenetelmän määrittämiseen. PLM-järjestelmien keinoja vastata 

tähän ovat erilaiset, taulukkolaskentaohjelmien avulla järjestelmään liitetyt DFMA-

lomakkeet ja tarkistuslistat, joiden avulla suunniteltavaa tuotetta ja sen valmistuksen 

kustannustehokkuutta voidaan tarkastella. Lisäksi tuotteille suunniteltuihin 

valmistusprosessikuvauksiin voidaan liittää prosessin eri vaiheisiin kuluuneet tai simuloidut 

ajat ja näin vertailla uudelle tuotteelle suunnitellun kokoonpanoprosessin tehokkuutta jo 

tuotettuihin tuotteisiin. PDM-järjestelmässä varastoitavat jo tuotettujen tuotteiden 

valmistusprosessien kuvaukset voivat toimia myös suuntaviivoina sellaisille reunaehdoille, 

jotka suunnittelun tulisi valmistuksen osalta huomioida ja miten tuote olisi 

kustannustehokkainta valmistaa. 

 

Tuotteen valmistusvaiheessa tapahtuvien, suunnittelulähtöisten virheiden välttäminen on 

yksi DFMA:n tavoitteista. Edellä kuvatun, PDM-järjestelmän säilyttämän datahistorian 

avulla voidaan huomioida jo tuotettujen tuotteiden kohdalla tapahtuneet virheet uudessa 

tuotteessa. Lisäksi digitaalisen valmistuksen mahdollistama suunnittelumuutosten 

toteutuskelpoisuuden arviointi mahdollistetaan tuotetiedon tehokkaan jakamisen avulla: 

jaettaessa suunnitelun tuottama 3D CAD -data tehokkaasti valmistavan organisaation 

käyttöön esimerkiksi kevyttiedostomuotojen avulla, valmistava organisaatio voi tarkastella 

suunnittelumuutoksen vaikutusta tuotteen valmistusprosessiin. Digitaalinen valmistus pyrkii 

kuvaamaan valmistus- ja kokoonpanoprosesseja mahdollisimman realistisesti simulointien 

ja digitaalisten koekappaleiden avulla. 
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Tuotteen kokoonpanoajan minimoimiseksi PLM-järjestelmät tarjoavat tietokoneavusteisia 

prosessisuunnittelutyökaluja. Näiden työkalujen ominaisuudeksi on nähty kyky yhdistää 

tehokkaasti toisiinsa suunnitteluun ja valmistukseen liittyvä tuotetieto. 

Kokoonpanoprosessien määrittämät, eri työtehtävätyypeille kohdistuvat operaatiokuvaukset 

määrittävät operaatioita, joilla lopullinen suunniteltava tuote voidaan kokoonpanna. Lisäksi 

prosessien ja kokoonpanojärjestyksien suunnitelulla voidaan pienentää tuotteen 

läpimenoaikaa. Myös läpimenoajan pienentäminen on DFMA:n keskeisiä tavoitteita.  

 

Läpimenoajan pienentämiseksi ja valmistus- ja kokoonpanoprosessien systematisoimiseksi 

voidaan tuotteen valmistusprosessin sisältämien työtehtäväkokonaisuuksien määrittämisen 

lisäksi jakaa suunnitellut operaatiot tasaisesti valmistusprosessille ja määrittää 

prosessisuunnitelmassa tuotteelle tarkat kokoonpanojärjestykset ja -reitit, jotta voidaan 

systematisoida tuotteen valmistusprosessia ja siten pienentää tuotteen läpimenoaikaa. 

DFMA:n tavoitteleita voidaan myös edistää liittämällä PLM-järestelmän avulla  

kokoonpano- ja laatuohjeita osaksi kokoonpanoprosessia, jotta tuotteen valmistusvaiheessa 

tapahtuvien virheiden ilmenemistodennäköisyyttä voidaan pienentää. 

 

Kirjallisuustutkimuksen tuloksiin perustuen mahdollisuuksia DFMA:n edistämiseksi PLM:n 

avulla on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3.PLM:n keinoja edistää DFMA:n toteutumista ja DFMA:n liittyvän tuotetiedon 

ja tietämyksen hallintaa.  

 

DFMA PLM

Digitaalisen valmistuksen edistämä suunnittelun ja valmistuksen 

välinen yhteistyö sekä valmistettavuustavoitteet tuotetiedon 

tehokkaan jakamisen avulla(Mourtzis et al., 2015, s.17-18; 

Wallis et al., 2014, s. 269)

PDM -järjestelmän avulla voidaan edistää DFMA:ta tarjoamalla 

keskitetty sijainti tuotteeseen ja sen valmistukseen liittyvälle 

tuotetiedolle DFMA:n kannalta olennaisten sidosryhmien 

saataville (Tassaloti et al.,2016, s. 7-8)

Palvelupainotteisen arkkitehtuurintyypin käyttö, joka keskitetyn 

PDM -järjestelmän avulla auttaa pitämään järjestelmän datan 

ajan tasalla eri sidosryhmille (Bergsjö, 2014, s.251; Silcher et al., 

2010, s.221-222)

PMI ja yhä kokonaisvaltaisempi 3D -malliperusteinen kuvaus 

tuotteesta. PMI voi sisältää esimerkiksi tuotteen geometrisen 

kuvauksen, toleranssit ja pinnankarheusvaatimukset, jolloin 

tuotteen tekninen dokumentointi koostuu myös  valmistuksessa 

vain 3D -mallista (Lipman & Lubell, 2015, s.15; Ricci et al., 

2014, s.37-38.) 

Suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden välisen 

yhteistyön parantaminen (Eskelinen, 2012, s.6)

CAD- mallinnuksessa piirrepohjaiset työkalut, joille on annettu 

tietyt valmistuksen ja kokoonpanon reunaehdot, joiden mukaan 

CAD -ohjelmisto voi joko korvata tai ehdottaa parannuksia 

suunniteltavan geometrian valmistusystävällisyyden 

parantamiseksi (Eskelinen, 2013, s. 18-19)

Kirjallisuuden avulla määritetyt PLM:n keinot ja ominaisuudet DFMA:n tavoitteiden edistämiseksi
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Taulukko 3 jatkuu. PLM:n keinoja edistää DFMA:n toteutumista ja DFMA:n liittyvän 

tuotetiedon ja tietämyksen hallintaa. Huomaa erityisesti digitaalisen valmistuksen vaikutus 

sekä toiminnallisuuden varmistamiseen että läpimenoajan ja valmistuskustannusten 

pienentämiseen. 

 

 

DFMA PLM

PDM -järjestelmä säilyttää jo valmistettujen ja toimivaksi 

todettujen tuotteiden datahistoriat, joita voidaan käyttää uusien 

tuotteiden pohjana.(Kretschmer & Rulhoff & Stjepandic, 2014, s. 

380)

Suunniteltavien ja tuotettujen tuotteiden 

valmistusprosessikuvauksiin liitettävät ajat ja niiden keskinäinen 

vertailu (Eskelinen, 2013,s.19; Kretschmer & Rulhoff & 

Stjepandic, 2014, s. 381)

PDM -järjestelmän säilyttämät vanhat prosessin ja niiden 

sisältämä data koskien suunniteltavaa tuotetta vastaavia tuotteita 

(Kretschmer & Rulhoff & Stjepandic, 2014, s. 380)

PDM -järjestelmän säilyttämä datahistoria (Kretschmer & 

Rulhoff & Stjepandic, 2014, s. 380)

Tuotteeseen tehtyjen suunnittelumuutosten toteutuskelpoisuuden 

arviointi jo suunnitteluvaiheessa niin valmistuksen kuin 

toiminnallisuudenkin kannalta mahdollistetaan digitaalisessa 

valmistuksessa simulointiohjelmistojen avulla, jolloin voidaan 

arvioida esimerkiksi suunnittelumuutosten vaikutusta tuotteen 

valmistusprosessiin.(Mourtzis et al., 2015, s.3,5,19:Elmaraghy et 

al., 2013, s. 638)

Tietokoneavusteinen kokoonpanoprosessien suunnittelu 

mahdollistaa kokoonpanoprosessikuvauksen luomisen 

suunnitteluorganisaation generoimasta 3D-datasta ja yhdistää 

tehokkaasti valmistukseen ja suunnitteluun liittyvän tuotetiedon 

toisiinsa (Wallis et al., 2014, s. 262).

Prosessisuunnittelun määrittämät laatua varmistavat, 

komponentteja toisiinsa liittävät ja kokoonpanoasemalta toiselle 

siirtävät operaatiot. Kokoonpanoreittien ja -järjestyksien 

etukäteinen määrittäminen valmistus- ja kokoonpanoprosessin 

systematisoimiseksi (Ghandi & Masehian,2015, s. 59;(Duda & 

Pobozniak, 2011, s.6)

Digitaalinen valmistus pyrkii määrittämään tuotteen 

valmistamiseen tarvittavan teknologian ja työkalut sekä 

varmistamaan tuotteiden kokoonpantavuuden ja 

valmistettavuuden esimerkiksi digitaalisen koekappaleen  ja 

kokoonpanojen simuloinnin avulla. (Choi et al., 2015, s.22) 

Tuotteen toiminnallisuuden ja kokoonpantavuuden 

varmistaminen (Osorio-Gomez & Ruiz-Arenas, 2011, s. 

153)

Kustannustehokkaimman valmistus- ja 

kokoonpanomenetelmän määrittäminen (Harik & 

Sahmrani, 2010, s. 702; Tassaloti et al., 2015, s.4)

Tuotesuunnitteluprosessin ajallinen lyhentäminen (Harik 

& Sahmrani, 2010, s.703; Eskelinen, 2012, s.6)

Tuotteen läpimenoajan ja valmistuskustannusten 

pienentäminen (Eskelinen, 2012, s.6; Harik & Sahmrani, 

2010, s.703)

Kokoonpanoajan minimointi ja kokoonpanoprosessin 

helpottaminen (Duda & Pobozniak, 2011, s.7)

Kokemusperäiseen tietoon liittyvien ja sen perusteella laadittujen 

laatu- ja kokoonpano-ohjeiden liittäminen valmistavan 

organisaation digitaalisiin prosessikuvauksiin, joiden avulla 

valmistus- ja kokoonpanoprosessia voidaan systematisoida (Duda 

& Pobozniak, 2011, s.9)

Prosessisuunnittelun määrittämät laatua varmistavat, 

komponentteja toisiinsa liittävät ja kokoonpanoasemalta toiselle 

siirtävät operaatiot ja niiden tasainen jakaminen eri 

operaatiovaiheille. Kokoonpanoreittien ja -järjestyksien 

etukäteinen määrittäminen valmistus- ja kokoonpanoprosessin 

systematisoimiseksi (Ghandi & Masehian,2015, s. 59;Duda & 

Pobozniak, 2011, s.6)

Valmistettavuuteen ja kokoonpantavuuteen liittyvän palautteen 

antaminen suunnittelijan valmistavalle organisaatiolle jakamasta 

tuotedatasta ja sitä kautta suunnitteluprosessin lyhentäminen 

(Mourtzis et al., 2015, s.17-18; Wallis et al., 2014, s. 269)

DFMA -lomakkeet ja tarkistuslistat, jotka voidaan liittää PDM - 

ja sitä PLM -järjestelmään taulukkolaskentaohjelmien avulla 

(Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 26.)

Valmistuksessa ja kokoonpanossa tapahtuvien virheiden 

välttäminen (Osorio-Gomez & Ruiz-Arenas, 2011, s. 

153; Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 9)

Kirjallisuuden avulla määritetyt PLM:n keinot ja ominaisuudet DFMA:n tavoitteiden edistämiseksi
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5.1.2 DFMA-tiedon tuominen PLM-järjestelmään valmistus- ja kokoonpanoprosessien 

suunnittelun avulla 

DFMA voidaan tuoda osaksi PLM-järjestelmää ja DFMA:n toteutumista voidaan edistää 

prosessisuunnittelun avulla. Valmistuksen vaatimusten huomioinniksi ja valmistusvaiheessa 

tapahtuvien virheiden välttämiseksi prosessisuunnittelussa mahdollistetaan 

suunnittelumuutosten visualisointi sitä vastaaviin prosessirakenteisiin, jotta muutoksen 

vaikutusta valmstusprosessiin voidaan arvioida. Tuotteen valmistuksen mahdollistavien 

operaatioiden ja niiden järjestysten määrittäminen prosessisuunnittelussa edistää niin ikään 

valmistuksen rajoitteiden huomiointia tuotteen suunnitteluvaiheessa. Muita 

prosessisuunnittelun keinoja tuotteen valmistusvaiheessa sattuvien virheiden välttämiseksi 

ovat suunniteltavan tuotteen valmistamiseksi tarvittavien koneiden, laitteiden ja työkalujen 

määrittäminen ja robottien ohjelmointi. Nykyaikaisen PLM-järjestelmän tärkeimpiä 

työkaluja prosessisuunnitelmien tueksi ovat simuloinnit ja digitaaliset koekappaleet. 

