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työn tavoitteena oli selvittää Delmian tuomat mahdollisuudet ja rajoitteet MBOM:n 

muodostamiselle, simuloimalla MBOM:n muodostamista esimerkkituotteena 

käytettävälle perälaatikon tuotemallille. Delmian avulla MBOM voidaan yhdistää 

käytettävään CAD-malliin, joten työssä tutkittiin tämän mahdollisuuden tuomia etuja 

MBOM:n muodostamisessa ja muokkaamisessa. Työn tavoitteena oli myös tutkia 

perälaatikon moduulijakoa MBOM:n muodostamisen kannalta. 

Työn teoriaosuudessa käsitellään ensin eri perälaatikkotyyppien toimintaa ja rakenteita, 
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osaluettelorakenteiden kehitykseen ja menetelmiin, joiden avulla suunnitteluosaluettelo 

eli EBOM voidaan muuttaa MBOM:ksi. Lopuksi esitellään lyhyesti nykyaikaisia 

osaluettelojärjestelemiä. 

Tämän työn tutkimukset suoritettiin simuloimalla MBOM:n muodostamista Delmian 

avulla perälaatikon tuotemallille. Simulointien tavoitteena oli mahdollistaa tietojen 

siirtäminen suoraan CAD-mallista MBOM-nimikkeille, mikä toteutettiin erilaisten 
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mahdollistamaan MBOM:n automaattinen muodostaminen CAD-mallin pohjalta, mitä 

ei kuitenkaan saavutettu servereissä esiintyneiden ongelmien takia. Simulointien aikana 

pohdittiin myös MBOM:n muodostamisen aiheuttamia rajoituksia perälaatikon 



moduulijakoon ja miten moduulijakoa tulisi muokata. Tämän työn tulokseksi saatiin 

paljon tietoa, miten MBOM:n muodostaminen tapahtuu ja miten CAD-malli tulisi 

rakentaa MBOM:n muodostamisen kannalta. Lisäksi työssä määriteltiin vaatimukset 

MBOM:n automaattisen muodostamisen toteuttamiseksi. Tämän työn aikana ilmeni 
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ABSTRACT 

Generating manufacturing bill-of-material for modular product 

Lauri Laakko 

University of Oulu, Degree Program of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2018, 107 p. 

Supervisor: Professor Juhani Niskanen 

Valmet is going to replace the old BOM structure managed in PDM software with new 

MBOM structure generated with Delmia. This master thesis aim was to find out the 

capabilities and problems which will occur when generating MBOM with Delmia. 

MBOM generating simulations were executed with using headbox as example product. 

Also, this study’s aim was to find out the effects this generating process cause to 

headbox modularity. 

In this thesis theory, different headbox structures and its effects to the paper making 

process were discussed. In product family topic, product platform in module-based and 

scale-based product families were introduced. Additionally, product model and mass 

customization were introduced. BOM topic is focused to developments of BOM 

structures and methods which were used to generate MBOM structure from EBOM 

structure. In addition, modern BOM generating systems were introduced with few 

words. 

In this thesis simulations were executed by generating MBOM for headbox product 

model with using Delmia. The simulations first target was to transform product data 

directly from CAD model to the MBOM items. The simulations second target was to 

enable the automatically generated MBOM for headbox product model, but because of 

server problems this was not achieved. Therefore, the requirements for automatically 

generated MBOM were introduced and Valmet will use this thesis to customize the 

system to enable automatically generated MBOM. 

Keywords: bill of material, modularity, 3D modeling 
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1 JOHDANTO 

Tuotteen valmistusosaluettelon eli MBOM:n muodostaminen on tärkeä prosessi, koska 

oikein tehtyjen MBOM:ien avulla helpotetaan tuotteiden valmistusprosessia ja 

parannetaan tuotteiden laatua. Nykyaikana tuotteet yleensä suunnitellaan CAD-

ohjelmistojen eli tietokoneavusteista suunnittelua hyödyntävien ohjelmistojen avulla. 

Näiden ohjelmistojen avulla muodostettavat tuotteiden CAD-mallit sisältävät hyvin 

paljon tuotteiden valmistuksessa tarvittavaa tietoa, mikä tulisi pystyä siirtämään 

MBOM:ään mahdollisimman helposti. Tämän työn tarkoitus on tutkia paperikoneeseen 

kuuluvan perälaatikon MBOM:n muodostamista Delmian avulla, kun perälaatikon 

CAD-malli on mallinnettu samaan 3DXPERIENCE -tuoteportfolioon kuuluvan Catia 

V6:n avulla. Kyseisten ohjelmien avulla MBOM:n muodostusprosessi on myös 

mahdollista automatisoida, mikä on yksi tutkittava osa-alue tässä työssä. Valmetin eri 

perälaatikkotyypit kuuluvat samaan modulaariseen ja koneen leveyden mukaan 

skaalattavaan tuoteperheeseen, joten työssä tutkitaan myös Delmian asettamia 

mahdollisuuksia ja rajoitteita modulaarisuuden kehittämiselle. 

Paperikoneita valmistava Valmet on ottamassa käyttöön uutta PLM-järjestelmä 

Enoviaa, minkä yhteydessä nykyinen PDM-osaluettelorakenne korvataan Delmialla 

muodostettavalla MBOM-rakenteella. PDM-osaluettelorakennetta ei ole yhdistetty 

CAD-mallien kanssa, joten projektikohtaisesti muuttuvat tuotetiedot joudutaan 

täyttämään manuaalisesti osaluetteloon projektisuunnittelussa. Perälaatikko on 

massaräätälöity tuote, joka valmistetaan ETO eli tilauksesta suunnittelu -periaatteella, 

joten projektikohtaisesti muuttuvia tuotetietoja on paljon. Näin ollen MBOM:n 

muodostaminen lisää merkittävästi työn määrää projektisuunnittelussa. Catian ja 

käyttöön otettavan Delmian yhteinen ohjelmistoalusta mahdollistaa CAD-mallin 

yhdistämisen MBOM:n kanssa, jolloin valmistuksen tarvitseman tuotetiedon 

siirtäminen CAD-mallista MBOM:ään on mahdollista. Näin ollen on mahdollista 

pienentää MBOM:n muodostamisesta aiheutuvaa työn määrää projektisuunnittelussa. 

