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Tässä työssä perehdytään tuotteen valmistajalle saapuvien komponenttien laadunvalvontaan. 

Tapausta on lähestytty hyödyntämällä triangulaatiota, jonka osa-alueina toimivat 

kirjallisuuskatsaus, mittaukset sekä ammattilaisille suoritetut haastattelut. 

Laadunvalvonnassa syvennytään kustannusrakenteeseen, komponenteille suoritettuihin 

pistokoetarkastuksiin sekä 3D-mittalaitteistoihin ja niiden käyttöön. 

 

Työssä vertaillaan kahta 3D-mittaustyökalua: Gom Atos 5:ttä ja Faro ScanArmia. Työn 

päätavoitteena on esittää Atos 5-mittajärjestelmällä suoritetun mittauksen mittaproseduurin 

vaiheet sekä vertailla sen käytettävyyttä, nopeutta ja laatua Faro ScanArmilla suoritettuihin 

mittauksiin. Vertailu suoritetaan mittaamalla sama komponentti molemmilla 

mittalaitteistoilla. 

 

Mittaustuloksien perusteella Atos 5 on suurien ja keskisuurien komponenttien kohdalla 

tehokkaampi, tarkempi sekä käytännöllisempi. Mitatessa pieniä kappaleita, Faro ScanArm 

on hieman helppokäyttöisempi, mutta mittaukset ovat suoritettavissa myös Atos 5-

mittajärjestelmällä. Perehtymällä syvemmin Atos 5-mittajärjestelmän toimitaan, 

mahdollistetaan pitkälle automatisoitunut mittalinjasto, jossa karsitaan inhimillisistä 

virheistä syntyvät mittavirheet.
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In this work, the quality control of the components arriving to the product manufacturer is 

studied. The case has been approached by utilizing triangulation, which includes literature 

review, measurements, and interviews with professionals. In quality control we orientate 

into cost of quality, how acceptance sampling works, and to 3D measuring tools and how 

they are used.  

 

The work compares two 3D measurement tools: Gom Atos 5 and Faro ScanArm. The main 

goals in this work is to present the steps of the measurement procedure of the measurement 

performed with the Atos 5 and to compare its usability, speed and quality with the 

measurements performed with the Faro ScanArm. The comparison is performed by 

measuring the same component with both measuring tools. 

 

Based on the measurement results, the Atos 5 is more efficient, accurate and practical for 

large and medium-sized components. When measuring small pieces, the Faro ScanArm is 

little easier to use, but measurements can also be performed with the Atos 5. A deeper 

understanding of how the Atos 5 measurement system works will enable a highly automated 

measurement line that eliminates measurement errors caused by human error.
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tausta 

Sulzer Pumps Finland Oy on globaali kaiken tyyppisten nesteiden käsittelyyn erikoistunut 

yritys, jonka toimintaa ohjaavia perusarvoja ovat asiakaskumppanuus, työtehtävään 

sitoutuminen ja ammattitaitoisuus. Pysyäkseen omissa linjauksissaan, laadukkaiden 

tuotteiden valmistaminen on merkittävässä roolissa. Varmistuakseen laadusta, Sulzerilla on 

laaduntarkkailuun erikoistunut osasto, jonka pää tehtävänä on varmistaa ulkoisilla 

toimittajilla valmistettujen komponenttien yhdenmukaisuus suunnitelmiin. Tässä apuna, 

Sulzer on käyttänyt Faro:n valmistamaa mittakäsivartta, joka on osoittautunut hitaaksi sekä 

kömpelöksi suurien osien kohdalla. Nopeuttaakseen ja mahdollistaakseen suurempien 

komponenttien mittauksen, Sulzer on investoinut kuvassa 1 esitettävään Gom:n valmistamaa 

Atos 5-mittajärjestelmään, johon perehdytään tarkemmin tässä työssä. 

 

 

  

Kuva 1. Sulzerilla käyttöönotettava mittajärjestelmä kokonaisuudessaan. 
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1.2 Tavoite ja tarkoitus 

Työn tavoitteena on tehostaa uuden mittalaitteiston käyttöönottoa ja esittää laitepäivityksen 

myötä syntyvät edut. Tehostaakseen laitteen käyttöönottoa, työtä tehdessä pyritään 

oppimaan, kuinka mittalaitteistoa käytetään sujuvasti, jotta vältyttäisiin tilanteelta, jossa 

mittalaitteistosta ei saada sen tarjoamia etuja hyödynnettyä vaajaan osaamisen myötä. 

Tarkoituksena on, että työtä käytetään tulevaisuudessa oppaana työntekijöille, jotka 

kouluttautuvat käyttämään laitetta, sekä dokumenttina, joka nopeuttaa mahdollisia työn 

mittalaitetta koskevia investointeja muilla Sulzerin toimipisteillä.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja rajaus 

Tutkimusmenetelmässä hyödynnetään triangulaatiota, joka rakentuu ammattilaisille 

kohdistetuista haastatteluista, kirjallisuuskatsauksesta sekä mittauksista. Ammattilaisille 

suoritetut haastattelut toimivat perusteina tiedonhaussa, jolloin pystytään perehtymään 

kohdeyritykselle relevantteihin tietoihin. Haastattelujen mukaisesti, kirjallisuuskatsauksessa 

tarkistellaan laadun merkitystä pelkästään valmistuksen näkökulmasta. 

Laaduntarkastamisessa syvennytään kohdeyrityksen ulkopuolelta saapuneiden 

komponenttien tarkistamiseen 3D-mittalaitteistoja hyödyntämällä, eikä lopullisien 

tuotteiden toimintaan perehdytä. Komponenttien mittauksiin soveltuvissa työkaluista 

perehdytään vain 3D-mittalaitteistohin, jotka digitalisoivat mittakappaleita joko 

koskettamalla tai optisesti skannaamalla. 

 

Mittaukset suoritetaan sekä uudella Atos 5-mittajärjestelmällä, että sen edeltäjällä Faro 

ScanArmilla. Mittauksissa mitataan molemmilla laitteistoilla samaa komponenttia 

kiinnittäen huomiota mittauksen tuottamaan jälkeen, nopeuteen sekä tavan käytettävyyteen. 

