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1 Johdanto
Suomalaisten konepajojen vahvuus ja kilpailukyvyn tukijalka on joustava, nopea
ja kustannustehokas pienerätuotanto. Osassa konepajoista tämä tuotantotapa on
opittu ja sitä trimmataan jatkuvasti suorituskykyisemmäksi, mutta suurella joukolla
pk-yrityksistä ei ole riittäviä resursseja käytettävissään kehitystyöhön. Tähän liittyy
koko tuotantoketjun saumaton toiminta niukoin resurssein. Ammattikorkeakoulujen T&K-toiminnan merkitys teknologian kehityksessä ja siirrossa tulee
lähitulevaisuudessa olemaan huomattava, mikä edellyttää nopeaa yhteistyö- ja
toimintamallien kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen roolin selkiyttämistä ja
vakiinnuttamista osana toimitusketjuja.
Eteläisessä Kuopiossa sijaitsevalle Kylmämäen alueelle ollaan toteuttamassa
merkittävää metalliteollisuuden keskittymää, jonka liikevaihdon uskotaan kasvava
lähivuosina kymmeniin miljooniin euroihin. Alueelle tulee ainakin yksi päähankkija
ja järjestelmätoimittaja sekä useita komponenttitoimittajia. Koska alue rakennetaan
kokonaisuudessaan tyhjästä aloittaen, voidaan siellä toteuttaa nykyaikaisimpien
ajatusten mukaiset tuotanto- ja tuotekehitystilat.
Savon koulutuskuntayhtymä toteuttaa alueelle oppimisympäristöä, joka sisältää
monipuolisen tuotantokonekannan. Kylmämäen alue on ihanteellinen paikka
oppimisympäristölle, koska se tarjoaa opiskelijoille ja opettajille oikean
teollisuusympäristön. Savonia-ammattikorkeakoulu rakentaa samaan yhteyteen
digitaalisen tuotannon ja verkostoitumisen sekä elinkaariliiketoiminnan huomioivaa
tutkimuksen ja koulutuksen toimintaympäristöä nimeltään DigiBranch. Se
integroituu luontevasti Kylmämäkeen Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristön ja yrityskeskittymän yhteyteen.
Kuluvan EU-ohjelmakauden rahoitusta ohjataan Pohjois-Savossa mm. teemaohjelmilla. Yksi teemaohjelmista on nimeltään Teknologiateollisuuden uudet suunnitteluja tuotantomenetelmät. Sen mukaan Pohjois-Savon teknologiateollisuudessa keskitytään
kuluvalla ohjelmakaudella neljään painopisteeseen: verkostomainen toimintatapa,
teknologisen kyvykkyyden parantaminen, osaamisen kehittäminen ja työvoiman
saatavuuden turvaaminen sekä elinkaariliiketoiminnan kehittäminen. DigiBranchja Metallialan oppimistehdas -ympäristöt tukevat erinomaisesti teemaohjelmaa sen
kaikilla painopistealoilla.
DigiBranch keskittyy soveltavassa tutkimuksessaan digitaaliseen tuotantoon ja
erityisesti seuraaviin painopisteisiin, jotka samalla muodostavat hankkeen osatutkimusprojektit:
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1. Virtuaalinen tuotanto - virtuaalisen tuotannon ja innovaatiotoiminnan sekä
tuotannon ohjauksen kehittäminen pääosin toimitusverkoston näkökulmasta.
 Tuotantoverkkoon hajautettu reaaliaikainen toiminnan suunnittelu ja ohjaus,
ERP
 Tuotantoverkkoon hajautettu tuotekehitys, modulointi ja konfigrointi
2. Simulointi - tuotannon, tuotantojärjestelmien ja tuotteiden simulointi.
3. Prorotyypit - virtuaalisten ja todellisten prototyyppien ja näiden yhdistelmien
(lisätty todellisuus) suunnittelu, rakentaminen ja testaus.
4. Valmistettavuus - valmistettavuuden ja tuottavuuden kehittäminen toimitusverkostossa (LEAN, DFMA).
5. Elinkaariliiketoiminta - elinkaariliiketoimintaan liittyvät digitaalisen tuotannon
teknologiat (tuotetiedon hallinta, PDM, PLM, asennus-, tuki- ja huoltopalvelut,
jälkimarkkinointi, koulutusmateriaalit ja -toiminta, kierrätys, elinkaarikustannukset).
Tässä raportissa keskitytään kuvaamaan DigiBranch-hankkeen tuloksia suunnilleen
sen toiminnan ensimmäiseltä puoliskolta (1.1.2009 – 31.8.2010). Tarkasteluun on
otettu mukaan sellaiset osahankkeet, joista on jo raportoitavia tuloksia olemassa.
Tässä vaiheessa vielä keskeneräiset osahankkeet tullaan esittelemään tarkemmin
loppuraportissa. Tässä raportissa on esitetty yhteenveto kaikista osaprojektien
tuloksena syntyneistä raporteista, julkaisuista ja työpapereista. Nämä löytyvät
erillisinä dokumentteina hankkeen nettisivuilta http://digikone.savonia.fi .
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2 Tuoteperheen kehittämisprosessi
Menestyäkseen kilpailussa yritykset joutuvat tarjoamaan asiakkailleen toisistaan
poikkeavia tuotteita. Ihannetapauksessa jokainen asiakas saa juuri hänelle
yksilöllisesti räätälöidyn tuotteen. Sellaisen tekeminen tulee kuitenkin niin kalliiksi,
että yritykset ovat joutuneet kehittämään muita keinoja tuotteiden varioimiseksi
asiakaskohtaisiksi. Yksi tapa tähän on ns. tuoteperheajattelu, jossa tiettyyn
tarkoitukseen soveltuva tuote on jaettu tuotemalleihin, joista kukin tyydyttää tietyn
asiakassegmentin tarpeita. Malleja voidaan edelleen usein räätälöidä vielä
asiakaskohtaisestikin tietyissä rajoissa, jolloin varsinaiset asiakaskohtaiset
tuoteyksilöt poikkeavat usein toisistaan.
Perinteisessä tuotekehityksessä tuotteesta muodostuu kompromissi, joka tyydyttää
mahdollisimman suurta määrää asiakkaita. Tällöin se on samalla eräänlainen
keskiarvoasiakkaan tuote, jossa on monille tarpeettomia toimintoja tai ominaisuuksia. Tuoteperhesuunnittelussa perheeseen kuuluvat tuotevariaatiot, tuotemallit
muodostetaan asiakassegmenttien perusteella.
Joukkoa yrityksen valmistamia tuotteita, joilla on yhteinen käyttötarkoitus tai
teknologinen perusta voidaan siis nimittää tuoteperheeksi. Tuoteperheen jäsenet
(yksittäiset tuotemallit) on tarkoitettu tietyille asiakassegmenteille, joten ne eroavat
toisistaan lähinnä asiakasryhmien erilaisten tarpeiden osalta. Tuotannollista
tehokkuutta haetaan käyttämällä tuoteperheeseen kuuluvissa tuotemalleissa
mahdollisimman paljon yhteisiä standardoituja osia ja moduuleja. Konfiguroimalla
voidaan tuotemalleista muodostaa vielä yksittäiselle asiakkaalle paremmin sopiva
tuote.
Esimerkkinä voidaan ajatella henkilöautoja. Tietty automerkki muodostaa
tuoteperheen, joka jakautuu erilaisille asiakassegmenteille tarkoitettuihin malleihin.
Mallien sisällä on erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi korimallin (sedan, farmari) tai
moottorivaihtoehdon (diesel, bensiini) suhteen. Edelleen asiakaskohtaista variointia
saadaan aikaan muokkaamalla auton varustelua (esimerkiksi vakionopeussäädin,
automaattinen ilmastointi jne.).