Tämän työn tutkimukset toteutetaan käytännön simulointien avulla, missä 

esimerkkituotteena käytetään ilman sisäistä vaimennusta varustettua perälaatikkoa. 

Perälaatikko on suhteellisen monimutkainen kokonaisuus, joka sisältää paljon osia, 

joten suurin osa simuloinneista suoritetaan perälaatikkoon kuuluvalle alarunko koottuna 

-moduulille. Tutkimuksien alussa määritetään yhdessä perälaatikon suunnittelijoiden ja 
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tuotemallin ylläpitäjän kanssa simuloinneissa tutkittavat osa-alueet. Simuloinnit 

suoritetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä muodostetaan MBOM 

manuaalisesti nykyisen PDM-osaluettelorakenteen mukaiseksi. Ensimmäisen 

simuloinnin jälkeen ohjelmistoja räätälöidään, jotta tuotetietojen siirtäminen CAD-

mallista MBOM-nimikkeille on mahdollista. Ohjelmistojen räätälöiminen tarkoittaa 

käytännössä tarvittavien attribuuttien lisäämistä sekä CAD- että MBOM-nimikkeille, ja 

näiden attribuuttien välille muodostettavien ohjelmistojen välisten sääntöjen 

määrittelemistä. Toisessa simuloinnissa tutkitaan tehtyjen räätälöintien käyttämistä 

MBOM:n muodostamisessa. Simulointien aikana tutkitaan MBOM:n 

muodostusprosessin automatisointia ja määritetään vaatimukset ohjelmistojen 

räätälöinnille automatisoinnin mahdollistamiseksi. Simulointien lopuksi tutkitaan myös 

MBOM:n muodostusprosessin aiheuttamia vaikutuksia perälaatikon moduulijakoon. 

Työn tavoitteena on esitellä keskeisimmät periaatteet MBOM:n muodostamiseen CAD-

mallin pohjalta Delmialla, ja räätälöidä ohjelmistot siten, että tuotetiedot saadaan 

siirrettyä suoraan CAD-mallista MBOM-nimikkeille. Työssä esitellään erilaisia 

menetelmiä MBOM:n muodostamiseen CAD-mallin pohjalta, ja pohditaan mitä 

menetelmiä tulisi käyttää perälaatikon tapauksessa. Ohjelmistoihin tehtävät räätälöinnit 

esitellään työssä, ja pohditaan miten näitä räätälöintejä tulisi käyttää hyödyksi 

perälaatikon MBOM:n muodostamisessa, jotta työn määrä projektisuunnittelussa 

vähenee. Työssä pohditaan myös, kuinka paljon räätälöintien käyttäminen aiheuttaa 

muutoksia perälaatikon tuotemalliin, ja kuinka paljon tämä vaatii työtä tuotemallin 

muokkaamiseen. 

Valmet suorittaa ennen Delmian virallista käyttöönottoa pilottiprojektin, missä testataan 

MBOM:n muodostamista Delmialla esimerkkiprojektin yhteydessä. Tämän työn 

tuloksia Valmet käyttää hyväksi kehittäessään perälaatikon tuotemallia pilottiprojektia 

varten. Valmet tulee myös tulevaisuudessa kehittämään OptiFlo -tuoteperheeseen 

kuuluvien perälaatikkojen modulaarisuutta, missä käytetään hyväksi tämän työn 

tuloksia. 
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2 PERÄLAATIKKO 

Perälaatikko sijaitsee paperikoneessa ennen viiraosaa ja sen tärkein tehtävä on 

muodostaa tasainen ja ohut koneenlevyinen suihku viiralle sekä kiihdyttää suihkun 

nopeus lähelle paperikoneen nopeutta. Suihkun nopeus- ja paksuusprofiilit tulee olla 

tasaiset ja samalla suihkun suunnan tulee olla samansuuntainen koko paperikoneen 

leveydellä. Epätasaiset nopeus- tai paksuusprofiilit vaikuttavat heikentävästi valmiin 

paperin laatuominaisuuksiin. Perälaatikko onkin yksi merkittävimmistä valmiin paperin 

laatuun vaikuttavista tekijöistä paperin valmistusprosessissa. (Holik 2006, s. 259) 

Paperikoneessa käytettävä perälaatikko määräytyy viiratyypin mukaan, joita on 

tasoviiraosa, hybridiformeri ja kitaformeri. Kuvissa 1-3 on esitetty nämä kolme 

viiraosatyyppiä. Tasoviiraosan ja hybridiformerin kanssa käytetään samanlaisia 

perälaatikoita, koska molemmissa perälaatikosta massa suihkutetaan tasoviiraosalle. 

Kuvista huomataan, että tasoviiraosalla vettä poistetaan ainoastaan alaspäin ja 

kitaformerissa sekä alas- että ylöspäin. Hybridiformeri on näiden kahden viiraosatyypin 

sekoitus, missä ensin vettä poistetaan tasoviiraosalla alaspäin, ja sen jälkeen molempiin 

suuntiin kitaformerilla.s 

 

Kuva 1. Tasoviiraosa, missä perälaatikko sijaitsee kuvan vasemmassa reunassa 

(KnowPap). 
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Kuva 2. Hybridiformeri, missä perälaatikko sijaitsee kuvan vasemmassa reunassa 

(KnowPap). 

 

Kuva 3. Kitaformeri, missä perälaatikko sijaitsee kuvan vasemmassa reunassa 

(KnowPap). 

