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AutomAtisoi tAi olet

pääkirjoitus

out
”Ovathan nuo hienoja järjestelmiä, mutta eivät oikein sovi meidän tuot-
teillemme.” Tämä on yleisin kommentti keskusteltaessa siitä, kuin-
ka suunnittelun läpimenoaikaa voitaisiin lyhentää suunnittelua au-
tomatisoimalla. Siis 3D-suunnittelua automatisoimalla? Eivätkö 3D ja 
SolidWorks jo itsessään ole mekaniikkasuunnittelua automatisoiva 
järjestelmä? Lukihan jo ensimmäisten SolidWorks 96 -versioiden tuote-
pakkauksissa Mechanical Design Automation Software. 

Mistä sitten kiikastaa, ettei automatisointia hyödynnetä? 

Yksi este on oikean tiedon puute. Tämä tuli esiin Tampereen yliopis-
ton netPLM-projektissa, jossa olemme yhteistyökumppanina. Siinä tut-
kitaan mm. kiihtyvän uustuotesuunnittelun ja asiakaskohtaisten tuo-
temuunnoksien merkitystä kustannuksien näkökulmasta. Tutkijaryhmä 
kartoitti esimerkiksi, kuinka myyntikonfiguroinnista saatu tieto voidaan 
viedä mekaniikkasuunnitteluun ja 3D-tuotemalleihin. Tutkijat olivat to-
della yllättyneitä kun kerroin, että 3D-suunnittelua automatisoivia kau-
pallisia työkaluja on ollut tarjolla jo yli 10 vuotta ja tuotteet ovat jo hi-
outuneet todellisiksi jokaisen suunnittelijan työkaluiksi.

Automatisointi on voimakas ase, jolla voidaan estää suunnittelutyön 
karkaaminen edullisempien työvoimakustannusten maihin. Yrityksille 
on elinehto automatisoida kaikki vähänkin rutiininomainen suunnittelu. 
Väitän, että kaikki suunnitteluprosessit, joissa on toistettavuutta, ovat 
automatisoitavissa oikeilla työkaluilla ja menetelmillä hyvinkin kustan-
nustehokkaasti. Omakohtainen kokemus on kuitenkin osoittanut, ettei 
liian suurta palaa kannata haukata kerralla, muuten mennään metsään. 
Seuraavalla aukeamalla oleva juttu kertoo tästä tarkemmin. Siinä En-
top Oy liputtaa moduuliajattelun ja osarakenneautomaattien puolesta. 
Ajatuksiin on helppo yhtyä. Avoimin mielin kokeilemalla löydät parhai-
ten omaa suunnittelutyötäsi helpottavan työkalun. SolidWorksin www-
sivuilta löytyy jopa 15 partnerituotetta kategoriassa Design Automa-
tion.

Kun vierailimme Metso Power Oy:ssä (juttu alkaa sivulta 7), mieleen 
painui tutun pioneerikäyttäjän kommentti: ”Jos meillä ei nyt olisi Solid-
Worksiä ja AutomateWorksiä käytössä, pitäisi kyllä olla melkoinen kon-
sultti, joka puhuisi tällaiset taloon.” Hän tarkoitti sitä, että vain oma 
kokemus on todistanut hyödyt oikeiksi. Suunnittelun läpimenoajan ly-
hentäminen 2000 tunnista 1000 tuntiin kuulostaa yksinkertaisesti liian 
hyvältä ollakseen totta.

Tästä Solidista tuli ”yleisön pyynnöstä” suunnittelun automatisoinnin 
teemanumero. Toivotan mieltä avartavia lukuhetkiä.

Esko Simpanen
päätoimittaja
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kun yhteistyö pelAA, 
kaikki voittAvAt 
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CadWorksin Esko Simpanen ja 
Entopin Kimmo Määttänen vievät 
automaatiomallinnusta yhdessä 
eteenpäin. 
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Partnership on päivän sana, mutta löytyykö sille oikeasti vastinetta reaalimaa-
ilmasta, jossa kilpailu on armotonta? Insinööritoimisto Entopin ja ohjelmistotalo 
CadWorksin yli kymmenen vuotta kestänyt kumppanuus osoittaa, että kun yh-
teiset pelisäännöt on löydetty, win-win-tilanne on mahdollinen. Tai itse asiassa 
win-win-win-tilanne, koska Entopin asiakkaat hyötyvät eniten yhteistyön myötä 
syntyneistä automaatiotyökaluista. Siitä esimerkkinä seuraavalla aukeamalla 
alkava case Metso Power. 

l entop oy
l lahtelainen insinööritoimisto
l perustettu 1988
l noin 30 työntekijää
l päätoimialana mekaniikkasuunnittelu

mikä?kuka,

Toimitusjohtaja Kimmo Määttänen, Entop Oy

Loistavat ajatukset syntyvät timanttien ta-
paan kovassa paineessa. Lama 90-luvulla 
antoi Entopissa sysäyksen lähteä hakemaan 

muutosta. Toimeksiantojen vähentyessä oli aikaa 
– ja pakkokin – kehittää jotain uutta. Alkoi itää 
idea tehokkuutta lisäävistä automaatiotyöka-
luista, jotka olisivat tuotteistettavissa. Ohjelmis-
tokumppani CadWorks oli alusta lähtien mukana 
juonessa. 

Erilaistumisessa on ideaa
Automaatiotyökalujen kehittäminen istuu hy-
vin Entopin liikeideaan, joka pohjautuu erikoistu-
miseen. Toimitusjohtaja Kimmo Määttänen ker-
too tarkemmin: ”Oikeastaan aivan perustamisesta 
lähtien olemme pyrkineet erottumaan kaikin ta-
voin kilpailijoistamme. Haluamme olla asiakkaal-
le muutakin kuin insinööritoimisto, mikä näkyy 
perussuunnittelun vähäisyytenä. Asiakaspalvelun 
joustavuutta lisää se, että emme ole ohjelmisto-
riippuvaisia vaan valitsemme käytössämme ole-
vista 4-5 suunnitteluohjelmistoista aina sen, joka 
on kulloisenkin asiakkaan käytössä. Asiakkaan nä-
kökulma ja ratkaisukeskeisyys ovat leimallisia toi-
minnallemme.”

Mutta mistä voi tietää, mitä asiakas tarvitsee? 
Ainahan asiakas ei tiedä sitä itsekään. Määttäsen 
mukaan pysymällä mahdollisimman lähellä asia-
kasta. Entop pitää kanavat auki ja asiakassuhteen 
tiiviinä muiden muassa lähettämällä  säännölli-
sesti tiedotteita ja järjestämällä asiakastilaisuuk-
sia. Tärkeintä on kuitenkin henkilökohtainen yh-
teys. Entopissa käydään systemaattisesti jokainen 
asiakas läpi kaksi kertaa vuodessa.

Ei yhtään hävittyä asiakasta
Entopille on tyypillistä paitsi erottautuminen 
myös matala organisaatio ja pitkäjänteinen toi-
minta. Yrityksen historian aikana ei ole itse asias-
sa ”hävitty” yhtään asiakkuutta. ”Asiakas voi huo-
noina aikoina ”uinua”, mutta meidän alallamme on 
oltava kärsivällisiä. Seurusteluaika on todella pit-
kä, mutta johtaa yleensä hedelmälliseen liittoon”, 
Määttänen kuvailee. Matkan varrella tehdyistä 
virheistä on haluttu oppia. ”Kehitimme seitsemän 
vuotta sitten oman sähläämisemme seurauksena 
greencard-laatujärjestelmän. Tätä laatutietä on 
kuljettu siitä lähtien, ja standardoidun dokumen-
taation ja ristiintarkastuksen ansiosta sähläys on 
vähentynyt merkittävästi, samoin virheet.”