Tuoteyksilöiden välisiä eroja nimitetään varioituvuudeksi. Varioituvuutta esiintyy
itse asiassa kahtena tyyppinä. Ulkoinen varioituvuus on asiakaskohtaisuutta, jonka
asiakas tunnistaa ja huomaa. Sisäinen varioituvuus on asiakkaalle näkymätöntä ja
siten turhaa. Sisäinen varioituvuus aiheuttaa vain lisäkustannuksia tuotannossa,
mutta siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä. Siksi yrityksen kannattaa käyttää
mahdollisimman runsaasti standardoituja osia ja komponentteja, jotka toistuvat
tuoteyksilöiden välillä samoina.
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Tuoteperheeseen liittyy usein ns. geneerinen tuote. Se tarkoittaa sellaista tuotteen
ydintä, joka toistuu samanlaisena eri tuotteissa ja josta instantoimalla voidaan
muodostaa tuotemalleja ja tuoteyksilöitä. Usein puhutaan myös platform-tuotteesta
tai tuotealustasta.
Tuoteperheen kehittäminen tapahtuu tarkastelemalla ensin kokonaista
tuoteperhettä ja sen rakennetta. Heti kehityshankkeen alussa on ymmärrettävä
tuoteperheen tyypilliset piirteet. Samalla hahmotetaan asiakastarveanalyysin
perusteella sopivat asiakassegmentit ja niiden perusteella tuotemallit. Perinteisesti
tuoteperheet on muodostettu siten, että ensin on kehitetty perustuote, jossa on
toteutettu tuotteen perustoiminnallisuus, johon on sen jälkeen lisätty asiakkaiden
kysynnän perusteella uusia tuoteversioita.
Tuotemallien rinnakkainen kehittäminen on kuitenkin perinteistä vaihtoehtoa
parempi, koska se mahdollistaa tuotteiden samanaikaisen markkinoille tulon.
Tuoteperheiden tyypit ovat [6]:
• Versioperhe

- jonka kaikki mallit on tehty tiettyä samaa tarkoitusta varten.
Kaikkien erilaisten asiakkaiden tarpeita ei kannata yrittää tyydyttää yhdellä
ja samalla tuotteella. Vaikka itse tuotteet voivat näkyä asiakkaille hyvinkin
erilaisina, on versioperheen tuotemalleilla paljon yhteisiä osia, toimintoja ja
ominaisuuksia.
• Sukupolviperhe – muodostuu periaatteessa samasta tuotteesta, johon on
tehty ajan mittaan parannuksia.
• Laiteperhe – jonka jäsenet ovat periaatteessa eri tuotteita, jotka kuitenkin
muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Kyseessä voi olla esimerkiksi eri
laitteita yhdistävä brandi.
• Teknologiaperhe – jossa tuotemalleja yhdistävä tekijä on käytettävä
teknologia.
Tuoteperhestrategian kustannusedut näkyvät asiakkaalla siinä, että ostettava tuote
on lähellä asiakkaan omakohtaista tarvetta eikä hänen tarvitse maksaa
ominaisuuksista, joista hänelle ei ole hyötyä. Valmistavan yrityksen kannalta edut
tulevat paremmasta hinnasta, katteesta ja volyymista, jotka puolestaan ovat seurausta
uudelleenkäytöstä, modulaarisuudesta ja tuotannon varhaisesta huomioimisesta.
Tuoteperheen kehittämiseen ei löydy suoranaista mallia kirjallisuudesta. Perinteiset
Ulrich-Eppinger ja Pahl-Beitz mallit on tarkoitettu yksittäisen tuotteen
kehittämiseksi. Niiden periaatteita voidaan kuitenkin soveltaa myös tuoteperheen
kehittämisprosessissa.
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Tuoteperheen kehittäminen aloitetaan aina liiketoimintastrategiasta käsin. Asiakas
on tärkeä elementti ja hänen tarpeensa oikea tunnistaminen on keskeistä
kehitystoiminnan onnistumisen kannalta. Liiketoimintastrategian kautta
määräytyvät ainakin tuotekehitysprojektin tavoitteet, kohdemarkkinat sekä
taloudelliset reunaehdot. Seuraavaksi edetään konseptisuunnitteluvaiheeseen, jossa
hahmotellaan tuoteperheen eri varianttien toiminnot ja perustoteutus.
Arkkitehtuurivaiheessa suunnitellaan tuoteperheen yhteisten ja varianttikohtaisten
moduulien karkea tuoterakenne. Detaljisuunnitteluvaiheessa suunnitellaan
yksityiskohtaisemmin kuhunkin moduuliin kuuluvat osat ja osakokonaisuudet ja
tehdään valmistettavista osista työpiirustukset.
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3 Särmäämällä, hitsaamalla ja koneistamalla
3 valmistettavien tuotteiden valmistettavuusnäkö3 kohtia
Myös raskaampien teräskonstruktioiden valmistuskustannukset ja laatutekijät
määritellään ja ”lyödään lukkoon” jo hyvin varhaisessa vaiheessa tuotekehitysprosessia. Nykyään suunnittelijoilla on suuri vastuu siitä, että tuotteet täyttävät
asiakasvaatimukset, toimivat vaatimusten mukaisesti, ovat laadukkaita kaikilla
mittareilla mitattuna ja ovat kustannustehokkaita valmistaa lyhyemmillä
toimitusajoilla. Valmistavat yritykset, jotka mittaavat tuotteiden ominaisuudet
valmistuskustannuksineen toimitusten jälkeen eivät ole enää jatkossa
kilpailukykyisiä.
Tarve ymmärtää ja määritellä tuotekehityksen ja suunnittelijoiden ratkaisut
tuotteiden valmistukseen ja laatuun liittyen hyvissä ajoin ennen valmistuksen
aloittamista on yritysten kannalta elintärkeää. Suunnittelijoiden tulee myös tuntea
suunnittelemiensa tuotteiden valmistusmenetelmät yrityksensä toimitus- ja
valmistusverkostossa. Valmistusmenetelmän valinta valmistettavien kappaleiden
suunnitteluprosessissa on yksi tärkeimmistä tehtävistä, joka kannattaa tehdä jo
hyvin alkuvaiheessa. Kattavan valmistusmenetelmien vertailun tekeminen
valmistuskustannuksineen on kohtuullisen vaikeaa ennen kuin osa / kokoonpano
on täysin suunniteltu. Nykyään on kuitenkin lähes välttämätöntä tehdä
menetelmävertailu jo suunnittelun alkuvaiheessa, ennen lopullisia suunnitelmia ja
piirustuksia.
Valmistusmenetelmän valinnassa on otettava huomioon seuraavat asiat:
• materiaalin ominaisuudet
• kappaleen koko ja muoto
• sallitut toleranssit eri kohdissa
• haluttu pinnanlaatu ja muut laatuvaatimukset
• sarjasuuruus
Valmistusmenetelmää valittaessa on lisäksi huomioitava menetelmän edellyttämä
lisäsuunnittelu, mallit, muotit, kiinnittimet, ohjaimet, hitsausjigit, lämpökäsittelyt,
jälkikäsittelyt, työstön tarve, työstöajat, toimitusajat, kuljetukset, varastointi, vaadittu
laaduntarkastus, jne.
Tässä luvussa keskitytään käsittelemään yleisellä tasolla kolmea tärkeää kone- ja
metalliteollisuuden valmistusmenetelmää ja niihin liittyviä valmistettavuusnäkökohtia. Nämä kolme menetelmää ovat: särmäys, hitsaus ja koneistus.
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Suunnittelijoiden ja menetelmäsuunnittelun käyttämät tietokoneavusteiset työkalut
ovat kuitenkin kehittyneet viime vuosina sen verran, että tuotteiden tulo
markkinoille on nopeutunut. Modernissa koneenrakennuksessa lähestulkoon kaikki
mekaaninen suunnittelu tehdään parametrisilla 3D-CAD työkaluilla.
Suunnittelijoiden laatimia 3D-malleja ja valmistuspiirustuksia hyödynnetään
lukuisissa yrityksen ja sen valmistusverkon muissa tietokonejärjestelmissä, esim.
FEA-, CAM-, PDM- ja ERP-järjestelmissä.