 

Prosessisuunnittelulla voidaan edistää suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden välistä 

yhteistyötä antamalla suunnitteludatan perusteella luodun prosessisuunnitelman avulla 

palautetta suunnittelijalle. Tämän palautteen reaaliaikaisuutta edistää PDM-järjestelmän 

tehostama tuotetiedon jakamismahdollisuus. Valmistettavuuspalautteen avulla voidaan 

myös tuoda valmistus- ja kokoonpanoprosesseihin liittyvää tietämystä PLM-järjestelmän 

välityksellä suunnittelun käyttöön. Myös sunnittelun saatavillaolevaan prosessikuvaukseen 

liitettävät kokoonpano- ja laatuohjeet ovat yksi keino suunnittelu- ja 

valmistusorganisaatioiden välisen yhteistyön parantamiseen. 

 

Kokoonpanoprosessin systematisoimiseksi ja siten DFMA:n tavoitteleman läpimenoajan 

lyhentämiseksi prosessisuunnittelussa määritetään tuotteen kokoonpanoon ja 

laadunvarmistukseen tarvittavat työtehtäväkokonaisuudet eli operaatiot. Lisäksi 

hyödyntämällä suunnitteluorgaisaation luomaa 3D CAD -dataa prosessisuunnittelussa 

voidaan tehokkaasti yhdistää suunnitteluun ja valmistukseen liittyvää tuotetietoa toisiinsa.  

 

Kustannustehokkaimman valmistusmenetelmän löytämiseksi prosessisuunnittelussa 

voidaan liittää eri prosessivaiheiden kuluttamat ajat ja verrata niitä niin asetettuihin 

tavoitteisiin kuin jo tuotettuihin tuotteisiinkin. 
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DFMA:n keskeistä tavoitetta tuotteen toiminnallisuuden, kokoonpantavuuden ja 

valmistettavuuden varmistamisesta ja määrittämisestä prosessisuunnittelu tukee PDM-

järjestelmän mahdollistamalla tehokkaalla tuotetiedon jakamisella. Jakaminen mahdollistaa 

tehokkaan 3D CAD -datan hyödyntämisen tuotannon simulointi- ja visualisointityökaluissa. 

Esimerkiksi kevyttiedostomuodot edistävät tarvittavan tiedon jakamisen tehokkuutta. 

Tuottamalla mahdollisimman totuudenmukainen kuvaus tuotteen valmistus- ja 

kokoonpanoprosesseista jo tuotteen suunnitteluvaiheessa voidaan tarkastella tuotteen 

valmistettavuutta ja kokoonpantavuutta. Prosessikuvaukseen voidaan sisällyttää niin 

tuotteen kokoonpanossa tarvittavat työtehtäväkokonaisuudet kuin työkuormien tasainen 

jakaminen eri prosessivaiheillekin. 

 

Prosessisuunnittelun mahdollisuuksia edistää DFMA-näkökulmia on esitetty 

kirjallisuustutkimukseen perustuen kootusti taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Prosessisuunnittelun mahdollistamat keinot DFMA:n toteutumiseksi ja 

tavoitteiden saavuttamiseksi PLM-järjestelmässä. 

 

  

DFMA PROSESSISUUNNITTELU

Mahdollistaa suunnittelumuutosten vaikutuksen visualisoinnin valmistusprosessin 

näkökulmasta (Elmaraghy et al., 2013, s. 638)

Kokoonpanojärjestyksen ja -operaatioiden määrittäminen ja niiden rajoitusten 

huomiointi (Ghandi & Masehian,2015, s. 58-59)

Kuorman tasapainottaminen eri kokoonpanoasemien kesken (Ghandi & 

Masehian,2015, s. 59)

Prosessin suorittamiseen  tarvittavien materiaalien, työkalujen ja laitteiden 

määrittäminen sekä tarvittavien työstökoneiden tai robottien ohjelmointi (Duda & 

Pobozniak, 2011, s.9)

Kokoonpanoprosessien suunnittelussa eri komponenttien ja alikokoonpanojen osalta 

tulee ottaa huomioon sellaiset rajoitteet asennusjärjestykselle, jotka johtuvat 

esimerkiksi tuotteen koosta, muodoista tai tuotettavasta sarjakoosta. (Duda & 

Pobozniak, 2011, s.6)

Yksityiskohtainen kuvaus tuotteen valmistuksesta ja kokoonpanosta, jonka avulla 

huomataan mahdolliset ylitetyt rajoitteet valmistuksessa. Voidaan toteuttaa esim. 

simulointien ja digitaalisten koekappaleiden avulla (Choi et al., 2015, s.22.) 

Prosessisuunnittelun antama DFMA -palaute tuotesuunnitteluun ja  DFMA -sääntöjen 

tuottaminen palautteesta (Kretschmer & Rulhoff & Stjepandic, 2014, s. 380).

Digitaalisen valmistuksen avulla almistukseen ja kokoonpanoon liittyvän tietämyksen, 

niin hiljaisen kuin yksitulkintaisenkin, tuominen suunnittelijan käyttöön (Mourtzis et 

al., 2015, s.17-18; Wallis et al., 2014, s. 269)

Tietokoneavusteinen kokoonpanoprosessien suunnittelu mahdollistaa 

kokoonpanoprosessikuvauksen luomisen suunnitteluorganisaation generoimasta 3D -

datasta ja yhdistää tehokkaasti valmistukseen ja suunnitteluun liittyvän tuotetiedon 

toisiinsa (Wallis et al., 2014, s. 262) PDM -järjestelmä mahdollistaa tarvittavan datan 

jakamisen (Ma & Han, 2015, s.1034; Wallis et al., 2014, s.262)

Kokoonpano-ohjeiden liittäminen prosessikuvaukseen ja säilyttäminen PDM -

järjestelmässä (Diffner & Björkman & Johansen, 2011, s.63; Wang & Lin, 2012, 

s.1309.)

ERI DFMA -NÄKÖKULMIEN EDISTÄMINEN VALMISTUS- JA KOKOONPANOPROSESSIEN SUUNNITTELULLA

Suunnittelu - ja valmistusorganisaatioiden välisen 

yhteistyön parantaminen (Eskelinen, 2012, s.6)

Valmistuksen vaatimusten huomiointi 

suunnittelussa ja sitä kautta valmistuksessa ja 

kokoonpanossa tapahtuvien virheiden 

välttäminen (Osorio-Gomez & Ruiz-Arenas, 

2011, s.153; Eskelinen & Karsikas, 2013, s.9)
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Taulukko 4 jatkuu. Prosessisuunnittelun mahdollistamat keinot DFMA:n toteutumiseksi ja 

tavoitteiden saavuttamiseksi PLM-järjestelmässä. 

 

 

5.1.3 DFMA:n edistäminen rinnakkaisten tuoterakennennäkymien avulla 

DFMA:n tavoitetta voidaan edistää rinnakkaisten tuoterakennenäkymien avulla. Esimerkiksi 

suunniteltujen kokoonpanojen sisältämien komponenttien hajauttaminen valmistusprosessi 

vastaaville vaiheille auttaa huomioimaan kokoonpanojärjestykseen liittyviä rajoitteita. 

BOM:n hierarkisuudella voidaan lisäksi kuvata kyseisen kaltaista rajoitetta järjestyksessä 

komponenttien ja alikokoonpanojen keskinäisten suhteiden kuvaamisella tuotteessa. Lisäksi 

tiedonhallinnan näkökulmasta rinnakkaisilla tuoterakennenäkymillä voidaan yhdistää oikea 

tuotetieto oikeaan elinkaarivaiheeseen, jolloin esimerkiksi valmistettavuuden tarkastelussa 

käytettävää informaatiota voidaan valmistavalle organisaatiolle optimaaliseksi. Jotta 

rinnakkaiset tuoterakennenäkymät huomioisivat prosessin asettamia rajoitteita 

mahdollisimman totuuden mukaisesti, eri objekteihin voidaan liittää prosessi-informaatiota, 

jonka avulla voidaan kuvata valmistusprosessin materiaalivirtaa. Tällainen informaatio voi 

koostua esmierkiksi kokooonpanotyökaluista sekä laatu- ja kokoonpano-ohjeista. Eri 

tuotantosijainneille suodatetuilla rinnakkaisilla tuoterakennenäkymillä voidaan lisäksi 

kuvata eri tuotantosijaintien yksityiskohtaisia ja yksilöllisiä rajoitteita. 

DFMA PROSESSISUUNNITTELU

Komponentteja toisiinsa liittävien, tuotetta fyysisesti liikuttavien ja laatua 

varmistavien operaatioiden määrittäminen prosessisuunnittelussa 

kokoonpanoprosessin systematisoimiseksi (Duda & Pobozniak, 2011, s.6):

Tietokoneavusteinen kokoonpanoprosessien suunnittelu mahdollistaa 

kokoonpanoprosessikuvauksen luomisen suunnitteluorganisaation generoimasta 3D -

datasta ja yhdistää tehokkaasti valmistukseen ja suunnitteluun liittyvän tuotetiedon 

toisiinsa (Wallis et al., 2014, s. 262)

Kustannustehokkaimman valmistusmenetelmän 

etsiminen (Harik & Sahmrani, 2010, s. 702; 

Tassaloti et al., 2015, s.4)

Eri prosessien keskinäinen vertailu niihin liittettyjen aikojen perusteella (Eskelinen, 

2013,s.19; Kretschmer & Rulhoff & Stjepandic, 2014, s. 381)

Tuotetiedon tehokas jakaminen erityisesti 3D CAD -geometrian osalta ja suunnittelu- 

ja siitä johtuen valmistusorganisaatioiden parantunut rinnakkaisuus (Wallis et al., 

2014, s. 262).

Simulointi- ja visualisointityökalut ja tuotteen digitaalinen valmistus, joiden avulla 

voidaan huomata epäkohdat tuotteen valmistettavuudessa ennen fyysisen tuotteen 

valmistamista (Choi et al., 2015, s.22.) 

Asennusreittien ja -järjestyksien etukäteinen määrittäminen (Ghandi & 

Masehian,2015, s. 59)

Valmistusprosessin vaiheistaminen ja eri resurssien optimointi työasemien välillä 

(Ghandi & Masehian,2015, s. 59)

Tuotteiden liikuttamiseen tarvittavien operaatioiden määrittäminen valmistus- ja 

kokoonpanoprosessissa(Duda & Pobozniak, 2011, s.6)

Laadunvarmistukseen liittyvien operaatioiden määrittäminen valmstus- ja 

kokoonpanoprosessissa(Duda & Pobozniak, 2011, s.6)

Tuotteen toiminnallisuuden, kokoonpantavuuden 

ja valmistettavuuden määrittäminen (Osorio-

Gomez & Ruiz Arenas, 2011, s.153)

Kokoonpanoajan minimointi ja kokoonpano-

operaatioiden helpottaminen (Duda & Pobozniak, 

2011, s.7)

ERI DFMA -NÄKÖKULMIEN EDISTÄMINEN VALMISTUS- JA KOKOONPANOPROSESSIEN SUUNNITTELULLA
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Suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden välistä yhteistyötä voidaan parantaa rinnakkaisilla 

tuoterakennenäkymillä, sillä rakennenäkymien rinnakkaisuus mahdollistaa 

suunnittelumuutosten havaittsemisen valmistusprosessille suunnitellussa materiaalivirrassa. 

Lisäksi rinnakkaiset tuoterakennenäkymät tehostavat suunnittelu- ja 

valmistusorganisaatioiden tarvitseman tuotetiedon hallintaa, sillä rakennenäkymien avulla 

eri tuotteen sidosryhmille voidaan suodattaa vain niille olennaisin informaatio. Myös jo 

tuotettujen tuotteiden rinnakkaisrakennenäkymillä voidaan parantaa suunnittelun ja 

valmistuksen välistä yhteistyötä, jos suunnittelu hyödyntää niitä uusien tuotteiden vastaavien 

datapohjana. 

 

Rinnakkaiset tuoterakennenäkymät sisältävät ERP- ja siten MES-järjestelmille olennaista 

informaatiota tuotteen valmistusprosessin aikatauluttamiseksi, ohjaamiseksi ja 

seuraamiseksi. Tällaisen tuotannonohjausdatan avulla voidaan pienentää tuotteen 

kokoonpanoaikaa. 

 

Erityisesti valmistuksen rinnakkaisiin tuoterakennennäkymiin sisällytetään tieto siitä, missä 

ja millä resursseilla tarkasteltava tuote tai sen osa valmistetaan ja kokoonpannaan. 

Määritettäessä tallaista tuotannonohjausinformaatiota voidaan huomioida tuotteen 

valmistukseen liittyviä rajoitteita. Tuotannonohjausinformaatiota hyödyntävissä tuotteiden 

alihankintapäätöksissä voidaan hödyntää rinnakkaisten tuoterakennenäkymien sisältämää 

dataa.  

 

Valmistuksen rinnakkainen tuoterakennenäkymä edustaa tehokkainta tapaa valmistaa 

suunnitteltava tuote. Tällaisella rinnakkaisrakennenäkymän ominaisuudella voidaan nähdä 

yhtymäkohta DFMA:n tavoittelemaan tuotteen läpimenoajan pienenmiseen. 

 

Kirjallisuustutkimukseen perustuen rinnakkaisten tuoterakennenäkymien mahdollisuuksia 

ja ominaisuuksia DFMA:n edistämiseksi on esitetty kootusti taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Rinnakkaisten tuoterakennenäkymien ominaisuudet, joiden avulla voidaan 

edistää DFMA:n tavoitteiden toteutumista PLM-järjestelmässä. 