Automaatti rakastaa rutiineja
Määttänen on huomannut liikemaailmassa tapah-
tuneet muutokset, jotka pistävät suunnittelutoi-
mistot entistä ahtaammalle: ”Pankeissa ei tehdä 
rahoituspäätöksiä enää edes viikon syklillä vaan 
tuntien. Valmistajien on oltava valmiita tarttu-
maan tilaisuuteen heti tai se menee ohi. Vien-
tituotteiden laivausaikataulut eivät kuitenkaan 
jousta, joten aikaa on säästettävä jostain muus-
ta; suunnittelusta.  Meille se on tietysti aiheut-
tanut suuria aikatauluhaasteita. Projektiajat ovat 
lyhentyneet todella merkittävästi sekä suunnitte-

lussa että tuotannossa.” 
Aika on siis kypsempi kuin koskaan aikaa säästä-
ville automaattimallinnuksille. 

Mutta minkälaisia tuotteita kannattaa automa-
tisoida, kun kyse on mekaniikkasuunnittelusta? 
Määttänen kertoo, että  automaatiopalikat sopi-
vat parhaiten sellaisten tuotteiden suunnitteluun, 
joissa on paljon toistuvuutta ja variaatioita. Rää-
tälöidyt erikoistuotteet suunnitellaan joka tapa-
uksessa alusta loppuun ”käsityönä”, joten auto-
maateista ei ole niissä hyötyä. Muuten Määttäsen 
mukaan vastaan ei vielä ole tullut kohdetta, mi-
hin automaatit eivät soveltuisi. Automaatiotyöka-
lu voi myös olla vain osa suunnitteluprosessia tai 
niillä voidaan tehdä koko suunnittelu alusta lop-
puun.

Käyttöönottokynnys on kuitenkin asiakaskun-
nassa korkea. Automaation lisäämistä pidetään si-
nänsä hyvänä, mutta moni ajattelee, ettei se sovi 
heille. Vasta omat kokemukset avaavat hyötyjä 
konkreettisesti. Siksi Entop on kehittänyt kaksi-
vaiheisen prosessin, jonka ansiosta asiakas pääsee 
heti alussa kokeilemaan automaattia. Ensimmäi-
sessä vaiheessa tehdään perusmalli, jota asiakas 
kokeilee omalla tuotteellaan. Ja vasta asiakkaalta 
saadun palautteen perusteella tehdään lopullinen, 
asiakaskohtaisesti räätälöity versio. 

Suunnittelijoiden pelkoon työn valumisesta au-
tomaateille ei myöskään ole aihetta: ”Automaati-
otyökaluilla ei viedä suunnittelijoilta työtä vaan 
vähennetään rutiineja. niin suunnittelijoille jää 
enemmän aikaa vaativimpiin töihin, kuten tuote-
kehitykseen. Sitä paitsi, onhan se tekijällekin lei-
päännyttävää, jos työajasta menee valtaosa vaik-
kapa tuotteen venyttelyyn eri kokoon tai muuhun 
matalan suunnittelutason työhön”, Määttänen 
selventää.

Kuin legopalikat
Hoitotasot on hyvä esimerkki suunnittelusta, 
jota kukaan ei haluaisi tehdä, mutta joka on pak-
ko hoitaa hyvin. ”nehän eivät ole asiakkaan ydin-
businestä, mutta saattavat silti viedä yhtä pal-
jon suunnitteluaikaa kuin itse linjaston osa, johon 
hoitotaso tulee”, Määttänen kertoo. 

Haasteita suunnitteluun tuovat myös hoitota-
soihin kohdistuvat lukuisat työturvallisuusmää-
räykset ja säännökset. Kun kaiken lisäksi kah-
ta samanlaista tuotantolaitosta ei juurikaan ole 
olemassa, eli ympäristöt ovat kaikki hieman eri-
laisia, käsityön osuus hoitotasojen suunnittelussa 
on perinteisesti suuri. Entop lähti helpottamaan 
ja nopeuttamaan hoitotasojen suunnittelua mo-
duuliajatteluun perustuvilla osarakenneautomaa-
teilla. Erilaisista automaateista kootaan kullekin 
asiakkaalle soveltuva kokonaisuus hieman samaan 
tapaan kuin legopalikoista voidaan rakentaa lu-
kemattomia erilaisia rakennelmia.  Osarakenneau-
tomaatit voidaan lisäksi tuotteistaa ja hinnoitella 
helposti: ”Pystymme tarjoamaan Entop-hoitota-
son periaatteessa kiinteään hintaan, mikä puoles-
taan helpottaa asiakkaamme sisäistä laskentaa”, 
Määttänen kertoo. 

Pysytään omalla tontilla
Sujuvan yhteistyön salaisuus on selkeä roolija-
ko Entopin ja CadWorksin välillä: ”Ei hypitä tois-
temme varpaille vaan tehdään sitä, mitä kumpikin 
osaa parhaiten. Entop suunnittelee Automate-
Works-ohjelmistomme pohjalta asiakkaittensa 
kanssa heidän tarvitsemansa automaattityökalut, 
ja me hoidamme järjestelmien pystytyksen, kou-
lutuksen ja tuotetuen. Sekä tietysti kehitämme 
AutomateWorks-ohjelmistoa saamiemme käyttö-
kokemusten pohjalta”, CadWorksin toimitusjoh-
taja Esko Simpanen selventää. Pitkä, molempia 
hyödyntävä kumppanuus ei myöskään olisi mah-
dollista ilman avoimuutta ja luottamusta. ”Lähei-
set välit ovat tärkeitä. Kaikista asioista pitää voida 
– ja pitää keskustella”, Simpanen kuittaa lopuksi.
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AutomateWorks-suunnitteluautomaatin en-
simmäinen versio näki päivänvalon yli kym-
menen vuotta sitten. Tuolloin se oli ensim-

mäisiä kaupallisia tuotteita lajissaan. Tänä päivänä 
yli sata suomalaista yritystä automatisoi meka-
niikkasuunnitteluaan AutomateWorksin avulla ja 
maassamme on useita insinööritoimistoja, jotka 
ovat erikoistuneet suunnitteluautomaattien to-
teuttamiseen. Asiakaskohtaisista toteutuksista on 
tehty ainakin kuusi insinööri- tai diplomityötä. 

uusi AutomateWorks 4 on suurin harppaus tuot-
teen historiassa. Valtaosa parannuksista on toteu-
tettu asiakaspalautteen perusteella. Alla muuta-
mia keskeisimpiä uudistuksia.

Vauhtia, vauhtia!
Jo edellisen 2009-version korjauspäivitys no-
peutti merkittävästi joidenkin komentojen suo-
ritusaikaa. Esimerkiksi mallin attribuuttitietojen 
päivitysaika lyheni noin 50 prosentilla. uudessa 
versiossa konfiguraatioiden vaihtoa on saatu no-
peutettua niin, että suurissa, tuhansien osien ko-
koonpanoissa automaatin kokonaisajoaika lähes 
puolittuu.

Lisenssien kellutusta
Lisensiointi on uusittu kokonaan, ja lisenssityypit 
yhtenäistetty SolidWorksin kanssa. Tarjolla on nyt 
kelluvat verkkolisenssit ja niitä jakava lisenssipal-
velin. näin ohjelmiston käyttöastetta voidaan te-
hostaa ja isoissa organisaatioissa ylläpitäjien työ 

AutomAteWorks 4 – 
mitä uuttA?

helpottuu. Tekniikassa tukeudutaan kolmannen 
osapuolen valmiiseen ratkaisuun, jolla on tuhan-
sia käyttäjiä maailmanlaajuisesti.

Tiiviimpi integraatio SolidWorksiin ja Exceliin
näkyvin muutos on käyttöliittymän integroin-
ti SolidWorksin sisälle. Ikkunan oikeassa laidassa 
olevasta Task Panesta löytyy nyt AutomateWork-
sin kieleke, johon avautuvasta kotinäkymästä 
päästään nopeasti useimmin käytettyihin toimin-
toihin. Kielekkeelle voi tehdä helposti käyttöliitty-
män jokaiselle käytössä olevalle konfiguraattorille. 
Tämän ansiosta päästään käyttäjäkokemuksessa 
aivan uudelle tasolle. 