3.1 Särmäämällä valmistettavien tuotteiden valmistettavuusnäkökohtia
Särmäyksen käyttö metallisteollisuudessa on lisääntynyt viime vuosien aikana
merkittävästi. Monissa tuotteissa on siirrytty valukappaleista särmättyihin
rakenteisiin. Tämä johtuu pääasiassa särmäystekniikoiden kehittymisestä ja
valmistuskustannusten alentumisesta. Särmäys työmenetelmänä on siirtynyt ja
siirtymässä enenevässä määrin täysin numeerisesti ohjatuksi. Monesti särmäyksen
yhteyteen liitetään nykyään leikkausta, lävistystä ja hitsausta. Näin ollen päästään
monipuolisiin variaatioihin levyaihioista valmistettavien tuotteiden valmistuksessa.
Kappaleenkäsittelyssä käytetään nykyään monesti robottia apuna, joten särmättyjen
kappaleiden tuotannossa päästään parhaimmillaan täysin miehittämättömiin
tuotantojärjestelmiin.
Modernit särmäyskeskukset voidaan jaotella hydrauliikkakäyttöisiin ja servotoimisiin. Suurimpana erona näiden kahden särmäyskeskuksen välillä on
taivutusnopeus ja -tarkkuus, jotka servokäyttöisillä ovat parempia.
Valmistettavuuden näkökulmasta tarkasteltuna huomioitavia asioita särmäyksessä
ovat levyaihioiden materiaali, koko, paksuus ja taivutussäde. Kaikilla näillä tekijöillä
on vaikutusta itse särmäyskoneen kokoon ja tehoon. Mitä sitkeämpi, suurempi ja
paksumpi levyaihio on, sitä suuremman tehon taivutusprosessi vaatii. Taivutussäde
vaikuttaa myös särmäyskoneen tehovaatimuksiin siten, että mitä pienempi säde,
sitä suurempi tehovaatimus. Taivutussäde tulisi pitää samana kaikille saman
kappaleen taivutuksille, jotta vältyttäisiin työkalujen ylimääräisiltä vaihdoksilta.
Särmättyjen kappaleiden taivutussädettä määritettäessä tulisi huomioida seuraavat
asiat:
• useammille materiaaleille minimi taivutuksen sisäsäde tulee olla vähintään
levynpaksuuden suuruinen
• yleisenä sääntönä voidaan pitää, että taivutus on parempi tehdä valssaussuuntaan nähden 90 asteen kulmassa. Valssaussuunnan mukaisesti taivutettuna kovat levymateriaalit saattavat murtua. Kuumavalssattuja levyjä
käytettäessä voidaan tästä säännöstä poiketa.
• Levyn suoran osan pituus, taivutuksen jälkeen tulisi olla vähintään neljä kertaa
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levyn paksuus plus taivutussäde (kuva 1). Tämän säännön laiminlyönti voi
johtaa kappaleen mittaheittoihin tai työkalujen vaurioitumiseen.
• Levyissä olevat aukot ja reiät tulisi sijoittaa vähintään kolme kertaa levyn
paksuus plus taivutussäteen verran taivutuksesta. Sijoittamalla reiät tätä
lähemmäksi taivutusta saattaa johtaa reikien ja aukkojen mittojen
vääristymään.
• Taivutussäde tulisi määritellä mahdollisimman suureksi
• Teräksen takaisinjousto on otettava huomioon.

Kuva 1. Esimerkki särmäyksessä huomioitavasta säännöstä.

Särmäyksessä tietokoneavusteiset työkalut ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina.
Savonian kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma päätti hankkia syksyllä 2010
AutoPOL-nimisen ohutlevyohjelmiston. Sen avulla voidaan ohutlevykappaleiden
valmistus simuloida ja tarkistaa onko suunniteltu geometria soveltuva
särmäyskoneelle. Tämän lisäksi särmäysgeometriasta saadaan luotua suoraan NCkoodi.
3.2 Koneistamalla valmistettavien tuotteiden valmistettavuusnäkökohtia
Lastuava työstö eli koneistus on yksi koneenrakennuksen tärkeimmistä ja eniten
käytetyistä valmistusmenetelmistä. Toisaalta koneistus ei aina välttämättä ole
taloudellisin valmistusmenetelmä, koska lastuamisessa materiaalia menee hukkaan.
Vielä kuitenkin monissa koneenrakennuksessa käytettävissä osissa koneistus on
järkevä ja kokonaistaloudellisin valmistusmenetelmä. Nykyisillä CNC-ohjatuilla
viisiakselisilla työstökeskuksilla saadaan koneistettua erittäin monimutkaisiakin
kappalegeometrioita yhdellä kiinnityksellä.
Verrattuna muihin valmistusmenetelmiin koneistuksen eduiksi voidaan laskea:
• nopeat kappaleen geometriset muutokset mahdollisia
• hyvä tarkkuus ja pinnanlaatu
• ei vaadi viimeistelyä
• yhdestä aihiosta voidaan koneistaa monipuolinen kappale
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Koneistettujen kappaleiden valmistettavuuden suhteen on muutamia huomioitavia
asioita, joihin suunnittelijoiden kannattaa kiinnittää huomioita. Näitä ovat:
• Kappaleet suunniteltava siten, että koneistus onnistuu yhdellä kiinnityksellä
• Geometriassa huomioitava, että koneistus mahdollistuu minimi määrällä

työkaluja
• Pitkien reikien tekoa pitää välttää
• Ei turhan tarkkoja valmistustoleransseja (tarpeenmukaisia)
• Materiaaleissa huomioitava koneistettavuus (lastuamisarvojen optimointi)
• Kappaleiden koko suhteessa valmistusverkoston koneiden maksimikokoon
• Aihion muoto, mahdollisuus raakatakeisiin
• Valuosien yhdistäminen koneistukseen ⇒ säästöä materiaalikustannuksiin

Koneistuksessa erilaiset CAM-ohjelmistot ovat olleet aktiivissa käytössä jo reilun
kaksikymmentä vuotta. Kappaleen geometria siirtyy 3D-CAD-ohjelmista suoraan
CAM-ohjelmaan, jossa luodaan NC-koodi koneistuskeskukselle. Lisäksi työstö
voidaan simuloida ja optimoida CAM-ohjelmilla. Savonian kone-tuotantotekniikan
koulutusohjelmalla on käytössä MasterCAM-ohjelmisto, joka on monipuolisessa
käytössä koneinsinöörien opetuksessa ja TKI-toiminnoissa.
3.3 Hitsaamalla valmistettavien tuotteiden valmistettavuusnäkökohtia
Särmäyksen ja koneistuksen ohella hitsaus on yleisimpiä valmistusmenetelmiä
koneenrakennuksessa. Moderni hitsaus käsittää nykyään erittäin pitkälle viedyn
automaation hitsausrobotteineen. Hitsausautomaatiota käytettäessä päästään
parempaan tuottavuuteen ja tasaisempaan laatuun sekä suurempaan tuotantokapasiteettiin.
Hitsattujen rakenteiden soveltuvuus robottihitsaukseen on tutkittava ennen kuin
tehdään suuria investointeja laitteistoihin. Robotisoitu hitsaus soveltuu parhaiten
tuotteille, joissa on paljon hitsejä moneen suuntaan, hitsit ovat lyhyitä ja hitsattavat
pinnat kaarevia. Kaikkea hitsausta ei ole kannattavaa tai mahdollista tehdä
robottiavusteisesti. Vielä on paljon kohteita tai rakenteita, joissa manuaalinen hitsaus
on ainoa taloudellinen menetelmä, mm. laiva- ja voimalaitosteollisuus.