 

 

5.2 Käyttöönotettavien sovellusten ominaisuudet, joilla voidaan hallita kohdeyrityksessä 

sijaitsevaa DFMA:n liittyvää tietoa 

Molemmat diplomityössä testatut sovellukset edistävät rinnakkaissuunnittelua tuomalla 

suunnittelutietoa seuraavien elinkaarivaiheiden organisaatioiden käyttöön hyödyntämällä 

kevyttiedostomuotoja. PLM-järjestelmä Teamcenter mahdollistaa viittaamisen 

suunnitteludataan valmistus-kokoonpanoprosesseja suunnittelevan organisaation tuote- ja 

prosessirakenteissa. Teamcenterin ja käyttöönotettavien sovellusten välinen integraatio 

mahdollistaa eri tuoterakenne- ja prosessinäkymien vertalun keskenään niiden sisältämän 

tuotetiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi. Sovellukset sijoittuvat suunniteltavan tuotteen 

elinkaaren aikana BOL-vaiheeseen, mutta ne voivat eri toimintojen avulla hyödyntää myös 

jo olemassaolevien tuotteiden tietoa MOL- ja EOL-elinkaarivaiheista.  

 

DFMA RINNAKKAISET TUOTERAKENNENÄKYMÄT

Kokoonpanojen eri komponenttien hajauttaminen valmistus- ja kokoonpanoprosessin 

mukaisille vaiheille(Lee et al., 2011, s. 400, 405, 408;Qiuhong et al., 2012, s.1706) 

BOM:n hierarkisuudesta juontuvat komponenttien keskinäiset suhteet kokoonpanossa   

(Tang et al., 2015, s.1869)

Oikean tiedon yhdistäminen oikeaan elinkaarivaiheeseen (Saaksvuori & Immonen, 

2008, s. 30-31;Liu & Lai & Shen, 

2014, s. 142) 

Prosessidatan liittäminen BOM:n esimerkiksi työ- ja laatuohjeiden muodossa (He et al., 

2014, s.210; Qiuhong et al., 2012, s.1706)

Eri tuotantosijaintien yksilöllisten eroavaisuuksien huomiointi niitä varten tehdyllä 

BOM:lla (Lee et al., 2011, s. 400). 

Rinnakkaisrakenne, josta voidaan havaita EBOM:n komponenttien ja 

alikokoonpanojen muutokset valmistusprosessin materiaalivirrassa (He et al, 2014, s. 

208; Liu & Lai & Shen, 2014, s.143)

Eri sidosryhmille relevantin tuotetiedon suodattaminen tietomassasta (Saaksvuori & 

Immonen, 2008, s. 30-31) 

Valmistusorganisaation luomien, jo tuotettujen BOM:n datan hyötykäyttö uusien 

tuotteiden suunnittelussa (He et al., 2014, s. 208)

Kokoonpanoajan minimointi ja kokoonpanoprosessin 

helpottaminen (Duda & Pobozniak, 2011, s.7)

PBOM sisältää ERP - ja siten MES -järjestelmien hyödyntämää, tuotannonohjaukseen 

liittyvää informaatiota tuotteen valmistusprosessin aikatauluttamiseksi, ohjaamiseksi ja 

seuraamiseksi(He et al., 2014, s.210; Qiuhong et al., 2012, s.1706.)

DFA:n mukainen komponenttien lukumäärän minimointi, 

standardisointi ja kriittisyyden arviointi(Boothroyd & 

Dewhurst & Knight, 2011, s. 10-11)

Vanhojen, valmistettavuudeltaan hyviksi todettujen tuoterakenteiden saatavuus ja 

mahdollinen uusiokäyttö.(He et al., 2014, s. 208)

PBOM sisältää tiedon missä ja millä resursseilla tarkasteltava tuote tai sen osa 

valmistetaan(Lee et al., 2011, s. 400, 405, 408;Qiuhong et al., 2012, s.1706) 

Tuotteen läpimenoajan ja valmistuskustannusten 

pienentäminen (Eskelinen, 2012, s.6; Harik & Sahmrani, 

2010, s.703)

PBOM sisältää komponenttien ja alikokoonpanojen kokoonpanojärjestyksen edistäen 

siten tehokkainta tapaa valmistaa tietyn rakennenäkymän kuvaama tuote (He et al., 

2014, s.210; Lee et al., 2012, s.254;Lee et al., 2011, s. 400, 405, 408;Qiuhong et al., 

2012, s.1706) 

Valmistuksessa ja kokoonpanossa tapahtuvien virheiden 

välttäminen (Osorio-Gomez & Ruiz-Arenas, 2011, s. 153; 

Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 9)

Suunnittelu - ja valmistusorganisaatioiden välisen yhteistyön 

parantaminen (Eskelinen, 2012, s.6)

Tuotteen toiminnallisuuden ja kokoonpantavuuden 

varmistaminen (Osorio-Gomez & Ruiz-Arenas, 2011, s. 153)

ERI DFMA -NÄKÖKULMIEN EDISTÄMINEN RINNAKKAISILLA TUOTERAKENNENÄKYMILLÄ 

BOM -objektien luokitteluiden sisältämä tieto siitä, valmistetaanko tuote itse vai 

hankitaanko se muualta (He et al., 2014, s.210) 
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Sovellusten avulla voidaan myös keskitetään saman kattojärjestelmän alle sellaisia 

toimintoja ja dataa, joita nykyisessä järjestelmässä suoritetaan useassa keskenään 

manuaalisesti integroidussa järjestelmässä tai sovelluksessa. Tällä tavoin tiedon 

päivittäminen useisiin tuote- ja prosessirakenteisiin helpottuu, kun pisteestä pisteeseen -

integraatiolle tyypillistä tarvetta manuaaliselle tiedon päivittämiselle kaikkiin erillisiin 

rakenteisiin ei ole. Ympäristö mahdollistaa tarvittaessa myös valmistusprosesseille luodun 

hierarkisen datan hyödyntämisen muissa ympäristöissä, kuten järjestelmän ulkopuolisissa 

simulointiohjelmistoissa, joissa järjestelmän valmistusprosessikuvausta voidaan hyödyntää 

pohjarakenteena. 

 

Käyttöönotettavissa sovelluksissa on yhteyksiä myös RACI-matriisin korostamaan 

vastuullistamiseen. Sekä sovelluksilla rinnakkaisilla tuoterakennenäkymiin ja 

prosessikuvauksiin että esimerkiksi suunnittelun luomassa juurirakenteeseen sisältyy tieto 

siitä, kuka rakenteen on luonut ja kuka rakennetta on edellisen kerran muokannut. Lisäksi 

nykyisestä toimintatavasta poiketen Multi-Structure Manager- ja Manufacturing Process 

Planner-sovelluksissa luoduilla valmistuksen tuote- ja prosessirakenteilla on omat 

yksilölliset nimikkeensä PLM-järjestelmässä, jolloin niiden noutaminen järjestelmästä 

tapahtuu kyseistä tunnistetta käyttäen.  

 

Molemmissa käyttöönotettavissa sovelluksissa on myös tietämyksen hallintaa parantavia 

ominaisuuksia. Esimerkiksi jo olemassa olevien prosessi- ja tuoterakenteiden käyttämiseen 

uusien tuote- ja prosessirakenteiden pohjana on olemassa toiminnallisuudet molemmissa 

testatuissa ohjelmsitmoduuleissa. Tällaisten pohjien tuottaminen edistää myös tuotteen eri 

konfiguraatioiden ja varianttien hallintaa: saman tuotteen yhdelle konfiguraatiolle tai 

variantille luotua valmistusprosessia voidaan käyttää pohjana myös muiden 

konfiguraatioiden ja varianttien tuote- ja prosessirakenteille ja luoda vain tarpeellisin 

muutoksin uudelle konfiguraatiolle tai variantille oma, yksilöllisillä nimikkeillä varustettu 

prosessinsa. DFMA:n edistämät modulointi ja standardisointi pyrkivät helpottamaan 

pohjaprosessina käytettävään konfiguraatioon tehtävien muutosten tekemistä ja 

helpottamaan esimerkiksi konfiguraatiokohtaisesti vaihtuvien moduulien liittämistä osaksi 

tuotetta yhdenmukaistamalla moduulirajapintoja. 

 



77 

 

PLM-arkkitehtuurityypeistä käyttöönotettavat sovellukset tukevat PLM-järjestelmä 

Teamcenterin tavoin palvelupainotteista arkkitehtuurilähtökohtaa keskittämällä yhden 

kattojärjestelmän alle sellaisia tuoterakenteisiin, prosessisuunnitteluun ja DFMA:han 

liittyviä toimintoja, jotka nykyisessä järjestelmässä ovat erillisiä, järjestelmään 

integroimattomia toimintoja.  

 

Eri BOM-objektityyppien hallintaan sovellukset tarjoavat erilaisia luokitteluita BOM-

objekteille: esimerkiksi sovelluksilla, työkappaleilla ja kokoonpantavan tuotteen 

komponenteilla on omat luokittelunsa.  

 

Eri rakenteiden hallintaan tarkoitetuilla sovelluksilla tai sovelluksilla voidaan myös edistää 

tiedonlouhintaa: rakenteisiin liitettävien tunnisteiden avulla voidaan etsiä sellaista tietoa, 

jota voidaan hyödyntää tuote- ja prosessirakenteiden pohjien määrittämisessä.  

 

Vaikka yleinen tapa suodattaa suunnittelun tuoterakenteesta tietoa seuraavien 

elinkaarivaiheiden käyttöön on suodattaa ensin suunnittelun tuoterakenteesta valmistuksen 

tuoterakenne ja suodattaa valmistuksen tuoterakenteesta tämän jälkeen prosessikuvaus, 

kohdeyrityksen tapauksessa päädyttiin hyödyntämään Kuvan 11 mukaista 

suodatusjärjestystä, jossa suunnittelun tuoterakenne suodatetaan suoraan 

prosessikuvaukseksi. Karsimalla valmistusprosessin materiaalivirralle tyypilliset objektit, 

kuten työ- ja laatuohjeet sekä työkalut ja operaatiot, voidaan prosessirakenteesta suodattaa 

valmistuksen tuoterakenteen pohja sen muodostamisesta vastaavaa organisaatiota varten. 
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Kuva 11. Havainnekuva kohdeyrityksessä EBOM:sta suodatetuista rinnakkaisista 

tuoterakennenäkymistä ja niiden suodatusjärjestyksestä. Valmistusprosessille tyypillisiä, 

prosessissa kulumattomat objektit on merkitty BOP:n punaisella. Huomaa kuvaan 6 

verrattuna prosessirakenteesta luotu valmistuksen tuoterakenteen pohja. 

 

5.2.1 Rinnakkaisten tuoterakennenäkymien ja luominen ja hallinta Multi-Structure Manager 

-sovelluksella nykyiseen toimintatapaan verrattuna 

Suunnittelun ja valmistuksen rinnakkaisille tuoterakennenäkymille voidaan havaita 

kirjallisuustutkimuksen perusteella olevan suunnittelun tuoterakenteen objektien 

uudelleenjärjestäminen valmistus- ja kokoonpanoprosessin mukaiseksi. Multi-Structure 

Manager -sovellusssa voidaan suunnittelun tuoterakenteesta luoda täysin itsenäinen PBOM, 

joka viittaa metadatan avulla sitä vastaavan EBOM:n dataan. Valmistuksen tuoterakenteelle 

tyypilliset hierarkiatasot, jotka vastaavat esimerkiksi kokoonpanovaiheita, voidaan luoda 

kohdeyrityksessä erillisten Collection Item -objektien avulla.  

 

Rinnakkaisten tuoterakennenäkymien ominaisuudeksi on kirjallisuudessa mainittu niiden 

kyky yhdistää oikea tieto niitä vastaavaan tuotteen elinkaaren vaiheeseen. Multi-Structure 

Manager-sovellus vastaa tähän mahdollistamalla useiden rinnakkaisten 

tuoterakennenäkymien luonnin samasta suunnittelun juurirakenteesta. BOM-objektien 

sijoittumista eri rinnakkaisiin tuoterakennenäkymiin voidaan kartoittaa Multi-Structure 

Managerissa Find in other Structure -toiminnolla, jolla voidaan etsiä yhdessä 
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rinnakkaisrakenteessa sijaitsevan objektin sijainti toisessa rinnakkaisessa 

tuoterakennenäkymässä. 

 

Kirjallisuustutkimuksen esilletuoman informaation perusteella rinnakkaisten 

tuoterakennenäkymien voidaan todeta olevan väline tarvittavan informaation 

suodattamiseen kutakin elinkaaren vaihetta varten. Multi-Structure Manager -sovelluksella 

tämä on mahdollista jo aiemmin mainittujen Collection Item -objektien avulla luoduilla, 

tarvittavilla rinnakkaisilla tuoterakennenäkymillä. Vastaavasti Multi-Structure Managerissa 

luotuja rinnakkaisia tuoterakennenäkymiä voidaan myös hyödyntää kirjallisuudessa 

mainittujen, useiden toisistaan poikkeavien tuotantosijaintien eroavaisuuksien huomiointiin 

niitä koskevilla yksilöllisillä tuoterakennenäkymillä. 

