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The target of this Master’s Thesis is to research the existing type code of the Konecranes 
Plc D2-series drive product family and to describes the adaptation of new code system to 
the new product family and for existing product management systems. The thesis gives 
perspectives on the advantages and disadvantages of the existing type code and describe 
the possibilities for its future use. The product coding definitions for this D2-series as well 
as the corresponding type codes from other manufacturers are investigated in this work for 
their definitions. The goal of the study is also to provide a product code key for future product 
specifications so that the delivery process keeps running smoothly. The thesis also 
investigated the possibility of integrating device parameterization as part of the type code. 
 
This study utilizes company internal documents, also with the info from the company's 
experts and from its certain key individuals. The survey was conducted through both a 
general questionnaire and separate interviews. The results and the development for the 
type code were both verified with external research and by comparing external 
manufacturer’s devices with their individual product codes. As the work progressed, it was 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 
 

Symbolit ja vakioidut merkinnät 

 

I virta    [A] 

U jännite    [V] 

 

Lyhenteet 

 

AC Alternating Current, vaihtovirta 

AIDC  Automatic Identification and data capture, 

automaattinen identifiointi ja tiedon tallennus 

AMK     Ammattikorkeakoulu, Suomi 

APT     Application Parameter Tool,     

     Konecranes parametrointiohjelma 

ATEX Appareils destinés à être utilisés en Atmosphères 

Explosibles (FRA), räjähdysvaaralliset tilat 

ATK     Automaattinen tietojenkäsittely, vrt. IT 

BDM Basic Drive Module, IEC:n määrityksen mukainen 

moottoriohjausyksikkö  

BOL      Beginning Of Life, tuotteen elinkaaren alkuvaihe 

BOM  Bill Of Materials, lista tuotteen komponenteista sekä 

alikokoonpanoista  

CAD  Computer-Aided Design, tietokoneavusteinen (ATK) 

suunnittelu 

CRM  Customer Relationships Management, asiakkuuksien 

hallinta 

CTO Configured-To-Order, prosessista tilaukseen 

DC Direct Current, tasavirta 

EAI  Enterprise Application Integration, PLM -järjestelmän 

sisältämien sovellusten välinen integraatio 

EAN European Article Number, Eurooppaan standardoitu 

viivakoodimerkintä, viivakoodaus 

EBOM  Engineering Bill of Materials, suunnittelun 

tuoterakennenäkymä, suunnitelman osaluettelo 
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EMC Electro-Magnetic Compatibility, sähkömagneettinen 

yhteensopivuus, standardisoitu merkintä 
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ERP  Enterprise Resource Planning, 

toiminnanohjausjärjestelmä 
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MOSFET Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, 
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PLC Product Life Cycle, tuotteen elinkaari 
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QR Quick Response, standardoitu 
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RFID  Radio Frequency Identification, radiotaajuinen 
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1 JOHDANTO 

 
Kuinka taajuusmuuttajien tuote- ja tyyppikoodausta pystytään kehittämään, jotta tuotteen 

hallinta olisi tehokasta myös tulevaisuudessa? Kuinka näiden laitteiden parametrointia 

voitaisiin automatisoida kokonaisprosessin näkökulmasta? Kokonaisuuden tehokkuudessa 

tulee huomioida niin suunnittelu ja tuotehallinta kuin tuotanto että huoltokin. Asiakkaan 

näkökulman esiintuominen parantaa yleensä laatua ja tunnettavuutta. 

 

Ongelmana tällä hetkellä kyseisessä yrityksessä on sen nykyisen taajuusmuuttaja 

tuoteperheen tuotekoodauksen suppeus, laajennettavuus ja muokkautuminen erilaisten 

komponenttien sekä niiden ominaisuuksien osalta. Taajuusmuuttajien tyyppikoodi on 

kylläkin tällä hetkellä täysin käyttökelpoinen, mutta elinkaarensa lopulla. Koodisarjan 

liittyminen vain tiettyyn tuotetyyppiin haastaa sen laajennettavuuden, joten käyttökelpoisuus 

loppuu tuoteperheen ja sen ominaisuuksien kasvaessa. Tutkimuksessa otetaan kantaa 

myös nykyisen ERP -järjestelmän sekä PDM/PLM -nimikejärjestelmän ominaisuuksiin ja 

täten niiden tarjoamat mahdollisuudet olisi tarkoitus sisällyttää uuden koodin kehittämiseen. 

Tällä hetkellä taajuusmuuttajien parametrointiin, jota työssä sivutaan, löytyvä työkalu ei 

suoraan täysin sovellu erityyppisten tuotteiden määrittelyyn. Haasteena myös tähän liittyen 

on saman tuoteperheen laajennettavuus ja etenkin sen puutteellisuus. Tutkimuksella tulisi 

löytää tyyppikoodille yhtenäinen standardi, jotta tavoite saavutetaan uuden tuotteen osalta. 

Uuden ohjelman tai parametroinnin luomiseen ei ole kuitenkaan tarkoitus paneutua tässä 

tutkimuksessa.  

 

Haasteena useille yleisille tuotekoodeille on usein myös se, että koodien puutteellisuus 

havaitaan vasta käytössä, jolloin valmis tuote on enää hankala yksilöidä. Tutkimuksella 

onkin tarkoitus selvittää tärkeimmät puutteet ja analysoida uuden koodisarjan riittävyys jo 

etukäteen. Sähkösuunnittelun ja tuotannon näkökulma on tärkeä kokonaisuus, jotta 

yksilöllinen tuote saadaan hallittua tehokkaasti koko prosessin läpi. Tässä tutkimuksessa 

olisikin hyvä todeta, että tuotekoodin ylläpito ja kehitys ovat yrityksen toiminnan ja tuotteen 

hallittavuuden kannalta välttämättömyys. 

 

Tutkimus on suoritettu analysoimalla vanhan koodin hyvät ja huonot puolet. Näin on ollut 

mahdollista löytää selkeämpi kuva uuden koodiavaimen ja tyyppikoodin luomisesta. 

Tutkimuksessa haastateltiin avainhenkilöitä ja tutkittiin miten heidän näkemyksensä voivat 

vaikuttaa koodaukseen. Metodina tutkimuksessa hyödynnetään laadullista tarkastelua, joka 

soveltunee hyvin tähän case-tyyppiseen tutkimustyöhön. Vanhojen tutkimusten analysointi 
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sekä lähteiden tulkinta suoritettiin osin myös kyselyn ja haastattelujen aikana. Tämän 

jälkeen ideoidaan ja rakennetaan uutta koodausta tutkittujen tietojen pohjalta. Tutkimuksen 

tavoitteena on saada aikaiseksi konkreettinen tyyppikoodi ja koodiavain uudelle 

tuoteperheelle.  

 

1.1 Tutkimuksen taustat 

 

Tämä kappale esittelee tutkimuksen lähtökohtia sekä niiden taustaa yrityksen näkökulmaan 

nähden. Tutkimuksen taustoina on halu muodostaa uudelle tuoteperheelle lähtökohtaisesti 

laaja ja mukautuva tuotekoodi nykyisiä tuotejärjestelmiä varten. Lähtökohtana tutkimukselle 

voidaan pitää toimivaa tuotteen tyyppikoodia, jonka hyvät ominaisuudet tulee olla 

hyödynnetty myös jatkossakin. Uuden koodin tulee suorittua vanhan koodin puutteista, sen 

tulee olla selkeä ja yksilöllinen. Koodin tulee tukea tuotehallintaa, suunnittelua sekä 

tuotantoakin, niin ETO (Engineer-To-Order) kuin CTO (Conficured-To-Order) puolellakin. 

Tutkimuksella halutaan ottaa kantaa myös laitteiston parametrointiin, huomioiden kuitenkin 

sekä uuden tuotteen, että ohjelmistojen valmiuden. Tutkimuksen edetessä, tätä asiaa 

rajataan pääotsikon mukaisesti. 

1.1.1 Yritysesittely ja taustat 

 
Konecranes Oyj, yritys, on suomalainen nostolaitepörssiyhtiö. Konecranes on yksi 

maailman johtavista nostolaitetoimittajista rinnakkain saksalaisen Abus Kransystemin ja 

japanilaisen Kiton kanssa sekä yritys toimii maailmalla jokaisessa teollisuudelle 

merkittävässä pisteessä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii tällä hetkellä Panu Routila 

(Konecranes, 2019). Yrityksen merkittävimmät toiminta-alueet ovat teollisuus-, satama- ja 

nostolaitteiden valmistus ja kunnossapito. Konecranes-yhtiön historia ja perinteet ovat 

alkaneet jo vuodesta 1910. KONE Oy perustettiin silloin ja se oli jo alkujaan erikoistunut 

sähkömoottoreiden korjaamiseen sekä niiden huoltamiseen (Konecranes, 2018). Yrityksen 

tarkoitus oli pääasiallinen huoltoliiketoimi sekä tarkoitus operoida kyseisen ajan 

teollisuuden tukitoimintona. Konecranes-osasto kuului KONE-konserniin aina huhtikuulle 

vuoteen 1994 asti, jolloin silloinen omistaja myi kaikki sen hissiliiketoimintaan 

kuulumattomat osionsa muualle. Tällöin nostoliiketoiminta, Kone Cranes, kaikkine 

osioineen myytiin muutamalle ulkopuoliselle sijoittajalle, pohjoismaiselle Industri Kapital -

toimintayhtiölle, sekä Suomessa kyseisen nostoliiketoimen, Koneen nosturiosaston, 

ylimmälle johdolle. Tästä muodostettiin uusi liiketoimiyhtiö, jonka tarkoitus on nostaa 

materiaalia asiakkaan tuotannon tehostamiseksi. Konecranes -yhtiön osakkeet ovat olleet 
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listattu ja rekisteröity NASDAQ OMX Nordic -pörssiin Helsingissä (Nasdaq, 2019) aina 

vuodesta 1996 lähtien. Konecranesin kasvu on ollut etenkin pääomahakuista mutta erittäin 

tavoitteellista, yritysostot (Konecranes, 2018) ovat olleet tärkeä ja merkityksellinen osa 

kokonaisvaltaista kasvutarinaa. Esimerkkinä ja suurimpana yritysostona on vuonna 2017 

TEREX-kauppa, jonka johdosta Konecranesista tuli maailman suurin toimija teollisuus- ja 

satamanostolaitetoiminnoissa (Talouselämä, 2017).   

 

 

Kuva 1. EOT-nosturin mallikuva, (Konecranes, 2019). 
 
 
Konecranes-yritys myy, huoltaa, suunnittelee ja valmistaa asiakkaille räätälöityjä 

nostolaiteratkaisuja globaalisti ja on paikallisesti tavoiteltavissa. Kuvassa 1 esitetty 

teollisuusnosturi (Konecranes, 2019) on tyypillinen Engineer-To-Order -tuote sekä 

kokonaisuus, jossa kappaletavara riippuu koukuissa ja lopputuote suunnitellaan asiakkaan 

tarpeiden pohjalta. Yhtiöllä on niin vakioituja kuin asiakaskustomoituja teollisuuslaitteita 

myyntilistoillaan. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, Hyvinkäällä. Yhtiöllä on myös 

muita merkittäviä toimipisteitä Amerikassa ja Aasiassa. Yrityksellä oli työntekijöitä vuonna 

2017 noin 16400 henkilöä, 600 eri huollon toimipistettä 55 eri maassa (Konecranes, 2018). 

Konecranesin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2017 oli 3,14 M€, nettotuloksen ollessa 

85-100 M€ (Talousmentor, 2018). 
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1.1.2 Aiemmat tutkimukset ja johtopäätökset 

 

Sarjan ja koodin osalta on tehty aiempi kevyehkö sisäinen tutkimus, mutta sen raportointi 

on ollut ontuvaa tai vaillinaista. Tämä on kuitenkin liitetty osasiksi tutkimusta, jotta 

koodiavaimen mahdolliset hyvät ominaisuudet saadaan liitettyä uuteen sarjaan. Tätä osiota 

on todennettu lähinnä haastatteluiden ja kyselyn osalta. Tyyppikoodin rakenteen osoita tai 

sen merkkikirjaston päätelmiä on lähes mahdotonta todentaa vanhojen palaverimuistioiden 

kautta, sillä niiden säilyttämisestä ei yrityksessä ole ollut mitään käytäntöjä. Aiemmissa 

tutkimuksissa on harvoin kuitenkaan löytynyt mitään uutta tämän aihepiirin osalta. On myös 

mahdollista, että koodin on aiemmin sanellut pakko ja tiukka aikataulu, jolloin tutkimukseen 

ja sen kunnolliseen raportointiin ei ole ollut aikaa. Samat asiat toistunevat niissä usein, mikä 

osaltaan kertoo siitä, että koodiavaimelle on löytynyt todennettuja yhtenevyyksiä 

yleistyksen kautta. Aiempi tutkimus on ollut mahdollisesti liian subjektiivisesti tehty ja siitä 

on saattanut puuttua varsinainen tieteellinen tutkimus sekä näyttö. Tämä pitää tarkastaa, 

analysoida ja huomioida tähän tutkimukseen. 

 

1.2 Tavoitteet 

 

Tämän kappaleen on tarkoitus jäsennellä tutkimustyön tavoitteet ja tavoiteltavuus. 

Kappaleen on tarkoitus määrittää tutkimuskysymykset, hypoteesit kuin rajata työn osa-

alueet. Rajauksia on esitelty myös osioiden kohdalla, mikäli aihepiiri sen vaatii. 

1.2.1 Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja hypoteesi 

 

Tutkimuksen tavoitteena on siis löytää vanhan tyyppikoodin heikkoudet sekä kehittää uusi 

tuoteavain tuotesarjan hallintaan. Tutkimuksessa tulee ottaa huomioon niin tuotehallinta, 

suunnittelu, tuotanto, huolto kuin asiakaskin. Tutkimuskysymykset voidaankin täten 

hyvinkin yhtenäistää muutamaan pääkysymykseen.  

 

 Miten koodiavain tulisi muodostaa?  

 Miten tyyppikoodi toimii kokonaisuudessa, niin suunnittelun, tuotehallinnan kuin 

tuotannonkin osalta?  

 Voiko parametroinnin sisällyttää tuote- tai tyyppikoodiin? 

 

Tutkimuksen oletuksena voidaan pitää sitä, että vanha koodi on suhteellisen toimiva 

toimintaympäristöönsä nähden, mutta laajennettavuuden osalta se on riittämätön. Nykyinen 
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koodi ei myöskään kerro riittävästi taajuusmuuttajan ominaisuuksista, vaikkakin toiminee 

sujuvasti nykyisellä toiminnanohjausjärjestelmällä. Uuden koodin tulee olla selkeä, 

mukautuva sekä kattaa uuden tuotekategorian kaikki mahdolliset ominaisuudet. Haasteena 

uudella koodilla on nykyisen järjestelmän mahdolliset rajoitteet niin tuotannon kuin 

suunnittelunkin osalta. Koodin tulisi huomioida myös elinkaaren pään asiat sekä 

mahdollinen muokkautuvuus seuraavan sukupolven laitteisiin. 

1.2.2 Rajaukset 

 
Tutkimus rajataan tuotteen tyyppikoodin määrittelyyn ja laajennetaan aikataulun puitteissa 

koskemaan myös tuoteperheen parametrointia teollisessa ympäristössä. Rajauksia tulee 

myös tehdä työn edetessä, jotta työn keskeisyys säilyy. Raportissa tulee todeta viitteet 

rinnastettaviin tutkimuksiin ja kertoa selkeästi viittaukset, joihin tutkimus linkittyy. 

Tutkimuksessa tullaan viittaamaan yrityksen sisäisiin tuotteisiin ja toimittajiin, mutta itse 

tutkimusta ei tulla ensisijaisesti salaamaan. Tutkimuksessa puhutaan toimittajista yleisesti 

ja vapaasti aakkosittain, jotta vältetään ristiriidat erinäisiin kilpailutilanteisiin nähden. 

Kaupalliset tuotteet esitellään, kuten tuotelehdet tuovat asian julki.  Numerointi tai sen 

erinäiset aakkosjärjestelyt eivät kuitenkaan vaikuta tuoteavaimen muodostamiseen tai 

tutkimuksen laatuun. 

 

1.3 Tutkimusmetodiikka 

 

Tutkimusmetodiikan valinnan määrittelee aina osaltaan aihe ja sen ympäristö. Jos tällä 

tutkimuksella olisi tarkoitus kuvata prosessin sujuvuutta, tulisi se sitouttaa kvantitatiivisella 

puolella. Kyseinen tutkimus tullaan kuitenkin analysoimaan kvalitatiivisen eli laadullisen 

prosessin kautta, jotta löydetään konfiguroinnin haasteet ja mahdolliset kehityskohteet 

kokonaisprosessissa. 

1.3.1 Laadulliset menetelmät ja tulosten analysointitapojen kuvaus 

 

Laadullisena tutkimuksena työ pohjautuu tapaustutkimukseen, engl. case study. 

Tutkimuksessa hyödynnetään haastatteluja sekä vertaillaan tuloksia aiempaan 

kokonaisuuteen. Haastattelut suoritetaan erinäisinä verkkokyselyinä tai vastaavana, 

haastateltavaksi valitaan niin suunnittelun kuin tuotannonkin avainhenkilöitä. Yhteensä 

haastateltaviksi valitaan vain muutamia avainhenkilöitä, 3 – 6 henkilöä yrityksestä. Kyselyyn 

osallistujien sekä haastateltavien nimet anonymisoidaan raportissa henkilösuoja-asetusten 

vuoksi. Tarve toiselle haastattelukierrokselle arvioidaan tutkimuksen edetessä ja pohditaan 
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sen tuomia etuja. Haastattelut analysoidaan sekä kehitystiimin, että ohjaajan avulla ja niistä 

pyritään aikaansaamaan kvalitatiivisia tuloksia analysoitaviksi. Jos toiselle 

haastattelukierrokselle on tarvetta, tullaan se arvioimaan samanlaisin metodein sekä 

vertaamaan tuloksia keskenään, jotta painotettu linja ongelmineen löytyisi. 

1.3.2 Määrälliset menetelmät ja tulosten analysointitapojen kuvaus 

 

Tutkimuksessa ei tulla sinällään hyödyntämään kvantitatiivisen menetelmän osia, mutta 

tässä voidaan kuitenkin viitata tiettyyn menetelmään sekä harkitsemaan vertailua uuden, 

että vanhan koodin välillä. Osaltaan tutkimuksella pyritään kuitenkin osoittamaan, että 

kuinka tärkeä osa tuotteen koodiavain on tuotteen hallinnassa. Tutkimuksella halutaan 

myös varmistaa, että uusi koodiavain soveltuu kokonaisuutena nykyisiin järjestelmiin. 

Tutkimustyöllä halutaan ottaa huomioon niin projektisuunnittelu kuin tuotantokin. 

1.3.3 Kehitettävät mittarit ja menetelmät 

 

Tutkimuksen lopputuloksena on tarkoitus tutkia ja selvittää käyttökelpoinen tuotteen 

koodausjärjestelmä sekä ohjeistus tuotteen muokkautuvuuden hallintaan. Käyttäjille 

pyritään luomaan myös raportointikanava, johon koodin ongelmat ja muutokset voidaan 

kirjata. Näin tekemällä saataisiin prosessiin jatkuvuutta ja koodille voitaisiin luoda 

jatkokehitysmahdollisuuksia. 

1.3.4 Tutkimustulosten virhetarkastelu ja luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen verifiointi on yleensä haasteellista, mutta siihen voidaan käyttää 

riippumattomia havainnoitsijoita sekä tehdä niiden kohdin vertailuja. Näin voidaan vertailla 

ilmiötä mittaavien mittareiden tuloksia tai hakea tukea aiemmista tutkimuksista. 

Haastattelujen reliabiliteetti pyritään varmistamaan vertailemalla niistä saatuja tuloksia 

aiempien tutkimusten tuloksiin, täten tosin haastattelujen olisi suotavaa olla myös 

keskenään olla samankaltaisia. Tässä voidaan tulla umpikujaan, mikäli vanhoja 

palaverimuistioita ei löydy. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee se todeta raportissa ja 

keskustella ohjaajien kanssa viittauksesta ja haastatteluiden laajuudesta. Mikäli vertailua 

tehdään erinäisin taulukoin, saaduille tuloksille tehdään normaalit virhetarkastelut. 

 

Tulosten luotettavuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomio viiteen (5) eri kategoriaan, joilla 

tutkimusta voidaan todentaa. Nämä viisi (5) ovat lueteltuina tutkimuksen siirrettävyyteen, 

sovellettavuuteen, uskottavuuteen, totuudellisuuteen sekä vahvistettavuuteen. Tutkijan 
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tulee tiedostaa jokainen kohta ja koostaa niistä päätelmät tässä raportissa. Keskeisimmät 

luotettavuutta lisäävät tekijät ovatkin yleisesti käsitteen jakaminen sekä täsmällinen 

kielellinen kuvaaminen.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne ja toteutus 

 

Tässä kappaleessa paneudutaan tutkimusprosessin vaiheisiin ja aikatauluihin. Tutkimus 

koostuu taustojen selvityksistä, haastatteluista, analyyseista sekä raportoinnista. Tämä on 

kokonaisuus, joka tulee saattaa siihen muotoon, jotta jokainen osallinen pystyy sitä 

tulevaisuudessa hyödyntämään. Työn rakenteena esitellään tuotekoodauksen ja hallinnan 

teoriaa osiossa kaksi [2]. Kohdassa kolme [3] kuvataan tyyppikoodin luomista eri 

näkökulmien osalta sekä siihen liittyvää teoriaa, että henkilödataa hyödyntäen. Neljännessä 

osiossa [4] esitellään tulokset ja viidennessä kappaleessa [5] muodostetaan 

johtopäätelmät. Yhteenvedossa [6] vastataan tutkimuksen kysymyksiin sekä olettamuksiin, 

että annetaan aihetta jatkotutkimuksille. 

 

Tutkimusprojektin tavoitteena on luoda uusi koodiavain uudelle tuoteperheelle, ilmaista 

merkistöt ja käytännöt sen implementointiin sekä julkaista toimenpiteet, joilla tuotehallinta 

pääsee luomaan nimikkeet uusille tuotteille. Tutkimusprojekti toteutetaan osin pääosin 

selvittämällä koodin toimivuutta tehtaan prosessissa ja analysoimalla vanhan koodin 

toimivuutta haastattelemalla. Haastatteluiden lisänä tehdään kirjallisuustutkielmaa sekä 

vertailemaan vastaavanlaisten yritysten tuotekoodausta tulevaan.  

 

Tutkimus toteutettiin haastatteluja myöten tutkijan omana, yhden ihmisen itsenäisenä 

työnä. Tutkimukseen osallistui kuitenkin aktiivisesti yrityksen henkilökuntaa 

taajuusmuuttajien tuotehallinnan osalta. Tutkimukseen haastateltiin avainhenkilöitä niin 

suunnittelusta kuin tuotannostakin. Tutkimus ei sinällään vaatinut erillistä rahoitusta eikä 

välineitä. Työ kustannettiin yrityksen normaalin työaikakustannusten myötä ja kuluista 

pidetään erillistä kirjaa työnantajan omassa järjestelmässä. Tutkimukselle perustettiin myös 

oma kehitysprojekti yrityksen sisäistä laskutusta varten. 

 

1.5 Odotettavissa olevat tulokset 

 

Tämä kappale kuvaa odotettavissa olevia tuloksia nykyisen lähtötietojen valossa. Niin yritys 

kuin ohjaavat opettajat odottavat työltä niin tieteellisen tutkimuksen metodiikka kuin 
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mahdollisia konkreettisia tuloksia. Työn määrittelyissä odotetaan konkreettista tulosta 

lähtötietojen analyysien avulla. Yritys odottaa myös vastauksia tietynlaisiin kysymyksiin, 

ainakin sen missä tuotteen elinkaariajattelu otetaan huomioon. Tutkimuksista ei ole 

oletettavissa uutta tieteellistä tietoa. Tutkimuksen tuloksena odotetaan konkreettista 

koodiavainta tai määrittelyn perusteita uuden tuoteperheen hallintaan. 

1.5.1 Konkreettinen tieto ja soveltaminen 

 

Tutkimus pyrkii tuottamaan konkreettisen koodijärjestelmän, joka tarjoaisi sujuvuuden ja 

hallittavuuden eri tuotekonfiguraatioilla. Tutkimuksen pohjalta on myös tarkoitus helpottaa 

tuotteen hallintaa yrityksen eri organisaatioissa. Tällä pyritään edistämään 

toimitusvarmuuden parantamista eri konfiguroitujen tuotteiden kesken sekä sitä kautta 

parantamaan tuotehallintaa ja tiedon jakamista. 

1.5.2 Yleistettävissä olevat tulokset 

 

Tutkimus tehdään yhden ja tietyn tuotehallinnan näkökulmasta, joten tutkimustulosten 

yleistäminen voi olla hankalaa. Pienellä soveltamisella tuloksia on kuitenkin mahdollista 

käyttää tuloksia muiden tuotteiden hallinnassa. Kokonaisuuden sekä erityisesti yrityksen 

näkökulmasta yleistykseen tätä kyseistä työtä voidaan mahdollisesti soveltaa. Työssä tulee 

kuitenkin tuoda selkeästi esille yleistettävät osa-alueet, jotta tätä kyseistä tutkimusta 

voitaisiin hyödyntää myös jatkossa yrityksen muissa tuotekonfiguroinneissa. 
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2 TEORIA, VIITTEET JA KIRJALLISUUS 

 
Tuote on aina kokonaisuus, josta jokainen nykypäivän myyntinimike koostuu ja muodostuu. 

Alla on kuvattu teoriassa käytäntöjä ja tapoja suunnitella, valmistaa ja hallita tuotteita ja 

niiden koodeja. Kappale kertoo yleiset periaatteet ja tuo esille tyyppi- ja tuotekoodaamisen 

haasteet sekä standardit. 

 

2.1 Tuotetieto  

 
Tuotetieto on informaatio, jolla kerrotaan tuotteen ominaisuuksista erilaisiin ympäristöihin 

nähden. Tuotetiedon informaatiolla yritys tai sen käyttäjä pystyy käsittelemään tuotteen 

myyntiä, suunnittelua, valmistusta, toimitusta sekä tuotehallintaa. Tuotetiedoksi luetaan 

kuuluvan muun muassa tuotteen nimi, niin sisäinen kuin ulkoinenkin, piirustukset, 

materiaaliluettelot, ohjeet, prototyypit sekä logistiikan osat. Tieto tuotteesta voi sisältää 

myös ohjehintoja, tavoitearvon sekä näihin linkitettyjä yhteyksiä. (Kropsu-Vehkaperä, 2012 

s. 37;38) 

 

Tuotetiedon hallinta kattaa asiakokonaisuuksien käytön yhteenkuuluvuuden sisältäen aina 

laitteen suunnittelun, hallitsemisen ja käytön ohjauksen sekä valvonnan. Ongelmakohtina 

näissä ovat yleensä vaihtelevat tiedonkäyttö- ja datan tallennusmuodot. Suurimpina 

haasteina voidaan mainita kuitenkin nykyinen tuotetiedon dramaattinen lisääntyminen sekä 

tuotehallinnan jakautuminen eri sisäisiin yksiköihin tai hallinnanlisiin osastoihin yrityksessä, 

vrt. sisäiset organisaatiot ja niiden hallinta sekä alihankinta. Tuotteen tiedonhallinnan 

yleisimmiksi päätyypeiksi luetaan Product Lifecycle Management (PLM), Product Data 

Management (PDM) sekä Enterprise Resource Planning (ERP). (Sääksvuori;ym., 2002 s. 

97). 

 

Tiedonhallinnan strategioiden toteuttamiseen löytyy useita keinoja, mutta tehokkaimpia ja 

siksi yleisimpinä niistä ovat erilaiset tietojärjestelmät. Tietojärjestelmien tehokkaalla käytöllä 

sekä erilaisten järjestelmäintegraatioiden, EAI (Enterprise Application Integration) avulla 

saadaan tuotetieto hallittua ja keskitettyä, vaikka hakualustat olisivatkin erilaiset. Näiden 

järjestelmien avulla fyysiset etäisyydet ja erilaiset rajapinta esteet saadaan puretuksi. 

Toimiva tuotteen tiedonhallinta tehostaa ajankäyttöä. Tuotetiedonhallintajärjestelmillä 

parannetaankin yleensä yrityksen sisäistä kommunikaatiota niin organisaation osastojen 

kuin muiden yhtenäisten sidosten välillä. (Sääksvuori;ym., 2002 s. 99). Tämä näkyy yleensä 

nopeampana vasteena asiakkaille sekä tuotelaadun parantumisena. Laadun parantuminen 
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tarkoittaa aina myös katteen ja katemarginaalien nousua takuuasioiden sekä virheiden 

vähennyttyä. 

 

Tuotetietoa voidaan määritellä sekä kuvata monella tavalla. Tuotetieto on aina tietoa, joka 

operoi monipuolisesti ja laaja-alaisesti yksilöllistä tuotetta ja sen ominaisuuksia (Kropsu-

Vehkaperä, 2012 s. 36;37). Tuotetiedolla halutaan varmistaa yrityksen kyvykkyys 

organisoida tuotteen suunnittelua, valmistusta, toimitusta sekä myyntiä. Tuotetieto on myös 

joskus pakollista, kun halutaan standardoida ja ylläpitää valmistettavia tuotteita sekä niiden 

rakenteita. Tuotetieto koostuu tuotteen pääkomponentiikasta, Product Master Data -

tiedosta sekä tuotteeseen liittyvästä tai sitä sivuavasta tiedosta, Product Related Data -

tiedosta. Tuotetieto ei sisällä tuotteen myynti- tai tarjoustietoja. (Kropsu-Vehkaperä, 2012 

s. 37) 

 

Tuotetieto on tavallaan erikoinen mahdollisuuksien kenttä, joka toisaalta saattanee 

aiheuttaa määrittelyssä paljon sekä sekaannusta, että tiettyä sekavuutta omilla 

merkistöillään. Tuotetiedon sisältö on aina tuottajan määrittelemä ja sitä ei ole standardoitu 

missään yleismaailmallisessa konseptissa. Tuotetieto voi olla hajallaan tai sitä ylläpidetään 

useassakin paikassa yrityksen organisaatiota. Tuotetieto saattaa mukautua, mikäli eri 

organisaatiot rikastavat lopputuotettaan. Yleisempinä toimintaympäristöinä ovat eri 

osastoiden osto-, suunnittelu-, tuotanto- ja myyntiorganisaatiot. Tuotetietoon liitetään 

yleisemmin kuuluvaksia useita asioita. Alla listassa tietoa, joka tulisi tietojärjestelmästä 

löytyvän. (Kropsu-Vehkaperä, 2012 s. 37;38) 

 

 tuotteen nimi 

 käytetyt osat, komponenttilistaus 

 suunnitelmat, piirustukset 

 manuaalit 

 logistiikkatiedot 

2.1.1 Tuotekoodaus (tuote- ja tyyppikoodaus) 

 

Tuotekoodaus mielletään hieman haastavaksi ja moninaiseksi, koska sen määrittelyt 

riippuvat pääosin valmistavasta organisaatiosta. Se ei kuitenkaan ole välttämättä kovinkaan 

vaikeaa, mikäli tuote itsessään on vakioitu ja tarkkaan määritelty. Mikäli tuotteessa on useita 

tai jopa kymmeniä, ellei satoja mukautuvia kohtia, sen suunnitteleminen on tärkeää ja 

korostuu useammin. Lopulta hyvä ja perusteellinen koodi kertoo niin myyjille, asiakkaille ja 
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suunnittelijoille kaiken tuotteessa. On hyvä myös todentaa, että koodi sopeutuu käytettäviin 

järjestelmiin. Koodaamiseen löytyy monenlaisia malleja ja seuraavissa kappaleissa 

esittelen muutamia yleisempiä ja käytettyimpiä tyyppikoodauksen muotoja. 

2.1.2 Teknologia tuotekoodaukseen 

 

Tuotetieto on strategista tietoa, joka on niin tärkeää asiakkaille kuin valmistajillekin. 

Tuotetiedolla saavutetaan ja mahdollistetaan myös tiettyjä kilpailuetuja. Tuotetiedon 

merkitys on korostunut viime vuosina merkittävästi. yhä useampi toimija on siirtynyt 

automaattisiin tietojärjestelmiin, joten käsin luettavia koodeja on hävinnyt. Niiden tilalle on 

kehittynyt moninaisimpia koodeja. Tuotetiedon moninaisuudelle ja sen merkitykselle on ollut 

kasvava tarve niin verkkokaupan kuin virtuaalisesti tarjottavien tuotteiden osalta. Tämä on 

venyttänyt tyyppikoodin rajoja tai luonut jopa uusia malleja. Tuotetiedon laajuus ja sen 

kasvu näkyvät haasteina tyyppikoodin luomisessa. Tyyppikoodi on vain yksi osa 

tuotekoodin osalta. Tuotteen perustiedot ja ominaisuudet tulisi olla esiteltynä koodissa, 

mutta koodissa voidaan esittää myös niin toimittajan omaa OEM-koodia, GTIN-koodia, 

tuotemerkkiä, tuotesarjaa, yleistä nimeä, teknistä nimeä tai itse tuotesarjan nimeä. Kun 

vaihtoehtoja on valtavasti, halutaan näistä karsia tietylle käyttäjäryhmälle paras 

kokonaisuus. Se jääkin sitten tuotehallinnalle päätettäväksi, että mitä kohderyhmää 

lähdetään tukemaan parhaiten. Yhtiön oma tuotteenhallinta voi aina määrittää oman koodin 

rakenteen sekä ulkoasun. Siihen voidaan liittää muidenkin tyyppikoodien näkökulmia, jotta 

sen sujuvuus voidaan todentaa myös ulkopuolisten organisaatioiden taholta. (Hailikari, 

2019). 

2.1.3 Erot ja ominaisuudet 

 

Tuotekoodaamiselle löytyy jonkin verran erilaisia tapoja ja toimia, mutta tiettyjä standardeja 

ja käytäntöjä on vain vähän. Silloin kun kyseessä on tuote, jota myydään suoraan 

jälleenmyyjille tai käyttäjille, niin tyyppikoodaamisen ohelle löytyy muutamia standardeja. 

Yleisimmin tuotteen koodauksissa puhutaan SKU- (Stock Keeping Unit) ja UPC (Universal 

Product Code) -koodeista. Euroopassa sähkötuotteille käytetään pääosin ETIM-

standardointia ja logistiseen sekä kaupalliseen hallintaan GTIN-koodia (QR CODE, 2019). 

 

Tuotekoodaamisessa on aina hyvä erotella laitteen tekniset ominaisuudet ja logistiset 

koodit. Jokaisella laitteella tulisi olla myös sarjanumero kyseisen valmistettavan tuotteen 

osalta. Siten samalla tyyppikoodilla on jokaiselle oma sarjanumero, jotta kyseisen tuotteen 
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valmistuserä voidaan todentaa. Sarjanumerointi on siis alikoodaus tyyppikoodaukselle ja 

tämä koodi luodaankin yleensä vasta tehdastilausvaiheessa ERP-järjestelmän avulla. 

Tyyppikoodia voidaankin muokata useasti ja moninaisesti sekä erilaisiin järjestelmiin että 

laitekokoonpanoihin. 

 

SKU 

SKU, Stock Keeping Unit, on varastoyksikön tuotekoodaus, joka vastaa tyyppikoodia tietyin 

osin. Se ei välttämättä määrittele tuotetta teknisesti vaan kategorisoi tuotteen 

varastoyksiköksi. Tämän koodin luomisessa pätee samat lainalaisuudet kuin tyyppikoodin 

määrittelyssä ja tämä pitääkin huomioida tyyppikoodin luomisessa. Kun tämä on huomioitu, 

niin SKU-koodin luominen tyyppikoodin osalta on helpompaa. Yleensä SKU-koodin 

rakenne on lyhyt, vain kuusi tai kahdeksan merkkiä pitkä aakkosellinen koodi, joka yksilöi 

tuotteen helpottamaan varastointia (FitSmallBusiness, 2019). Tämä koodi voidaan liittää 

myös osaksi UPC / EAN-viivakoodia. 

 

UPC / EAN (GTIN) -VIIVAKOODI 

UPC, Universal Product Code, on aikanaan Yhdysvalloissa kehitetty 12-merkkinen 

koodaustapa. EAN, European Article Number, on taas UPC-koodista jatkokehitetty ja 

vastaava 13-merkkinen sarja. GS1-standardointijärjestö (Global Standard Organisation) 

ylläpitää sekä kehittää koodien standardia. Kuvassa 3, ”Malleja viivakoodista EAN / UPC”, 

on esitelty yleisimmät UPC -tyypin koodirakenteet viivakoodeille, joiden avulla hallinnoidaan 

tuotteiden koodausta. Tavallisesti tällainen viivakoodaus on yksiulotteinen (1D), joka 

tarkoittaa sitä, että sitä voidaan lukea vain yhdestä suunnasta. Yleisesti tällaisen viivakoodin 

merkkimäärä onkin rajattu 20-merkkiin (Pihkala, 2018 s. 11). Alla, kuvassa 2, on esimerkki 

Pihkalan kirjasta, jossa esitetään EAN-tyypin 1D-viivakoodi. 

 

 

            Kuva 2. 1D-viivakoodi _ EAN, (Pihkala, 2018). 
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Standardoinnissa ja tyyppikoodaamisessa on syytä keskittyä siihen, että koodi on aina 

lukukelpoinen ja yksilöllinen. GS1-yhtiö huolehtii, että jokaisen yrityksen koodimerkistö on 

yksilöivä, jotta viivakooditunnukset säilyttävät yksilöintinsä. UPC ja EAN-koodi muodostuvat 

aina niin yritysosasta kuin tuoteosasta, näin siitä muodostuu lopulta kokonaisuutta kuvaa 

GTIN-koodaus. 

 

      

Kuva 3. Malleja viivakoodista EAN / UPC, (GS1, 2019). 

 
GTIN 

GTIN-koodi on koodijärjestelmä, jota yleisesti käytetään sekä maailmanlaajuisten 

kauppanimikkeiden yksilöintiin että tuotteiden logistiseen hallintaan. Koodi on UPC- ja EAN-

koodin yhteinen kutsuma nimi. Kaikki numerot, jotka siis koodataan UPC- tai EAN-

merkistöjen suhteen tunnetaan täten GTIN-koodeina. Tämä johtuu pääosin siitä, että GS1-

organisaatio hallinnoi nykyisin kumpaakin standardia. Koodilla voidaankin merkitä kaikki 

kauppanimikkeet ja palvelut, joita on tarve erotella, liittää, hinnoitella tai jakaa jonkun 

perustiedon avulla. GTIN-koodi noudattaa yleensä 13 -merkkiä ja sen muodostaminen 

perustuu myönnettyyn yrityksen koodinumeroon. Koodin merkitsevä pituus riippuu myös 

tästä ja siihen on yleisesti varattu 14 -merkkiä. Yritystunnuksen haltia on velvollinen 

muodostamaan koodit itse sekä hallinnoimaan niitä, haltijan vastuulla on myös niiden 

yksilöllisyys (GS1, 2019). Tämä on vain yksi osa tuotekoodeja ja nämä GTIN-koodit 
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liittyvätkin pääosin tuotteen yksilöintiin logistisen polun säilyttämiseksi. Nämä koodit ovatkin 

tärkeitä, mutta eivät yksilöi kuitenkaan tuotetta vaan lähinnä kulkua ja tunnistamista eri 

prosesseissa (GS1, 2019).  

 

QR-KOODI 

QR (Quick Response) -koodi on viivakoodin tapaan koodausjärjestelmä, joka yksilöi tuotetta 

sen hallinnan mukaan. QR-koodi on vastine viivakoodille, mutta se on laajennettavissa 

monipuolisemmin. Koodin on alun perin kehitetty autojen komponentiikan hallintaan Denso 

Wave -yhtiön osalta vuonna 1994 (Pihkala, 2018 s. 10).  

 

QR-koodi koostuu neliönmuotoisista moduuleista, jotka yhdessä muodostavat 

neliönmuotoisen koodin. Koodin pääasiallisina pisteinä toimii kolme kulmaa, jossa on 

koodin kohdistuspisteet. Koodiin voidaan kirjoittaa myös suoristuspisteitä lukutavasta 

riippuen. Koodin varsinainen tieto kirjoitetaan muulle neliön rajaamalle vapaalle alalle, joko 

mustalla (värillinen) tai valkoisella (väritön) neliöllä (Pihkala, 2018 s. 10). QR-koodin etu on 

siinä, että se tulkitaan aina kaksiulotteisesti (2D), täten sen merkkimäärä on usein 

monikymmenkertainen, teoriassa jopa tuhatkertainen. Moniulotteisuus tarkoittaa sitä, että 

koodi pystytään tulkitsemaan sekä pysty-, että vaakasuuntaisesti. QR-koodiin voidaan 

teoriassa kirjoittaa tuhansia merkkejä, mutta luettavuuden takia käytäntö vaihtelee sadan ja 

viiden sadan merkin kohdilla (Pihkala, 2018 s. 11). Kuvaa 4 sekä 5 voidaan verrata sivun 

22, kuvan 2, viivakoodiin, jossa sama tuote on esiteltynä eri koodaustavalla. QR-koodi 

kertoo ja tähtää samaan tuotetietoon, mutta siihen voidaan liittää myös linkkejä tuote-

esitteeseen tai muuhun tekniseen tietoon.  

 

    

Kuva 4. 2D-koodi _ QR, (Pihkala, 2018). 

 
QR-koodaus voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin, staattiseen [Kuva 5] tai dynaamiseen. 

Staattisessa kirjoitettu tuotetieto säilyy koodin pysyessä muuttumattomana eikä sitä voi 

muuttaa koodia muuttamatta. Dynaamisessa koodissa sen sisältämää tuotetietoa voidaan 
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päivittää tai kasvattaa, koodauksen muuttumatta. Ulkonäöllisesti kumpikin ovat identtiset 

eikä niitä voi siten erotella. Niin viiva- kuin QR-koodissakin valmistava organisaatio on aina 

vastuullinen taho, jotta koodin sisältämä tieto on sekä ajan- että todenmukaista. 

 

          

Kuva 5. Malli pysyvästä QR-koodista, (QR CODE, 2019). 

 

ETIM 

ETIM-standardi, on standardi, jota käytetään Euroopassa yleisesti, mutta silti enimmäkseen 

vain sähkötuotteiden kategoriointiin. Sen tarkoitus on yksilöidä tuotteet käyttäjille tietyn 

standardoidun koodaustavan mukaisesti. Tämän koodauksen avulla käyttäjät voivat valita 

teknisesti samanlaisia tuotteita useilta eri valmistajilta, vaikuttamatta kuitenkaan tuotteen 

lopulliseen käyttökohteeseen. Tuotteen yksilöinti on yksinkertainen, looginen ja kaikkien 

ymmärrettävissä oleva (ETIM, 2019). ETIM-koodaus antaa mahdollisuuden kategorisoida 

tuotteet kaikille tärkeille teknisille ominaisuuksille sekä antaa mahdollisuuden lisätä omia 

tuotteita muiden vertailtavaksi. ETIM-koodille tyypillisimmät ominaisuudet ovat: 

 

 Tuoteryhmä 

 Tuoteluokka 

 Kuvaus 

 Ominaisuudet 

 Arvot 

 Yksiköt 

 

Näiden kategorioiden avulla voidaan tuote yhdenmukaistaa ETIM-koodaukseen. Tällöin 

tuote on helpompi löytää muiden vastaavien tuotteiden joukosta. ETIM-standardin 

mukainen koodaus soveltuukin parhaiten kaupallisten tuotteiden kategorisoimiseen eikä 

siis ole suoraan verrattavissa laitevalmistajan tyyppikoodaukseen. 
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2.1.4 Koodin mukauttaminen ja järjestelmät 

 

Koodin muodostamista voidaan lähestyä niin yksilöinnin ja luettavuuden osalta kuin pelkän 

hallinnoinninkin osalta. Mikäli koodia ei tarvita lukea manuaalisesti, niin koodin ei tarvitse 

olla visuaalinen. Tällä tarkoitetaan lähinnä lukusarjaa, jonka jokainen merkki tarkoittaa 

jotakin ominaisuutta. Tällöin koodia ei voida tulkita ilman järjestelmän tukea. Mikäli koodia 

pitää tulkita manuaalisesti, on sen syytä noudattaa kirjainten ja numeroiden loogista sarjaa. 

Näin tyyppikoodilla voidaan kertoa kaikki tuotteen merkittävimmät asiat ja siten yksilöidä 

tuote. Tyyppikoodia voidaan jakaa myös osiin tai jättää joitain kertomatta jossain 

järjestelmissä. Se tosin saattaa hankaloittaa kokonaisuuden hallinnointia, sillä jokaiseen 

koodimuunnokseen tulee luoda oma kirjasto tukemaan vaihtoprosessia järjestelmien välillä. 

Tämä saattaa tosin olla ainoa mahdollisuus mikä jokin järjestelmä ei pysty käsittelemään 

pitkää tyyppikoodia. Tästä syystä tyyppikoodin kirjastoon tulee panostaa aina ja sen tulee 

olla helposti muokattavissa.  

 

Valmista tyyppikoodia voidaan mukauttaa eri järjestelmiin, mikäli koetaan sen lisäävän 

selkeyttä tietyssä hallinnassa. Tämä lisää tosin tuotehallinnan kirjastoa, sillä kaikkien 

muunnoksien hallintaan luodaan oma lukusarja. Yleisesti tuotantoympäristössä on totuttu 

viivakoodien sekä nykyisin yleistyvien QR-koodien maailmaan. Näiden avulla saadaan 

koodille konenäköä helposti tukeva ratkaisu ja mahdollisuuksia myös tuotetiedon 

jakamiseen tuotehallinnan avulla. Tyyppikoodin muokkaaminen viiva- tai QR-koodiksi 

tapahtuu yleensä yrityksen hankkiman kaupallisen ohjelmiston avulla, jolloin jokaiselle 

tyyppikoodille saadaan oma yksilöllinen koodi. Tuotehallinnan tulee luoda järjestelmä, joka 

kirjoittaa tiedot tuotteelle tyyppikoodauksen yhteydessä. Kun tyyppikoodi on identtinen, on 

tuote yksilöllinen ja sama, sekä myös siihen liitetyt viiva- tai QR-koodit täsmäävät. 

Esimerkkinä yksityiseen koodaamiseen löytyy monia verkkosivuja, mutta suositeltavaa on, 

että yritys työskentelee hallitusti kaupallisessa ohjelmistossa, josta koodin sisällön voi lukea 

vain linkin omaava taho. Tällöin varmistetaan myös koodin kansainvälisyys ja yksilöinti. 