Käyttöliittymiä voidaan ajaa myös erillisessä Au-
tomateWorks Standalone -sovelluksessa. graafis-
ten käyttöliittymien toteutusta voi opiskella mu-
kana tulevan Tutorial-oppaan avulla.

Aikaisemmin automaattien luomiseen käytet-
tiin valmiita Excel-pohjia, mutta nyt minkä ta-
hansa Excel-työkirjan voi muuntaa suunnitte-
luautomaatiksi. Excelin 2007 ja 2010 -versioihin 
asentuvasta Ribbon-tyylisestä AutomateWorks-
työkalupalkista käynnistetään niin automaatin 
ajaminen kuin ohjattavien parametrien linkitys 
SolidWorks-mallista.

Parempaa hallintaa
Kaikentyyppisten mittojen ohjaus onnistuu nyt 
yhdellä Dimension-komennolla, erilliset Angledim 

ja Instances -komennot jäävät historiaan. Lisäk-
si voidaan ohjata piirustuskuvantojen mittakaa-
vaa ja lukea mallin attribuuttitietoja takaisin kon-
figuraattoriin. 

Automaattien ja niihin liittyvien SolidWorks-
mallien jakelu ja siirtely koneelta toiselle helpot-
tuu. Kun konfiguraattori ja malli ovat samassa 
hakemistossa, hakemistopolkuja ei tarvitse enää 
määritellä Open-komennolle. Aikaisemmin tieto-
koneelle asennetut useat SolidWorks-versiot ai-
heuttivat päänvaivaa. nyt käyttäjä voi määrätä 
mitä versiota käytetään automaattien ajamiseen.

Pyydä ohjeet ohjelmiston lataamiseen ja koekäyt-
töön osoitteesta info@cadworks.fi.

Uudessa versiossa 
suurten 
kokoonpanojen 
ajoaika lyhenee 
merkittävästi.

TEKSTI: ESKO SIMPAnEn | KuVAT: CADWORKS
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TEKSTI: HELEnA AALTOnEn | KuVAT: HAnnu AALTOnEn JA METSO OYJ

Automaattimallinnuksien mukaanotto osaksi suunnitteluprosessia ei ole aivan helppo 
juttu, mutta parhaimmillaan sen avulla säästetään aikaa jopa 50 prosenttia. Automaattien 
tuomat hyödyt ja haasteet tunnetaan hyvin Metso Powerin Tampereen yksikössä, jossa 
automaatiotyökaluja on ollut käytössä jo kymmenen vuotta. Metson automaatit syntyvät 
CadWorksin AutomateWorks-ohjelmistolla (viereinen sivu).

Pasi Lehtimäki, Jere Fabritius ja Pasi Yli-
Hemminki ovat kokeneita automaattimal-
linnusten käyttäjiä Metso Powerilla. 
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Entop suunnitteli ensimmäisen automaatiotyökalun Metsolle vuonna 
2002. Sitä käytettiin voimalaitoskattilan pohjan ilmapalkin suunnitte-
lussa. Metso Power Servicen painerunkosuunnittelupäällikkö Pasi Yli-

Hemminki muistelee yhteistyön vaiheita: ”Kaikki lähti siitä, että tarvitsimme 
piirustukset nopeammin käyttöön.  Tässä onnistuttiinkin, ja homma tuntui 
toimivan muutenkin. niinpä yhteistyötä jatkettiin laajentamalla automati-
sointia koko pohjan suunnitteluun. Aiemmin pohjan suunnittelu kesti noin 
400 tuntia, nyt vain 100.”

Tänä päivänä Metso Powerissa käytetään automaatteja laajasti sekä uus-
tuotannossa että vanhojen kattiloiden uusimisprojekteissa. Lisäys on tapah-
tunut vähitellen pala palalta, ja nykyisin automaateilla hoidetaan jo hyvin 
monimutkaisia kokonaisuuksiakin. ”uusin ja suurin automaattimme liittyy 
hiekkalukkoon, joka on yksi kiertoleijupetikattilan osista. Siinä puhutaan jo 
tuhannen parametrin hallinnasta. Mittaluokkaa kuvaa hyvin se, että tehok-
kaallakin koneella kestää kymmenisen minuuttia avata malli, ja sovelluksen 
ajaminen vie jopa tunnin”, Yli-Hemminki täsmentää.

Tuhannen tunnin säästö
Merkittävin automaateilla saavutettava hyöty on, ettei kaikkea tarvitse 
suunnitella uudelleen alusta lähtien. Parhaat edellytykset automaattimallin-
nukseen löytyvät paljon rutiineja sisältävissä suunnitteluprosesseissa. Kun 
usein toistuvat osiot siirretään automaattien tehtäväksi, säästetään suunnit-
telijoiden aikaa ja nopeutetaan prosessia. Toiminta tehostuu ja tuotteet saa-
daan nopeammin markkinoille. 

Metso Powerissa valmistetaan kolmea kattilamallia noin 20-30 kappaletta 
vuodessa. Kyse on monimutkaisista kokonaisuuksista, joista suurimpien yk-
sittäisten komponenttien suunnitteluun saattaa kulua yli 2000 tuntia. Auto-
maateilla suunnittelutunnit on saatu vähennettyä alle puoleen.  Esimerkiksi 

savukaasulauhduttimeen kului aiemmin sata tuntia, nyt tunteja riittää pari-
senkymmentä. 

Ajansäästö ei ole ainoa automaattien mukanaan tuoma hyöty Metsossa. 
Yli-Hemminki selittää tarkemmin: ”Automaattien käyttöönotto pakottaa 
käymään tuotemääritykset huolella läpi, mikä on todella hyvä juttu. Hyvä 
tuotemäärittely ja tuoteominaisuuksien vakiointi kun ovat puolestaan poh-
jana tehokkaalle työlle ja laadun varmistukselle.” Kehitysinsinööri Jere Fab-
ritius täydentää: ”Vakiointi on tuonut ryhtiä tuotehallintaan: korjaukset teh-
dään vain yhteen malliin, joten virheet eivät kertaannu.” 

Yleisesti kuvitellaan, että automaatteja kannattaa käyttää vain yksinker-
taisissa suunnitteluprosesseissa eivätkä ne sovellu pitkiin prosesseihin. Yli-
Hemminki on toista mieltä: ”Ajatellaan esimerkiksi mallia, jossa on 10.000 
parametriä. Voi vain kuvitella, kauanko niiden muuttaminen malliin vie kä-
sityönä. Juuri tällaisiin tapauksiin automaattimallinnus tuo helpotusta. Ko-
kemuksesta voin sanoa, että vaikka automaattien suunnitteluun käytettiin 
meilläkin lukemattomia tunteja, jo ensimmäinen projekti maksoi investoinnin 
takaisin. Lisäksi automaatit helpottavat työskentelyä. niiden käyttö ei vaa-
di suurta insinööritaitoa vaan on kokeneelle suunnittelijalle lähinnä totutte-
lua uuteen työkaluun.” 

Kolmen kauppa
Automaation ottaminen osaksi suunnittelua ja tuotantoa vaatii useamman 
kumppanin yhteispeliä. CadWorksin rooli on olla erikoistoimittaja. Se on teh-
nyt jo vuosia erityissovelluksia Metson tarpeisiin laitesuunnittelussa ja esi-
merkiksi tiedonsiirrossa SolidWorks-mallista hitsausradoiksi. Metsossa ar-
vostetaan sitä, että CadWorksissä osaaminen on talon sisällä, mikä alkaa olla 
harvinaista, koska useimmat ohjelmistotoimittajat ostavat nykyään kehitys-
osaamisen ulkoa. 