Mittaukset suoritetaan kohdeyrityksen tiloissa uuden mittajärjestelmän käyttöönoton 

jälkeen, jolloin laitteiston parissa työskentelevät ovat saaneet kokemusta käytöstä ja 

mittaustulokset ovat luotettavimpia. 
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2 TEORIA 

 

 

2.1 Laadun määritelmä ja merkitys 

Laatu käsitteenä ei ole yksiselitteinen, vaan sanalle löytyy erilaisia määritelmiä riippuen 

tarkastelun näkökulmasta (Lillrank 1998, s.19). Laadun hahmottelun avuksi, on määritelty 

kuusi tarkastelukulmaa: valmistuskeskeinen, tuotekeskeinen, arvokeskeinen, 

kilpailukeskeinen, asiakaskeskeinen sekä ympäristökeskeinen. Parhaiten laatua tuottavat 

yritykset tarkkailevat laatua useammasta kuin yhdestä näkökulmasta. (Hokkanen & 

Strömberg 2006, s. 19-20) 

 

Valmistuksessa hyvä laatu on valmistetun tuotteen virheettömyyttä. Virheettömyydellä 

voidaan tarkoittaa joko absoluuttista suunnitelmien noudattamista tai sitten käytettyjen 

standardien mukaisien toleranssien sisällä pysymistä. (Lillrank 1998, s.29) Hyvän laadun 

taustalla on työntekijöiden ammattitaito, käytetyt koneet sekä materiaalit (Hokkanen & 

Strömberg 2006, s. 33). Laadukas tuote täyttää myyntilupaukset, ei sen enempää eikä 

vähempää. Asiakkaalle riittää, että tuote suoriutuu sille asetetuista tehtävistä 

moitteettomasti, jonka jälkeen muut ominaisuudet ovat hänelle joko itsestäänselvyyksiä tai 

ylimääräistä lisää. Tämän takia on pyrittävä siihen, että tuote soveltuu sen 

käyttötarkoitukseen. (Lecklin 2002, s.26) 

 

Tuotteiden hyvä laatu on yrityksille yksi kriittisistä menestystekijöistä. Selviytyäkseen 

markkinoilla, on tuotteiden laadun oltava vähintään samalla tasolla kuin kilpailijoiden. 

Hyvän laadun myötä luodaan tyytyväisiä asiakkaita, joiden avulla saadaan viestitettyä 

potentiaalisille asiakkaille positiivista kuvaa yrityksestä ja mahdollisesti laajennettua omaa 

asiakasverkostoa. Kun yrityksen asiakkaat ovat tyytyväisiä sekä laatu vaaditulla tasolla, 

voidaan tuotteita hinnoitella vapaammin. (Lecklin 2002, s. 25-26) 

 

Sen lisäksi, että laadukkaiden tuotteiden valmistaminen antaa yritykselle jalansijaa 

markkinoilla, edistää se yrityksien kustannustehokkuutta. Kun tuotteet valmistetaan 

ensimmäisellä kerralla oikein, saadaan laskettua valmistuskustannuksia, koska varoja ei 

kuluteta huolto-/korjaustöihin. Kustannustehokkuus hyvän markkina-aseman kanssa 
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parantavat yrityksen kannattavuutta. Kuvan kaksi kaaviossa esitetään kuinka hyvä laatu 

edistää yrityksen mahdollisuuksia selviytyä markkinoilla. (Lecklin 2002, s. 27) 

 

 

Kuva 2. Laadun merkitys yritykselle (Lecklin 2002, s. 26)  

 

2.2 Laatukustannukset 

Laatukustannukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: ennaltaehkäiseviin kustannuksiin, 

valvontakustannuksiin, sisäisiin virhekustannuksiin sekä ulkoisiin virhekustannuksiin 

(Bragg 2020).  

 

Ennaltaehkäisevillä ja valvontatoimilla pyritään vähentämään virheellisten kappaleiden 

ilmentymistä. Panostamalla näihin toimiin, muodostetaan kannattavin sekä edullisin keino 

yritykselle varmistua tuotteidensa laadusta, sillä virheellisien tuotteiden käsittelyyn 

uppoavat kulut saadaan leikattua mahdollisimman alhaiseksi. Ennaltaehkäisevän toiminnan 

kulut rakentuvat esimerkiksi laatujärjestelmän luomisesta, työntekijöiden kouluttamisesta, 

toimittajien valvomisesta sekä laadukkaasta tuotesuunnittelusta. Valvontatoimen 

kustannukset syntyvät tuotteille tehdyistä mittauksista ja tarkastuksista. Tehokkaimpana 
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sekä luotettavimpana keinona valvonnassa tarkistuksia tehdään yrityksille saapuville 

komponenteille ja lähteville valmiille tuotteille. (Bragg 2020) 

 

Tuotteiden virheellisyyksistä syntyvät kustannukset jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin 

virhekustannuksiin. Sisäisillä virhekustannuksilla tarkoitetaan kuluja, jotka syntyvät 

virheiden myötä ennen tuotteen myyntiä asiakkaalle. Näitä kustannuksia ovat esimerkiksi 

romutukset, korjaukset, ylityöt sekä alennukset. Virheen ilmetessä sen jälkeen, kun tuote on 

lähetetty asiakkaalle, puhutaan ulkoisista virhekustannuksista. Ulkoisia virhekustannuksia 

ovat kulut, joita syntyy palautuksista, huoltotöistä sekä takuista. Sen lisäksi, että yritys kärsii 

taloudellisesti huonon tuotteen välittämisestä, kärsii myös yrityksen imago ja sitä myötä 

menetetään potentiaalisia asiakkaita. (Hokkanen & Strömberg 2006, s. 64-69). 

 

Laatukustannukset siis yksinkertaisuudessaan rakentuvat virhekustannuksista sekä 

ennaltaehkäisevientoimien kustannuksista (Hokkanen & Strömberg 2006, s. 69). Kuvan 

kolme kuvaaja esittää tyypillistä kustannuskäyrää. Korkea kapasiteetti ehkäisevissä 

menetelmissä nostaa tuotteiden laatua, mutta samalla laatukustannuksien kulut nousevat. 