2.1.5 Tuotetiedon sekä elinkaarenhallinta _ PDM _ PLM 

 

Product Data Management, PDM, on pääasiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti kehitetty 

tuotetietohallintajärjestelmä, jonka päämäärä on hallita määrällisesti yrityksen tuotteisiin ja 

suunnitteluun liittyviä tietoja sekä niiden tuloksia. Product Lifecycle Management, PLM, on 

tuotteen elinkaaren sisältämän datan eli käytännössä komponenttien yhteenliittymien ja 

dokumenttien hallintaa. Nämä järjestelmät ovat systemaattisia, molemmissa ohjelmistoissa 
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on ohjattuja ja hallittuja menetelmiä sekä kehittää, että valmistaa erilaisia tuoterakenteita. 

Tyypillisesti tällaisilla järjestelmillä käsitellään kappaletavarateollisuuden tuotteita, jotka 

koostuvat mekaanisista ja sähköisistä komponenteista (Peltonen;ym., 2002 s. 12 13). 

Tuotetiedon hallintajärjestelmät ovatkin tänä päivänä lähinnä kehittyneet ylläpitämään 

tuotteen rakenteet sekä niiden muutokset kasvavassa ja kilpailullisesti haasteellisessa 

teollisuusympäristössä. Yrityksessä ja sen järjestelmissä tulee huomioida tuotteen 

kokonaisuus, niin yksilöllisistä ja yksitäisistä tuotteista aina massatuotantoon (Martio, 

2015). Tämä haastaa tuotteen kokonaisprosessin toimivuuden. Hvam, Mortensen sekä Riis 

kirjassaan yksilöivät tuoteperheen jaottelun valmistusmäärän suhteen ja tätä mallia vastaan 

järjestelmät olisi syytä mukauttaa. Näin tuotteen hallinta on helpompaa ja itse tuotteesta 

tulisi laadukkaampi. Tässä itse tuote jaetaan neljään erilaiseen kokonaisuuteen (Hvam;ym., 

2008 s. 25), jota PDM/PLM-järjestelmät hallinnoivat. Kategoriat ovat yleisesti kaikkien 

tuotteiden osalta samankaltaisia, näihin kuuluvat yksittäiset ja yksilölliset tuotteet, pienet 

sarjatuotannot, massatuotannot tai muokattavat massatuotteet. [Kuva 6] 

 

                

    Kuva 6. Yksilölliset prosessit erilaisissa yrityksissä, (Hvam;ym., 2008). 

 

Tuotetietohallinnalla ei tarkoiteta mitään yksittäistä tietokoneohjelmaa, vaan se on 

kokonaisuus erilaisille tietojärjestelmille. Sääksvuori kirjassaan (Sääksvuori;ym., 2002 s. 

18) siteeraakin Kenneth McIntoshin aiempaa tutkimusta, jossa hän on kuvannut tuotetiedon 

määritelmän yhdellä lauseella.  
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Järjestelmän kyvykkyys ja sen toiminnot eivät ole ollenkaan uusi asia sillä aiemminkin kaikki 

tuotteen tiedot tallennettiin sekä arkistoitiin erilaisiin kansioihin ja arkistoihin. Ongelmaksi 

tässä muodostui yleensä järjestelmän fyysiset rajoitteet sekä sen hallittavuus 

monimutkaisissa rakenteissa. Tuotetiedon päivittäminen oli myös raskasta ja aikaa vievää. 

Uudemman IT-alan alkupuolen Excel-vastineetkaan eivät tuoneet parannusta 

sekaannuksineen ja mahdollisine kaatumisineen. Kun ohjelmistokehittäjien ensimmäisiä 

PDM-järjestelmiä julkaistiin, niiden pääasiallinen tarkoitus oli juurikin suunnittelun ja sen 

tuottamien suunnitelmien ja tuoteasiakirjojen hallinta. Näin monet yritykset pystyivätkin 

kokoamaan ja hallinnoimaan paremmalla tehokkuudella piirustustiedostojaan sekä niihin 

liittyviä omia komponenttejaan. (Crnkovic;ym., 2003 s. 19). Tällaisen järjestelmän 

tärkeimpänä ominaisuutena voidaan kuitenkin pitää sitä, että se lisää ja edistää ihmisten 

välistä kommunikointia yrityksessä (Peltonen;ym., 2002 s. 14). Tänä päivänä jo pienet ja 

keskisuuretkin yritykset ovat ottaneet tämän käyttöön, sillä se auttaa kokonaisuuksien 

hallintaa myös pienemmissäkin sarjoissa ja malleissa. Järjestelmien yleistyessä niiden 

käyttöjärjestelmät ovat muokkautuneet helpoiksi ja mukautuviksi sekä niiden hinnoittelu on 

tullut alas. Suurimpina valmistajina ja kehittäjinä tällä alalla on maailmalla Siemensin 

TeamCenter sekä Suomessa toimiva Vertex System (VertexSystems, 2019). 

 

Tuotetieto jaetaan järjestelmissä useaan erilaiseen osioon, jotka yksilöivät tuotteen eri 

prosesseihin. Yleisimpiä ja käytetyimpiä tuotetietoryhmiä ovat esimerkiksi tiedon määritellyt 

ominaisuudet, elinkaari ja yksilöllinen metatieto. Määritelty tieto tuotteesta kuvaa tuotteen 

fyysisiä sekä toiminnallisia ominaisuuksia. Sen avulla voidaan tiedottaa tuotteen 

ominaisuuksia ja kokonaisuuksia tietystä näkökulmasta riippuen. Määritelty tieto sisältää 

yksityiskohtaista teknistä tietoa, aineellistumaa, sekä käsitteellistä että ajatuksellista tietoa 

tuotteesta sekä sen ominaisuuksista. Määritelty tieto sisältää sekä piirustukselliset että 

mielikuvalliset ajatukset, jotka määrittelevät tuotteen pääomaisen tarkoituksen. Laaja, 

hajautettu sekä erilaisuus tiedon määrittelyssä luovat ongelman ja haasteen monenlaiseen 

sekä erilaiseen tulkintaan asianyhteydessä (Peltonen;ym., 2002 s. 17). 

 

”Tuotetiedonhallinta on systemaattinen tapa suunnitella, hallita, ohjata ja 

valvoa kaikkea sitä tietoa, jota tarvitaan tuotteen dokumentoimiseksi, 

tuotteen kehittämis-, suunnittelu-, valmistus, testausprosessien ja käytön 

aikana, tuotteen koko elinkaaren ajan.”  - McIntosh. K- 
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Tuotteen elinkaarikaaritieto yhdistyy aina tuotteen työ-, tilaus- tai lähetysprosesseihin. 

Osion tieto on liitetty niin tutkimukseen ja muotoiluun kuin suunnitteluunkin, sekä 

valmistukseen ja käyttöön että huoltoon, kierrätykseen ja tuotteen lopulliseen 

hävittämiseen. Hävittämisessä on huomioitu yleensä myös tuotteen osien kierrättäminen. 

Lisäksi elinkaaritietoihin voidaan yleensä liittää maakohtaiset sertifikaatit, dokumentit sekä 

viralliset standardit, jotka on liitetty tuotteeseen ja sen tuotantorakenteeseen 

(Sääksvuori;ym., 2008). 

 

Metatieto on tietoa tiedosta järjestelmässä. Metatieto sisältää yleisesti kaikki ne asiat, jotka 

kuvaavat käyttötietoja itse tuotteesta (University of Eastern Finland, 2019). Esimerkkejä 

tällaisesta on tiedon fyysinen sekä digitaalinen sijainti tai, että kuka ja milloin kyseisen 

tiedon on tuottanut. Metadatan tulisi kertoa myös se, että missä ja milloin tietoja on voitu tai 

on mahdollista käyttää sekä hyödyntää. Käytettävä ohjelmisto tulisi kertoa, jotta tietoa 

voidaan jakaa ja avata kaikkialla organisaatiossa. Kaikkea tätä yhdistää tuotteen yksi ja 

ainoa komponenttilistaus, BOM (Bill of Material), joka suunnittelun avulla yksilöi 

valmistuksessa tarvittavat komponentit. Valmistettavan tuotteen osaluettelointi, BOM (vrt. 

EBOM, MBOM), yleisesti yksitasoinen, mutta moneen ryhmään linkitettävä listaus kaikista 

komponenteista, joita tarvitaan tuotteen kasaukseen (Sääksvuori;ym.). Metadata voidaan 

tallentaa erilaisissa muodoissa, mutta tärkeintä on se, että se on kaikkialla luettavaa. 

Metadata mahdollistaa sujuvat haut erilaisista tuoterakenteista. Tuotteen ja rakenteen 

metadata kannattaa säilyttää laadukkaana ja siihen löytyy myös omia standardeja 

(University of Eastern Finland, 2019). 

 

PDM on siis järjestelmä ja etenkin yksilöllinen prosessi, joka mahdollistaa tuotteen hallinnan 

projektointi- ja mallinnusvaihteesta aina varaosakäyttöön asti. Niin sanotusti alusta loppuun, 

tuotteen elinkaariajattelumallin avulla. Crnkovic, I kirjassaan kertoo ja kuvittaa ajatuksen 

tuotteen elinkaaresta, PLC (Product Lifecycle), sekä sen prosessista (2003 s. 20), jota 

jokainen tuote yleisesti kiertää. Tätä prosessia PDM-järjestelmä tulisi sitä tukea koko 

elinkaarensa ajan [Kuva 7]. PDM -järjestelmien suurin hyöty saavutetaan CTO-

prosesseissa ja PLC -hallinnassa, kun muuttujia on paljon, mutta joissa ne ovat tarkoin 

ennalta määriteltyjä (Kratochvil;ym., 2005 s. 22). 
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      Kuva 7. PLC-tuotteen elinkaarimallinnus, (Crnkovic;ym., 2003). 

2.1.6 Toiminnanohjausjärjestelmä _ ERP  

 

ERP, Enterprise Resource Planning, on yleisesti sisäisesti hallittava, jakamaton 

tietojärjestelmä yhtiön erilaisille kokoonpanoille ja sen tuoterakenteille. ERP-lyhenteellä 

tarkoitetaan yleisiä toiminnanohjausjärjestelmiä, joilla hallitaan nimikkeiden 

varastolukumäärää sekä niihin kohdistuvia tilauskantoja. Toiminnanohjausjärjestelmä onkin 

siis pääosin tuotannon, kunnossapidon sekä myynnin työkalu.  

 

Kyseinen järjestelmä muokkautuu useisiin moduuleihin, joissa oletuksena yleensä on 

erilaiset käyttöliittymät sekä käyttäjät. Esimerkkinä tuotteen valmistukselle räätälöidään 

oma moduulinsa, jotta osto-organisaatio voi syöttää tietoa. Oston näkymä saattaa olla ja 

yleensä onkin asiakasrajapintainen. Valmistuksen on syytä kommunikoida 

tehdasjärjestelmän ja sisäisen logistiikan kanssa tehokkaasti. Taloushallinta tarkastelee 

näistä vaikkakin osioita tai kokonaisuuksia valitsemillaan näkymillä. Moduuleissa 

hallitaankin yleisesti asiakastietoja, tilauksia, tilauskantaa, nimikkeitä, valmistettavia 

kokonaisuuksia sekä niiden toimituksia. Alihankinta niin suunnittelun, tuotannon ja 

logistiikkaakin osalta voidaan hallita tämän avulla. ERP-ohjelmisto ei kuitenkaan pidä 

sisällään samanlaista ja laajuudeltaan yhtä laajaa tuoteinformaatiota kuin PDM-järjestelmä. 

Tällöin näiden ohjelmistojen yhteen liittämiseksi on aina rakennettava integraatio, jossa 

tietoa ja mahdollisia koodeja muokataan järjestelmiin sopiviksi kokonaisuuksiksi. Tämä on 

yleisesti toteutettu erilaisin siirtotietopohjin tai erimuotoisin tietokantaintegraatioin. 

(Sääksvuori;ym., 2002 s. 66:67) 
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PDM- toiminnanohjausjärjestelmällä yritys ja sen eri organisaatiot voivat operoida erilaisia 

lohkoja keskitetysti. Näihin toimintoihin kuuluu niin tuotannonohjausta, varastonhallintaa, 

jakelua kuin taloushallintoa sekä yhtiön omaisuuden hallintaa. Aikaisemmin ERP-

järjestelmät olivat käytössä vain suurimpien teollisuusyrityksien tuotteenhallinnassa ja sekin 

pääosin pakonomasta, johtuen laajoista ja monimutkaisista tuoterakenteista. Silloin 

jokaiselle toiminnalle oli oma ohjelmistonsa, mahdollisesti myös käsin tehtävää materiaalia 

sekä niihin yhdistetty laaja käyttäjäkunta. Tämä lisäsi merkittävästi virheiden lukumäärää ja 

tiedon hajautumista. Kuitenkin mallina voidaan puhua toiminnanohjausjärjestelmästä, jossa 

jokainen yksikkö oli oma ohjelmistonsa. Tämä aiheutti kuitenkin paljon ongelmia välisissä 

tiedonsiirroissa ja kommunikaatioissa. Nopean ohjelmistokehityksensä ansiosta ERP-

järjestelmiä on ryhdytty käyttämään useassa erilaisessa yrityksessä, sen koosta tai 

kokoonpanosta riippumatta. Järjestelmäintegraatioiden avulla voidaan olemassa oleva tieto 

ja toiminnat koota yhdeksi toiminnaksi, mahdollistaen kokonaisuuden hallinnan. Tyypillistä 

näille ohjelmistoille on se, että järjestelmän erilliset alueet ja ominaisuudet voidaan ottaa 

käyttöön yrityksen laajentuessa tai halutessaan lisätä tuotteidensa seurattavuutta. Nämä 

osiot voidaan integroida ja laajentaa, niin suunnittelun, tuotannon kuin hankinnankin osalta. 

(Tech-FAQ, 2019) 

 

Tietojen yhdistäminen ja toiminta, jotta jokainen organisaation osa voisi hyödyntää 

olemassa olevaan tuotetietoa sekä parantamaan omaa läpimenoaikaansa, on tämän 

järjestelmän kulmakivi ja päätarkoitus. Toiminnan yhtenäistäminen ja laadun parantaminen 

on järjestelmäkehittäjien pitkäaikainen tavoite ja osa järjestelmää. Kun kaikilla on yksi ja 

sama tieto saatavilla, on helppo jakaa osaamistaan. Saman tietokannan omaksuminen ja 

reaaliaikaisuus lisäävät yleisesti jakamista ja vähentää päällekkäisyyksiä. Myös tietoturvan 

hallinta on helpompaa, kun käyttöoikeuksia voidaan jakaa ja ylläpitää järjestelmän sisällä. 

ERP-järjestelmän suurimpina hyötyinä yleisesti ovatkin tuottavuuden sekä tehokkuuden 

parantuminen, niin tietojen seurannassa kuin erilaisten tilanteiden ennakoinnissakin. 

Näiden kaikkien yhdenmukaistamisien tarkoitus on lisätä tuotteen laatua, helpottaa 

hallintaa ja pienentää kustannuksia. (Tech-FAQ, 2019) 

 

Järjestelmän heikkoina puolina yleisesti voidaan mainita sen integrointia yrityksen omiin 

toimintatapoihin. Lisäksi uusi järjestelmä lisää aina koulutuskuluja sekä järjestelmän 

ylläpitokuluja. Nämä kulut ovat pakollisia ja eroavat suuresti yritysten välillä. Erot johtuvat 

pääasiassa siitä, että järjestelmien laajuus eroaa merkittävästi sekä siitä, että järjestelmä 

on harvoin kaupallisena valmis, vaan pikemmin aina yksilöllinen. Kun kaikki yrityksen 

toiminta keskitetään yhteen järjestelmään, on vaarana se, että pieniä osioita voi kadota tai 
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hukkua järjestelmävaihdossa. Yrityksen tietoturvaan onkin hyvä panostaa riittävästi, jotta 

muutos on mahdollinen aikataulujen puitteissa. (Tech-FAQ, 2019)  

 

Esimerkkinä kuvassa 8 on lohkokaavio, joka kertoo ideaalisesti ERP-järjestelmän 

keskinäisistä yhteenkuuluvuudesta sen toiminnoissa a ja tehtävistä. (Könst;ym., 2009 s. 87)  

 

       

        Kuva 8. ERP-järjestelmän integraatiokaavio, Lievonen. J, 2019. 

 

2.1.7 Tietokonepohjainen suunnittelu _ CAD _ CADD 

 

Yleisesti puhuttaessa CAD-ohjelmistoista, kerrotaan helposti vain AutoCAD-ohjelmistosta. 

Tämän tosin vain yksi markkinoilla oleva ohjelmistotoimisto. CAD, Computer Aided Design 

tai CADD, Computer Aided Drafted Design / Design and Drafting, ovat teknisiä ohjelmistoja, 

joilla voidaan rakentaa, suunnitella, simuloida ja laskea tietokoneella tuotteita ja niiden 

kokonaisuuksia. Yleensä näiden ohjelmistot jaetaan useaan erilliseen toimintalohkoon ja 

jotkut ovatkin keskittyneet vain tiettyihin aloihin (TECHNOPEDIA, 2019). Esitellyt toiminnat 

kuvaavat ohjelmistojen perustoimintoja ja ympäristöjä. 

 

 Numeerinen laskenta ja mallinnus 

 2D-suunnittelu 

 3D / 4D-suunnittelu 

 Simulointi 
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Nykyisin toimintojen yhdistämisessä on ollut tapana, että yhden toimijan tuotteista löytyy 

osiot moneen erilaiseen tapaan tehdä töitä CAD-ympäristössä ja sen mukauttamisissa 

prosesseissa. 

2.1.8 Järjestelmien teoreettiset rajoitteet 

 

Järjestelmien teoreettiset rajat tulevat yleensä käytettävien muistien ja merkkijonojen 

kautta. Teoriassa ohjelmistojen rajoitteet ovat koodisarjojen pituuteen liittyvät ominaisuudet, 

siirtonopeudet ja niiden järjestelyt. Järjestelmiä eivät rajoita useat integraatiotkaan, koska 

niihin löytynee jo tänä päivänä yhteensopivat standardit. Nykyiset ohjelmistot pyörivät 

yleisimmin 64- ja 128 sekä 256-merkkijonojen arkkitehtuureissa (Kaxiras;ym., 2008). 

 

2.2 Kohde ja tuotteet yrityksessä 

 

Tuotteista puhuttaessa on useimmiten oleellisinta erottaa, että tarkoitetaanko tiettyjä 

tuoteyksiköitä vai yleisemmin tiettyä tuotetyyppiä. Tuotekategorian määrittelyssä 

Konecranesilla on käytössä kuuden erilaisen kategorian järjestelmä. Järjestelmässä on 

luokat palveluille, huollolle, laitteille, moduuleille, ohjelmistoille ja digitaalisille palveluille. 

Tämän työn kohde sijoittuu moduuliin, joka voidaan integroida laitteeseen tai myydä 

erikseen sekä siinä voi esiintyä niin komponentteja kuin ohjelmistojakin. Tuote voi tässäkin 

olla niin sanottu massatuote, jota valmistetaan suuria tuotantomääriä. Tällöin puhutaan 

kiinteästä tuotteesta, kun taas toinen on yleisemmin konfiguroitava tuote, jota tehdään 

muutamia kappaleita. Täten samoihin, laitetyypin mukaisesti valmistettuihin, tuoteyksilöihin 

voidaan liittää valmiinyksikön sarjanumerointia ja laitteen testaustuloksia (Peltonen;ym., 

2002 s. 12 13). Tutkimuksen kohteena on tässä työssä Konecranesin D2 -sarjan 

taajuusmuuttaja ja sen tyyppikoodaus. Konecranes valmistaa ja toimittaa tuhansia tämän 

tuotekategorian laitteita vuosittain, joista tutkimuksen kohteena olevia sarjan laitteita on osa. 

Jotta toimiva tuotekoodi voidaan muodostaa, tulee itse lopputuote aina tiedostaa ja 

ymmärtää kokonaisuutena. Nykyinen D2 -koodaus tukee tällä hetkellä vain tämän kyseisen 

tuoteperheen laitevariaatioita, mutta uutta koodirakennetta voisi mahdollisesti laajentaa 

myös muihin saman kategorian omaaviin sisäisiin tuotteisiin. Kuvassa yhdeksän esitetään 

Konecranesin yhden tuoteperheen taajuusmuuttajaa ja sen huolto-ohjetta. 
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Kuva 9. Konecranes taajuusmuuttaja, (Konecranes, 2019). 

 
Konecranes on myös aina halunnut olla markkinajohtaja sekä kehittää tuotteitaan 

systemaattisesti. Tämä on näkynyt nostureiden ohjauksissa sekä niiden sähkökäytössä jo 

vuosikymmeniä. Konecranes, siihen aikaan Kone, lanseerasi taajuusmuuttajakäyttöjä jo 80-

luvulla, ollen näin ensimmäisten joukossa mukana moottorikäyttöjen uudistamisessa. 

Konecranes on ollut mukana kehittämässä tuotteitaan, niin osakomponenttien kuin 

kokonaisuuksien kanssa. Nosturiohjauksissa taajuusmuuttaja on tärkeä komponentti, sillä 

lähes kaikki isojen moottoreiden ohjauksista ajetaan taajuusmuuttajilla. Taajuusohjatut 

laitteet hallitsevat myös suuren osan nostureiden kokonaisenergiasta, joten niiden 

kehityksellä voidaan parantaa merkittävästi näiden teollisuuskoneiden energiatehokkuutta. 

Energiatehokkuuden parantamisella nostureissa puhutaan yleensäkin energian 

osavarastointia sekä sen kohdentamista eri toimintoihin. 

 

TAAJUUSMUUTTAJA ja INVERTTERI 

Taajuusmuuttaja, kansankielessä paremmin tunnettuna invertteri tai tehomuunnin, on laite, 

joka toimii ohjauslaitteena kahden erilaisen verkon välillä. Verkkoina voidaan käyttää 

kansallista jakeluverkkoa, AC (Alternating Current) tai erilaisia kiinteistö- / tehdasverkkoja 

(AC tai DC (Direct Current)). Jännitetason määrittely on vapaa ja se määrittelee laitekoon 

kokonaisuudessaan. Taajuusmuuttaja on siis periaatteessa nopeudensäädin yleisesti 

tunnetuissa oikosulkumoottori- ja kestomagneettitahtikonekäytöissä. Taajuusmuuttajia 

käytetään yleisesti myös uusiutuvien energioiden muuttamisessa, niin tuuligeneraattoreissa 

sekä aurinkopaneelien säätiminä. Tuuligeneraattorit perustuvat pyörivien koneiden 
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säätämiseen ja tehon tuotantoon (AC-DC-AC), kun taas aurinkopaneelit ovat pääosin 

staattisten energioiden muokkaamista jakeluverkkoon sopiviksi (DC-AC). 

Taajuusmuuttajilla saavutetaan parempi hyötysuhde ja ohjaus, alhaisempi energian kulutus 

sekä tiettyjen käyttöjen optimointi. (Danfoss, 2019) 

 

Oikosulkumoottoreiden ohjauksesta unelmointiin 1960-luvulla monissa yrityksissä. 

Kehitystyötä oli jo lanseerattu monialaisesti ja esimerkiksi Brown Bower oli julkaissut 

artikkelin PWM-säädöistä. Martti Harmoinen, aikanaan Strömbergin ja myöhemmin ABB:n 

johtavia insinöörejä (Elektroniikkalehti, 2017), kiinnostui artikkelista ja alkoikin soveltaa sitä 

yhtiöönsä edustaen. Ensimmäisiä PWM-ohjattuja muuttajia yhtiö lanseerasi loppuvuodesta 

1970. Kuitenkaan ilman ongelmia tästä ei selvitty, vaan kehitystä tarvittaisiin. Siihen 

tarjoutui tilaisuus, kun Helsingin kaupunki halusi uuteen metro-projektiin viimeisimmän 

tekniikan. Harmoinen kokosi tiiminsä ja kehitti toimivan taajuuusmuuttajaohjauksen vuoden 

1982 avattuun metroon. Kehityksen tulos oli käsin kosketeltavaa ja siinä halusi moni olla 

mukana. Teknologiaa kehitettiin Strömbergin toimesta yleisesti teollisuuteen sopivaksi. 

Näin sai alkunsa tehokas ja helposti säädettävä oikosulkumoottoriohjaus. (TEK, 2016)  

 

Perusperiaatteena taajuusmuuttajan toimintoihin liitetään diodisilta (AC-DC), DC-välipiiri 

sekä itse invertteri (DC- AC) [Kuva 10]. Diodisilta sisältää periaatteeltaan vaihekohtaiset 

diodit, joiden tehtävänä on muuttaa vaihtosähköä tasasähköksi. Kaksisuuntaisessa 

laitteessa nämä diodit on korvattu transistorikytkimillä. Yleisesti taajuusmuuttaja on 

yksisuuntainen laite, jossa verkko on vain syöttöä kulukojetta varten (Inverter, 2019). 

Kaksisuuntaisten laitteiden kasvu viime vuosina on ollut merkittävää, sillä se parantaa 

moottorikäyttöjen energiatehokkuutta sekä vähentää komponentiikkaa. Näiden laitteiden 

osalta puhutaan verkkoonjarrutuksesta ja regeneraatiosta. Tämä yksikkö ei tarvitse erillisiä 

jarruvastuksia, mutta toimiakseen se tarvitsee kiinteän sähköverkon, jotta energiavirtaa 

voidaan hallita. 
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Kuva 10. Toiminnallinen periaatekuva taajuusmuuttajasta, (Inverter, 2019). 
 

DC-välipiiri on niin sanottu varasto, joka sisältää diodeilla muodostetun DC-jännitteen ja 

energian. Tässä piirissä voidaan tehdä suodatuksia ja varastointia tietyin reunaehdoin ja 

yleisesti näihin onkin liitettynä kondensaattori (C), jonka tehtävä on ylläpitää jännite 

tasaisena. Laitteen piirin on voitu lisätä myös keloja suodattimiksi, esimerkiksi ylijännitteitä 

tai piikkejä vastaan. Tietyissä laitteissa piirissä on myös kytkin, jolla energiaa voidaan jakaa 

ulkoiseen piiriin, yleisesti siis vastuksiin (Inverter, 2019).  

 

Kolmantena osana näissä esiintyvä invertteri, on sarja transistorikytkimiä, joita ohjataan 

tietyin metodein. Yleisesti PWM-metodiikka on tunnetuin, mutta vaihtoehtoisia 

kytkentäsyklejä on monia. Kytkinten tarkoitus on muokata DC-jännite sopivasti AC-

jännitteeksi, jotta oikosulkumoottoria voidaan ohjata halutusti (Inverter, 2019). Yleisesti 

käytössä olevina transistorikytkiminä toimivat IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) sekä 

MOSFET (Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) -puolijohteet. Näiden 

kehityksessä on tapahtunut viime vuosina paljon, joten siksi myös laitteiden fyysinen koko 

on pienentynyt, vaikkakin niiden teholliset arvot ovatkin nousseet. 

 

Taajuusmuuttajan kehitys on tuonut energian hallintaan monimuotoisuutta. Muutamien 

vuosien päästä myös normaalikuluttajakin voi omaksua tätä tekniikka osakseen, 

esimerkiksi sähkön pientuotannon osalta (Klaus;ym., 2014 s. 223). Täten myös laitteiden 

hinnat sekä niiden luotettavuus ovat korostuneet erittäin tärkeiksi asioiksi. Laitteena 

taajuusmuuttaja on siten monipuolinen lähtökohta tutkimukseen, jossa sille on tarkoitus 

luoda tuotekoodi. 
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2.2.1 Ympäristö ja järjestelmät: Konecranes Oyj 

 

SAP, ERP 

Konecranes on valinnut ERP-järjestelmäkseen saksalaisen SAP-järjestelmätoimijan (SAP, 

2019). Tätä järjestelmää on lanseerattu maailmanlaajuisesti vuodesta 2012 lähtien. SAP on 

täysin räätälöitävä ja yksilöivä ERP-järjestelmä, jossa asiakas pääsee vaikuttamaan 

tuotteillaan ja toimintatavoillaan järjestelmävaatimuksiin. Aiemmin yrityksellä on ollut 

käytössä itsensä kehittämä ILM-toiminnanohjausjärjestelmä tuotantosolutasoilla, mutta 

tämä on siten korvattu kaupallisella ohjelmistolla. Kyseinen järjestelmä on tosin vieläkin 

aktiivisessa käytössä osaa sen maailmanlaajuista organisaatiota ja sen valmistuspaikkoja 

nähden. Yrityksellä on ollut historiansa aikana käytössään myös osastoittain erilaisia 

toiminnanohjausjärjestelmiä, muun muassa MOVEX (Solutions, 2019) hallinto-, projektointi- 

sekä laskutustasoilla. Myös etulinjakohtaisesti on ollut omia ohjelmistoja, kuten esimerkiksi 

itäisen etulinjaorganisaation oma, CeeIS -toiminnanohjausjärjestelmä. Tämäkin osaltaan 

kuvaa sitä, että yrityksellä ja sen eri organisaatiolla on ollut tarve käsitellä tuotteita, mutta 

jokainen on halunnut tehdä omalla tyylillään. Järjestelmien välillä ei ole ollut integraatioita, 

joten seurattavuus on ollut suuri haaste ja osin myös ongelma. Siksi SAP-järjestelmän 

lanseeraus yritykselle maailmanlaajuisesti on ollut suuri ponnistus ja se koetaan olevan 

myös hyvä mahdollisuus kasvuun. 

 

SAP -toiminnanohjausjärjestelmä on teollisuudelle kehitetty ja standardoitu järjestelmä, 

joka on saatavilla 25 erilaiseen teollisuusympäristöön, 37 erilliselle kielelle tai 45 erilaiseen 

paikkaan. SAP-järjestelmällä on jo melkein 50000 asiakasta, jotka ovat tärkeänä osana 

myös kehittämässä SAP ERP-järjestelmää. Järjestelmän etuina ovat tehokas kehitys, 

ydinprosessien yhdistäminen ja automatisointi, reaaliaikainen tietojenkäsittely ja 

yksioikoinen totuus sekä helpot muunnokset SAP S/4 HANA-pilvijärjestelmiin (SAP, 2019). 

HANA (High-Performance Analytic Appliance) perustuu tietojenkäsittelyssä sen 

muistinvaraiseen tallentamiseen ja hakemiseen, jossa ei tallenneta erillisille levyille. 

Tällainen pilvihallinta ja käyttömuistin hyödyntäminen nopeuttaa suurten massojen 

tehokkaan käsittelyn (Fujitsu, 2019). S/4 HANA on järjestelmän kehitysversio ja on 

yhteensopiva aiempien versioiden kanssa. 

 

Järjestelmän tietoturvaan on panostettu, sillä asiakkaiden tiedot ovat erittäin kriittisiä 

kilpailuteknisesti, myös taloustiedot ovat salattuja osaltaan. SAP-järjestelmä onkin kehitetty 

tämän pohjalta ja se tarjoaa viimeisimpien uhkien varalta suojaa. Tuote on testattu aina 

ajoittain ja sitä kehitetään koko ajan uusien uhkien varalta. SAP-toimija on vastuullinen 
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yritys, joka tarjoaa tuotteelleen ja sisällölleen suojan. He turvaavat metatiedon, suojaavat ja 

valvovat sitä sekä vakuuttavat, että kaikki tieto käsitellään standardien mukaisesti.  

 

Kun järjestelmä on täysin räätälöitävä, niin ohjelmiston pohjaa ei yleensä löydä edes yhtiön 

omilta sivuiltaan. Konecranes on myös muokannut oman SAP-järjestelmäänsä niin, että 

toimintalohkot on määritelty yhtiön toimintatapojen mukaisesti. Järjestelmän rajoitteet 

määritellään aina toimitsijan toimesta. Nämä esitellään Konecranesin Oyj ja yrityksen 

järjestelmien osalta kappaleessa 3.2.3. Yleisesti järjestelmien teoreettista rajoitteista 

kerrotaan edeltävässä kappaleessa 2.1.8. 

 
SIEMENS TeamCenter, PDM / PLM 

Konecranes on valinnut jo muutamia vuosia sitten omaksi järjestelmäkseen Siemensin 

kehittämän TeamCenter PDM-järjestelmän. Järjestelmä on laajasti käytössä ja on suoraan 

integroituva SAP-toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Järjestelmä on mukautuva ja 

voidaan räätälöidä jokaiselle asiakkaalle omanlaiseksi. Konecranes on muokannut 

järjestelmän täysin vastaamaan omia tuotteitaan, joten suurin osa ohjelmiston 

perustoiminnoista on muokattu vastaamaan yrityksen tarpeita. Yrityksellä on vielä 

käytössään rinnakkainen järjestelmä, ATON (ROIMA, 2019), joka toimii tällä hetkellä vain 

dokumentti- ja projektointityökaluna. Aiemmin tämä ATON-järjestämä loi ja ylläpiti kaikkien 

komponenttien nimikkeet sekä niiden metadatan. 

 

Siemens TeamCenter on sekä PDM- että PLM -järjestelmä, joka luo ja ylläpitää nimikkeitä 

(SIEMENS, 2019). Nimike on yleensä tuotteen komponentti, jolle luodaan yksilöllinen 

numerosarja. Tätä kutsutaan yleisesti tunnistenumeroksi, Identification Number, ID. 

Konecranes tapauksessa käytetään lyhennettä, Konecranes Identification Number KC ID. 

Teamcenter-järjestelmä yksilöi, rikastaa ja lisää metadatan käyttäjän avustuksella, ja varaa 

kirjastostaan yksilöllisen numerosarjan. Konecranes käyttää ID-avaruudessaan kahdeksaa 

[8] merkkiä ja ne kaikki ovat numeroita. Siemensin Teamcenter -ohjelmisto on moderni ja 

mukautuva PLM-järjestelmä, joka yhdistää ihmiset ja prosessit organisaatioiden välillä 

digitaalisin elkein. Järjestelmän syvyys ja kyky integrointiin erilaisten järjestelmien välillä 

helpottaa projektien läpiviemistä ja parantaa laatua. Teamcenter -käyttöliittymää voidaan 

muokata ja kehittää yrityksen henkilöiden toimesta ja sen käyttö helppoa. Ohjelmisto 

soveltuu niin tuotteenhallintaan kuin nimikkeiden luontiin ja ylläpitoon. Järjestelmä soveltuu 

3D-suunnittelulle, sähköille, mekaniikalle ja sovelletuille ohjelmistoille ja koodeille. 

Dokumentointi on yksi ohjelmiston tärkeimpiä vahvuuksia ja siksi onkin iso osa 

nimekehallintaa (SIEMENS, 2019). 
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Siemens on jakanut ohjelmistonsa useaan eri osioon, jota se hallitsee kokonaisuutena. 

Järjestelmään liittyy niin hakukenttiä, prosessin muokkausta sekä nimikkeiden luontiakin. 

Järjestelmä koostuu niin suunnittelun, tuotehallinnan kuin valmistuksen järjestelmänä 

unohtamatta dokumentointia. Järjestelmä kykenee hallitsemaan ja ylläpitämään nimikkeen, 

on se sitten mekaaninen tai sähköinen tuote tai komponentti sekä näiden dokumentit. 

Ohjelmiston avulla voidaan hallita kokonaisuuksia aina yksikkötasolle saakka, EBOM ja 

MBOM-luetteloiden luonnit ja niiden versioinnit käyvät helposti yhden ohjelman sisällä. 

Näiden käytäntöjen avulla myös vertailujen tekeminen on helpompaa, kun ei tarvitse listoja 

integroida tai siirtää enää toisaalle. Ohjelmiston käyttöoikeuksien hallinta on monialaista ja 

usealla käyttäjällä voikin olla keskenään erilaisia osioita, joiden kanssa toimia. Käyttäjät 

voivat luoda työkiertoja, (WF, Work Flow), jossa suoritetaan komponentiikalle ja nimikkeille 

hyväksyntä. Tämä helpottaa esimerkiksi tuotantoa tekemään viimeisimmän suunnitelman 

mukaisen tuotteen. 

 

Tuotteen elinkaari ja erilaiset konfiguraatiot on helppo jäsennellä tämän ohjelmiston avulla 

[Kuva 11]. Tuote sisältää osiot, joissa nimikkeistä voidaan kokoonpanna lopputuotteita. 

Tämä helpottaa tuotteen hallittavuutta, sillä näin ei tarvita ulkoista järjestelmää, joka yksilöisi 

tuotteen rakenteen järjestelmään. Tämä konfigurointi luo myös uudelle kokonaisuudelle 

yksilöllisen nimikkeen, mikäli kyseistä rakenneta ei ole aiemmin järjestelmässä käytetty. 

Mikäli tuote löytyy, hyödynnetään vanhaa nimikettä uudelleen.  

 

  

       Kuva 11. Teamcenter-aloitussivu, Konecranes 2019. 
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Pelkästään tuotehallinnan näkökulmasta, tärkein Siemensin Teamcenter -ohjelmiston 

ominaisuus on sen nimikkeen versiointi ja elinkaaren hallinta. Nimikkeen version avulla 

tuotteessa ei tarvita erillistä merkistöä kertomaan kehityksestä. Samaa nimikettä voi ja pitää 

käyttää viimeisimmän kehitysversion mukaisesti. Joskus voidaan palata vanhaan, mutta 

uusin ja hyväksytty versio tulisi tukea lopputuotetta mahdollisimman hyvin. [Kuva 12].  

 

             

         Kuva 12. Nimike TeamCenter; mallikuvapohja ja versiointi, Konecranes 2019. 

 
Konecranes noudattaa tuotehallinnassaan kolmen portaan mallia, jossa tuote hallintaan 

nimikkeen avulla [Kuva 13]. Tämä helpottaa laitteen tunnistamista ja sen hallintaa 

kokonaisuudessa sekä on kehitetty parantamaan lopputuotteiden laatua. 

 

              

           Kuva 13. PLM-hallinta ja PLC-lohkokuvaus, Konecranes 2019. 
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ZUKEN, (E3, sähkö), VERTEX G4 / SIEMENS NX (mekaniikka) -CAD-ohjelmistot 

Konecranes on valinnut CAD-ohjelmistoikseen mekaniikkapuolella sekä VERTEX G4 CAD-

ohjelmiston, että SIEMENS NX-järjestelmän. ZUKEN E3 CAD-ohjelma [Kuva 14] tukee 

sähkösuunnittelua ja on sen pääsääntöinen työkalu, vanhaa saman yhtiön DDSC-

ohjelmistoa käytetään vanhojen kuvien avaamisessa (ZUKEN, 2019). Aiemmin 

suunnitelmia on piirretty AutoCAD -ohjelmistojen osalta niin mekaniikassa kuin 

sähkösuunnittelussakin. Sähköjen suunnittelussa on piirikaaviot luotu myös vanhan ZUKEN 

DDSC -ohjelmiston avulla. Ohjelmien osalta on päädytty erinäisiin integraatioihin 

järjestelmien välillä, mutta pääosin CAD-järjestelmät kommunikoivat vain Siemen 

Teamcenter-ohjelmiston kanssa. Tämä juurikin siitä syystä, että siellä hallitaan 

suunnitelmat, kokonaisuudet ja suunnitelmien sisältämät nimikkeet. 

 

 

  Kuva 14. Zuken E3 -sähkösuunnittelupohja, Konecranes 2019. 

 

APT, parametrointiohjelmisto 

APT, Application Parameter Tool, eli niin kutsuttu automaattinen parametrointi työkalu, on 

Konecranesin oma ohjelmisto [Kuva 15], jolla myyntitilauksesta luodaan valintojen 

perusteella valittujen laitteiden parametreja. Nämä parametrit yksilöivät yleiset tuotteet 

projektikohtaisiksi tuoden niille tärkeitä ohjearvoja. Konecranes hyödyntää tätä työkalua 

kevyemmän luokan nostolaitteissa, jotka suunnitellaan CTO-prosessien kautta sekä 

ohjelmistoa on kehitetty myös ETO-prosessin mukaisesti. APT-ohjelmisto hyödyntää myös 

muita Konecranesin sisäisiä laskentaohjelmia, näiden avulla tuloksista voidaan muokata 

tuotteen laiteparametrit. Sisäiset laskentaohjelmat ohjelmistoon liittyen ovat esimerkkeinä 
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KC Gantry, KC Lift sekä KC Drive, että KC Electrics. Konecranesin laskentaohjelmat 

tukevat niin mekaniikka- kuin sähkösuunnitteluakin ja ovat tärkeä osa yhtiön tuoterakenteita 

sekä suunnitelmia (Konecranes 2019).  

 

            

      Kuva 15. APT-ohjelman aloitussivu, Konecranes 2019. 

2.2.2 Tuotehallinta 

 

Tuotehallinta on yksi merkittävimmistä yrityksen organisaatioista, jossa tuotteen tarkat 

tiedot ja ominaisuudet hallitaan. Konecranesilla kaikilla tuotteilla on omistaja, jotta 

kokonaisuuksia voidaan hallita suuressa yhtiössä. Lopputuote on käsitteenä tuote, joka on 

määritelty valmistettavaksi ja myytäväksi tuotehallinnan päätöksin. Tuotehallinta on siten 

myös vastuullinen organisaatio, joka suunnittelee vastuunsa alaiset tuotteet elinkaaren 

mukaisesti. Tuotehallinnan organisaatiorakenne noudattelee yleisesti hyväksi todettuja 

malleja, jossa kehitys ja tuotetuki ovat yhden vastuullisen henkilön takana, mutta samalla 

tietoa ja asiantuntevuutta on samassa solussa. Tämä helpottaa tuotteeseen kohdistuvien 

muutosten hallintaa ja tuotteen laadun tarkkailua. Taajuusmuuttajalla ja niiden ohjelmistoilla 

on Konecranesilla oma organisaatio, johon tämäkin tutkimustyö osana kuuluu. 

Tuotehallinnan työkalut tukeutuvat Konecranesin maailmanlaajuisiin järjestelmiin, SAP 

ERP sekä SIEMENS TeamCenter-ohjelmistoihin. Tässä tutkimuksessa lopputuotteen, 

uuden taajuusmuuttajan, määrittelyssä on Konecranesin tuotehallinta täysin vastuussa eikä 

ole siten tämän tutkimuksen aihe. Lopputuotteen määrittely koostuu komponenttivalinnoista 

sekä laitteen ominaisuuksista. 
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2.2.3 Myynti, tuotebrändit sekä huolto 

 

Konecranes hallinnoi, suunnittelee, valmistaa, myy ja huoltaa laitteitaan sekä tuotteitaan. 

Asiakkaan on mahdollista ostaa osia eli moduuleita tai kokonaisuuksia eli laitteita. Myyntiä 

varten Konecranes hallinnoi omaa brändiään, mutta omistaa myös muita merkkejä 

(Konecranes, 2019). Tätä kutsutaan yleisesti ALPHA- ja BETA- kaupankäynniksi. ALPHA-

tuotteistus liittyy yleensä vahvojen merkkien myyntiin ja omiin ulkoasuihin sekä yleensä 

liittyy vahvasti osakokonaisuuksiin. Tätä kuvaavat yleensä erilaiset jakelukanavat 

(Distribution Business), näistä näkyvimpinä merkkeinä esimerkiksi SWF Krantechnik (SWF 

Krantechnik, 2019). BETA-kaupankäynti on pääosin kokonaisuuden myyntiä ja liittyy aina 

pääedustukseen sekä kunnioittaa yrityksen nimeä. Tuotekoodin osalta onkin syytä pitää 

mielessä, että mikä on Konecranesin tehtaan tyyppikoodia ja mikä on tuotteen 

myyntikoodausta, verraten sitä etenkin SKU-koodiin ja tuotemarkkinointiin. Konecranes 

toteuttaa myös laajaa huoltoliiketoimintaa, johon liittyy merkkikohtaisesti varaosaliiketoimi. 

Kun valmistaja omistaa useita tuotteita, joita se myy, on sen osaltaan huolehdittava myös 

varaosista. Tämä liiketoimi on vertailtavanaan omana linjanaan, mutta toimineen kuitenkin 

erittäin tarkasti tuotekoodien maailmassa. Konecranes toteuttaa varaosaliiketointaan niin 

tuotekoodien kuin tyyppienkoodienkin pohjalta. Osin samojen koodisarjojen tai siten 

vaihtoehtoisten laitekoodien avulla, mikäli tuote voidaan sijoittaa varaosana myös muiden 

laitevalmistajien koneisiin. 

 

2.3 Kyselyt, haastattelut sekä niiden toteuttaminen 

 

Tämä osio koostuu yleisesti tutkimuksen kyselyiden ja erilaisten haastatteluiden 

toteuttamisesta ja tulosten tulkitsemisesta ja vertailemisesta muihin vastaaviin. Kyselyllä 

viitataan kohderyhmälle osoitettuja yleisiä kysymyksiä aiheesta, kun taas haastattelu on 

yksilön omia mielipiteitä aihepiirin kysymyksiin. 

2.3.1 Kysely ja tuloksien arviointi 

 

Kysely on informatiivinen ja yleisluontoinen tapa kerätä tietoa kentältä. Kentällä tarkoitan 

kohderyhmää, jota tutkimuksen kohde edustaa. Kysely on viime aikoina painottunut 

verkkopohjaisiin kartoituksiin, jossa kohdehenkilölle tai ryhmälle osoitetaan lomake, jolle 

vastataan. Ennen kyselyt suorittiin lomakkein tai puhelimitse. Nykyisin valmiisiin 

lomakekyselyihin on liitetty keruutiedosto, joka voidaan suoraan liittää raportoinnin osaksi. 

Tämä helpottaa merkittävästi tutkimuksen eteenpäin viemistä ja analysointia. Otanta olisi 
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syytä olla riittävän suuri, jotta marginaalit saadaan siten sovitetuksi ja kohdennetuksi. Aina 

tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, mutta yleisesti erittäin suositeltavaa. 

 

Tulosten analysointiin voidaan käyttää myös ulkopuolisia toimijoita, mutta yleiseen 

näkökulmaan ja tulkintaan kannattaa huomioida kohderyhmä, tuote sekä sovitetut 

kysymykset. Näiden pohjalta voidaan vertailla vanhan kyselyn tuloksia uuteen. Mikäli 

aiempaa tutkimusta ei ole tai löydy, verrataan sitä vastaaviin tai sitten todennetaan erillisin 

haastatteluin. Vertailun tavoitteena on saada tutkimukselle laaja-alaisempaa näkemystä ja 

todentaa valintoja, mitä tutkimuksella on saatu aikaseksi. 

2.3.2 Haastattelut ja havaintojen arviointi 

 

Haastattelut pohjautuvat yleensä jo olemassa oleviin kyselytutkimuksen kysymyksiin. 

Yleisen, mutta tietylle kohderyhmälle osoitetun kyselyn tuloksia voidaan näin vertailla 

keskenään ja tehdä toteamuksia tietyille toistuvuuksille. Kysely ja haastattelut on suoritettu 

vain yrityksen henkilöstölle, ulkopuolisia ei ole haastateltu. 