”Kokemuksesta voin sanoa, että 
vaikka automaattien suunnitte-
luun käytettiin meilläkin lukemat-
tomia tunteja, jo ensimmäinen 
projekti maksoi investoinnin 
takaisin.”

Jere Fabritius
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Automaattien toteutuksesta vastaa Metson lisäksi myös Entop. Jutun te-
kohetkelläkin Metsossa työskenteli kaksi entopilaista. Kehitysinsinööri Pasi 
Lehtimäki korostaa, että Metsossa tehdään kehitystyötä toki itsekin, mut-
ta vain tiettyyn rajaan asti: ”niukilla resursseilla on hyvä antaa jotkut hom-
mat niille, jotka osaavat ne parhaiten. Oma porukka on paras valjastaa omiin 
töihin. Automaattien toteutus kun ei nyt kuitenkaan ole sitä meidän ydin-
osaamistamme.”

Nälkä kasvaa syödessä
Pasi Lehtimäki on Metso Powerin SolidWorks-pääkäyttäjä ja asiantuntija. 
Hänellä on suuria odotuksia ohjelmiston mahdollisuuksista: ”Tällä hetkellä 
SolidWorks on linjattu meillä mekaanisen suunnittelun työkaluksi. Toisin sa-
noen mekaniikkamallit ja -piirustukset tehdään SolidWorksillä ja muut asi-
at toisilla ohjelmilla. Toiveena olisi, että malli voitaisiin siirtää suunnittelujär-
jestelmästä toiseen ohjelmiston omilla työkaluilla ilman erillistä kääntämistä. 
Tällöin 3D-mallin mukana siirtyisi myös tärkeää älytietoa. Ikävä kyllä ohjel-
mistovalmistajien puolella ei vielä olla tasolla, jossa ohjelmistot tukisivat toi-
siaan, mikä jarruttaa kehitystä.” Jere fabritius vie ajatusta eteenpäin: ”Jospa 
jonain päivänä SolidWorksillä voitaisiin tehdä jopa tarjouslayoutit.” 

Metsossa tavoitteet asetetaan korkealle, asiat menevät eteenpäin, mut-
ta hallitusti.  ”Opimme jatkuvasti tekemään asioita paremmin mutta myös 
ohjelmistot kehittyvät ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Olemme oppi-
neet kuinka automaatteja kannattaa käyttää fiksusti. Aluksi ei osattu lopet-
taa ajoissa vaan yritettiin automatisoida kerralla vähän kaikkea.” Kokemus 
on osoittanut, että on parempi pilkkoa, tehdä useita osa-automaatteja, joi-
ta sitten voidaan yhdistää tarpeen mukaan. Tulevaisuudessa siintää koko kat-
tilan automatisointi. Se saavutaan sitomalla osa-automaatit yhteen ja sa-
maan lay-outiin.

Metsossa on lyöty lukkoon strategia automatisoinnin jatkamisesta.  Kuiten-
kin tarkkaan harkiten, mihin ne sopivat. Periaatteessa kaikkia tuotteita voi-
daan suunnitella automaattimallien avulla. Ainoa edellytys on, että tuotteen 
on oltava riittävän ”valmis”, mikä tarkoittaa, ettei siihen enää tule muutok-
sia. fabritius tähdentää, ettei kyse ole siitä, että automaatit olisivat tuoteke-
hityksen tiellä. ”Tietyn pisteen laittaminen tuotemuutoksille parantaa tuo-
tehallintaa ja antaa ”mielenrauhaa” tuotekehitykselle. Ei ole mitään järkeä 
optimoida loputtomasti.”

Automaattien kehittelyssä riittää töitä tulevaisuudessa, koska niiden tuomat 
hyödyt halutaan ulottaa yhä laajemmalle, uusiin tuoteryhmiin ja suunnitte-
luprojekteihin. Lehtimäki on esimerkiksi jo pitkään pohtinut, kuinka nykyi-
sellään kohtuuttomasti aikaa vievä painerungon putkirakenteiden suunnit-
telu saataisiin tehokkaammin automatisoitua. ”ne ovat meillä tällä hetkellä 
pienoinen riesa. niitä on hankala työstää, prosessi on hankalasti hallittavis-
sa, käytössä on aivan liikaa malleja ja niin edelleen. Jos suunnittelu voitai-
siin jotenkin yhdistää AutomateWorksiin, voitaisiin luoda taivutuskoodin jos-
sain….heitänkin tästä haasteen CadWorksin ja Entopin suuntaan”, Lehtimäki 
hymähtää. 

Metso oyj 
l Metso syntyi Valmetin ja rauman yhdistymisessä 1999
l noin 30.000 työntekijää yli 50 maassa
l konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 6 646 miljoonaa euroa
l liiketoimintasegmentit ovat kaivos ja maarakennus, 
 automaatio sekä massa, paperi ja voimantuotanto

mikä?kuka,

”Olemme oppineet kuinka automaatte-
ja kannattaa käyttää fiksusti. Aluksi ei 
osattu lopettaa ajoissa vaan yritettiin 
automatisoida kerralla vähän kaikkea.”

Pasi Yli-Hemminki Pasi Lehtimäki
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Ruudun takaa -sarjassa esitellään tuttuja cadworksiläisiä ja heidän vähemmän tunnettuja puoliaan.

Mottosi?
”Huumorilla eteenpäin.”

Tärkeimmät speksisi?
Olen 40-vuotias DI ja toiminut kohta seitsemän vuotta koulut-
tajana CadWorksillä. Enimmäkseen toteutan asiakkaalle räätä-
löityjä erikoiskursseja, mutta välillä työhön kuuluu myös tuki-
palveluita ja käyttöönottoja. Asun yhden hengen taloudessa 
Helsingissä Herttoniemenrannassa. Juuriltani olen tataari.

Tataari? Kerrohan tarkemmin.
Isovanhempani tulivat tänne aikoinaan Venäjältä, Volgan mut-
kasta. Kävin siellä päin 12 vuotta sitten, ja haluaisin joskus men-
nä uudelleen, tällä kertaa maaseudulle, josta sukuni on alun pe-
rin kotoisin. Perhe on meille perinteisesti hyvin tärkeä, joten 
tapaan usein vanhempiani ja siskon perhettä. Muuten elän ihan 
samanlaista elämää kuin muutkin, niin paitsi, että kotona pu-
hutaan tataarien kieltä.

Kuvasimme sinut käsipainon kanssa. Millainen suhde sinul-
la on puntteihin?
Olen käynyt nuoresta asti kuntosalilla paria viime vuotta lukuun 
ottamatta. Olen työni puolesta koko ajan menossa, joten sään-
nöllinen treenaaminen on hankalaa. nyt olen kuitenkin ryhdis-
täytynyt ja hankin kuntosalikortin. En tavoittele niinkään isoja 
lihaksia vaan hyvää kuntoa, joten treeniohjelmaan kuuluu pal-
jon toistoja pienemmillä painoilla. En oikein osaa pitää tauko-
ja, joten kertakäynti ei kestä kuin alle tunnin, mutta olen ihan 
puhki sen jälkeen.

Jääkö aikaa mihinkään muuhun?
Ei oikein. Työni on sen luonteista, että reissaan viikot pit-
kin poikin Suomea. Koulutukset kestävät useita päi-
viä, ja pitkän koulutusputken jälkeen sitä on niin 
poikki, että vain kerää voimia kotona. Pyrin 
myös näkemään ja auttelemaan suku-
laisia mahdollisimman paljon. Kesä-
lomilla reissaan viikon pari Poh-
joismaita ja muita lähialueita 
autolla vanhempieni kanssa. 
He saavat aina päättää koh-
teen, ja isän kanssa jaetaan 
ajovuorot. Joskus yritän eh-
tiä myös tädin mökille Tam-
pereen lähelle, mutta liian 
harvoin on tullut käytyä. 