Tässä työssä käsitellään ainoastaan tasoviiraosan ja hybridiformerin perälaatikoita, 

joihin kuuluu perälaatikko ilman sisäistä vaimennusta, perälaatikko sisäisellä 

vaimennuksella ja monikerrosperälaatikot. Seuraavaksi esitellään näiden 

perälaatikkotyyppien toimintaperiaatteet ja rakenteet, sekä yleisesti perälaatikon 

vaikutukset valmiin paperin laatuominaisuuksiin. Tarkoituksena on antaa lukijalla selvä 

käsitys tutkimuksessa esimerkkituotteena käytettävän perälaatikon toimintaperiaatteesta, 

rakenteesta ja vaikutuksesta paperinvalmistusprosessissa.  
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2.1 Perälaatikko ilman sisäistä vaimennusta 

Perälaatikko ilman sisäistä vaimennusta on nykyään yksinkertaisin 

tasoviiraperälaatikkotyyppi ja sen sivuprofiili on esitetty kuvassa 4.  

 

Kuva 4. Perälaatikko ilman sisäistä vaimennusta sivusta päin kuvattuna. 

Perälaatikossa virtauksen kääntäminen konesuuntaan suoritetaan jakotukin avulla. 

Massa virtaa perälaatikkoon jakotukin leveämmästä päästä koneen käyttöpuolelta, josta 

jakotukki jakaa virtauksen turbulenssigeneraattorin putkille. Yleisimmin käytettyjä 

jakoputken poikkileikkauksen muotoja ovat ympyrän ja suorakaiteen muotoiset sekä 

näiden yhdistelmät. Poikkileikkauksen muoto ei merkittävästi vaikuta jakotukin 

toimintaan, joten muodon valinta tehdään valmistajan valmistusmahdollisuuksien 

mukaan. Jakotukin muoto koneen poikkisuunnassa optimoidaan suppenevaksi ja 

huoltopuolelle lisätään ohivirtaus, jotta virtauksen nopeus ja paine saadaan identtisiksi 

jokaisen turbulenssigeneraattorin putken kohdalle. Jakotukki yleensä saranoidaan, jotta 

sen puhdistaminen on mahdollista tehdasolosuhteissa. (Niskanen, s. 12-14) 

Jakotukista virtaus kulkeutuu turbulenssigeneraattoriin, jonka tärkein tehtävä on 

muodostaa sopivan kokoista turbulenttisuutta virtaukseen pitääkseen kuidut erillä 
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toisistaan viiralle asti ja rikkoakseen jo syntyneitä kuituflokkeja. Kuituflokki tarkoittaa 

kuitujen muodostamaa kasaumaa virtauksessa ja niitä tulee mahdollisimman paljon 

välttää paperinvalmistuksessa, koska ne aiheuttavat laatuongelmia (KnowPap). 

Turbulenttisuuden koko on tärkeä, koska liian pieni turbulenttisuus ei pysty pitämään 

kuituja erillä toisistaan viiralle asti, kun taas liian suuri turbulenttisuus hajottaa jo 

muodostunutta rainaa. Toisaalta mitä pienimittakaavaisempi turbulenssi saadaan aikaan, 

sitä pienempiä jo syntyneitä kuituflokkeja pystytään rikkomaan virtauksesta. 

Turbulenssigeneraattori muodostuu useassa rivissä olevista putkista, joiden 

poikkileikkaus on pyöreä sisäänmenopuolella ja suorakulmion muotoinen 

ulostulopuolella. Putken sisällä voi olla porrasmainen virtaussuuntaan kasvava 

halkaisijaero, mikä rikkoo edellä mainittuja flokkeja. Putkien ulostulopuolen 

pystyseiniä ei aseteta kohdakkain, minkä avulla vähennetään paperin vanaisuutta. 

(Niskanen, s. 15-20) 

Turbulenssigeneraattorin jälkeen virtaus kulkee huulikanavan kautta huuliaukolle. 

Huulikanava on koko koneen levyinen suppeneva tila, joka koostuu tasomaisesta 

alahuulesta ja ylähuulesta sekä sivuseinistä. Huulikanavan tärkein tehtävä on kiihdyttää 

virtausnopeus lähelle viiraosan nopeutta. Kiihtyvässä virtauksessa kuidut erkaantuvat 

toisistaan, mikä estää uusien kuituflokkien syntymisen. Huuliaukko määrittelee viiralle 

muodostuvan rainan paksuuden ja sen säätö tapahtuu yleensä ylähuulen paikkaa 

säätämällä. Ylähuulen päässä on kärkilista, jota säätämällä voidaan vaikuttaa 

kuituorientaatio- ja neliömassaprofiileihin. (Niskanen, s. 21-22) 

Turbulenssigeneraattorin rivien väliin huulikanavassa on sijoitettu levymäiset hetulat eli 

lamellit. Lamellit pitävät huulikanavavirtauksen turbulenssin suuruuden halutun 

kokoisena, ja niillä voidaan vaikuttaa myös syntyvän paperin vetolujuussuhteen arvoon 

ja formaatioon. (Lappi 2018) 

Tämä perälaatikkotyyppi ei sisällä sisäistä vaimennusta, mutta tarvittaessa on 

mahdollista lisätä ulkoinen vaimennustankki ennen perälaatikkoa. Tankkivaimentimella 

voidaan vaimentaa lyhyenkierron sihtien ja pumppujen aiheuttamia paineimpulsseja. 

Vaimentimen vaimennusteho perustuu sen yläosassa olevaan paineistettuun ilmatilaan, 

mikä vaimentaa paineimpulssit ennen kuin massa virtaa perälaatikkoon. (Lappi 2018) 
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Kaikkiin tasoviiraosan ja hybridiformerin kanssa käytettäviin perälaatikkotyyppeihin on 

myös mahdollista lisätä laimennuselementti välilevynä jakotukin jälkeen. 