Tavoitteena on löytää optimipiste, jossa ennaltaehkäiseviin menetelmiin käytettävät varat 

sekä virhekustannukset kohtaavat, jolloin saadaan alhaisimmalla hinnalla parhainta 

mahdollista laatua. (Hopmans 2017) 

 

 

Kuva 3. Laatukustannuksien kuvaajat (Hopmans 2017) 
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2.3 Saapuneiden osien laadunvalvonta 

Valvomalla saapuneiden komponenttien laatua, ennaltaehkäistään virheellisten tuotteiden 

eteneminen valmistuksenketjussa. Tekemällä saapuneille erille pistokokeita, saadaan 

laadunvalvonta suoritettua tehokkaasti. Pistokokeessa yksinkertaisuudessaan saapuneesta 

erästä otetaan pieni näyte, josta päätellään koko erän laatu. Näytteellä tarkoitetaan erästä 

sattumanvaraisesti poimittuja osia, joista sittemmin mitataan haluttua muuttujaa, joiden 

perusteella voidaan sanoa, onko komponentti vaatimuksien mukainen. (Jiang 2015, s. 228-

230) 

 

Pistokokeet perustuvat standardiin ISO 2859, jonka avulla pystytään määrittelemään 

otettujen näytteiden koot. Standardissa näytteet koko määräytyy käytetystä AQL-lukemasta, 

valitusta tarkistamistasosta, toimittajien historiasta sekä saapuneen erän koosta. 

(Montgomery 2009, s. 655-656) 

 

AQL-luku on prosenttiluku, jolla ilmaistaan suurin sallittu virhemäärä erässä (Quality 

Inspection). Se määritetään ostajan ja toimittajan välisessä sopimuksessa tai 

laaduntarkistajan toimesta väliltä 0,1-10%. Erilaisille virhetyypeille määritetään omat AQL-

luvut. Virhetyypit standardissa jaetaan pieniin, suuriin sekä kriittisiin. Mitä kriittisempi 

virhetyyppi kyseessä, sitä pienempi on AQL-lukema. Yleisesti pienille virheille valitaan 

AQL-lukemaksi 2,5 % ja suurille 1 % eikä kriittisiä virheitä sallita. (Montgomery 2009, s. 

655) 

 

Standardissa tarkistuksentasot jakautuvat kolmeen yleiseen tasoon sekä neljään 

erikoistasoon. Yleisissä tasoissa taso II on normaali. Tasossa I, tarkastusten määrä on noin 

puolet tasosta II ja tasossa III tarkastusten määrä on noin kaksinkertainen verrattuna tasoon 

II. Käytetty taso valitaan sen perusteella mihin käyttötarkoitukseen tutkittavat tuotteet 

päätyvät. Erikoistasoja on neljä kappaletta S-1, S-2, S-3 ja S-4 ja niitä käytetään vain 

tilanteissa, joissa pienien näytteiden ottaminen on välttämätöntä. (Montgomery 2009, s. 656) 

 

Toimittajan historian suhteen tarkistukset jakautuvat joko normaaliin -, tiukennettuun - tai 

pelkistettyyn tarkistukseen. Lähtökohtaisesti tarkistukset suoritetaan normaalisti eli jos 

toimittaja on uusi, suoritetaan tarkistus normaalilla tasolla. Kun toimittaja on entuudestaan 

tunnettu ja tuotteet ovat olleet virheellisiä, tarkistus suoritetaan tiukennetusti. Jos tuotteet 
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taas ovat olleet laadukkaita useita eriä peräkkäin, tarkistus voidaan suorittaa pelkistetysti. 

Tarkkailemalla toimittajia ja erien laatuja voidaan tarkistuksien volyymia muunnella kuvan 

4 mukaisesti. (Montgomery 2009, s. 656) 

 

 

Kuva 4. Laadunvalvonnan tarkkuuden määrittämien. (Montgomery 2009, s. 656) 

 

Kun tiedetään AQL-luku, laaduntarkastamisen taso, toimittajan historia sekä erän koko, 

määritellään saapuneesta erästä otettavan näytteen suuruus taulukoiden 1 ja 2 avulla. 

Taulukosta 1 haetaan näytteelle koodikirjain, joka perustuu erän kokoon sekä sille 

entuudestaan laadittuun tarkistustasoon. Määritellyn kirjaimen perusteella sekä AQL-

lukeman perusteella taulukosta 2 saadaan otettavan näytteen suuruus sekä suurin sallittu 

virheiden määrä erässä. (Montgomery 2009, s. 657)  
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Taulukko 1. Näytteen koodikirjain erän koon ja tarkastuksentason perusteella. (Montgomery 

2009, s. 657) 

 

 

Taulukko 2. Näytteen suuruus ja suurin sallittu virheiden määrä erässä AQL-lukeman sekä 

koodikirjaimen perusteella. (Montgomery 2009, s. 658) 

 

 

2.4 3D-mittaustyökalut 

Kuten aiemmin mainittiin, valmistuksessa hyvä laatu on suunnitelmien noudattamista. 

Suunnitelmien ja todellisten kappaleiden vertailu onnistuu mittauksilla. Mittauksiin on 

perinteisesti käytetty työntömittoja tai mikrometrejä, mutta nykyaikaisilla laitteilla voidaan 

kappaleita analysoida kolmeulotteisesti 3D-skannerien avulla. Yksinkertaisuudessaan 3D-

skannerilla digitalisoidaan mittakappale pistepilveksi, jonka jälkeen kerättyä dataa verrataan 

mittakappaleen 3D-malliin tai 2D-piirustuksiin. (ProMetalli) 
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3D-mittalaitteistot jakautuvat karkeasti kahteen kastiin: koskettaviin ja ei-koskettaviin. 

Nimensä mukaisesti koskettavat mittalaitteistot tarvitsevat datan keräykseen fyysisen 

kosketuksen mittakappaleen ja mittalaitteiston sensorin välillä, kun taas ei-koskettavissa 

data saadaan kerättyä laservalon tai valokuvauksen avulla. (4th Dimension) Tässä 

kappaleessa käsitellään sekä kohdeyrityksen käytössä olevia mittalaitteistoja sekä 

markkinoilta löytyviä kilpailevia vaihtoehtoja. 

 

2.4.1 Ei-koskettavat mittalaitteistot  

ATOS 5 on optinen 3D-mittaskanneri, jolla voidaan digitalisoida kappaleita 

kolmiulotteiseen muotoon tehokkaasti ja tarkasti. Mittauksessa ATOS 5 skannaa 

mittakappaleen joko manuaalisesti tai automaattisesti, jonka jälkeen kerätty data siirtyy 

mittajärjestelmän käyttämään ohjelmistoon. Ohjelmistossa datasta muodostuu pistepilvi 

globaaliin koordinaatistoon, jota voidaan myöhemmin verrata suunnitelmiin.  Kuvassa 5 

esiintyvä Atos 5-skanneri rakentuu projektorista ja kahdesta kamerasta. (Gom) 

 

 

 

Kuva 5. ATOS 5-skanneri 

 

Atos 5:den toiminta perustuu sen sinivalo tekniikkaan. Skannauksen aikana, projektori 

heijastaa mittakappaleen pinnalle sinisellä valolla raitamaisia kuvioita, jotka kamerat 

havaitsevat mittakappaleen pinnalta. Kun skanneri on kalibroitu, tunnetaan valon kulkema 

reitti projektorin sekä kameroiden välillä, jolloin kameroiden havaitessa mittakappaleen 

pinnalta heijastuva valo, ohjelmisto osaa laskea kerätyn datan paikan 3D-koordinaatistoon. 