Hitsausmenetelmiä on nykyään erittäin paljon. Suunnittelijoiden on hyvä tietää
kunkin hitsausmenetelmän vaatimukset ja rajoitteet, jotta he osaavat suunnitella
tuotteet kullekin menetelmälle sopiviksi. Suunnittelijan tulee ottaa huomioon
seuraavia asioita hitsattujen kappaleiden suunnittelussa:
• oikean hitsausmenetelmän valinta
• oikean hitsauslisäaineen valinta
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• hitsauksesta aiheutuvat lämpöjännitykset
• liitettävien kappaleiden seinämänsuuruudet tulisivat olla samansuuruisia
• hitsausjigien, ohjaimien ja kiinnittimien suunnittelu
• toleranssit hitsatuille rakenteille:
 pituusmitoille (30 mm ...yli 20000 mm) sallitut mittapoikkeamat

vaihtelevat toleranssialueilla 2-80 mm.
 kulmamitoissa sallitut poikkeamat nimellismitta-alueella 315...1000 mm

asteissa ± (0,05°... 1,5°) ja poikkeamana ± (6-18) mm/m. Pienillä
kappaleilla on huono mittatoleranssi.
• jännityksen poistohehkutus
• railon muoto
• hitsausjärjestys, käyristymisvaara sekä osien taivutusmahdollisuus sekä
työstettävät pinnat ja työvarat.
• soveltuvan ja joissakin tapauksissa viranomaisten vaatiman NDT-menetelmän
määrittely hitsien tarkastukseen
• hitsien viimeistely
Hitsattujen rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös valmistettavuuden kannalta tärkeitä asioita. Joitakin huomioitavia seikkoja ovat:
• Hitsit tulisi sijoittaa rakenteen vähiten rasitettuihin kohtiin
• Hitsit tulisi asettaa sellaisiin paikkoihin, joissa hitsaus on mahdollisimman
helppo suorittaa.
• Hitsien lukumäärä, paksuus ja pituus olisi saatava mahdollisimman pieniksi,
samoin liitettävien osien lukumäärä.
• Hitsattavien osien asemointi tulisi olla yksiselitteistä ja helppoa
• Käytä sellaisia railonmuotoja, joissa tilavuus ei muutu
• Minimoi hitsattavien osien lukumäärä
• Minimoi hitsien lukumäärä
Hitsattujen rakenteiden valmistettavuuden analysointiin ei ole vielä olemassa oikein
kunnollisia tietokoneavusteisia ohjelmia. Joitain valmistettavuuden analysointiin
tarkoitettuja ohjelmia on jo markkinoilla, mutta soveltuvuus hitsattujen
kokoonpanojen analysointiin on vielä rajallista. Eräs tällainen ohjelmisto on
Boothroyd Dewhurst Oy:n kehittämä DFMA-ohjelmisto, joka on melko kattava
valmistettavuuden analysointiin, mutta verrattain raskas työkalu suunnittelijoiden
käyttöön.
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4 Case: voimayksikön tuotekehitys
Tässä luvussa esitellään tiivistelmän muodossa yksi hankkeeseen liittynyt
opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli raskaan teräsrakennepohjaisen tuotteen
valmistettavuuden kehittäminen. Myöhemmin työ laajeni käsittämään myös
tuoteperheen ja sen yhden mallin tuotekehityksen konseptisuunnitteluvaiheeseen
asti. Työn toteutti insinööriopiskelija Tatu Silvast ja tässä luvussa on tekstilähteenä
käytetty opinnäytetyötä, joka kokonaisuudessaan on julkaistu erillisenä raporttina.[5]
Paalutus on menetelmä, jolla pyritään vahvistamaan maaperää rakennusten ja
muiden vastaavien kohteiden alla. Junttan Oy on yksi Kylmämäen teollisuusalueella
sijaitseva yritys. Sen päätuote on hydraulinen järkäle, joka lyö maahan teräsbetonisia,
teräksisiä tai puisia paaluja. Hydraulinen järkäle tarvitsee toimiakseen hydraulista
voimaa, jonka tuottaa ns. voimayksikkö. Voimayksikön tehtävä on tuottaa tämä
voima siten, että se mahdollistaa järkäleen optimaalisen toiminnan. Järkäle nostetaan
paalun päälle erillisellä nosturilla.
Voimayksikkö sijoitetaan yleensä paalutuskentälle maahan lähelle järkälettä. Se
voidaan asentaa myös järkälettä käsittelevän nosturin vastapainoksi. Voimayksikköä
voidaan käyttää irrallisena hydraulisen voimanlähteenä muissakin maaperää
vahvistavissa ja muissa hydraulisissa laitteissa.
Junttan Oy:n voimayksikkötuoteperhe koostuu yhteensä viidestä erikokoisesta
voimayksiköstä 5CCU, 10CCU, 15CCU, 20CCU, 30CCU. Näistä 15CCU ja 20CCU
valmistetaan lähes samoista teräsosista samalle rungolle ja 5CCU malli on jäämässä
pois tuoteperheestä, koska se on liian heikkotehoinen. Tällöin teräsrakenteiden
osalta voidaan puhua kolmen tuotteen tuoteperheestä, jonka kuopusta, 10CCU
lähdettiin kehittämään DigiBranch –hankkeessa.
Tuotekehitys aloitettiin esiselvityksellä, jossa kerättiin tietoa kehitystyön pohjaksi.
Esiselvityksenä syntyi tuotoksena vaatimuslista, joka on kehitystarpeesta riippuen
muutaman sivun mittainen luettelo ominaisuuksista ja vaatimuksista, jotka uuden
tuotteen tulee sisältää. Tässä tapauksessa kohdat on jaettu joko kiinteiksi
vaatimuksiksi, vähimmäisvaatimuksiksi tai toiveiksi. Kiinteä vaatimus tarkoittaa
jotakin ominaisuutta, joka kehitettävässä versiossa tulee olla. Vähimmäisvaatimus
on esimerkiksi jokin tavoitearvo, jonka uusi tuote tulee vähintäänkin täyttää.
Toivomus on esimerkiksi ominaisuus, joka on hyvä olla tuotteessa jos se on
mahdollista järkevästi toteuttaa. Vaatimuslistaan kirjataan myös vastuuhenkilöt
vastaamaan kunkin vaatimuksen täyttymisestä. Hyväksytty vaatimuslista toimii
lähtökohtana suunnittelun seuraaville vaiheille.
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Luonnosteluvaiheessa muodostettiin erilaisia vaihtoehtoja vaatimuslistan ja
esiselvityksen perusteella.. Luonnoksia valmistui kaikkiaan kahdeksan. Näistä
muodostettiin taulukkolaskenta-ohjelmalla laadittu arviointitaulukko, jossa
vertailtiin luonnoksia valmistettavuuden, laadunvarmistuksen, osien
kuljetettavuuden ja varastoinnin, kokoonpantavuuden, käytön/toimivuuden,
kunnossapidon, vaadittujen työpanostusten, suhteellisten hankintakustannusten,
tuoteperhesoveltuvuuden ja käyttöturvallisuuden kannalta. Arviointiasteikko oli
1-5. Kertoimilla painotettiin keskeisimpiä kriteereitä. Painotusta saatiin myös luotua
siten, että käytettiin kapeampaa arviointiasteikkoa esimerkiksi asteikon alapäästä,
jolloin kyseisen kriteerin vaikutus kokonaispisteisiin oli pienempi. Taulukon avulla
saatiin luonnokset paremmuusjärjestykseen ja sen avulla saatiin rajattua vaihtoehdot
kolmeen. Jäljelle jääneet kolme vaihtoehtoa olivat pisteen päässä toisistaan.
Kolmesta saatiin karsittua vielä yksi pois, koska se ei täyttänyt yhtä vaatimusluettelon
kohtaa.
Kahdesta luonnoksesta valittiin versio, jossa oli yhtenäinen pohjalevy, johon
pääkomponentit asennetaan. Päälle asetetaan varusteltu yläosa. Päätyosan kohdalla
päädyttiin yhtenäiseen hitsauskokoonpanoon, koska se jäykistää päätyosan kulmat
eikä sen tarvitse muuntautua muiden kokoluokkien runkoihin nähden.