Laimennuselementin avulla voidaan säätää neliömassaprofiilia, syöttämällä laimeampaa 

massaa tiettyyn kohtaan perälaatikon leveyssuunnassa. Nykyään valmistettaviin 

perälaatikoihin kuuluu lähes poikkeuksetta laimennuselementti. (Niskanen, s. 30-31) 

2.2 Perälaatikko sisäisellä vaimennuksella 

Sisäisellä vaimennuksella varustetun perälaatikon suurin ero edelliseen 

perälaatikkotyyppiin on jakopillistön ja tasauskammion lisääminen jakotukin ja 

turbulenssigeneraattorin väliin. Kuvassa 5 on esitetty tämän perälaatikkotyypin 

sivuprofiili. 

 

Kuva 5. Perälaatikko sisäisellä vaimennuksella sivusta päin kuvattuna. 

Tässä perälaatikkotyypissä jakotukin jälkeen massa virtaa tasauskammioon jakopillistön 

kautta, jonka tarkoitus on kääntää virtaus konesuuntaan. Tasauskammion tehtävä on 

hidastaa virtausta ja tasoittaa koneen leveyssuuntaista painejakaumaa, mikä samalla 

tasaa virtauksen nopeuseroja koneen leveyssuunnassa. Tasauskammion yläosaan on 

sijoitettu vaimennuskammio, mikä vaimentaa lyhyenkierron sihtien ja pumppujen 

aiheuttamia paineimpulsseja. Vaimennuskammion vaimennus perustuu paineistettuun 

ilmatilaan ja sen yläosa on varustettu ylivirtauksella, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä 
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perälaatikossa. Vaimennuskammiossa massan korkeus säädetään vähän korkeammaksi 

kuin on ylijuoksukynnys, jotta massan pintakerros kuoriutuu ylijuoksuun. Vaimennus 

toteutetaan täyttämällä vaimennuskammio paineilmalla. Tasauskammion jälkeen virtaus 

kulkee turbulenssigeneraattorin kautta huulikanavaan, mistä massa suihkutetaan 

huuliaukon läpi viiralle samaan tapaan kuin edellisessä perälaatikkotyypissä. (Lappi 

2018) 

2.3 Monikerrosperälaatikot 

Monikerrosperälaatikoiden avulla viiralle suihkutetaan kahta tai kolmea erilaista 

massaa, joiden avulla paperin eri kerroksiin on mahdollista saada erilaisia 

ominaisuuksia. Monikerrosperälaatikoilla on mahdollista syöttää paperin sisäosaan 

heikompilaatuista ja edullista massaa ja ulkopinnoille laadukasta ja kallista massaa, 

minkä avulla paperin valmistaja voi säästää raaka-aine kustannuksissa. Vaihtoehtoisesti 

monikerrosperälaatikolla on mahdollista syöttää paperin sisäosaan paperin sisäistä 

lujuutta lisääviä kemikaaleja. Monikerrosperälaatikoiden avulla on myös mahdollista 

valmistaa monikerroskartonkia yhdellä perälaatikko-viiraosa yhdistelmällä, kun 

yksikerroslaatikoita käytäessä viiraosa-perälaatikko yhdistelmiä tulee olla niin monta 

kuin on kartongissa kerroksia. (Lappi 2018) Kuvassa 6 on esitetty 

monikerrosperälaatikko.  
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Kuva 6. Monikerrosperälaatikko sivusta päin kuvattuna. 

Monikerrosperälaatikon toimintaperiaate on lähes samanlainen kuin perälaatikossa, 

mikä on varustettu sisäisellä vaimennuksella. Erona on, että monikerrosperälaatikossa ei 

ole tasauskammion yhteydessä vaimennuskammiota, vaan vaimennus on toteutettu 

tankkivaimentimella ennen jakotukkia. Monikerrosperälaatikossa massat syötetään 

jakotukeista joustavia letkuja pitkin turbulenssigeneraattoriin, mitkä vastaavat aiemmin 

mainittua jakopillistöä. Virtaus etenee kerroksiin jaetun tasauskammion kautta 

turbulenssigeneraattoriin. Eri massat pidetään toisistaan erillään huulikanavaan 

sijoitettujen lamellien avulla aina huuliaukolle asti, jotta massakerrokset eivät pääse 

sekoittumaan keskenään ennen viiralle suihkutusta. (Lappi 2018) 

2.4 Perälaatikon vaikutus paperin laatuominaisuuksiin 

Formaatio on yksi merkittävimmistä paperin rakenneominaisuuksista ja sillä 

tarkoitetaan yleensä pienimittakaavaista neliömassavaihtelua. Neliömassa tarkoittaa 

yhden paperi- tai kartonkineliömetrin painoa grammoina. Neliömassaprofiilin säätö 

voidaan suorittaa perälaatikossa joko kärkilistaa säätämällä tai erillisellä 

laimennussäädöllä. Kärkilistalla neliömassaprofiilin säätäminen aiheuttaa samalla 

muutoksia kuituorientaatioprofiilissa, mikä voidaan välttää käyttämällä erillistä 

laimennussäätöä neliömassaprofiilin säätämiseen. Laimennussäätö toteutetaan aiemmin 

esitellyn laimennuselementin avulla. (KnowPap) 
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Silmämääräisesti formaation erottaa katsomalla paperia valoa vasten. Formaatiota voi 

tarkastella vielä tarkemmin skannaamalla valmis paperi ja muuttamalla sekä sen 

kontrastia että vaaleutta sopivasti. Huono formaatio vaikuttaa paperin valmistuksessa 

syntyneen paperin vetolujuuteen, koska paperin kevyiden kohtien vetolujuus on 

pienempi kuin muiden paperin kohtien. Huono formaatio aiheuttaa myös painojäljen 

epätasaisuutta, heikentää opasiteettia eli paperin läpinäkemättömyyttä ja kasvattaa 

ilmanläpäisevyyttä. Hyvälle paperin formaatiolle yksi edellytys on 

paperivalmistusprosessissa syntyneiden kuituflokkien rikkominen, joka suoritetaan 

esimerkiksi turbulenssigeneraattorissa. (KnowPap) 

Kuituorientaatio tarkoittaa kuitujen suuntautuneisuutta paperiradalla eli mikä määrä 

kuituja osoittaa mihinkin suuntaan paperin tasossa. Kuitujen orientoitumisen viiralla 

aiheuttaa perälaatikon suihkun ja viiran nopeusero. Kuituorientaation vinous tarkoittaa, 

että lukumääräisesti enemmistö kuiduista osoittaa koneensuunnasta poikkeavaa 

suuntaan. Vinous lisääntyy nopeuseron lähestyessä nollaa, minkä takia yleisimmin 

käytetään ali- tai yliperää. Aliperä tarkoittaa, että suihkun nopeus on pienempi kuin 

viiran nopeus ja yliperä, että suihkun nopeus on suurempi kuin viiran nopeus. 