Skannauksen aikana Atos käyttää hyödykseen joko molempia järjestelmän kameroita saman 

aikaisesti tai yhtä kameraa kerrallaan, joka mahdollistaa datan keräyksen kolmesta erilaisesta 

Kamerat 

Projektori 
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sektorista kuvan 6 mukaisesti. Kyseinen ominaisuus mahdollistaa haastavien kappaleiden ja 

kolojen digitalisoimisen. (Gom) 

 

 

 

Kuva 6. Sektorit ja niiden kulmat. (α1 molemmat kamerat, α2 oikea kamera ja α3 vasen 

kamera). 

 

Kuvassa 8 esitettävä ZEISS COMET 8M on Atos 5:den tapaan optinen 3D-skanneri, jonka 

toimintaperiaate perustuu sinivalotekniikkaan. Atoksen rakenteesta poiketen COMET 8M 

on kooltaan kompaktimpi ja kahden kameran sijasta siinä on yksi kamera. Pienen kokonsa 

takia COMET 8M laitteistoa voidaan siirrellä helposti paikasta toiseen ja mittaus voidaan 

suorittaa ahtaammissakin tiloissa. (Zeiss, s. 2) 

 

 

Kuva 8. Zeiss Comet 8M 
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Faro ScanArm on kuvassa 9 esiintyvä koordinaattimittakäsivarteen liitettävä laserskanneri. 

Liitettävän skannerin toiminta perustuu samaan teknologiaan kuin edellä mainittujen 

mittalaitteiden, mutta eroaa kahdesta edellisestä siten, että sitä ohjataan fyysisesti käsin. 

Skannerin keräämän datan ohjelmisto kohdistaa koordinaatistoon mittakäsivarren asennon 

mukaan. ScanArmin kohdistamisesta kerrotaan enemmän seuraavassa kappaleessa 

esitellessä FaroArm Edge-nivelkoordinaattimittaria. (FARO) 

 

 

Kuva 9. Faro ScanArm 

 

2.4.2 Koskettavat mittalaitteistot 

Kuvan 10 mittalaitteisto FaroArm Edge on robottikättä muistuttava koordinaattimittari 

(CMA), joka mittauksessa suorittaa fyysisen kosketuksen mittakappaleen kanssa. Pienen 

kokonsa takia, laitetta on helppo siirtää paikasta toiseen, jos mitattavat kappaleet sitä vaatii. 

Robottikäden päädyssä oleva sensori ottaa pisteitä mittaajan haluamista kohdista ja siirtää 

ne käytetyn ohjelmiston xyz-koordinaatistoon. Sensoriin saa haluttaessa liitettyä edellisessä 

kappaleessa esitetyn laserskannerin, jolloin muodostuu Faro ScanArm. (FARO) 

 

 

Kuva 10. FaroArm Edge 
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Koordinaattimittaus perustuu siihen, että mittakappaleen pinnalta otetaan yksittäisiä pisteitä, 

joiden avulla ohjelmisto muodostamaan perinteisiä geometrisiä muotoja kuten ympyröitä, 

sylintereitä ja viivoja. Kullakin muodolla on oma vähimmäispistemäärä, joita ohjelmisto 

tarvitsee geometrian muodostamiseen. Mittatarkkuuden parantamiseksi, on kuitenkin 

suositeltavaa ottaa pisteitä vähimmäismäärää useampi. (Kupiec 2012, s.18) Ottaessa pisteen 

tutkittavan kappaleen pinnalta, käytetty ohjelmisto laskee sen paikan koordinaatistossa 

FaroArmin seitsemän nivelen aseman suhteen. Jos kyseiset nivelet on ylitaittuneet, ei 

kohdasta voi ottaa mittaustulosta. (FARO) 

 

Kuvassa 11 esitettävä Hexagon Global S on tietokoneella ohjattava kosketuksen tekevä 

koordinaattimittauskone (CMM).  Global S:n mittaympäristö koostuu x-, y- ja z-suunnasta. 

Mittaus suoritetaan mittakärjen päässä sijaitsevan sensorin avulla. Otettaessa 

mittakappaleesta pisteen, ohjelmisto siirtää sen koordinaatistoon sensorin sijainnin 

perusteella. Koska laitteisto on tietokoneella ohjattu, karsitaan mittaajan toiminnasta 

syntyvät mittavirheet, joille esimerkiksi altistutaan käyttäessä nivelkoordinaattimittaria. 

(HEXAGON) 

 

 

Kuva 11. Hexagon Global S ja sen mittaympäristön koordinaatisto 

 

2.4.3 Mittalaitteistojen tekniset ominaisuudet 

Tässä kappaleessa esitetään edellä mainittujen mittalaitteistojen teknisiä ominaisuuksia. 

Ominaisuuksissa huomioidaan tarkkuus, mittakappaleen maksimidimensiot sekä massa. 
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Maksimidimensioilla havainnollistetaan mittoja, jonka laitteisto voi mitata ilman, että 

mittakappaletta tai mittalaitetta joudutaan siirtämään. Kohdeyritykseen saapuvat 

komponentit ovat yleisesti suuria ja painavia, joten ominaisuuksiltaan sopivin mittalaitteisto 

mahdollistaa suurten dimensioiden ja massojen mittauksen. 

 

FaroArm mittajärjestelmällä mitattavan kappaleen koolla ei ole maksimidimensioita, koska 

sillä ei ole rajoittavia tekijöitä kuten Atoksessa, Zeississä ja Hexagonissa on mittauspöydät. 

Tämän seurauksena taulukoissa havainnollistetaan Farolla mitattavien kappaleiden 

maksimidimensioita sen suurimmalla ulottuvuudella, josta mittaus saadaan suoritettua. 