2.3.3 Julkaistava tieto 

 

Kun tutkimustyö tehdään julkisena, myös haastatteluiden kuin kyselyiden tulokset ovat 

julkisia. Jokainen erilliseen haastatteluun osallistunut henkilö on nähnyt kirjoitetut referaatit 

erikseen sekä hyväksynyt ne korjauksineen. Haastatteluiden osalta on yritetty myös peilata 

hiljaista tietoa esille sekä viitteitä nykyisiin sisäisiin käytäntöihin. Haastatteluilla on tuotu 

myös esille julkaisemattomien sisäisten dokumenttien tietoja niiden osilta mitkä eivät ole 

salaisia. Täten esimerkiksi sisäisten tuotekoodien rakenteet yleisesti on voitu kertoa, mutta 

niiden tarkkaa sisältöä ei voida tässä yhteydessä julkaista. 
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3 KOODAUSJÄRJESTELYT JA TOIMINTA 

 

Osion tarkoituksena on selventää tutkimuksessa tehdyt vaiheet ja havainnot. Osiossa on 

otettu kantaa niin kyselyiden sekä haastatteluiden kautta aina edeltävien tutkimusten 

päätelmiin. Osiossa on havainnoitu ja korostettu tutkimuksen kannalta tärkeitä asioista sekä 

asioita, jotka vaikuttavat lopulliseen tyyppikoodaamiseen. 

 

3.1 Kuvaus 

 

Osio kuvaa käytännön tekemisen sekä tutkimuksellisen työn Konecranesin 

taajuusmuuuutajien tyyppikoodin parissa. Selvitykseen kuului niin kyselyt, haastattelut, kuin 

tekniset palaveritkin. Näiden tarkoitus oli selvittää vanhan koodin parhaat puolet sekä sen 

heikkoudet. Näitä vasten peilattiin sitä tietoa, joka syntyi tuotekehityksen ja -hallinnan 

osalta, jota voitiin hyödyntää uuden koodin rakenteista. Osio kertoo selvitystyötä ja sen 

tuloksia. Uuden koodin kehittämisessä selvitettiin muiden toimijoiden tuotekoodeja sekä 

tutkittiin koodaamista kirjallisuuteen verraten. Tätä tutkimusta peilattiin myös aiempien 

tutkimusten päätelmiin ja huomioihin. 

 

3.2 Taustat ja edeltävä kehitys 

 

Konecranes on jo vuosikymmeniä toimittanut taajuusmuuttajaohjattuja liikkeitä asiakkaille. 

Tätä ennen tuotteina toimivat erilaiset tyristorisäätimet, joiden koodaukseen on ollut oma 

tyyppikoodi ja kirjasto. Konecranes on aiemmin itse tuotteistanut sekä kehittänyt tällaisia 

ohjauslaitteita. Konecranes on myös osaltaan tukenut ja tukeutunut ulkopuolisiinkin 

laitevalmistajiin, jotta omaan valmistukseen on saatu laadukkaita ja luotettavia 

komponentteja. Kun laitevalmistaja soveltaa OEM-laitteita tai kehittää osaltaan kokonaan 

uusia tuotteita on sen siten luotava oma tyyppikoodi, jotta tietoa saadaan järkevästi 

siirretyksi niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. 

3.2.1 Koodin yleinen sisältö ja merkinnät 

 

Koodin sisältö on merkityksellinen ja kuvaava. Koodin on tarkoitus yksilöidä tuote ja kertoa 

tilaajalleen sen ominaisuudet. Koodi tarvitsee aina tuekseen avaimen, jossa koodikirjasto 

on avattuna. Kirjaston selitykset voivat olla erillisenä asiakkaalle, sisäiseen suunnitteluun ja 

tuotantoon sekä huollon tueksi. Nykyisen invertterin D2-sarjan tuotekoodi koostuu 15-

merkkisestä merkkijonosta, jossa numerot ja kirjaimet vaihtelevat luettavuuden ja teknisen 
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tiedon mukaan. Koodin kirjasto ja järjestys perustuu vanhaan DA-sarjaan, jonka tuote-

elinkaari on päättynyt jo vuonna vuosituhannen vaihteessa (Hakasuo. A, Konecranes 

2019). Käytössä olevan tyyppikoodin kirjastoa on tällä hetkellä kasvatettu jo äärimmilleen, 

joten muutos olisi toivottua. 

3.2.2 Yrityksen nykyinen tyyppikoodi ja sen selitteet 

 

Nykyinen koodi ja sen merkkikirjasto ovat jo useamman vuosikymmenen takaa ja sen 

kehitetyn koodauksen jatko. Nykyinen koodi on toimiva ja sen tuntee moni organisaatiossa. 

Sen muokkaamiseen ja merkistön uusimiseen ajaa pääosin uusi tuoteperhe ja nykyiset 

järjestelmät. 

 

Koodi perustuu yleisesti laajasti käytössä olevaan kirjain- ja numerokoodiyhdistelmään, 

jossa sen on tarkoitus olla informatiivinen ja helppolukuinen. Kuvassa 16 nähdään 

Konecranes D2V-sarjan 15-merkkinen tyyppikoodi kokonaisuudessaan. Koodin kirjastoa on 

avattu vain sen osalta mikä tieto on julkista ja yleisesti saatavilla. Koodi on aakkosellinen ja 

sisältää luettavuuden takaamiseksi kirjaimia sekä numeroita. O-kirjainta ei ole käytetty sillä 

sekoitetaan helposti 0-numeroon. Koodin purkamiseen on käytetty Konecranesin 

tuotehallinnan luomaa koodiavainta ja tästä on julkaistu kirjastoa vain sen osalta, joka on 

kerrottu tuotehallintapalaverien yhteydessä (Hakasuo A., Konecranes 2019). Koodi on 

esitelty samanlaisena kuin se on esitetty valmistettavan tuotteen tyyppikilvessä. Koodin 

kirjastoa ei ole esitelty sen yksilöivien yritystietojen takia. 

 

 

Kuva 16. D2-taajuusmuuttajan tyyppikoodi, Konecranes 2019. 

 

1. merkki / merkkijono, ”D2H” 

Tyyppikoodi aloitetaan symbolisesti kuvaavalla tuoteyksilöinnillä. Alun perin mallin 

ensimmäiset kirjaimet ovat tulleet OEM (Original Equipment Manufacturer) -valmistajan 

tuotekoodista, jolloin Konecranesin käyttämälle tyyppikoodille on saatu luonteva kirjain 

aloitukseen. D on kuvannut OEM-valmistajan tuotekoodin aloitusta ja sen myyntinimeä, 

muuten sille ei ole löytynyt vastinetta. Tästä esimerkkinä Konecranes DYNAC-sarjan 

taajuusmuuttaja ja sen myyntinimi. (Hakasuo. A., Konecranes 2019).  

 

A-kirjain toisena merkkinä sinällään ei kuvaa mitään erityistä, sillä sekin on tullut alun perin 

OEM-valmistajan myyntinimikkeestä. Konecranes on halunnut jalostaa tuotekoodiaan 
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numerolla kaksi, ”2” vaihtaen siis A-kirjaimen numeroon. Tässä tapauksessa A-kirjaimen 

vaihtuessa numeroon kaksi, on kyseessä sukupolven, ”GENERATION”-muutos, joka on 

käytännössä vaihtanut lopputuotteen kokonaisuudessaan erilaiseksi ja keskenään 

yhteensopimattomiksi edeltävän kanssa. Sukupolvenvaihto voikin tässä tapauksessa 

kuvata OEM-valmistajan tuotesarjan vaihdosta tai jopa koko valmistajan vaihdosta. 

Kyseessä on siis merkittävä muutos, mikäli merkki täten vaihdetaan.  

 

Kolmas merkki on haluttu vaihtaa kirjaimeksi luettavuuden takia. Merkkinä tämä kuvaa 

laitteen käyttötarkoitusta tai -kohdetta. Tällä koodilla on haluttu yksilöidä lopullisen tuotteen 

käyttötarkoitus kohdentaen sitä verkkolaitteeksi ”R” (verkkoon jarrutus), ”M” (muuntaja), ”H” 

(hoist, nosto) tai yleiskäyttöiseksi ”C” (common, yleinen). Nämä koodit ovat kuvanneet 

laitteen OEM-tyyppiä ja sen ominaisuuksia sekä yksilöinyt Konecranes tuotteen 

osaluetteloita erinäisine lisäyksineen. 

 

2. merkki / merkkijono, ”132” 

Toinen merkkisarja on ilmaissut laitteen kokoluokan. Konecranes on valinnut 

merkistökseen kuvata laitteen nimellistehoa. Nimellisteho on kuitenkin yhtiön oman 

määrityksen mukainen eikä ole siten täysin verrattavissa esimerkiksi tietyn ulkopuolisen 

laitteen nimelliseen pätötehoon (kW) eikä siten myöskään vastaa OEM-valmistajan 

teholuokitusta näennäis- tai pätötehojen osalta. (kVA / kW). Tehomäärittelyssä on aiemmin 

tukeuduttu näennäistehon määrittelyyn pääosin helpottamaan myyntiä sekä ymmärtämään 

laitteen kokoluokka. Teknisesti valinta on saattanut olla hieman kyseenalainen, mutta 

lopulta se on osoittanut toimivuutensa, kun käyttäjät ovat oppineet sarjat. 

 

3. merkki / merkkijono, ”F” 

Tätä merkkiä on käytetty kuvaamaan OEM-laitevalmistajan laitekohtaista sallittua 

syöttöjännitettä. Samalla se on kertonut niin AC- kuin DC-puolen sallitut raja-arvot sekä 

laitteen toimintataajuuden. 

 

4. merkki / merkkijono, ”0” 

Neljäs merkki on kertonut laitteen ohjausjännitetason. Pääasiallisesti OEM-valmistajan laite 

on tukenut laaja-alaisesti AC-puolen ohjausjännitettä ja Konecranesin tuotteessa merkki 

onkin yksilöinyt vain projektin sekä tuotteen ulkoisien komponenttien ohjausjännitteen. 

Yleensä tämä on sama kuin koko nosturin ohjausjännite. Vaihtoehtoisesti tuotteessa on 

voinut käyttää DC-puolen jännitettä. 
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5. merkki / merkkijono, ”5E” 

Tässä kohtaa tuotteelle on mainittu sen versio (engl. revision). Tuoteperheelle on ollut 

aiemmin ERP- ja PDM-järjestelmän puitteissa tärkeää kertoa laiteen versiointi. Näillä 

kahdella versiolla on kerrottu laitteen ohjelmallinen muutos tai kehitys, joka ei ole 

kuitenkaan muuttanut laitetta välttämättä teknisesti. Tällä revisiokoodilla on voinut merkitä 

muutoksia, jotka liittyvät laitetehokkuuteen tai sen ominaisuuksiin. Koodissa sille on ollut 

varattu kaksi merkkiä, jotka ovat pääosin olleet numeroita. Muutaman laitevariaation 

yhteydessä on turvauduttu myös kirjaimeen toisena merkkinä. Huomioitavaa tässä on se, 

että versio (engl. revision) voi vaihtaa tuotteen ohjelmiston tai siihen liittyviä parametreja, 

mutta laite on silti täysin yhteensopiva vanhempien tuotteiden kanssa. Tämä on 

huomioitavaa verraten merkkiä esimerkiksi laitteen sukupolvimuutokseen (kts. 1.merkki, 

engl. generation).  

 

6. merkki / merkkijono, ”A” 

Kuudes merkki on ilmaissut laitteen sähköisen jarrutustavan. Tuotteesta riippuen laiteessa 

on sisäinen tai ulkoinen jarrukatkoja sekä siihen liitetty vastaava jarruvastus tai 

vaihtoehtoisesti siten kytkimet myös verkon suuntaan, jolloin palautuva energia 

muunnetaan verkkoon sopivaksi. Jarruvastuskäytössä tämä energia muunnetaan 

lämmöksi. 

 

7. merkki / merkkijono, ”R” 

Tämä merkki on yksilöinyt laitteen asennustavan. Asennustavaksi voidaan määritellä niin 

erilaiset vakioidut kehykset kuin seinäasennuskin, mahdollisuus on myös valita jokin muu 

tuotehallinnan mukainen asennustapa. Laitekoosta riippuen asennustapaa voidaan 

vaihdella kohteen tai laitetyypin mukaisesti. 

 

8. merkki / merkkijono, ”0” 

Tämä koodin merkki on kertonut laitteen sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) 

standardin EN 61800-3-mukaisen määrittelyihin nähden. Lopputuotteen 

komponenttivalinnat vaihtuvat täten erilaisiin verkkotopologioihin nähden ja sen 

suoritustasot määräytyvät niin verkon rakenteesta kuin standardin vaatimuksistakin. 

 

9. merkki / merkkijono, ”B” 

Tämä merkki ja -jono liittyy tuotteen piirikortteihin ja lopputuotteen ominaisuuksien 

määrittelyyn. Laitteeseen voidaan määritellä siten erilaisia ominaisuuksia, liityntöjä tai 

kenttäväyläratkaisuja. 
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10. merkki / merkkijono, ”L” 

Tämä merkkijono on tyyppikoodin viimeinen merkistö ja on kuvannut tuotteen yksilöintiä 

tietyn toimintamallin mukaiseksi. Se on määritellyt niin koneturvallisuuteen liittyviä 

toimintoja kuin lopputuotteen laitekategorian. Tällä voidaan tilata myös 

erikoisominaisuuksia, mitkä vaikuttavat esimerkiksi laitesijoiteluun tai lopputuotteen 

johdotuksiin tai kytkentöihin. 

 

Tyyppikoodi on ollut tällaisenaan käytössä yhtiössä jo lähes 30 vuotta, joten sen 

suoriutuminen laitevaihtoehtojen osalta on ollut erittäin kiitettävä. Kaikkia koodin asioita, 

kun ei ole aikanaan edes ollut olemassa. Tällaisen jo tutun koodin muokkaamiseen liittyy 

aina vastarintaa, mutta perusteltuina muutoksia kehitystä voidaan viedä eteenpäin. Tämän 

työn tarkoituksena onkin osaltaan edesauttaa muutosta, mutta pitää myös laitteen tärkeitä 

tietoja mukana prosessissa. Uusi koodi ei saisi olla kuitenkaan vanhaa huonompi tai 

suoriutua heikommin. 

3.2.3 Yrityksen järjestelmien rajoitteet ja vaatimuksien määrittelyt 

 

Kun koodeja tai yksilöintejä (SPECIFICATION) luodaan, on niissä yleensä rajana vain 

mielikuvitus. Käytännön rajoitteita tulee yleensä merkkijonon pituudesta, joka on tosin 

ratkaistavissa erilaisin koodimuunnoksin. Valmiin tuotekoodin tulisi kuitenkin palvella niin 

automaattista suunnittelua niin sanottua CTO-prosessia, ETO-prosessia kuin manuaalista 

tekemistäkin kentällä tai muualla koodin parissa. Näin ollen käytännön asettamat rajoitteet 

sanelevat usein enemmän kuin yrityksen tuotehallintajärjestelmät. Järjestelmistä 

tärkeimmissä rooleissa on SAP ERP ja TeamCenter PLM, jotka luovat perustan tuotteen 

hallinnalla ja kehitykselle. 

 
SAP 

SAP rajoittaa merkkijonoa 30-merkkiseen rakenteeseen (Konecranes 2019). Tämä johtuu 

siitä, miten tyyppikoodia halutaan järjestelmissä kuvata ja käsitellä. ERP-järjestelmissä 

yleensä merkittävin osio liittyy yksilölliseen tuotenumeroon, ei yleensä yksilölliseen nimeen. 

Näin ollen suurempi merkkijono on nimikehallinnassa mahdollinen, mutta aiheuttaa 

ylimäärisen muunnoksen sen siirtyessä PLM-järjestelmästä ERP-järjestelmään. Tämä lisää 

yleensä kirjaston ja hallinnan määrää ja yleensä helpompi jättää tekemättä. Olisikin siten 

syytä pitää merkistö tämän kirjaisinmerkkimäärän alapuolella. Myöskään erikoismerkkejä 

tässä koodiyhteydessä ei ole syytä käyttää, poikkeuksena kyrilliset aakkoset, mikäli se on 
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määritelty pääkieleksi järjestelmässä. Konecranesilla järjestelmän pääkieli on englanti ja 

sen merkistö sekä aakkoset. 

 

SIEMENS TeamCenter 

Järjestelmässä ei periaatteessa ole käytännön rajoitteita, mutta erikoismerkkejä tai 

pohjoismaisia aakkosia, kuten ”Å, Ä, Ö” ei ole tarkoituksenmukaista käyttää. Myös pienten 

kirjaisimien käyttöä pitää välttää, isot merkit ovat tässä järjestelmässä suositellut ja toimivat. 

Järjestelmä tukee näitä tarvittaessa, mutta tarvinnee erillisen tutkimuksen, jotta 

järjestelmäintegraatiossa tämä huomioidaan. Järjestelmässä ei saa käyttää tyhjää 

välimerkkiä, vaan toteutustapani pitää olla alaviivamerkintä. Kielimäärittely järjestelmässä 

on vain englanti. TC-järjestelmä hallinnoin nimikkeitä 8-numeroisen koodin avulla, 

esimerkiksi Kuva 12 oleva nimeke ja sen yksilöivä numero, ja luo jokaiselle tuotteen nimelle 

sekä sen tyypille (SPECIFICATION) yksilöllisen numerosarjan. Tämä tukee ERP-

järjestelmää, jotta tuote voidaan valmistaa ja toimittaa. Tuotteen tyyppikoodille ei siten ole 

pituusrajaa tässä järjestelmässä. 

 

ZUKEN E3 

Suunnitteluohjelma toimii yleensä oman kirjastonsa sekä omien komponenttiensa avulla. 

Siten tuotteen tyyppikoodille on luotava aina kirjasto, joka tukee suunnittelua, mutta on 

myös tuotehallinnan mukainen. Moduulit ja suunnittelun ohjeistus on tärkeä asia huomioida 

ja siten saattaa asettaa rajoja tyyppikoodille. Tuotekoodin osalta ei sille ole välttämättä 

teknisiä rajoja, mikäli suunnittelukirjasto voidaan luoda kokonaan uusiksi. Uuden tuotteen 

osalta suunnittelunimikkeet on aina luotava uudestaan. Mikäli vanhoja 

suunnittelukomponentteja osakuvineen voidaan hyödyntää, niin se helpottaa merkittävästä 

uuden tuotteen suunnittelua sähköpiirustuksissa. Tällä hetkellä taajuusmuuttajan D2-

sarjaan suunnitellaan viiden [5] erilaisen moduulin kokoonpanolla E3-ohjelman kirjastoa 

hyväksikäyttäen. Komponentiikan yhdistämisellä saadaan tyyppikoodi luotua TeamCenter-

järjestelmää varten, jota vastaan koodille kohdennetaan oikea Konecranes nimike, KC ID. 

Mikäli nimikettä ja vastaavuutta ei löydy, niin tuotehallinta luo sen. Tällöin laitteen tulee 

kuulua kuitenkin sarjan tuoteperheeseen. 

 

Konecranes APT 

Parametrointi on aina uuden projektin osalta merkittävää, sillä se yksilöi jokaisen 

varastotuotteen asiakastarpeisiin ja kohteeseen sopivaksi. Yleensä tämä määrittely 

tehdään myyntivaiheessa ja on tärkeää, että tieto siirtyy myös projektille. Tämä voidaan 

siirtää tuotteen rakenteeseen manuaalisesti tai koodisarjana. Konecranes käyttää omaa 
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APT-ohjelmaa tällä hetkellä pääosin kuormanvalvonnan asetuksien siirtoon sekä 

kevyemmän sarjan taajuusmuuttajaparametrointiin. D2 -sarjan parametrit tulevat 

suunnittelijan valitsemina aina erillisten suunnitelmien mukana ja ne syötetään 

kaavakkeelle erinäisten laskentaohjelmien tuottaman tiedon kautta. Tämän APT-ohjelman 

käyttöä halutaan lisätä tulevaisuudessa uusien taajuusmuuttajien osalta. Tämä ei 

kuitenkaan rajoita mitenkään tyyppikoodia, sillä tätä koodausta ei haluta tuoda yksilöimään 

rautaa. Ohjelmistoon tulee kuitenkin syöttää uudet koodit tukemaan tulevaisuuden 

toimintoja. Tämä saattaa aiheuttaa versiointia ohjelmistossa. Tähän voisi lanseerata 

tulevaisuudessa toimintalohkoja ja nimikkeitä vakioituja parametrisarjoja varten, siten 

laitteen tyyppikoodille voitaisiin aina lisätä uusi nimike, joka yksilöisi laitteen 

projektikohtaiset parametrit. Täten tyyppikoodi pysyisi koskemattomana ja parametrit 

tulisivat projektin mukana valmistukseen. 

 

3.3 Vertailtavat tutkimukset, yleiset ehdot sekä edelliset tutkimustulokset 

 

Tyyppikoodauksessa tulee huomioida useampi erilainen koodaustapa. Tässä osiossa on 

tuotu esille yleisimpiä reunaehtoja hyvään tuotekoodiin sekä tuotu esille aiempien 

tutkimusten havaintoja.  

3.3.1 Yleiset ehdot 

 

Puhuttaessa tyyppikoodista kohdennetaan sillä yleensä varastonimikettä tai tuotteen 

yksilöintiä tukevaa kuvausta, tätä nimitetäänkin varastokoodiksi (SKU), tyyppikoodiksi tai 

nimikehallinnassa spesifikaatiksi (SPECIFICATION). Kumpaankin tapaukseen löytyy 

viitteitä ja hyviä tapoja toteuttaa tehokkaasti asiaa eteenpäin vievää koodausta. 

Nimikkeestä puhuttaessa kerrotaan yleensä tuote numerosarjoin. Järjestelmien 

näkökulmasta erikoismerkkinen, mikäli sallittu, tai pelkkä numerosarja riittääkin kuvaamaan 

ja yksilöimään tuotteen kuin tuotteen. Tätä yleensä tarvitaankin ERP-järjestelmissä ja sen 

tuoteprosessoinnissa. Ilman numerogeneraattoria ei tästä kuitenkaan selvitä, sillä se vaatii 

tuekseen yleensä PDM- ja PLM-järjestelmän, jossa yksilölliselle tyyppikoodille luodaan 

yksilöllinen nimike. Näissä järjestelmissä on siten luotu yrityskohtaiset rajat, joita 

hyödynnetään maailmanlaajuisesti. Muutamista julkaisuista olen poiminut tätä tutkimustani 

varten mahdollisimman laaja-alaisesti tietoja erityisesti SKU-koodauksen sekä 

tyyppikoodauksen osalta (Lee, 2017), sekä huomioimaan muutamia kohtia nimikkeen 

koodin tarkennuksissa (Clearly Inventory, 2019).  
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3.3.2 Suositukset 

 

Hyvä tyyppikoodi on yleensä erinomainen työkalu ylläpitämään tuotetta, rakennetta ja sen 

ymmärrettävyyttä. Se parantaa prosessointia ja varastointia sekä auttaa henkilökuntaa 

löytämään oikean tuotteen. Hyvin suunniteltu tyyppikoodi ja SKU-koodi on helposti 

muistettava ja selkeästi tarkoituksenmukaisempi kuin pelkkä viiva- tai QR-koodi (Lee, 

2017). Tämä helpottaa myös tiedonjakamista asiakkaan suuntaan ja asiakkaan on helppo 

tilata tuote uudelleen tai kertoa siihen liittyä asioita, esimerkiksi huollon yhteydessä.  Alla 

on listattu muutamia pääpiirteitä selityksineen hyvän tyyppikoodin luomiseen (Lee, 2017). 

 

 Tuotekoodia ei aloiteta 0-numerolla. 

Tuotekoodin alkuosaa ei aloiteta 0-numerolla, sillä järjestelmät saattavat poistaa sen tai 

kirjata sen väärin, se voidaan sekoittaa myös O-kirjaimeen tässä kohtaa. 

 

 Pidä koodi lyhyenä, mutta tarkoituksen mukaisena. 

SKU-koodia ei tulisi kasvattaa yli 12-merkin, mutta vastaaville tyyppikoodeille ei ole 

määrättyä pituusrajaa. Käyttäjän kannalta paras on, että koodin aloituksen ensimmäiset 

merkit ovat kuvaavia ja yksilöiviä. 

 

 Älä käytä OEM-toimittajan koodia tai osia siitä omassa tyyppikoodissa. 

OEM-valmistajan koodin lisääminen voi tuntua jossain määrin perustellulta, mutta mikäli 

niiden koodi vaihtuu ajan myötä, se vaikutta myös omaan koodiin. Mikäli tuotetta jalostetaan 

paljon, niin OEM-valmistajan koodia ei tule integroida omaan tyyppikoodiin sekaannusten 

välttämiseksi. 

 

 Vältä erikoismerkkejä. 

Erikoismerkit eivät ole jokaisessa tietojärjestelmissä tuettuja tai jos ovat, niin niitä voidaan 

tulkita väärin. Pitäydy kansainvälisissä aakkosissa ja vältä erikoismerkkejä, myös kyrilliset 

kirjaimet ovat hankalia, mikäli tuotetta halutaan käyttää omaa aluetta laajemmalla. 

 

 Käytä muutamaa etumerkkiä pelkästään tuotekategorioimiseen. 

Tuotteen koodaus kannattaa aloittaa tuoteryhmän määrittelyllä, tämä siitäkin syystä, että 

samaa tyyppikoodausta voidaan siten käyttää laajemmalla, esimerkiksi kokonaan toisella 

tuotteella tai tuoteperheelle. Esimerkiksi Konecranesin komponentiikkaan sopivat erilaiset 

standardoinnin mukaiset merkit (IEC 61800-3, 2018) , esimerkkinä D = drive, M = motor. 
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 Käytä väliviivaa (-) erotellessasi tuotteen ominaisuuksia. 

Tuotekoodissa ei tulisi käyttää tyhjää väliä, vaan erottelussa pitää yksilöidä se merkillä. Väli- 

tai alaviiva on tehokas keino eriyttää tuote myös taulukko-ohjelmissa. Väliviiva tukee 

manuaalikäsittelyä, mutta se voidaan esittää vain koodiavaimessa. Täten se voi vähentää 

merkkejä järjestelmissä. Viivan käyttäminen on merkki, joka luetaan osaksi tyyppikoodia. 

 

 Pitäydy jo sovitussa tyyppikoodissa. 

Älä muuta tyyppikoodia usein, tuotekehityksen edetessä on parempi lisätä erikoisuuksia 

lisäkirjaimilla tai merkin kirjastoa laajentamalla. Kun koodia muutetaan, on hyvä pitää 

mielessä, että myös itse tuotteen tulee muuttua. 

 

 Pidä koodi sovitussa merkkimäärän pituudessa sekä kategorioinnissa. 

Kun koodille on alkujaan luotu koodaustapa ja merkkijonon pituus, on siinä pitäydyttävä. 

Merkkijonon kasvattaminen lisää manuaalisen luettavuuden virheitä ja saattaa sekoittaa 

sisältö. Muista, että tuotteiden ominaisuudet säilyttävät aina sovitun paikkansa, mikäli 

tyyppikoodia laajennetaan muihin tuotteisiin tai erilaisiin tuoterakenteisiin. 

 

 Älä käytä aakkosia, jotka voidaan sekoittaa numeroihin (esim. O, I). 

Sekoittuminen näiden merkkien kohdalla on ilmeinen, 0-numero voi merkitä vain tyhjää, 

mutta O- tai I-kirjaimelle tulee olla selkeä paikka koodissa, mieluiten niiden käyttöä 

vältetään. 

 

 Älä käytä merkkisarjaa, joka sekoitetaan päivämäärään. 

Kansainvälisesti tunnetaan useita erilaisia tapoja merkitä päivämäärää, esimerkiksi AUG-

10, täten koodin lyhenteinä tulisi välttää käännökset kalenterikuukausiin sekä niiden 

perässä tai edellä esiintyviin numerosarjoihin.  

 

Edeltävien lisänä tulee huomioida myös tyyppikoodin mukautuminen nimikkeeksi (Clearly 

Inventory, 2019), usein näiden muutokset on jo rajattu nimikejärjestelmässä helpottamaan 

muutosta. Nimikkeen luonnissa on kuitenkin hyvä tukeutua näiden järjestelmien rajoihin, 

kuten esimerkiksi numerosarjamalleihin ja jonon pituuteen. Nimikkeissä pätee kuitenkin 

samat ehdot kuin edellä, eli 0-numeron aloituksia vältetään, sekä myös aakkoset O ja I ovat 

kiellettyjä. Erikoismerkit sekä muut aakkoset ovat kiellettyjä nimikesarjoissa. Kirjainten 

käyttö muutenkin nimikkeessä on suhteellisen harvinaista, sillä nimikkeen pituus tulee 

määrittää tuoteyksilöinnin kautta, jotta sen nimikkeiden numerosarjan numerot riittävät. 
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Yleisesti näissä on käytössä 4- tai 8-merkkiset sarjat, mutta myös muut ovat mahdollisia, 

pääosaltaan se riippuu täysin yrityksen tuotekirjosta. Kirjainten käyttö liittyy lähinnä siihen, 

kun esimerkiksi 4-numeron sarja on jäänyt pieneksi, täten kirjaston laajennukseksi on otettu 

käyttöön aakkoset. 

 

3.4 Vertailtavat kohteet ja niiden viitteet 

 

Tässä osiossa käydään läpi muita vastaavia tyyppikoodeja sekä koodausmalleja, tuodaan 

esille kohdentavia asioita sekä tärkeitä yhdenmukaisuuksia. Tämä osio kertoo vertailtavat 

viitteet sekä mahdolliset laajennukset sekä muiden tutkimusten huomiota. 

3.4.1 Vertailtavat sisäiset laitemoduulit ja niiden tyyppikoodiyksilöinnit 

 

Tyyppikoodaus on tämän kokoisen yrityksen lähtökohtainen tapa yksilöidä valmistettavat ja 

toimitettavat tuotteet. Konecranesilla on useita erilaisia tuotteita ja niiden sisällä erilaisia 

tuote- ja tyyppikoodauksia. Useimmat perustuvat kuitenkin visuaaliseen luettavuuteen ja 

käytettävyyteen. Tämä johtuu pääosin myös siitä syystä, että tuotteet ovat kuuluneet yhtiölle 

sen perustamisesta saakka ja niiden osastointi on ollut manuaalista työtä. Nykyisin tuotteen 

koodit yksilöivätkin ominaisuudet ja siten käännetään järjestelmien luettaviksi muiden 

ohjelmistojen avulla, esimerkkinä PLM-järjestelmänä toimivan TeamCenter-ohjelman 

avulla. Koodit ja nimikkeet voidaan muokata myös erilaisiksi viiva- tai QR-koodeiksi, mikäli 

se helpottaa tuotteen tunnistamista eri paikoissa.  

 

Otsikon koodeina Konecranesilla toimivat tätä työtä tukien yrityksen omat, nosto- ja 

kaapelivaunut, sähkömoottorit sekä erilaiset jarrut ja vaihteet. Konecranes omistaa 

kymmeniä tuotekoodeja, jotka liittyvät kokonaisuuteen (vrt. ”laite” kohta 2.2) 

laitekomponentiikan osalta. Tähän työhön on avattu vain osa näistä, perustuen vertailtaviin 

tyyppikoodeihin. Koodit on avattu ja kerrottu työhön niiden osalta, jotka ovat luettavissa 

Konecranesin tuotteiden tyyppikilvistä sekä asiakasdokumenteista. Tyyppikoodit on 

kerrottu sisäisten dokumenttien osalta työtä tukien, jotta lukijalle jää kuva yrityksen muiden 

tuotteiden koodaustavoista. Koodien teknisiä ohjeita ei ole yrityksen sisäisten ohjeiden 

osalta julkaistu. Koodit ja niiden laitemerkkiavaimet ovat saatavilla Konecranesin asiakkaille 

kysyttäessä. 

 

 

 



55 
 

 
 

Konecranes nostovaunu; Q-, DXW- 

Kun kyseessä on teollisuuden ala, jossa liiketoimi perustuu kappaletavaran nostoon, on 

tuoteperheen keskeisin osa itse nostovaunu. Nostovaunu on rakenteeltaan kohteeseen 

suunniteltu tai konseptoitu tietyille köysille ja köysityksille, koukuille kuin nostettaville 

massoille sekä niiden erinäisille nostonopeuksille. Täten tuote on monialainen ja koodin 

tuleekin yksilöidä kokonaisuus. Nostovaunu on niin myytävä kokonaisuus kuin moduuli, eli 

vastaa parhaiten Konecranesin kategoriaa ”laite”. 

 

Konecranesin nostovaunuista esittelen tätä tutkimusta varten kaksi erityyppistä tuotetta, 

ensimmäinen koodi toistaa vakiosarjan ja massavalmisteisen tuotteen tyyppikoodia [Kuva 

17], kun toinen on enemmän asiakaskohtaisesti muokattava tuote [Kuva 18]. Sekin tosin 

toistaa samaa kaavaa, mutta vakioituja kohtia tai merkkejä on vähemmän. 

 

          

      Kuva 17. Vakioidun nostovaunun tyyppikoodaus, Konecranes 2019. 

 

Koodi on merkistöltään aakkosellinen ja numeraalinen, joka on tyypillinen tyyppikoodaus, 

jota on mahdollista käsitellä myös manuaalisesti. Koodissa esiintyy keskimäärin alle 20-

merkkiä, esiintymisväleinä on 15 - 25-merkkinen sarja. Tämä johtunee tehdas- ja 

myyntikoodin rakenteista. Koodi itsessään toistaa samoja teknisiä tietoja, mutta merkistöä 

on laajennettu kohdittain. Esimerkiksi ensimmäinen merkki ”Q, K” voi olla myyntinimikkeenä 

eri asiakkaille määriteltynä jopa kolme tai neljäkin merkkiä pitkä. Ensimmäinen kohta on 

kuitenkin aina aakkosellinen eikä tässä tyyppikoodissa ole sallittua käyttää erikoismerkkejä. 

Tämän tuotteen osalta koodi kertoo käyttäjälleen nostimen mallisarjan, myyntinimikkeen, 

koko- ja käyttöluokan, köysityksen, erilaisia mittoja niin mekaanisen kuin sähköisen 

suunnittelun osalta sekä erinäisiä tarkennuksia kokonaisuuden myyntiä varten. Tästä 

esimerkkeinä voidaan nostaa ylikuormasuojauksen komponentiikkaa sekä erilaisia ennalta 

määritelty erikoistoimintoja. Tällä koodilla toteutetaan täysin valmis tuote, jota ei enää 

muokata asiakaskohtaisesti. 

 

Toisena esiteltävä koodina otan esimerkiksi muokattavan tuotteen, jossa koodi 

määritteleekin vain tuotteen perusrakenteen [Kuva 18]. Tietyllä merkistöllä lopputuote 

voidaankin yksilöidä täysin asiakkaalle, joten tässä tapauksessa koodi ei silloin määrittele 

lopputuotetta täysin ja yksilöllisesti. Tämä asettaa kuitenkin haasteita, sillä räätälöitävä 



56 
 

 
 

tuote onkin yleensä moduuli -rakenteeseen kuuluva tuote ja siten perustuote eli 

tyyppikoodin mukainen tuote kuuluu niin ikään laite -rakenteeseen. 

 

                 

Kuva 18. Asiakasräätälöitävän nostovaunun tyyppikoodaus, Konecranes 2019. 

 
Koodi perustuu tässäkin aakkoselliseen ja myös manuaalisesti luettavaan 

tyyppikoodaukseen. Laite on mahdollista yksilöidä ja kategorisoida 21-merkkisen koodin 

avulla ja koodi on mahdollista mukauttaa asiakaskohtaisesti. Koodin on kuitenkin tarkoitus 

kertoa tuoteperheen ominaisuudet ja ennalta suunnitellut kokonaisuudet. Koodin 

ensimmäiset merkit yksilöivät tuoteperheen ”DXW”, siitä eteenpäin tyyppikoodi kertoo 

käyttäjälleen tuotteen nostokapasiteetin tiettyyn standardiin pohjautuen, nosto- ja 

käyttöluokan, nostonopeuden ja köysityksen sekä tiettyjä mekaanisia suoritusarvoja 

perustuen valittuun standardiin. 

 

Nämä molemmat koodit yksilöivät siis tuotteen ja laitteen, jotta se voidaan hallita, 

suunnitella, valmistaa ja käyttää ympäristössään. Koodi on yksilöllinen, kunhan sen 

merkistö ei salli erikoisuuksien tekemistä saman merkin kirjaimella. 

 

Sähkömoottorit, M-; vaihde T-; mekaaninen jarru, SMDB- 

Konecranesilla on monia itse valmistettavia ja hallittava tuotteita. Näistä merkittävimpinä 

kokonaisuuksina on edellä mainittuihin laitteisiin lisättävät moduulituotteet. Nämä moduulit 

eivät ole yleensä suoramyyntiä vaan ainoastaan laitekokonaisuuksien yhteydessä myytävä 

tuote tai selkeästi varaosina toimitettava kokonaisuus. Tässä kappaleessa esiintyvä 

sähkömoottori, mekaaninen jarru ja vaihde voivat olla kokonaisuus eli koneisto tai vain 

yksittäinen moduuli, esimerkiksi pelkkä jarru. Kuvissa 19, 20 ja 21 esiintyvät koodit 

yhdistyvät kokonaisuuksina valmistettaviksi moduuleiksi, näille kokonaisuuksille ei ole 

kuitenkaan nähty tarvetta luoda yhtenäistävää tyyppikoodia. Täten valmistuksessa oleva 

kokonaisuus kokoonpannaan moduuleista tietyn EBOM-rakenteen mukaisesti. 

 

 

 Kuva 19. Sähkömoottorin tyyppikoodaus, Konecranes 2019. 

 

 

 Kuva 20. Vaihteen tyyppikoodaus, Konecranes 2019. 
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Kuva 21. Mekaanisen jarrun tyyppikoodaus, Konecranes 2019. 
 

Koodit yksilöivät tarkasti valmistettavan moduulin, joten ne vertautuvat erinomaisesti 

esimerkkisi Q-sarjan nostovaunun koodiin vaikkakin kuuluvat pääpiirteittäin eri sarjaan. 

Koodien merkit perustavat tässäkin tapauksessa manuaalisesti operoitavaan koodiin ja sen 

merkistön laajuus vaihtelee 12-merkistä aina 25-merkkiin. Moottorikoodin sekä jarrun koodit 

alkavat mallisarjan merkillä, joka siis yksilöi tuoteperheen. Vaihdekoodi alkaa merkillä, joka 

yksilöi jo tuotteen asennustavan, siten koodausmetodiikka eroaa muista tuoteperheistä. 

Muuten edellä mainitut koodit kertovat kyseisen tuotteen vakioituja arvoja niin fyysisen 

koon, sähköisten arvojen, materiaalien kuin muiden teknisten lukujen osalta. 

 

Kaapelivaunut, GK- 

Kaapelivaunu on tarkoituksen mukainen tuote laitteeseen, joka liikkuu sille määrätyn 

matkan, ja tarvitsee siihen liikkeeseen kaapelit siirtämään sen energian. Kaapelivaunu on 

siis tuote, joka kannattelee tarvittavia kaapeleita liikkuvaan kohteeseen, kaapelit riippuvat 

siten tästä vaunusta alaspäin. [Kuva 22] 

 

 

Kuva 22. GK-kaapelivaunun periaatekuva, Konecranes 2019. 

 
Tuotteen vertailtava konsepti on energiansiirtoketju, jossa kaapelit on ladottu rinnakkain 

liikkuvan ketjun sisään mahdollistaen niiden taivuttamisen kaapelin sallimissa rajoissa. 

Konecranes ei valmista kyseistä tuotetta itse, vaan käyttää konseptia OEM-valmistajien 

toimittamina. GK-sarjan kaapelivaunu on kehitetty pääosin raskaamman laitesarjan 

käyttöön ja normaaleihin tehdasympäristöihin. Laite on suunniteltu niin kevyeen kuin 

raskaaseenkin käyttöluokkaan ja täten se on sovitettu vain I-profiilin metallisiin 

kannakepalkkeihin sopivaksi. Tuote on täysin Konecranesin omistama ja valmistama 

tuotemoduuli. Tätä voidaan siten hyödyntää kokonaisen virransyötön rakenteena tai 



58 
 

 
 

pelkkänä varaosana. Alla olevassa kuvassa 23 esiintyy laitteen tyyppikoodi 

kokonaisuudessaan. 

 

 

Kuva 23. Kaapelivaunun tyyppikoodaus, Konecranes 2019. 
 

Kaapelivaunun tyyppikoodi ei eroa perusrakenteeltaan vastaavista Konecranesin muista 

tyyppikoodeista. Koodi perustuu 24-merkkiseen ja aakkoselliseen koodiin, joka yksilöi 

tuotteen mekaaniset ominaisuudet [Kuva 23]. Koodi alkaa mallisarjan nimellä ja jatkuen siitä 

mallityypin valintaan. Koodi yksilöi käytettävän kannakepalkin tyypin sekä vaunun 

rakenteen vaihtoehdot. Koodissa on myös vaunun mukana tulevat lisäosat, kuten 

esimerkiksi lisäkiinnikkeet tai vetoköydet ja niiden halutut pituudet. 

3.4.2 Vertailtavat ulkoiset toimijat ja niiden laitemoduulien tyyppikoodaus 

 

Vertailtaviksi kohteiksi tutkimukseen on valittu muutaman kaupallisen toimijan 

taajuusmuuttajakoodaus sekä niiden yleisten ominaisuuksien jaottelu. Näiden koodien 

avulla pyritään kertomaan yleisesti kaupallisten koodien rakennetta paneutumatta niihin 

kovinkaan syvällisesti. Koodien avulla voidaan todentaa yleisiä käytäntöjä samanlaisien 

tuotteiden osalta. Tämä osio ei ota kantaa toimijoiden omiin hallintajärjestelmiin, vaan 

esittelee nämä koodit tuote-esitteiden avulla. 

 

DANFOSS VACON NXP/NXC 

Tanskalainen Oy Danfoss Ab osti Vacon Oyj vuonna 2014. Tätä ennen yritys oli oma yhtiö, 

VACON Oyj, joka valmisti teollisuuden taajuusmuuttajia (Kauppalehti, 2014). Tänä päivänä 

yhtiön tuotekategoriasta löytyykin siis kehitystyön tehneen yhtiön mukainen laite Danfoss 

tuoteperheeseen. VACON NXP/NXC-sarjan on teollisuuden laitteisiin mukautuva 

pienjännitetaajuusmuuttaja. Sarja ja tyyppi soveltunee siis vertailtavaksi kohteeksi hyvin 

vastaten tutkimuksen kaltaista tuotetta (Danfoss, 2019). Alla olevan koodiavaimen osalta 

laitteen tyyppikoodi on kohdelooginen ja mahdollisuus tulkita manuaalisesti [Kuva 24]. 

 

 

       Kuva 24. DANFOSS VACON NXP/NXC-tyyppikoodaus, (LIITE VI). 
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Koodi on sekoitus merkkijonoa sekä plus-koodausta. Koodi ei sinällään kerro mitään ilman 

kirjaston selitteitä, mutta tämä on ihan normaali lähestyminen tyyppikoodin osalta. 

Ensimmäiset kolme merkkiä kertovat laitteen tuotesarjan, joka perustuu erilaiseen 

asennustapaan, toisen merkkisarjan neljä merkkiä yksilöivät laitteen tehollisen arvon 

nimellisenä virtana sekä viides merkki laitteen sallitun syöttöjännitteen. Nämä ovatkin 

taajuusmuuttajan merkittävimmät kohdat, joita ilman ei oikeastaan voi kyseistä laitetta 

määrittää.  

 

Seuraavina merkkeinä laitteeseen määritellään ohjauspaneelia ”A”, kotelointiluokkaa ”2”, 

sähkömagneettista häiriösuojausta ”L”, sekä muita lisäominaisuuksia niin verkkotopologian 

kuin energiasiirron osalta ”OSSF”. Seuraavien kymmenen merkkiä määrittelee laitteen 

liitynnät ohjauksiin ja kenttäväyläratkaisut. Lopun PLUS-merkkikoodit muokkaavat laitteen 

varustelua lisälaitteiden osalta, esimerkiksi liittimien, merkkivalojen tai muuntajien osalta. 

 

ABB ACS580 

Kyseisen valmistajan tyyppikoodaus ACS580-laitteessa (ABB Finland Oy)  perustuu plus- 

ja miinuskoodaukseen, jossa esimerkiksi negatiivisen merkin (-) omaavia asioita ei yleensä 

voida erottaa. Erottelun määrää käytettävä ERP-järjestelmä. Alun merkit tässä koodissa 

määräävät, tehon, fyysisen koon ja kaikki niihin liittyvät perusasiat. Positiivisen merkin (+) 

omaavat asiat ovat yleensä osin pakollisia, mutta niihin löytyy moninaisia vaihtoehtoja, jotka 

ovat toisiaan tukevia tai poissulkevia (ABB ACS580, LIITE VII). Kuvassa 25 esiintyvässä 

koodissa on koodin perusosa ja siihen lisättävät ominaisuudet. 

 

         

Kuva 25. ABB ACS 580 pienjännitetaajuusmuuttajan tyyppikoodaus, (LIITE VI). 
 

Tyyppikoodi alkaa valmistajan sarjan mallimerkinnällä, joka tästä esimerkissä yksilöidään 

ACS580-sarjaksi, sen seuraavalla numerolla yksilöidään laiteasennusta, vaikka sen voisi 

kuvata myös sen versiota [Kuva 25]. Seuraavana miinuskoodi kertoo laitteen teholuokan, 

joka on yksilöity laitteen nimellisen virta-arvon mukaisesti aina neljällä merkillä. Siitä 

seuraava merkki kertoo laitteen sallitun syöttöjännitteen. Nämä yhdessä kertovat laitteen 

nimellisen tehon tietyissä käyttöolosuhteissa ja laitteistoissa. Laitteeseen ei ole koodattu 

käyttötarkoitusta. Näiden jälkeen koodaus muunnetaan plus-koodiksi, joka voi olla 
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merkistöltään melko kattava. Ohje ei kerro suoraan mitä laitteeseen voidaan valita, mutta 

lisävarustelun rajat valitaan alkumäärittelyiden mukaisesti. Plus-koodi antaa käyttäjälle 

mahdollisuuden räätälöidä laite omaan kohteeseen. Plus-koodeihin liittyy lähinnä kaikki 

lisävarusteina ostettavat, todennäköisesti tyhjänä tietona, laite tulee vakioiduin varustein, 

pluskoodaus muuttaa laitetta siltä osin mitä valintoja asiakas tekee. Ohje mainitsee, että 

seuraavat koodit liittyvät ohjauspaneeleihin, rajapintoihin, kenttäväyläratkaisuihin, 

laiteturvatasoihin (esimerkiksi ATEX, SIL-luokat jne.) sekä fyysiseen rakenteeseen. 