Kuituorientaation vinous aiheuttaa paperille muodonmuutoksia kosteusvaihtelujen 

yhteydessä ja näin ollen esimerkiksi tulostetut paperiarkkipinot alkavat kiertyä. 

Kuituorientaatiota voidaan paikallisesti säätää sopivaksi kärkilistan säätölaitteiden 

avulla. Perälaatikon reuna-alueilla muodostuu myös kuituorientaatiovirhettä, koska 

huulikanavan sivuseinien aiheuttama kitka hidastaa virtausta. Nopeuden aleneminen 

voidaan kompensoida tuomalla reuna-alueille lisävirtausta, jolloin kuituorientaatio 

voidaan säätää sopivaksi virtausta säätämällä. (KnowPap) 

Perälaatikon toiminnan kannalta on tärkeää kaikkien virtaukseen kosketuksissa olevien 

pintojen puhtaanapito. Mikäli pinnassa on pieni särö, siihen alkaa kasautumaan kuituja 

ja irrotessaan tämä kasauma aiheuttaa laatuongelmia ja mahdollisesti myös ratakatkon. 

Tämän takia perälaatikon kaikki virtauksen kanssa kosketuksissa olevat pinnat hiotaan 

hyvin sileäksi, minkä lisäksi ne myös usein elektrolyyttisesti kiillotetaan. 

Elektrolyyttisesti kiillottamalla pinnasta saadaan pyöristettyä myös hyvin 

pienimittakaavaiset särmät, joita ei perinteisellä hionnalla saada pyöristettyä. (Niskanen, 

s. 32) 
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3 TUOTEPERHE 

Pärjätäkseen kilpailussa nykyaikaisilla globaaleilla markkinoilla, yritykset kehittävät 

tuoteperheitä, joiden avulla lisätään tuotteiden varioituvuutta, tyydytetään asiakkaiden 

yksilöllisiä vaatimuksia, lyhennetään tuotteiden toimitusaikoja ja pienennetään 

valmistuskustannuksia. Erensin ja Verhulstin (1997, s. 174) mukaan tuoteperheellä 

tarkoitetaan ryhmää tuotteita, joiden osien väliset rajapinnat ovat identtisiä 

toiminnaltaan, tekniikaltaan ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan, mikä mahdollistaa osien 

täyden vaihdeltavuuden tuotteiden välillä. Laakko et. al. (1998, s. 111) määrittelee 

tuoteperheen tarkoittamaan tuoteryhmää, jonka tuotteilla on yhteisiä ominaisuuksia 

esimerkiksi valmistuksen menetelmissä, valmistuksen reiteissä, tuotteen 

käyttötarkoituksissa tai markkinoinnin kohderyhmissä. Simpsonin et.al. (2001, s. 2-3) 

mukaan tuoteperheen tuotteet muodostuvat sekä tuotealustasta että tuotteesta toiseen 

muuttuvista ominaisuuksista. 

Tuoteperheiden suunnittelussa on tärkeää tunnistaa asiat, jotka tyydyttävät asiakkaiden 

vaatimukset. Asiakkaat eivät yleensä ole kiinnostuneita siitä kuinka paljon erilaisia 

ratkaisuja yrityksellä on vaan, että kuinka hyvin tietty tuote vastaa heidän 

vaatimuksiaan. Jian ja Zhangin (2006, s. 91) mukaan tuotevariaatioiden määrän kasvu 

aiheuttaa kustannusten kasvamisen exponentiaalisesti, joten on tärkeää optimoida oikea 

määrä tuotevariaatioita tuoteperheeseen. Menestyvän tuoteperheen kehittämisessä 

yrityksen tulee tunnistaa tuoteperheen erilaisten ominaisuuksien aiheuttamat 

asiakkaiden tyytyväisyystasot, kehittää optimaalisin määrä erilaisia tuotevariaatioita 

tuoteperheeseen ja muodostaa sopiva määrä asiakkaiden valittavissa olevia 

ominaisuuksia. (Simpson et.al. 2006, s. 11-12) 

Valmistuksen kannalta uusien tuotteiden suunnittelussa on tärkeää käyttää 

mahdollisimman paljon yhteisiä komponentteja ja alikokoonpanoja, jolloin 

valmistuskustannukset pienenevät. Tuotteilla tulee kuitenkin olla myös yksilöllisiä 

komponentteja ja alikokoonpanoja, jotta pystytään tyydyttämään asiakkaiden 

yksilöllisiä vaatimuksia mahdollisimman hyvin. Tuoteperheen suunnittelussa onkin 

tärkeää löytää sopiva tasapaino yhteisten ja yksilöllisten ominaisuuksien välille. 

(Simpson et.al. 2006, s. 14) 
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Tuotealustapohjaisen tuoteperheen suunnittelun kaksi perinteistä lähestymistapaa ovat 

top-down ja bottom-up menetelmät. Top-down -menetelmän eli proaktiivisen 

menetelmän tarkoituksena on järjestelmällisesti kehittää tuoteperheen tuotteet perustuen 

tuotealustaan ja sen johdannaisiin. Bottom-up -menetelmässä eli reaktiivisessa 

menetelmässä yritys yhtenäistää tai uudelleen suunnittelee joukon olemassa olevia 

tuotteita tuoteperheeksi. (Simpson et.al. 2006, s. 5-6) Riippumatta suunnittelun 

lähestymistavasta tuotealusta voi olla joko modulaarinen tai skaalattava, ja nämä 

esitellään tarkemmin kappaleissa 3.2 ja 3.3. 