Teollisesta muotoilusta vastasi kolme Savonia-ammattikorkeakoulun Muotoiluakatemian kolmannen vuositason opiskelijaa. Heidän kanssaan yhteistyö aloitettiin
projektin layoutvaiheen alussa. He laativat kukin omat luonnoksensa tulevasta
ulkonäöstä. Luonnoksia arvioitiin projektin johtoryhmän sekä myynti- ja
markkinointipäällikön toimesta. Kantavaksi teemaksi valikoitui luonnos Noste.
Teemaan lisättiin yksityiskohtia myös muista luonnoksista.
Huolimatta siitä, että suurin osa detalji-suunnittelusta ja piirustusten laadinta
rajattiinkin kehitystyön ulkopuolelle, se antoi Junttan Oy:lle ratkaisun, jolla asetetut
tavoitteet tullaan saavuttamaan. Kehitystyössä rikottiin myös Junttan Oy:lle ajan
myötä tämänkaltaisissa projekteissa tavoiksi muodostuneita toimintamalleja mm.
siten, että siinä huomioitiin eri osastojen näkökulmat ja tietoa jaettiin ympärille,
sekä päätöksiä tehtiin eri osastojen kesken.
Kehitystyön aikana parannettiin myös prosessinkulkua tilauksesta toimitukseen ja
saatiin aikaan uusi varteenotettavan toimintamallin, jolla saavutetaan tuloksia ja
yhteisymmärrystä koko toimitusketjussa. Työtä tullaan jatkamaan ja tulokset on
nähtävillä todennettuina DigiBranch – hankkeen myöhemmistä julkaisuista.
Lopullinen teräsrakenteen hinta selviää kunnes ajatus on laajennettu muihin
tuoteperheen kokoluokkiin ja tuoteperheen yhteisten osien sarjakoosta saadaan
suunniteltu hyöty irti.
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Aikaa ja resursseja olisi voinut käyttää enemmän hydrauliikan uudistamiseen. Työssä
käytettiin paljon resursseja hydrauliikan järjestämiseen vanhoilla komponenteilla,
jotka on kehitetty vanhaan konstruktioon sopivaksi. Hydrauliikka järjestelmää voisi
nykyaikaistaa vastaamaan paremmin nykyisiä laitevaatimuksia. Se kuitenkin vaatisi
lähes vastaavanlaajuisen projektin tämän projektin rinnalle onnistuakseen kunnolla.
On kuitenkin suuri vaara, että tuleva rakenne muuttuu vielä, kun hydrauliikka
tullaan tulevaisuudessa päivittämään, joka syö paljon enemmän resursseja siinä
vaiheessa. Olisi siis ollut monessakin mielessä ehdottoman järkevää kehittää samalla
kaikki eri osa-alueet rinnakkain saman projektin sisällä.
Esiselvitysvaiheessa QFD analyysi olisi voinut olla hyvä tehdä. Se olisi voinut auttaa
selvittämään mitkä ominaisuudet asiakkaille oikeasti tuottavat lisäarvoa ja kuinka
suuri tämä asiakaskunta on. Lisäksi menetelmä olisi auttanut priorisoimaan
vaatimuksia toteutusjärjestykseen. Tällä hetkellä saatetaan tuottaa lisäarvoa jollain
ominaisuudella hyvinkin pienelle osalle käyttäjistä, vaikka se tuotetaan kaikkiin
malleihin. Teräsrakenteen osalta sillä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä pienissä
muutoksissa, sillä valmiit paikat ja tilavaraukset täytyy kuitenkin olla, jotta
nimikkeiden määrä pysyy hallittavana.
Yhteistyötä vanhoihin toimittajiin lisättiin ja väylä uuteen merkittävään järjestelmätoimittajaan avattiin tähän työhön liittyen. DigiBranch – hanke pääsi tämän
työn kautta mukaan vaikuttamaan valmistettavuuteen ja toimitusketjuun.
Tämänkaltainen yhteistyö näin pitkälle vietynä oppilaitoksen ja yrityksen välille
on tiettävästi kansallisesti ainutlaatuaan tähän mennessä. Työhön liittyen pidettiin
esitys isolle joukolle moskovalaisia, jotka olivat tulleet tutustumaan tämän kaltaiseen
yhteistyöhön.
Tämä työ opetti myös sen, että ideoinnissa ei pidä jäädä pyörimään ikinä vain
ensimmäisenä mieleen tulevan idean ympärille, vaikka se tuntuukin houkuttelevalta
ja itsestään selvästi parhaalta. Samalla tavalla seuraavakin idea tuntuu taas parhaalta.
Jotta voi olla varma parhaasta päätöksestä, täytyy muut mahdolliset ideat ensin
kartoittaa, jotta voi todistaa itselle ja muille valinnan parhaaksi. Helposti kiireessä
uskoo heti siihen, että pyörii parhaan idean ympärillä ensimmäisenä. Tämä johtaa
helposti epäkäytännöllisiin ja kalliisiin ratkaisuihin.
Tyydyttävänkään lopputuloksen saavuttamiseksi tähän on syytä varata aikaa, sillä
hyvän idean mieleen juolahtamisajankohtaa on normaalisti vaikea arvioida ennalta.
Tämä voi olla haaste sille, joka on ryhtynyt tuottamaan hyviä ideoita urakalla.
Tuotteen kehittäminen on joukkuepeliä isolla J:llä, jossa jokainen kentällä olija
hoitaa voittonsa eteen oman tonttinsa joukkueen parhaaksi, joukkuetta ajatellen,
jolloin voitto saavutetaan joukkueena, ei yksilöinä.
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Kuva 2. Voimayksikkö.
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5 Kokoonpanon simulointi
Yksi tutkimuksen osa-alue ovat olleet virtuaaliset prototyypit, joista
esimerkkikohteeksi valittiin kokoonpanon simulointiohjelmistot. Niiden avulla
voidaan tuotteen kokoonpano toteuttaa virtuaalisesti ennen varsinaisen fyysisen
kokoonpanon suorittamista ja korjata mahdolliset virheet ennen kuin ne tulevat
tuotannossa vastaan. Tyypillisiä virheitä kokoonpanovaiheessa ovat esimerkiksi:
• Osa ei mahdu paikalleen
• Osaa ei voi asentaa, koska käsi tai tarvittava työkalu ei mahdu toteuttamaan
asennusta
• Osaa ei voida asentaa tarkoitetussa järjestyksessä, koska aiemmin asennettu
osa tulee sen tielle
Simuloimalla voidaan myös optimoida kokoonpanojärjestystä ja tehostaa siten
kokoonpanon tuottavuutta. Ohjelmistojen käyttö sopii myös kokoonpano-ohjeiden
tekemiseen sekä jälkimarkkinoinnille, mm. varaosakirjojen ja koulutusmateriaalin
tekemistä varten. Tällä tavalla ajateltuna tutkimuksella on kosketuspintaa myös
muihin osaprojekteihin, kuten valmistettavuuteen (kokoonpantavuuteen) ja
tuotteen elinkaarihallintaan. Tämä teksti pohjautuu osin tutkimuksen suorittaneiden
insinööriopiskelijoiden eli Milla-Riina Turusen, Panu Väyrysen sekä Ari-Pekka
Sunin raporttiteksteihin, joista myös heidän ottamansa kuvat on poimittu. Nämä
raportit on kokonaisuudessaan julkaistu hankkeen nettisivuilla osoitteessa
http://digikone.savonia.fi.
Tutkimukseen valittiin kolme simulointiohjelmistoa, joiden ominaisuuksia vertailtiin
ensin yleisellä tasolla. Sen jälkeen valittiin yksi ohjelmisto tarkempaa tutustumista
varten ja sillä toteutettiin laajempi kokoonpanon simulointi käyttäen hyväksi
valmistettavuuden kohteeksi valittua voimayksikköä.
Työ aloitettiin tutkimalla SolidWorks Motion -ohjelmistoa. Se valittiin ensimmäiseksi
koska se kuuluu SolidWorks Student Access -pakettiin, joten sitä ei tarvinnut
erikseen ladata ja asentaa.