 

Koodi voi olla merkistöltään pitkä, jotta laitteelle saadaan tekninen koodi valmistusta ja 

käyttöä varten. Tämä tosin voidaan ja pitää lyhentää ERP-järjestelmiin erinäisin 

vertailtavien kirjastojen avuin. Tämä vaatiikin yleensä toisen, mutta yhtenevän 

merkkikirjaston ylläpitoa, mahdollistaen kuitenkin useamman tuotteen samankaltaisen 

koodauksen ja yrityksen koodauksen yhtenäistämisen.  

 

SIEMENS SINAMICS G120 

Siemens-yhtiö on esimerkillään ja tuotteillaan joutuneet jopa pakonsanelemana ajamaan 

itselleen tuotekoodauksen, joka toistaa merkistöllään useita kategorioita. Yhtiöllä on 

tuotekirjo, joka hakee laajuudessaan vertaistaan. Laitteita on niin teollisuudessa kuin 

talouksissakin, niin pienistä komponenteista aina suuriin laitekokonaisuuksiin (SIEMENS, 

2019). Jokainen näistä tuotteista on yksilöity oman kategorioinnin tuloksena. Esimerkkinä 

tutkimusta varten olen valinnut yhtiön pienjännitetaajuusmuuttajan SINAMICS G120 

(SIEMENS, 2019) ja sen tyyppikoodin. Huomioitavaa on, että kokonaisuuden määrittelyssä 

laitteen tyyppikoodi on jaettu kolmen eri osan tyyppikoodeiksi [Kuva 26]. 

 

 

          Kuva 26. G120 kokoonpanon periaatekuva, Siemens SINAMICS G120, 2019. 
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Kun kokonaisuuksia käsitellään osina, on niiden merkkikirjaston avattavuutta rajoitettu. 

Ohje kertoo kyllä koodin kokonaisuudessaan, mutta pelkällä luetteloinnilla kokonaisuuden 

kasaaminen on haastavaa. Siksi yhtiö onkin lanseerannut sivuilleen konfiguraattorin, joka 

lukee luetteloita valinnan mukaan. Valintojen jälkeen Siemensin tuotekonfiguraattori kertoo 

kokonaisuuden tyypin ja koodin sen kirjastoa kuitenkaan merkki merkiltä avaamatta. 

Kuvassa 27 on esimerkki yhden Siemensin laitetyypin valinnasta konfiguraattorin avulla ja 

sen koodista (LIITE VIII). 

 

 

      Kuva 27. SIMAMICS G120 tyyppikoodaus, (LIITE VIII). 

  

Koodista voidaan kuitenkin ohjeluettelon avulla etsiä tietoja aina tyypistä, mallisarjasta, 

tehollisista arvoista ja lisäominaisuuksista. Näistä ensimmäisinä ovat laitesarja ja tyyppi 

(6SL…), sitten kokoamista (1P), laitteen sallittua syöttöjännitettä (E) ja virtakategoriaa (31). 

Koodista voidaan huomioida, että siitä ei voida suoraan lukea sallittua virta-arvoa 

lukuarvona, sillä esimerkiksi tuo koodi ”31” kertoo 110A-178A arvoihin valintojen mukaan.  

Seuraavina koodissa on erilaiset lisävarusteet, joita kokoluokka tukee tai asiakas on 

valinnut. 

3.4.3 Vertailtavat ulkoiset tutkimukset 

 

Yrityksessä on tehtynä useita tutkimuksia erilaisten konfiguraattoreiden luomisessa ja 

materiaalivirtojen parantamisessa, mutta tietyn tai yksilöivän tuotteen tyyppikoodista ei ole 

tehty tieteellisen pohjan omaavaa tutkimusta. Täten sisäisten vertailtavien tutkimusten 

osaksi jää vain henkilöhaastatteluiden tuoma tieto nykyisestä tyyppikoodista sekä sisäisten 

dokumenttien antamien tieto koodiavaimen kehityksestä. Usein uuden tuotteen tyyppikoodi 

määritellään tuotteen ominaisuuksien kautta sekä erinäisin palaverikäytännöin. Yhteistä 

tutkimusta tai raporttia aiheesta ei usein löydy, koska tuotekoodin kirjasto on määritelty sen 

ominaisuuksien mukaan ilman sen suurempaa taustatyötä. Yrityksen raportteina 

tutkimuksista on yleensä vain julkaistavan tuotteen materiaalit, niin tekniset kuin 

markkinaesitteet. Näissä ei ole esitelty luottavuuden arviointeja eikä siten käytettyjä lähteitä 

tai palaverimuistioita ole esitelty. 

 
Tutkimuksen ulkopuolisina vertailuna olen kohdentanut havainnot pääosin vain ja 

ainoastaan tyyppikoodin osiin. Tutkimuksia erilaisiin materiaalivirtoihin ja konfiguraatioihin 
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on tehty useitakin, mutta ne eivät oikeastaan ota kantaa itse tyyppikoodiin, vaan päätökset 

sekä huomiot perustuvat pääosin kvantitatiivisiin lukuihin. Olen tuonut tässä osiossa esille 

valitsemien tutkimusten huomioita sekä päätelmiä, jotka vaikuttavat merkitykselliseltä 

tämän tutkimustyön lopputuloksen kannalta. Vertailtavat tutkimukset ovat tehty 

asiakaslähtöisesti teollisuuden vaatimuksiin perustuen ja ovat kansallisia. Tutkimuksissa on 

otettu kantaa kansainvälisiin standardeihin ja säännöksiin sekä aihepiirin kirjallisuuteen. 

 

Aaltonen, Tero: Yrityksen tuotekoodin tuottaminen. 2010. 

Aaltonen on tutkimuksessaan tuonut esille monia erilaisten järjestelmien näkökulmia sekä 

kertonut työssään monia asioita, jotka tukevat hyvää tyyppikoodaamista. (Aaltonen, 2010) 

Aaltonen on huomioinut, kuinka tyyppikoodin osiointi helpottaa seurattavuutta sekä sen 

visuaalisuus korostuu manuaalisessa käsittelyssä. Oman tyyppikoodin luomisen puolesta 

Aaltonen viittaa siihen, että niin tuotteen omistaja kuin asiakaskin hyötyy, kun tuotteelle 

määritellään uniikki koodaus. Se antaa mahdollisuudet omistajan kehittää tuotettaan 

haluttuun suuntaan ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden saada tuotteesta tietoa helposti. 

Yrityksen oman tyyppikoodauksen luomisen puolesta puhuu myös se, että EAN ja UPC-

koodin merkistöt lisäävät kustannuksia sekä hallintaa, vaikkakin ovat siten yksilöiviä 

koodeja tuotteelle (Aaltonen, 2010 s. 16). Tutkimukseen hän toteaa, että tuotekoodin 

määrittelyssä pitää ottaa huomioon aina kohteen PDM- ja ERP-järjestelmien rajoitteet ja 

siten koodin yksilöinti. Tutkimuksessa todetaan, että niin tuotteenhallinnan kuin 

järjestelmien vaatimukset kulkevat käsi kädessä tuotteen elinkaariajattelumallin mukaisesti. 

Tutkimuksessa tuotteen tyyppikoodaus perustui logistiseen malliin, jossa pakkauksessa 

olevat komponentit yksilöivät koko tuotteen rakenteen. Täten kokonaisuuden ja merkistön 

pituus määriteltiin kahden tyyppikoodin yhdistämisen tuloksesta, merkkijonoltaan 

maksimissaan 24-merkkisenä, jota tuleva ERP-järjestelmä pystyi käsittelemään. 

 

Volotinen, Jarno: Tuotteen identifiointi tuotantoyksikössä. 2016. 

Volotinen on ottanut kantaa työssään tuoteidentifikaatioon ja sen vaikuttamiseen erilaisissa 

tuotantoprosesseissa (Volotinen, 2016). Työssään hän on ottanut kantaa tuotteen 

koodaamiseen ja tunnistamiseen logistisessa vaiheessa. Tätä vasten vertailtava työ 

perustuu automaattiseen identifiointiin, AIDC (Automatic Identication and data capture), 

sekä tuotteen erinäisiin tunnistustapoihin, jonka perustana toimii tuotteen tyyppikoodaus. 

Tutkimuksen antia on niin tuotteen logistinen käsiteltävyys, mutta myös tyyppikoodin 

mukauttaminen 1D ja 2D-koodien kautta aina RFID (Radio-Frequency Identification) tai 

mukautettuihin RuBee -koodeihin (Volotinen, 2016 s. 41). Tutkimuksen johtopäätökset eivät 

täysin tukeneet tutkimustani, mutta siitä selvisi, että koodin mukauttaminen mahdollistaa 
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tuotteen seuraamista prosessin eri vaiheessa ja on tärkeää, että tyyppikoodi on luotu alun 

perin tukemaan erilaisia tunnistustekniikoita. Merkistöltään pitkä tyyppikoodi sisältää aina 

enemmän tietoa, joten kapasiteetti tunnistamiseen ja tiedonsiirtämiseen kasvaa.  

 

Rikka, Joel; Voutilainen, Rauli: Tuotekonfiguraatiot tilaustoimitusprosessin kehittämisessä. 

2017. 

Rikka ja Voutilainen ovat tutkineet työssään erilaisten konfiguraattoreiden toimintaa sekä 

ottaneet kantaa tyyppikoodin mukauttamista sen prosessiin (Rikka;ym., 2017). He ovat 

korostaneet tutkimuksessaan, kuinka tuotteet tulisivat olla asiakaslähtöisiä sekä samalla 

helposti mukautuvia että tuotantoystävällisiä. Tämä antaa haasteen järjestelmien 

tehokkuudelle ja tyyppikoodin merkkien selvennyksille. Volotinen on ottanut kantaa siihen, 

kuinka järjestelmät ymmärtävät merkkejä ja kuinka kirjaston muodostaminen ja 

muokkaaminen vaikuttavat läpimenoaikoihin. Tutkimus korostaa myös sitä, että 

tyyppikoodin tulee olla määritelty ennen konfiguraattorin eli tietojärjestelmän kehittämistä. 

Konfigurointi on tehokas, kun sen tietopohja on hyvin luotu ja valmisteltu (Rikka;ym., 2017 

s. 7). Työssä on keskitytty CTO-prosessin vaiheisiin, joten täten tutkimuksen tulokset eivät 

täysin tue tutkimustani muilta osin kuin siinä mainitun tyyppikoodin määrittelyn ja 

perusteiden osalta. Tutkimus huomioi kuitenkin sen, että tuotteen ylläpidon kannalta on 

tärkeää tukeutua nimikkeistön määrän optimoimiseen sekä tyyppikoodien 

yhtenäistämiseen. Myös erilaisten standardoitujen prosessien integrointi on suotavaa, 

mikäli se tukee nykyistä tuoterakennetta. Tietyissä tuotteissa standardoitu koodi ja merkit 

saattavat sekoittaa ja luoda tuotteenhallintaan odottamattomia haasteita (Rikka;ym., 2017 

s. 28).  

 

Shamsuzzoha, AHM: Modular Product Development for Mass Customization. 2010. 

Väitöskirjassaan Shamsuzzoha on paneutunut monimuotoisen ja mukautuvaan 

tuotekehitykseen sarja- ja massatuotannossa. Tutkimuksissaan hän on perehtynyt 

tyyppikoodin, sen muokkaamiseen sekä sen kirjastoon että koodin hallintaan siltä osin kuin 

se muokkaa tuotantoa. (Shamsuzzoha, 2010). Väitöskirjassa on osioitu monia tutkimuksia, 

jotka perustuvat materiaalihallintaan, niin tuotehallinnan kuin valmistuksenkin 

näkökulmasta. Tutkimuksessa on otettu kantaa EBOM ja MBOM-rakenteisiin sekä 

tyyppikoodiin, joka muokkaa sekä tuotantoa että lopputuotetta. Kun kokonaisuudessa on 

kyse asiakkaan tarpeesta, täysin kustomoidun tuotteen tulee noudattaa samaa prosessia 

kuin niin sanotun vakioidunkin tuotteen. Tutkimuksessa ei nähdä eroa, että meneekö 

tuotetta tuhansia vai vain yksi. Tutkimus on kohdennettu pääosin valmiiseen tuotteeseen ja 

sen tyyppikoodiin, jossa siihen lisätään ylemmän tason koodilla laitekustomoituja 
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ominaisuuksia. Nämä ylemmän tason ominaisuudet määrittelevät asiakkaan tarpeet ja 

halut, mutta ovat olemassa myös vakioidussa tuotteessa. Nämä määritellään yleensä 

yrityksen tavoitteiden ja kustannusten kautta (Shamsuzzoha, 2010 s. 156), jotta tuote 

pystytään valmistamaan kilpailutilanteen mukaisesti myös asiakkaille, jotka eivät halua 

kustomointia. 

 

3.5 Työn rajaukset sekä koodin rakenteet että niiden kuvaukset 

 

Uuden koodin käyttötarkoitus on luoda koodi niin tuotehallinnan parantamisen ja laadun 

kehittämisen vuoksi tukien parhaiten myös suunnittelua, tuotantoa kuin kenttääkin. 

Koodissa tulisi huomioida myös varaosat ja niiden mukautuminen koodin merkistöön. Työtä 

on tarkasteltu useasta näkökulmasta ja tuotehallinta on halunnut korostaa ajatusta 

kokonaisvaltaisesta määrittelystä. Tiettyjä rajoitteita on huomattu ja niitä vasten merkistöä 

on luotu erinäisten palaverien pohjalta. Tuotehallinta ja ohjaaja on halunnut, että tyyppikoodi 

tulee olla määritelty tietyn näkökulman pohjalta, jolloin perustelu sen käyttöön on jo 

olemassa. Se antaa myös hyvän pohjan ja suunnan koodin merkistölle ja kirjastolle. Työn 

tuloksissa tulee korostaa sitä, kenelle työkalu on kehitetty ja miksi. Osiossa määritellään 

myös se, että onko kyseessä esimerkiksi laaja-alainen HW-koodaus vai tiettyyn 

applikaatioon määritelty ja mukautettu tyyppikoodi. 

 

3.6 Sisäinen tarkastelu: Kysely ja haastattelut 

 

Tässä osiossa kerrotaan tiedon, niin yleisen kuin hiljaisenkin, keräämisestä niin 

suunnittelun, tuotannon, tuotehallinnan, myynnin kuin huollonkin näkökulmasta. Kyselyssä 

halutaan tuoda esille kentän ja muidenkin osallistuvien organisaatioiden mielipiteitä sekä 

kehittämisehdotuksia, jotka saattavat määritellä tyyppikoodin osia. Haastatteluilla haluttiin 

varmentaa kyselyn tuloksia, jotta niitä voitaisiin hyödyntää kehityksessä ja tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnissa. Kyselyiden ja haastatteluiden avulla voidaan tuota asioita esille 

sekä vertailla keskenään tieteellisen tutkimuksen osalta. Kyselyn ja haastatteluiden 

kysymykset sekä vastaukset on erikseen käyty läpi ohjaajan ja tuotehallinnan edustajien 

avustuksella. 

3.6.1 Kysely 

 

Kysely suoritettiin Microsoft FORMS -kyselylomakepohjan avulla (Microsoft, 2019). 

Kyselyssä oli yleisluonteisesti kysymyksiä osastosta ja hyvistä sekä huonoista puolista. 
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Kysymyslistan löydät liitteestä I, kysymyksiä kyselyssä oli yhteensä seitsemäntoista (17) 

kappaletta, joista viimeisimmät kysymykset kartoittivat halukkuutta erilliseen 

henkilöhaastatteluun tai siten kyselyn luonnetta. Tämä on siten jätetty osiossa enempää 

avaamatta, mutta kysymyksellä on kuitenkin valittu tietyt henkilöt mukaan kertomaan 

erikseen vapaammin tyyppikoodin osallistamista omaan tekemiseen. Kyselylyssä haluttiin 

tiedustella mielipiteitä ja tuoda esille huomioita nykyisestä tyyppikoodista Konecranesin 

omalta henkilöstöltä. Henkilöt valittiin haastatteluun siltä pohjalta, ketkä käyttävät nykyistä 

koodia vähintään kuukausittain. Henkilöiden valintaan auttoi myös tutkijan oma kokemus 

ihmisistä ja asiantuntijoista yrityksessä sekä niiden yhteyksistä että kyselyt esimiestasolta.  

 

Kysely suoritettiin verkkojulkaisuna ja halukkaat saivat osallistua vapaasti määritellyssä 

aikataulussa. Kysely oli auki tammikuun 2019 alusta aina seuraavan kuukauden puoleen 

väliin saakka, yhteensä viisi (5) viikkoa. Kysely herätti kiinnostusta eritoten tuotannon ja 

suunnittelun osalta sekä keräsi aikaan että ajankohtaan nähden kiitettävän 55% 

osallistumisen. Osallistujat edustivat niin tuotantoa, suunnittelua kuin myyntiäkin. Kysely 

lähetettiin yhteensä 38 eri henkilölle Konecranes yrityksen sisällä. Taulukon kuvat ovat MS 

EXCEL-ohjelmiston avulla luotuja graafeja, jotka ovat johdettuja MS FORMS -kyselyn 

tuloksista (Microsoft, 2019). Ohjaajan kanssa käydyssä palaverissa tarkasteltiin jokainen 

vastaus yksilöllisesti läpi ja koostettiin osiosta muutama pääasiallinen huomio tutkimuksen 

raportoimiseksi. Palaverin anti on luettavissa kappaleen kysymysosioissa. Kaikki 

vastaukset on yksilöity liitteessä kaksi (LIITE II) nimettöminä. 

 

Ensimmäisenä kysymyksenä korostettiin vastaajien organisaatiota ja sitä, kuinka laaja-

alaisesti saimme henkilöitä osallistettua. Kyselyssä haluttiin kartoittaa vastaajien työnkuvaa 

ja historiaa invertterikoodin parissa. Vastausvaihtoehtoina tässä kysymyksessä olivat 

Taulukon 1 mukaisesti, suunnittelu, tuotanto, huolto, tuotekehitys, varaosat sekä myynti. 

Muu-kohdan oli tarkoitus kuvata kaikkien noiden organisaatioiden tukitoimintojen 

tehtävänkuvia. Yhteensä kyselyyn vastaajia oli kaksikymmentä yksi (21), joista moni on 

kertonutkin työskennelleensä useassa erilaisessa toimessa urallaan Konecranesilla. 
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Taulukko 1. Vastaajien jakautuminen tehtäväkuvien mukaan, MS Forms 2019. 
 

 

 

Toisessa ja kolmannessa kysymyksessä haluttiin tietää koodin parissa työskentelyä ja sitä 

kuinka usein kyseistä koodia tulee työssään käytettyä. Vastauksena ensimmäiseen tuli 

monialaista vastausta, joista pääosin kerrotaan, että koodista tarkastetaan teholuokkaa tai 

käyttökohdetta. Kyselystä huomattiin, että monipuolisesti jalkautettu kysely tuotti laajan 

kirjon erilaisia käyttökohteita. Osa suunnitteli tai tarjosi uutta, osa korvasi vanhaa. 

Pääasiallisesti tyyppikoodiin palattiin jokaisen henkilön osalta ja se oli tärkeä. 

Vastaajajoukko oli kohtalaisen aktiivisesti tekemisessä tyyppikoodin kanssa sillä, 

vastaajista yli puolet tekivät töitä päivittäin tai vähintään viikoittain sen kanssa. Taulukossa 

2 nähdään jakauma graafisesti vastaajien osalta. 

 

Taulukko 2. Vastaajien jakautuminen koodin käytön suhteen, MS Forms 2019. 

 

 

Neljännessä kysymyksessä haluttiin, että joukko ottaa kantaa tyyppikoodin parhaimpiin 

osioihin ja kertoo vapaalla sanalla omat kokemuksensa. Vastaajajoukon yleinen mielipide 

koostettiin työn ohjaajan kanssa, jotta kysymyksen kokoava mielipide saadaan 

tutkimukseen. Vastaajien mielipiteiden mukaan he pitivät eniten koodin rakenteesta, 
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tuotteen teholuokan määrittelystä ja esiintuomisesta sekä käyttöluokan määrittelystä. Alla 

on listattu kysymyksen kolme [3] useimmin esiintyvää kohtaa. 

 

 Teholuokan määrittely 

 Käyttökohteen määrittely 

 Koodin selkeys ja vaihtumattomuus 

 

Viidennessä kohdassa haluttiin painottaa nykyisen koodin heikoimpia puolia, ja siihenkin 

vastaajat ottivat hyvin kantaa. Vastaajista osa piti turhana version kertomista, osa taas 

sekavuutta laitteen käyttökohteen määrittelyssä. Vastauksissa korostui myös se, että 

varaosakoodit eroavat tuotteen tyyppikoodista ja se aiheuttaa ylimääräistä työtä. Toiselle 

sekä kolmannelle paikalle ylsivät laitteen fyysisen koon, että sähköisen tehollisarvon 

määrittelyt. Alla listattuna koosteena kommenteista poimitut kolme eniten korostettua 

ominaisuutta. 

 

 Laitteen käyttökohteen määrittely, etenkin verkkoonjarrutuslaitteissa 

(REGENERATION, GENERATION, CONNECTION) 

 Laitteen fyysisen koon määritys ontuvaa (vrt. FRAME-koko) 

 Teholuokan määritys virtana (TEHO (nykyinen VA) vs. VIRTA (I)) 

 

Kuudennessa ja seitsemännessä kysymyksessä peilattiin tulevaisuuden koodin 

ominaisuuksia ja sitä mitä kukakin haluaisi tai sitä mikä on nykyisessä turhaa, jotta se 

voitaisiin jättää pois. Vastaajien halukkuus korostui teholuokan määrittelyyn ja softaan. Alla 

lista haluista uudessa koodissa. 

 

 Laitteen virranantokyky 

 Laitteen käyttökohde ja fyysinen koko 

 Laitteen ohjelmistoversio 

 

Heikoimpana osiona koodissa mainittiin version määrittely. Vaikka se onkin ollut pakollinen 

attribuutti aiemman ERP-järjestelmän, ILM, kanssa, niin se koettiin hankalaksi johtuen ehkä 

sen kryptisyydestä sekä sekavuudesta. Tämä siis haluttiin parannuksena seuraavan 

tyyppikoodin osalta. Tosin sen määrittelyyn ei kukaan vastaajista halunnut kommentoida 

enempää. 
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Parametroinnista kysyttäessä vastaajista selvä osa, yli 80% haluaisi parametroinnin olevan 

vain projektin osa, ei tuotteen ominaisuus. Taulukossa 3 näkyy selkeä painottuminen ”EI” 

vastauksiin. Kysymykseen positiivisesti vastanneiden suurin osuus oli suunnittelussa, jossa 

parametrointia valitaan projektikohtaisesti. Tämän kysymyksen toimia halutaan varmaankin 

parantaa, mutta yleisesti mielipiteet ovat kielteiset. 

 

Taulukko 3. Jakauma parametroinnin lisäämisestä tyyppikoodiin, MS Forms 2019. 
 

 

 

Pääosa negatiivista vastauksista sai vapaan kommentin, jossa parametroinnin 

automaatiota pitää lisätä, mutta tuotekoodi on sille väärä paikka. Sen lisäys tyyppikoodissa 

nähdään turhaksi ja rajoittaa laitteen käyttöä. Vastauksissa korostuu myös se, että 

parametrointi ei muuta laitteen rautaa, joten miksi se muuttaisi tyyppikoodiakaan. 

 

Yhdennessätoista kysymyksessä haluttiin tiedustella osallistujien tietoa Konecranesin 

muiden invertterien osalta. Kysyttäessä sitä, että olisiko näistä laitteista ja niiden koodeista 

jotain opittavaa, oli vastineet negatiivisia tai sitten tuotteet eivät olleet tuttuja. Taulukosta 4 

selviää osallistujien vastaukset piirakkagraafissa. 

 

Taulukko 4. Jakauma muiden tuoteperheiden koodin vaikutuksista, MS Forms 2019. 
 

 

  

Kahdennentoista kysymyksen kohdalla haluttiin varmentaa toistolla osallistujien mielipiteitä 

ja siinä kysymyksen kohdistuessa uuden koodin pakolliseksi attribuutiksi, oli vastauksissa 

selkeästi poimittavissa vain kaksi pääkohtaa, teholuokitusta halutaan ilmoitettavan virran 
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avulla sekä laitteen fyysinen koko tulisi selvitä koodista. Yhdenmukaistamista toivottiin 

erilaisten tuotekoodien osalta Konecranesissa. 

 

 Teholuokka (virtamäärittely) 

 Fyysinen koko (FRAME) 

 

Jo edellisen kysymyksen vastuksen perusteella pystyi kolmannentoista kysymyksen 

vastaukset päättelemään todeksi. Kysymyksessä haluttiin osallistujien ottavan kantaa 

koodien yhtenäistämiseksi. Vastaukset olivat demokraattisesti positiivisia, vaikkakin 

hajontaa oli. Ilmeisesti muiden koodien tuntemattomuus aiheutti vastineena myös MUU-

kohtaan vastauksia. Taulukko 5 selventää vastauksien jakautuneisuuden. 

 

Taulukko 5. Jakauma koodien yhdistämisistä yrityksen sisällä, MS Forms 2019. 
 

 

 

Vapaa sana -osiossa vain noin puolet vastaajista kertoivat kommenttejaan. Kyselyä pidettiin 

tärkeänä ja hyvänä, sekä painotettiin, että koodi ei saa olla vain numero tai kirjain sarja. 

Koodi tulisi olla kuvaava ja selkeä myös ihmiselle ei vain koneille. Vapaassa 

kommentoinnissa haluttiin myös selkeyttä tuotehallintaan ja parempia sekä päivitetympiä 

ohjeita jakeluun. Osiossa toivottiin myös yhteneväisyyttä muihin vastaaviin tuotteisiin sekä 

sitä, että tyyppikoodin tulisi olla kokonaisuuden koodi, muita tyyppikoodeja ei saisi 

tuotteessa ilmenevän. Tämä kohdistuu etenkin OEM-tuotteisiin Konecranesin laitteen 

kokoonpanossa. 

 

Viimeisen kysymyksen osalta hieman yli puolet olivat halukkaita osallistumaan erilliseen 

haastatteluun, mikä on mielestäni positiivinen luku isossa organisaatiossa, kun yhtiö 

julkaisee myös sen omia kyselyitä osallistuttavaksi. Tämä kuvastaa osin myös sitä, että 

tähän tutkimukseen halutaan vaikuttaa ja jotain muutoksiakin voidaan odottaa. [Taulukko 6] 
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Taulukko 6. Jakauma henkilöhaastattelun osallistumishalukkuudesta, MS Forms 2019. 

 

3.6.2 Henkilöhaastattelut 

 
Haastattelut suoritettiin ja tallennettiin Microsoft SKYPE for Business -sovelluksen avulla 

erillistä kysymyslistaa apuna käyttäen. Nämä kysymykset olivat osin samoja kuin 

kyselyssäkin, joten näiden kahden välinen korrelaatio voidaan helposti todentaa. 

Haastatteluihin kerättiin vapaa sana -osio, sekä tiettyjä vakiokysymyksiä. Kysymyksillä 

pyrittää ohjaamaan henkilöä kertomaa omakohtaisia kokemuksia nykyisen tuotteen ja 

tuotekoodin osalta sekä kertomaa mahdolliset kehitysajatukset ja halutut suunnat, myös 

toimijan osaston mielipidettä tuotteen tyyppikoodaukseen kysyttiin. Kysymykset löytyvät 

liitteestä kolme (LIITE III), näissä on mukana myös haastatteluiden muistiinpanoja 

ranskalaisin viivoin esiteltynä. Haastattelut ovat anonymisoitu. 

 

Henkilöhaastattelut suoritettiin kyselyyn vastanneiden henkilöiden joukosta siten, että he 

edustivat kukin omia osastojaan. Haastattelujen aihepiirinä pidettiin jokaisen haastateltavan 

henkilön omaa tehtäväkuvaa peilaten sitä pääosin invertterin ja taajuusmuuttajan tuote- ja 

tyyppikoodaukseen. Haastattelujen haluttiin tuovan arvokasta tietoa tuotteen aiemmista 

versioista ja niiden koodeista sekä mahdollisista ongelmista, jotka eivät kävisi ilmi muualta. 

Haastatteluiden osalta voidaan todentaa myös hiljaista tietoa ja tuoda esiin jotain 

julkaisematonta tietoa tai informaatiota, joka löytyy vain osaa tiettyä organisaatiota. Näiden 

SKYPE -haastatteluiden tallenteet löytyvät tutkijan omalta tietolevykkeeltä sekä yrityksen 

pilvipalvelusta vähintään kahden (2) vuoden ajan tutkimuksen julkaisusta. Työn ohjaaja on 

osallistunut haastatteluihin kuunteluoppilaana ja tarvittaessa jakanut näkemyksiään 

tuotehallintaan liittyvissä asioissa. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tiivistetysti 

haastateltavien henkilöiden mielipiteet kysymyksiin. Haastateltavat eivät välttämättä ole 

puhuneet äidinkielenään suomea, mutta raportointi on kirjoitettu heidän kommenttiensa 

mukaisesti vain suomeksi. 
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HAASTATTELU 1: HENKILÖ 1; Technical Support Engineer, Konecranes Global Technical 

Support (GTS), (HUOLTO), 20.03.2019  

Haastateltava asiantuntija on pitkänlinjan ammattilainen ja työskennellyt Konecranesilla jo 

70-luvulta lähtien. Hänen taitonsa on kertynyt niin suunnittelun, tuotekehityksen, huollon 

kenttätyön kuin opettajankin roolin kautta. Haastattelun hetkellä hän työskentelee huollon 

tukitoiminnoissa, pääosin hän vastaa huolto-organisaation koulutuksista, materiaaleista ja 

tuesta, joka tarvitaan kellon ympäri. GTS, Global Technical Support, on Konecranes 

yksikkö, joka käsittelee täyden tuen niin uusilaite- kuin modernisaatiopuolellakin. GTS-

tukea hankitaan yleensä käynnistämään uusia koneita tai tukemaan vanhojen laitteiden 

ongelmanratkaisua erilaisissa vikatilanteissa. 

 

Kysyttäessä ensimmäisen kysymyksen mukaisesti kokemuksesta, kertoo hän olleen 

mukana Konecranes -organisaation ensimmäisen invertterin kehittämisessä, 

kehitysversioiden etävalvonnan luomisessa sekä dokumentoinnissa erityisesti huollon 

kenttähenkilöille. Hän on vastannut myös kentän kouluttamisesta ja opastamisesta. 

Kysyttäessä tuotteen tyyppikoodin kanssa osallistumisesta, kertoo hän sen pääosin olevan 

kuitenkin täysin sivutoimista. Hän törmää kyllä päivittäin kysymyksiin taajuusmuuttajiin 

liittyen, mutta pääosin keskustelut käydään laitteiden sarjanumeroiden osalta. Itse 

tyyppikoodin osalta hän joutunee niihin palamaan silloin tällöin. Tällöin hän haluaa 

varmistaa, että kokoluokka on oikea ja laite on voitu yksilöidän hänen toimestaan oikeaksi. 

Tyyppikoodin osalta haastateltava pitää erityisen tärkeänä nähdä laitteen koko ja 

syöttöjännite, sillä siten hän voi tarkastella laitteen parametrien toimivuutta tehdasverkkoon 

nähden. Varaosien suhteen tyyppikoodaus ei ole hänen mielestään ongelma, vaan 

tärkeimpänä hän pitää asiaa, jossa sarjanumero osataan kääntää tyyppikoodin laitteeksi. 

Tyyppikoodin pääsääntöinen käyttö on hänen mielestään sitä, että hän voi selvittää laitteen 

käyttökohteen, käyttö- ja jarrutustavan sekä erityisesti laitteen tehollisen koon. 

 

Osastollaan ja organisaatiossaan toimiessa hän pyrkii omalta osaltaan edistämään kentän 

viestiä tehtaille ja tuotetukeen. Kuitenkaan aina hän ei saa vastinetta, johtuen 

aikaikkunoista, joissa ratkaisut on saatava asiakkaille nopeasti, yleensä saman 

vuorokauden aikana. Usein vain vakavimmat poikkeamat noteerataan tehdas- ja 

tuotetukiorganisaatioissa. Henkilö näkee haasteita siinä, että tuotetuki ei ulotu täysin kentän 

normaaleihin toimintoihin. Yleensä laite tulisi olla helposti lähestyttävä ja eritoten tänä 

päivän, kun kaikilla on älypuhelin, niin sovellusten tulisi olla niihin yhteensopivia. Tieto lisää 

yleensä nopeampia korjauksia ja pienempiä kustannuksia, hän toteaa. Kun kysymyksessä 

ovat organisaation uudet ja käytössä olevat järjestelmät, niin haastateltava vastaa, että 
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tietyt rajoitettu oikeudet eivät palvele kunnolla heidän työssään. Vaikka Teamcenter, PDM, 

tukisikin tuotehallintaa, on tieto siellä silti välillä puutteellista. Tällä hetkellä henkilö 

työskentelee lähinnä kentän ohjelmistojen, SIEBEL ja SLIM avulla, sekä hyödyntää ATON 

tietojärjestämän sekä ALFRESCO-dokumentteja sekä Teamcenterin nimikkeitä. Näitä 

ohjelmistoja hän kehuu tiedon laajuudestaan. APT-ohjelma, ohjelma, joka tuottaa 

listauksen laitteiden parametreja, on kaikin puolin toimiva ja suositeltava ohjelmisto myös 

laajempaa käyttöä varten. Tämän hetken kattavuus on liian pieni laitemäärään nähden, 

haastateltava kertoo näin kysyttäessä. Muiden ohjelmistojen osalta henkilö korostaa, että 

kaikki Konecranesin omat sisäiset laskentaohjelmat ovat hänen tavoittamattomissa tai hän 

ei saa niitä täysin hyödynnettyä. Etenkin alkuperäistiedostojen puute kentällä hankaloittaa 

uusien laitteiden käynnistystä ja aiheuttaa siten paljon lisätöitä. Järjestelmien ja eri 

ohjelmistojen integraatiot ovat vielä vaiheessa ja hän toivoo, että niiden eteen tehtäisiin 

enemmän töitä sekä kehitystä. 

 

Kun palataan nykyisen tuotekoodauksen maailmaan ja kysyttäessä sen parhaita puolia, on 

henkilön vastaus selkeä. Hän pitää siitä, että koodi tuo selkeästi esille kokoluokan 

tehoineen sekä laitteen käyttötarkoituksen. Tällä hän viittaa siihen, että tuote on siirron tai 

noston ohjaus. Heikoimpina ominaisuuksina ovat hänen mielestään väärinymmärretty 

versiokoodaus sekä teholuokan määrittely. Tämä tosin on osin Konecranesin sisäisen 

määrittelyn mukana tuomaa haastetta ja on pääasiassa tuotehallinnan asia. Nykyisen 

koodauksen kirjastokin on ollut hieman vajaa, jolloin voidaan saada kaksi erilaista laitetta, 

vaikka tyyppikoodi onkin sama. Tämä lisää kentän haasteita ja hidastaa työtä. 

 

Uudessa koodissa haastateltava toivoisi, että tyyppikoodaus ottaisi enemmän kantaa 

laitteen ohjelmistoon ja sen versioihin. Nythän laite voisi olla erilaisella ohjelmistolla, vaikka 

rauta olisikin samaa. Hän toivoo, että kaikki erikoisuudet olisi selvästi eroteltu, jotta 

vältytään niin sanotun kahden tyyppikoodiltaan samanlaisen laitteen virheellisistä 

tulkinnoista. Jos laite on erilainen, niin silloin nimekkeet ja tyyppikooditkin ovat erilaiset. 

Samanlainen on aina samanlainen, jos versiot täsmäävät. Nykyisen tuotekoodin osalta 

tämä ei toimi. Kaikkein haasteellisimmaksi osioksi tuotekoodin osalta hän kertoo sen, että 

laitekoodit ja useamman toimittajan sisäiset tyyppikoodit eroavat merkittävästi. Tämä tulisi 

hoitaa pääosin kuntoon tuotehallinnan osalta niin, että joko koodi on kaikkialla sama (vrt. 

tyyppikoodi) tai sitten tuotehallinnan dokumentaatiolla. Näin vältytään ainakin siltä, että 

maailmalla laitteet voidaan helposti yksilöidä kokonaisuuksiksi. Kysyttäessä 

parametroinnista, eli laitteen yksilöimistä tiettyä käyttöä varten, ja sen lisäämistä 

tuotekoodin osaksi, on vastaus selkeä ei. Hän kokee, että se aiheuttaisi liikaa nimikkeitä ja 
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sekoittaisi järjestelmää turhaa. Haastateltava pitää sen lisäämistä projekteille tärkeänä, 

mutta tyyppikoodin osana turhana. Laitemäärittelyn osalta hän pitää tärkeänä, että 

parametrit voitaisi kopioida uudelle tuotteelle myös kenttäolosuhteissa. 

 

Hiljaisena tietona henkilö pitää yleisesti uusien oivallusten tai ratkaisujen jakamista. 

Laitteiden tekniset tietoiskut ovat olleet hyviä, mutta toivoisi niiden saavuttavan suuremman 

yleisön. Hiljaisen tiedon vallitessa myös organisaatioiden tietotaito ei kasva, vaan jää 

kaikilta osin hieman torsoksi. Henkilö toivoo, että uudet tuotteet lanseerataan hyvin kaikille 

organisaatiossa ja että mielipiteitä kuunnellaan. 

 

Yleisinä havaintoina haastateltava pitää tärkeänä, että uudet laitteet ja niiden koodit tukevat 

vanhan laitteen korvattavuutta ja sen dokumentointi on aina ajan tasalla. Hän toivoo, että 

kaikki ovat osallisena uudessa tuotteessa ja että tuotehallinta voisi tukea myös teknisesti 

joustavammin tulevaisuudessa. Käytännön esimerkkinä lopuksi henkilö mainitsee, että 

tyyppikoodin tulisi olla selkeästi ja yksilöllisesti esillä tuotteen ensikertaa nähdessään. 

 

HAASTATTELU 2: HENKILÖ 2; Chief Engineer, Konecranes, Hämeenlinna (TEHDAS), 

21.03.2019 

Pääsuunnittelija, toinen haastateltava asiantuntija, on työskennellyt jo kolmatta kymmenettä 

vuotta Konecranesin kirjoilla erinäisissä työtehtävissä. Hän on työskennellyt kuitenkin 

pääosin suunnittelun, tehdastuen ja tuotehallinnan organisaatioissa.  2000-luvun alusta 

alkaen hän on päässyt enemmänkin keskittymään tuotekoodeihin aina nykyiseen 

tuotevastaavan asemaan standardinostolaiteinverttereiden osalta.  

 

DA- sarja, eli D2-sarjan edeltäjä, ei ole sinällään haastateltavalle henkilölle tuttu, mutta taas 

D2:n osalta hän on ollut lanseeraamassa tämän sarjan inverttereitä standardinostolaitteille. 

Kysyttäessä D2-tuotekoodin rakenteesta, hän kertoo sen olevan tuttu, mutta päivittäistä sen 

käyttö ei hänelle ole. Hän näkee, että Konecranesin toisen tuotesarjan, TD / TN-sarjan, 

laitekoodaus on hänelle tutumpi ja päivittäisempi. Muutoin yleinen tuotekoodaus on hänelle 

tuttua, sillä hän operoi vastaavaa tyyppikoodausta myös muille konfiguroitaville laitteille. 

Kun kysytään, että kuinka hän näkee organisaationsa vaikuttavan tuotekoodaukseen, on 

vastineena vahva vastaus; ei mitenkään. Hänen edustamansa organisaatio vastaa vain 

omasta tuotteestaan, TDN, ja muihin tuotteisiin koskeminen ei hänelle tai hänen 

organisaatiolle kuulu. Päivittäisessään työssään hän on hyvin harvoin tekemisessä D2V-

sarjan kanssa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hänen antamansa tuotepalautekin on 
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vähäistä. Konecranesin organisaatiossa kaikilla on mahdollisuus tarttua erilaisiin asioihin ja 

kommentoida niitä.  Niihin löytynee aina suora palautteenantokanava sekä yhteyshenkilö. 

 

Tuotetietojärjestelminään organisaatiossaan hän mainitsee ATON-, TEAMCENTER- sekä 

SAP-ohjelmistot, eli juurikin nuo Konecranesin peruspilarit. Hän kertoo, että oman tuotteen 

hallinnassa riittäisi paljonkin kevyemmät järjestelmät, sillä niiden varioituvuus jää alle 

kymmeneen yksikköön. Hän kuitenkin työskentelee päivittäin kyseisten järjestelmien 

kanssa ja kertoo, että ne ovat helposti omaksuttavissa, kunhan niille antaa aikaa. 

Muutamissa kohdin hän kertoo niiden vaativan hieman byrokraattisia toimia, mutta 

ymmärtää asian yrityksen ja etenkin tuotteen laadun kannalta. 

 

Kysymyssarjan edetessä itse koodiin ja kysyttäessä nykyisen koodin parhaita 

ominaisuuksia, kertoo henkilö, että koodin alkuosa on selkeä ja sarjana erottuva. Koodin 

alussa oleva käyttökohde on hyvä, mutta hän pitää silti tuotteen kannalta sitä 

merkityksettömänä. Hän myös korostaa, että D2-sarja on kokonaisuus, joka sisältää myös 

tuoterikastamista, eikä vain pelkästään tehollisia / kaupallisia osia. Tämä korostunee 

haastateltavan kertomana heikkona piirteenä sillä täydellinen tyyppikoodi yksilöi juurikin 

Konecranesin tuotteen levyasennuksin, tästä ei siten voida irrottaa pelkkää teho-osaa, 

invertteriä tai taajuusmuuttajaa, omakseen. Heikkona asiana henkilö mainitsee ainaisen 

koodiavaimen tarpeen sekä erityisesti sen, että vaikkakin tyyppikoodi yksilöikin ohjauskortit 

riittävästi, niin juurikin tämän kohdalla avaimen tarve korostuu. Koodiavain on tosin aina 

tarpeellinen, mikäli itse koodi on pitkä, yli kuusi merkkiä, tai tyyppikoodin kirjasto on laaja, 

itse haastattelijakin, Lievonen, toteaa.  

 

Suunnittelun ja siitä sivunnut keskustelu herätti kiinnostusta sen osalta että, miten tuotetieto 

ja suunnittelukomponentiikka eroavat. Kun kyseessä on pieni ja muuttumaton sarja ja koodi, 

sen suunnittelukirjasto voi olla vain tuotetasoinen. Mikäli tuote varioituu ja koostuu monesta 

osasta, myös suunnittelun kirjasto tulee olla kattava. Siten myös nimikehallintajärjestelmän 

tulee tukea ja tehdä se mahdolliseksi. Kun suunnittelu käyttää tuotetta, on sen yksilöitävä 

tuote osaksi Konecranesin kokonaisuutta, eli nostinta tai nosturia. Parametroinnista 

kysyttäessä haastateltavan suhtautuminen vakavoituu. Hän on ollut itse kehittämässä 

automaattista parametrointiohjelmaa standardinostolaitemaailmaan. Silti hänen kantansa 

on vahvasti kielteinen, jos tyyppikoodaukseen lisättäisiin parametriosio. Hänen mielestään 

tämä lisäisi tuotekoodin nimikkeitä turhaan sekä aiheuttaisi ylimääräistä sekaannusta. 

Parametrit ovat kuitenkin yksilöintiä projektikohtaisesti muuttamatta kuitenkaan laitteiden 
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rautaa. Myös brändin olemus on turhaa koodin osalta, kun se ei kuitenkaan itse 

tehdaslaitetta muuta. 

 

Kysyttäessä henkilöltä kokemuksia muiden tuoteperheiden tyyppikoodauksesta, niin hän 

kertoo, ettei mallia tulisi ottaa aikakaan ohjausradioiden tuotekoodista. Se on kuulemma 

esimerkki enemmänkin huonosta esimerkistä. Ketjunostimen tuotekoodin osalta haasteet 

ovat sen pituudessa, eli aivan kaikkea ei olisi syytä kertoa koodein. Moottoreiden osalta 

tyyppikoodin haasteena on sen lyhentäminen laskentaohjelmiin, jolloin tekninen tieto 

häviää. Tuotekoodauksen haasteellisuutena henkilö haluaa korostaa asioita, jotka ovat 

tulleet esiin jo muuallakin. Hyvä koodi on lyhyehkö, muokattava, laajennettava ja 

yksiselitteinen. Oleellisimmat asiat tulee näkyä heti, näin kaikille jää kuva, että tuote on 

hyvin määritelty. 

 

Lopuksi haastateltava henkilö painottaa, että tuotekoodi pitäisi aina tarkentaa 

tuoteperheelle, mutta pitää myös mielessä, että se (koodaus) voidaan laajentaa kattamaan 

kaikki tuoteperheet ja -rakenteet, ainakin aluksi yrityksen erilaiset taajuusmuuttajat. 

 

HAASTATTELU 3: HENKILÖ 3; Manager, Konecranes, Hyvinkää (SUUNNITTELU), 

28.03.2019 

Kolmas haastateltava asiantuntija toimii tuotealustojen päällikkönä, ja hän on yli 

kymmenvuotistyöurallaan Konecranesilla osallistunut sähkösuunnittelun kautta niin CAD-

suunnitteluohjelmistoiden (DDSC ja E3) komponenttivastaavasta aina PLM -ohjelmistojen 

nimikehallintaintegraattoriksi. Siten hän toimii myös sekä erilaisten tuotteiden 

pohjakuvavastaavana, että tukena erilaisissa sähkösuunnitteluohjelmiston haasteissa. Hän 

tuntee niin E3 CAD-ohjelmiston erityispiirteet kuin Teamcenter ja SAP-ohjelmistojen 

periaatteetkin. Hän on ollut luomassa suunnittelukirjastoa D2V-sarjan komponentiikalle E3-

ohjelmaan sekä kehittänyt komponenteille integraation järjestelmien väliin. Hänelle tuotteen 

ja tuotteiden tyyppikoodaus on hyvinkin tuttua, niin invertterien kuin muidenkin 

muokattavien tuotteiden osalta. Työssään hän vastaa sähkösuunnittelun käyttämistä 

pohjakuvista sekä suunnitteluohjelmistojen integraatiosta. Pohjakuvien osalta hän on 

jatkuvasti tekemisessä tuotehallintapäälliköiden kanssa, jotta mallit vastaavat toimitettavia 

tuotteita. Kysyttäessä hänen ja organisaationsa toimintaa D2-koodaukseen, on vastineena 

kertomus vahvasta osaamisesta suunnittelusta sekä tyyppikoodin tunteminen. Hän on ollut 

muun muassa osallisena kehittämässä koodin sisällyttämistä suunnittelunimikkeisiin sekä 

toteuttamassa käytännössä järjestelmien integraatioita. Yleisenä asiana hän haluaa 

korostaa sitä, että suunnittelun näkökulmasta tuotekoodit tulisi aina jakaa osiin ja osioihin, 
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pitäen ne kuitenkin mahdollisimman yksinkertaisina. Osioiden määrä tulisi pitää pienenä, 

jotta tuotteet pysyvät helposti ymmärrettävinä. Järjestelmä ei rajoita sitä, että jokainen tuote 

olisi yksilöllinen komponentti suunnitellussa. 