 

Taulukko 3. Ei-koskettavat mittalaitteistot (Gom; Portable systems for measurement and 3D 

documentation; 3D Scanning with Blue LED Fringe Projection) 

 Tarkkuus Mittakappaleen 

maksimidimensiot 

Massa [kg] 

Atos 5 48 – 236 µm 

(pisteväli) 

3000 x 3000 x 2000 

mm^3 

2000 

Zeiss Comet 8M 24 - 172µm 

(pisteväli) 

800 x 800 x 800 

mm^3 

150 

Faro ScanArm ± 35µm 1,8 – 3,7 m - 

 

Taulukko 4. Koskettavat mittalaitteistot (Global S Data Sheet; Portable systems for 

measurement and 3D documentation) 

 Tarkkuus Mittakappaleen 

maksimidimensiot 

Massa [kg] 

FaroArm Edge ±34 - ±91µm 

(riippuu mittavarren 

pituudesta) 

1,8 – 3,7 m - 

Hexagon 1,3 + L/333μm 700x1000x660 

mm^3 

900 
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3 MITTAUS 

 

 

3.1 Mittakappale ja mittaustavat 

Mittauksissa tutkitaan kuvassa 12 esitettävää lapaa. Kyseinen lapa on valmistettu valamalla 

ja on geometrioiltaan sekä kooltaan yksinkertainen ja pienehkö verrattuna muihin 

kohdeyritykseen saapuvista komponenteista. Mittaukset suoritetaan sekä Atos 5-

mittajärjestelmällä sekä Faro ScanArmilla. Mittauksissa kiinnitettiin huomiota mittauksien 

tuottamaan jälkeen, käytettyyn aikaan sekä laitteiston käytettävyyteen. 

 

 

Kuva 12. Mitattu lapa 

 

3.2 Mittauksen suorittaminen Atos 5-mittajärjestelmällä 

Kappaleen mittaus Atos-mittajärjestelmällä jakautuu kolmeen osaan: mittakappaleen 

valmisteluun, mittauksen valmisteluun sekä itse mittaukseen. Tässä kappaleessa käydään 

läpi mittausprosessin vaiheet esimerkkimittakappaleen avulla. Atos-mittajärjestelmän 

jokaista ominaisuutta ei huomioida, vaan painopiste pidetään ominaisuuksissa, joita 

tarvitaan kohdeyrityksen mittauksissa. 

 

Kohdeyrityksessä Atos-mittajärjestelmään sisältyy Atos 5-skannerin lisäksi kuvassa 13 

esitettävät komponentit. Järjestelmä kokonaisuudessaan muodostaa mittaussolun, joka 
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mahdollistaa mittauksien suorittamisen automaattisesti. Scanboxin tarkoituksena on toimia 

mittaympäristönä, sekä turvata ympäristö mittausprosessin aikana. ScanBox valvoo, ettei 

mitta-alueella ole liikettä tai muuta sinne kuulumatonta mittauksen aikana liikesensoriensa 

avulla. Sensorien havaittaessa jotain ylimääräistä, järjestelmä lyö itsensä lukkoon ja mittaus 

keskeytyy. Rotaatiopöydällä ja robottikädellä yhdessä saadaan katettua mahdollisimman 

laaja ala mittakappaleesta siirtelemättä mittakappaletta rotaatiopöydällä. Robottikäden 

liikeradan loppuessa, rotaatiopöytä kääntyy mahdollistaen jokaisen hankalan kulman 

mittauksen. Koko mittausprosessi ohjataan tietokoneelta GOM:in tarjoamalla ohjelmistolla. 

 

 

 

Kuva 13. Atos mittaussolu. 1. ScanBox, 2. Robottikäsi, 3. Rotaatiopöytä 

 

Mittausprosessi aloitetaan asentamalla mittakappale rotaatiopöydälle. Asennuksessa tulee 

huomioida, että kappaleen tulee pysyä paikoillaan rotaatiopöydän pyörähtäessä. Liikkuva 

kappale huonontaa mittauksen tuloksia ja pahimmassa tapauksessa voi aiheuttaa 

materiaalivahinkoja. Varmistaakseen kappaleen liikkumattomuuden, tulee sitä tukea 

tilanteen mukaan siten, että kappale varmasti ei liiku ollenkaan. 

 

Atos 5:den projektori heijastaa mittakappaleen pinnalle voimakkaalla sinisellä valolla 

raitamaisia kuvioita. Jos mittakappaleen pinnat ovat kiiltäviä, ne voivat voimakkaan valon 

takia ylivalottua, jolloin sensorin kamerat eivät pysty keräämään mittakappaleesta dataa. 

1 

2 

3 
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Ennaltaehkäistäkseen tämänkaltaisia tapauksia tulee kiiltävät pinnat käsitellä valkoisella 

kalkkisprayllä. 

 

Atoksen sensori skannaa mittakappaleesta pelkästään alueen, jonka sen kamerat näkevät. 

Jotta mittakappale saadaan digitalisoitua kokonaisuudessaan, tulee yksittäisiä mittauksia 

ottaa useasta eri kohdasta. Skannauksien yhdistämisessä Atoksen ohjelmisto käyttää 

apunaan kuvassa 14 esitettyjä referenssipisteitä ja/tai parhaiten sovittelua. Atos järjestelmä 

tunnistaa referenssipisteet kameroiden kautta reaaliajassa ja antaa kullekin omat 

numerotunnukset. Skannauksen aikana järjestelmän täytyy nähdä vähintään kolme jo 

tunnettua referenssipistettä, jolloin se pystyy siirtämään skannatun datan oikein käytettyyn 

ohjelmistoon. Tämän takia referenssipisteitä tulee asentaa mittakappaleeseen siten, että niitä 

näkyy jokaisesta skannaus suunnasta. Referenssipisteet tulee asentaa mahdollisimman 

tasaiselle pinnoille ja riittävän kauaksi kulmista. Jos piste on liian lähellä kulmaa, ohjelmisto 

ei osaa täyttää sen paikkaa automaattisesti pistepilven käsittelyn yhteydessä. 

 

 

 

Kuva 14. Vasemmalla referenssipisterulla ja oikealla kuinka ohjelmisto tunnistaa pisteen. 

 

Kuvassa 15 mittakappale on valmisteltu mittausta varten. Lapa lepää tukevasti 

rotaatiopöydällä sekä referenssipisteet ovat asetettu mittakappaleeseen magneettilevyjen 

avulla. Magneettilevyt, joihin on entuudestaan liimattu referenssipisteitä, nopeuttaa 

mittausprosessia, sillä kappaleeseen ei tarvitse yksi kerrallaan liimata tarroja. Haittapuolena 

levyt luovat lopulliseen mittadataan visuaalisia muutoskohtia, jotka täytyy huomioida 

mittadataa analysoidessa. 
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Kuva 15. Mittakappale rotaatiopöydällä valmiina mittaukseen 

 

Ennen todellisen mittauksen suorittamista mittausprosessi simuloidaan mittajärjestelmän 

tietokoneella Gom Inspect-sovelluksessa. Simulointi suoritetaan käyttämällä kuvassa 16 

esitettävää VMR (Virtual Measuring Room) ominaisuutta. Mittatapausten mukaan, 

VMR:ään voidaan lisätä CAD-malli mittakappaleesta. Jos CAD-mallia ei löydy, voidaan 

mittakappale mallintaa piirtämällä yksinkertaisia tilavuuksia kuten laatikoita ja sylintereitä. 