SolidWorks Motion -ohjelmisto soveltuu laitteen yksinkertaiseen kinematiikan
analysointiin sekä kevyeen kokoonpanon animointiin. Se ei kuitenkaan sovellu
kokoonpanon simulointiin, koska animaatiotilassa ei voi muokata avainpisteitä
(keyframes) tarvittavalla tavalla. Esimerkiksi osia voi liikuttaa vain X,Y ja Z suunnissa, vaikka useissa tapauksissa osa tuodaan kokoonpanoon eri kulmassa.
Hyvää ohjelmistossa on integrointi SolidWorks:iin. Jos ohjelmistoa kehitettäisiin
paremmin simulointiin sopivaksi, olisi tämä erittäin varteenotettava vaihtoehto,
koska se olisi tällöin integroituna SolidWorksiin. Tästä olisi etuna mm. se, että 3D
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-tiedostoa ei tarvitsisi muuttaa muuhun muotoon ja muutoksia voitaisiin tehdä
mahdollisesti simuloinnin puolella jolloin säästettäisiin aikaa.
3DVIA Composer on Dassault Systemesin kehittämä ohjelma. Koska SolidWorks
on saman toimittajan ohjelmisto, sen tiedostot ovat suoraan yhteensopivia
Composerin kanssa.
Ominaisuuksia:
• Törmäystarkastelu
• Tarvittavan asennustilan tarkastus
• Asennuspolun suunnittelu ja animointi (video)
• Dokumenttien tuottaminen esim. varaosamyynnin ja huollon tarpeisiin
• Tiedostojen päivitysmahdollisuus
3DVIA Composer soveltuu kokoonpanon simulointiin ja asennusohjeiden tuottamiseen sekä animaationa että paperiversiona esim. varaosamyynnin tarpeisiin. Sen
ehkä suurimpana ansiona on erittäin onnistunut käyttöliittymä (kuten SolidWorksissakin) eli sen käyttöönotto on kohtuullisen vaivatonta. Animaation tarkkuus
ja selkeys on hyvä ja myös erilaisten osa- ja asennustietojen liittäminen animaatioon
on helppoa. Ohjelmistossa on myös toiminto joka laskee asennuspolun automaattisesti, kun siihen syötetään alku ja lähtöpisteet. Tietyissä asennuskohteissa
tästä toiminnosta on suurta apua, mutta joissakin kohteissa ohjelma laskee polkua
liian pitkään. Tällöin on parempi käyttää ohjelmistossa olevaa törmäystarkastelua
manuaalisesti.

Kuva 3. 3D-Via Composer käyttöliittymä.
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Heikkouksina ohjelmistossa on hankala animaation teko avainpisteiden (keyframes)
avulla sekä prosessikaavion tuottamisen puuttuminen. Animaation tuottaminen
avain-pisteiden avulla on aikaa vievää ja lisäksi niiden muokkaaminen on tietyissä
tapauksissa hankalaa. Esimerkiksi, jos kaksi avainpistettä menee päällekkäin, on
niitä lähes mahdotonta korjata ja animaatio täytyy tehdä pahimmassa tapauksessa
uudestaan. Prosessikaavion puute on merkittävä, koska sen avulla voitaisiin
prosessin vaiheistus ja siihen liittyvät toiminnot suunnitella helpommin ja niitä
voitaisiin muokata tarpeen mukaan.
XVL Studio Pro on Lattice Techologyn kehittämä simulointiohjelma, jossa CAD
-tiedostot käännetään XVL –muotoon, joka on kevyempi malli simulaatioon
Ominaisuuksia mm:
• Prosessikaavion suunnittelu ja muokkaus kokoonpanolle +(työkalut, alustat,
henkilöt)
• Asennusprosessin simulaatio (3D / 2D)
• Dokumenttien revisiopäivitys
• Ristiriita- , törmäys- ja vapaan tilan tarkastelu
• Rakenne- ja geometriaerojen tarkastelu
Lattice XVL Studio soveltuu kokoonpanon simulointiin ja asennusohjeiden
tuottamiseen. Tämän ohjelmiston vahvuutena on prosessikaavion tuottamis- ja
muokkaus-mahdollisuus. Tästä on suurta apua suunniteltaessa esim. tuotteen
kokoonpanotapaa ja -järjestystä, sillä kaavio auttaa hahmottamaan kokoonpanoprosessien keskinäisiä järjestyksiä ja riippuvuuksia. Lisäksi prosessien järjestystä
on helppo muokata tarpeen mukaan. Kokoonpanon simuloinnissa voidaan
animaatioon lisätä kokoonpanoalusta, eli suoritetaanko kokoonpano esim. lattialla,
pöydällä vai jigissä. Siihen voidaan myös lisätä tarvittavat työkalut (voidaan todeta
työkalujen vaatima työtila) ja henkilöt, jolloin ohjelmistosta olisi apua myös työn
ergonomian tutkimisessa. Prosesseihin voidaan tarvittaessa lisätä myös tarvittavat
työtunnit, jolloin voidaan tarkastella työn jakautumista eri prosessien kesken.
Työtuntien lisäämistä en kuitenkaan ehtinyt työsuhteen aikana itse kokeilemaan.
Ohjelmistolla voidaan tehdä myös törmäys- ja välyksien tarkastelu, josta on hyötyä
asennuspolun suunnittelussa sekä suunnitteluvirheiden havaitsemisessa.
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Kuva 4. Lattice XVL Studio käyttöliittymä.

Huonoina puolina ohjelmistossa on hankala käyttöliittymä, jonka takia ohjelmiston
omaksuminen vie aikaa. Opettelun jälkeen sen käytettävyys on kohtuullinen ja
animaation teko jopa yksinkertaista, koska ohjelmisto tekee perus-animaation
suoraan prosessikaaviosta. Tämän jälkeen animaatiota voidaan muokata lisäämällä
esim. kuvakulmat jne. Näyttäisi myös siltä, ettei animaatioon voi lisätä informaatiota
kuten esim. osanumerot, vaan ne pitäisi lisätä still-kuvina. Tämä ei kuitenkaan ole
suuri ongelma. Animaation grafiikka on myös huonompi kuin 3DVIA:ssa.
Projektin kuluessa on tultu vahvasti siihen tulokseen, että kokoonpanon
simuloinnilla voidaan saada tietyissä tapauksissa suuriakin säästöjä yrityksessä.
Säästöt syntyvät suunnitteluvirheiden havaitsemisesta varhaisessa vaiheessa, jolloin
vältyttäisiin virheellisiltä osilta sekä turhilta korjauksilta kokoonpanossa. Lisäksi
kokoonpano nopeutuisi, jos kokoonpano-ohjeet olisivat animaation muodossa,
koska aikaa vievä piirustuksiin perehtyminen jäisi pois. Asentajan vaihtuminen
kesken projektin tai uuden työntekijän ajaminen sisään kokoonpanotyöhön ei
hidastaisi kokoonpanoa, koska perehdyttämistä ei tarvittaisi olettaen, että simulaatio
ohjeistuksineen on tehty huolella.
Kun animaatioon on liitetty mm. osan numero ja mahdollisesti 3D-kuva, jolloin
myös osan etsiminen olisi nopeampaa. Animaatiotiedostoon olisi myös helppo
liittää muuta kokoonpanossa tarvittavaa informaatiota. Jos ohjelmisto soveltuisi
myös hitsauskokoonpanon simulointiin, voitaisiin siihen liittää vaikka hitsausohjeet
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(WPS). Ohjelmiston soveltuvuutta kyseiseen työhön ei kuitenkaan ole ehditty vielä
tutkia tämän projektin aikana. Ohjelmistolla voitaisiin lisäksi tehdä materiaalia
huollon ja myynnin tarpeisiin.
Kolmesta ohjelmistosta valittiin tarkempaa perehtymistä varten 3D-Via Composer,
jolla suunniteltiin muissakin osaprojekteissa käytetyn voimayksikön kokoonpano.