 

Kirjallisuudessa mainittu, jo luotujen BOM:en hyötykäyttö on mahdollista Multi-Structure 

Managerissa ja Manufacturing Process Plannerissa From Template -komennolla, jossa 

määrätystä objektista voidaan luoda vanhaa BOM-näkymää tai BOP:a hierarkisesti vastaava 

rakenne joka saa omat yksilölliset tunnisteensa. Lisäksi vastaavaa vanhan datan 

hyötykäyttöä Multi-Structure Managerissa voidaan suorittaa erilisillä resepteillä, jotka 

hierarkian lisäksi etsivät suunnittelun tuoterakenteesta PBOM-reseptin kriteerit täyttäviä 

objekteja, ja liittävät ne suoraan PBOM:n. 

 

Varsinkin valmistuksen tuoterakenteille on kirjallisuuden mukaan tyypillistä kuvata 

valmistus- ja kokoonpanoprosessin etenemistä EBOM:n sisältämille komponenteille. Multi-

Structure Managerissa tämä voidaan jo mainittujen, kokoonpanovaiheita kuvaavien 

hierarkiatasojen luonnin lisäksi suorittaa määräämällä komponentit ja alikokoonpanot 

tarvittavassa järjestyksessä EBOM:sta PBOM:n. Lisäksi kohdeyrityksessä esimerkiksi 

useiden moduulien kohdalla vaihetta kuvaava hierarkiataso vastaa myös vaiheen suorittavaa 

työasemaa. 

 

Multi-Structure Manager-sovelluksella voidaan luoda pohja kohdeyrityksen ERP-

järjestelmän tarvitsemaa PBOM:a varten. ERP-järjestelmä hyödyntää PBOM:n 

informaatiota toiminnanohjaukseen ja tuotannon aikataulutukseen luomassaan 

tuotantotilauksessa. Lisäksi ERP-järjestelmän PBOM:n sisältämää, tuotannonohjaukseen 
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liittyvää informaatiota hyödyntävä tuotantotilaus toimii pohjana kohdeyrityksen MES-

järjestelmän toiminnalle. 

 

Kirjallisuudessa yhdeksi isoimmaksi haasteeksi rinnakkaisten tuoterakennenäkymien 

hallinnalle mainitaan useiden rinnakkaisten tuoterakennenäkymien sisältämän tuotetiedon 

ajantasaisuuden hallinta. Multi-Structure Manager -sovellusssa eri BOM-näkymien 

ajantasaisuutta hallitaan jo aiemmin mainitulla viittauksella EBOM:n sisältämään dataan 

esimerkiksi PBOM:ssa, jolloin EBOM:n vastaavaan komponenttiin tai alikokoonpanoon 

tehtävät muutokset päivittyvät automaattisesti myös PBOM:n sisältämiin komponentteihin 

tai alikokoonpanoihin. Lisäksi erityisesti EBOM-komponenttien revisiomuutosten hallintaa 

myös muihin rinnakkaisiin tuoterakennenäkymiin voidaan toteuttaa Multi-Structure 

Manager:n Alignment Check -toiminnolla.  

 

Kuten kirjallisuudessa mainitut BOM-objektien informaation eroja kuvaavat luokittelut, 

myös Multi-Structure Manager:n toiminto Accountability Check analysoi yhdestä 

rinnakkaisrakenteesta toiseen määrätyt objektit niiden sisältämän informaation 

eroavaisuuksien perusteella.  

 

Erilaisia luokittelujen vastaavuksia Accountability Check:n ja kirjallisuuden välillä ovat 

esimerkiksi 

 Täydellinen vastaavuus (Full Match), joka vastaa kirjallisuuden perittyä objektia.  

 Puuttuu lähderakenteesta (Missing Source), joka ilmoittaa objektista, joka on läsnä 

vain kohde- eikä lähderakenteessa. EBOM:n ja PBOM:n välillä tämä voi usein 

kuvata esimerkiksi prosessivaiheita tai käytettäviä työkaluja, kuten kirjallisuudessa 

mainittu prosessiobjekti 

 Puuttuu kohderakenteesta (Missing Target), joka ilmoittaa objektista, joka on lähde- 

muttei kohderakenteessa. EBOM:n ja PBOM:n muodostamisessa tällä on samoja 

piirteitä kuin kirjallisuudessa mainitulla haamuobjektilla 

 

Lisäksi kirjallisuudessa mainittua rinnakkaisten tuoterakennenäkymien sisältämän datan 

ajantasaisuuden hallintaa edistää Multi-Structure Manager-sovelluksessa Struture Search-

toiminto, joka etsii BOM-näkymän obekteista vastaavuutta asetettuun kriteeriin. Oleellinen 
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kriteeri kohdeyrityksen kannalta on esimerkiksi tietty päivämäärä, jonka jälkeen jotakin 

BOM:n objektia on muokattu edellisen kerran.  

 

Heikkoudeksi rinnakkaisten tuoterakennennäkymien tarkastelussa Multi-Structure Manager 

-sovelluksella havaittiin tutkimuksen aikana sen riippuvuus käytettävästä juurirakenteesta: 

jos juurirakenne vaihdetaan, on koko tuotannon tuoterakenne suodatettava uudelleen.  

 

Multi-Structure Manager -sovelluksen toimintoja rinnakkaisten tuoterakennenäkymien 

tuottamiseen ja hallintaan kohdeyrityksen PLM-järjestelmässä on esitetty kootusti 

taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Multi-Structure Manager -sovelluksen toiminnot ja ominaisuudet, joiden avulla 

kohdeyrityksen PLM-järjestelmässä voidaan tuottaa ja hallita rinnakkaisia 

tuoterakennenäkymiä. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa diplomityössä suoritetun 

kirjallisuustutkimuksen näkökulma vastaavasta toiminnosta tai ominaisuudesta. 

 

RINNAKKAISET TUOTERAKENNENÄKYMÄT TEAMCENTER MULTI-STRUCTURE MANAGER

Kokoonpanojen eri komponenttien hajauttaminen valmistus- ja 

kokoonpanoprosessin mukaisille vaiheille(Lee et al., 2011, s. 400, 

405, 408;Qiuhong et al., 2012, s.1706) 

Tarvittavien hierarkiatasojen luonti "Collection Item" -objektien avulla 

ja lähderakenteesta suodatetut itsenäiset BOM -näkymät. Referenssit, 

jotka viittaavat metadatan avulla vastaavaan EBOM-komponenttiin. 

Luodaan itsenäinen rinnakkaisrakenne, jolloin alkuperäistä EBOM:a ei 

tarvitse muuttaa lainkaan

Find in other structure- komento, jonka avulla esimerkiksi PBOM:sta 

voidaan osoittaa referenssikomponentti EBOM:ssa

Eri sidosryhmille relevantin tuotetiedon suodattaminen 

tietomassasta (Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 30-31) 

Vanhojen, valmistettavuudeltaan hyviksi todettujen 

tuoterakenteiden saatavuus ja mahdollinen uusiokäyttö.(He et al., 

2014, s. 208)

Aiemmin luotujen hierarkioiden pohjista voidaan luoda erilaisia BOM -

reseptejä, jotka luovat automaattisesti itsenäisen BOM:n ja määrävät 

sille EBOM:sta komponentit ennaltamääritetyn hierarkian pohjalta. 

Myös 'From Template' -toiminto

BOM -objektien luokitteluiden sisältämä tieto siitä, kuinka BOM -

näkymästä toiseen määrättyjen objektien sisältämät informaatiot 

poikkeavat toisistaan (He et al., 2014, s.210) 

Accountability Check -toiminnon tuottamat tulokset eri BOM -

näkymien objektien sisältämän informaation samankaltaisuudesta

PBOM sisältää ERP - ja siten MES -järjestelmien hyödyntämää, 

tuotannonohjaukseen liittyvää informaatiota tuotteen 

valmistusprosessin aikatauluttamiseksi, ohjaamiseksi ja 

seuraamiseksi(He et al., 2014, s.210; Qiuhong et al., 2012, s.1706.)

Multi-Structure Managerilla voidaan luoda PBOM:n pohja BOM:n ERP -

järjestelmään ajavalle organisaatiolle, jotta valmistusprosessin 

yksityiskohtaiset rajoitteet tulevat huomioiduiksi ERP:n 

tuotantotilauksessa

Eri tuotantosijaintien yksilöllisten eroavaisuuksien huomiointi niitä 

varten tehdyllä BOM:lla (Lee et al., 2011, s. 400). 

Jokaiselle tuotantosijainnille tarvittavan BOM -näkymän suodattaminen  

samasta suunnittelun tuoterakenteesta ja yhteyden luominen 

suunnittelun tuoterakenteeseen

Alignment- ja Accountability Check -toiminnot, joiden avulla voidaan 

tarkastella EBOM:n ja PBOM:n sisältämien komponenttien 

samankaltaisuutta ja samankaltaisuuden täydellisyyttä

Kokoonpanoasemakohtaiset kokoonpanovaiheet ja niiden luonti 

PBOM:lle erillisillä BOM -objekteilla, jotka tunnetaan termillä 

'Collection Item'. EBOM -objektien järjestäminen kokooonpanovaiheille 

valmistusprosessin mukaisesti

PBOM sisältää komponenttien ja alikokoonpanojen 

kokoonpanojärjestyksen edistäen siten tehokkainta tapaa valmistaa 

tietyn rakennenäkymän kuvaama tuote (He et al., 2014, s.210; Lee 

et al., 2012, s.254;Lee et al., 2011, s. 400, 405, 408;Qiuhong et al., 

2012, s.1706) 

Rinnakkaisrakenne, josta voidaan havaita EBOM:n komponenttien 

ja alikokoonpanojen muutokset valmistusprosessin 

materiaalivirrassa (He et al, 2014, s. 208; Liu & Lai & Shen, 2014, 

s.143)

Oikean tiedon yhdistäminen oikeaan elinkaarivaiheeseen 

(Saaksvuori & Immonen, 2008, s. 30-31;Liu & Lai & Shen, 

2014, s. 142) 
Elinkaarivaiheita vastaavien BOM -näkymien suodattaminen samasta 

EBOM:sta 

Structure Search -toiminto, jonka avulla voidaan tarkastella eri BOM -

objektien viimeisintä muutosajankohtaa. Lisäksi BOM -objektien 

viimeisin muokkauspäivämäärä voidaan tuoda näkyviin erillisen 

lisätietokentän avulla
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5.2.2 Kohdeyrityksen valmistusprosessikuvauksien tuottaminen ja hallinta Manufacturing 

Process Planner -sovelluksella 

PLM-järjestelmä Teamcenteriin integroidulla Manufacturing Process Planner-sovelluksella 

tuodaan 3D CAD -järjestelmällä luotu suunnittelutieto valmistus- ja kokoonpanomenetelmiä 

suunnittelevan organisaation käyttöön suunnitteluprosessin aikana. Sovellus mahdollistaa 

näin kirjallisuudessakin mainitun, tuotteen valmistusprosesseihin, konekannan asettamiin 

valmistusrajoitteisiin, työkaluihin ja edellisiin tuotettuihin tuotteisiin liittyvän, 

kokemusperäisen hiljaisen tiedon vertaamisen ajantasalla olevaan suunnittelutietoon. 

Prosessisuunnittelun suorittaman tiedon vertaamisen ja valmistus- ja 

kokoonpanonäkökohtien tarkastelun avulla voidaan varmistua DFMA-periaatteiden 

toteutumisesta tuotteessa ja sitä kautta suunniteltavan tuotteen valmistettavuudesta. 

 

Kohdeyrityksen tarpeisiin sopivimmaksi tavaksi hyödyntää Manufacturing Process 

Plannerin prosessi-, operaatio- ja aktiviteettihierarkiaa W8V31-moottorin 

turboahdinalikokoonpanon ja W32 E PP -moottorin turboahtimen eristyslaatiko 3D CAD -

datalle pilotoidussa alikokoonpanojen tarkastelussa todettiin rakenne, jossa tutkittavan 

alikokoonpanon prosessikuvauksen alle oli kohdeyrityksen kannalta tarpeellista luoda 

esimerkiksi moduulikokoonpanossa eri kokoonpanoasemille omat kokoonpanovaiheensa, 

jotka sisältävät kullekkin kokoonpanovaiheelle ja -asemalle tyypilliset, muista vaiheista 

itsenäiset työtehtäväkuvauksensa eli operaationsa. Aktiviteetit puolestaan sisältävät 

operaatiokohtaista, operaation kuvaaman työtehtävän suorittamiselle tärkeää informaatiota. 

Manufacturing Process Planner -sovelluksella tuotetun prosessirakenteen hierarkia ja sen eri 

hierarkiatasojen keskeinen sisältö on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Manufacturing Process Planner:lla tuotetun prosessirakenteen hierarkian 

havainnekuva. Huomaa operaatioiden ja aktiviteettien sisältämän informaation kuvaus. 

 

Lisäksi kohdeyritys tarvitsee tiedon siitä, missä pääkokoonpanon vaiheessa esimerkiksi 

W8V31-moottorin turboahdinalikokoonpano kokoonpannaan osaksi koko moottoria. 

Manufacturing Process Planner:lla tämä toteutettiin luomalla kaksi ylätasoa alikokoonpanon 

prosessirakenteelle: Pääkokoonpanon kokoonpanovaihe ja itse lopputuotteen kokoonpano. 

Tällaista koko moottorin kokoonpanorakenteen ympäristöön liitettyä alikokoonpanoa on 

havainnollistettu kuvassa 13. 
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Kuva 13. Alikokoonpanojen sijoittuminen pääkokoonpanoprosessiin Manufacturing 

Process Planner -sovelluksella luodussa prosessihierarkiassa. Huomaa 

alikokoonpanoprosessitason yläpuolelle luodut lisähierarkiatasot, jotka kuvaavat 

pääkokoonpanoprosessin vaiheita ja tuotetta, jonka pääkokoonpanosta on kyse. 