Mittausprosessin simuloinnin avulla ennaltaehkäistään materiaalivahingot, sillä oikea 

mittalaite toimii todellisessa tapauksessa kuten VMR:ssä on simuloitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

Kuva 16. VMR:n näkymä ja työkalupalkki (1. Skannauksen alusta 2. Mittausasetelma 3. 

Automaattinen skannaus 4. Manuaalinen skannaus 5. Mittauksen suorittaminen 6. 

Pistepilven viimeistely) 

 

VMR:ssä simulointi suoritetaan edellä esitetyn kuvan työkalupalkin järjestyksen mukaisesti. 

Simulointi täten aloitetaan valitsemalla skannaukselle alusta ja lopetetaan pistepilven 

viimeistelyyn. Skannauksien alusta valitaan mitattavan kappaleen ominaisuuksien 

perusteella. Alusta säätää käytettyjä parametrejä kuten skannerin valotusaikaa. Jos skannaus 

alustan valinta unohtuu simuloinnin alussa, ohjelmisto vaatii sen valitsemista ennen 

todellisen mittauksen suorittamista. 

 

Skannaus alustan valinnan jälkeen simuloidaan mittausasetelma eli mallinnetaan 

mahdollisimman tarkasti, kuinka mittakappale on asetettu rotaatiopöydälle. Jos 

mittakappaleesta on CAD-malli, saadaan se lisättyä VMR:ään, joko hakemalla CAD-

tiedosto ”import”-kohdan kautta tai raahaamalla se kansiosta oikeaa hiirinäppäintä pohjassa 

painamalla. CAD-mallin asettelussa voi apuna käyttää rotaatiopöydän xy-koordinaatistoa. 

Ohjelmisto käyttää CAD-mallia turva-alueena simuloinnin sekä skannauksen aikana, jonka 

takia on tärkeää, että VMR:n asetelma noudattaa todellista asetelmaa mahdollisimman 

tarkasti. Jos ei, altistutaan törmäysvaaralle ja tätä myötä materiaalivahingoille. 

1.     2.          3.           4.      5.          6. 
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Kuva 17. Mittakappaleen CAD-mallin asettelu 

 

Mittaus voidaan simuloida VMR:ssä joko automaatiolla tai manuaalisesti. Automaattisessa 

vaihtoehdossa ohjelmisto luo itsestään kappaleen mittaukselle reitin ja skannauspisteet. Jotta 

automaattinen skannaus voidaan suorittaa, vaaditaan mittakappaleelta CAD-malli sekä 

CAD-mallin asettelun kalibrointi. Kalibroinnissa mittajärjestelmä kuvaa mittakappaleen 

parhaakseen näkemistään pisteistä puolella teholla siten, että ohjelmisto pystyy 

kohdistamaan CAD-mallin täydellisesti todellisen kappaleen mukaisesti. Kalibroinnin 

jälkeen mittajärjestelmä pystyy itse laskelmoimaan mittauspisteet ja toimimaan täydellä 

teholla. Ilman kalibrointia, mittaukset voidaan suorittaa manuaalisesti, jolloin mittaaja 

simuloi mittauksen itse. Manuaalinen simulointi onnistuu siirtämällä skanneria kuvan 18 

mukaisesti joko mittatilavuudesta tai skannerista. Myös rotaatiopöytää voidaan pyörittää 

VMR:ssä jotta ulotutaan simuloimaan jokaisen geometrian mittaus isojenkin kappaleiden 

tilanteessa. 

 

  

Kuva 18. Manuaalinen simulointi. Vasemmassa skanneria liikutetaan skannerista ja 

oikeassa mittatilavuudesta. 
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Kun mittauksen simulointi VMR:ssä on valmis, voidaan mittaus suorittaa turvallisesti 

loppuun täydellä teholla. Ennen mittauksen aloittamista, on kuitenkin huomioitava, että 

ATOS 5-skanneri on saanut tarpeeksi aikaa lämpenemiseen. Jos kappaletta lähdetään 

skannaamaan ilman lämmittelyä, voi mittauksiin tulla poikkeamia. Kyseisistä mittauksista 

ohjelmisto tulee varoittamaan ja pyytää uusimaan ne. 

 

Mittaus aloitetaan painamalla ”suorita mittaus”-painiketta, jolloin mittaussolu suorittaa 

skannauksen sille VMR:ssä opetetulla tavalla ja siirtää kerätyn datan ohjelmistoon 

pistepilven muotoon. Mittauksien tarkkuuttaa voidaan tarkkailla ohjelmistossa. Jos 

ohjelmiston esittämä tarkkuus ei ole tyydyttävä, voidaan epäonnistunut mittaus poistaa tai 

suorittaa uudestaan. Tilanteessa, jossa automaattisella mittauksella ei saada riittävästi 

mittadataa, lisätään manuaalisesti mittapisteitä kohtiin, joista mittauksia halutaan ottaa.  

 

Jos kappaletta mitataan sekä ylä- että alapuolelta, tulee luoda uusi mittausasetelma. 

Toiminnat ovat molemmin puolin samat, eli asetetaan alkuun referenssipisteitä myös 

kappaleen kääntöpuolelle ja simuloidaan mittaus VMR:ssä. Referenssipisteitä asentaessa 

tulee kuitenkin huomioida, että yhdistäessä ylä- ja alapuolen skannauksia, tulee niillä olla 

vähintään kolme yhteistä referenssipistettä. 

 

Kun skannaus on suoritettu, siirrytään kerätyn pistepilven käsittelyyn. Pistepilvessä voi 

ilmetä ei toivottua dataa, kuten mittakappaleeseen käytettyjä tukia tai rotaatiopöydän pintaa. 