3.1 Tuotealusta-ajattelu 

Tuoteperheiden perusta on yleensä tuotealusta, jonka perusteella kaikki tuoteperheen 

tuotteet muodostetaan. Simpson et.al. (2001, s. 3) määritelmän mukaan tuotealustalla 

tarkoitetaan joukkoa parametrejä, piirteitä ja komponentteja, jotka pysyvät 

muuttumattomina kaikissa tuoteperheen tuotteissa. Tuotealustan muodostamiseen 

käytettävistä piirteistä ja komponenteista koostuvia kokoonpanoja kutsutaan 

elementeiksi. Elementit ja käytettävät teknologiat integroidaan toisiinsa sääntöjen ja 

standardien avulla. (Simpson et.al. 2006, s. 21) 

Tuotealusta-ajattelu tarkoittaa aiemmin määritellyn tuotealustan tunnistamista ja 

kehittämistä. Tuotealustan yksi keskeisimmistä asioista on osien vakioiminen ja näiden 

osien käyttäminen tuotteesta toiseen. Käyttämällä samoja osia, valmistusprosesseja, 

jakelukanavia ja tavarantoimittajia, yrityksen tuotekehitys nopeutuu merkittävästi. 

Samojen osien käyttäminen pienentää suunnittelukustannuksia, koska jo kerran 

suunniteltuja osia ei tarvitse suunnitella uudelleen. Samalla myös valmistuskustannukset 

pienenevät, koska vakio-osien valmistusprosessit voidaan optimoida mahdollisimman 

taloudellisiksi. Vakio-osien käyttäminen tuoteperheen tuotteissa parantaa myös 

tuotteiden laatua, koska vakioituja osia voidaan jatkuvasti testata ja mahdollisia 

puutteita tai virheitä korjata. (Sawhney 1998, s. 55) 

Tuoteperhettä ei tulisi rakentaa kuitenkaan pelkästään tuotteen rakenteellisten 

ominaisuuksien kuten komponenttien ja rajapintojen perusteella, vaan tulisi huomioida 

myös tuotteen toimitusketjun aikaiset prosessit. Tuotealusta-ajatteluun kuulukin 

tuotteen tuotealustan lisäksi asiakas-, prosessi-, brändi- ja globaalituotealusta.  

Asiakastuotealusta on asiakasryhmä, jonka yritys valitsee siirtyessään uudelle 
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markkina-alueelle. Tällä ryhmällä tulee olla suurin tarve yrityksen tuotteille ja tätä 

ryhmää yritys käyttää perustana laajentaakseen toimintaansa kyseisellä markkina-

alueella. Prosessituotealusta tarkoittaa valmistusprosessien kehittämistä siten, että 

erilaisten tuotteiden valmistaminen olisi mahdollisimman tehokasta. Esimerkiksi 

samasta tuotteesta voidaan muodostaa kaksi variaatiota valmistusprosessin mukaan, 

jotka vastaavat erilaisia asiakastarpeita. Ensimmäinen on massatuotannolla valmistettu 

tuote, jota ei voi räätälöidä asiakkaan mukaan, mutta on edullinen valmistaa. Toinen on 

yksittäistuotannolla valmistettu tuote, joka on kallis valmistaa, mutta joka voidaan 

muokata täysin asiakkaiden vaatimusten mukaan. Prosessituotealustan avulla pystytään 

vastaamaan sekä massatuotantoa että asiakasräätälöintiä vaativien tuotteiden kysyntään. 

(Sawhney 1998, s. 57-58) 

Brändituotealusta tarkoittaa erillisen brändijärjestelmän käyttöä tuoteperheen tuotteissa. 

Brändituotealusta voi olla yrityksen nimi kuten Volkswagen, Samsung tai Microsoft, tai 

tuotteen nimi Xbox, iPhone tai YouTube. Brändituotealustasta voidaan muodostaa 

erilaisia alibrändejä kuten, Volkswagen Passat, Samsung Galaxy tai iPhone 8. 

Brändijärjestelmän avulla yritys voi hyödyntää jo saavutettua brändipääomaa kaikissa 

yrityksen tuotteissa. Globaalituotealusta tarkoittaa eri maanosien vaatimusten 

huomioimista tuotteen kehittämisessä. Esimerkiksi työturvallisuussäädökset voivat 

vaihdella maakohtaisesti, minkä takia tuotteiden ominaisuuksia tulee myös muuttaa. 

Globaalituotealustan tarkoitus on optimoida tuotteet soveltumaan kaikkiin markkina-

alueelle kuuluviin maihin mahdollisimman pienillä kustannuksilla. (Sawhney 1998, s. 

59-60) 

3.2 Moduuliperusteinen tuoteperhe 

Moduuliperusteisen tuoteperheen tuotteet muodostetaan lisäämällä, korvaamalla ja 

poistamalla moduuleita yhteisestä tuotealustasta. Tuoteperhettä voidaan kutsua 

modulaariseksi, jos se sisältää yhdenkään toisella moduulilla korvattavissa olevan 

moduulin. Fellini et.al. (2006, s. 157) määritelmän mukaan moduuli on osa tai 

kokoonpano, joka voidaan korvata toisella moduulilla mahdollistaakseen erilaisia 

tuotevariaatioita. Moduulien rajapinnat määritetään tarkasti, jolloin niitä on mahdollista 

kehittää itsenäisesti aiheuttamatta muutoksia tuotealustaan tai muihin tuotteen 

moduuleihin. (Simpson et.al. 2006, s. 6-8) 
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Moduuliperusteisen tuoteperheen yksi tärkeimmistä käsitteistä on modulaarisuus. 