Mitä odotat 
tulevaisuudelta?
Olen itse asiassa aika tyytyväi-
nen nykyiseen elämääni. Viihdyn 
todella hyvin CadWorksillä, jossa 
on hyvä porukka ja yhdessä tekemi-
sen meininki. Vaikka joskus on rankkaa, 
kun pitää reissata ja pysyä skarppina asiak-
kaiden kanssa, tykkään tästä työstä. On palkit-
sevaa nähdä konkreettisesti, kuinka asiakkaat op-
pivat käyttämään hyödyksi ohjelmia. Moni sellainen, 
joka on etukäteen suhtautunut uuteen ohjelmistoon 
varauksellisesti, on yllättänyt minut positiivisesti. Täs-
sä SolidWorksissä on mukavaa, että sen oppii muita hel-
pommin. Sanonkin aina, että jos on käyttänyt Wordiä ja 
osaa vähän englantia, ei SW:n käyttöönotossa tule on-
gelmia. Jos nyt jotain haluaisin muuttaa, niin työt voi-
si jakaantua vähän tasaisemmin, mutta eipä se taida to-
teutua missään työssä. 

kerim ArifullAn päivä tien päältä 
treenisAlille.
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Syksyn uutuus – 

Dell Precision™ 

M6700 

Saammeko esitellä: 
maailman tehokkain 17” mobiilityöasema 

Syksyn uutuus – 

Dell Precision M6700 on uuden ajan mobiiliteho-
työasema. Se on suunniteltu ammattilaisille, jotka 
vaativat erikoissovelluksiaan varten suorituskykyä, 
kapasiteettia, tietoturvaa ja kestävyyttä. 

M6700 on täynnä innovatiivista teknologiaa, mutta 
silti markkinoiden kevyin 17-tuumainen kannet-
tava tehotyöasema. Koko päivän kestävä akku, 
ylivoimaiset muistinopeudet ja valtavat tallennus-
tilat takaavat, että tulosta syntyy ajasta ja paikasta 
riippumatta. Uuden sukupolven 4-ytiminen Intel® 
Core i7 Extreme -suoritin, NVIDIA®-näytönohjain 
ja kaksi kiintolevyä asettavat tietojenkäsittelylle ja 
grafi ikalle uudet rajat. 

CadWorks suosittelee tehokasta työasemaa, joka 
säästää työaikaa ja on pitkä käyttöiältään. Solid-
Works toimii parhaiten NVIDIA-näytönohjaimella 
ja ensisijaiseksi massamuistiksi sopii nopea 
SSD-kiintolevy.

Kysy erikoistarjousta CadWorksin asiakkaille 
nimetyltä Dell-myyjältä: Mikko Ehrlund, 
puh. 020 753 3706, mikko_ehrlund@dell.com

CadWorksin suosittelema 
Dell Precision M6700:

• Suoritin: Intel® Core™ i7-3920XM 

 (2.90 GHz, 8 Mt välimuisti, Quad Core Extreme)

• Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Professional 64 bit

• Muisti: 16 Gt (4x4 Gt) 1866 MHz DDR3

• Näytönohjain: NVIDIA Quadro K5000M, 4 Gt GDDR5

• Näyttö: UltraSharp™ FHD 1920x1080

• Kiintolevy 1: 128 Gt SATA SSD-kiintolevy

• Kiintolevy 2: 500 Gt SATA -kiintolevy

Oy Dell Ab, Linnoitustie 2 A, FIN-02600 ESPOO, Y-tunnus: 0844432-7. Dell ja Dell-logo ovat Dell Inc.in rekisteröityjä tavaramerkkejä. Dell ei vastaa paino- ja kuvavirheistä.
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SolidWorks 2012 ja 2013 välinen yhteensopivuus
SolidWorks-käyttäjät ovat usein kysyneet, miksi uudemmalla versiolla ei 
voi tallentaa tiedostoja vanhemman version ymmärtämään muotoon. Solid-
Works 2013 ottaa askeleen siihen suuntaan. SolidWorks 2012 SP5 -versiolla 
voi avata 2013-version tiedostoja. Tämä mahdollistaa uudemman version tie-
dostojen käytön vanhemmalla versiolla tehdyissä kokoonpanoissa. Tiedostoja 
ei voi kuitenkaan muokata, koska vanhemmassa versiossa ei ole kaikkia uu-
den version ominaisuuksia. Tämä tuo kuitenkin joustoa versiopäivityksiin, ei-
hän kaikilla ole tarvetta päivittää ohjelmiaan samanaikaisesti.

Kartiokäyrät sketsissä (Conic curves)
Koneenrakentaja pyrkii viimeiseen asti välttämään kaarevia muotoja tuot-
teissa, koska ne lisäävät valmistuskustannuksia. Kuluttajatuotteissa ulkonä-
ollä on kuitenkin tärkeä merkitys. uudella sketsityökalulla saadaan entistä 
helpommin halutut muodot aikaiseksi. On myös hyvä huomata, että perin-
teisen koneenrakennuksen alueella asiakkaat eivät enää välttämättä tyydy 
”kantti kertaa kantti” muotoiluun.

solidWorks 2013 
tulee lähemmäs käyttäjiä
Uusi SolidWorks 2013 ilahduttaa tänä vuonna erityisen paljon ohjelmiston käyttäjiä, 
koska se sisältää käyttöä nopeuttavia ja tiedonkulkua helpottavia parannuksia. 
Esimerkiksi kopioinnissa ja simuloinnissa säästyy aikaa, kun aiemmin tehtyjä työvaihei-
ta ei tarvitse tehdä uudelleen, ja ylläpito sujuu näppärästi netin läpi. SolidWorks 2013 
myös keskustelee entistä sujuvammin edellisen version kanssa. 

Kopioitavan muodon mittojen muuttaminen
Kun sama muoto toistuu kappaleessa useasti, pyritään käyttämään kopi-
ointia (pattern). Esimerkki: ”Tätä reikää tuohon suuntaan 7 kappaletta 100 
mm:n jaolla.” Onnistuu kyllä, mutta jos reiän halkaisijan pitäisi kasvaa samal-
la niin, että seuraava on aina 10 mm edellistä suurempi, on pitänyt nostaa 
kädet pystyyn. Kopioinnilla tuo ei ole onnistunut, vaan jokainen reikä on täy-
tynyt tehdä erikseen. SolidWorks 2013 -versiolla onnistuu edellisten lisäksi 
vaikka yksittäisen kopion mittojen muokkaaminen.

Simulointi alimalleja hyödyntäen
Simulointityökaluja käytettäessä laskenta-aika on suoraan verrannollinen 
mallin kokoon. On tilanteita, milloin haluttaisiin ”irrottaa” isommasta koko-
naisuudesta pienempi osa tarkempaa analyysiä varten. Jos kuitenkin kuormi-
tukset ja kiinnitykset on jo määritelty, jouduttaisiin ne tekemään uudelleen 
tälle pienemmälle kokonaisuudelle. SolidWorks Simulation Professional 2013 
säästää aikaa, koska se automaattisesti hyödyntää jo tehtyjä määrityksiä ali-
mallin laskennassa.
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Leikkauskuvannot piirustukseen
Leikkauskuvannon tekeminen piirustukseen on ollut tähänkin asti helppoa 
ja nopeaa. no ainakin niin kauan, kun leikkaus yhdellä suoralla viivalla on 
riittänyt. useammalla viivalla leikkaaminen on edellyttänyt leikkausviivojen 
piirtämistä etukäteen ja niiden sitomista relaatioilla paikalleen. uudella leik-
kauskuvantojen luontityökalulla saat haluamasi leikkauksen tehtyä yhdellä 
operaatiolla alusta loppuun, helposti ja nopeasti.