 

Kuten Multi-Structure Manager -sovellus, myös Manufacturing Process Planner 

mahdollistaa tuote- ja prosessirakenteiden sisältämien objektien yhtenevyyden ja 

yhtenevyyksien täydellisyyden analysoinnin. Lisäksi myös eri attribuuttien perusteella 

tapahtuva BOM-objektien muutosten tarkastelu on mahdollista Manufacturing Process 

Planner:ssa. Näin varmistutaan siitä, että prosessirakenteen sisältämä, 

suunnitteluorganisaation tuottama tuotetieto on ajan tasalla. Tällaisia 

vertailumahdollisuuksia ei ole kohdeyrityksen nykyisessä suunnittelu-valmistus -

rajapinnassa. 

 

Manufacturing Process Planner -sovellus tukee digitaalista valmistusta valmistusprosessien 

tarkalla suunnittelulla, jolla voidaan tuotteen suunnitteluprosessin aikana kartoittaa 

valmistusprosessin eri vaiheet yksityiskohtaisesti, tarvittavat työkalut ja visuaalisesti 

tarkastella niiden kokoonpantavuutta tuotteen 3D CAD -datan avulla.  

 

Tuotannonohjauksen näkökulmasta Manufacturing Process Planner -sovellus mahdollistaa 

digitaalisessa valmistuksessa myös eri kokoonpanovaiheiden kuormitustarkastelun 

vaiheiden sisältämien operaatioiden tarkastelun avulla. Näin voidaan arvioida, ovatko eri 

kokoonpanovaiheet operaatiosisällöltään ja ajallisesti tavoitellun mukaisia. 
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Ohjauksen näkökulmasta toteutettavan digitaalisen valmistuksen vaatimaa työstökoneiden 

kyvykkyyttä tai malliperusteisen tuotekuvauksen hyödyntämistä valmistuksessa sovellus ei 

suoraan tue.  

 

Manufacturing Process Planner mahdollistaa useita digitaalisen valmistuksen tavoittelemia 

etuja. Pääasiallisia etuja ovat tuote- ja prosessisuunnittelun parantunut rinnakkaisuus 

automaattisen tiedonjaon avulla ja valmistus- ja kokoonpanoprosesseihin liittyvän hiljaisen 

tiedon dokumentointi ja hyödyntäminen tuotteen valmistus- ja kokoonpanoystävälllisyyden 

parantamiseksi. Muita etuja digitaalisen valmistuksen edistämiseksi, kuten prosessien 

luonnin yksinkertaisuutta ja eri toimintatapojen kykyä mukautua muutoksiin 

valmistusprosessikuvauksen sisältämässä tiedossa, on arvioitu tämän diplomityön 

kvantitatiivisten mittausten avulla. 

 

Manufacturing Process Planner mahdollistaa myös työasemien kuvauksen erillisen 

Workarea-toiminnon avulla, mutta kohdeyrityksessä aliprosesseina kuvatut 

kokoonpanovaiheet niin pää- kuin alikokoonpanoissakin on sidottu usein niitä vastaaviin 

työasemiin.  

 

Eri valmistus- ja kokoonpanomenetelmien keskinäiseen vertailuun Manufacturing Process 

Planner tarjoaa kokoonpanoprosessin sisältämiin aktiviteetteihin kuluvien aikojen liittämistä 

aktiviiteetteihin ja aikojen luokittelua niiden määrittämiskeinojen perusteella. Näitä 

luokitteluja ovat esimerkiksi simuloitu tai mitattu aika. Huomioitavaa kuitenkin on, ettei 

Manufacturing Process Planner itse mittaa kyseisiä aikoja, vaan tarjoaa mahdollisuuden 

liittää ne osaksi luotavaa prosessisuunnittelmaa. 

 

Manufacturing Process Planner-sovelluksen ominaisuuksia kohdeyrityksen valmistus- ja 

kokoonpanoprosessien kuvauksien tuottamiseksi ja hallitsemiseksi on esitetty kootusti 

taulukossa 7. Ominaisuuksien kartoittamiseksi hyödynnettiin W8V31-moottorin 

turboahdinalikokoonpanon 3D CAD -mallia. 
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Taulukko 7. Manufacturing Process Planner -sovelluksen ominaisuudet , joita voidaan 

hyödyntää kohdeyrityksen valmistus- ja kokoonpanoprosessien tuottamisessa ja hallinnassa. 

Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa diplomityössä suoritetun kirjallisuustutkimuksen 

näkökulma vastaavasta toiminnosta.  

 

PROSESSISUUNNITTELUTYÖKALUT TEAMCENTER MANUFACTURING PROCESS PLANNER

Mahdollistaa suunnittelumuutosten vaikutuksen visualisoinnin 

valmistusprosessin näkökulmasta (Elmaraghy et al., 2013, s. 638)

Manufacturing Process Plannerin BOP sisältää linkin EBOM:n, jonka 

avulla suunnittelun tekemät muutokset 3D CAD -dataan päivittyvät 

automaattisesti myös BOP:n ja vastaavaan PBOM:n

Visuaalinen kokoonpanojärjestys ja erilaisten operaatioiden kuvaukset 

niille osoitetuilla objekteilla

Manufacturing Process Planner mahdollistaa tarjoaa mahdollisuuden liittää 

prosessille ja sen operaatioille niiden kuluttamat ajat

Prosessin suorittamiseen tarvittavien työtehtäväkokonaisuuksien 

määrittäminen, tarvittavien materiaalien, työkalujen ja laitteiden 

määrittäminen sekä tarvittavien työstökoneiden tai robottien ohjelmointi 

(Duda & Pobozniak, 2011, s.9)

Esimerkiksi työkalutiedolle ja prosessin kuluttamille komponenteille on 

omat luokittelunsa, joiden avulla operaatiokuvauksen sisältämää 

informaatiota voidaan jaotella. Operaatiot nimetään kuvaamaan tiettyä 

työtehtäväkokonaisuutta

Kokoonpanoprosessien suunnittelussa eri komponenttien ja 

alikokoonpanojen osalta tulee ottaa huomioon sellaiset rajoitteet 

asennusjärjestykselle, jotka johtuvat esimerkiksi tuotteen koosta, 

muodoista tai tuotettavasta sarjakoosta. (Duda & Pobozniak, 2011, s.6)

Valmistus- ja kokoonpanoprosessien läpikäynti suunnittelun tuottamasta ja 

jakamasta 3D CAD -datasta ja suunnitelulle annettava DFMA -palaute

Digitaalisen valmistuksen avulla valmistukseen ja kokoonpanoon 

liittyvän tietämyksen, niin hiljaisen kuin yksitulkintaisenkin, tuominen 

suunnittelijan käyttöön (Mourtzis et al., 2015, s.17-18; Wallis et al., 

2014, s. 269)

Manufacturing Process Planneria käyttävät kohdeyrityksessä asiantuntijat, 

joiden tietämystä valmistus- ja kokoonpanoprosesseista dokumentoidaan 

prosessikuvauksiin

Manufacturing Process Plannerin tukema integraatio PDM -järjestelmään 

edistää suunnitteluorganisaation tuottaman 3D CAD -datan käyttöä myös 

myöhemmissä elinkaarivaiheissa. Käytännössä Manufacturing Process 

Planner luo itsenäisen, EBOM:n dataan viittaavan kokonaisuuden, jokssa 

työkalun käyttäjä huomioi valmistuksen ja kokoonpanon asettamat 

rajoitteet.

EBOM ja BOP -informaatioiden sisältämien objektien samankaltaisuuden 

varmistaminen Accountability Check -toiminnolla ja BOP:n komponenttien 

viittaaminen vastaaviin EBOM -komponentteihin ja suunnittelun tekemien 

geometriamuutosten propagointi suoraan BOP:n

Kokoonpano-ohjeiden liittäminen prosessikuvaukseen ja säilyttäminen 

PDM -järjestelmässä (Diffner & Björkman & Johansen, 2011, s.63; 

Wang & Lin, 2012, s.1309.)

Tunnisteella varustettu prosessikuvaus säilytetään PDM -järjestelmässä, 

josta se voidaan noutaa myöhemmin

Operaatiokuvaukset on mahdollista kohdistaa kaikille kuvatuille 

operaatiotyypeille

"From Template" -toiminto, jonka avulla voidaan luoda prosessirakenteen 

pohja aiemmin suunnittelluista, toimiviksi todetuista prosesseista

Eri prosessien keskinäinen vertailu niihin liittettyjen aikojen perusteella 

(Eskelinen, 2013,s.19; Kretschmer & Rulhoff & Stjepandic, 2014, s. 

381)

Manufacturing Process Planer -tarjoaa mahdollisuuden liittää prosesseihin 

ja operaatioihin niiden kuluttamat ajat.

Yksityiskohtainen kuvaus tuotteen valmistuksesta ja kokoonpanosta, 

jonka avulla huomataan mahdolliset ylitetyt rajoitteet valmistuksessa. 

Voidaan toteuttaa esim. simulointien ja digitaalisten koekappaleiden 

avulla (Choi et al., 2015, s.22.) 

Manufacturing Process Plannerilla voidaan luoda sellainen operaatiotason 

kuvaus, jossa kokoonpanon vaatimat tehtävät on kuvattu ohjeineen, 

tarvittavine työkaluineen ja erityisvaatimuksineen.

Yksityiskohtainen kuvaus tuotteen valmistuksesta ja kokoonpanosta, 

jonka avulla huomataan mahdolliset ylitetyt rajoitteet valmistuksessa. 

Voidaan toteuttaa esim. simulointien ja digitaalisten koekappaleiden 

avulla (Choi et al., 2015, s.22.) 

Manufacturing Process Planner edistää tuotteen digitaalista valmistusta 

tuottamiensa valmistus- ja kokoonpanoprosessien kuvausten avulla ja 

mahdollistamalla esimerkiksi työkaluille ja kokoonpantavan tuotteen 

komponenteille yksilölliset luokittelunsa 

Asennusreittien ja -järjestyksien etukäteinen määrittäminen (Ghandi & 

Masehian,2015, s. 59)

Manufacturing Process Plannerin tuottamat valmistus- ja 

kokoonpanoprosessikuvaukset ovat hierarkisia ja hierarkiaa voidaan 

muokata tarpeen mukaan. Prosessikuvauksissa voidaan saavuttaa 

yksityiskohtaisempia työtehtäväkuvauksia operaatio- ja aktiviteettitasojen 

kuvauksien avulla.

Valmistusprosessin vaiheistaminen ja eri resurssien optimointi työasemien 

välillä (Ghandi & Masehian,2015, s. 59)

Manufacturing Process Plannerin "Workarea" -toiminto. Prosessien vaiheet 

voidaan sitoa soveltuvin osin työasemiin ja tarkastella työkuorman 

jakautumista eri kokoonpanovaiheiden välillä.

Tuotteiden liikuttamiseen tarvittavien operaatioiden määrittäminen 

valmistus- ja kokoonpanoprosessissa(Duda & Pobozniak, 2011, s.6)

Manufacturing Process Plannerin operaatioilla on mahdollista kuvata myös 

tuotteiden liikuttamiseen tarvittavia operaatioita ja niiden vaatimia 

työkaluja.

Laadunvarmistukseen liittyvien operaatioiden määrittäminen valmistus- ja 

kokoonpanoprosessissa(Duda & Pobozniak, 2011, s.6)

Laatuohjeiden liittäminen ja erilaisten laaduntarkastuslistojen liittäminen 

operaatiokuvauksiin on mahdollista.

Komponentteja toisiinsa liittävien, tuotetta fyysisesti liikuttavien ja laatua 

varmistavien operaatioiden määrittäminen prosessisuunnittelussa 

kokoonpanoprosessin systematisoimiseksi (Duda & Pobozniak, 2011, 

s.6):

Tietokoneavusteinen kokoonpanoprosessien suunnittelu mahdollistaa 

kokoonpanoprosessikuvauksen luomisen suunnitteluorganisaation 

generoimasta 3D -datasta ja yhdistää tehokkaasti valmistukseen ja 

suunnitteluun liittyvän tuotetiedon toisiinsa (Wallis et al., 2014, s. 262) 

PDM -järjestelmä mahdollistaa tarvittavan datan jakamisen (Ma & Han, 

2015, s.1034; Wallis et al., 2014, s.262)

Kokoonpanojärjestyksen ja -operaatioiden määrittäminen ja niiden 

rajoitusten huomiointi (Ghandi & Masehian,2015, s. 58-59)
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5.2.3 Sovellusten avulla luodun tuotetiedon hyödyntäminen kohdeyrityksen MES-

järjestelmässä 

Manufacturing Process Planner- ja Multi-Structure Manager -sovelluksilla luoduilla ja 

hallittavilla rinnakkaisilla tuoterakennenäkymillä voidaan tuottaa dataa, jota voidaan 

hyödyntää kohdeyrityksen MES-järjestelmässä. Manufacturing Process Planner-sovellusssa 

tuotettavien prosessirakenteiden ja MES-järjestelmän väliset erot hierarkiatasoissa on 

kuitenkin huomioitava, jotta oikeaa prosessirakenteen tasoa voidaan hyödyntää MES-

järjestelmän työtehtävien pohjana. Prosessikuvaus tarjoaa MES-järjestelmän delegoimille 

työtehtäville eli aktiviteeteille keskitetyn ja nimikoidun sijainnin aktiviteetin suoritustavalle. 