Simulointi tehtiin aluksi ideaalitilanteen mukaisesti. Tällöin voimayksikkö koottaisiin
kahdessa osassa eli ala- ja ylärunko omina alikokoonpanoinaan. Simulaatio jaettiin
kolmeen osaan, joissa esitettiin kolme kokoonpanon päävaihetta eli alarungon,
ylärungon ja ala- ja ylärungon yhdistämisen kokoonpanon vaiheet.
Ongelmaksi tässä muodostuvat
• Ylärungon painavuus. Vaikea kääntää ja nostaa paikalleen (epätasapainossa)
• Koska osat on jo laitettu paikalleen, ylärungon nostaminen paikalleen on
vaikeaa. Osia on tiellä ja pujottaminen tarkkaa puuhaa tarvitsee paljon
apumiehiä.
Hyvät puolet ovat puolestaan:
• Osia ei tarvitse pilkkoa
• Enemmän asennustilaa
• Kaksi kokoonpanopaikkaa, jolloin kokoonpano tapahtuu nopeammin
Ideaalitilanteen mukainen kokoonpanosimulaation video on ladattavissa hankkeen
nettisivuilta.
Käytännössä kokoonpano toteutettiin toisella tavalla, koska kaikkia tarvittavia osia
ei ollut käytettävissä niitä tarvittaessa. Voimayksikköä koottiin siinä järjestyksessä,
kuin osia saatiin ja niin että väliin jääneet osat saataisiin vielä laitettua paikalleen
ilman että muita osia pitäisi irrottaa.
Voimayksikkö koottiin kuitenkin kahdessa osassa, alarunko ja ylärunko erikseen.
Alarunkoon laitettiin mahdollisimman paljon osia niin, että kun ylärunko nostetaan
paikalleen, ei mikään olisi tiellä. Loput osat laitetiin pujottamalla paikalleen ja
tarvittaessa osia pilkottiin. Myös tästä toteutuneesta kokoonpanosta tehtiin video,
joka on ladattavissa hankkeen nettisivuilta.
Itse fyysisen kokoonpanon aikana havaittiin useita ongelmia, jotka enimmäkseen
jouduttiin korjaamaan kokoonpanon aikana. Seuraavassa listassa on esimerkkejä
ongelmista:
1. Moottorin kumityynyjen ja rungon kiinnitysreikien reikäjako ei ollut
yhtenäinen. Kumityynyjen reikiä jouduttiin suurentamaan kokoonpanovaiheessa.
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2. Moottorin etukorvakon kiinnityspulttien reiät liian pienet. Reikiä jouduttiin
suurentamaan kokoonpanovaiheessa.
3. Moottorin etukorvakon voimayksikön runkoon tulevat pultit eivät mahdu
paikalleen ilman korvakon irrotusta. Korvakko irrotettu ja pultit asennettu
(kuva).
4. Osia puuttui kokoonpanovaiheessa, jolloin kokoonpanojärjestystä jouduttiin
muuttamaan.
5. 3D-mallissa olleita jäähdyttimen sormisuojan kiinnitysreikiä ei ollut
jäähdyttimessä. Reikien paikat on mitoitettu, porattu ja asennettu niittimutterit.
6. Jäähdyttimen ylävesiletkun voisi toteuttaa yhdestä osasta.(kuva)
7. Öljysäiliöstä puuttuu nostokorvakot. Käytetty nostosilmukoita
8. Öljysäiliön pohjan luukkuun tuleva tyhjennyshana ei mahdu paikalleen.
Mutka sovitekappaleineen vaatisi noin 100-110 mm tilaa, mutta sitä on vain
noin 60 mm. Mahdollisesti vuotavien liittimien kiristys on myöhemmässä
vaiheessa todella hankalaa. Hana asennettiin säiliön kylkeen.
9. Öljysäiliön paluusuodattimien ympäristöä jouduttu maalaamaan, sillä
suodattimien kohta oli suojattu liian suurelta alueelta säiliön maalauksen
yhteydessä.
10. Polttoainesäiliön kiinnityskohdat eivät olleet kohdakkain rungon kanssa.
Säiliö on pakotettu paikalleen.
11. Polttoainesäiliön tyhjennyshana ei mahdu paikalleen, hana jäi asentamatta.
12. Vasen sivusulkupelti ei mahdu paikalleen, ottaa kiinni jäähdyttimen pultteihin.
Pulttien kohdalle on tehty aukot.
13. Jäähdytin asennettu väärään kohtaan. Tarkkaa ohjetta kiinnityspaikasta ei
ollut. Jäähdytintä jouduttiin siirtämään, jotta muut osat istuisivat paikalleen.
14. Pohjapellin valumareiät on hitsattu umpeen. Kulmiin on porattu reiät.
15. Öljysäiliön kiinnitysreiät eivät käyneet yhteen pohjan reikien kanssa. Säiliö
on pakotettu paikalleen.
16. Äänenvaimentimen kiinnityspannan kiinnitysreikien reikäväli ei ollut
yhtenäinen kattopellin reikien kanssa. Kattopellissä reikäväli 120 mm ja
pannassa 115 ⇒ Pannan reikäväli virheellinen. Pannan reikiä on suurennettu
(kuva).
17. Äänenvaimentimen tuloputken puoleisen kiinnityspannan kiinnittäminen
hankalaa (pulttien kiinnittämiselle niukasti tilaa).(kuva)
18. Ylärungon ja säiliöiden kiinnitysreiät eivät olleet kohdakkain, virhe näyttäisi
olevan jo 3d-mallissa. Reikiä on suurennettu.
19. Öljynjäähdyttimen alatukipalkista puuttuu kiinnike rungon toisessa päässä.
20. Hätäseis-kytkimelle ei ole varattu tarpeeksi tilaa. Kytkin ottaa kiinni
öljynjäähdyttimiin, eikä mahdu paikalleen. Jäähdyttimiä on siirretty, jotta
hätäseis-kytkin mahtuu paikalleen. Useita peltejä jouduttu leikkaamaan, jotta
jäähdyttimelle saadaan tilaa.
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21. Jäähdyttimen yläpuolella olevan välipellin reiät eivät käy paikalleen. Reikiä
on suurennettu.
22. Moottorin jäähdyttimen yläpuolella oleva välipelti ei käy paikalleen.
Välipellistä leikattu 40 mm siivu (johtuu öljynjäähdyttimien siirrosta hätäseiskytkimen vuoksi).
23. Peitelevyn kiinnitysreiät eivät käyneet paikalleen. Reikiä suurennettu.
24. Välipeltien tuki ei mahdu paikalleen, ottaa kiinni jäähdyttimiin. Tukeen tehty
kolo.
25. Sähkökaapelit eivät mahdu sivusulkupellin ja öljynjäähdyttimen välisestä
aukosta. Aukkoa suurennettu.
26. Sähkökaapelit eivät mahdu sähkökaapin kiinnitysjalan aukosta. Aukkoa
suurennettu.

Kuva 5. Pultit eivät mahtuneet paikalleen.
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Kuva 6. Jäähdyttimen letku olisi voinut olla yhtä kappaletta.

Kuva 7. Ruuvin reiät eivät olleet kohdakkain.
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Kuva 8. Ruuvin kiristäminen oli hankalaa.

Tätä raporttia kirjoitettaessa kokoonpanon lopullinen tekeminen on vielä kesken.
Kokoonpanon toteutumista seurataan mahdollisuuksien mukaan tulevissa
raporteissa.
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6 Case: hydrauliikan painehäviölaskenta
Valmistettavuuden yhdeksi konkreettiseksi tutkimuskohteeksi valittiin Junttan Oy:n
tuotteissa (mm. järkäle) käytettävä hydrauliikkakomponentti (luistiventtiili). Aiheesta
tehtiin opinnäytetyö [2], jonka tuloksena venttiilin osien valmistettavuus parani,
järkäleen iskutaajuus parani ja hydrauliikan painehäviöt laskivat oleellisesti. Pohjana
tälle tutkimustyölle oli Tampereen Teknillisen Yliopiston tekemä tutkimus järkäleen
hydrauliikan kehittämiseksi [1].