SolidWorks-pääkäyttäjän ”kojelauta”
Varmistaakseen SolidWorksin tehokkaan käytön, on yrityksen pääkäyttäjän 
huolehdittava työasemien ajantasaisuudesta ja oikeista asetuksista. Solid-
Works CAD Admin Dashboard (olkoon suomeksi vaikka pääkäyttäjän kojelau-
ta) antaa ylläpitoasiakkaille mahdollisuuden linkittää yrityksen SolidWorks 
-työasemien tiedot internet-pohjaiseen palveluun. Tämän kautta pääkäyt-
täjän on helppo seurata konekohtaisia asetuksia ja vaikkapa näytöohjaimen 
ajuriohjelman ajantasaisuutta.

SolidWorks Enterprise PDM muistutukset
Työnkulut (workflow) antaa mahdollisuuden lähettää sähköpostiviestejä au-
tomaattisesti esimerkiksi aina, kun suunnittelija saa piirustuksen valmiiksi ja 
se pitäisi hyväksyttää suunnittelupäälliköllä. Mitäpä,  jos suunnittelupäällik-
kö viestin saatuaan ei heti ryhdykään toimeen ja asia pahimmillaan unoh-
tuu? PDM:n käyttöönottojen yhteydessä usein kysytään voiko viestin lähet-
tää automaattisesti uudelleen. Tähän asti on joutunut tarjoamaan ”ei oota”. 
uudella versiolla tämä saadaan toteutettua vaikka siten, että viesti lähtee 
uudestaan päivän välein niin kauan, että piirustus tulee hyväksyttyä.

CadWorks:n versioseminaarit
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja elävä kuva enemmän kuin tuhat 
kuvaa. Tule siis näkemään ja kuulemaan loputkin uuden version uudistukset 
versioseminaareihimme.

Katso SolidWorks 2013 kurssikalenteri www.cadworks.fi
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Jukka Leskinen on mies foracerin takana. Hän halusi luoda laitteen, jolla 
ammattilaiset ja raskaan sarjan harrastajat voisivat harjoitella mahdollisim-
man täydellisesti omaa autoaan vastaavissa olosuhteissa. Haavetta lähdet-

tiin toteuttamaan palkkaamalla ohjaimiin suunnittelija Matti Mäkinen. Yh-
deksän kuukauden kuluttua tästä esiteltiin foracerin ensimmäinen prototyyppi 
VM Motorsport Show 2011 -messuilla Helsingissä. Vastaanotto oli innostunut, 
ja pian simulaattorille löytyi jo ensimmäinen asiakas Kauhajoelta.

Kuin olisi oikeassa Porsche GT Cupissa
foracerin erikoisuutena on ajoasennon ja hallintalaitteiden monipuolinen mi-
toittaminen. Vaihdevivun sijainti, poljinpinnat ja -etäisyydet, ratin ja pen-
kin kallistuskulmat…kaikki saadaan vastaamaan aitoja olosuhteita, mistä am-
mattikuskit ovat antaneet paljon kiitosta. Leskisen mukaan simulaattorin 
sisätilat voidaan muokata vastaamaan kaikkia yleisimpiä kilpa-automalleja. 
foraceriin kyetään luomaan jopa formula 1:en makaava asento, jossa istuin-
kuppi on matalammalla kuin kantapäät. Tähän erikoisratkaisuun valmistaja 
on saanut mallisuojan. 

Mäkinen kertoo SolidWorksin sopineen simulaattorin suunnitteluun mai-
niosti. Lisäksi, koska hänelle ei ollut ohjelmistosta aiempaa käyttökokemusta, 
plussaa oli suunnitteluohjelmiston helppo käyttöönotto. näin päästiin mah-
dollisimman nopeasti suunnittelussa vauhtiin. Lisäoppia SolidWorksin eri 
ominaisuuksien, mm. Motion- ja Simulation-moduulien käytöstä,  Mäkinen 
on käynyt hakemassa CadWorksin kursseilta. 

kurvit suoriksi 
AlihAnkintAmessuillA

foracer koostuu noin 300 erilaisesta osasta, joista noin puolet on suunni-
teltu itse ja toinen puoli hankittu valmiina. Suunnittelun edetessä pääpai-
no on siirtynyt koneistuspuolelta levyosiin. Jatkossa pyritään hyödyntämään 
valmiita osia entistä enemmän. 

Markkinarako kovassa kilpailussa
foracer kilpailee kovassa sarjassa. Maailmalta löytyy paljon hyviä ajosimu-
laattoreita, ja lisää tulee koko ajan. Leskinen uskoo kuitenkin foracerin pär-
jäävän hyvin omassa luokassaan: ”Ainutlaatuinen muunneltavuus, kompakti 
koko ja helppokäyttöisyys ovat selkeitä etuja. Asiakkaan ei tarvitse kuin tö-
räyttää töpseli seinään ja painaa napista. Myös ohjelmistot ovat viimeisen 
päälle ajan tasalla, koska päivitykset tehdään aivan viime hetkellä.” 

Ajosimulaattorille tulee peruspakettinakin hintaa noin 38.000 euroa, jo-
ten kyseessä ei siis ole aivan jokakodin pelipaketti. Pääkohderyhminä ovat-
kin rallitiimit ja kilpa-autoilun ammattilaiset, mutta kilpailukykyinen hinta 
ja avaimet käteen -palvelu tekevät foracerista varmasti houkuttelevan myös 
harrastajapiireissä. Kotimaan lisäksi katseet on käännetty myös ulkomaille. 
”Meillä on selkeä pyrkimys vientiin. Messut ovat tärkeä kanava, sen lisäksi 
kontaktoimme suoraan ajokouluja ja racing tiimejä”, Leskinen kertoo.  

 ajosimulaattori  kokeiltavana CadWorksin osastolla C 819
 alihankintamessuilla 18.-20.9.2012
 tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

CadWorks toi rata-autoiluun erikoistuneen Foracer-ajosimulaattorin messuvieraiden tes-
tattavaksi Alihankintamessuille syyskuussa 2012. Simulaattorin prototyyppi syntyi yhdek-
sässä kuukaudessa kankaanpääläisessä Soft Diamond Oy:ssä. SolidWorksillä suunniteltu 
Foracer antaa todella aidon ajokokemuksen ohjaamoa ja ajoasentoa myöten. 
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l foracer-ajosimulaattori
l Aito ajoasento 
l Ohjaamon säätö formula- ja vakioautomalleihin
l Simuloi kuljettajaan kohdistuvia g-voimia
l Kattava panoraamanäkyvyys
l 5.1-äänijärjestelmä

mikä?kuka,

”Uskomattoman tarkka ja 
todenmukainen ajokokemus.”
Toni Vilander, kaksinkertainen 
FIA GT Championship -mestari
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Massaräätälöinti on nähty ratkaisuna tuottaa suuri lopputuotteiden 
varioituvuus kustannustehokkaasti modulaarisuutta ja joustavia 
tuotantoprosesseja hyödyntämällä. Pääosa massaräätälöinnin tut-

kimuksesta on keskittynyt kuluttajabisnekseen, jossa motiivit ja keinot siir-
tyä massaräätälöintiin, samoin sen vaikutukset, ovat jossain määrin erilaisia 
yritysten väliseen kauppaan verrattuna. Yritysten välisessä liiketoiminnas-
sa ja erityisesti investointihyödykkeiden puolella massaräätälöinnillä tavoi-
tellaan tuotteiden varioituvuuden parempaa hallintaa ja toimitusaikojen no-
peuttamista. 

Tilaussuunnittelun rooli ja haasteet
Tyypillisimmillään investointihyödykkeiden massaräätälöinti tarkoittaa mo-
dulaarista tuoterakennetta, jossa asiakas valitsee etukäteen suunnitelluista 
vaihtoehtoisista moduuleista ja lisäoptioista tarpeisiinsa sopivan kokonai-
suuden. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista; joskus investointihyödy-
ke täytyy räätälöidä yksilöllisesti sopimaan paremmin asiakkaan tarpeisiin, 
toiveisiin tai käyttöympäristöön. Tarpeiden varioituvuus voi olla niin suuri ja 
täsmällinen, että tuotteen modulaarisuus ja kaikkien mahdollisten moduuli-
en etukäteissuunnittelu ei ole taloudellisesti mahdollista. Silloin tarvitaan ti-
lauskohtaista suunnittelua. 