Tämä suoritusohje sisältää tiedon siitä, mitä komponentteja työtehtävä tarvitsee, mitä 

työkaluja työtehtävän suorittaminen edellyttää ja mitä tarkempia laatu- tai suoritusohjeita 

työtehtävän menestyksekäs suorittaminen tarvitsee. 

 

Manufacturing Process Plannerin aktiviteettikuvauksen, joka on kohdeyrityksen tapauksessa 

hierarkiatasoa alempana kuin MES-järjestelmän aktiviteetti, avulla voidaan kuvata etukäteen 

nykyiseen MES-järjestelmään manuaalisesti syötettäviä tarkentavia kuvauksia MES-

järjestelmän aktiviteetin suorittamiselle. 

 

5.3 Sovellusten käyttöönoton merkitys kohdeyrityksessä toteutettavan DFMA-työn 

tuottaman tuotetiedon hallinnan tehokkuudelle ja virtaustehokkuudelle 

Seuraavissa alaluvuissa esitetään mittaustulokset Teamcenter Multi-structure Manager- ja 

Manufacturing Process Planner -sovellusten käyttöönoton merkityksestä kohdeyrityksen 

tuotteiden kokoonpanoprosessien ja siten DFMA-tiedon hallinnan tehokkuudelle. 

 

5.3.1 Tuotteen valmistusprosessikuvauksen luonnin ja tuoterakenteen muuttamisen lean-

ajatteluun perustuvat virtaustehokkuusmittaukset 

Virtaustehokkuusmittaukset prosessirakenteen luonnille ja sen muuttamiselle suoritettiin 

kolme kertaa. Lopullinen virtaustehokkuus laskettin kaikkien mittauskertojen keskiarvona. 

Lisäksi taulukoitiin rakenteen luontiin ja ja niiden muuttamiseen kuluneet kokonaisajat. 

Yhtälön 1 mukaiset virtaustehokkuusmittauksen arvot on esitetty taulukossa 8. 

Virtaustehokkuusmittausten yksityiskohtaiset tulokset on esitetty liitteessä II. 
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Taulukko 8. Yhtälön 1 mukaiset virtaustehokkuudet kolmen valmistusprosessikuvauksen 

luonnin virtaustehokkuusmittaukselle. Alimmaisena toimintatapavaihtoehdoittain laskettu 

keskiarvo.Manufacturing Process Planner -sovellus saavuttaa keskimäärin 17 

prosenttiyksikköä korkeamman virtaustehokkuuden kuin nykyinen toimintatapa. 

 

 

Kuvassa 14 on esitetty kokonaisajat, jotka keskimäärin kuluivat valmistusprosessikuvauksen 

tuottamiseen vertailtavilla toimintatavoilla. 

 

 

Kuva 14. Valmistusprosessikuvauksen luontiin kuluneet kokonaisajat 

toimintatapavaihtoehdoittain. Manufacturing Process Planner suoriutui valmistusprosessin 

luonnista keskimäärin 14,04 minuuttia nopeammin kuin nykyinen toimintatapa. 

 

Taulukon 8 tuloksia ja tulosten lean-ajattelun mukaista jaottelua arvoa lisäävään ja arvoa 

lisäämättömään aikaan on havainnollistettu kuvassa 15. 

 

NYKYINEN 

TOIMINTATAPA

MANUFACTURING 

PROCESS PLANNER

MITTAUS 1 61 72

MITTAUS 2 57 77

MITTAUS 3 56 75

KESKIARVO 58 75

VIRTAUSTEHOKKUUDET ERI TOIMINTATAVOILLA 

KOEJÄRJESTELYITTÄIN [%]
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Kuva 15. Valmistusprosessikuvauksen luomisen virtaustehokkuuden keskiarvo kolmelta 

mittauskerralta. Manufacturing Process Planner saavuttaa keskimäärin 17 prosenttiyksikköä 

korkeamman virtaustehokkuuden. 

 

Tuoterakenteen muuttamiselle mitattuja virtaustehokkuuden arvoja on havainnollistettu 

taulukossa 9.  

 

Taulukko 9. Yhtälön 1 mukaiset virtaustehokkuudet kolmelle valmistusprosessikuvauksen 

muuttamisen virtaustehokkuusmittaukselle. Alimmaisena toimintatapavaihtoehdoittain 

laskettu keskiarvo. Manufacturing Process Planner saavuttaa keskimäärin 56,20 

prosenttiyksikköä korkeamman virtaustehokkuuden kuin nykyinen toimintatapa. 

 

 

Tuoterakenteen muuttamiseen kuluneet kokonaisajat on esitetty kuvassa 16. 

 

NYKYINEN 

TOIMINTATAPA

MANUFACTURING 

PROCESS PLANNER

MITTAUS 1 20 73

MITTAUS 2 10 69

MITTAUS 3 17 74

KESKIARVO 16 72

VIRTAUSTEHOKKUUDET ERI TOIMINTATAVOILLA 

KOEJÄRJESTELYITTÄIN [%]
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Kuva 16. Eri toimintatapavaihtoehdoilla tuoterakenteen muuttamiseen kuluneet ajat. 

Manufacturing Process Plannerin aika 0,76 minuuttia ja nykyisen toimintatavan 1,60 

minuuttia. 

 

Taulukon 9 tuloksia ja tulosten lean-ajattelun mukaista jaottelua arvoa lisäävään ja arvoa 

lisäämättömään aikaan on havainnollistettu kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17. Valmistusprosessikuvauksen muuttamisen virtaustehokkuuden keskiarvo 

kolmelta mittauskerralta. Manufacturing Process Planner saavuttaa keskimäärin 56 

prosenttiyksikköä korkeamman virtaustehokkuuden. 

 

5.3.2 Tuotetiedon hallinnan tehokkuus eri toimintatapavaihtoehdoilla 

Eri prosesseilla suoritettavan tuotetiedon hallinnan tehokkuuteen liittyvät mittaustulokset on 

esitetty taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Tuotetiedon hallinnan tehokkuuden tunnusluvut eri 

toimintatapavaihtoehdoilla. 

 

 

Taulukosta 10 on huomioitava tavoiteteltavat arvot eri tunnusluvuissa: Ideaalisina arvoina 

taulukon esittämissä tunnusluvuissa voidaan pitää mahdollisimman pienien arvojen 

saavuttamista. Taulukon 10 perusteella voidaan todeta, että käyttöönotettavien Multi-

Structure Manager ja Manufacturing Process Planner -sovellusten edustama toimintatapa 

hallitsee DFMA :han liittyvää tietoa tehokkaammin kuin nykyinen toimintatapa.  

NYKYINEN TOIMINTATAPA

TEAMCENTER MULTI-STRUCTURE 

MANAGER JA MANUFACTURING 

PROCESS PLANNER

Identtinen, kopioitu 

data eri 

järjestelmissä [%]

100 0

Erilliset 

käyttöliittymät, 

jotka eivät ole 

yhteydessä PDM -

järjestelmään [kpl]

1 0

Osuus datasta, 

jonka muutokset on 

päivitettävä 

manuaalisesti [%]

100 0

Ulos järjestelmästä 

siirretyn datan 

määrä [%]

100 0
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6 POHDINTA 

 

 

Tässä luvussa esitetään diplomityön tutkimustulosten ja niiden saavuttamiseksi käytetyn 

tutkimusmenetelmän analysointi ja niihin liittyvä pohdinta. Työssä käytettyä 

virtaustehokkuuusmittauksiin ja tuotetiedonhallinnan tunnuslukuihin perustuvan 

analyysitavan soveltuvuutta tämän diplomityön tutkimusongelman ratkaisun tasoa 

kuvaavaksi mittariksi arvioitiin Sinkin kriteerien avulla. Sinkin kriteerien perusteella luotu 

taulukko on esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Sinkin kriteerien täyttyminen diplomityössä käytetyssä 

analysointimenetelmässä. 

 

Virtaustehokkuus ja prosessiin kuluvan ajan 

jaottelu arvonlisäyksen perusteella

Eri toimintatavoilla toteutettavan tuotetiedon 

hallinnan tehokkuuden tunnusluvut

Mittarin käyttötarkoitus
Mittaa aikaa, joka työkaluilla kuluu prosessirakenteen 

luomiseen.  

Useita eri tehokkaan tuotetiedonhallinan 

tunnuslukuja analysoidaan molemmista 

toimintatavoissa. Käytettävät tunnusluvut ovat 

datan kopioituvuuus, käyttöliittymien lukumäärä, 

datan manuaalinen päivittäminen, ja ulos 

järjestelmästä siirretyn datan määrä

Validiteetti

Prosessirakenteen luonnin yleinen tehokkuus ja 

kykenevyys tuote - tai prosessirakenteiden 

muokkaamiseen. Mittaa suoraan yhtä osa-aluetta 

analysoitavasta ilmiöstä.

Mittaa tuotetiedonhallinnan tehokkuutta, joka on 

yksi osa-alue mitattavasta ilmiöstä

Tarkkuus

Sekunti ja sen johdannaisyksiköt. Tehokkuuden 

kuvaaminen myös operaatioiden lukumäärän ja 

arvoluokittelun avulla.

Kokonaiset prosentit, lukumäärät

Reliabiliteetti

Voidaan toistaa myös muissa järjestelmissä ja muiden 

työkalujen yhteydessä. Käyttäjästä johtuvat 

eroavaisuudet elimoinoitava teetättämällä testi 

vertailtavilla toimintatavoilla samalla henkilöllä.

Voidaan toistaa myös muissa järjestelmissä ja 

muiden toimintatapojen yhteydessä. 

Tasapainoinen kokonaisanalyysi

Ainutkertaisuus

Mitattava suure ei ole sidoksissa muihin mitattaviin 

suureisiin ja se kuvaa yhtä osa-aluetta 

kokonaiskuvauksesta

Mitattava suure ei ole sidoksissa muihin 

mitattaviin suureisiin ja se kuvaa yhtä osa-aluetta 

kokonaiskuvauksesta

Kattavuus

Kvantifioituvuus

Kalibroitavuus

Toimii riippumatta kokoonpanon 

monimutkaisuudesta tai volyymista, jos todella suuria 

ääripään muutoksia ei tapahdu.

Toimii oikein jaoteltuna myös muunlaisille 

aplikaatioille ja analyysitavoille

Yksinkertaisuus

Kustannustehokkuus

Merkitsevyys

Uskottavuus

Aikasidonnaisuus

Tiettynä päivänä tehty mittaus on voimassa myös 

myöhemmin.  Ihmisestä tai tietojärjestelmistä 

johtuvaa hajontaa ajoissa voi mahdollisesti esiintyä, 

mutta esimerkiksi operaatiot ja arvoa lisäävän ajan 

suhde eivät muutu merkittävästi.

Pitkä aikaväli voi muuttaa lisenssien hintoja ja 

muita kustannuksia

TULOS

Läpikäydyt kriteerit yhdessä tarjoavat tasapainoisen kokonaisanalyysin analysoinnin kohteesta.

Tapa analysoida ei ole äärimmäisen tuhlaava, koska yhtäkään koneenosaa ei kulu vaan testaus tehdään 

Valittavien kriteerien yhteistuloksista voidaan johtaa päätös, tuodaanko ohjelmisto osaksi yrityksen 

Uskottavuus varmistetaan tutkimalla työkalujen ominaisuuksia tutkimuksen tilaajan järjestelmässä ja 

Analysointitapa, jolla voidaan arvioida  DFMA –työhön tarvittavan, ajantasalla olevan suunnittelutiedon 

hallinnan ja prosessoinnin tehokkuutta

Helposti opittavissa. Käytetyt tunnusluvut löytyvät ovat arvioitavissa ohjelmistosta riippumatta. 

Kattaa aihepiirin yhdessä muiden arvojen kanssa

Mittarin tulokset ovat kvantitativiisia.

Mittari

Kriteeri
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6.1 Vertailu mittaustulosten ja kirjallisuuden kesken  

Diplomityössä suoritetuilla virtaustehokkuus- ja tuotetiedon hallinnan 

tehokkuusmittauksilla on selkeä yhtymäkohta kirjallisuuteen erillisten käyttöliittymien 

lukumäärän osalta. Esimerkiksi rinnakkaisten tuoterakennenäkymien sisältämän datan 

ajantasaisuutta voidaan hallita systemaattisesti, kun datan päivitys tapahtuu keskitetyn 

tuotetiedon hallintajärjestelmän eikä esimerkiksi välititedostojen avulla. Erityisesti 

valmistuksen rinnakkaiselle tuoterakennenäkymälle on tärkeää sisältää ajantasaista, 

suunnittelun tuottamaa tuotetietoa. Virtaustehokkuusmittauksissa vastaava ilmiö on 

huomattavissa PDM-järjestelmästä ulos siirrettävän geometriadatan latausaikojen 

suuruutena ja siten arvoa lisäämättömän ajan kasvuna.  