 

CAD-komponenttien luomisen alkupäässä haastateltavan tehtävänä oli suunnitella 

nimikekirjasto, joka määrittelisi tuotteen koodeineen juurikin oikeaksi mitään poisjättämättä 

sekä olisi samalla yksinkertainen että helppo käyttää ja omaksua suunnittelussa. Nykyistä 

tekemistään hän kuvailee vaihtelevaksi niin suunnittelun pohjakuvien kuin johtamisenkin 

osaltakin. Henkilö kertoo, että nykyinen tuotekoodi ei kuitenkaan täysin tue uusia 

ominaisuuksia ja näkee, että suoranaiset haasteet ovatkin nähtävissä tyyppikoodin 

merkistökirjaston muokkautumisella. Kirjaston muokkaaminen onkin ajan saatossa hieman 

kaventunut, johtuen mahdollisesti uusien tuotteiden kehitystyön vaatimasta ajasta sekä 

siitä, että kuinka paljon nykyinen tuote on päivittynytkään, allekirjoittanut haastattelija 

toteaa. Viimeisimpänä muutoksena tyyppikoodiin on tullut korttivaihtoehtojen 

laajentuminen, jolloin koodin kirjastoon on pitänyt tehdä lisäyksiä. Juurikin nämä lisäykset 

ovat työllistäneet häntä koodauksen ja E3 CAD-komponenttien osalta viime vuosina, 

muuten koodin parissa tekeminen on ollut hiljaista. Haastateltava toteaa vain, että 

invertterien tyyppikoodi ja siihen liitetyt CAD-komponentit eivät ole vaatineet uudistusta 

viime aikoina. Muiden tuotteiden tuotekoodeja hän on kuitenkin operoinut lähiaikoina ja 

rakentanut komponenttikirjastoja niiden osalta suunnitteluohjelmaan. 

 

Kun kysymys esitetään organisaation ja hänen toimintaansa peilaten, on vastauksena se, 

että hänen edustamansa organisaatio tekee yhteistyötä tuotehallinnan kanssa 

mahdollistaen sujuvan integraation tuotannon ja suunnittelun välillä. Haastateltavalla 

henkilöllä ei ole sinällään suoria vaikutusmahdollisuuksia koodin sisältöön, mutta hänen 

esittämiään ehdotuksia kyllä kuunnelleen. Hän on ollut vaikuttamassa myös Konecranesin 

sisäisiin laskentaohjelmiin sekä tuonut omat että suunnittelun näkökulmat vahvasti niissä 

esille. Hän näkee, että vaikka suoranainen kehittäminen ei ole ollut mahdollista, hän on silti 

pystynyt helposti osallistumaan tuotteen hallintaan. Tuotetiedon jakaminen ei ole ollut 

hänen edustamansa organisaation hommia, mutta hän on voinut esittää tuotehallinnalle 

oikeita kohteita ja henkilöitä tiedonjaolle. Henkilö näkee, että aika ajoin tässä on ollut 

haasteita, sillä maailmanlaajuisen organisaation vaihtuvuus on ollut myös suurta, joka 

saattaa aiheuttaa informaatiokatkoksia etenkin tuotekoodausmuutosten osalta. 

 

Tuotehallinnan osalta haastateltava käyttää yrityksen suurimpia ohjelmistoja, SAP ja 

Teamcenter, näistä PLM -järjestelmän osuus noin 90%. Päivittäin hän on tekemisessä 
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myös E3 CAD-ohjelman sekä muutaman Konecranesin laskentaohjelman kanssa. Näistä 

hän nostaa esille sen, että vaikka sähkösuunnittelun osalta nimikekirjastoa on ylläpidetty jo 

kymmeniä vuosia niin silti töitä on riittänyt nimikkeiden luomisessa Teamcenter-

järjestelmään. Hän on osallistunut aikanaan aktiivisesti myös ATON – TC nimikekirjaston 

siirtoon ja siihen kuinka sen kirjastoa käytetään suunnittelussa. Merkittävänä etuina 

nimikejärjestelmässä on se, että Teamcenter osaa kasata ja löytää tuotenimikkeen 

tyyppikoodin avulla, kun tuote on suunniteltu E3 CAD-osakomponenttien avulla. Hän kertoo, 

että vain viiden (5) erilaisen CAD-komponenttinimikkeen avulla saadaan luotua 

tyyppikoodia vastaava tuote tuotantojärjestelmään. Näistä muodostuu siten Teamcenter-

nimike, joka vastaa tuotteen tyyppikoodin mukaista tuotetta. Heikoimpina asioina hän 

mainitsee sen, että nimikekirjasto kasvaa koko ajan ja sen hallittavuus ei välttämättä ole 

enää pääasia. Hän näkee tämän haasteena eritoten sen osalta, että uutta tuotetta ei ole 

luotu TC-nimikkeenä, ennen kuin suunnittelu sen kokoaa. Tämä korostuu 

toimitusprojekteissa sitten siinä, että E3-suunnitelman mukaista tuotetta ei löydykään 

nimikkeenä ja silloin sitä ei voida valmistaa. Tämä kertoo myös sitä, että nykyisen koodin 

osalta tuotehallinta ei ole enää niin aktiivista kuin voisi olla. 

 

Kysyttäessä rajoitteista tyyppikoodiin tai siihen kuinka se kulkee järjestelmissä, 

haastateltava henkilö kertoo ja korostaa suoraan SAP:n 30-merkkisen jonon. Hän kertoo, 

että se rajoittaa kaikkien Konecranes tuotekoodien merkistöä. Teamcenterin rajoitusta hän 

ei muista ulkoa, mutta kertoo kuitenkin sen olevan suurempi kuin SAP- järjestelmässä. 

Merkkijonoa Teamcenterissä kuvaa ”SPECIFICATION”, yksilöinti, jossa Konecranesin 

tapauksessa määritellään sen lopputuotteen eli taajuusmuuttajan tyyppikoodi. Rajoitteista 

puhuttaessa hän kertoo, että koodiavaimen tarve on kriittinen ainakin koodin loppuosan 

osalta. Tämä asia on tullut myös muissa haastatteluissa esille, Lievonen toteaa. 

Pääasiallisena tekijänä yleiseen tyyppikoodin hän pitää sitä, että ainakin E3 CAD- 

suunnitteluohjelmaan se tulee aina osioida.  Henkilö pitää asiaa hyvänä, sillä se yhtenäistää 

sen komponentiikkaa ja helpottaa suunnittelijaa suunnitelmissaan. Koodin käytettävimpänä 

osiona hän pitää koodin alkuosaa ja sen määrittelemää teholuokkaa, heikointa osaa hän ei 

kuitenkaan nimeä. Kaikki koodin merkit ovat tarpeellisia eikä siinä ole turhaa.  

 

Tuotteen käyttökohteen määrittely on erittäin tärkeää hänen mielestään. Se on 

merkittävässä osassa, kun tuotteen osaluetteloita yksilöidään nimikejärjestelmässä, etenkin 

koodin käyttökohde määrittää tiettyjä komponentteja laitteessa. Henkilön mielestä koodissa 

voitaisiin eriyttää teho-osa ja levykomponentiikka. Näin ollen siihen voisi lisätä raudan 

rinnalle sen käyttöluokan vaikuttamatta koodin alkuosaan. Tuotebrändin osallistamista 
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koodiin sekä tuotteen parametroinnin kertomista koodissa haastateltava pitää 

negatiivisena. Hän näkee, että se lisää turhaan duplikaatteja nimikkeisiin sekä aiheuttaa 

sekavuutta. Hän toivoo, että nämä ovat projektin asioita, ei tuotekoodin. 

 

Loppukommenteissaan hän toivoo tuotteen versioinnin helpottamista järjestelmän avulla, 

tuotetiedon jakamista kattavammin ja selkeämmin sekä siihen, että koodi voisi yksilöidä 

laitteen mekaanisen asennuskoon, niin sanotun ”FRAME” -koon eli laitteen fyysisen koon 

mukaisesti. Henkilö toivoo myös, että uuden tyyppikoodin avain olisi helposti saatavilla ja 

tuote tarpeen mukaisesti koulutettu. Toive kohdistuu myös siihen, että koodin voisi 

yhtenäistää koskemaan kaikkia Konecranesin taajuusmuuttajia. 

 

HAASTATTELU 4: HENKILÖ 4; Manager, Konecranes Hyvinkää (TEHDAS), 01.04.2019 

Neljäs haastateltava asiantuntija toimii Konecranesilla tehdasinsinöörinä, joka valvoo ja 

ohjeistaa tehtaan toimintoja, etenkin invertterien kokoonpanon ja testauksen osalta. Hän on 

toiminut tehtävässään jo vuosia ja haluaa kehittää toimiaan organisaatiossa koko ajan. Hän 

operoi viikoittain invertterien tyyppikoodien ja laiteparametrien kanssa, hänelle tyyppikoodi 

on tuttu sekä hän tuntee myös koodin sisältämää komponentiikkaa. Nykyistä tyyppikoodia 

hän pitää mielestään erinomaisena, sillä tuotekoodi on pysynyt samanlaisena tai hyvinkin 

samankaltaisena vuosikymmeniä, joten siihen on ollut helppo samaistua sekä oppia se 

ulkoa. 

 

Organisaationsa osalta hän työskentelee pääosin tuotetestauksen osiossa sekä takuuosien 

vastaavana. Hän työskentelee viikoittain useasti invertterien tyyppikoodien kanssa sekä 

kehittää ohjeistuksiaan tuotannolle. Hän pitää tärkeänä, että tuotehallinta päivittää 

säännöllisesti tuotettaan ja siihen on helppo olla yhteydessä ongelmien ilmaantuessa. 

Nykykoodi ei ole tosin enää muuttunut hirveästi, joten osaluettelotkaan eivät ole 

merkittävästi muuttuneet. Silti varaosien ja takuulaitteiden hallinta on haastavaa, sillä 

tyyppikoodi ei ole ottanut suoraan kantaa teho-osan koodaukseen. Tämä on aiheuttanut 

aiemmin hieman haasteita korvaavien laitteiden toimittamisessa. Hän edustamansa 

organisaatio valmistaa ohjauskokonaisuuksia, jotka ovat siten tuotehallinnassa ja 

suunnittelussa määritelty. Tehdas työskentelee jatkuvasti niin uuslaite kuin 

modernisaatioyksiköiden suunnittelijoiden kanssa sekä tekee yhteistyötä 

varaosatoimittajien kanssa. Muiden Konecranesin tuotekoodien osalta hän ei ollut 

osallisena. 
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Operoitavista järjestelmistä haastateltava käyttää eniten Teamcenter PLM ja SAP ERP-

järjestelmiä sekä tarkastelee tuotteiden tietoja Konecranesin ”Electrics Production 

Information”-sivuilta. Hän sanoo, että kehitys on tuonut näiden ohjelmien avulla parempaa 

tiedonhallintaa sekä- jakoa ja parempaa kommunikaatio organisaatioiden välille. Hän 

kiittelee järjestelmistä löytyviä osaluetteloita sekä sujuvuutta oston, että suunnittelun välillä. 

Heikkona puolena hän pitää hieman Teamcenter-ohjelmiston sekavaa osaluettelointia ja 

versiohallintaa muutoksineen. 

 

Rajoitteista kysyttäessä henkilö listaa muutamia epäkohtia, jotka liittyvät pääosin 

tuotehallintaan. Hän mainitsee, että tehtaan olisi tarkoitus valmistaa suunnitelmien mukaisia 

tuotteita, mutta joskus törmätään tilanteeseen, jossa suunnitelma ja hallittava tuote ei 

täsmää. Hän kertoo, että koulutuksen lisäämisellä voitaisiin nämä ”helikopterit” saada 

järjestykseen. Hän tosin mainitsee, että tuote on meidän oma ja sitä voi varioida, mutta 

nämä tulisi tiedottaa tehtaalle hyvissä ajoin, jotta ongelmilta vältytään. Haastattelussa hän 

mainitsee, että tuotanto ei lisää rajoitteita vaan pikemminkin antaa vapaat kädet toteuttaa 

asioita. Koodiin paneutuessa rajoitteiden osalta, hän mainitsee, että koodi tulee olla 

visuallinen, ei pelkkä numerojono. Näin asentajat mieltävät tuotekoodin helposti, eikä se jää 

vain järjestelmän tulkittavaksi.  

 

Kysyttäessä tehtaan vaikutusmahdollisuuksia koodaukseen, on vastineena hieman vaisu, 

”ehkä”. Henkilö kertoo, että yhteistyö on ollut hyvää, mutta välillä hän kokee, että tiedotus 

on ollut heikkoa. Hän näkee, että hän voi vaikuttaa asiaan hyvällä kommunikaatiolla sekä 

aktiivisuudellaan. Tulevaisuudessa hän toivoo, että keskusteluyhteys olisi suorempi tai 

siihen olisi oma kanava. Kun kysymykseen tulee koodin parhaimmat asiat, on henkilöllä 

siihen selkeä vastaus. Hän pitää koodin ensimmäisistä merkeistä, koska ne yksilöivät 

laitekoon, tehon ja ominaisuudet melko pitkälle. Sillä pääsee kiinni jo 75% laitekannasta. 

Heikoimpana osiona hän korostaa, että koodi toimii vain Konecranesin kokonaiselle 

tuotteelle, mutta ei eriytä siinä ulkoisesti ostettavia osia. Tämä aiheuttaa oikeastaan 

ongelmia vain siinä tapauksessa, kun toimitaan takuu- tai varaosia asennettuun laitteeseen. 

Silloin yrityksen omasta tyyppikoodista on hankala osoittaa pelkkää teho-osan 

komponentiikkaa. Tämä korostaakin vain sen, että tuotehallinnan pitää olla aktiivisesti 

osallisena myös tehtaan osaluetteloiden hallinnassa. 

 

Haastateltava ei pidä tärkeänä sitä, että tyyppikoodin osalta käyttökohde tulisi määrittää. 

Hän korostaa, että se on hyvä, mutta ei näe sitä pakolliseksi. Haasteena näissä on ollut 

pääosin se, että yhteen tuotteeseen on määritelty muutama vaihtoehto, joka on tehty 
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tyyppikoodin ulkopuolisella merkillä. Tämä siis määrittelee laitteen erilaisen asennuksen, 

joka jossain määrin ei ole täysin selkeä tuotannolle. Etenkin, kun itse laite on sama, mutta 

koodi eri. Uuteen koodin hän toivoo sitä, että koodi kertoisi laitteen runkokoon sekä eriyttäisi 

teho-osan. Se antaisi tuotannolle paremmat mahdollisuudet toimittaa tehokkaasti oikeita 

varaosia oikeaan projektiin. Parannuskohteisiin hän toivoo, että parametrointia voitaisiin 

lisätä koodiin, tämäkin hän perustelee sillä, että tuotannolle kaikki lisätieto on toivottua. 

 

Hiljaisesti tiedosta kysyttäessä henkilö ei tunnusta asiaa omakseen. Hän kertoo, että 

ohjeistuksen lisääminen tehtaan asentajille on yksi hänen tavoitteistaan ja hän toivoo, että 

jatkossa ainakin versioiden muutokset tulisivat tietoon nopeasti. Lopuksi hän kiittää ja kehuu 

kuitenkin nykyistä koodausta sekä mainitsee sen nerokkaasti luoduksi. Hän pitää siitä, että 

koodi on muokkautunut vuosien saatossa käyttökelpoiseksi muutamaan pientä 

kauneusvirhettä lukuun ottamatta. Hän toivoo jatkossa hyvää keskustelua ja koulutuksia, 

eikä pelkää muutosta. Henkilö toivoo, että uusi koodi sopii Konecranesin kokonaisuuksille 

sekä sen voisi osioida paremmin myös takuu- ja varaosien suhteen. 

 

HAASTATTELU 5: HENKILÖ 5; Director, Konecranes Plc, Singapore (MYYNTI), 16.4.2019 

Haastateltava asiatuntija edustaa pitkänlinjan myyntimiestä sekä etulinjan organisaatiota, 

joka myy uusia Konecranesin nostureita ulkomailla. Hän työskentelee tukien pääosin 

Aasian markkinoita, mutta antaa tarvittaessa tukea maailmanlaajuisesti aikataulunsa 

puitteissa. Hän on koulutukseltaan mekaniikkainsinööri ja on siten hyvinkin kiinnostunut 

tuotteiden teknisistä tiedoista ja ominaisuuksilta. Hän on työskennellyt Konecranesilla 

erinäisissä tehtävissä jo vuodesta 1993 lähtien.  Organisaatiossaan hän kykenee 

tarjoamaan niin teknistä kuin taloudellistakin tukea sekä antamaan palautetta tuotteista 

ympäri organisaatiota. Nykyisin hän toimii Konecranes APAC Singapore-yksikön johtajana 

ja tukee niin tarjouksia, myyntiä sekä toimituksiakin. 

 

Toimiessaan vuosikymmenen pelkästään myyntimiehenä, hän tutustui hyvin aiempaan DA-

sarjan sukupolviin sekä jatkoi myös D2-sarjan parissa sen lanseerattua. Hän on myynyt 

useita tuotteita ETO-laitteiden ohessa ja tuntee täten keskustellut tuotteet kohtalaisesti. 

Kysyttäessä nykyistä tietämystään koodin osalta, hän kertoo, että sen merkitys myynnissä 

on kuitenkin vähäistä. Koodin tärkeimpinä ominaisuuksina hän pitää teholuokan 

määrittelyä, mutta korostaa kuitenkin, että sekään ei ole täysi totuus. Välillä asiakkaat 

saattavat ihmetellä koodin suhdetta moottoreiden tehoihin. Pääosin myynnissä ja 

tarjouksissa korostuu laitteen ohjaustapa, eli suorakäyttö vai invertteri. Asiakkaat ovat 

kiinnostuneita myös teho-osan OEM-brändistä, mutta sitä yritys ei ole halunnut korostaa 
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omissa dokumenteissaan. Onhan tuote yksilöity kuitenkin nosturisovellukseen, hän 

korostaa. Kun kysymykseen nousee tuotekoodin käyttö tarjousvaiheessa, on 

kokonaisuuden hahmottaminen vaikeaa. Yleensä yrityksen omat järjestelmät eivät täysin 

yksilöi tuotetta, joten kriittisimmäksi kohdaksi jää vain tehollisen arvon määritys. Tämä onkin 

tosin myynnin kannalta kaikkein suurin kustannustekijä. Työssään hän ei tarvitse 

invertterien tuotekoodia, vaan hän tukeutuu tarvittaessa tehtaan tai suunnittelun tukeen. 

Hän korostaa kylläkin sitä, että tuotekoodi olisi syytä tuntea, jotta pysyy itse kärryillä 

tiedostaen samalla asiakkaan tarpeet. Haastateltava harmittelee, että tuotehallinta on 

hieman liian kaukana etulinjan (FL, Front Line) toiminnoista. Hän haluaisi, että tuotehallinta 

jakaisi tietoa jokaiselle tarvitsijalle jonkinlaisen portaalin kautta, myös koulutuksen tuki olisi 

jatkossa välttämätöntä. 

 

Henkilö työskentelee päivittäin Konecranesin SAP:n, ja CRM:n (Customer Relationships 

Management) kanssa sekä käyttää harvakseltaan ALFRESCO-dokumentointihallintaa. Hän 

kokee, että nämä järjestelmät ovat hyväksi yritykselle, sillä kun kaikki käyttävät samaa 

pohjaa, on projekteja helpompi vertailla keskenään. Negatiivisina puolina hän korostaa 

byrokratian lisääntymistä ja sitä, että järjestelmiin tulee paneutua huollella, jotta laatu säilyy. 

Hän kertoo myös, että uusien henkilöiden kouluttaminen yrityksen järjestelmiin vie 

enemmän aikaa edellisiin verraten. Hän pitää silti kaikkea tätä sekä sen kokonaisuutta 

parannuksena edeltäviin järjestelmiin ja käytäntöihin. Kysyttäessä järjestelmien luomista 

rajoitteista koodiin nähden, hän ei osaa mainita mitään erikoista. Järjestelmät pystyvät 

monipuolisesti integroimaan periaatteessa millaisen koodin tahansa. Se on kuitenkin 

tärkeää, että koodi on tulkittavissa myös manuaalisesti ilman koneen omaa logiikkaa, 

haastateltava korostaa. 

 

Koodin parhaimpina puolina henkilö kertoo koodin tehomääritttelyn. Hän pitää hyvänä, että 

koodista voidaan osoittaa tehollisia arvoja. Hän tosin mainitsee, että aina valinta ei ole 

loogista, johtuen sisäisistä laskennoista ja käytännöistä, joskus tätä optimointia ja 

määrittelyä on hankala todistella asiakkaalle. Käyttökohteen määrittelyä hän pitää myös 

hyvänä lisänä, sillä se helpottaa hinnoittelua ja yksilöintiä. Hän pitää tärkeänä sitä, että 

myyjä voi yksilöidä heti tuotteellaan käyttökohteen. Koodin heikkona piirteenä hän 

mainitsee sen pituuden, tällä hetkellä se ei avaudu ainakaan myyjälle ilman ohjeistusta. 

 

Kun kysymys esitetään vertailusta muihin sisäisiin tuotekoodeihin, on henkilöllä vastineena 

tuote ja sen aliosat. Hän korostaa, että invertteri on kokonaisuuden osa, joka ei suoraan ole 

myytävä tuote, pois lukien varaosat. Hän näkee, että koodi on samankaltainen kuin muutkin 
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Konecranesin osatuotteet ja siten erittäin käyttökelpoinen ympäristössään. Hän on sitä 

mieltä, että myytävän pääkomponentin koodi voidaan jakaa pienempiin koodeihin, jolloin 

osakoodit tulevat esille. Tämä helpottaisi myös myyntiä, mikäli tällainen kirjasto olisi 

luotuna. Haastateltava pitää tärkeänä, että myytävän kokonaisuuden ja alikomponentiikan 

koodit pidetään erillisenä. Hän ei pidä myöskään brändin merkitsemistä tärkeänä näissä 

nimikkeissä, sillä se sekoittaa turhaan palettia. Hän tosin toivoisi, että tuotehallinta julkaisi 

yrityksen edunmukaisesti OEM-listoja invertterien teho-osista, mutta sitä ei kerrottaisi itse 

tuotekoodissa. Tämä helpottaisi myyntiä, sillä jotkut asiakkaat eivät välttämättä tunne 

brändiämme tarpeeksi. Parametrointia hän ei suosittele lisäämään tuotekoodille, koska se 

yksilöi käyttöä liikaa. Hän vertaa puheessaan siihen, että eihän rengasvalmistajatkaan 

yksilöi rengasmerkkiään tietylle automerkille. Hiljaisen tiedon osalta hän ei osannut 

kommentoida mitään, hän pitää, että Konecranes on avoin ja tiedot ovat hyvin tuotteista 

sekä asioista julkaistu. 

 

Lopuksi henkilö haluaisi painottaa sitä, että uudesta koodista tulisi helposti selvitä itse laite, 

käyttökohde ja teho. Hän korostaa myös, että tutkimuksellisesti on hyvä käydä näitäkin 

asioista läpi, sillä tällaisen asian voi helposti sivuuttaa. Haastateltava sanoo myös sen, että 

työssä olisi hyvä löytää kohta siitä, miksi muutosta tehdään. Hän toivoo, että jatkossa 

tuotehallinta jalkautetaan myös etulinjoihin ja saadaan parempaa tukea asiakkaalle. 

3.6.3 Tuotehallinta 

 
PALAVERIT 1-7: HENKILÖ 6; Chief Engineer, Konecranes Global, (TUOTEHALLINTA), 

01_- 06 / 2019 

Tutkimuksessa haastateltiin ja keskusteltiin taajuusmuuttajan tuotekoodista tuotehallinnan 

näkökulmasta muutamia kertoa ja niiden avulla kartoitettiin nykyisen koodin muutoksia ja 

historiaa. Henkilö, pääsuunnittelijana toimiva asiantuntija, antoi kommenttinsa palavereissa 

tuotevastaavan roolissa. Hän toimii organisaatiossaan tuotehallinnassa pääsuunnittelijana. 

Hän on työskennellyt urallaan vanhan tuotteen, DA-, sekä nykyisen D2-sarjan kehitys- että 

tyyppikoodivastaavana. Tutkimukseen liittyvät palaverit pidettiin kevään 2019 aikana 

allekirjoittaneen toimesta sekä ohjaajan läsnä ollessa. Niiden kollektiivinen anti on 

kerrottuna tässä kappaleessa. Palaverimuistioita ei ole liitetty työlle vaan niiden antia ja 

kehitystä on selostettu tekstissä ja tuloksissa. 

 

Tuotehallinnan vastuulla on pitää tuote suunniteltavana, valmistettavana, laadukkaana 

tuotteena koko elinkaarensa ajan. Tähän kuuluu niin komponenttitason valinnat kuin 
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kokonaisuuksien sekä muutosten ohjeistus. Tyyppikoodi on osanaan tärkeä tekijä hallita 

tuotteen rakennetta. Palavereissa kartoitettiin aiempien laitemallien koodeja sekä 

perehdyttiin D2-sarjan historiaa ja syntyyn. Haastateltava asiantuntija on ollut 

hallinnoimassa taajuusmuuttajia jo vuosikymmeniä ja tuntee laitteen tekniikan 

perusteellisesti. Hän on sitä vasten ollut luomassa aiempaa tyyppikoodausta sen kirjastoa. 

Hän on ollut mukana myös integroimassa nykyistä tyyppikoodia SAP ERP-järjestelmään 

TeamCenter-ohjelman avulla. 

 

Ensimmäisissä palavereissa tutustuttiin tyyppikoodin historiaan ja perehdyttiin 

Konecranesin taajuusmuuttajasarjoihin. Tuotehallinnan kanssa käytiin läpi merkittävimmät 

asiat ja kirjattiin ne muokattaviin uuden sukupolven koodisarjaan. Jo ensimmäisen palaverin 

pohjalta voitiin todeta, että tutkimuksessa kannattaa hakea referenssiä ulkopuolisten 

laitevalmistajien näkökulmasta ja päätetiin, että tutkimuksella tulee löytää myös uutta 

näkökulmaa. Tuotehallinta korosti elinkaaren mallintamista ja sitä, miten tyyppikoodi tulee 

onnistua purkaa ja integroimaan myös vuosien päästä uudempiin laitteisiin. Tuotehallinta 

korosti myös sitä, että varaosatoimituksiin tulisi löytää selkeä yhteys tyyppikoodin merkistön 

ja varaosakoodien välille. 

 

Tuotehallinnan kommentit esiteltyihin ja kehitettäviin tyyppikoodeihin oli käytännönläheinen 

ja samalla tutkimukselle korostettiinkin, että kehitys tehdään vain yhdelle laitevalmistajalle, 

Konecranesille, joka omaa oman kieliasun sekä sanaston, jotka eivät välttämättä tue 

kaikkien standardien kieliasuja. Tätä haluttiin korostaa, sillä yritys on kuitenkin 

kansainvälinen toimija, jonka tuotteet ovat maailmanlaajuisesti samankaltaisia. 

Palavereissa korostui myös se, että uuden tyyppikoodin tulee olla määritelty tietylle 

käyttäjäryhmälle ja siten siihen tulee löytää painopiste. Tuotehallinta piti hyvänä ratkaisuna 

sitä, että koodin käyttötarkoitus säilyy myös jatkossa ja tukisi mahdollisimman paljon 

teknisiä valintoja. Tällä tavalla myös nykyinen koodi on määritelty. Tuotehallinta käsittää 

myös markkinallisen materiaalin hallinnoinnin, mutta tälle tutkimukselle haluttiin painottaa 

teknistä koodaamista, joka ohjaa suunnittelua ja helpottaa valmistusta. Palavereissa 

sovittiin tyyppikoodien merkistöä siltä osin kuin uusi tuoteperhe oli määritelty, mutta todettiin 

myös se, että tämän kokonaisuuden määrittely on mahdotonta ilman valmista 

tuoterakennetta ja valmista lopputuotetta. Täten keskityttiin kirjaamaan tyyppikoodiin vain 

pääotsikoinnit sekä tarkennettiin sen koodirakenne tukemaan uutta tuotetta. Tuoteavaimen 

määrittelyyn ei pystytty täten panostamaan sillä jo edellä mainitut tyyppikoodin rajoitteet 

estävät lopullisen avaimen luonnin. 
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4 TULOKSET JA ANALYYSI 

 

Kappale tuo esille saavutetun tuloksen laajemman analyysin ja vertailun. Kappale kertoo 

huomiot ja lopputuloksen laajennukset ja käytön integroimisen yritykselle. Kappale tarjoaa 

myös tulevaisuuteen varautumisen ja päätelmän uusista tutkimuksista. 

 
Osion tarkoituksena on tuoda esille kyselyn, haastatteluiden ja ideoinnin tuloksia ja 

havaintoja. Näiden pohjalta on koostettu myös koodit ja mallit, joita voitaisiin hyödyntää 

perusteina sekä jatkossa kirjaston luomisessa kuin ylläpidossakin. Osiossa on vedetty 

yhteen asioita, joita on tullut esille sekä tutkimuksen edetessä että huomioita, jotka ovat 

tulleet esille tuotehallinnan kanssa käydyissä palavereissa. 

 

4.1 Havainnot 

 

Havainnot ovat tutkimukselle merkityksellisiä asioita, jotka auttavat laadun varmistamisessa 

sekä tutkimuksen etenemisessä. Tähän kappaleeseen on kerätty edellä esiteltyjen kyselyn, 

haastatteluiden sekä aiempien tutkimusten tuloksia niiden osalta, jotka ovat merkittäviä ja 

ovat muokanneet sekä edesauttaneet tutkimusta. 

 

Sisäisten koodien havainnot ja vastineet 

Konecranes on jo pitkään tehnyt koodausta kaikille sen valmistettaville tuotteilleen. 

Sisäisten koodien määrittelyssä on pätenyt silloisen teknisen ratkaisun periaatteet. 

Kuitenkaan tyyppikoodien määrittelyssä ei ole huomioitu kuin ristikkäiset viitteet, jolloin 

sekaannusten määrä on suurempi. Koodit noudattelevat samaa runkoa, jossa koodit ovat 

helppolukuisia merkkijonoa, jotka määrittelevät tuotteen teknisesti. Koodeista löytyy 

yhteneviä kohtia niin tuotekategorian määrittelyyn kuin tekniseen erittelyyn. Tuotteiden 

merkkijonojen pituudet ja niiden kirjastot eroavat kuitenkin merkittävästi. Etenkin tiettyjen 

teknisten arvojen määrittelyn merkkikirjastot eivät ole keskenään vastaavia tai 

vertailukelpoisia. Tämä aiheuttaa sen, että merkkien yhtenevyyttä ei voida todentaa eikä 

niiden yleistyksiä voida luoda. Kaikki esitellyt tyyppikoodit ovat merkkijonoltaan alle 30-

merkkisiä sekä manuaalisesti luettavia. Koodien luettavuutta edesauttaa aakkosten ja 

numeroiden jaksottelu.   

 

Muiden laitevalmistajien koodien havainnot ja vastineet 

OEM-valmistajien tyyppikoodaus on yleensä pitkä ja luettavuudeltaan hankala. Yleensä 

näille koodeille tosin löytyy kuvaavat merkkikirjastot, koska niitä tarvitaan laitteen 
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määrittelyyn asiakasrajapinnassa. Kun laitevalmistaja muokkaa tai yksilöi omaa tuotettaan, 

tarvitaan sitä varten yleensä poikkeava koodaustapa. Tätä varten laitevalmistajat ovat 

yleensä valinneet rajapinnaksi PLUS-koodauksen, jossa perusvarusteltu laite voidaan 

määrittää ilman lisäominaisuuksia. Tämä korostunee helposti vertailtavissa tuotteissa. 

Koodin pilkkomisella aikaansaadaan määrittely, jossa jokaiselle lisättävälle ominaisuudelle 

voidaan luoda oma myytävä kokonaisuus. Tämä lähestyminen auttaa niin laitetoimittajaa 

kuin asiakastakin yksilöimään laitteen tarkoituksenmukaisesti. Tällä valinnalla laite- ja 

nimikenumerointi toimittajalla lisääntyy merkittävästi, mutta tarkoin määriteltynä tarve yksilöi 

tuotteen valmistusmäärät sekä vakioinnin. Merkkijonon pituuksista voitanee päätellä, että 

lähestymistapoja on erilaisia, usein ulkoisten toimijoiden koodit ovat pitkiä, mutta 

nimikeyksilöinnin avulla tyyppikoodin merkkijonoa voidaan lyhentää. Tämä vaatinee useasti 

erillisen merkkikirjaston luontia ERP-järjestelmiä varten. Vertailtavien tuotteiden koodeissa 

tehollisarvot olivat rinnastettavissa laitteen nimellisiin virta-arvoihin. Kokoonpanon sekä 

laitekommunikaatiorajapinnat olivat myös erillisiä parametreja, jotka yksilöivät tuotteen 

asiakkaalle. 

 

DANFOSS VACON NXP/NXC -koodin hyvinä puolena on sen määrittelyn selkeys sekä 

yhtenevyys. Koodin heikkoutena on kuitenkin sen pitkä pituus, joka lähes 30-merkkisenä 

tekee siitä manuaalisesti käsitellessä haastavan luettavan. Tyyppikoodissa esiintyvien 0-

numeron ja O-kirjaimen käyttö on hieman virheellistä yleisiin sääntöihin perustuen, joka 

kasvattaa virheen mahdollisuuksia laitemäärittelyssä. Ongelmaa ei esiinny, mikäli laite 

määritellään ohjelmiston avulla. 

 

ABB ACS580-koodissa hyvänä asiana voidaan huomioida selkeys ja mukautuvuus, mutta 

haasteina tässä koodissa on myös tyyppikoodin pitkähkö pituus. Koodin jäsentely on hyvää 

ja tässä on erityisesti korostettu 0-numeron käyttöä sekoittamatta sitä aakkosiin. Koodin 

merkistön laajennettavuus lisäyksin on kattava, mutta saattaa aiheuttaa käyttäjälle 

sekaannusta, mikäli koodin loppuosan merkistöä karsitaan ominaisuuksien mukaisesti. 

Tällöin merkkijonon pituus saattaa vaihdella laitevariaatioissa ja samoin tyyppikoodin 

manuaalinen seurattavuus heikkenee. 

 

SIEMENS SINAMICS G120 -koodin hyvinä puolina on koodin lyhyys ja merkistön 

vaihtelevuus sekä yrityksen tyyppikoodien laajennettavuus. Haasteina kuitenkin tämän 

koodin osalta on sen monimuotoisuus ja osakokonaisuuksien omat koodit, jotka eivät ole 

kaikilta osin yhteneviä. Tämä sekoittaa asiakasta, mikäli käytössä on vain ohjelehtinen. 

Haasteena on myös se, että koodia ei voi lukea ja tulkita ilman asianmukaista tietoa, sillä 
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ainakin teholuokan määrittely laitekokoonpanossa ei ole rinnastettavissa laitteen nimellisiin 

arvoihin. 

 

Kyselyn havainnot ja vastineet 

Kyselyn tuoma tieto auttaa kasaamaan koodia tuotehallinnan johtamana, sekä keräämään 

tietoa ja huomioita kentän toiminnasta. Kysely antaa yleensä vastineena laaja-alaista tietoa, 

joka välittyy lähinnä vain henkilöltä toiselle, mutta pysyy vain omassa organisaatiossa. 

Kyselyllä saadaan yleensä laaja otanta ja samalla voidaan viedä ja kehittää asiaa 

tuotehallinnan näkökulmasta. Yleensä asian tai sen yhteyden heikoin kohta korostuu ja 

siihen voidaan yleisesti helposti siten vaikuttaa. 

 

Kysely antoikin hyvää palautetta sekä keräsi hyvin vastauksia, jotka auttoivat tutkijaa 

etenemään tyyppikoodissaan. Parhaimpina puolina nykyisessä koodissa pidettiin sen 

teholuokan määrittelyä, käyttökohteen määrittelyä sekä koodin muuttumattomuutta vuosien 

varrella. Heikoimpina kohtina on tosin mainittu myös osin samoja, mikä herättää hieman 

kysymyksiä. Heikoimpina asioina mainitaan laitteen käyttökohdemäärittely 

verkkolaitetyypeissä, laitteen teholuokan määrittelyssä tehollisarvona sekä puutteet laitteen 

fyysisen koon määrittelyssä. Vastineen tähän käyttökohdemäärittelyyn voisi miettiä sitä, 

että nykyisen koodin kirjasto voisi olla hieman sekava tai puuteellinen, joka aiheuttaa sen, 

että tyyppikoodin osio mielletään haasteelliseksi. 

 

Parannuskohteina sekä osin myös pakollisina määrittelyinä uuteen koodiin halutiin 

erityisesti tuotteen virta-arvomäärittelyä, laitteen käyttökohdemäärittelyä sekä laitteen 

fyysistä kokoa. Parametrointia haluttiin näkyvämmäksi, mutta sitä ei haluta lisättävän 

tyyppikoodaukseen. 

 

Haastatteluiden havainnot ja vastineet 

Haastatteluiden tuoma tieto ja erityisesti sen hiljainen tieto on hyväksi, jotta koodiin saadaan 

ulottuvuutta myös henkilökohtaisilla tasoilla. Koodiin voidaan todentaa käytännön puutteita 

sekä huomioida myös itse koodin ulkopuolelle vaikuttavia asioita. 

 

Haastattelut kuvasivat hyvin ja monipuolisesti tuotteen historiaa sekä mukautumista niin eri 

organisaatioihin kuin henkilöihinkin, Haastatteluissa oli ammattilaisia useasta eri 

organisaatiosta ja tehtäväkuvasta. Haastatteluissa korostui vahva osaaminen ja erityisesti 

nykyisen koodin heikkoudet. Pääosin haastatteluissa kuitenkin korostui tuotehallinnan rooli, 

jota haluttiin erityisesti tulevaisuudessa painottaa enemmänkin. Huollon kuin muidenkin 
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haastateltavien organisaatioiden osalta koodin puutteissa huomio kiinnittyi ensinnäkin 

laitteen ohjeistusten puutteellisuuteen sekä laitteen tyyppikoodin että OEM-koodin 

vastaavuuksien sekoittumisiin. Tämä asian tuleekin korjata tuotehallinnan osalta uutta 

kirjastoa luodessa sekä uusissa koulutuksissa. Koodiavaimen läpinäkyvyyttä korostettiin ja 

toivottiin, että sille voitaisiin luoda avoin linkki. 

 

Nykyistä koodausta kehuttiin sen monipuolisuuden osalta ja myös sitä, että se on pysynyt 

lähes muuttumattomana jo vuosikymmeniä. Itse tuote on kuitenkin päivittynyt jo useasti sen 

aikana. Haastatteluissa korostui myös se, että koodi on ollut toimiva niin suunnittelun kuin 

valmistuksenkin osalta. Valmistuksessa huomioita kerääntyi etenkin siitä, että vaikka uusi 

laite onkin selkeä, niin sen korvattavuus on haaste. Tässä yhteydessä huomioi kohdistuu 

osaltaan samaan kuin huollon osio, eli siihen, että Konecranesin tyyppikoodi on 

kokonaisuus, johon varaosien etsinnän näkökulmasta on vaikea löytää OEM-osaa. 

Jatkossa tämä vaatii ehkä kirjaston laajennusta, jotta vastaavuus löydetään helpommin. 

Myynnin osalta huomio korostui siihen, että vaikka tyyppikoodi on itsessään kuvaava ja 

hyvä, niin laitteen myyntikoodaus tulee erota tai ainakin olla merkittävästi tyyppikoodia 

lyhyempi. Markkinointiakin voidaan sisällyttää tyyppikoodaukseen, kunhan ensin 

pohjarakenne on luotu kyseiselle tuotekoodille.  

 

Tyyppikoodille ominaiset hyvät puolet ja toiveet olivat lähes samoja kyselyn kanssa, 

teholuokkaa ja käyttökohteen määrittelyä pidettiin tuotteen kannalta erityisen 

merkityksellisinä. Huolto korosti erityisesti tyyppikoodin merkkikirjaston laajuutta ja 

läpinäkyvyyttä ja sitä, että tuotehallinta huomioi tulevaisuudessa varaosien 

laiteyhteensopivuuksien määrittelyt ja listaukset tarkasti. Koodauksen laajennettavuutta ja 

vertailua muihin vastaaviin tyyppikoodeihin pidettiin tutkimuksen kannalta hyvänä asiana. 

 

Aiempien tutkimusten havainnot ja vastineet 

Aiemmista ja vertailtavista tutkimuksista tulee poimia samankaltaisuuksia sekä myös 

huomioita, mikäli näissä tutkimuksissa on jotakin asiaa korostettu omaa tutkimusta vasten 

poikkeavasti. Alla on esitelty huomiot, jotka ovat tulleet esille korostetusti ulkopuolisissa 

tutkimuksissa. Vertailtavat tutkimukset on esitelty tiivistetysti kappaleessa 3.4.2. 

 

Aaltosen tutkimuksen tuloksista (Aaltonen, 2010) on verrattavissa tutkimukseni toisen 

tuloksen päätelmään, joka perustuu komponenttilähtöiseen ajatusmalliin sekä kaupallisen 

laitteen PLUS-koodaamiseen. Koodin käyttötarkoitus tulee aina miettiä etukäteen, jotta 

koodin rakenteesta tulee järkevä. On syytä korostaa sitä, että mihin käyttökohteeseen tuote 
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tai laite sijoitetaan. Joskus valmistajan on syytä vertailla paras lähestyminen koodaamisen 

näkökulmaan, on se sitten valmistus, asiakas tai sen varaosatarve. 

 

Volotisen tutkimuksessa (Volotinen, 2016) pitää huomioida koodin muokkaaminen ja 

kääntäminen tyyppikoodista toiseen tunnistustapakoodiin nähden. Jos laite on 

massatuotettava, on sen koodin oltava selkeästi luettava, prosessin nopeudesta johtuva 

lukutapa on merkityksellinen. Mikäli laite kokoonpannaan tarkoituksenmukaisesti käsin, on 

sen tyyppikoodin tunnistaminen tärkeää. Täten tunnistamiseen on käytettävissä enemmän 

aikaa ja koodi voikin olla enemmän suuntariippumattomampi. Tutkimuksessa on kuitenkin 

huomioitavaa se, että tyyppikoodi mukautuu näihin ulkopuolisiin ja logistisiin koodeihin 

sujuvasti. 

 

Rikan ja Voutilaisen työssä (Rikka;ym., 2017) korostuu tyyppikoodin vaatimuksen 

määrittelyt sekä varautuminen erilaisiin rakenteisiin. Monimutkaisissa koodeissa tulee 

huomioida myös muut valmistajan valmistettava tuotteet, sekä niiden ominaisuudet, jotta 

sekaannuksilta vältytään. Koodi voi olla monimutkainen ja kuvaava, mutta jos sen 

sekoitettavuus ja käsiteltävyys on heikko, ei sitä käytetä oikein tai se hidastaa prosessia. 

Nykyiset järjestelmät ja koodien noudattamat nimikkeet PDM / PLM-järjestelmissä 

helpottavat yksilöintiä, mutta silti ne hidastavat prosessia, mikäli asiaa ei huomata sen 

lanseerauksen yhteydessä. Tällöin tuotehallinnan tulee korostaa uuden tuotteen 

kattavuutta ja eroja edelliseen. Myös lanseerauksen tarkka vaihtoaikataulu vanhan ja uuden 

välillä on tärkeää kokonaisprosessin kannalta. 

 

Väitöskirjassaan Shamsuzzoha (Shamsuzzoha, 2010) on ottanut monia asioita huomioon 

lähinnä massakustomointiin massatuotantoon liittyen. Ylemmän tason koodi ja sen 

attribuutit ovat käytännössä pakko integroida toiseen tyyppikoodiin ja sen määritelmiin, 

koska yleisesti ERP-järjestelmien merkkijonon pituus aiheuttaa siihen rajoitteita. Tämä 

voidaan kuitenkin toteuttaa kahden nimikkeen avulla PDM-järjestelmissä ja siten jatkaa 

merkkijonon kasvattamista ilman yhden spesifikaation muuttamista. Järjestelmän etuina on 

laaja varioituvuus, mutta tuotehallinnan näkökulmasta suuri haaste. Ylemmän tason 

merkistö vertaa koodaamista PLUS-merkkikoodaamiseen. 

 

Tuotehallinnan havainnot ja vastineet 

Tuotehallinta on perusta tuotteelle sen pitkälle viedyssä elinkaariajattelumallissa. Kun 

tutkimusta on tehty tuotehallinnan näkökulmasta, on sen huomiot merkityksellisiä ja 

organisaatio voi siten tulkita kyselyn ja haastatteluiden huomioita omalta osaltaan. 
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Tuloksessa on huomioitu kaikki vastaajat sekä vastineet, mutta pääpaino on ollut 

tuotehallinnalla. Tuotehallinnan näkökulmana on ollut koko ajan teknisen laitteen hallinta ja 

sen muutokset. Tuotehallinnan organisaatio on halunnut korostaa laitteen muokattavuutta 

ja laaja-alaisuutta niin pelkän laitteen kuin itse tuotantoketjunkin hallinnassa. Tuotehallinta 

on halunnut tutkimuksellaan edesauttaa tyyppikoodin monimuotoisuutta tuhoamatta 

kuitenkaan aiemman ja nykyisen koodin hyviä puolia. 

 

Tyyppikoodille haluttiin luoda sekä korostaa esitystapana kahta erilaista lähestymistä, sillä 

monialaisen tiedon esiintuomista haluttiin esittää näkökulmamuutoksilla. Se, että uuden 

tuotteen määrittely oli kesken, haastoi myös tutkimuksellisesti lähestymisen olemaan avoin. 

Tuotehallinta pitää tärkeänä sitä, että koodi on tarpeeksi kuvaava ja mukautuva, jotta myös 

tulevaisuuden ominaisuudet saadaan järkevästi kuvattua. Tuotehallinta pitää tärkeänä 

muiden organisaatioiden mielipiteitä ja haluaakin tuoda niitä uusiin ajatusmalleihin.   