Tilaussuunnittelu vie kuitenkin aikaa sekä tarjous- että toimitusprosessis-
sa. Englannissa ja Yhdysvalloissa tehtyjen kyselytutkimusten mukaan puolet 
tilaussuunnittelua tekevistä yrityksistä on menettänyt kauppoja myöhästyt-
tyään tarjouksen tekemisessä ja vain 4 % yrityksissä tarjousten jättäminen 
ajoissa ei ole ollut koskaan ongelma. Jo tarjousten tekeminen vaatii keski-
määrin satoja suunnittelutunteja, ja kuitenkin vain osa tehdyistä tarjouksista 
johtaa kauppaan. Lisäksi hätäisesti jätetty tarjous saattaa sisältää merkittä-

TEKSTI: MARKO MäKIPää | KuVAT: VIVEK KuMAR JA fuTuREIMAgEbAnK

mAssAräätälöinnin 
seuraAvA Askel otetAAn 
tilAussuunnittelussA

viä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa aktualisoituvia liiketoimintariskejä. 

Toinen keskeinen ongelma on kaupan saannin jälkeinen asiakaskohtainen 
suunnitteluvaihe. Tarjousprosessissa tunnistamatta jääneiden täysin uusien 
merkittävien muuttujien vaikutukset suunnitteluprosessin vaativuuteen ja 
kestoon vaikeuttaa tilaussuunnittelun aikataulutusta ja resurssien suunnit-
telua sekä niiden kautta tuloksellisuutta. Kunkin tilauksen erilainen vaativuus 
aiheuttaa variaatioita suunnitteluprosessin läpimenoaikaan ja epävarmuutta 
suunnitteluprosessin kokonaiskestoon. Tuotteen toimitusaika asiakkaalle pi-
dentyy tilaussuunnittelun takia, koska suunnittelun käytettävien tuntien li-
säksi täytyy ottaa huomioon myös suunnittelussa oleva työjono, jolla varsin-
kin nousevan kysynnän aikana on taipumus kasvaa. 

Lisäksi tilaussuunnittelussa tehdyt ratkaisut ovat aina hieman tekijänsä nä-
köisiä, mikä voi johtaa siihen että identtiset asiakastarpeet ratkaistaan eri 
tapauksissa erilailla. Tämä lisää toimitusten variaatiota ja voi aiheuttaa te-
hottomuutta toimitusten käytönaikaiselle elinkaariliiketoiminnalle (varaosat, 
huolto-osaaminen ym.), jolla on kasvava merkitys valmistavien yritysten toi-
minnassa. 

Massaräätälöinnistä apua
globaalin kilpailun kiristyessä ja reagointinopeus- ja kustannustehokkuus-
vaatimuksien kasvaessa massaräätälöinti on nähty tilaussuunnittelua har-
joittavissa yrityksissä yhtenä keinona nopeuttaa toimitusaikoja, parantaa 
kustannustehokkuutta ja silti ylläpitää laajaa lopputuotevariaatiota, joskin 
esimääritellyn ratkaisukentän sisällä. Teknologian kehittyessä voidaan asiak-
kaalle tarjottavaa ratkaisukenttää laajentaa moduuli-pohjaisesta tuotteen 
konfiguroinnista parametriseen konfigurointiin, mikä mahdollistaa tuotteen 

”Automatisoinnilla suun-
nittelun läpimenoaika voi 
lyhentyä jopa 99,5 %” 

Tutkija Marko Mäkipää, Tampereen yliopisto
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CAD-tasoisen automaattisen räätälöinnin. Massaräätälöinnin terminologias-
sa tuotteen määrityksessä käytettävistä sovelluksista käytetään nimitystä 
konfiguraattori, kuten myyntikonfiguraattori tai tuotekonfiguraattori. Täs-
sä käytämme  termiä suunnittelukonfiguraattori kuvaamaan sovellusta,  jolla 
tuotteen CAD-tasoinen parametrinen konfigurointi toteutetaan.  

Suunnittelukonfiguraattori edellyttää parametrisen tuotemallin rakenta-
mista, jossa parametreilla ohjataan tuotteen ja tuotteen osien muotoja, mit-
toja, määriä ja malleja. Suunnittelukonfiguraattoriin voidaan lisäksi luoda 
erilaisia laskentakaavoja, päättelysääntöjä ja ehtoja rajoittamaan parametri-
en arvoja yhdessä toisten parametrien kanssa tai erikseen. Konfiguraattorin 
avulla tunnetuin parametrein kuvattava asiakastarve on muutettavissa auto-
maattisesti CAD-tason tuotekuviksi ja komponenttilistoiksi sekä yhdistetty-
nä yrityksen muihin tietojärjestelmiin ja tietoihin, valmiiksi tarjous- tai suun-
nitteludokumenteiksi asiakas- ja hintatietoineen. 

Suunnittelukonfiguraattorin keskeiset edellytykset: 
l Soveltuu parhaiten rutiiniluontoisiin suunnittelutehtäviin
l Tuotetta muokkaavat parametrit ja niiden rajat on määriteltävä etukäteen
l Edellyttää osaamista tuotearkkitehtuurin mallintamisessa, parametrisuu- 
 den toteuttamisessa ja parametrien välisten sidosten tarkastelemisessa

Suunnittelukonfiguraattorin keskeiset vaikutukset: 
l Voi nopeuttaa tarjous- ja tilaussuunnittelun läpimenoaikaa jopa 99,5 %
l Osaratkaisullakin merkittäviä hyötyjä suunnitteluprosessin läpimenoajassa
l Rutiiniluonteinen suunnittelutyö vähenee/poistuu
l Suunnittelun lopputuotteiden yhdenmukaistuminen ja tasalaatuisuus

Suunnittelukonfiguraattoreista ei ole vielä juuri yhtään tutkimusta eikä nii-
den vaikutuksia toiminnan organisointiin ja tilaus-toimitusprosessiin juuri-
kaan tunneta. Kuitenkin teknologia alkaa olla kypsä, ja muutamia käytännön 
esimerkkejäkin jo löytyy, joten on oletettavaa että aiheen merkitys kasvaa lä-
hivuosina huomattavasti. 
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AlussA oli suo, kuokka jA… 
sitten tuli suocco

Kainuun korpimailla, Sotkamon Vuokatissa sijaitsee yri-
tys, joka tekee omalla alallaan historiaa koko maailmassa. 
Suokone Oy on nimittäin kehittänyt telatraktorin nimeltä 
Suocco, joka raivaa turvemaita sellaisella voimalla, jollaista 
ei täällä Pohjan tähden alla ole nähty – eikä kyllä missään 
muuallakaan.

Mikko Meriläinen

Viime vuonna Suokone Oy juhli sekä 40-vuotispäiviään että uusimman 
telatraktorin, Suocco S500:n syntyä. Kyseessä on maailman tehokkain 
tehdasvalmisteinen traktori, jossa on mekaaninen ulosotto. uudelta 

Suoccolta odotetaan haastavassa markkinatilanteessa paljon sekä koti- että 
ulkomaanmarkkinoilla. 

Turvemaan tuntijat
Mikko Meriläinen on vetänyt Suocco-tuotekehitysprojektia alusta loppuun 
yhdessä insinööritoimisto Planmek Oy:n kanssa, jossa tehtiin tuotteen mal-
linnus ja mekaniikkasuunnittelu. Mikko on samalla Suokoneen perheyrityk-
sen kolmannen polven edustajia. Yrityksen liikeidea on säilynyt lähtökohdil-
taan samana koko neljäkymmentä vuotta: kostean maapohjan raivaamisen 
ratkaiseminen. 