 

Myös kopioituneen tuotedatan määrä eri järjestelmissä sisältää yhtymäkohdan kirjallisuuden 

ja kvantitatiivisten mittausten välillä. Saman datan kopiointi useisiin järjestelmiin on 

tarkoituksenmukaista minimoida, jotta vältytään identtisen tuotedatan ylläpidolta useassa 

erillisessä järjestelmässä. Vastaavaan ylläpito- ja päivitystarpeen minimointia kvantifioi 

myös elektroninen tai ohjelmistorutiineilla suoritettava suunnittelun tuottaman 3D CAD-

datan päivittäminen järjestelmässä. Erot ovat nähtävissä myös virtaustehokkuusmittauksissa 

Manufacturing Process Planner -sovelluksen pienempänä tuoterakenteen muokkaamiseen 

kuluvana aikana ja koko rakenteen luonnissa nykyisen toimintatavan geometriaa ulos PDM-

järjestelmästä siirtävien toimintojen latausaikojen suuruuksina. 

 

Kirjallisuudessa rinnakkaisten tuoterakennenäkymien ylläpidon optimoimiseksi on 

ehdotettu erityisesti yksilähteisiä ja palvelupainotteisia PLM-arkkitehtuurityyppejä. 

Keskittämällä entistä useampia toimintoja yhden kattojärjestelmän alle esimerkiksi 

diplomityössä testattujen sovellusten avulla voidaan tukea näitä arkkitehtuurityyppejä ja 

siten myös tuotteen valmistettavuuteen liittyvän tuotetiedon hallintaa. Tämä hyöty on 

kvantifioitavissa myös virtaustehokkuus- ja tuotetiedon hallinnan tehokkuusmittausten 

tuloksista järjestelmän parempana tehokkuutena nykyjärjestelmään verrattuna. Lisäksi 

valmistettavuuden varmistamisen kannalta tuotteessa on tärkeää, että 

valmistettavuustarkastelun pohjana on ehdottoman ajankohtaiseen tuotetietoon pohjautuva 

analyysi. Muutosten propagointi suunnitelusta myös sitä edeltävien elinkaarivaiheiden 

tuoterakennenäkymiin tukee tätä DFMA:n edellytystä, sillä tällaisella päivittyvyydellä 
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voidaan havaita suunnittelussa tehtävien muutosten välitön vaikutus tuotteen 

valmistusprosessikuvaukseen. 

 

Virtaustehokkuusmittausten tuottamat tulokset puoltavat kirjallisuuden näkökulmaa siitä, 

että PLM-järjestelmillä voidaan vastata tarpeeseen suunnitella ja valmistaa tuotteita entistä 

tehokkaammin ja joustavammin. PLM-järjestelmien avulla mahdollistetaan myös entistä 

parempi tuotteen eri konfiguraatioiden ja varianttien hallinta. Erityisesti tuoterakenteen 

muuttamiselle suoritetut virtaustehokkuusmittaukset tukevat joustavuuden näkökulmia. 

Parantunutta mukautumiskykyä käyttöönotettavissa sovelluksissa osoittavat myös ne 

taulukossa 10 esitetyt tunnusluvut, jotka koskevat keskitetyn tuotetiedon 

hallintajärjestelmän käyttöä ja suunnittelun tuoterakenteisiin tuotettavien päivitysten 

propagointia kaikkiin rinnakkaisiin tuoterakennenäkymiin. 

 

6.2 Tutkimuksen reliabiliteetti , validiteetti ja herkkyystarkastelu 

Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen valmistettavuuteen liittyvän 

tuotetiedon hallintaa verrattuna nykyiseen toimintatapaan ja arvioida kahden PLM-

järjestelmään liitettävän sovelluksen sopivuutta tuotteen valmistukseen liittyvän tuotetiedon 

hallintaan. On perusteltua, että kyseistä tehokkuutta mitattiin tuotetiedonhallinnan 

tunnuslukujen perusteella ja itse prosessirakenteen luomisprosessin tehokkuutta 

virtaustehokkuusmittauksen avulla. Tutkimuksen validiteettia heikentää pidemmän 

aikavälin mittareiden puuttuminen. Tällaisia pidemmän aikavälin mittareita ovat esimerkiksi 

Time-To-Market ja tuotteen revisioon tuotantoon vapauttamisen jälkeen syntyvien 

muutosten ja laatupoikkeamien lukumäärä. Lisäksi taloudellisia näkökulmia tulisi korostaa 

ohjelmistomoduulien kokonaiskustannusten arvioinnilla. 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia heikentää vähäinen toistojen määrää ja mittauksessa käytettyjen 

suurempia referenssirakenteiden pienuus. Suurempien referenssirakenteiden avulla myös 

mahdolliset suuren datamäärän käsittelyn ja internet-yhteysriippuvuuden aiheuttamat 

ongelmat tulisivat nykyistä kattavammin huomioiduksi. Datan määrän lisäksi tutkimuksen 

reliabiliteettia heikentää testihenkilöiden määrän vähäisyys: esimerkiksi 

virtaustehokkuusmittauksessa nykyisellä toimintatavalla on havaittavissa selvästi, että 

koehenkilö alkaa oppimaan mittauksessa käytetyn identtisen testirakenteen ja siitä syystä 

mittaukseen kulunut kokonaisaika pienenee jokaisella mittauskerralla. Eri käyttäjien 
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inhimilliset eroavaisuudet käyttää sovelluksia tulevat paremmin ilmi, jos käytetään 

useampaa testihenkilöä. Lisäksi lisätty toistojen ja testihenkilöiden lukumäärä auttaa 

alentamaan virtaustehokkuusmittauksen keskihajontaa. 

 

Erityisesti virtaustehokkuusmittauksen tarkkuus kärsii jo mainittujen eri testihenkilöiden 

henkilökohtaisten erojen lisäksi myös mahdollisista vaihteluista käytettävän internet-

yhteyden nopeudessa ja käytettävän datan määrän kasvaessa myös esimerkiksi tuotteen 3D 

CAD -datan visualisointimallien latausaikojen kasvusta. Nämä seikat aiheuttavat tulosten 

toistettavuudessa hankaluuksia saada tismalleen samat tulokset useammin kuin kerran. 

Lisäksi mittauksen käyttäessä yksikkönään sekunteja, on mittaus myös mainittujen 

seikkojen johdosta herkkä tulosten muutoksille juurikin käyttäjien inhimillisistä eroista ja 

internet -yhteyden vaihteluista johtuen. Virtaustehokkuuden herkkyys näkyy kolmen 

mittauskerran tuloksissa esimerkiksi nykyisen toimintatavan kohdalla eri testikertojen 

kokonaisaikojen hajontana. Hajonnat ja virtaustehokkuusmittausten tarkemmat tulokset on 

esitetty liitteessä II. 

 

Sen sijaan tuotetiedon hallinnan tunnusluvut, joita käytettiin eri toimintatapavaihtoehtojen 

vertailuun, eivät kärsi mainituista internet-yhteyteen ja käyttäjiin liittyvistä ongelmista, 

mutta tunnusluvut eivät virtaustehokkuusmittauksen tavoin havainnollista nykyisistä 

poikkeavilla toimintapavaihtoehdoilla saavutettavan hyödyn suuruutta. 

 

Virtaustehokkuusmittauksissa yhtenä muuttujana voitaisiin käyttää myös sellaisten 

sovellusten käyttäjän suorittamien operaatioiden lukumäärää, joka kuluu 

virtaustehokkuusmittauksessa tarkasteltavan prosessin suorittamiseen. Operaatioiden 

tarkasteleminen yhtenä mittaussuureena vaatisi kuitenkin tarkan määritelmän siitä, millainen 

työtehtäväkokonaisuus yksittäinen operaatio on, jottei tulkinnanvaraisuus aiheuta 

tutkimuksen luotettavuutta heikentävää vertailukelvottomuutta eri mittaustahojen 

saavuttamissa tuloksissa. Tällaisen yksiselitteisen määritelmän puuttuessa tässä 

diplomityössä tarkasteltiin virtaustehokkuutta vain lean-ajattelun mukaisten arvoa lisäävien 

ja -lisäämättömien aikojen perusteella. Tarvittavat operaatiot kuitenkin kuvattiin tutkijan 

yksilölliseen tulkintaan perustuen, jotta kohdeyritys saisi kuvan siitä, miten tarvittavat 

toimenpiteet eroavat eri toimintatapavaihtoehdoilla ja jotta voidaan analysoida tarkemmin 
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esimerkiksi latausaikojen suuruutta eri vaihtoehtojen välillä suhteessa prosessin 

suoritusaikaan. 

 

6.3 Tulosten yleistettävyys, hyödynnettävyys ja uutuusarvo 

Tämän diplomityön analysointitavan tuottamia tuloksia voidaan soveltaa ja hyödyntää myös 

tulevaisuudessa arvioitaessa muita tuotetiedon hallinnan tehokkuutta koskevia 

kehitysprojekteja. Tuloksista voidaan yleisesti todeta, että valmistettavuuteen liittyvää 

tuotetiedon hallintaa, kuten muunkin tuotetiedon hallintaa, voidaan tehostaa vähentämällä 

manuaalisen integrinnin määrää PLM-järjestelmän sisältämissä sovelluksissa tai 

sovelluksissa ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pientä määrää 

toisistaan erillään olevia, esimerkiksi välitiedostomuotojen avulla keskenään integroituja 

itsenäisiä ohjelmistoja, sovelluksia ja sovelluksia.  

 

Erityisesti virtaustehokkuusmittausten tulosten kohdalla yleistettävyyttä heikentävät 

tutkimuksen rajaukset, jotka asetettiin koskemaan vain tiettyjä voimaratkaisujen moduuleita 

tai moduulien osia. Taulukon 10 mukaisten tunnulukujen hyötyjen nykyistä 

täydellisemmäksi kvantifioimiseksi on suoritettava mittaus myös esimerkiksi useiden 

kokonaisten moottorien kokoonpanoprosessien luonnille useita eri testihenkilöitä käyttäen, 

jotta datan kasvavaan määrään, vaihtelevaan internet-yhteyden nopeuteen ja testihenkilöihin 

liittyvät henkilökohtaiset vaihtelevuudet tulevat huomioiduksi. 

 

Tämän diplomityön tuloksilla voidaan katsoa olevan uutuusarvoa, sillä tulosten avulla 

voitiin osoittaa, että käyttöönotettavat sovellukset hallitsevat Product Specialists -tiimin 

DFMA-periaatteiden toteutumisen edistämiseksi tarvitsemaa ja tuottamaa tuotetietoa 

tehokkaammin kuin nykyinen toimintatapa: Tulosten perusteella kohdeyrityksessä  tehtiin 

päätös lisälisenssien hankkimisesta Product Specialists-tiimin käyttöön. 

 

6.4 Tutkimuksen objektiivisuus 

Tutkimusta ja sen tuloksia voidaan pitää objektiivisina, sillä tutkimuksen on suorittanut 

kohdeyrityksen ulkopuolinen ja siitä riippumaton tutkija. Lisäksi voidaan todeta, ettei eri 

toimintatapavaihtoehtojen vertailuun käytetty analysointitapa suosi kumpaakaan 

vertailtavista toimintatavoista. 
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6.5 Avaintulokset 

Tutkimuksessa käytetty ja lean -ajatteluun sidottu virtaustehokkuuteen perustuva 

analysointitapa tuo esille tuotetiedon hallinnan epäkohdat perintöarkkitehtuurin 

näkökulmasta: tutkittavan 3D CAD -datan siirtäminen PLM-järjestelmän ulkopuolisen 

järjestelmän käyttöön ja sen tarpeen mukaan toteutettava, manuaalinen päivittäminen ovat 

tehottomampi tapa hallita tuotesuunnittelulle rinnakkaisia tuote- ja 

valmistusprosessirakenteita kuin käyttöönotettavat sovellukset. Lisäksi taulukon 10 

mukaisten tunnuslukujen perusteella voidaan todeta käyttöönotettavien sovellusten 

hallitsevan DFMA:n tarvitsemaa tuotetietoa tehokkaammin kuin nykyinen toimintatapa. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kohdeyrityksessä tuotettava DFMA-tieto 

voidaan tuoda nykyistä tehokkaammin osaksi PLM-järjestelmää liitettävien Manufacturing 

Process Planner- ja Multi-Structure Manager -sovellusten avulla. Tehokkuuden 

optimoimiseksi DFMA-näkökohtien huomiointia voidaan tehostaa edelleen 

implementoimalla suoraan CAD-ohjelmistoon integroitavia sovelluksia, jotka valvovat 

digitaalisen valmistusprosessin tuottaman datan avulla DFMA-rajoitteiden täyttymistä 

suunnittelun tuottamassa uudessa 3D CAD -geometriassa. 

 

DFMA-tiedon hallintaa PLM-järjestelmässä voidaan edistää rinnakkaisten 

tuoterakennenäkymien avulla muutostietojen päivitettävyyden ja ylläpidon vaivattomuuden 

vuoksi. Lisäksi Multi-Structure Manager -sovelluksella voidaan tehokkaasti tuottaa ETO-

liiketoimintamallille tyypillisten, yksilöllisten tuotteiden tuotekohtaiset valmistuksen 

tuoterakennenäkymät. 