Laitteen fyysisen koon määrittelyä tuotehallinta pitää haasteena, sillä aina kehitysversion 

päivittyessä, laitteen fyysisessä koossa saattaa tapahtua muutoksia. erityisesti uusissa 

laitteissa fyysiset koot ovat muuttuneet dramaattisesti komponenttien kehittyessä. 

Tuotehallinnan mukaan fyysisen koon määrittely ei ole kuitenkaan merkityksellinen, mikäli 

asia on huomioitu jo sen kirjastossa. Tärkeimpänä huomiona tässä oli keskeisesti se, että 

lopputuote ei ollut valmis. Täten keskityttiin kirjaamaan tyyppikoodeihin vain pääotsikoinnit 

ja tarkennettiin sen koodirakenne tukemaan uutta tuotetta. Koodi- tai tuoteavaimen 

määrittelyyn ei pystytty täten panostamaan sillä jo edellä mainitut tyyppikoodin rajoitteet 

estävät lopullisen avaimen luonnin. Avain koostuu kuitenkin aina lopputuotteen rakenteesta 

sekä valmiista tuotteesta, tyyppikoodin rakenteesta ja tyyppikoodin merkkikirjastosta.  

 

4.2 Kahden ideologian ratkaisumallit 

 

Tässä esitellään erilaisista lähteistä poimittujen havaintojen pohjalta ideoituja ratkaisuja 

uuden tyyppikoodin määrittelemiseen sekä siihen, että miten koodausta tulisi tehdä. 

Hahmotelmat on luotu Microsoft EXCEL- pohjaan ja niihin voi tutustua liitteiden neljä ja viisi 

(LIITE IV ja LIITE V) osin. Kuvassa 28 on esitelty ideoinnin tuloksia graafisessa muodossa 

tussitaululle piirrettynä. Siinä on ideoitu koodin rakennetta asennusteknisen ajatusmallin 

pohjalta sekä näkökulmasta, josta laitetta tai tuotetta kuvataan. Koodin ideoinnissa on 

tukeuduttu nykyisen koodin pohjalta nähtävään tuoterakenteeseen sekä toisessa 

näkökulmassa laitelähtöiseen näkökantaan. Koodeihin on sovellettu huomioita kyselyn, 

haastatteluiden ja palaverien osalta. Työssä niitä kutsutaan OLD- ja OUT -ratkaisuiksi. 

OLD-ratkaisu tukeutuu nykyisen koodin kaltaiseen lähestymiseen (vrt. ”OLD STYLE”) sekä 
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kokonaisuuden määrittelyyn. Tähän määrittelyyn käytetään pohjana tuotekokonaisuuden 

määritystä, missä OEM-laite on osa Konecranesin moduulia. OUT-ratkaisu tukeutuu 

komponenttilähtöiseen sekä enemmän myös kaupallisten toimijoiden laitelähtöiseen 

ratkaisuun (vrt. ”OUT OF BOX”). Näkökulmaan on sovelluttu laitelähtöistä tarkastelua, jossa 

tuote kasataan OEM-laitteesta Konecranesin tuotteeksi ja moduuliksi. Rajauksena koodille 

on asetettu tuotekokonaisuutta kuvaava asennuslevy, kaappiasennus tai lopullinen 

asennuspaikka on rajattu tuotemäärittelyn ulkopuolelle. 

 

            

       Kuva 28. Mind Map -ideointi koodin kehittämiseen, OLD / OUT. Lievonen. J, 2019. 

 
Koodin merkkikirjastoa ei ole tarkoituksellisesti avattu sen tarkoitusta kuvaamaa 

merkkitasoa pidemmälle, sillä sen sisältämä tieto ei ole tutkimuksen kannalta 

merkityksellistä. Osin tähän päätökseen on johtanut tila, jossa työhön kohdennettava 

lopputuote ei ole ollut lopullisesti määritelty tyyppikoodin kirjaston tarkentamiseksi. Työssä 

ei ole siis pääosaltaan otettu kantaa tyyppikoodin kirjastoon, vaan on haluttu tuoda esille 

sitä, mitä ominaisuutta tyyppikoodin merkin tulisi tukea. Uusi tyyppikoodi on luonnosteltu 

vanhan kirjaston pohjalta, mutta sen yksilöintejä ei ole tehty tai vahvistettu. Yleistyksen 

huomioon ottaminen on myös työn yksi osa-alueesta, täten kirjaston esitteleminen tai 

julkaisu ei tuo lisäarvoa tutkimukseen. Uusi koodaus ja merkistö on siten esitelty tässä 

osiossa vain niiden nimien sekä merkistön osalta, jotka ovat merkityksellisiä, esimerkkinä 

aakkosten ja numeroiden jäsentelyt. 
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4.3 Tulokset 

4.3.1 OLD STYLE _ mukaelma nykyisestä 

 
OLD-tyyppikoodaus on siis ideologisesti ajateltu olevan vanhaan koodin mukainen, mutta 

siinä olisi otettu huomioon kyselyiden, haastatelluiden sekä muiden tutkimusten tuloksia. 

Tässä koodissa on otettu huomioon muiden laitevalmistajien koodeja sekä halua 

muutokseen. Koodi on haluttu pitää rakenteeltaan samankaltaisena, vaikkakin sisältö olisi 

siinä muokattu. Täten myös merkkikirjaston määrittelyn suositukset perustuvat vanhaan 

D2-sarjan koodiin. Kuvassa 29 näkyy koodi kokonaisuutena ja se on jaoteltu osiin, jotta sen 

kirjastoa voidaan peilata nykyiseen. Koodin perusteena on laitekokonaisuuden määrittely ja 

Konecranesin toimitettava tuote. Koodin määritelmä löytyy kokonaisuudessaan myös 

liitteestä IV. 

 

 

Kuva 29. OLD STYLE- tyylinen tuotekoodaus, Lievonen. J, 2019. 

 
Laitteen tyyppikoodaus ja merkistö on jaoteltu kuuteen erilliseen moduuliin, jotka ovat 

nimettyjä laitetyypin ominaisuuksien mukaisesti. Nämä kuusi osiota ovat laite tai sen 

kategoria (DEVICE), tehollinen arvo (POWER), syöttävä verkko ja sen vaatimukset 

(NETWORK), asennustapa (INSTALLATION), liitynnän rajapinta sekä kommunikaatioväylä 

(COMMUNICATION) sekä lisävarustelu (ACCESSORIES). Nämä osiot voidaan jakaa niin 

tuotehallinnassa, suunnittelussa kuin tuotannossa halutun mukaisesti. Tässä tapauksessa 

koko 21-merkkinen koodi tulee määrittää, jotta laite voidaan toteuttaa kaikkien 

organisaatioiden avulla. Koodi on suunniteltu, niin, että sen kaikki merkit kirjoitetaan ERP-

järjestelmään ilman muunnoksia. Tuotenimikkeen revisiointi tai sen parametrointi eivät lisää 

merkkejä tyyppikoodissa, ne ovat PLM-järjestelmän ominaisuuksia. 

 

1. merkki / merkkijono ”D3HA1-” = DEVICE 

Kun nykyisen tyyppikoodin ensimmäiset merkit ovat kuvanneet myyntinimeä sekä 

sukupolvea, on sitä hieman täsmennettävä. Ensimmäiselle merkille ”D” (Device) 

voitaneenkin näin ollen jatkossa jalostaa parempaa kohdennusta, vaikka esimerkiksi 

kuvaamaan taajuusmuuttajaa. Merkille voidaan yleisesti ajatellen erilaisia kohteita tai 

tuotteita, mutta pääosin suosittelisin tässä yhteydessä kuvaamaan D-kirjaimella 

taajuusmuuttajaa englanniksi standardia mukaillen. Standardissa IEC 61800-3:2018 
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taajuusmuuttajaa tai moottoriohjainta kuvataan yksinkertaisena ohjausmoduulilla, BDM 

(Basic Drive Module) (IEC 61800-3, 2018), täten ”D” kuten ”DRIVE” voisi olla sopiva 

kuvaamaan Konecranesin moottoriohjausyksikköä. Ensimmäinen merkki olisi kirjastoltaan 

vain aakkosellinen ja tietyin osin rajattu. 

 

Toisen merkin osalta luontainen jatkumo on seuraava sukupolvi, jota kuvattaisiin numerolla 

kolme, ”3” (Generation). Täten merkki kertoo laitetyypin sukupolven ja kehityksen vaiheen. 

Toinen merkki olisi kirjastoltaan aakkosellinen tai numeraalinen riippuen tuoteperheen 

kohdennuksesta. Tämän työn laitteeseen suositellaan numeraalista koodia, koska se 

helpottaa manuaalista tarkastelua. Kolmantena merkkinä ”H” (Application) tähän olisi 

lisättynä kirjainkoodilla laitteen käyttökohdemäärittely. Merkin kirjasto tulisi sisältää vain 

aakkosia lukemisen helpottamiseksi. Tietylle tuotesarjan tai -perheen laitteelle voitaisiin 

sallia myös useampi käyttökohde, joten tämän merkin avulla voitaisiin määritellä sekä 

yleinen että kohdennettu käyttötarkoitus. Kohteen määrittely perustuisi tuotehallinnan 

kirjastoon. 

 

Merkkijonon neljänteen merkkiin ”A” (HW Manufacturer) voidaan kuvata OEM-

laitevalmistaja tai muita siihen liittyviä tarkennuksia. Merkkijonon viimeisenä merkkinä ”1” 

(Version) kuvataan OEM-valmistajan tuoteversiota. Neljättä merkkiä kuvataan aakkosin ja 

viidettä numeroin. Kuudes merkki ”-” on jaksotusmerkkinä väliviiva, joka kirjataan 

tuotemerkistöön, mutta sille ei luoda erillistä kirjastoa tässä vaiheessa. 

 

2. merkki / merkkijono ”0004” = POWER VALUE 

Merkkijonon seuraavat neljä merkkiä ”0004” kuvaavat laitteen tehollista arvoa (Current 

value). Huomioitavaa tässä sarjassa on se, että sen neljä merkkiä ovat varattu laitteen 

nimelliselle virran-antokyvylle [A]. Virta-arvon määrittelyn perusteena voidaan pitää 

halukkuutta sekä muiden laitevalmistajien samankaltaisuutta. Luku ja merkintä perustuu 

Konecranesin omaan virta-arvon määrittelyyn ja ei siten ole täysin vertailukelpoinen OEM-

valmistajan leima-arvoon. Merkkisarjan kirjastoon on varattu vain numeraalisia arvoja aina 

yhdestä yhdeksään määritellen siten virran 0-9999 ampeeriin [A]. 

 

 Merkki ”F”  

Merkki kuluu ”POWER VALUE”-sarjaan, mutta yksilöi tässä tapauksessa laitteen sallitun 

syöttöjännitteen. Tämän merkin ”F” (Supply) ja edellisen virta-arvomäärittelyn avulla 

voidaan laskea laitteen maksimaalinen nimellisteho. Tässä osassa merkki koostuu vain 

aakkosellisesta kirjastosta sen manuaalista tarkastelua varten. 
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3. merkki / merkkijono ”0” = NETWORK 

Kolmas merkkisarjan merkki ”0” (Electro-Magnetic Compatibility) kertoo laitteen 

häiriösuojausvastaavuuden ja aloittaa NETWORK-osion. Tällä määritellään laitteen 

sähkömagneettisen säteilyn suojausluokasta, eli siitä onko laitteessa erillisiä tai lisättäviä 

suotimia erilaisiin verkkotopologioihin nähden. Vaihtoehtoina tuotteeseen sisältyy joko 

kelluvan IT-verkon suodinkokonaisuus tai sitten maadoitetun TN-C/S-verkon vaatimat 

suodinkokonaisuudet IEC 61800-3 category C3 -mukaisesti. Merkki voi koostua 

numeraalisesta tai aakkosellisesta arvosta riippuen määrittelystä. Koodin luettavuuteen sillä 

ei ole merkitystä. 

 

 Merkki ”R”  

Viides merkki ”R” (Electrical Braking) kuuluu ”NETWORK”-sarjan toiseen määrittelyyn, 

jossa laitteen palautuvaa energiaa muokataan. Merkki kertoo, onko laiteessa sisäinen tai 

ulkoinen jarrukatkoja sekä siihen liitetty vastaava jarruvastus tai siten vaihtoehtoisesti 

kytkimet myös verkon suuntaan, jolloin palautuva energia muunnetaan verkkoon sopivaksi. 

Jarruvastuskäytössä tämä energia muunnetaan lämmöksi. Merkki sisältänee vain 

aakkosellisen kirjaston. 

 

4. merkki / merkkijono ”S” = INSTALLATION 

Merkkisarjan neljäs merkkisraja ja kirjain ”S” (Installation) kuvaa laitteen asennustavan 

tuotannossa. Merkki määrittelee niin asennustavan tuotehallinnan ja -laitetyypin mukaisesti. 

Asennustapa voidaan määritellä laitekoon, ”FRAME” mukaisesti, mutta sitä koodi ei yksilöi. 

Merkkikirjasto perustuu aakkosiin. 

 

 Merkki ”1”  

Tämä merkki kuuluu ”INSTALLATION”-sarjaan. Merkkijonon 14. merkki ”1” (Control) on 

varattu laitekokonaisuuden ohjausjännitteelle. Merkki yksilöi tuotekokonaisuuden kaikille 

muille laiteohjausosille sallitun toimintajännittealueen. Merkkikirjasto perustuu numeraalisiin 

arvoihin. 

 

5. merkki / merkkijono ”N11” = COMMUNICATION 

Viides merkkisarjassa merkkeineen kuvaa kommunikoinnin rajapintaa laitteiden sekä 

ohjauksien välillä. Merkkijono sisältää merkit ”N” (Communication), tämä kuvaa laitteen 

kenttäväyläratkaisuja. Tämän merkin kirjasto sisältää vain aakkosia. Toinen jonon merkki 

”1” (I/O) kertoo laiterajapinnan koskettimet, niin tulot kuin lähdötkin. Kolmas merkki ”1” 

(Options) on lisätty kertomaan mahdolliset variaatiot ja lisäykset tuotteessa. Se on tarkoitus 
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myös lisätä merkistöä edelliseen merkkiin liittyen, joten näin myös mahdolliset 

tuotelaajennukset on huomioitu tyyppikoodissa. 

 

6. merkki / merkkijono, ”A11” = ACCESSORIES 

Kuudennen sarjan ja sen merkkijonon ensimmäinen kirjain ”A” (Mechanical Brake Control) 

yksilöisi laitetyypistä riippuen laitteen sisäisen ulkoisen jarrun ohjauksen. Kirjasto sisältää 

tässä kohtaa vain aakkosia. Lisävarustelun merkistö yksilöi myös laitteen sisäiset 

kytkennät, liittimet ja erilaiset johtosarjat, merkillä ”1” (T+W, terminals + wirings) 

kohdennetaan varustelu joko vakioituihin tai asiakaslähtöisiin valintoihin. Tyyppikoodin 

viimeinen merkki ”1” (Markings) on varattu johdin- ja laitepositiomerkinnöille. Merkki 

toteuttaa kirjastoltaan vain numeraalisia arvoja ja on määritetty edellisen merkin tapaan vain 

vakioituihin tai asiakaslähtöisiin vaihtoehtoihin. Merkkijonon kirjastosta riippuen valinta voi 

olla yksinkertainen, yksiselitteinen tai sitten erillisellä yksilöinnillä kerrottava parametri (vs. 

parametrointi). 

 

Kokonaisuudessa tämän mallin tyyppikoodi on siten 21-merkkiä pitkä ja yksilöi laiteen 

tuotekokonaisuudeksi. Tämä saa siten nimekehallinnassa nimikenumeron ja sille 

versioinnin (engl. revision). Määrittelyiden perusteet on todennettu kyselyn, haastatteluiden 

ja palaverien osalta sekä niissä on huomioitu vanhan koodin parhaat puolet.  

4.3.2 OUT OF BOX _ näkökulman muutos 

 

OUT-tyyppikoodaus on ajateltu mukailevan enemmän OEM-valmistajien koodeja, mutta 

siinä on myös otettu huomioon kyselyiden, haastatelluiden sekä muiden tutkimusten 

tuloksia. Koodin rakenne on hieman edeltävää erilainen ja tässä on lähtökohtaisesti otettu 

enemmän huomioon laiterakennetta kojekaapissa ja tuotannossa. Tässä koodissa on otettu 

huomioon enemmän muiden laitevalmistajien koodeja sekä halua muutokseen. Kuvassa 30 

näkyvä koodi on esitelty kokonaisuutena ja on jaoteltu osiin siten, että sen merkkikirjastoa 

voidaan peilata nykyiseen. Tämän tyyppikoodin perusteena käytetään lähtökohtaisesti 

OEM-valmistajan tuotetta, jonka ympärille laitekokonaisuus on rakennettu PLUS/MIINUS-

koodaamisen periaattein. Koodin määritelmä löytyy myös liitteestä viisi (LIITE V) ja on 

kokonaisuudessaan 28-merkkinen ilman sen PLUS-merkkejä. Tyyppikoodin PLUS-

merkkejä ei ole tarkoituksellista kirjoittaa PDM / ERP-järjestelmiin Konecranesin 

organisaatiossa, johtuen juurikin järjestelmien rajoitteesta koodin merkkijonoon (kts. 

kappale 2.2.2). Asiakasdokumentoinnissa merkit voidaan säilyttää selkeyden lisäämiseksi. 
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Kuva 30. OUT OF BOX- tyylinen tuotekoodaus, Lievonen. J, 2019. 

 

Laitteen tyyppikoodaus ja merkistö on jaoteltu tässäkin koodissa useampaan osioon, jotka 

ovat nimettyjä laitetyypin ominaisuuksien mukaisesti. Tässä koodissa on tosin tarkennettu 

muutamia kohtia, jotka perustuvat laitelähtöiseen valintaan. Nämä seitsemän osiota ovat 

laite tai sen kategoria (DEVICE), tehollinen arvo (POWER), syöttävä verkko ja sen 

vaatimukset (NETWORK), liitynnän rajapinta sekä kommunikaatioväylä 

(COMMUNICATION), asennustapamäärittelyt (INSTALLATION), lisävarustelu 

(ACCESSORIES) sekä yksilöinnit johdinsarjoissa (WIRING). Nämä osiot voidaan jakaa niin 

tuotehallinnassa, suunnittelussa kuin tuotannossa halutun mukaisesti. Tässä tapauksessa 

koko 28-merkkinen koodia ei ole tarpeen määrittää, jotta laite voidaan toteuttaa kaikkien 

organisaatioiden avulla. Tyyppikoodin lyhyin merkkijonon määriteltävyydestä koostuu sen 

ensimmäisistä 16 -merkkistä. Määrittelemättömien osioiden merkit kirjoitetaan nollina 

järjestelmiin ”…xx+X000…”, sekä voidaan lisätä PLUS-merkein asiakasdokumentointiin, 

mikäli ominaisuus on tietyin osin määritelty. 

 

Tässä tulee siis erityisesti huomioida nollanumeroinnin vaikutus, joka määrittelee sen, että 

tuote tulee tuotehallinnan määrittelyn mukaisena tai sitten kokonaan ilman kyseisen merkin 

kuvaavaa kokonaisuutta. Koodin merkkijonon 17. -merkin kohdalta määrittelyt ovat siten 

vapaaehtoisia, mikäli itse lopputuotteeseen ei haluta mitään lisäominaisuuksia. Tällöin 

valitsematon ominaisuus kirjataan nollaksi. Koodi on suunniteltu niin, että kaikki sen merkit 

kirjoitetaan ilman muunnoksia. Määrittelemättömän ominaisuuden nollamerkitkin 

kirjoitetaan täten PDM- ja ERP-järjestelmäintegraatiossa. Lisämerkit, kuten MIINUS-merkit 

kirjoitetaan kaikissa järjestelmissä sen määrittelyn mukaisesti, mutta PLUS-merkit 

suodatetaan pois. Täten merkkijono jää alle järjestelmärajoitteen, 30-merkkiseen jonoon 

(kts. kappale 2.2.2). Tuotenimikkeen revisiointi tai sen parametrointi eivät lisää merkkejä 

tyyppikoodissa, ne ovat PLM-järjestelmän ominaisuuksia. 

 

1. merkki / merkkijono ”D3NA1-” = DEVICE 

Merkkijono määrittelee laitteen DEVICE-osion. Tämän sarjan ensimmäinen merkki ”D” 

(Device) ei eroa OLD STYLE-koodin vastaavasta, merkki kuvaa laitetyyppiä ja -sarjaa. 

Kirjastoltaan merkki tukee vain aakkosia, nollaa [0] tai O-kirjainta ei sallita, kuvaavana voisi 

käyttää kirjainta D = DRIVE. Myöskään toinen merkki ”3” (Generation) ei eroa edeltävästä, 

se kuvaa laitteen sukupolvea kehitysurallaan.  
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Merkkijonon kolmas merkki ”N” (HW, hardware) eroaa OLD STYLE-koodista, se ei 

määrittelekään laitteen käyttötarkoitusta, vaan yksilöi laitetyypin. Tässä määrittelyssä 

käyttökohde on vapaa, mutta laite määritellään sen kytkentätavan ja komponentiikkaan 

suhteen. Tämän koodin tarve perustuu siihen, että laitteelle ei anneta suoraan 

käyttökohdemäärittelyä, vain pelkkä laiteyksilöinti. Esimerkiksi taajuusmuuttaja (AC-AC), 

invertteri (DC-AC) ja verkkoonjarrutuslaite (AC-DC) (engl. regeneration) eroavat toisistaan 

ja merkistöltään. Neljäs ”A” (HW Manufacturer), viides ”1” (HW Version) sekä kuudes ”-” 

merkki eivät eroa määrittelyltään OLD STYLE-koodiin verraten. (vrt. 4.3.1; 1.merkki). 

 

2. merkki / merkkijono ”0004” = POWER VALUE 

Toinen merkkisarja merkkeineen ”0004” (Current value) määrittelee laitteen nimellisen 

virran tai virranantokyvyn yrityksen politiikan mukaisesti. Määrittely on samanlainen OLD 

STYLE-koodin mukaisesti (vrt. 4.3.1; 2.merkki). Perusteena muutokselle on sama kuin OLD 

STYLE-koodissa. 

 

 Merkki ”F”  

Tämä merkki ”F” (Supply) kuuluu samankaltaisesti POWER VALUE -kohtaan, joka 

kohdentaa laitteen nimellisen teholuokan. Todentaminen vastaa edellisen koodin arvoja. 

Tämä koodi päättää perusteen laitemääritykselle, mutta laitteen tilaus vaatii vielä 

seuraavien viiden merkin arvojen täytön. 

 

3. PLUS-merkki / merkkijono ”0R” = NETWORK 

Merkkisarja ”0” (EMC), ”R” (Electrical Braking) liittyy NETWORK-sarjan määrittelyihin ja 

eivät siten eroa mitenkään edeltävän OLD -tyyppikoodin tarkoituksestaan (vrt. 4.3.1; 3. 

merkki). 

 

 Merkki ”A”  

NETWORK-sarjan tarkennuksiin on lisätty tyyppikoodin viides merkki ”A”(Connection). 

Tällä merkillä pyritään yksilöimään laitteen liityntäpisteitä, niin AC kuin DC liittimien osalta, 

jotta laiteen komponentiikka voidaan määrittää tilausta varten. Osassa laitesarjaa ja sen 

tuoteperhettä nämä molemmat vaihtoehdot ovat saatavilla. Merkin kirjasto tukee vain 

aakkosia. 
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 Merkki ”2”  

NETWORK-osiin liittyy myös laitteen IP-luokitus (International Protection), joka kertoo 

laitteen suojaluokituksen niin kosketuksen kuin nesteen vaikutuksen suhteen. Tällä merkillä 

”2” (Device IP) halutaan yksilöidä OEM-valmistajan laitteen tiiveyttä ja luokkaa. Merkin 

kirjasto tukee vain numeroita kuvaavin osin, esimerkiksi 2 = IP2x, 5 = IP5x. 

 

4. PLUS-merkki / merkkijono ”N11” = COMMUNICATION 

Neljännen merkkisarjan kirjain ”N” (Communication) ei eroa määrittelystä edeltävään, tällä 

määritellään vakioitu kenttäväylä laitteelle sekä mahdollinen vakioitu I/O -rajapinta. Tämä 

merkki on 16. ja päättää OUT OF BOX-sarjan minimimäärittelyn. Merkkisarjan toinen ”1” 

(I/O) ja kolmas numero ”1” (Options) vastaavat samanlaisen rajapinnan määrittelyä OLD 

STYLE-koodin mukaisesti (vrt. 5. merkki). Kenttäväyläratkaisuina toimivat teollisuuden 

yleisimmät kommunikaatioväylät PROFIBUS, PROFINET, CAN jne. 

 

 Merkki ”1”  

Tämä 19. merkki ”1” (Control) kertoo laitteen ohjausjännitteen sekä mahdollisten 

lisävarusteiden jännitetason. Tämä vastaa määrittelyltään OLD STYLE-koodin merkkiä 

numero 15. (vrt. 4.3.1; 4. merkki). 

 

5. PLUS-merkki / merkkijono ”S11” = INSTALLATION 

INSTALLATION -kohta määrittelee molemmissa koodeissa oman kirjastonsa, näin niiden 

vertailu ei suoraviivainen. Tällä koodisarjalla halutaan yksilöidä valmistettava tuote lopullista 

asennusta varten. Vanhassa laitekannassa tätä ei välttämättä tarvita, sillä asennuspaikka 

on jo valmiina. Tämän PLUS-merkin takaa löytyvällä kirjaimella ”S” (Assembly Plate) 

kuvataan asennuslevyn kokoa, johon kyseinen OEM-laite halutaan asentaa. Levyn koon 

määrää sen asennuskaappi, joka on vapaasti valittavissa merkkikirjaston avustuksella. 

Seuraavalla merkillä ”1” (Coating) halutaan määrittää asennuslevyn materiaali ja pinnoitus. 

Tämä on tärkeää, sillä tietyillä pinnoitteilla etenkin EMC-suojaus saattaa muuttua. 

Kolmannelle merkillä ”1” (Assembly Method) kerrotaan laitteen asennustapa, 

mahdollisuuksia koodissa tulee olla niin läpiasennukselle kuin seinäkiinnityksellekin. Tässä 

yhteydessä voidaan määritellä myös OEM-laitteen fyysistä kokoa (FRAME). 

Kokonaisuudessaan merkkijono kuvaa samoja asioita kuin OLD STYLE-koodi, mutta sen 

laajennettavuus ja muokattavuus on tässä parempi. 
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6. PLUS-merkki / merkkijono, ”TA1” = ACCESSORIES 

Kuudes merkkijono kuvaa ACCESSORIES -kenttää, jossa määritellään tuotteen 

lisävarustelu. Merkistö viittaa OLD STYLE -koodin osioon, mutta kohdentaa kuitenkin 

varustelun vaihtoehtoja. Merkkisarjan toinen kirjain ”A” (Mechanical Brake Control) omaa 

saman kirjaston, muut sarjan merkit ovat uudelleen määriteltyjä. Merkkisarjan 

ensimmäisenä koodina ”T” (External Power Supply) voidaan määrittää 

tuotekokonaisuuteen oma jännitelähde, joko muuntaja (AC-AC) tai teholähde (AC-DC), 

mikäli laitteelle vaaditaan ulkoisia teholähteitä.  Koodisarjan kolmas merkki ”1” (Variables) 

voidaan yksilöidä kirjaston tai parametroinnin avulla sen vakioidusta tyypistä aina 

asiakaslähtöiseen muutokseen asti. 

 

7. PLUS-merkki / merkkijono, ”A11” = WIRING 

Viimeisenä merkkisarjana käsitellään laitteen johdotuksia ja riviliittimiä. Myös tämä koodi on 

vertailukelpoinen OLD STYLE-merkistöön, jossa kuvaavana tyyppinä on ”ACCESSORIES”, 

tiettyjä tarkennuksia ja muutoksia tässä ideologiassa on kuitenkin enemmän. Ensimmäinen 

merkki ”A” (Terminals) yksilöi laitteessa käytettävät liittimet, toinen merkki ”1”(Wiring) yksilöi 

ja määrittelee käytettävät johtimet ja johdinsarjan materiaalit. Kolmas merkki ”1” (Markings”) 

toistaa OLD STYLE-koodin kirjaston ja tarkoituksenmukaisuuden (vrt. 4.3.1, 6. merkki). 

Perusteet tälle löytyvät tuotteen suunnittelusta sekä valmistuksesta, jossa on tärkeää tietää, 

että minkälaisilla liitynnöillä ja johtimilla lopputuote valmistetaan. Täten myös asiakkaalle 

voidaan antaa vaihtoehdot ja kustannus. 

 

Kokonaisuudessa tämän OUT OF BOX -mallin tyyppikoodi on 28-merkkiä pitkä ja yksilöi 

laitteen tuotekokonaisuudeksi. Tämä saa luomisen jälkeen nimekehallinnassa 

nimikenumeron ja sille versioinnin (engl. revision). Koodi voidaan myös hallinnollisesti jakaa 

kaikkien osioiden nimikkeiksi, jos niiden avulla kokonaisuutta on helpompi hallita. 

Perusteena tälle ideologialle löytyy näkökulmasta ja varaosien toimitusten hallinnasta. 

 

4.4 Analyysi  

 

Laatu ja paikkansapitävyys sekä arviointi ovat tieteellisessä tutkimuksessa aina 

merkityksellisiä, koska ne auttavat meitä ymmärtämään kokonaisuuksia sekä kehittämään 

lopputuotteita paremmaksi. Todentamisella varmistetaan, että tutkimus on päässyt 

tavoitteisiinsa niiden osalta, jotka ovat olleet tutkimuskysymyksiltään ensisijaisia. 

Tutkimuksen tuloksia on peilattu siirrettävyyteen järjestelmissä ja muissa asiayhteyksissä, 

sovellettavuuteen muissa tuotteissa, uskottavuuteen sen vanhan koodin osalta sekä 
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totuudellisuuteen ja vahvistettavuuteen. Tutkimus on todennettu käytännön soveltamisen ja 

haastatteluiden kautta, jossa huomioidaan muutoksen läpivienti, uusi tuote sen suunnittelu, 

valmistus, asiakas sekä itse tuotekokonaisuus tuotehallinnan näkökulmasta. 

4.4.1 Tavoite 

 

Tavoitteena tutkimuksella on ollut saavuttaa uudelle tyyppikoodille mahdollisuudet korvata 

nykyinen koodaustapa toisella. Tuloksien vertailu keskenään antaa hyvän kuvan, kuinka 

koodi mukautuu.  Vastaavuutta on yritetty hakea nykyisen koodin määrittelystä sekä 

ulkoisten että sisäisten koodien tarkastelulla. Näkökulman muutoksella on haluttu korostaa 

sitä, että koodaamiseen voidaan löytää myös tavoitteellisia hyötyjä. Tämä tosin saattaa 

vaatia isompia muutoksia jatkossa. 

 

Tutkimuksen tavoite jäi kuitenkin hieman odotetusta. Tutkimuksella haluttiin korostaa uuden 

koodin lanseeraamista sekä tuoteyksilöintiä. Valitettavasti tuotteen määrittelyn 

keskeneräisyys vaikeutti merkkikirjaston päivitystä. Myös tavoitteellinen koodiavaimen 

luonti jäi keskeneräiseksi, kun lopputuote ei ollut valmis. Tuotteen koodiavain voidaan 

määritellä vasta, kun tyyppikoodin merkkikirjasto on täydellinen ja tukee valmistettavaa 

tuotetta ja sen rakennetta.  

 

Tavoite tyyppikoodin heikkouksien ja vahvuuksien löytämiseksi saavutettiin sekä uudelle 

tuotekoodille pystyttiin rakentamaan konkreettiset mallit (OLD / OUT), jotka tukevat niin 

uutta tuotetta kuin yrityksen eri järjestelmiä. Koodien merkistöä on mietitty niin suunnittelun, 

valmistuksen kuin laitekokonaisuuden ja sen elinkaaren pohjalta. Koodeissa on tuotu esille 

yleiset hyvät ehdot sekä haastatteluiden ja kyselyn pohjalta on korjattu tai tarkennettu 

tiettyjä määrittelyjä. 

4.4.2 Luotettavuus ja laatu 

 

Tulosten ja kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomio 

viiteen erilaiseen kategoriaan: siirrettävyyteen ja sovellettavuuteen, totuudellisuuteen sekä 

vahvistettavuuteen että uskottavuuteen. Näiden arvioineissa on syytä kiinnittää huomiota 

myös oman kokemuksen kritiikkiin sekä tutkimuksen ennakko-odotuksiin. 
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SIIRRETTÄVYYS 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan, että tutkimuksen tulokset olisivat käytettävissä useassa eri 

kohteessa. Tässä koodi on rakennettu nykyisen tuotteen määrittelyn avulla, mutta sovellettu 

tulevaan laitesarjaan sopivaksi. Kun uudella laitteella on paljon mukautuvia osioita, on 

tyyppikoodauksen sovellettavuuteen löydetty vertailtavien tulosten osalta monia piirteitä, 

jotka tukevat koodin muokattavuutta.  

 

Koodi noudattelee niin laitevalmistajien kuin muidenkin ulkopuolisien tyyppikoodien 

määrittelyitä todentaen ne aina valmistajan kuin asiakkaidenkin mielipiteitä kuunnellen. 

Tutkimuksessa on vastattu niin laitevastaavien kuin sisäisten asiakkaidenkin huomioihin, 

jotta uudelle koodille saataisiin mahdollisimman laaja-alainen näkemys. Näkemysten 

samankaltaisuudet on koostettu tyyppikoodille lisäyksinä ja muutoksina, kun taas eriävät 

mielipiteet ja tietyt yksilöinnit on tarkasteltu kokonaisuuden kannalta merkityksellisinä. 

Nämä on siis joko integroitu tai sivuutettu koodin osioita. Kahden tyyppikoodin ratkaisussa 

molempiin ei ole saatu täysin samoja asioita sisällytettyä, joten tuotehallinnalla jääkin 

arvioitavaksi, mitä lähestymistä tulee tulevaisuudessa suosia ja käyttää. Määrittelyn tulee 

perustua materiaalivirtojen näkökulmaan, jossa joko panostetaan laitemoduulien hallintaan 

komponentti- tai laitekokonaisuuslähtöisesti. Tutkimuksen tulokset voidaan siirtää suoraan 

tukemaan seuraavia tutkimuksia, jolloin tämän tuloksia voidaan laajentaa myös useampaan 

tuotteeseen. Yrityksen ulkopuolisessa näkökulmassa on syytä aina keskittyä yrityksen 

lähtökohtaisiin järjestelmiin ja koodauksen laajuuteen. Tämä tutkimus on mukautettu 

Konecranesin järjestelmiin ja sen tuotteisiin.  

 

SOVELLETTAVUUS 

Tutkimuksen tulokset voidaan jakaa yrityksen sisällä käytettäväksi laajemmalla saralla 

myös muilla tuotteilla, ainakin saman laitetyypin tuoteperheillä. Kokonaan toisen tuotteen 

tuoteperheen laitteisiin koodia ei voida suoraan soveltaa, vaan niille tulee luoda oma 

merkkikirjasto. Koodaustavan valinta tulee määrittää laite- ja tuotekohtaisesti. Tutkimuksen 

tuloksien perusteella voidaan kuitenkin valita uudelle tutkimukselle ja tuotteelle soveltuva 

koodaustapa, ”OLD STYLE” tai ”OUT OF BOX”. Sovelluttuuden arviointi ulkopuolisisin 

toimijoiden tulee arvioida aina tapauskohtaisesti ja tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan 

verrannollisia kaupallisiin ratkaisuihin.  
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TODELLISUUS 

Todellisuuden arvioinnissa tarkastellaan tutkimuksen johtopäätöksien summaa ja niiden 

kuvausta tutkimuskohteen todelliseen tilaan verraten. Tutkimuksella pystyttiin osoittamaan 

konkreettinen kehityskohde sekä todentamaan nykyisen koodaustavan puuteet. 

Tutkimuksen kyselyyn ja haastatteluihin osallistuivat ainoastaan yrityksen sisäiset henkilöt, 

joten todellisiin ongelmiin pystyttiin vastaamaan vain sisäisten asioiden ja asiayhteyksien 

toimesta. Ulkopuoliset lähteet ja vertailut on perustettu vain kirjalliseen antiin. Tutkimuksen 

johtopäätöksillä pystyttiin kuitenkin tätä vasten luomaan konkreettiset vastineet nykyisin 

käytössä olevalle koodille sekä miettimään tulevaisuuden tuoterakennetta. Johtopäätökset 

tukevat myös muiden laitevalmistajien näkemyksiä tyyppikoodeista. Molemmat tutkimuksen 

tulokset tukevat yrityksen tulevaa laitekokonaisuutta sekä ovat täten määriteltävissä 

tuotekokonaisuudeksi. Tutkimuksesta valittu lopullinen toteutustapa tulee arvioida koko 

toimitusketjun lävitse erikseen tulevaisuudessa. 

 

VAHVISTETTAVUUS 

Tutkimuksen päätelmiä sekä tuloksia vahvistetaan kyselyn vastauksien, haastatteluiden 

päätelmien sekä huomioiden, että ulkopuolisten tutkimusten avulla. Näiden vertailujen ja 

huomioiden valossa on kehitetty tuotehallintalähtöisesti uudet koodaustavat, joissa 

korostunee vielä arviot laiteen todellisesti kokoonpanosta. Tutkimuksen päätelmät 

tukeutuvat näiden triangulaatioon. 

 

USKOTTAVUUS 

Tutkijan ennakko-odotukset olivat korkealla, sillä hän on työskennellyt aktiivisesti kyseisen 

tyyppikoodin parissa aiemminkin urallaan. Alkuperäisen suunnitelman pohjalta tutkija 

odottikin työltä paljon laajempaa osallistuvuutta yrityksen järjestelmään sekä uuden koodin 

integroimista jopa käytännön tasolla. Tutkimuksen edetessä oli kuitenkin pakko huomata, 

että pelkän rakenteellisen määrittelyn laajuus ja sen sitouttaminen yleisiin ehtoinen toi 

merkittävästi uutta tutkittavaa. Työn tavoite jäikin täten hieman vajaaksi, koska ennakko-

odotukset olivat korkealla. Tutkija piti lähtötilanteeseen pohjautuen omaa näkemystään 

laajana, mutta huomasi kuitenkin oppineen tutkimuksellaan paljon koodien 

mukauttamisesta. Tutkimuksessa otettiin huomioon tutkijan omat kokemukset nykyisen 

koodin osalta sekä siirrettiin osaksi tutkimuksen tuloksia. Tutkija osallistui myös kyselyyn, 

jotta tavoitteellisuus konkreettiseen tyyppikoodiin voitiin todentaa myös tutkijan osalta. 
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4.4.3 Yleistykset 

 

Uusien ja suositeltujen tyyppikoodien merkistö on suunniteltu sen pohjalta, että koodia 

voidaan laajentaa ainakin muiden saman laitemoduulin tuotteille. Tällä viitataan yrityksen 

muihin taajuusmuuttajiin D2-sarjan ulkopuolelta. Koodi on uusin määrittelyin hieman 

laajempi kuin nykyisellään muissa tuoteperheissä käytetty vastaava koodaus, mutta 

tarkennuksin sopii myös niissä käytettävän. Uuden tyyppikoodin yleistyksinä voidaan pitää 

valmistajan ja teholuokan määrittelyä sekä laitteen lisävarustelua. Koodin rakennetta 

voidaan hyödyntää myös yrityksen muissa tuotemoduuleissa, täten merkkikirjasto tulee olla 

yksilöllinen ja tarkasteltu ristiin eri organisaatiossa. Koodin ensimmäisten merkkien osalta 

on huomioitu laitesarjan valinta rakenteen yleistämistä varten, joten tutkimus ei näe 

suoranaista estettä koodin lanseeraamista myös muihin tuoteisiin ja -rakenteisiin. 

 

Koodin yleistämistä yrityksen ulkopuolisiin laitteissa pitää arvioida aina tapauskohtaisesti, 

mutta suoranaista estettä ei sille ole. Koodi on vapaasti valittu aakkosien ja numeroiden 

vaihdellessa sekä se täsmennetään aina tuotteelle kirjaston erillismäärittelyllä. 

Tyyppikoodin rakenne voidaan jakaa yleistyksenä, mutta kirjaston tulee aina olla 

toimittajakohtainen. Täten samaa rakennetta hyödyntäessä yrityksen ulkopuolella, 

tyyppikoodin kirjaston tekijäoikeudet on aina valmistavalla organisaatiolla. Siten myös 

kopiointisuoja ja oikeudet koodiin on määritelty. 

 

4.5 Hyödyt_ POSITIIVINEN 

 

Käyttöjärjestelmät ja ohjeistus 

Tyyppikoodien luominen on perustunut nykyisten järjestelmien reunaehtoihin. Yrityksen 

järjestelmät ja niiden ohjelmistot ovat nykyaikaset ja mukautuvat. Konecranesilla on ollut jo 

pitkä historia erilaisten ERP ja PDM-järjestelmien suhteen, ja nykyiset eivät ole ainakaan 

heikoimpia edeltäviin. Uusien koodien suhteen järjestelmien rajat on otettu huomioon ja 

niiden tuomat lisäominaisuudet on huomioitu. Tästä hyvänä esimerkkinä on tyyppikoodin 

versiomerkin poisto, joka on yksilöinyt pääpiirteessään laiteohjelmiston versiot. Nykyisen 

PDM-järjestelmän versionumeroinnin mukaisesti, tämä voidaan integroida nyt sitä hyväksi 

käyttäen (vrt. revisiointi TeamCenter nimikkeellä, kappale 2.2.1). SAP ERP koodi voidaan 

tarvittaessa myös lyhentää spesifikaation osalta, sille sen yksilöinti muodostuu 

nimekenumeron avulla uniikiksi. Kuitenkin kummankin koodin merkit jäänevät alle sallitun 

merkistön, joten pakollisille lyhennyksille ei ole tarvetta. Tämä poistaa järjestelmäkirjaston 

tarpeen kokonaan. Näiden molempien järjestelmien avulla uusilla tyyppikoodeilla voidaan 
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saavuttaa merkittäviä parannuksia tuotantoon ja tuotehallintaan. Koodin muutoksella 

voidaan vaikuttaa myös merkittävästi ohjeistuksen uusintaan sekä merkkikirjaston laatuun 

että sen kuvauksiin. 

 

OLD STYLE 

Tämän koodauksen osalta merkittävimmät muutokset ja sen positiiviset asiat liittyvät 

Konecranesin taajuusmuuttajalaitteen tuotehallintaan sekä erityisesti laitteen teholliseen 

virta-arvo määrittelyyn. Myös kokonaisuuden johdinsarjojen ja merkkausten määrittelyihin 

on kiinnitetty erityistä huomiota. Hyvä puolena voidaan mainita, että tämä koodi säilynee 

melko pitkälti samankaltaisena nykyiseen verrattuna, joten sen omaksuminen eri 

organisaatioissa on helppoa. Koodissa on otettu myös erityisesti huomioon sen suunnittelu, 

jota tämä koodi täysin tukee. Koodille joudutaan kylläkin tekemään uudet E3-moduulit, 

mutta samankaltaisia pohjia sekä niiden elementtejä että järjestelmäintegraatiota voidaan 

täysin kopioida ja hyödyntää. Tämä vähentää merkittävästi lanseerauksen yhteyteen 

tehtävää työmäärää. 

 

OUT OF BOX 

Tämän koodin ehdottomasti paras ominaisuus liittyy näkökulmamuutokseen. Koodissa on 

helppo eriyttää pelkkä OEM-laite ja sen tyyppi Konecranesin tyypityksin. Tämä vastaa 

osaltaan myös kentän mielipiteeseen, jossa erilaisten takuu- ja varaosien määrittelyyn 

löytyisi vastineita jo tyyppikoodista. Etuina voidaan mainita myös OLD STYLE-koodiin 

verraten laajempi varustelun määritys sekä tiettyjen osien yksilöinti. Samana hyvänä 

puolena on myös laitteen tehollisarvon määritys sekä mahdollisen fyysiseen koon määrittely 

kirjaston perusteella. Tämä koodi tukee paremmin myös asiakaskustomointia, joten 

räätälöinti ja muokkaaminen ainakin koodin osalta on helpompaa. Koodi tukee myös 

tilannetta, jossa jo määriteltyyn laitekokonaisuuteen lisätään tai vaihdetaan komponentteja 

tai sitä muokataan merkittävästi sen määrittelyjen mukaan. 

 

4.6 Haitat _ NEGATIIVINEN 

 

Käyttöjärjestelmät ja ohjeistus 

Uudet koodin on luotu tuotehallinnan näkökulmaa parhaiten tukien, mutta heikoimpina 

ominaisuuksina järjestelmien suhteen voidaan mainita se, että pääosin uusille koodeille 

tulee luoda nimikkeet ja kirjasto. Kirjaston määrittely ja luominen ei ole kovinkaan helppoa, 

sillä sen tulee tukea kaikki mahdolliset variaatiot. Tämä taas puolestaan aiheuttaa 



104 
 

 
 

muutokset suunnittelunimikkeissä ja pahimmassa tapauksessa tarvitaan satoja uusia 

komponentteja. Koodipituuden kasvaessa myös määrittelyt kasvavat ja tämä lisää painetta 

niin tuotehallinnassa kuin suunnitellussakin. ERP- ja PDM-järjestelmissä pituudella ei ole 

merkitystä, kunhan pysytään sallitun raja-arvon sisällä. Mikäli koodia joudutaan 

kasvattamaan tulevaisuudessa, joudutaan tarkastelemaan myös järjestelmäintegraatiossa 

olevan kirjaston luomista. Jokainen merkki lisää olennaisesti määrittelyä jokaisessa 

organisaatiosolussa. Negatiivisena puolena on myös merkkikirjaston täydellinen uusinta, 

jotta se vastaa uuden tuotteen määrittelyä. Koodien muutoksella on vaikutus myös ohjeisiin, 

joten niiden osalta työtä on myös merkittävästi lisättävä. 

 

OLD STYLE 

Tämän koodin merkittävänä heikkoutena on sen kokonaisuusmäärittely. Pelkällä 

tyyppikoodilla ei voida lukea OEM-laitemäärittelyä tai yksilöidä tiettyä komponentiikkaa. 

Koodi ei tue fyysisen koon määrittelyä eikä se mahdollista kovin suurta asiakaskustomointia 

ilman kirjaston muokkaamista. Koodi ei myöskään täysin saata tukea kentän mielipiteitä tai 

haluja.  