Ylimääräinen data saadaan leikattua pois joko muodostamalla VMR:ssä taso, jonka toiselta 

puolelta ohjelmisto hävittää kaiken datan. CAD-mallin löytyessä ohjelmisto tarjoaa 

ominaisuuden, jossa se poistaa kaiken datan, joka poikkeaa mallista mittaajan asettaman 

mitan verran. Pistepilven puhdistamisen jälkeen se viimeistellään ”pistepilven viimeistely”-

painikkeella. Viimeistelyn aikana, ohjelmisto täyttää referenssipisteiden paikat, tasoittaa 

pinnat, eliminoi virheet sekä harventaa pistepilven tiheyttä. Kuvassa 19 esitetään pistepilvi 

ennen ja jälkeen viimeistelyn. 

 

Atos-mittajärjestelmän yhtenä ominaisuutena on mittauksen toistettavuus, kun simulointi on 

jo kertaalleen suoritettu. Tämän seurauksena mittaus voidaan suorittaa saman mallin toiselle 

kappaleelle jo valmiiksi simuloidulla mittausalustalla. Kun käytetään valmista alustaa, tulee 

huomioida, että mittakappale asetetaan rotaatiopöydälle kuten simuloinnissa on tehty. 
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Kuva 19.  Skannauksen tulos vasemmalla ennen viimeistelyä ja oikealla viimeistelyn 

jälkeen. 

 

3.3 Mittaustulokset 

Ajan mittaus aloitettiin hetkestä, jolloin mittakappaletta alettiin valmistelemaan ja 

lopetettiin, kun mittadata oli käsitelty ja sitä pystyttiin analysoimaan. Atoksella mittaus 

suoritettiin kahdella eri tavalla. Toisessa mittausprosessi aloitettiin alusta lähtien eli 

suoritettiin kaikki mittausproseduurin vaiheet. Jälkimmäisessä mittauksessa hyödynnettiin 

edellisen mittausprosessin simulointia.  

 

Taulukko 4.Mittauksiin käytetty aika eri mittajärjestelmillä 

Mittalaite Aika 

Atos 5 20 min 

Atos 5 valmis pohja 10 min 

Faro ScanArm 30 min 

 

Mittauksen jälkeä analysoidaan värikartan avulla. Värikartta syntyy, kun mitattua 

pistepilveä verrataan sen CAD-malliin. Värit perustuvat siitä, miten pistepilvi eroaa mallista. 

Mitä enemmän pilvi ylittää mallin, sitä punaisempi värikartan sävy. Pilven alittaessa mallin, 

esiintyy värinkartan sävyt sinisellä. Kuvassa 20 esitetään sekä Faron että Atoksen tuottama 

jälki vertailuanalyysin jälkeen sekä värejä kuvaava mittapoikkeamat lukuina. 
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Kuva 21. Vasemmalla Farolla mitattu värikartta. Oikealla Atoksella mitattu. 

 

Mittalaitteistojen käytettävyyttä arvioidaan asteikolla 1-5 taulukossa 5. Mitä suurempi 

annettu luku on, sitä soveltuvampi mittalaitteisto. Käytettävyyttä verrataan työssä mitattuun 

lapaan sekä käytön myötä yleisesti syntyneeseen kokemukseen suurilla ja pienillä 

kappaleilla. 

 

Taulukko 5. Mittalaitteistojen arvosanat eri tapauksissa. 

 Lapa Suuret kappaleet Pienet kappaleet 

Atos 5 5 5 3 

Faro ScanArm 3 2 4 
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4 MITTAUSTULOKSIEN JA TAPOJEN ANALYSOINTI 

 

 

4.1 Käytettävyys 

Atos 5-mittajärjestelmällä lavan digitalisointi onnistui vaivattomasti. Mittauksen 

suorittaminen toteutettiin täysin robotisoidusti ohjaten prosessia tietokoneelta ilman fyysistä 

kosketusta mittakappaleen kanssa. Koska Atos 5:den mittatilavuus, josta dataa saadaan 

kerralla kerättyä, on suuri, mittakappaleen suuret piirteet saatiin helposti kerättyä 

muutamalla skannauksella. Haastavinta Atoksen mittauksessa oli saada mittatuloksia 

ahtaista rei’istä. Tämä kuitenkin oli suoritettavissa, kunhan mittasuuntia lisätään tarpeeksi. 

Bonuksena Atoksen toiminnassa on mittausprosessien toistettavuus automaattisesti 

mitattavien kappaleiden vaihtuessa, mutta mallin pysyessä samana. Tällöin kappaleiden 

mittaukset ovat todella helppoja, sillä simulointia ei tarvitse tehdä. 

 

Faro ScanArmin käyttö vaati Atos 5:ttä enemmän fyysistä tekemistä. 3D-sensoria 

liikutellaan itse käsin, jolloin altistutaan mittavirheille esimerkiksi törmäämällä 

mittakappaleeseen. Skannerin toiminnan takaamiseksi, sensoria on pidettävä tietyn matkan 

päässä mittakappaleesta. Lisäksi nivelten asento määrää saako ohjelmisto kerättyä dataa 

kappaleesta. Kyseiset vaatimukset hankaloittavat huomattavasti mittauksen suorittamista, 

sillä mittauksessa täytyy mittaajan olla täysin läsnä koko aikaisesti ja huomioida samaan 

aikaan useita muuttujia. 

 

Atos-mittajärjestelmän käytettävyyden helppous on tullut esille parhaiten suurilla 

mittakappaleilla. Mittajärjestelmällä pystytään vaivattomasti digitalisoimaan suuriakin 

komponentteja siten, että pistepilvi on aukoton. Tämä ominaisuus mahdollistaa 

kohdeyrityksessä varastossa säilytettyjen valumallien digitalisoimisen sekä suurien 

spiraalipesien analysoimisen. Valumallien digitalisoinnilla luodaan turvallinen perusta 

tulevaisuudelle, sillä varastossa seisovien vanhojen valumallien kunto voi olla erittäin huono 

tarpeen tullessa, jolloin pystytään pistepilveä hyödyntämällä rakentamaan uusi malli entisen 

mukaisesti. 

 

Sekä Atos 5:den että Faro ScanArmin puutteena on hankalien paikkojen mittaus. 

Komponenteista ei pystytä mittaamaan alueita, minne ei saada valoa tai kameroita osoitettua. 
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Tämän takia kaikista komponenteista ei voida skannata alueita, joista analyysin tekemällä 

pystyttäisiin esimerkiksi selvittämään, miksi valmiin tuotteen hyötysuhde on suunniteltua 

alhaisempi. 