Modulaarisuus on laajasti alan kirjallisuudessa käsitelty aihe ja sille on olemassa 

lukuisia erilaisia määritelmiä. Eräs niistä on modulaarisuuden määritteleminen kahden 

tekijän mukaan: samankaltaisuus fyysisen ja toiminnallisen rakenteen välillä sekä 

fyysisten osien välisen vuorovaikutuksen minimoiminen. (Ericsson & Erixon 1999, s. 

19) 

Kuvassa 7 on esitetty kuusi erilaista modulointitapaa. Yhteinen komponentti -

modulaarisuus tarkoittaa saman vakioidun komponentin käyttämistä useassa erilaisessa 

tuotteessa, kuten esimerkiksi käyttämällä erilaisissa matkapuhelinmalleissa samanlaista 

akkua. Yhteinen komponentti -modulaarisuuden vastakohta on vaihtoehtoinen 

komponentti -modulaarisuus, jossa vakiotuotteeseen lisätään moduuleja, jotka 

muodostavat tuotteelle erilaisia ominaisuuksia. Hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää 

tietokonetta, jonka ominaisuuksia muutetaan lisäämällä USB-portteihin erilaisia 

moduuleja. Leikkausmodulaarisuudessa yhtä komponenttia muokkaamalla muutetaan 

tuotteen mittoja, ja samalla liittymäpinnat muihin moduuleihin säilyy yhtenäisinä. 

Leikkausmodulaarisuutta esiintyy paljon teollisuudessa, kuten esimerkiksi elektroniikan 

jatkojohdoissa käytetään samoja komponentteja, mutta niiden pituus vaihtelee kysynnän 

mukaan. (Martio 2015, s. 192-196) 

Hieman harvinaisempi modulointitapa on sekoitusmodulaarisuus, jossa erilaisia 

komponentteja yhdistelemällä saavutetaan tietyillä ominaisuuksilla varustettu tuote. 

Sekoitusmodulaarisuus muistuttaa vaihtoehtoinen komponentti -modulaarisuutta, mutta 

tässä modulointitavassa komponentit menettävät alkuperäisen identiteettinsä 

modulointiprosessin jälkeen. Esimerkiksi perusmaalia ja väripastoja sekoittamalla 

saadaan valmistettua erivärisiä maaleja. Väylämodulaarisuudessa tuotteen 

perusrakenteeseen eli tuotteen runkoon lisätään erilaisia vakiokomponentteja saavuttaen 

asiakkaan vaatimusten mukainen tuote. Esimerkki tämän tyyppisestä moduloinnista on 

kiskovalaistusjärjestelmä, johon voidaan sijoitella erilaisia valaisimia asiakkaan 

vaatimusten mukaisesti. Viimeinen modulointitapa on palapelimodulaarisuus, jossa 

tuote muodostetaan yhdistelemällä vakiokomponentteja keskenään saavuttaen 

vaatimusten mukaiset muodot ja toiminnot. Hyviä esimerkkejä on paljon 

leluteollisuudessa, kuten esimerkiksi Tinkertoy-tuotteet. (Martio 2015, s. 192-196) 
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Kuva 7. Kuusi erilaista modulointitapaa (mukaillen Martio 2015, s. 193). 

Historian saatossa tuoteryhmien kehittäminen moduuliperusteisiksi tuoteperheiksi on 

vähentänyt yrityksille aiheutuvia kustannuksia merkittävästi sekä mahdollistanut 

tuotevalikoiman laajentamisen. Esimerkiksi 80-luvulla Sony rakensi Walkman 

tuoteperheen moduulien ja joustavan valmistuksen avulla, minkä ansiosta he pystyivät 

tuomaan markkinoille yli 250 erilaista tuotetta Yhdysvalloissa (Sanderson & Uzumeri 

1995). 90-luvulla HP kehitti tulostimiin kaikkiin maihin soveltuvan virtalähteen, minkä 

ansiosta heidän valmistus-, varastointi- ja kuljetuskustannukset pienenivät merkittävästi 

(Feitzinger & Lee 1997) 

3.3 Skaalausperusteinen tuoteperhe 

Skaalausperusteisen tuoteperheen perusta on venyttää tuotealustaa yhden tai useamman 

suunnitteluparametrin avulla, jotka voivat olla joka parametrisoitavia tai konfiguroitavia 

ja niiden arvot voivat olla joko diskreettisiä tai jatkuvia. Yhteisen tuotealustan etuja 

voidaan lisätä hyödyntämällä skaalattavuutta sekä toiminnallisesta että 

valmistusnäkökulmasta. Skaalausperusteisen tuotealustan kehittämiseen on olemassa 

kolme lähestymistapaa. Käytettäessä pelkästään parametrisoituja muuttujia, 
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tuoteperheen tuotteilla pyritään vastamaan tietyn markkinasegmentin vaatimuksiin eri 

hintaluokan tuotteista. Kun taas käytetään ainoastaan konfiguroitavia muuttujia, 

pyritään vastaamaan useamman markkinasegmentin vaatimuksiin tietyn hintaluokan 

tuotteista. Kolmas lähestymistapa on käyttää konfiguroitavien ja parametrisoitujen 

muuttujien yhdistelmää, minkä avulla pyritään vastaamaan monen markkinasegmentin 

vaatimuksiin usean eri hintaluokan tuotteista. (Simpson et.al. 2001, s. 3-5) 

Skaalausperusteisia tuoteperheitä käytetään erityisesti lentokone- ja autoteollisuudessa, 

mutta se on levinnyt myös muihin teollisuudenaloihin. Tämän tyyppinen tuoteperheen 

rakentaminen on monessa yrityksessä ollut historian saatossa menestyksekäs 

menetelmä. Esimerkiksi 90-luvun lopussa Honda toi markkinoille Accord- malliston, 

johon kuuluvien autojen runkorakenteen  leveyttä pystyi muuttamaan kysynnän mukaan. 