 

OUT OF BOX 

Tässä koodissa haasteina ovat sen merkkijonopituuden kasvaminen sekä totaalinen 

näkökulman muutos. Se aiheuttaa ainakin suunnitteluun osaltaan täysin uusien moduulien 

luomisen sekä mahdollisesti myös järjestelmäintegraatioiden tarkastamisen että 

muokkaamisen. Myös koodi pituuden kasvattaminen lisää sekaantumista sekä loppuosan 

0-numerointi voi osaltaan vaikeuttaa luettavuutta kentällä. Asiakaskustomoinnin lisäys 

vakioituun tuotteeseen lisää aina haasteita niin tuotehallinnassa, suunnitellussa, 

tuotannossa kuin varaosien saatavuudessakin. 

 

4.7 Vertailu 

 

Tyyppikoodin vertailuun on valittu nykyisen D2-mallisarjan alkupään tuote, jossa teholuokka 

on pieni, käyttötarkoitukseltaan nostoliike. Tuotteen ja laitemallin syöttöverkko tukee 380 - 

500Vac syöttöverkkoa, 50/60Hz-taajuuudella sekä sille on määritelty 1-vaiheinen 

ohjausjännite. Laitteen malliversiointi tukee 5E-revisiota. Sähköiseltä jarrutustavaltaan 

tuotteessa on sisäinen jarrukatkoja ja ulkoinen vastus sekä kommunikointirajapinnaltaan se 

vastaa Konecranesin perusmäärittelyä. Laite on määritelty IT-verkon topologiaan sekä on 

asennustavaltaan vakioitu. Tyyppikoodi on vakioituna 15 -merkkinen ja kokonaisuudessaan 

”D2H003FV5EA001L” (ruskea koodausmerkistö). Kuvassa 31 on vertailtu nykyistä 
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koodaustapaa uuteen OLD STYLE -tyyppikoodimäärittelyyn. Nykyinen koodi on määritelty 

uuden vierelle merkkijonopituuden mukaisesti (vihreä koodausmerkistö), koodia ei ole 

osioitu merkkikirjastoon eikä sitä ole kohdistettu valittujen ominaisuuksien mukaisesti. 

 

OLD STYLE 

Verratessa kahta samantyyppistä koodia, huomataan helposti, että muutokset ovat verraten 

pieniä. Kirjaston muokkautuessa myös valmistettava laite muokkaantuu, jolloin kaksi 

hyvinkin samantyyppistä koodia eroavat lopputuotteena merkittävästi. Jossain tilanteessa 

tämä saattaa aiheuttaa sekaannusta tuotannossa tai kentällä. Tämä tulee huomioida 

koulutuksissa. Isoimpina muutoksina uudessa tyyppikoodissa (OLD STYLE) ovat sen 

teholuokan määrittely, version ja OEM-valmistajan maininta sekä tarkennukset 

asennukseen liittyen. Kommunikaatiorajapinnan sekä muiden osioiden tarkentaminen 

laitemäärittelyssä lisää merkkijonon lopullista pituutta. Suunnittelun näkökulmasta 

molemmat koodit on jaettu viiteen eri CAD-moduuliin, joten perusteiden luomiseen ei 

tarvitse kiinnittää huomiota. Tässä tarkastelussa molemmat koodit pitää määrittää 

kokonaisuudessaan, jotta tuote on valmistettavissa. 

 

   

 Kuva 31. Nykyinen tyyppikoodi vs. uusi ”OLD STYLE”, Lievonen. J, 2019. 

 

Koodin pituuden osalla on merkitystä sen lanseerauksen yhteydessä, mutta koulutuksilla 

voidaan selkeyttää käyttäjille sen rakennetta. Perusajatuksena on rakenteen säilyttämien. 

 

OUT OF BOX 

Toisen ideologisen tyyppikoodin (OUT OF BOX) vertailuun käytetään samaa, jo käytössä 

olevaa, nykyistä tyyppikoodia kuin ensimmäisessäkin vertailussa. Kuvassa 32 (sininen 

koodausmerkistö) voidaan todeta merkkijonon kasvu sekä määrittelyiden laajeneminen. 

Tässä tyyppikoodien erot voidaan todentaa jo manuaalisen tarkastelunkin yhteydessä, kun 

jo koodin pituus eroaa merkittävästi. Merkkijonon luettavuuteen voidaan panostaa PLUS-

merkkien lisäyksin, mutta järjestelmissä niitä ei voida kirjoittaa merkkijonon 

pituusrajoitteiden takia. Merkittävimpinä muutoksina nykyiseen koodiin verratessa ovat sen 

teholuokan määrittely, näkökulman muutos sekä laitemäärittelyiden tarkentaminen. Tämä 

näkökulman muutos poistaa tuotteen käyttötarkoitusmäärittelyn ja siten se kohdentaa 
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komponentiikan muutokset osaluetteloissa (EBOM) koodin loppuosalle. Huomiona on tässä 

syytä kohdentaa se, että tällä OUT OF BOX -koodilla voidaan määrittää tarvittaessa vain 

pelkkä taajuusmuuttajan teho-osa, loppukoodi kertoo vain varustelun lisäämistä lopulliseen 

kokoonpanoon. Koodin kokonaismäärittelyllä lopputuotteet eivät eroa keskenään, mikäli 

kyseessä on tuotehallinnan määrittelyn mukainen vakioitu tuote. Asiakaskustomoidut 

tuoterakenteet ovat aina yksilöllisiä ja erikoisia. 

 

 

    Kuva 32. Nykyinen tyyppikoodi vs. uusi ”OUT OF BOX”, Lievonen. J, 2019. 

 

Tässä koodin pituus eroaa suuresti, mutta käyttöönotossa tulee kouluttaa käyttäjille koodin 

merkityksellisyys näkökulmamuutoksen osalta. Perusajatuksena on kokoonpanon 

määrittely. 

 

4.8 Integroiminen ja käyttöönotto 

 

Kappaleessa on kuvattu erilaisen asiayhteyksien näkökulmasta tyyppikoodien integrointia 

sekä käyttöönottoa Konecranes-organisaatiossa. 

 

SAP 

ERP-järjestelmän näkökulmasta ei mikään sinällään muutu, järjestelmään integroidaan 

uudet nimikkeet ja uudet spesifikaatiot kyseisille tuotteille. Tyyppikoodien pysyessä 

sallittujen pituuksien sisällä, ei koodien muokkaamista tarvita. Mikäli tulevaisuudessa 

koodin pituus kasvaa, sille tulee luoda järjestelmäintegraatio, jossa koodin merkkejä 

lyhennetään tai muokataan uusien järjestelmäintegraatioiden avulla. 

 
TC 

PDM-järjestelmässä tulee tarkastaa nimikeluonnin perusteet sekä uudet nimikkeet. 

Kirjaston ja nimikkeiden luomiseen tulee tarkastaa mahdollisten konfiguraattoreiden 

käyttömahdollisuudet tai siten täsmentää erilaisten moduulien hallinta. Järjestelmä 

itsessään tukee tyyppikoodin ja sen spesifikaation hallintaa, joten siihen ei tarvita 

muutoksia. 
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SUUNNITTELU  

Sähkösuunniteohjelman komponentiikkaan tulee luoda käytännöt välittömästi, kun valittu 

koodaustapa on tiedossa. Tämä vaikuttaa merkittävästi uuden tuotteen lanseerauksen 

helppouteen sekä valmistuksen rajapintaan. Tuotehallinnan tulee tehdä yhteistyötä 

moduulien luomisessa ja tukea sitä mahdollisimman paljon. Tuotehallinnan tulee tarkastaa 

ja testata suunnittelun tuloksia määrittelyn jälkeen. OLD STYLE-koodi vaatii suunnittelun 

tarkastamaan moduulien sisällön, mutta perusperiaatteeltaan se ei muuta sen integraatiota. 

OUT OF BOX-tyyppikoodaus lisää suunnittelumoduulien määrää ja saattaa siten vaikuttaa 

myös suunnitelmien kokoonpanoon. Mekaanisen suunnittelun komponentiikkaa tulee 

huomioida etenkin uusien laitteen kiinnitysosien osalta sekä tarkastella erilaisten 

kaappiasennusten jäähdytysratkaisuja että niiden mallinnuksia. Komponenttimallit, niin 

mittapiirrokset kuin 3D-kuvat tulee päivittää vastaamaan mallisarjan laitteita ja 

laitekokonaisuuksia 

 

VALMISTUS 

Valmistukselle sekä tuotannon kokoonpanolinjoille tulee kouluttaa ja kertoa tuoterakenteen 

sekä kaikki tyyppikoodiin kohdistuvat muutokset. Valmistus operoi tuotantoaan SAP ERP- 

ja TC PLM-ympäristöissään ja kun tyyppikoodi on sinne oikein määritelty, niin osaluettelointi 

antaa mahdollisuudet valmistaa tuote niiden mukaisesti. Valmistus mukauttaa myös 

komponenttivaraston uuden tuotteen mukaiseksi. Tämä tapahtuu automaattisesti uusien 

MBOM -listojen mukaisesti sekä järjestelmäpäivitysten osalta. 

 

KOULUTUS 

Koodin julkaisussa tulee panostaa käyttäjäkoulutuksiin sekä ohjeistuksiin, jotta väärinkäyttö 

tai -ymmärrys vältetään. Koulutuksissa on syytä käydä läpi tyyppikoodauksen rakenne ja 

tyyppikoodin merkkikirjasto. Koodille tulee luoda myös selkeä ja läpinäkyvä koodiavain, 

johon kaikilla on vapaa pääsy. Tämä lajimerkkiavain tulee olla saatavissa helposti ja 

jokaiselle samanlainen, esimerkiksi jokin pilvipalveluun luotu sovellus. Mikäli merkki ei ole 

yksiselitteinen, se tulee kuvat tarkasti ja selkeästi. Koulutuksissa tulee painottaa valitun 

koodin merkitykselliset erot, kuten se, että mitä näkökulmaa valittu koodi toistaa. Etenkin 

OUT OF BOX -tyyppikoodaus muuttaa niin suunnittelun kuin valmistuksenkin kokonaan, 

koska koodin laitemäärittely ja rakenne eroavat merkittävästi jo totutusta D2-koodista. 
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4.9 Tiedottaminen ja tulevaisuuden tarkastelut 

 

Koodin jakaminen tapahtuu Konecranesin sääntöjen mukaisesti sen omissa 

järjestelmissään. Tuotehallinta vastaa laitteen teknisestä ja kaupallisesta määrittelystä sekä 

kokonaisuuden ohjeistuksista. Tuotehallinta järjestää uuden tuotesarjan peruskoulutukset 

sekä lanseerauksen. Tuotehallinta ohjeistaa ja avustaa suunnittelua 

suunnittelumoduuleiden luomisessa. Tuotehallinta vastaa, että suunnittelun lopputulos 

järjestelmissä vastaa sen tuotemäärittelyä. Tiedottaminen jalkautetaan peruskoulutuksin ja 

tarkentavien osin jokaiseen Konecranesin organisaatioon maailmanlaajuistesti. 

 

Tuotehallinta tarkastelee tutkimuksen tuloksia sekä päätelmiä, joiden perusteella se 

valitsee uuden tuoteperheen valmistuttua parhaimman lähestymistavan tyyppikoodikseen. 

Koodijärjestelmän valinnan jälkeen tuotteelle luodaan merkkikirjasto, jotta kokonaisuuden 

kaikki variaatiot ovat mahdollisia. Tulevaisuudessa tarkasteluun jää siten uuden 

tutkimuksen järjestely tyyppikoodin merkkikirjaston lukujen osalta peilaten niitä siten 

vanhan koodimerkkien kuvauksiin, laajuuteen ja toimivuuteen. Tämä tutkimus ja sen 

tulokset tullaan esittelemään määritellylle yleisölle yrityksen omassa organisaatiossa työn 

julkaisun jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksella haluttiin löytää uuden tyyppikoodin perusteet sekä mahdollisuudet laajentaa 

koodin käyttämistä muillekin saman kategorian tuotteille. Tutkimuksen kysymyksiin 

koodiavaimen muodostamisesta tai tyyppikoodin toimivuudesta koko organisaatiossa 

haluttiin saada laaja-alainen kuvaus sekä perustellut vastineet. Laiteparametrointiin ja sen 

liitettävyyteen tyyppikoodin osalle haluttiin saada vastaus sekä konkreettinen käytäntö ja 

tavoitteellisuus mahdollisuuksien mukaan. 

 

Tyyppikoodin sekä sen koodiavaimen muodostamiseen löytyi useita erilaisia näkökulmia ja 

valittuun ratkaisuun päätyminen perustuukin pääasiallisesti yrityksen sisäisten toimintojen 

sujuvuuksien säilymiseen ja säilyttämiseen. OLD STYLE-tyyppikoodaus perustuu nykyisen 

koodimallirakenteen mukaiseen säilyttämiseen sekä siten laitekokonaisuuden hallintaan. 

OUT OF BOX-tyyppikoodaus ja rakennemallin kuvaus haluttiin tuoda uutena mallina 

tutkimuksellisen näkökulman perusteeksi. Toisella tyyppikoodilla haluttiin tukea myös 

uuden tuoteperheen laajennuksia sekä sen mukautuvuutta organisaatioissa. Koodiavaimen 

luomiseen perehdyttiin vain vanhan D2 -tyyppikoodin nimikekirjaston avulla, mutta 

täydellisen uuden ja tuoteavaimen muodostamiseen olisi tarvinnut valmiin tuoterakenteen 

ja kokonaisen lopputuotteen. Sen puuttuessa sekä tuotteen yksityiskohtaisen määrittelyn 

keskeneräisyydestä johtuen tuotteen koodi- tai tuoteavainta ja sen purkutyökalua ei saatu 

määriteltyä. Jo luotujen tyyppikoodien merkistöt pohjautuvat kuitenkin täysin nykyisen 

kaltaiseen merkistöön aakkosin sekä numeroin. Tämän tarkempaa avausta ja selvitystä 

tutkimus ei kuitenkaan pystynyt tuottamaan. Tutkimuksessa huomioitiin se, että 

tyyppikoodin laajennukset saman kategorian rinnastettaviin tuotteisiin tai muihin yrityksen 

tuoteperheisiin voidaan tehdä, mikäli merkkikirjasto luodaan yli organisaatiorajojen. Siten 

koodin ja rakenteen laajennettavuus on erinomainen tukien myös järjestelmien vaatimuksia. 

 

Tyyppikoodin toimivuutta arvioitaessa tukeuduttiin niin yksittäiseen kyselyyn, kuin 

erillishaastatteluihin sekä tuotehallinnan kuin muidenkin osallistuvien organisaatioiden 

osalta. Tämän avulla selvitettiin yleisesti nykyisen D2 -sarjan tyyppikoodin käytännön 

suoriutumista sekä kartoitettiin tyyppikoodin heikkouksia, että sen parhaita asioita. 

Tutkimuksen tuloksista voitiin luoda kahden rakennemallin maailma, jossa vanhan 

tyyppinen koodaus mukautuu uudelle tuoteperheelle sen laajennuksin, mutta suoriutunee 

järjestelmistä sen organisaatiossa ilman suurempia muutoksia. Tutkimuksessa halutiin 

luoda myös jotain uutta yritykselle sekä ajatella asiaa myös erilaisten laitetoimittajien 

näkökulmasta, niiden laitekoodeja huomioiden sekä mukaillen. Tyyppikoodauksen 
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molemmat koodirakenteet, OLD ja OUT toteuttavat niin suunnittelun, kuin valmistuksen 

kokoonpanon sekä tuotehallinnan tavoitteet. Koodeissa on huomioitu tulevaisuuden 

mukauttaminen sekä mahdolliset laitevariaatiot. Tyyppikoodin toimivuuteen 

kokonaisuudessaan ja koko laiteen elinkaaren mallinnukseen tutkimus ei kuitenkaan 

pystynyt sen kuvausta toteuttamaan. Tutkimuksella todetaan, että OUT OF BOX -

tyyppikoodaus vaatii sen merkkikirjaston täydellistä läpikäyntiä sekä suunnittelun vahvaa 

osallistumista, mikäli tämä koodausmetodiikka valitaan käytettäväksi. Nykyisen kaltainen 

OLD STYLE -tyyppikoodaus taas tukeutuu jo yrityksen olemassa oleviin järjestelmä- ja 

suunnittelumetodeihin, joten sen käyttöönotto vaatii todennäköisesti huomattavasti 

vähemmän muiden organisaatioiden osallistuvuutta ja ohjausta. 

 

Parametrointi eli laitteen muokkaamista projektikohtaiseksi tuotteeksi pidettiin 

tuotannollisesti tehokkaana ja hyvänä asiana, mutta niin kyselyn kuin haastatteluiden osalta 

sitä pidettiin liian yksilöivänä tyyppikoodin osalle. Tutkimuksella todennettiin, että 

laiteparametrointi vaatii aina kolmannen osallistuvuuden, jotta laite voidaan määritellä 

lopulliseksi asiakastoimitukseksi. Tuotehallinta organisaatiossaan pitää laiteparametrointia 

tuotteen omana rinnastettavana osana, jossa itse laitekomponentit, engl. hardware, 

pidetään omana kokonaisuutena ja siten vasta projektoinnilla sekä luodaan, että muokataan 

laitevariantti kohteeseen sopivaksi lopputuotteeksi (vrt. parametrointi). Tutkimuksen 

mukaan 85% kyselyyn vastanneista ja kaikki haastateltavat sekä myös itse tuotehallinta 

pitivät laiteparametrointia turhana lisänä tyyppikoodissa. Parametroinnin lisääminen rajattiin 

tuotekoodin ulkopuolelle, koska sen määrittely loisi vain ylimääräisiä kaksoisnimikkeitä 

yrityksen järjestelmään eikä siten toisi itse laitevarianteille lisäarvoa niin suunnittelun, 

tuotannon tai tuotehallinnan näkökulmasta nähtynä. 

 

Tutkimuksella ei löydetty suoranaisesti mitään uutta tieteellistä informaatiota, mutta uudella 

näkökulmalla yritys pystyy kuitenkin toteuttamaan samankaltaista koodaustapaa myös 

muillekin omistamilleen ja valmistamilleen tuotteille. Tutkimuksella löydettiin ja todennettiin 

mallit jatkokehitykselle sekä mahdollisuus muokata nykyisiä käytäntöjä suoraan uudelle 

tyyppikoodille. Tutkimuksen uutena tietona voidaan kuitenkin pitää hiljaisen tiedon 

esiintuomista sen uusina mahdollisuuksina tyyppikoodeille. Mahdollisuuksien mukaan yritys 

voi uudistaa näkökulmaansa enemmän myös kaupallisten toimijoiden tuotekoodauksen 

suuntaan. Kummankin tutkimuksessa esitellyn tyyppikoodin soveltuvuus uudelle 

tuoteperheelle tai muiden tuotteiden laajennuksille on tehtävissä, kunhan sen merkkikirjasto 

mukautetaan näille kaikille erikseen.  

 



111 
 

 
 

Tutkimuksessa todettiin ja huomioitiin, että nykyinen koodaustapa on ollut toimiva 

toimintaympäristöönsä nähden, se on myös mukautunut erinomaisesti lähtötilanteeseensa 

nähden. Uudet koodit ovat nykyistä koodaustapaa nähden selkeästi pidempiä, mutta 

samalla ne mukautuvat paremmin tulevaan tuotteeseen. Pääasiallisesti ne ovat kuitenkin 

selkeät, johtuen myös siitä syystä, että näitä voidaan ja pitää tarvittaessa tulkita myös 

manuaalisesti. Uudet tyyppikoodit kattavat uudet tuotekategorian kaikki mahdolliset 

ominaisuudet ja antavat mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoja myös projektikohtaiseen 

muokkaukseen. Koodirakenteet ottavat huomioon myös tuotteen elinkaaren sekä 

mahdolliset yhteensopivuudet vanhan laitekannan osalta.  Tutkimus todennettiin yrityksen 

sisäisten vertailuiden, ulkoisten laitetoimittajien sekä ulkoisten tutkimusten avulla ja 

kohdennettiin yrityksen sisäiseen käyttöön, joten lopputulos on siten myös näkökulmaltaan 

yrityksen omien mallien mukainen. Tämä tulee huomioida myös jatkotutkimuksissa ja 

koulutuksissa, joissa tähän verrataan. 
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6 YHTEENVETO 

 

Diplomityön tavoitteena oli luoda uusi tyyppikoodaustapa ja merkkikirjasto tulevalle 

tuoteperheelle yrityksen sisäisen tuote- ja tyyppikoodin sen lähtötilanteen määrittelyn 

avulla. Koodin laajennettavuudesta muihin tuoteperheeseen liittymättömien laitteiden 

koodauksesta sivuttiin ja raportointiin. Tutkimuksessa löydettiin ratkaisuja ainakin muiden 

saman laitekategorian tuotteille, mutta näissä tapauksissa korostuukin aina kyseisen 

laitetyypin merkkikirjaston määrittelyt. Yleisesti kirjaston kaikki merkit tulee aina yksilöidä ja 

kohdentaa, jotta sekaannuksilta prosesseissa vältytään. Tutkimuskysymyksiin saatiin laaja-

alaiset vastineet, vaikka itse tutkimuksen tavoite jäikin hieman vajaaksi. Siihen kuinka koodi 

tulee muodostaa tai kuinka tyyppikoodi toimii eri organisaatioissa, löytyi useita hyviä 

huomioita ja periaatteita. Suurimpina huomioina tyyppikoodin muutoksissa olivat laiteen 

tehollisarvojen määrittely sen virranantokyvyn mukaisesti sekä tiettyjen asennusosien 

vaatimien tarkennuksien esiintuomiset, kuten esimerkiksi johdotukset ja asennustavat. 

Laiteparametroinnin integroiminen rajattiin kokonaan pois tyyppikoodista sen hallittavuuden 

ja nimikekirjaston laajentumisen vuoksi.  

 

Teorian ja yleistysten muokkaaminen yrityksen sisäiseen koodaamiseen tuntui aluksi 

hieman haastavalta, sillä pääosin tutkimuksella kohdennetulle tuotekoodaamiselle ei ollut 

vastineita tai hyväksi todennettuja käytäntöjä. Tuotteen tyyppikoodi voidaan vapaasti valita 

yrityksen sisäisen logiikan puolesta, sillä suoranaisia standardeja tai säännöstöjä tällaiselle 

tyyppikoodaamiselle ei löytynyt. Tuotekoodille sekä tyyppikoodille voitiin todentaa yleisiä 

hyviä käytäntöjä, joita siten muokattiin tältä tutkimusta varten. Tutkimuksen tulokset ja siten 

molemmat näkökulman tyyppikoodausmallit sovellut täysin lopputuotteen määrittelyyn. 

Tutkimuksessa löydettiin uutta tietoa, sillä työllä pystyttiin kartoittamaan sekä nykyisen 

koodin vahvuudet, että heikkoudet niin tuotehallinnan kuin kentän osaltakin. Tutkimuksella 

tuotiin esille monia yleisiä ehtoja laitteiden tuotekoodauksiin sekä luotiin erilaisia 

vaihtoehtoja tulevaisuuden tuotekoodille, myös tutkimuskohteen ulkopuolisille 

laitevariaatioille. Tutkimuksen tulokset olivat odotetun kaltaiset ja uskon, että esille tuotu 

uudenlainen näkökulma antaa merkittävästi niin positiivisia lisäyksiä kuin tarkennuksiakin 

laitteen tuotekoodaukseen. Tutkimuksella pystyttiin osoittamaan ongelmakohdat nykyisen 

koodin osalta sekä tuotiin kentän mielipiteet huomioon. Sen esiintuoma hiljainen tieto 

herättää kehittämään tyyppikoodia. Mielestäni positiivisin osio uuden näkökulman 

lanseeraamiseen on ehdottomasti se, että enää ei tarvitsisi tuotteen laitekokonaisuutta aina 

määrittää täydellisenä sen tyyppikoodin osalta, kun olemassa oleviin laitekantoihin tehdään 

muutoksia. Vanhan kaltainen koodaus vähentää tosin lanseerausvaiheen työmäärää. 
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Tämän diplomityön tuloksia ei kuitenkaan pystytty täysin integroimaan tulevaan 

tuotteeseen, koska sen tuotemäärittelyt ja -rakenteet olivat keskeneräisiä. Tyyppikoodit 

rakennettiin tukemaan uuden tuotteen komponentiikkaa mahdollisimman laajasti niin, että 

kaikki sen tulevat ominaisuudet ja variaatiot huomioitiin. Luotujen ajatusmallien avulla 

päästiin uuden koodin muodostamisessa pitkälle, vaikkakin sen merkkikirjaston vajavuus 

hidastaakin laajemmin uuden tyyppikoodaamisen lanseeraamista ja käyttöönottoa. 

Kehitettävä mittari, koodi ja tuoteavain, jouduttiin rajaamaan tutkimuksen ulkopuolelle, 

koska julkaistava tuote ei ollut lopullisesti määritelty. Tuoteavain ja sen palvelukonsepti 

voidaan rakentaa luotettavasti vasta merkkikirjaston määrittelyn jälkeen. Täten ei ollut 

perusteltua kehittää sitä tämän työn puitteissa. Työssä ei ole myöskään muodostettu koodin 

taakse tukevaa merkkikirjastoa, johtuen juurikin uuden tuotteen keskeneräisyydestä. 

Kirjastoa on tosin hahmoteltu ja verrattu sitä vanhan koodikirjaston pohjalta, mutta lopullista 

yksilöintiä ei ole toteutettu tarkemmin tai laajemmin. Laiteparametrointi tai sen 

sisällyttämistä tuotteen myyntivaiheeseen tarvitsee vielä jatkotutkimuksia niin 

suunnitteluorganisaation kuin tuotehallinnankin puolesta. Tutkimuksella todennettiin 

kuitenkin se, että käyttäjillä on halua paneutua laiteparametrointiin, mutta tyyppikoodin 

osaksi sitä ei haluta. Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollisuutta paneutua parametroinnin 

integrointiin muun kuin pelkän tyyppikoodin osalta. Työssä todettiin parametrikoodin lisäys 

tyyppikoodin osalle täysin tarpeettomaksi lisäten vain laitekannan variaatioita, jotka eivät 

muokkaa kuitenkaan laitteen komponentiikkaa. Parametroinnin kehittäminen rajattiin pois, 

koska sen vaikutus tutkimuksen peruskysymyksiin ei ollut merkityksellinen. 

 

Merkkikirjaston luonti sekä tuoteavaimen määrittely vaativat tulevaisuudessa tämän 

tutkimuksen uudelleenarvioinnin sekä viittauksena käyttämisen sitten, kun yrityksen 

julkaistava tuote on täysin määritelty ja saatu valmiiksi. Tätä tutkimusta vasten voidaan 

jatkaa seuraavaan vaiheeseen, joka määrittelee tyyppikoodin merkkikirjaston sekä tuotteen 

lopullisen koodiavaimen (tuoteavain). Tuleva tutkimus kannattanee liittää osaksi muiden 

organisaatioiden tuotteiden merkistöä, jotta laajennettavuus on mahdollisimman suuri. 

Tuoteavaimen ja sen palvelukonsepti kannattaa luoda helpottamaan uuden koodin 

lanseeraamista varten. Se helpottaa myös tyyppikoodin integroimista suunnitteluun ja sen 

kouluttamista yli organisaatiorajojen. Tuoteavaimen palvelu voidaan integroida myös osaksi 

tulevan tuotteen QR-koodin materiaalia. Merkkikirjaston työkaluksi suosittelen tutkimaan 

erilaisia tietokantaohjelmia, esimerkkinä Microsoft Access -tyyppisen vertailutaulukoiden 

kohdennuksia. Tämän avulla koodien merkkikirjastojen ylläpito sekä laitteeseen liitettyjen 

varaosaluettelointien hallinta yksinkertaistuu merkittävästi. Kun yrityksellä on jo käytössään 

nimikehallintaohjelmisto, kokonaisuuksien hallinta on siten helpompaa ja nopeampaa. 
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Tutkimus on laajentanut käsitystäni tällaisen työn vaatimuksiin verraten sekä antanut 

mahdollisuuden vaikuttaa aina sen lähdemateriaalien, että rajauksien kautta 

lopputulokseen. Tehty tutkimus on ollut mielenkiintoista ja tuloksellista, etenkin siinä 

esiteltyjen ulkopuolisten otantojen sekä vertailujen suhteen. Tämä on osaltaan antanut 

mahdollisuuden kertoa asioita yksityiskohtaisemmin, vaikkakaan kaikkeen mahdolliseen ei 

täysin löytynytkään resurssia ja aikaa. On ollut ilo myös todeta, että aiheesta on löytynyt 

monipuolisesti erilaisia näkökantoja ja tietoa, johon ei muuten olisi tullut paneuduttua. Olen 

oppinut ajattelemaan asioita myös uusista näkökulmista sekä ole yllättynyt, että yrityksenkin 

suunnalta pystyttiin laajentamaan näkökulmaa ja kehittämään asiaa omien käytäntöjen 

ulkopuolelta. Olen tyytyväinen lopputulokseen ja erityisesti sen uusiin tyyppikoodauksen 

rakennemäärittelyihin. Olen tuonut esiin niin suorittavien organisaatioiden mielipiteitä kuin 

hiljaista tietoakin sekä olen voinut todentaa tyyppikoodausta ulkopuolisten tutkimusten ja 

laitetoimittajien kautta. Lopputulos on hyvä myös siihen näkökulmaan nähden, jossa 

yrityksen lopullinen tuotemäärittely ei ole ollutkaan täysin valmis. Olen saanut olla mukana 

myös kehityksessä, joka toivottavasti näkyy ja vaikuttaa yrityksen tuotekoodaukseen vielä 

vuosikymmeniä. Alkuperäiseen tavoitteeseen päästiin niiden osalta, jotka olivat jo uuden 

tuotteen määrittelyn mukaisia ja valmiita laiteosioita.  

 

Uuden koodin lanseeraaminen on aina iso asia, sillä vuosien aikana luodut käytännöt 

voidaan helposti sivuuttaa tai pyyhkiä pois yhdellä kertaa, mikäli muutokseen ei perehdytä 

sen tarvitsemilla vaatimuksilla. Siksi on tärkeää, että muutokselle löytyy aina perusteet. 

Tutkimuksella todennettiin, että nykyinen koodi on saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja nyt 

uuden sukupolven lanseerauksessa on syytä muokata myös sen tuotekoodaus. 

Koodaustavan muutoksella voidaan saavuttaa laiteen jälkimarkkinointiin jopa entistä 

laajempi kanava, mutta on syytä muistaa, että se vaatii enemmän panostusta myös 

julkaisun yhdessä tehtäviin koulutuksiin. Muutos uusien koodirakenteiden käyttöönottoon 

on perusteltavissa uuden tuoteperheen rakennemuutoksilla sekä sen määrittelyiden 

tarvitsemilla tarkennuksilla. Työn merkityksellisyys perustuukin koodaustavoille, joissa on 

tärkeä tuntea ja syytä miettiä aina, sitä mihin suuntaan kukin tuoterakenne kehittyy. 

Nykyiset järjestelmät mahdollistavat aina aiempaa laajemman ja paremman tuotehallinnan, 

joten tyyppi- ja tuotekoodienkin on syytä suoriutua niistä ongelmitta. Tutkimus luo uuden 

ajatusmallin niin suunnittelun, valmistuksen kuin tuotehallinnankin näkökulmasta kehittää ja 

yksilöidä ainakin yrityksen taajuusmuuttajatuotteet sen hallinnoimiin järjestelmiin. Tämä 

antaa mahdollisuuden vertailla kahta hyvinkin erilaista tyyppikoodin rakennetta tukien 

osaltaan yrityksen tämän hetkistä tuotehallintaa sekä sen eri järjestelmien, että muidenkin 

organisaatioiden näkökulmaa. 
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LIITE II

Mikä on kokemuksesi taajuusmuu�ajien (D2V / Hyvinkää) kanssa työskentelystä?Miltä kannalta ja miten operoit nykyisen tuotekoodin (D2H, D2C, D2R) kanssa? Vapaa sana.Kuinka usein olet tekemisessä inver�erituotekoodin kanssa?Mitkä ovat taajuusmuu�ajaperheen (D2V) tuotekoodin parhaat ominaisuudet? Vapaa sana.  Mitkä ovat taajuusmuu�ajaperheen (D2V) tuotekoodin heikoimmat ominaisuudet? Vapaa sana.What are the poorest features of current product code? Free word.Mitä toivoisit uuden koodin tuovan uu�a tai kertovan sinulle enemmän? Vapaa sana.Mitä pidät nykyisen tuotekoodauksen (D2V) tärkeimpänä ominaisuutena? Miksi?Onko nykyisessä tuotekoodauksessa turhia osioita? Jos on niin mitä ja miksi?Näetkö parametroinnin tärkeäksi osana tuotekoodausta? Jos vastasit KYLLÄ, niin kerro seuraavassa kohdassa (Kysymys 10), e�ä miksi?Näetkö parametroinnin tärkeäksi osana tuotekoodausta? (KYLLÄ)Näetkö, e�ä standardinostolai�eiden (Q-nos�n tai vastaava / KHH, Hämeenlinna)  inver�erien koodauksessa olisi jotain opi�avaa?Mitä haluaisit uuteen koodaukseen pakolliseksi a�ribuu�ksi (ominaisuudeksi)?Pitäisikö Konecranes-brändin inver�ereillä olla yhtenevä koodaus?VAPAA SANA ja kokonaisuuden parannusehdotukset?Halukkuus vaiku�aa erillisen haasta�elun �imoilta uuden tuotekoodin luomiseen?Kuinka tärkeänä pidät tätä kyselyä?Kuinka onnistuin kyselyssäni?

SUUNNITTELU / DESIGN; Suunnittelu Viikoittain / Weekly Teho Paratmetroinnin puuttuminen Valmistajan, standardin ja johdinvärit. Teholuokitus Special =) Kyllä, ihan vaan lisää tietoa ( ja tuskaa). Ehkä sieltä pitäisi ottaa oppia meiltä...;EI / NO; Teholuokka KYLLÄ / YES; Hyvä tutkimus ja kysely! KYLLÄ / YES 5 5

SUUNNITTELU / 

DESIGN;TUOTANTO / 

PRODUCTION;

Mostly just check the drive size and if it is F or K 

model

Päivittäin / Daily Koko selviää nopeasti Käytetyt lisäkortit ei selviä koodista Käytetyt lisäkortit, raudan ja softan versio Koko - EN / NO EI / NO; - EI / NO; EI / NO 2 2

SUUNNITTELU / DESIGN; Valitsen sopivan invertterin ja täytän oikean 

tuotekoodin tilauskaavakkeeseen ja sähkökuviin

Viikoittain / Weekly Määrittelee inverttein yksiselitteisesti. - Kaikki minulle tarpeellinen tieto on koodissa - Kaikki vaikuttaisi olennaiselta tiedolta EN / NO Parametrejä taitaa olla aika paljon tuotekoodiin 

lisättäväksi. Mielestäni tuotekoodi voisi olla 

sama laitteille joissa on sama rauta.

EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

- EOS; KYLLÄ / YES 4 4

TUOTANTO / PRODUCTION; Device typecode is crusual  what comes to any 

stage of production: ordering, storing, 

manufacturing and shipping. As a development 

engineer at electrical factory I dealt with many of 

above named processes that require D2V 

typecode.

Viikoittain / Weekly I think its good that one important device characteristic - power class is 

included in typecode as raw value (no need to have any chart to translate 

the typecode). And I think there should be more like that in typecode.

Useless symbols. 

For example D2 in the beginning. All D2C D2V D2R can be replaced with A, B, C type drives (1 symbol used instead of 3). And other types like 

DAV, TDN, TMV..... all can be as one symbol. 

Typecode at the moment describe quite well the 

hardware part of the device. On contrary, 

software side is almost not described. 

I think nowadays it would be really important to focus 

on new coming optional boards and following typecode 

changes. The other parts of typecode have rarely been 

changed and more or less fixed. 

And there have been so many changes in the boards 

lately that in nowadays manual the additional STO board 

had to be described with last letter of typecode, 

"special".... looks like this system is already messed, out 

of "memory space" to cope with the amount of changes.

Useless information example - revision code. No 

explanation in manual. Not sure but if I 

remember right it was tight to some hardware 

revisions by Vacon. In production in only created 

problems as this code was changing at the actual 

devices that were coming but in factory 

databases it wasnt taken into account and this 

part of the typecode was kept fixed (for example 

in Agilon there was fixed, created once collecting 

lists for collecting inverter parts according to 

typecode).

EN / NO EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

I think that hardware description is a 

compulsory. And nowadays typecode is quite ok 

from this point of view.

Also as typecode is just a code, obviously it 

needs ""de-coder", a translating information. In 

our case it is Service Manual and there has been 

significant problems having manuals for most 

recent products....

KYLLÄ / YES; Lets try to summarize> 

- No useless info

- 1 symbol = 1 cheracteristic, no need for D2C, 

just C for example 

- Make sure documentation and typecode 

changes are handled well with changing product 

- Maybe try to take software related 

characteristics into typecode. Maybe even 

parameterizing.  

KYLLÄ / YES 4 5

SUUNNITTELU / 

DESIGN;HUOLTO / 

SERVICE;VARAOSAT / SPARE 

PARTS;

Varaosalaitteiden määrittelyssä varaosamyynnille 

(CTO-prosessi). CSU-yksikön määrittelemiseksi 

varaosaksi. 

Päivittäin/viikoittain Peruslaitteiden koodaus on selkeä. Isompien laitteiden I / F määrittely on hankala kun koodi ei kerro onko ns. "kapea vai leveä" laite. 

Hankaluus on monille (itsellekin aluksi) D2V / D2C / D2H ...  koodien vertailu eli D2V:n määrittely D2C/D2H/D2R-koodin avulla.

Kaikki koodin merkinnät tulee olla selitettyinä 

(niin ettei ole tulkinnan varaa). 

Korttikokoonpanon määrittäminen koodin loppuosalla ja 

myös tehomerkintä on tärkeä. Jännitealue "F" / "K" 

merkintä.

D2C/D2H koodin lopussa "L" = ilmeisesti lakatut 

kortit jotka laitteessa on käsittääkseni aina.

EN / NO DYNA60 ei riittävästi kerro;KYLLÄ / YES; Sway control ei taida nykyään olla D2C:n 

koodissa, mutta voisi olla. Toisaalta tehtaalla 

asennetuissa parametritiedostoissa tuo tieto 

kyllä löytyy. Tehokokoluokka on "must". 

EI / NO; Koodauksen ei tarvitse olla kryptinen. Eli siis 

sellainen että vain ns. 

ammattilainen/asiantuntija osaa sitä lukea.

Kuulen/huomaan päivittäin että mm. 

myyntihenkilöt eivät  osaa koodia tulkita. Sitä 

varten meillä on tietenkin tuotevastaavat jotka 

osaavat auttaa tulkinnassa.

KYLLÄ / YES 5 4

SUUNNITTELU / DESIGN; Näpyttelen tilauslomakkeeseen oikeaksi luulemani 

jännite/asennustapa/korttivariaatio/aplikaatio/par

ametrilistaversiot ja muodostan koodin

Kuukausittain / Monthly Alun D2HXXX ja D2VXXX kertoo jo paljon, usein ei enempää tietoa 

tarvitsekaan.  "Custom wirings" variantit C ja T on usein tarpeen 

asiakasvaatimusten takia, joten hyvä että sellaiset koodit (joilla saa 

muutakin erikoista kuin pelkät johdinvärit) ovat olemassa. 

Tilauslomakkeen perusidea (vaikkei kai nyt tähän kyselyyn mitenkään 

liitykään) - valinta rastilla - koodi täydentyy on tosi selkeä. Koodauksen ja 

E3 komponettien yhteys on huippujuttu - virheet vähenee.

Koodi eroaa varaosakoodeista, joten jos joku pyytää varaosia, tarvitaan siihen tulkiksi joku manuaali. Ohjausjännitekoodi ei ole selväkielinen. 

Mounting koodi on kummallinen 0-R-C, eikä käytännössä ole hajuakaan mitä se tarkoittaa. Softarevisionumero voisi ehkä olla jossakin muualla, 

kuin tilauskoodissa. Boards koodaus on kummallinen, kirjaimia ja numeroita.

Olisi hyvä, jos invertterin fyysinen koko 

(kaappikoko) näkyisi jotenkin koodissa. Samoin 

se, onko ohjausyksikkö erillinen vai integroitu.

D2V?  Tärkeintä on, että teho näkyy koodissa. Siitä voi 

päätella jo aika monta asiaa invertteristä.

Softaversio ei minua kiinnosta, mutta varmaan 

monia muita kiinnostaa.

KYLLÄ / YES Mitä vähemmän lisälappuja, sen parempi. 

Ainakin perusaplikaatiot voisi olla valmiiksi 

koodissa. Toisaalta parametrit voisi uida 

invertterille muualtakin kuin tilauskoodista, 

esim. projektitiedoista.

EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

teholuokka ja pääjännitealue KYLLÄ / YES; KYLLÄ / YES 4 5

SUUNNITTELU / 

DESIGN;TUOTANTO / 

PRODUCTION;

Tilaan yksittäisiä inverttereitä käyttäen KC 

Electricsiä, vanhaa pdf-tilauskaavaketta. 

Tilaan kokonaisia sähköletkoja sisältäen 

inverttereitä ja D2R-laitteita Teamcenterin 

rakenteen ja tilauskaavakkeiden kautta.

Tarkistan usein suunnittelijoiden sähkökuvia, 

tilauskaavakkeita, tuotekoodeja ja invertterien 

ID:itä.

Päivittäin / Daily D2V tuotekoodaus on kohtalaisen lähellä edellisten sukupolvien 

tuotekoodausta, vaikkei tosin olekaan mitenkään suoraan yhteneväinen. 

Myös teholuokkiin jaottelut ovat kohtalaisen lähellä toisiaan.

Tuotekoodi ei ole kovin pitkä, joten siitä on kohtalaisen helppo oppia 

muistamaan suurin osa merkitsevistä kirjaimista ja numeroista ja alkupään 

koodaus on kohtuu yksinkertainen (D2C/D2H/D2R ja teholuokitus).

Inhimillisen pituinen tuotekoodi myös hieman vähentää riskiä erilaisissa 

kirjoitus / copy-paste virheissä, hyvin pitkästä koodista voisi olla vaikea 

tunnistaa mahdollisia puuttuvia tai virheellisiä osuuksia/merkkejä.

Yksinkertaisiin, ennalta määrättyisiin kokonaisuuksiin voisi teoriassa spekuloida, pystyisikö koodissa olemaan jotain kenttää joka määrittäisi 

tietyn jarruvastuksen, perus kaapituksen ja jopa esim parametrien asettelun. Tällöin jotain tilauksia/toimituksia olisi mahdollista tehdä kokonaan 

ilman erillistä tilauskaavaketta. Tämä ei omalla toiminta-alueella tosin ole mitenkään kovin relevanttia, kun samanlaisia toimituksia ei juurikaan 

ole.

Muuten ei hirveästi tule mieleen mitään, mikä olisi vuosien varrella harmittanut.

Tosiaan yksi teoreettinen mahdollisuus olisi, jos 

pystyttäisiin vähentämään tilauskaavakkeiden 

täyttämisen määrää tuolla tuotekoodilla.

Toinen olisi vaikkapa Sway Controllin 

spekkaamisen mahdollistaminen tuotekoodilla.

Tietysti samaan hengenvetoon voisi miettiä, 

olisiko jotain niin tärkeitä sisäisiä ominaisuuksia 

(synkkaa jne) mitä haluttaisiin pystyä 

määräämään tuotekoodilla, vai meneekö se jo 

hankalaksi.

Omaa työtä helpottaa tosiaan kohtalainen 

johdonmukaisuus eri invertterisukupolvien 

koodausperiaatteiden välillä, ainakin jaottelu 

teholuokkiin kohtuu samalla periaatteella.

Kohtalainen lyhyys ja selkeys on mielestäni myös 

nykyisen koodauksen etu, se helpottaa koodin lukemista 

ja virheettömyyttä.

Ei tule mieleen. EN / NO Jos tässä viitataan invertterien parametrien 

asetteluun tuotekoodin perusteella, omassa 

toimintaympäristössäni en näe tälle sovelluksia 

(koska joka projekti on hyvin kustomoitu), mutta 

koko konsernin kannalta sillä saattaa olla 

hyötyjä.

EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

Teholuokituksen käyttäminen olisi tuttu ja 

helpottaisi karkeaa eri sukupolven laitteistojen 

vertailua.

KYLLÄ / YES; EI / NO 5 5

TUOTANTO / 

PRODUCTION;HUOLTO / 

SERVICE;VARAOSAT / SPARE 

PARTS;

CPCllä tuoteinsinöörinä. Varaosalaitteiden 

tilaukset. Danfossin kanssa yhteystyö.

Päivittäin / Daily Kokoluokka, optio kortit N vs.0-mallit selkeät molemmissa koodeissa D2V 

ja D2C/H/R

D2C/H tyyppikoodin kohdan "Braking resistor" kanssa on ollut vuosien aikana ongelmia - Sitä että tuotekoodi ei jätä mitään tulkinnan varaa siitä 

minkälainen laite on. Tai että joitain asioita pitää 

muuten tietää tai varmistaa jostain.

- EN / NO EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

- Voi olla erittäin hankala 

toteuttaa;

KYLLÄ / YES 5 4

KEHITYS / DEVELOPMENT; En käytä nykyisin Kuukausittain / Monthly Olennaiset asiat koodin alussa Loppupään merkkien merkitystä ei aina muista ulkoa. Koodissa on riittävästi tietoa Olennaiset asiat koodin alussa ei ole EN / NO EI / NO; ei lisättävää nykyiseen soveltuvin osin kyllä; EI / NO 4 4

SUUNNITTELU / 

DESIGN;HUOLTO / SERVICE;

Katson osaluetteloista mikä invertteri nosturissa 

on, kun korvaamme vanhoja uusilla. Tilaamme 

uusia inverttereitä tilauskaavakkeen avulla.

Viikoittain / Weekly Koodista näkee teholuokan, josta näkee taulukoiden avulla virrat. Toki 

näkee myös onko nosto- vai siirtoinvertteri kyseessä, jännitealueet, onko 

ulkoisella vai sisäisellä jarruvastuksella ja invertterin kortit.

Revisio harvoin näkyy osaluetteloissa. Ei näe toimitusaikaa. Kohdassa 5. mainitun lisäksi voisi alkaa 

puhumaan virranantokyvystä tietyllä jännitteellä.

Kyllä nykyinen koodi on aika pitkälti hyvä. Oleellista on 

tietää kuinka uudella pystytään korvaamaan vanha ja 

mitä mekaanisia lisäosia/muutoksi tarvitaan.

Eipä taida olla, jos tuo revisiokin olisi oikeasti 

näkyvissä ja vastaisi toimitettua.