 

EBOM:lle rinnakkaisen valmistus- ja kokoonpanoprosessirakenteen luonnilla voidaan tuoda 

erityisesti tuotteen tuotettavuuteen liittyviä näkökohtia ja rajoitteita esille tuotesuunnittelun 

aikana suoritettavien simulointien, digitaalisen valmistuksen ja työtehtäväkohtaisten 

työkalu- ja ohjetietojen avulla. PLM-järjestelmälle tyypillinen, tehokas tuotetiedon 

jakaminen mahdollistaa näin ollen tuotteen valmistavan organisaation perinteisesti 

epätehokkaan, vasta fyysisestä tuotannosta tulevan palautteen tuottamisen sekä valmistavan 

organisaation tietotaidon ja valmistuksen rajoitteisiin liittyvän informaation ja tietämyksen 

tuomisen suunnitteluorganisaation käyttöön ennen suunniteltavien moduulien vapauttamista 



98 

 

tuotantoon. Valmistuksen ja kokoonpanon rajoitteet voidaan näin ottaa huomioon jo tuotteen 

konseptisuunnitteluvaiheessa. 

 

Manufacturing Process Planner -sovelluksella tuotettua operaatiotason prosessitietoa 

voidaan hyödyntää kohdeyrityksen MES-järjestelmässä tarvittavien työtehtäväkuvausten 

pohjatietona. Prosessikuvauksen aktiviteetteja voidaan lisäksi käyttää kuvaamaan 

yksityiskohtaisesti tietyn operaatiotason työtehtävän suorittamisen erityispiirteitä, kuten 

esimerkiksi kokoonpantavien komponenttien valmistelua tai pulttien ja vaarnojen 

tarvitsemia kiristysmomentteja. 

 

6.6 Keskeiset johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa suoritetun kirjallisuustutkimuksen ja kvantitatiivisten mittausten 

perusteella voidaan todeta, että testattujen sovellusten avulla DFMA:n liittyvää tietoa 

voidaan tuottaa, hallita ja DFMA:n toteutumista voidaan tarkastella käyttöönotettavilla 

sovelluksilla nykyistä toimintatapaa tehokkaammin. Taulukon 10 tunnusluvut todistavat 

lisäksi, että sovellusten avulla tuotteen valmistukseen liittyvää tuotetietoa voidaan hallita 

tehokkaammin yhden järjestelmän sisällä nykyisen kahden sijaan.  

 

ETO-tuotteiden asettamiin lisähaasteisiin voidaan sovellusten avulla vastata entistä 

paremmin ja joustavammin parantamalla suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden välistä 

tiedonjakoa PDM- ja PLM-järjestelmien sekä käyttöönotettavien sovelusten integraation 

avulla, jossa valmistus- ja kokoonpanoprosesseja suunnitteleva organsaatio luo tuotteelle 

yksilöllisen valmistusprosessikuvauksen rinnakkain tuotesuunnitteluprosessin kanssa ja 

pienentää sen avulla tuotteen toimitusaikaa. Lisäksi rinnakkaisuuden mahdollistamat 

rinnakkaisrakenteiden ajantasaisuuden tarkastelut mahdollistavat prosessoitavan tuotedatan 

ajantasaisuuden hallinnan, kunhan sovellusten rajoitteet juurirakenteen osalta otetaan 

huomioon. Lisähaasteisiin vastaamiskykyä havainnollistavat myös diplomityössä 

tuoterakenteen muuttamiselle suoritetut virtaustehokkuusmittaukset. 

 

Lisäksi sovellusten avulla voidaan tutkimuksessa tuotettujen tulosten perusteella tehokkaasti 

liittää DFMA-työtä nykyisin toteuttavan Product Specialists -tiimin omaamaa tuotteen 

valmistettavuuteen ja kokoonpantavuuteen liittyvää tietotaitoa osaksi kohdeyrityksen PLM-

järjestelmää.  
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Tulosten avulla voidaan lisäksi todeta, että rinnakkaisen kokoonpano- ja valmistusprosessi- 

sekä tuoterakenteiden avulla toteutetun, DFMA:n liittyvän valmistettavuuden varmistamisen 

etuna perinteisiin, suunnittelijan huomioimiin DFMA-näkökohtiin on lisäksi suunniteltavan 

tuotteen yksilöllisyys ETO-liiketoimintamallissa. Huomioimalla valmistuksen ja 

kokoonpanon rajoitteet suunniteltavalle tuotteelle tuotekohtaisesti rinnakkain 

tuotesuunnittelun kanssa suuniteltavilla, yksilöllisillä prosessi- ja tuoterakenteilla voidaan 

varmistua DFMA-näkökohtien toteutumisesta myös tuotteissa, jotka muutoin 

muodostaisivat poikkeuksen yleisten tai edellisiin tuotteisiin liittyvän kokemuksen pohjalta 

luotujen DFMA-sääntöjen noudattamiselle. PLM-järjestelmän voidaan myös todeta 

tutkimustulosten perusteella mahdollistavan tehokkaan tuotetiedon jakamiskykynsä avulla 

valmistusorganisaation suunnittelulle valmistusvaiheessa antaman, perinteisesti 

epätehokkaan palautteen sijoittamisen aiempaa varhaisempaan vaiheeseen 

tuotesuunnitteluprosessissa, jolloin palautteeseen voidaan reagoida suunittelussa entistä 

ketterämmin, kustannustehokkaammin ja reaaliaikaisemmin. 

 

6.7 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusaiheiden määrittämiseksi ja Manufacturing Process Planner ja Multi-Structure 

Manager -sovellusten vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien 

kartoittamiseksi suoritettiin Grünig & Kühn:n (2015, s.207–208) teoksessaan esittämää 

analyysitapaa mukaillen täydennetty, 8-kenttäinen SWOT-analyysi, joka suoritettiin 

kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa koottiin vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat diplomityössä tutkituille sovelluksille verrattuna nykyiseen 

toimintatapaan. Analyysin toisessa vaiheessa perinteiselle SWOT-analyysille neljälle 

parametrille mietittiin yhtymäkohdat niin, että voitiin luoda toimintamalleja tutkittavan 

toimintatavan kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, 

mahdollisuuksien käyttämiseksi heikkouksien korjaamiseen ja uhkien torjumiseen 

vahvuuksien avulla. SWOT-analyysin tuloksia havainnollistaa kuva 18. 
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Kuva 18. 8-Kenttäisen SWOT-analyysin tulokset (Mukaillen: Grünig & Kühn, 2015, s. 

208). 

 

Suoritetun SWOT-analyysin perusteella tämän diplomityön suositeltavia 

jatkotutkimusaiheita ovat:  

- Manufacturing Process Planner- ja Multi-Structure Manager -sovellusten tarkempaa 

liitettävyyden tutkinta kohdeyrityksen MES-järjestelmään 

- Sellaisten keinojen ja mahdollisuuksien tutkinta, joilla voidaan vastata suuremman 

datamäärän käsittelyyn 

- Time-To-Market -muuttujan määrittäminen tuotteille uudella toimintatavalla ja 

uuden toimintatavan vaikutus tuotteeseen syntyvien muutosten määrään sen jälkeen, 

kun tuotteesta tai moduulista on vapautettu revisio tuotantoon 

- PMI:n syvällisempi integrointi tuotettuihin 3D-malleihin, jotta tuotteen 

valmistettavuuteen liittyvää tiedonhallintaa voidaan tehostaa edelleen keskittämällä 

valmistukseen liittyvää tietoa yhteen dokumenttiin 

- Mock-Up-ohjelmistolisenssin käyttöönoton hyötyjen kartoittamista 

- Tarkkojen, 3D-pohjaisten tehdas- ja kokoonpanoasemakuvausten käyttöönotto 
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- DFMPro-ohjelmiston integrointi osaksi kohdeyrityksessä käytettävää 3D CAD -

ohjelmistoa 

 

Diplomityön jatkotutkimusaiheista itse analyysimenetelmän kehittämiseksi voidaan 

tarkastella kokonaisvaltaisesti tutkittujen PLM-järjestelmän sovellusten vaikutusta 

pitkäaikaisempiin tunnuslukuihin, kuten moduulien tuotantoonvapauttamisen jälkeen 

ilmenevien korjauksien lukumäärää ja Time-To-Market:a. Erityisesti mainitun revisioiden 

avulla tapahtuvien, suunnitteluvirheiden korjauksien lukumäärän pienemisen hyötyjä on 

syytä tarkastella tarkemmin, sillä eliminoimalla virhe ennen revision vapauttamista 

tuotantoon vältytään esimerkiksi yritysten sisäisten muutoksen hallintaprosessien 

aiheuttamilta kustannuksilta. Tämän voidaan katsoa tuottavan merkittäviä kustannus- ja 

aikasäästöjä. 

 

DFMA:n vieläkin syvällisemmäksi tuomiseksi osaksi tuotteen suunnitteluprosessia voidaan 

testata CAD-järjestelmään liitettävää DFMPro-ohjelmistoa, joka sille luotujen reunaehtojen 

avulla antaa DFMA-palautetta suoraan suunnitellusta geometriasta. DFMPro:n tarvitsemien 

reunaehtojen määrittäminen vaatii kuitenkin samankaltaista valmistusprosessiin liittyvää 

dataa, jota esimerkiksi Manufacturing Process Planner tuottaa. Lisäksi erityisesti 

Manufacturing Process Planner:n mahdollistamat työasemakuvaukset voivat auttaa 

tulevaisuudessa kuvaamaan paitsi tuotteen valmistuksen, myös valmistavan ympäristön 

rajoitteita entistä tarkemmin: esimerkiksi vaaditut ja mahdolliset nostokorkeudet 

tehdashalleissa voitaisiin huomioida yksityiskohtaisissa 3D-kuvauksissa tuotteen 

tuotantoympäristöstä. 

 

Tuotetiedon hallinnan tehokkuuden kasvattamiseksi edelleen voidaan tutkia PMI:n 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Erityisesti täydellisesti paperittomaan suunnitteluun 

siirtyminen ja sen edistämät entistä yksityiskohtaisemmat, 3D-malleihin pohjautuvat 

kuvaukset tuotteista ovat tämän jatkotutkimusaiheen sisältöä. Kyseisten kuvausten 

yleistyessä myös tuotteiden valmistaminen suoraan niiden 3D-mallien sisältämän 

informaation perusteella voidaan nähdä jatkotutkimusaiheena. Tällöin kuvattu 3D-malleihin 

liitettävä lisäinformaatio voisi koostua esimerkiksi pinnankarheuksista, geometrisista 

toleransseista ja mittausspesifikaatioista. 
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Käyttöönotettavien sovellusten voidaan tämän diplomityön tulosten perusteella todeta 

tuottavan dataa, jota myös kohdeyrityksen MES-järjestelmä voi hyödyntää. Kyseisen datan 

hyödyntämisen tarkat yksityiskohdat ja toimintamallit vaativat kuitenkin jatkotutkimuksia. 
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7 YHTEENVETO 

 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli kohdeyrityksen valmistamien voimaratkaisujen 

valmistettavuuteen liittyvän tuotetiedon hallinnan kehittäminen. Työssä tavoiteltiin lisäksi 

hallittavan tuotetiedon tuomista yhden keskitetyn kattojärjestelmän alle nykyistä 

toimintatapaa kattavammin. Kahden PLM-järjestelmä Teamcenteriin liitettävän 

sovelluksen, Multi-Structure Manager:n ja Manufacturing Process Planner:n, ominaisuuksia 

tavoitteiden täyttämiseen arvioitiin.  

 

Sovellusten hyötyjä arvioitiin laadullisesti tutkimalla aiheeseen liittyvän kirjallisuuden 

tarjoamia yhtymäkohtia valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnittelun ja PLM:n välille. 

Hyötyjä kvantifioitiin virtaustehokkuusmittauksilla, joissa analysoitiin nykyjärjestelmän ja 

käyttöönotettavien sovellusten toimintatapojen sisältämän arvoa lisäävän ja arvoa 

lisäämättömän ajan suhdetta niin valmistusprosessirakenteen luonnissa kuin tuoterakenteen 

muuttamisessakin. Virtaustehokkuuden lisäksi arvioitiin eri tunnusluvuin vertailtavien 

toimintatapojen mahdollistaman tuotetiedon hallinnan tehokkuutta. 

 

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että DFMA:n tarvitsemaa tuotetietoa voidaan hallita 

nykyistä järjestelmää tehokkaammin keskittämällä nykyjärjestelmän toimintoja saman 

keskitetyn kattojärjestelmän alle käyttöönotettujen prosessisuunnittelu -ja 

rinnakkaisrakennesovellusten avulla, mutta DFMA:n toteutumista voidaan tehostaa edelleen 

esimerkiksi CAD-järjestelmiin liitettävällä, erillisellä laajennuksella. Lisäksi laadullisista 

tuloksista havaittiin, että PLM-järjestelmä mahdollistaa varsinkin siihen liitettävien 

simulointi- ja visualisointiohjelmistojen avulla tuotteen valmistuksen reunaehtojen 

realistisen tarkastelun tilauksesta suunnitellun tuotteen suunnitteluprosessin aikana ja edistää 

siten DFMA:n keskeisiä tavoitteita suunnitteluvaiheessa huomioiduista tuotteen 

valmistuksen ja kokoonpanon rajoitteista. 

 

Tämän diplomityön tulosten ja havaintojen perusteella tehtiin päätös testattujen sovellusten 

hankkimisesta kohdeyrityksen Product Specialists -ryhmän käyttöön. Tutkimuksen 

määrällisiä tuloksia voidaan soveltaa myös muiden vastaavien sovellusten, sovellusten tai 

ohjelmistojen hyötyjen arviointiin.   
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