 

4.2 Aika 

Uuden mittajärjestelmän käyttö on huomattavasti tehokkaampaa kuin sen edeltäjän Faro 

ScanArmin. Vaikka kandityössä mitattu kappale oli kooltaan pienehkö ja geometrioiltaan 

yksikertainen, tuli mittaukseen käytettyihin aikoihin suuri ero. Mittakappaleiden 

suurentuessa ja geometrioiden monimutkaistuessa mitta-aika kasvaa Farolla huomattavasti 

jyrkemmin kuin Atoksella. Tämän seurauksena Faron käytön kannattavuus mittauksiin 

laskee, sillä itse mittausprosessiin kulunut aika kasvaa suureksi. 

 

Atoksen ominaisuus, jossa yhden mallin komponentit saadaan mitattua yhdellä 

mittauspohjalla, leikkasi mittausajan puoleen työssä mitatun lavan tapauksessa. Kappaleiden 

suurentuessa, simulointiin käytetty aika kasvaa, jolloin valmista pohjaa käyttäen saadaan 

ajasta karsittua vähintään puolet. Jos Atos-mittajärjestelmälle luodaan mittauspohjat 

yleisesti mitatuille kappaleille, mahdollistetaan saapuneiden osien tarkastaminen 

suuremmalle määrälle lyhyemmässä ajassa, jolloin pystytään ennaltaehkäisemään 

tehokkaammin huonojen komponenttien eteneminen valmistuksenketjussa.  

 

4.3 Tulokset ja luotettavuus 

Tulokset molemmilla mittalaitteistoilla tuottivat likimain samaa jälkeä. Molemmista 

skannauksista havaitaan, että lapa on taipunut sisäänpäin kärjestään, joka vaikuttaa valmiin 

laitteen hyötysuhteeseen. Poikkeavuudet mittatuloksien välillä syntyivät erilaisista kohdistus 

keinoista CAD-mallin ja pistepilven välillä. Atoksessa kohdistaminen suoritettiin parhaiten 

sovittelulla, jossa pistepilvi hakeutuu automaattisesti mahdollisimman hyvin CAD-mallin 

mukaisesti. FaroArm Edgellä kohdistaminen suoritettiin mittaamalla lavan pohjasta 

tunnettuja pisteitä kosketussensorilla, joiden avulla CAD-malli kohdistettiin pistepilven 

mukaisesti. Jotta tunnetut pisteet saatiin lavan pohjasta, tuli se kiinnittää ruuvipuristimella 

pöytään, josta sittemmin syntyi aukko pistepilveen. Tämä vaikuttaa pistepilven visuaaliseen 

näyttävyyteen, mutta ei sen suuremmin vaikuta itse analyysin tekoon. 
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Kalibrointien perusteella Atoksen tulokset ovat todenmukaisemman ja luotettavammat kuin 

Farolla. Faron edellinen laitekalibrointi on suoritettu kesällä 2019 ja Atoksen maaliskuussa 

2020 asennuksen yhteydessä. Lisäksi FaroArm Edge on ollut kohdeyrityksen käytössä jo 

useita vuosia, jolloin nivelistä, joiden asennon perusteella ohjelmisto laskelmoi pisteet 

koordinaatistoon ovat uutta löysemmät, joka mahdollisesti vaikuttaa mittauksien 

tarkkuuteen. Vaikkakin Atos on uusi laitteisto kohdeyritykselle, ei sen käyttämisen 

osaamattomuus vaikuta mittatuloksien tarkkuuteen. Mittasolu suorittaa mittauksen 

robotisoidusti, jolloin osaamisen puute vaikuttaa pelkästään pistepilven visuaaliseen 

näyttävyyteen sekä mittaussuorituksen nopeuteen. 

 

Vaikka uudelle mittajärjestelmälle on tullut kevään myötä käyttökoulutusta sekä kokemusta, 

löytyy käytön suhteen edelleen prosessia hidastavia ongelmia, jotka saadaan karsittua 

harjoittelulla pois. Täten Atoksella suoritettua mittausprosessia saadaan nykyistä 

tehokkaammaksi, kun laitteen käytössä harjaannutaan paremmaksi. Työssä esitetyt ajat ovat 

siis enemmänkin suuntaa antavia ja tulevat käytön myötä lyhenemään. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Työn tavoitteena oli tehostaa uuden Atos 5-mittajärjestelmän käyttöönottoa sekä esittää 

laitepäivityksen myötä syntyvät edut. Mittaustuloksia vertaillessa ja saadun 

käyttökokemusta analysoidessa on ilmiselvää, että uudella mittalaitteistolla saadaan 

mittauksia tehostettua ja mittausjäljen laatua parannettua. Mittalaitteiston käyttöönottoa 

pyrittiin tehostamaan kouluttautumalla sen käytössä. Työn myötä laitteen käyttö tuli sekä 

työn kirjoittaneelle, että kohdeyrityksessä toimiville mittaajille selväksi, joten tavoitteet 

saavutettiin siltäkin kannalta. 

 

Jatkotutkimuksissa tulee perehtyä syvemmin mittalaitteen ohjelmiston toimintaan. 

Nykyisillä käyttötaidoilla, pystytään suoriutumaan normaaleista geometrioiden 

tarkasteluista, mutta haastavampiin vertailuihin eivät tiedot vielä riitä. Tulevaisuuden 

tavoitteena on oppia luomaan mittauksista perusteellinen raportti, jonka avulla pystytään 

tarpeen tullen selvittämään komponentin valmistajalle asianmukaisesti tuotteen 

kehityskohdat. 

 

Atoksen myötä mahdollistetaan automaattinen laaduntarkistus kohdeyritykselle saapuneille 

komponenteille. Tätä varten ei ole toistaiseksi luotu automaattista prosessia. Perehtymällä 

syvemmin Atoksen ominaisuuksiin ja muokkaamalla saapuvan tavaran varaston toimintaa 

automaattisen tarkistuksen mukaiseksi, mahdollistetaan uuden mittalaitteiston 

hyödyntäminen täydellä teholla. 
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LIITE I 

 

Haastattelukysymykset: 

 

Miten Sulzerin laadunvalvonta toimii ja kuinka teillä ajatellaan laadusta yleisesti? 

 

Millaisia vaihtoehtoja on mietitty laaduntarkastamistarpeen vähentämiseksi? 

 

Mitä virhetyyppejä saapuvissa komponenteissa yleisimmin ilmenee? 

 

Kuinka toimitaan viallisen komponentin kohdalla? 

 

Mitä uudella mittalaitteistolla tavoitellaan? 

 

Mikä on uuden mittalaitteiston käytettävyys pienille ja suurille kappaleille? 

 

Onko uuden laitteiston käyttö helpompaa kuin entisen? 