TTY:n tutkimustyössä oli laadittu Matlab simulointimalli, jonka avulla järkäleen
hydrauliikasta on mahdollista etsiä mahdollisia pullonkauloja. Joidenkin
simulointiajojen jälkeen kehitettäväksi kohteeksi valittiin järkäleen pääluistiventtiili.
Opinnäytetyön tavoitteeksi otettiin venttiilin painehäviön pienentäminen,
valmistettavuuden parantaminen, komponenttien mallintaminen, kokoonpanomallin laatiminen ja valmistuspiirustusten tekeminen. Työssä saavutettiin kaikki
sille alun perin määritetyt tavoitteet vaikkakin hieman aikataulusta jäljessä.
Aikataulun venymisen yhdeksi syyksi paljastui, että Junttan Oy:n tuotekehitysprosessit vaativat vielä kehittämistä prototyyppien valmistusprosessien suhteen.
Näin ollen työn toissijaiseksi ansioksi voidaan myös lukea yrityksen tuotekehitysprosessin kehittyminen, joka puolestaan lisää sen kilpailukykyä markkinoilla.
Lukuisissa tutkimuksissa ympäri maailman on yhteisesti todettu, että mitä
nopeammin yritykset pystyvät tuomaan uusia tai parannettuja tuotteita markkinoille,
sitä paremmin ne menestyvät markkinakilpailussa.
Digibranch hankkeen yhtenä tavoitteena on myös yliopistojen ja Savonian välisen
yhteistyön tiivistäminen, joka tässä työssä toteutui esimerkillisellä tavalla. TTY:n
tutkimustyö hydrauliikan kehittämiseksi oli erinomainen lähtökohta venttiilin
edelleen kehittämiselle. Voidaan todeta, että tässä esimerkkitapauksessa
perusteellinen tieteellinen tutkimus on antanut konkreettiselle soveltavalle
tutkimukselle erinomaista pohjatietoa, josta on saatu lähtöarvot luistiventtiilin
kehittämiselle.
Valmistettavuuden kehittämiseen tässä työssä on kiinnitetty erityistä huomiota siten,
että ennen 3D-mallien ja piirustusten laadintaa vierailtiin komponenttivalmistajan
(Ahmotuote Oy) luona kartoittamassa materiaalivaihtoehtoja, koneistuksen
mahdollisuuksia ja osien karkaisu- ja pintakäsittelyvaihtoehtoja. Näin ollen poikettiin
perinteisestä ”over the wall”- periaatteesta, jossa tuotekehitys ja suunnittelu laativat
valmistettavista osista valmiit piirustukset kyselemättä valmistuksen mielipiteitä.
Yleensä perinteisten konepajojen henkilöstöllä on erilaisista komponenttien
valmistusmenetelmistä suuri määrä ns. ”hiljaista tietoa”, jota ei välttämättä löydy
alan kirjallisuudesta. Tämän tiedon siirtäminen kokemattomien suunnittelijoiden
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ammattitaitoon onnistuu suunnittelijoiden ja valmistuksen välisellä saumattomalla
ja avoimella yhteistyöllä.
Tämän lisäksi huomioitiin venttiilin osien geometrian siten, että uudet venttiilin
sisäpuoliset osat sopivat vanhan venttiilin rungon sisälle. Näin ollen vanhat, käytössä
olevat järkäleen venttiilit voidaan modernisoida uusilla nimikkeillä ja hyödyntää
niitä huoltoliiketoiminnassa.
Työssä tietokoneavusteiset työkalut olivat mukana alusta loppuun saakka.
Ensimmäinen vaihe oli simuloida Matlab:n avulla järkäleen hydrauliikkaa, jonka
tuloksena päädyttiin tutkimaan tarkemmin järkäleen luistiventtiiliä. Venttiilistä
otettiin tarkemman tarkastelun kohteeksi sen sisäpuoliset komponentit.
Hydrauliikan virtaussimulointiin käytettiin SolidWorks:n Flow Simulation
ohjelmistoa. Simulointien tuloksena päädyttiin muuttamaan venttiilin osien
muotoilua siten että virtausvastus olisi mahdollisimman pieni. Virtaussimuloinneilla
verrattiin vanhaa venttiilin rakennetta uuteen ja todettiin, että painehäviöt tippuisivat
jopa puoleen (kuva 9).

Kuva 9. Painehäviölaskenta FEM-mallilla.

Simulointitulokset päätettiin todentaa oikeilla käytännön mittauksilla, joten osat
täytyi valmistaa. Venttiilin osat koneisti Ahmotuote Oy, josta saatiin monipuolista
valmistusteknistä tietämystä tämäntyyppisten osien koneistuksista. Myös uudenlaisia
valmistusmenetelmiä kartoitettiin, mutta näiden osien toleranssivaatimukset olivat
niin tiukkoja, että ainoa varteenotettava valmistusmenetelmä oli lopulta osien
koneistus CNC-työstökeskuksella. Ahmotuotteelta saatin arvokasta tietoa
koneistukseen soveltuvista materiaalivaihtoehdoista ja niiden lämpö- ja
pintakäsittelystä. Valmistuspiirustukset päivitettiin näillä tiedoilla. Tämä on hyvä
esimerkki kuinka yhteistyön komponenttivalmistajan ja päähankkijan välillä tulee
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sujua. Verkostossa toimivien koneistusyritysten tehtävänä olisikin kehittää omaa
valmistusteknistä osaamista sille tasolle, että he voivat tarvittaessa opastaa
päähankkijoita komponenttien valmistukseen liittyvissä kysymyksissä.
Käytännön mittaukset uudella venttiilikonstruktiolla suoritettiin kesäkuun 2010
alkupuolella. Mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että asetetut tavoitteet
painehäviön pienentämiseksi saavutettiin. Mittaustuloksista ja niiden analysoinneista
ollaan parhaillaan laatimassa julkaisua ja esitystä toukokuussa 2011 järjestettävään
hydrauliikan alan konferenssiin Tampereella.
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7 Yhteenveto
Tässä raportissa on käsitelty DigiBranch-hankkeessa aikaansaatuja tuloksia monelta
taholta. Kantavana teemana on ollut digitaalisen koneenrakennuksen työkalujen
soveltaminen perinteiseen raskaaseen teollisuuteen ja erityisesti sen tuotekehitysvaiheeseen. Tuloksia voidaan pitää yllättävän hyvinä siinä mielessä, että
useaan tarkoitukseen on löytynyt sopivat tietotekniset työkalut. Toisaalta voidaan
todeta myös, että kaikkien työvälineiden hyödynnettävyys ei vielä ole sellaisella
tasolla, että niistä oikeasti olisi lisäarvoa teollisuudelle. Tietotekniikka ei sellaisenaan
pysty ratkaisemaan ongelmia ellei yritysten toimintatapoja ja prosesseja muuteta
samalla. Kuitenkin lopputulema on selkeästi positiivinen ja näkemys siitä, että näillä
työkaluilla voidaan oikeasti saavuttaa merkittävää parannusta on vahvistunut
entisestään.
Hankkeen aikana on kyetty myös kehittämään mukana olleiden yritysten prosesseja
ja yhteistyömahdollisuuksia. Myös ammattikorkeakoulun yhteistyö alueen yritysten
kanssa on löytämässä oman roolinsa yliopistojen pidemmän tähtäyksen
perustutkimuksen ja yritysten oman lyhyen tähtäimen kehitystoiminnan välissä.
Vähäisimpänä ei voida myöskään pitää case-tapauksissa aikaansaatuja positiivisia
liiketoiminnallisia tuloksia.
Hankkeen tuloksia aletaan sen loppupuolella levittää tekno-teemaohjelman
mukaisesti myös pilottiyritysten ulkopuolelle. Loppuraportista aikanaan selviää
kuinka tässä on onnistuttu.
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