EN / NO EI / NO; nimellisvirta/hetkellinen virta EI / NO; Hämeenlinnan std invertterit saavat mennä omia 

latujaan ja tämä koodaus prosessipuolen 

inverttereille.

EI / NO 3 4

Käyttöönotto;SUUNNITTELU 

/ DESIGN;HUOLTO / 

SERVICE;

Tarkistan modernisoitavien nosturien dokkareista 

D2-laitteiden revisioita softatyön pohjaksi, ja joskus 

harvoin tehoa sekä laajennuskorttisettiä

Kausittain / Seasonal Nosto- ja siirtoliikkeet erottuvat osaluetteloissa selkeästi toisistaan, 

applikaation versio näkyy koodista

Koodin yksittäisten kirjainten merkitys (ohjausjännite, laajennuskortit) pitää tarkistaa huoltomanuaalista erikseen, kun satunnaisena säätäjänä ei 

muista niitä ulkoa.

Applikaation versio voisi ehkä irrota koodista 

suoraan eikä muodossa 5C jne.

Järkevä pituus ja olennaiset tiedot erottuu. Ei EN / NO EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

Applikaation versio jotenkin nykyistä 

loogisemmin tiivistettynä (ei tarvitse kuitenkaan 

olla muodossa Pro3V142)

EI / NO; EI / NO 2 3

SUUNNITTELU / DESIGN; Lähinnä merkit, jotka kertovat laitteen tehon, ovat 

oleellisimmat Q tuotteen sähkömodulien 

ylläpidossa.

Kausittain / Seasonal Yhdellä silmäyksellä saa hyvän käsityksen laitteen teknisistä 

ominaisuuksista.

Koodi on pysynyt samankaltaisena ajan saatossa.

- - Kohdan 4. vastaus pätee tähän Q tuotteessa, joka itseä koskettaa, pärjäisi hyvin 

typistetyllä koodilla suunnittelun näkökulmasta. 

Ehkä jonkin bitin voisi pudottaa pois, mutta 

koodin pitää olla yleiskäyttöinen/vastata kaikkien 

käyttäjien tarpeita.

EN / NO EI / NO; - Niin pitkälle kun 

yhteneväistä koodausta 

voi käyttää, niin kyllä;

EI / NO 3 4

SUUNNITTELU / DESIGN; ECAD komponenttien teko, koodin muodostus 

CADissä.

Viikoittain / Weekly Koodi on ollut käytössä pitkän aikaa, joten siihen on totuttu ja järjestelmät 

toimivat sen kanssa suhteellisen hyvin. Siitä selviää myös laitteen tyyppi ja 

kokoluokka ilman koodiavainta.

Invertteri alkaa tuotteena olla tiensä päässä, ja siihen on eliniän aikana lisätty lukuisia ominaisuuksia. Tämä on aiheuttanut koodin 

merkkivaihtoehtojen lisääntymistä niin, että joissain tapauksissa merkit alkavat loppua. Revisiomerkintä nykyisessä koodissa on melko 

hämmentävä asia, eikä kaksi siihen varatut numeroa oikein kerro mitään tehdyistä muutoksista.

Koodin luominen monimutkaiseen tuotteeseen 

merkitsee väistämättä kirjain/numerokoodien 

käyttöä, joiden merkitys selviää vain käyttämällä 

koodiavainta. Tämän hetkisessä koodissä lähes 

Viittaan kohtaan 4. Kaikki olemassa oleva on rakennettu 

järjestelmissä nykyiselle koodille.

Ei EN / NO Vaikka vastasin en, vastaan kuitenkin tähänkin. 

Parametrit eivät muuta tuoteen tyyppiä, eikä 

siksi mielestäni voi olla osa tuotekoodausta.

Pitäisikö kaikille KC:n inverttereille olla 

yhtenäinen koodaus?;

koodauksesta on selvittävä oleellisimmat asiat 

itse tuotteesta. Eli hardwaren koostumus ja 

laitteessa oleva softaversio. Softa elää tällä 

hetkellä tuotteen mukana ja koodi muuttuu, 

Tuotteen tehdaskoodin 

on pysyttävä samana 

brändistä riippumatta;

KYLLÄ / YES 4 4

SUUNNITTELU / DESIGN; Invertterien kaavakkeet täytellään KC Electricsin 

kautta invertterisolua varten.

Viikoittain / Weekly Ei ole muuttunut hetkeen aikaan ja koodille löytyy koodiavain. Jotkin ominaisuudet puuttuu koodista ja ne pitää sopia tehtaan kanssa erikseen. Ei myöskään tarkalleen tiedetä mitä vakioparametrejä 

tuotteisiin liittyy (WTE/SMarton/Coker jne.) Nykyinen koodi ei sovellu "vapaaseen asennukseen" jota jenkit (CAE) käyttävät.

Selkeämpi koodaus eli lyhenteiden tulee olla 

järkeviä. Voisi sisältää myös Sway controllin 

jolloin päästäisiin yhdestä kaavakkeesta eroon 

(vaatii integraation KC Electricsin kanssa). 

Perusasiat lyhyesti nähtävillä. Suunnitteluvaiheessa ei tarvita versiotietoa. Se 

on lisäksi meillä puutteellinen. Nyt esim. 5x.

KYLLÄ / YES Jostain pitää selvitä jos invertterille halutaan 

erikoisparametrejä.

EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

Vanhat ovat jo pakollisia poislukien aiemmin 

mainitsemani revisio. Tarkoitetaankohan tässä 

jotain uutta attribuuttia? Jos näin niin 

mainitsemani sway control attribuutti poistaisi 

tosiaan yhden kaavakkeen.

KYLLÄ / YES; Ongelma ei ole tällä hetkellä sinänsä tuotekoodi 

vaan se, että tuotemanuaalit ovat vanhentuneet 

ja puutteelliset. Special attribuutti (OPTA) tuntuu 

olevan monelle epäselvä.

EI / NO 4 4

KEHITYS / DEVELOPMENT; toinen D2H/C/R tuoteomistajista Päivittäin / Daily Tuotekoodi sisältää paljon tietoa laitteesta Toimittajan D2V ja Konecranesin D2H/C/R tuotekoodit sekoitetaan helposti keskenään. D2H/C/R tuotekoodissa loppuu merkit kesken, joten se 

ei mahdollista juurikaan muutoksia.

Joustavuutta tuotemuutoksien varalta. Laitteen 

rakennehierarkia olisi hyvä olla tulkittavissa 

yhdellä silmäyksellä (esim. common dc vai 

vastusjarruttava; nosto,siirto, muu; optiot; jne.)

Siitä selviää onko laite nosto, siirto vai D2R. D2V: ssä 

softalla on merkittävä rooli, joten tärkeintä on erottaa 

nämä toisistaan.

- EN / NO EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

Tieto applikaatiosta D2C/H, Dynareg, Dynacon. 

Myös tarkempi tieto applikaatiosta aina plussaa.

KYLLÄ / YES; KYLLÄ / YES 4 4

Myynnin tuki; Tuoteperhe D2x + koko 045 jne. Viikoittain / Weekly myynnin kannalta oleellista on tuoteperhe ja "koko" hankaluus on se että muiden "CTO" inverttereiden koodit on erilasi ja minulle melko vieraita. minusta olisi hyvä, jos meillä olisi yhtenäinen 

kooditus eri tuoteperkeille

myyntivaiheessa ei  kovin usein mennä koodiin 

detaljitasolla (perhe, koko, jännitteet, jarrutustapa 

useimmiten riittää()  

myynnin kannalta kts. edellä EN / NO yhdenmukaisuus; yhdenmukaisuus CTO & ETO. laitteita 

käytetään"ristiin"

KYLLÄ / YES; yhdenmukainen kooditus eri inverttereille EI / NO 4 3

SUUNNITTELU / DESIGN; Opittu pikkuhiljaa ja kantapään kautta valitsemaan 

oikea koodi. Nykyisin jos tulee erikoisempaa 

kokoonpanoa vastaan, niin kyselen Hakasuon 

Askolta lisää. KC ID / Teamcenter ehkä helpottanut, 

kun voi varmistaa tuotekoodin ja ID:n natsaamisen 

sieltä.

Viikoittain / Weekly Kun oppii sen tuntemaan, niin näkee heti teholuokan (suuruusluokka) ja 

kaiken muunkin komponentiikan, jota siinä on.

Eipä nyt juuri tule mitään meleen. En yhtäkkiä osaa sanoa. Varmaan riippuu uuden 

laitteen ominaiuuksista?

Koodista näkee heti suuruusluokan (teholuokka) ja onko 

siirtoon, vai nostoon.

Eipä varmaankaan. Jos vaihtoehtoja on erilaisia, 

niin kaikille pitää olla selkeä oma koodi. Menee 

hankalaksi, jos yhteen merkkiin on piilotettu 

kovin paljon eri juttuja.

EN / NO EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

Kokoluokka nyt ainakin Mielestäni se olisi 

helpompaa, mutta 

siellä voi olla jotain 

juttua joista en tiedä?;

Modernisaation näkökulma on hyvä ottaa 

huomioon. Jossain vaiheessa vanhoja laitteita 

pitää korvata uudemmilla. Jos koodia on helppo 

verrata vanhaan, niin todennäköisesti tuleee 

vähemmän sekaannuksia.

KYLLÄ / YES 4 5

HUOLTO / 

SERVICE;VARAOSAT / SPARE 

PARTS;

Korjaamon tarpeisiin katson laitteen tiedot  

tuotannon EXEL:stä . Meille tärkeämpää on 

sarjanumero. 

Päivittäin / Daily Tuotekoodista näkee  onko  H , C , R  laite Kaikkea tuotekoodi ei kerro ja siksi vastausta joutuu hakemaan useasta paikasta.  Korjauksissa ei niin tarpeellinen ennalta tietää ,mutta jos laite 

korvataan uudella laitteella silloin joudutaan kaivelemaan tiedostoja.

Onko laite normilaite siis CSU kiinni laitteessa  vai 

kuitujen päässä , mikä softa on käytössä. 

Se on lyhyt. ja kertoo oleelliset tiedot. Tarjouksen 

tekemiseen riittävä tieto.

Tosin joutuu varmistuakseen laitteen oikeellisuudesta 

tutkimaan arkistoituja tiedostoja.

Ei ole. EN / NO EI / NO; Onko CSU kiinni vai kuitujen päässä. KYLLÄ / YES; EI / NO 4 5

Myynti- ja tarjoustuki; Tarjoussuunnittelua, jossa määritellään 

inverttereiden  ja Reg:ien koot. Kyseinen 

tuotekoodi kirjataan tarjoussuunnittelun 

komponenttiluetteloon (Word tai excel 

dokumentti), jonka perusteella tehdään 

komponenttihinnoittelu.

Viikoittain / Weekly Tarjoussuunnittelun kannalta merkitsevät koodit ovat tyyppi, teho, supply 

ja braking. Nämä tiedot vaaditaan komponenttihinnoittelua varten. Koen 

myös nämä parhaiksi paloiksi, koska kertovat mitoituksen kannalta 

olennaisimman tiedon.

 -  - Perustietojen selviämisen tuotekoodista. Laitetyyppi ja 

teho on syytä selvitä koodista helposti. 

 - EN / NO EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

- KYLLÄ / YES; EI / NO 4 4

TUOTANTO / PRODUCTION; Tulkitsen kaikkia koodeja H/C/R ja V ns. tuotannon 

teknisenä tukihenkilönä ja tehtaan kehitysasioiden 

tiimoilta.

"Heavy" puolen kaikki invertterit testataan ja 

parametroidaan CHE:n Dynatester laitteistolla ja 

sen ohjelmistolla. Tämä edustaa nykyään pääosaa 

kaikesta siitä työstä, jossa tuotekoodia pitää 

käsitellä. Lisäksi valmistuksesta tulee välillä 

erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tyyppikoodin, 

mutta välillä myös autan varaosien kohdalla 

tuleviin kysymyksiin. Dynatester ohjelmistoa 

käyttävät CHE, CHE:n alihankkijat ja CPC:n 

korjaamo.

Tulevaisuuden kannalta olemme hahmotelleet 

uutta automatisoitua tapaa parametroida H/C/R 

laitteet ja että Dynatesteristä päästäisiin eroon.

Viikoittain / Weekly C/H/R kertoo millaisesta koneistosta pääosin on kyse.

Brändineutraali.

D2V:n koodi kertoo yksiselitteisesti, millainen laite on kyseessä. C/H/R 

tyyppikoodien kohdalla pitää tulkita useata samanaikaisesti --> virheitä 

sattuu.

Osittain liittyy tyyppikoodin mutta myös siihen tapaan, miten tuoterakenteet on tehty. D2V tyyppikoodi pitää sisällään optiokortit. Tämä 

aiheuttaa tuoterakenteissa ja Vaconilta ostettavissa nimikkeissä sekavuutta. Osassa ostettavissa nimikkeissä kortit tulee mukana, osassa taas ei. 

Varastoitujen mallien käyttö ei ole niin tehokasta tämän takia ja välillä ostetaan työlle laitteita, vaikka hyllyssä on juuri oikeanlainen teho-osa 

mutta väärillä korteilla...

D2R koodi pitää tosiasiassa sisällään DynAReg, DynAGen ja DynACon tuotteet. Pitää siis osata katsoa koodin muita symboleita samalla.

D2C/H/R koodin "Braking type" ei tarkoita D2V:n tyyppikoodin "Serie Codea" (N/I/R/B). Ts. C/H/R koodi kertoo miten koko kokoonpanoa 

nosturissa syötetään/käytetään kun taas D2V koodi kertoo mikä laite kokoonpanossa itse asiassa on. Portsin, etenkin RTG:n inverttereiden 

kohdalla pitää aina muistaa stopata hetkeksi ja pistää eri "moodi" päälle.

D2C/H/R koodin "Revisio code" tarkoittaa käytännössä D2V:ssä olevaa softaversiota, mutta voi myös tarkoittaa eroja raudassa, joita tosin vähän 

on. Softaversion päivittyminen tarkoittaa idealiisesti kaikkien ID:n päivittämistä. Tulevaisuudessa revisiota ei liene järkevä ympätä tyyppikoodiin.

D2C/H/R tyyppikoodissa oleva korttikokoonpano aiheuttaa suurimman osan ID:stä. Se vaikuttaa kokoonpanossa käytettyihin johtosarjoihin 

(kaikkiin nykyisiin variaatioihin ei ole täydellisiä sarjoja). Kentällä on korttikokoonpanoja vaihdeltu ajan saatossa, täten levyssä oleva 

tyyppikooditarra on virheellinen. Tuotannossa tasaisen väliajoin suunnittelu haluaakin vaihdattaa jonkin kortin, jonka takia jo asennetut 

johtosarjat aiheuttavat ongelmia, jonka lisäksi laite pitää testata uudestaan, että saadaan tarrat yms. kuntoon. Olisi siis syytä tutkia 

mahdollisuuksia ja tapoja erottaa optiokortit D2C/H/R tyyppikoodista koko toimitusputken osalta (sähkösuunnittelu, työsuunnittelu, valmistus, 

testaus, varaosat ja korjaus).

Peilaten Portsin RTG:ssä ja lukeissa käytettyihin D2C/H/R tyyppikoodit on tehty "samasta" puusta. 

Jokaisesta löytyy sama määrä symboleita ja ne 

käsittelevät samaa asiaa.

D2V:n tyyppikoodissa "Boards". KYLLÄ / YES Tarkennuksena, että tällä hetkellä se ainakin on. 

Syynä on ihan tietyt parametrit, jotka riippuvat 

täysin millainen rauta on kyseessä. Esim. AC 

vaiko DC syötetty. Paljon riippuu millainen laite 

on kyseessä.

EN TUNNE TUOTETTA / I DON'T KNOW THIS 

PRODUCT CODE;

Kenties tyhmä ehdotus joka on vain taas lisää 

D2C/H/R tyyppikoodin, mutta silti, oma symboli 

kuvastamaan invertterin runkomallia. Esim. 

peilaten D2V:n 0=Fr4, 1=Fr5 .... A=Fi9, B=Fi10 

jne... Tämän kyllä pystyy kokenut henkilö 

päättelemään jo.

KYLLÄ / YES; Jos tulevaisuudessa tulee olemaan nykyistä 

vastaava erikseen valmistettava kokoonpano, 

ehdotan siinä käytettävän aina halogeenivapaita 

johtimia ja kouruja, edellyttäen kustannusten 

pysyvän vielä järkevinä.

Jokaiselle kortille oma johtosarja, ei enää yhtä 

isoa johtosarjaa. Tällä on hyvät ja huonot 

puolensa.

KYLLÄ / YES 5 4

HUOLTO / SERVICE;KEHITYS 

/ DEVELOPMENT;MYYNTI;

Not a lot but it is useful in some cases to identify 

the actual drive unit type, its voltage class, braking 

resistor type (for smaller units), possible options, 

power feed type (grounding), and hardware 

revision. The power class multiplied by two gives 

the output current (rough estimation).

Viikoittain / Weekly I can't see anything really good in the code itself except the fact that the 

same code system has been in use since 2002 with just minor changes and 

additions.

For service, it is not descriptive enough. Power class is not really useful (current would be preferred). D2V, D2H and D2C are easy to mix up, 

especially when there are other "stickers" on the unit which may show D2V instead of the actual product code. It is also easy to misinterpret the 

actual power class due to preceding zeros (011and 110, for instance, could be interpreted wrong - as has happened). Also, the actual inverter 

frame size is often more important to know to learn about the actual drive components and number of branches, fibre optics, etc.

Service, in general, would like to see the output 

current and maximum current on type code. OL 

or CL set-up would also be important to see 

because the use of a speed sensor itself does not 

describe the true functionality of the unit. 

Software version should also be visible although 

there is usually another sticker on CSU that 

shows it.

Compared to other inverter products, codes are not 

completely uniform. The most important feature is that 

the code has remained about the same since the D2V 

family was launched.

D2R: network type (grounded, non-grounded) - 

this does not seem to matter, or make any 

difference in real life.

EN / NO Didn't understand the question. Something to 

learn? From their code or they should learn to 

use the code properly? All codes should be 

uniform despite of the being fabricating in 

another factory. Tuning status, for instance, is a 

good example.;

Output current/maximum current. Frame size 

(number of branches). CSU type code should be 

clear (at the moment it is not): fibre optics 

(adapter), remote mounting or not.

KYLLÄ / YES; Type code is just a small part of other "related 

issues". Obviously, it is in an important role to 

identify the product as well as possible (but, at 

the same time, the number of stickers and type 

codes on the entire product should be limited 

not to provide contradicting information.

KYLLÄ / YES 3 3
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Haastattelu: Jani Lievonen, Konecranes / LUT 

Diplomityö: Taajuusmuuttajien tuotekoodin konfigurointi ja parametrointi teollisissa 
prosesseissa 

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa uuden taajuusmuuttajatuoteperheen tuotekoodia ja 
nykyisen koodauksen parhaita ja heikkoja puolia. Kysymyksessä on myös koodin 
muuttamisen halukkuus ja toimintakyky uudelle tuotteelle. 

Diplomityö: Taajuusmuuttajien tuotekoodin konfigurointi ja parametrointi teollisissa 
prosesseissa 

- Ohjaaja: Marko Venäläinen, Konecranes Finland Oy 
- Työ toteutetaan Timo Soukkion vetämälle organisaatiolle Konecranes Tech. 

Core, Inverter Development. 

 

-HAASTATTELU- 

Kysymykset ovat osin samoja kuin aiemmassa verkkokyselyssä, mutta nyt haluankin hieman 
vapaata sanaa ja ideointi sekä kommentteja. Koostan näistä haastatteluista sitten raporttiini 
osioita, jotka näette sitten valmiina etukäteen. 

Teen haastattelun ainoastaan SKYPEN-välityksellä ja se nauhoitetaan. Näin saan pohjaa 
kirjoittamiseen. 

Haastattelun tarkoituksena on syventää kyselyn tuloksia ja vertailla.  

Varaan haastatteluun aikaasi noin 30-60min verran. 

  

Mikäli haastatteluaika ei sovi, niin otathan minuun yhteyttä. 

 

” Malli nykyisestä D2V-koodista” 
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Kysymykset: Invertterikoodaus; Hyvät puolet ja sen heikkoudet:  

Henkilölista: (Haastattelu 1) 

HENKILÖ 1 

1. Mitkä ovat kokemuksesi invertterien kanssa työskentelystä? 
 
- Kokemus jo kymmeniä vuosia 
- Ensimmäinen KC oma invertteri 
- Laaja rintama kaikilta ohjauspuolen 
- D2V etävalvontapaketti 
- Yleiset ehdot TAMU:issa ovat samat, ohjaustavat eroavat 
- Tärkeä asia on tuki vanhoille ohjauksille. 
- Korvattavuus 
- Haasteet huollossa, elinkaarimallinnus 
- Laitekoon määrittely on tärkeää 
- CXT-nosturit: 8/10-tapausta  

 
2. Miltä kannalta ja miten operoit nykyisen tuotekoodin kanssa? 

 
- Ei tarvitse välittää lainkaan (tyyppikoodi)Vain sarjanumero 
- Tekninen yksilöinti 
- Tyyppikoodi kuitenkin tarvitaan yksilöinnissä ja tunnistamisessa 
- Syötön jännitteet  
- D2V-koodaus, tutustu (Markolle teht.) 
- Tyyppikoodi, valmistajan tyyppikoodi (R – V + filter) 
- Suunnittelumuutokset tyyppikoodin osaan 
- Kaikki varaosatuotteet tilataan laitteen sarjanumerolla 

 
3. Kuinka usein olet tekemisessä invertterikoodin kanssa? 

- Usein kun tarvitaan selvittää applikaatio, koot, jarrutustyyppi jne. 
- 1/30 tapausta 

 
4. Kerrotko miten osastosi toimii ja vaikuttaa muihin organisaatioihin? 

- Huolto vs. Tuki, yleensä vaikeaa 
- Huollon omat kriteerit 
- Omat dokumentit 
- Asennus, huolto, vaihto 
- Ohjeistus huonoa ja vanhaa 
- Ei ole yritetty lisätä yhteistyötä tehtaiden välillä 
- Tuodaan suurimmat virheet esille, mutta yhteistyötä tulisi parantamaa 

 
5. Miten näet nykyiset tuotetietojärjestelmät osana toimintaasi? 

a. Mitä? 
i. SLIM 
ii. SIEBEL 
iii. ATON 
iv. ALFRESCO 
v. YOUR KONECRANES 
vi. KUNNONVALVONTA (MOBIILI) 
vii. TRUECONNECT 
viii. APT-ohjelmisto 

b. Hyvät? 
i. ATON-tieto 
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ii. ALFRESCO, dokumenttityökalu 
c. Huonot? 

i. Ei pääsyä KC LIFT, DRIVE, ELECTRICS -ohjelmiin 
ii. TEAMCENTER 

- Vain rajoitetut tiedot järjestelmistä 
- Järjestelmien käyttö yleisesti 
- Kaikkeen tietoon ei pääse suoraan käsiksi 

 
6. Mitkä ovat invertterituoteperheen (D2V) koodin parhaat ominaisuudet? 

- Laitteen käyttötarkoitus 
- Laiteen teholuokka (koko) 
 

7. Mitkä ovat invertterituoteperheen (D2V) koodin huonoimmat / heikoin ominaisuudet? 
- Väärin ymmärretty revisiokoodi 
- Koodin (revisio) kuvauksen puute (Tuotehallinta) 

o Järjestelmien muutos (ILM -TC, ATON) 
- Teholuokan määrittely softassa 
 

8. Onko tuotekoodilla merkitystä työssäsi? 
- On, mutta toissijainen. Sarjanumero on tärkeämpi sekä laitteen tyyppitarra 

 
9. Mitä toivoisit uuden koodin tuovan uutta tai kertovan sinulle enemmän? 

- Softan määrittely 
- Kaikki koodit ovat toimineet, mutta special-koodi on ongelmallinen (kirjasto 

ongelmallinen) 
 

10. Näetkö parametroinnin tärkeäksi osana koodausta? Miten paljon teet parametrointia? 
EI 
a. Miksi? 

i. Iso asia, mutta voidaan liittää projektille 
b. Parannusehostukset? 

i. Uudet integraatiot projektille 
ii. Softan kopiointi kentällä 

 
11. Mitä koet haasteellisimmaksi tuotekoodin osalta? 

- Laitekoodit ja tyyppikoodit eri toimijoilta. 
 

12. Mitä on tuotekoodin hiljainen tieto mielestäsi? 
a. Tietoa on, mutta eritoten D2V haasteellinen 
b. D2V ainoa, johon julkistettu TECH. INFO (sisäinen tieto) 
c. Esimerkki IGBT-transistori ovat tarkempia, saattaa aiheuttaa 

takaisinsyötettäviin tehoihin uusia rajoja 
d. Laitetietojen ja kenttädokumentaatioiden jakaminen 
e. Tehtaiden tilaukset ja suunnittelu (D2C, HML / HVK, suunnittelu?)  

 
13. Vapaa sana ja kokonaisuuden parannusehdotukset? 

- Tyyppikooditarran sijainti lopputuotteessa 
- Ei monia tarroja tuotteeseen (D2V, filter) 
- CPC 
- Teknisen tuen lisääminen tuotehallintaan 
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Kysymykset: Invertterikoodaus; Hyvät puolet ja sen heikkoudet: 

Henkilölista: (Haastattelu 2) 

HENKILÖ 2 

 

1. Mitkä ovat kokemuksesi invertterien tuotekoodin kanssa työskentelystä? 
- 2000-luvun alusta lähtien tuotekoodien osalta 
- D2V on tuttu, mutta käyttö 

 
2. Miltä kannalta ja miten operoit nykyisen tuotekoodin kanssa? 

- HBC radion koodaus ollut oma vastuualue 
- T-sarjan laitteet tuttuja oman organisaation kannalta. 

 
3. Kuinka usein olet tekemisessä invertterikoodin kanssa? 

- Tekninen omistaja 
- TDN-koodaus 
- D2V:n osalta  
 

4. Kerrotko miten osastosi toimii ja vaikuttaa muihin organisaatioihin tuotekoodauksen 
osalta? 

- Invertterit eivät kuulu  
- TDN-vastuut kuuluvat hänelle 
 

5. Miten näet nykyiset tuotetietojärjestelmät osana tuotekoodeja ja organisaatiotasi? 
a. Mitä? 

i. TEAMCENTER ja sen ominaisuudet 
ii. ATON 
iii. SAP 

b. Hyvät? 
i. TDN on toimiva, kun ei varioituvuutta 
ii. Toimivat systeemit 

c. Huonot? 
i. Hyväksyntäkierrot 

 
6. Miten tärkeää on kertoa käyttökohde? 

- Ei ole tärkeä tai merkityksellinen 
 

7. Pitääkö brändi näkyä tyyppikoodista. 
EI 

- Myytävä tuote eroaa tehdaskoodista 
 

8. Mitkä ovat invertterituoteperheen (D2V) koodin parhaat ominaisuudet? 
- Alkuosa tulee olla kuvaava ja selkeä 
 

9. Mitkä ovat invertterituoteperheen (D2V) koodin huonoimmat / heikoin ominaisuudet? 
- Koodiavain tarve 
- Koodin merkistö ohjauskorttien osalta 
- Tyyppikoodi on rakennettu, että kokonaisuus on levyasennus (kokonaisuus) 

 
 

10. Onko muiden tuotteiden koodaus loogista ja oletko ollut osallisena? 
- REMOX on hyvä esimerkki huonosta koodista 
- Ketjunostimen koodaus ollut hankalaa (liian pitkä) 
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- Moottorit: Haasteena lyhennetty koodaus 
 

11. Näetkö parametroinnin tärkeäksi osana tyyppikoodausta?  
EI 

a. Miksi? 
i. Parametroinnin vaihtuvuus 

b. Parannusehostukset? 
i. - 

12. Mitä toivoisit uuden koodin tuovan uutta tai kertovan sinulle enemmän? 
- Ei muutoksia 

 
13. Mitä koet haasteellisimmaksi tuotekoodauksen osalta? 

- Tärkeää on, että oleellinen asia näkyy heti 
- Tuoteperhe: hahmotella laajennukset ja varioituvuus 

 
14. Mitä on tuotekoodin hiljainen tieto mielestäsi ja onko se merkityksellistä? 

- Historiassa saattaa olla jotain merkityksellistä tietoa 
- Valinnat, mistä D2-koodaus peräisin 
 

15. Vapaa sana ja kokonaisuuden parannusehdotukset? 
- Voisi viedä jatkossa laajemmalle tuoteperheille (muut TAMUt) 
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Kysymykset: Invertterikoodaus; Hyvät puolet ja sen heikkoudet: 

Henkilölista: (Haastattelu 3) 

HENKILÖ 3 

1. Mitkä ovat kokemuksesi invertterien tuotekoodin kanssa työskentelystä? 
- Suunnittelussa aluksi kymmenen vuoden takaa 
- CAD-komponentit, D2 
- Henri Virtanen, CAD-komponentiikka DAV 
- Suunnittelun puolesta mahdollisimman yksinkertainen 

 
2. Miltä kannalta ja miten operoit nykyisen tuotekoodin kanssa? 

- Lisäykset CAD-komponentiikan osalta 
- Variaatiot vanhassa koodissa, laajennukset kirjastossa 
- Muutokset  

 
3.  Kuinka usein olet tekemisessä invertterikoodin kanssa? 

- Melko vähän, koodissa ei ole muutoksia lähiaikoina 
- Kuukausi-tasolla 
- Muut koodit työllistänevät jonkin verran 

 
4. Kerrotko miten osastosi toimii ja vaikuttaa muihin organisaatioihin tuotekoodauksen 

osalta? 
- Ei muutoksia, eikä  
- KC Laskentaohjelmat 
- Tiedonjako ei kuulu hänen organisaatiolle 

 
5. Miten näet nykyiset tuotetietojärjestelmät osana tuotekoodeja ja organisaatiotasi? 

a. Mitä? 
i. TEAMCENTER 
ii. E3 

b. Hyvät? 
i. E3 osa, TC = kokonaisuus 
ii. Viisi E3 komponenttia = 1 kpl TC 

c. Huonot? 
i. Vanhan koodin revisiot ja ylläpitäminen 
ii. Uuden TC nimikkeen haaste E3-TC siirron aikana 
iii. Lukumäärä kasvaa 

 
6. Näetkö rajoitteita tyyppikoodille suunnittelun näkökulmasta? 

- 30 merkkiä = SAP, TC ei rajoitteita, ei ainakaan hänen mukaansa 
- Ei pystytä muistamaan, aina oltava koodiavain 
- Vanhaan koodiin ollaan totuttu, ensimmäiset kuusi koodia hyvät 
- E3 CAD, TC kokonaisuutta ei voida tuota TC – E3, pitää paloitella aina (nyt 5) 

o Toive, että komponentiikka säilyisi pienenä 
 

7. Mitkä ovat invertterituoteperheen (D2V) koodin parhaat ominaisuudet? 
- Kokoluokka 

 
8. Mitkä ovat invertterituoteperheen (D2V) koodin huonoimmat / heikoin ominaisuudet? 

- Ei ole mitään turhaa tai ylimääräistä 
- Jokaisella merkillä tarkoitus 
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9. Miten tärkeää on kertoa tuotteen käyttökohde? 
- Tärkeä asia, pitää yksilöidä ja on pakkokin TC osaluettelon suhteen 
- +/- koodaus mahdollisuus, rauta + käyttö 

 
10. Pitääkö brändin näkyä tyyppikoodista. 

EI 
-Ei luo lisäarvoa; myyntinimike on eri kuin tehdaskoodi 
-Duplikaatit 
+/- koodaus, rauta + brändi 
 

11. Onko muiden tuotteiden koodaus loogista ja oletko ollut osallisena? 
- Radion koodaus, REMOX 

o Sekava, eri koodaus eri tehtaille 
- Gessmann-tuolit 

o Ei ole valmis 
- Loogisuus perustuu siihen, että on haluttu optimoitu CAD-komponenttien 

lukumäärä 
o Helpompi käyttää ja omaksua 

 
12. Näetkö parametroinnin tärkeäksi osana tyyppikoodia?  

- EI 
a. Miksi? 

i. Ei vaikuta rautaan ja sekoittaa vaan 
b. Parannusehostukset? 

i. - Raudan perussofta pitäisi näyttää koodissa, mutta ei muuta 
 

13. Mitä toivoisit uuden koodin tuovan uutta tai kertovan sinulle enemmän? 
- Koodi on jo kattava 
- FRAME-koko (ABB-malli; sarja + tyypit ja rakenne) 

 
14. Mitä koet haasteellisimmaksi osatuotekoodauksen osalta? 

- Revisiot ja versiointi 
 

15. Mitä on tuotekoodin hiljainen tieto mielestäsi ja onko se merkityksellistä? 
- Nykykoodin osalta melko paljon, tuotehallinta ollut puutteellista 
- Tieto tulisi olla helposti saatavilla 
- Koodiavain on jaettu vapaasti ja sarjoille yhteinen 
 

16. Vapaa sana ja kokonaisuuden parannusehdotukset? 
- Pitäisi miettiä tuotteiden koodien yhtenäistämistä 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE III 
8 

 

 
 

Kysymykset: Invertterikoodaus; Hyvät puolet ja sen heikkoudet:  

Henkilölista: (Haastattelu 4) 

HENKILÖ 4 

1. Mitkä ovat kokemuksesi invertterien tuotekoodin kanssa työskentelystä? 
- Laaja-alainen, CHE SUPPORT-yksikkö 
- Nykyisin tehdasinsinöörinä tehtaalla 
- vastaa testauksesta, DYNATEST 
- parametrointia 
- AGILON  BOM 

 
2. Miltä kannalta ja miten operoit nykyisen tuotekoodin kanssa? 

- testaaminen 
- osaluettelointi 
- DYNAC, D2V-osat ja ostonimike 
- tyyppikoodin tulkkaus (osaaminen tyyppikoodin osalta) 
- Tuotekoodaus ollut kuitenkin yksiselitteinen 
- Haasteena ollut tuotehallinta kuin tyyppikoodi 

 
3.  Kuinka usein olet tekemisessä invertterikoodin kanssa? 

- Viikoittain 
 

4. Kerrotko miten osastosi toimii ja vaikuttaa muihin organisaatioihin tuotekoodauksen 
osalta? 
- Osaluettelot tulevat tuotehallinnasta 
- Ei vaikuteta tyyppikoodaukseen 
- Varaosat aiheuttavat ongelmia 
- INPUT: PLATFORM (tuotehallinta), suunnittelu (useita paikkoja, IE, PORTS, 

MODS, FL) 
- OUTPUT: Korjaamo, IE, PORTS, SERVICE 

 
5. Miten näet nykyiset tuotetietojärjestelmät osana tuotekoodeja ja organisaatiotasi? 

a. Mitä? 
i. TEAMCENTER 
ii. SAP 
iii. ELECTRICS PRODUCTION INFO (tuotehallinnan sivu) 

 Aiemmin ILM / VERTEXDM  
b. Hyvät? 

i. BOM:it hyvin listattu 
c. Huonot? 

i. Teamcenteristä ei löydy tietoja 
ii. Muutoshallinnan hankaluus 

 
6. Näetkö rajoitteita tyyppikoodille tuotannon näkökulmasta? 

- Suunnittelukaan ei tunne tyyppikoodia 
- Koulutus 
- Ei rajoitteita tuotannon osalta 
- Koodin tulisi olla visuaalinen, ei pelkkiä numerojonoja 
- Voisiko korttiosiot tulla erillisellä tyyppikoodilla 

 
7. Miten näet tuotannon vaikuttavan koodaukseen? 

- On mahdollisuudet vaikuttaa 
- Muutoksia tulisi tehdä, mutta koodin puolesta siihen ei ole mahdollisuuksia 
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8. Mitkä ovat invertterituoteperheen (D2V) koodin parhaat ominaisuudet? 

- Seitsemän ensimmäistä merkkiä ovat tärkeitä 
- Kokonaisuuden saa helposti esille 

 
9. Mitkä ovat invertterituoteperheen (D2V) koodin huonoimmat / heikoin ominaisuudet? 

- D2V-koodi kertoo teho-osan yksilöinnin, Konecranesin koodit kertovat 
kokonaisuuden ja käyttökohteen 
 

10. Miten tärkeää on kertoa käyttökohde? 
- Tyyppikoodimielessä ei ole tärkeää 
- RTG-invertterit sekoittavat koodit (seinäasenteiset inut) 

 
11. Pitääkö brändi näkyä tyyppikoodista. 

EI  
- Turhaa, päällekkäisyydet 

 
12. Näetkö parametroinnin tärkeäksi osana tyyppikoodausta?  

- KYLLÄ 
a. Miksi? 

i. Kaikki lisätieto ja informaatio ovat toivottua 
b. Parannusehostukset? 

i. – 
13. Onko muiden tuotteiden koodaus loogista ja oletko ollut osallisena? 

- Ei ole ollut tarvetta tutusta 
 

14. Mitä toivoisit uuden tyyppikoodin tuovan uutta tai kertovan sinulle enemmän? 
- Mahdollisuus ostaa ja käyttää D2V-tuotetta erillisenä 
- vrt.  RTG-tuotteen esimerkki 
 

15. Mitä koet haasteellisimmaksi asiaksi tuotekoodauksen osalta? 
- H / C, BRAKING ja FRAME  D2V? 
- KC tyyppikoodin vaihtaminen ostonimikkeeseen (D2V) 

 
16. Mitä on tuotekoodin hiljainen tieto mielestäsi ja onko se merkityksellistä? 

- Revisiot ja tuotehallinta 
- Ei kuitenkaan merkityksellinen asia tuotannon kannalta 
 

17. Vapaa sana ja kokonaisuuden parannusehdotukset (tyyppikoodiin)? 
- Nerokkaasti kuitenkin tehty 
- Paketti kuitenkin pysynyt kasassa 
- Kokonaisuus (D2+) ja teho-osa (D2V) 
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Questions: Inverter type code: Advantages and disadvantages.  

Henkilölista: (Haastattelu 5) 

HENKILÖ 5 

1. What is your experience in company? What kind of job you have made with inverter 
code? 
- 1993, regional sales, graduate mechanical (technical) 
- 2/3 main ETO sales 
- 2001 general manager (BU) 
- 2016  
- DAV-series is well known, then worked with D2-series 

o Customer COULD NOT KNOW what commercial product is 
o Size is a question to customer 

 
2. What kind of operation you are doing now with or without code? 

- Sales, code isn’t used in offer state 
- Told to customer that direct / inverter 

 
3.  How often do you work with D2V-code? 

- Quite rare 
- Still need to know product 

 
4. How you are able to affect the D2V-coding? 

- Operations doesn’t need highlight issues 
- Not direct support (product management) 

 
5. What are the systems you are dealing with your organisation? 

a. WHAT? 
i. SAP 
ii. CRM 
iii. ALFRESCO 
iv. TC 

b. PLUS? 
i. SAP more transparent, one KC 
ii. One KC 

c. MINUS 
i. More things to learn for new guys 
ii. Bureaucracy 

 
6. Do you see any restrictions to inverter coding with you mind / organisation? 

- Power size to customer, commercial brand 
 

7. How do you see your replies to a product management of D2V? 
- No direct conversation with FL and product management 

 
8. What is the best part / feature in current D2V-code? 

- Power 
- Use purpose (H, C) 

 
9. What is the worst part / feature in D2V-coding? 

- Too long 
 

10. How important is to tell function and purpose in type code? 
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- Important, needed to tell customer what operations is made with that product 
 

11. Do you see important that brand is shown in inverter type code? 
NO 

a. WHY? 
i. Not OEM shown in type code, but still need to tell in some ref. in  

 
12. Are other product type codes easy to read and understandable, do you feel same 

with D2V? 
- Can’t compare 
- Like Q-hoist is and and end product, drive is sub component 

o Product code can be divided in to a sub code 
o Sub codes are similar, like size (level info is similar) 

 
13. Do you see that parameters should be included in type code? (Normal software is 

already included, this would be crane specific data) 
NO 

a. WHY? 
i. Not possible 
ii. Limiting sub component use elsewhere 

 
14. What you suggested to have in new code? 

- Device and power 
- Can it be shortened 
- What is a benefit to change? 

 
15. What do think about word “silent knowledge”? Is there this info within D2V-series? 

-  Not familiar, not an affect 
-  Maybe something with service 
 

16. Free word and comments, Highlights etc.? 
- Good thesis topic and good that product management sees also FL opinion 
- FL / operations / Product management, need to highlighted in future 
- Sharing of information 
- Open site to have a comment 



LIITE IV

[1] Konecranes - OLD STYLE
E3 design module by construction = 5pc

Taajuusmuuttajan tuotekoodaus / Product code (type code) for frequency converter:

DEVICE POWER NETWORK INSTALLATION COMMUNICATION ACCESSORIES

Code1 Code 2 Code 3 Code 4 Code 5 Code 6 Code 7 Code 8, Board set Code 9 Code Y

Device Generation Application HW manu. HW version Current value Supply EMC E.Braking Instal. Control Comm. I/O Options M. Brake c. T+W Markings Parameter set

D 3 H A 1 - 0 0 0 8 F 0 R S 1 N 1 1 A 1 1 x y
Separate TC item for

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 projecting

TC Revision TC Revision

/ 1 / 1

TeamCenter

Code X, ONLY FOR TeamCenter ID revisions by type code

KC ID 5xxxxxxx / 1



LIITE V

[2] Konecranes - OUT OF BOX
E3 design module by options = 6pc

Taajuusmuuttajan tuotekoodaus / Product code (type code) for frequency converter:

DEVICE POWER NETWORK COMMUNICATION INSTALLATION ACCESSORIES WIRING

Code 1 Code 1.1 Code 1.2 Code 1.3 Code 1.4 Code 2 Code 2.1 Code 3 Code 4 Code 5 Code 6 Code 7 Code Y

Device Generation HW HW manu. HW version Current value Supply EMC E.Braking Connection Device IP Comm. I/O Options Control A.Plate Coating A.Method E.Power M.Brake c. Variables Terminals Wiring Markings Parameter set

D 3 N A 1 - 0 0 0 8 F + 0 R A 2 + N 1 1 1 + S 1 1 + T A 1 + A 1 1 x y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Code 1+2 Code 3 Code 4 Code 5 Code 6 Code 7

TC Revision TC Revision TC Revision TC Revision TC Revision TC Revision TC Revision

/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
Pakollinen / minimi After this mark, zero can be marked and deleted in SAP

Optio 1

Optio 2 --> Jos tulee, niin pakollinen määrittää 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Code can be zero when option not selected

UUSI / eroavaisuus OLD STYLE-koodiin SAP can sort out zeros and possibility hide in SPECIFICATION, TC ID is unique

PLUS-CODING TeamCenter

Code X, ONLY FOR TeamCenter ID revisions by type code

KC ID 5xxxxxxx / 1

Code 3 Code 3 Code 4 Code 4

"HW" EMC / NETWORK "SW" Comm.

0 N

Code 3.1 Code 4.1

E.Braking I/O

R 1

Code 3.2 Code 4.2

Connection Options

A 1

Code 3.3 Code 4.3

VFD IP Control

2 1

Code 5 Code 5 Code 6 Code 6 Code 7 Code 7

Instal. A.Plate Access. E.Power Wires Terminals

S T A

Code 5.1 Code 6.1 Code 7.1

Coating M. Brake c. Wiring

1 A 1

Code 5.2 Code 6.2 Code 7.2

A. Method Variables Markings

1 1 1
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6SL3210-1PE31-8AL0

Data sheet for SINAMICS Power Module PM240-2

MLFB-Ordering data

Figure similar

Rated data

Ambient conditions

General tech. specifications

Input

Output

Ambient temperature

Relative humidity

Number of phases

Max. operation

Storage

Transport

Operation LO

Cooling air requirement

Cooling

Installation altitude

Rated power NEC 480V (HO)

Rated voltage

Number of phases

Line voltage

Line frequency

Rated current (LO)

Rated current (HO)

Rated power IEC 400V (HO)

Power factor λ

Offset factor cos φ

Sound pressure level (1m)

Power loss

Rated current (LO)

Pulse frequency

Rated current (HO)

Max. output current

Output frequency for V/f control

Overload capability

Output frequency for vector control

75.00 kW

100.00 hp

400 V

2 kHz

0.99

68 dB

2.33 kW

178.00 A

145.00 A

290.00 A

154.00 A

172.00 A

0.153 m³/s (5.403 ft³/s)

1000 m (3280.84 ft)

Internal air cooling

1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 1.5 × rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

Consignment no. :

Remarks :

Item no. :

Offer no. :
Order no. :

Project :

Client order no. :

1.5 × output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 2 × output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

3 AC

3 AC

380 ... 480 V ±10 %

47 ... 63 Hz

0 ... 200 Hz

0 ... 550 Hz

95 % RH, condensation not permitted

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)

0.95

High Overload (HO)

Low Overload (LO)

Operation HO -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)

Efficiency η 0.98

90.00 kWRated power IEC 400V (LO)

Rated power NEC 480V (LO) 125.00 hp

Filter class (integrated) Class A

Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values. Generated Fri May 17 13:07:31 CEST 2019Page  1 of 2
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6SL3210-1PE31-8AL0

Data sheet for SINAMICS Power Module PM240-2

MLFB-Ordering data

Figure similar

Compliance with standards

CE marking

Standards

Low-voltage directive 2006/95/EC

UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47

Mechanical data

357 mm (14.06 in)

Degree of protection IP20 / UL open type

305 mm (12.01 in)

Height

Net weight 63.00 kg (138.89 lb)

Depth

Size

Width

708 mm (27.87 in)

FSF

M10 bolt

Version

Version

Unshielded 450 m (1476.38 ft)

Conductor cross-section 25.00 ... 70.00 mm² (AWG 4 ... AWG -1)

Version

35.00 ... 120.00 mm² (AWG 2 ... AWG -3)

Max. motor cable length

Conductor cross-section

Connections

M10 bolt

Motor end

300 m (984.25 ft)

M10 screw studs

Line side

PE connection

Conductor cross-section

DC link (for braking resistor)

Screw-type terminals

35.00 ... 120.00 mm² (AWG 2 ... AWG -3)

Shielded

Converter losses to EN 50598-2*

Efficiency class IE2

Comparison with the reference converter (90% /
100%) -0.51 %

1235.2 W (1.00 %)

2560.0 W (2.08 %)

f

2057.8 W (1.67 %)

25%

100%

1075.5 W (0.87 %)

1765.0 W (1.43 %)

705.0 W (0.57 %)

50%

750 W (0.61 %)

50%
969.5 W (0.79 %)

90%

I

The diagram shows the losses for the points (as per standard EN 50598) of the relative torque
generating current (I) over the relative motor stator frequency(f). The values are valid for the basic
version of the converter without options/components.

The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

*converted values

Cable length 10 m (32.81 ft)

Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values. Generated Fri May 17 13:07:31 CEST 2019Page  2 of 2
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