”ukki perusti yrityksen 1971 yhdessä veljiensä ja lankonsa kanssa.  Kipinän 
siihen antoi ukin kehittämä ojajyrsin. Hän oli varsinainen Pelle Peloton, aina 
värkkäilemässä uusia koneita”, Mikko kertoo yrityksen alkuvaiheista. nykyi-

sin emoyhtiön ruorissa ovat Mikon isä ja serkut, ja Mikko itse luotsaa suun-
nitteluun keskittynyttä tytäryhtiötä. 

Suokone on edennyt pitkälle ukki-Meriläisen ojajyrsimen ajoista. Tänä päi-
vänä se on maailmanlaajuisestikin merkittävä toimija turvepuolella. Tuote-
valikoima kattaa monipuoliset koneet suon raivaamisesta turpeen tuottami-
seen, ja tuotteita viedään yli 20 maahan. 

Kun traktori hyytyy, Suocco jatkaa
Ensimmäinen Suocco-telatraktori valmistettiin Yhdysvaltoihin 80-luvulla. 
Kuuleman mukaan se on ajossa vielä tänäkin päivänä. uusin Suocco S500 on 
kuitenkin eri maata kuin edeltäjänsä. Kirjaimellisesti, koska tämä malli raivaa 
myös kuivaa maata. ”uusin Suocco on päivitetty tähän päivään. Se on väy-
läohjattu laite, jolla päästään sellaisiinkin paikkoihin, johon tavallisilla trak-
toreilla ei ole asiaa. Suocco on myös teholtaan omaa luokkaansa: työvauhti 
on kolme kertaa nopeampi ja polttoainekustannukset hehtaaria kohden pie-
net. Suurin etu on koneen monipuoliset käyttömahdollisuudet. Modulaari-
suutensa ansiosta telastot ovat irrotettavissa, jolloin tilalle voidaan vaihtaa 
koville maapinnoille sopivat pyörät tai rautatelat. Kun konetta ei ole suunni-
teltu vain yhteen tarkoitukseen, sen myynnille avautuvat suuremmat mark-
kinat”, Mikko kertoo.

Aivan pikkuhommiin ei Suoccoa kannata hankkia. Se on kotonaan suurilla 
alueilla, joihin raivataan esimerkiksi peltoa loppuun käytetystä turpeennos-
topaikasta. Tehoa tarvitaankin, koska Suomen lyhyen maansiirtokauden aika-
na pitää pystyä käsittelemään kerralla jopa tuhat hehtaaria maata. Suoccon 

Mikko Meriläinen nojaa laite-
suunnittelussa SolidWorksiin 
myös tulevaisuudessa. 
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l suokone oy
l Vuonna 1971 perustettu konepajayritys toimii sotkamon Vuokatissa 
l Päätuotteita turvekoneet ja murskausjyrsimet maanmuokkaukseen
l 50 % tuotannosta menee vientiin.
l henkilöstömäärä 31. 
l Useita innovaatiopalkintoja mm. Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto  
 1981, tuottava idea -palkinto 1991 sekä innosuomi-palkinto 2001. 

mikä?kuka,

Moottori: 
l  Malli VolVo tad 1643 Ve, 
 6 sylinteriä, tilavuus 16, 12 l
l  teho 565 kW (768 hp), 
l  Vääntömomentti 3263 nm 
 (1500 rpm). 
l  Polttoainesäiliö 600 l

Vaihteistot: 
l  Pumppuvaihde Pto 
l  Välityssuhde i: 0.87 i: 1.61 
l  tehonkesto 705 kW 600 kW 
l  Ulosotto 1000 rpm

aJoVoiMansiirto: 
l  2-nopeuksinen 
 portaattomasti säädettävä
l  Vetovoima 180 kn
l  ajonopeus, alue 1 0-10 km/h
l  ajonopeus, alue 2 0-22 km/h
l  ajopumppu 180 cm3/420 bar
l  ajomoottori 250 cm3/420 barsu
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asiakkaita ovat urakoitsijat, jotka raivaavat tilauksesta esimerkiksi maanvil-
jelijöille lisää peltoalaa. 

Kuin tehty SolidWorksille
Suokoneessa käytetään suunnittelussa SolidWorksiä, mikä on Mikko Meriläi-
sen mukaan lähes itsestään selvyys. ”Olin vielä opiskelemassa ja töissä muu-
alla, kun Suokone oli siirtymässä Autocadistä 3D-suunnitteluun. Minulla oli 
kokemusta 4-5 eri suunnitteluohjelmasta, ja kun täältä kysyttiin mielipidet-
täni, suosittelin heti SolidWorksiä. Se on pitkälti juuri koneenrakennukseen 
suunniteltu, siinä on simppelein käyttöliittymä, jonka ansiosta ohjelmisto on 
helppo oppia ja käyttää. SolidWorks on kuin tehty Suoccon suunnitteluun, 
tai päinvastoin”, Mikko naurahtaa.

Ohjelmistotoimittajastakaan ei Mikolla ole valittamista. ”Kun kolme vuot-
ta sitten aloitin ”oikeasti” hommat Suokoneella – tietysti olen loikkinut täällä 
pikkupojasta lähtien -  sain SolidWorksin käyttöönoton harteilleni. Yhteistyö 
CadWorksin kanssa on mennyt vallan mainiosti alusta lähtien. Olen saanut 
heiltä aina nopeasti palvelua ja tukea tarvittaessa.”

Suokoneen 3D-käyttöönottourakka ei kuitenkaan ole lähelläkään loppua. 
Yli 50 000 piirustusta on edelleen AutoCadillä, tosin aivan kaikkia ei ole jär-
keväkään siirtää SolidWorks-aikaan. Kaikki uusi suunnittelu tehdään kuiten-
kin jo 3D:nä. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisia konejättiläisiä  Meriläi-
sen perheen ”Pelle Pelottomat” keksivät SolidWorksillä tulevaisuudessa. 

telastot:
l  Moduulirakenne irrotettava
l  hydraulinen jousitus / 
 korkeuden säätö (100 mm)
l  automaattinen telankiristys  
 (kuormantunteva)
l  Paritelat optiona
l  telamaton leveys 800 mm

Mitat:
Perusteloilla (lisäteloilla)
l  korkeus 3700 mm
l  Pituus 4880 mm
l  leveys 3000 mm (4790 mm)
l  Paino 16000 kg (22000 kg)
l  Pintapaine 260 g/cm2 (180 g/cm2)
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CASE: CADWORKS OY

CadWorks Oy on Suomen johtava 3D-pohjaiseen tuo-
tesuunnitteluun, suunnittelun automatisointiin ja tie-
donhallintaan erikoistunut kokonaistoimittaja. Yritys 
toi SolidWorks-suunnitteluohjelman Suomeen jo vuon-
na 1996. 

Yrityksen palvelufokus on onnistuneessa käyttöön-
otossa, koska tehokas käyttöönottovaihe lisää merkit-
tävästi investoinnin kannattavuutta asiakasyrityksis-
sä. Onnistuneeseen käyttöönottoon kuuluvat koulutus, 
käyttöönottopalvelut ja tuotetuki. Kokonaispalvelua 
täydentävät konsultointi ja netissä toimivat SW-käyt-
täjäsivut. 

CadWorks Oy:ssä tehdään perinteisesti paljon omaa 
tuotekehitystä. Suunnittelujärjestelmää tukevien sovel-
lusohjelmistojen tavoitteena on vähentää manuaalisia 
työvaiheita sekä helpottaa dokumentinhallintaa. 

Tänään CadWorks Oy:llä on oma toimipiste kolmella 
paikkakunnalla eri puolella maata. niissä työskentelee 
yhteensä noin kaksikymmentä 3D-ammattilaista.