Tämä mahdollisti automallin menestyksen sekä Amerikassa että muualla maailmassa. 

(Naughton et.al. 1997). Boeing kehitti kuuluisan 777 lentokonemallin kuljettamaan 

enemmän matkustajia ja rahtia sekä lentämään pitempiä matkoja venyttämällä aiempaa 

767 lentokonemallia (Sabbagh 1996)  

3.4 Massaräätälöinti 

Massaräätälöinti tarkoittaa tuotevarianttien räätälöimistä asiakkaiden yksilöllisten 

vaatimusten mukaisesti samalla säilyttäen tiettyjä massatuotannon etuja esimerkiksi 

käyttämällä samoja valmistusmenetelmiä tuotteesta toiseen. Massaräätälöintiä tarvitaan 

erityisesti yrityksissä, joiden asiakkaiden yksilölliset vaatimukset aiheuttavat 

vaihtelevuutta yrityksen tuotteissa. Massaräätälöinnissä ei ole tarkoitus luoda 

mahdollisimman paljon erilaisia tuotevariaatioita, vaan tarkkaan harkitusti muodostaa 

tuotevariaatiot asiakkaiden kysynnän mukaan. Ylimääräiset tuotevariaatiot aiheuttavat 

myös ylimääräisiä kustannuksia yritykselle. Myöskään asiakkaat eivät yleensä ole 

kiinnostuneita tuotevariaatioiden määrästä, vaan siitä että tuote pystyy vastaamaan 

mahdollisimman hyvin heidän yksilöllisiä vaatimuksia. Massaräätälöinnin ei tule olla 

yritykselle päämäärä, vaan prosessi, jonka avulla asiakasräätälöidyt tuotteet 

valmistetaan kustannustehokkaasti. (Elgård & Miller, 1998) 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään ensin massaräätälöintiin liittyviä haasteita ja sen 

jälkeen erilaisia toteutustapoja, joiden avulla yritys pystyy parantamaan heidän 

massaräätälöityjä tuotteita ja näiden valmistusprosesseja. 
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3.4.1 Massaräätälöinnin haasteet 

Massatuotannon ja asiakasräätälöinnin yhdistäminen tarkoittaa, että tuotteiden 

toimitusaikojen tulisi olla lähellä massatuotannolla saavutettavia toimitusaikoja. 

Massatuotannossa tuotteita valmistetaan varastoihin valmiiksi, josta asiakas tilaa 

itselleen parhaiten soveltuvan tuotteen. Asiakasräätälöityjen tuotteiden tapauksessa 

varastot kasvaisivat kohtuuttoman suuriksi, joten tämä toteutustapa ei tule 

kysymykseen. Asiakkaiden vaatimukset asettavat myös haasteen massaräätälöinnille, 

koska asiakas ei välttämättä tiedä tarkalleen mitä hän haluaa. Asiakkaalla ei ole 

myöskään välttämättä tietoa saatavilla olevista vaihtoehdoista tai tuotteen piirteiden ja 

muuttujien välisistä suhteista. Asiakkaan vaatimusten mukainen tuote pystyttäisiin 

monesti valmistamaan tehokkaammin ja edullisemmin, jos asiakkaan ja 

tuotannonprosessien vaatimukset saadaan yhdistettyä. Asiakasräätälöidyn tuotteen 

valmistaminen tarkoittaa pieniä valmistuseriä ja paljon tuotevariaatioita, minkä takia on 

haastavaa saavuttaa massatuotannon hyötyjä valmistuksessa. (Piller & Tseng 2009, s. 3-

4) 

Asiakasräätälöidyt tuotteet aiheuttavat paljon tuotevariaatioita ja samalla pienet eräkoot 

valmistuksessa, joten valmistuksen aikataulutuksessa ja varastojen hallinnassa syntyy 

haasteita. Tuotteiden kompleksisuus aiheuttaa lisäkustannuksia yritykselle, mikä voi 

heikentää massaräätälöinnin kannattavuutta. Erilaisilla IT-ratkaisuilla voidaan räätälöidä 

järjestelmiä, jotta kompleksisten tuotteiden hallinnoiminen olisi tehokkaampaa ja 

massaräätälöinti kannattavaa. Asiakkaiden tekemien valintojen määrä aiheuttaa myös 

haasteita massaräätälöinnissä. Kaikki yrityksen tarjoamat valinnat eivät välttämättä 

tuota arvoa asiakkaalle ja ylimääräiset valinnat saattavat aiheuttaa hämmennystä 

asiakkaan puolella. Paljon asiakkaan tekemiä valintoja sisältävän tuotteen 

myyntitapahtuma vie paljon aikaa, koska asiakas haluaa yleensä ymmärtää kaikkien 

valintojen aiheuttamat muutokset tuotteessa. (Piller & Tseng 2009, s. 4) 

Massaräätälöinnissä onkin äärettömän tärkeää tunnistaa, mitkä valinnat ovat arvokkaita 

asiakkaalle ja mitkä eivät. Yrityksen sisäiset valinnat, kuten tuotteen valmistukseen ja 

jakeluun liittyvät valinnat, ovat aina asiakkaalle arvottomia valintoja. Yrityksen 

ulkoisista valinnoista esimeriksi auton moottorin valinta on asiakkaalle arvokas valinta, 

kun taas auton sisustuksen hienosäätö on arvoton valinta. Kuitenkin arvottomallakin 

valinnalla saattaa olla joissakin tapauksissa ratkaiseva merkitys asiakkaan 
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ostopäätöksessä. Näin ollen massaräätälöinnin kannalta on tärkeää, että asiakas tekee 

vain hänelle arvoa tuottavia valintoja ja näissä valinnoissa yritys on huomioinut 

esimerkiksi valmistuksen tehokkuuteen liittyvät valinnat. (Elgård & Miller 1998) 

3.4.2 Massaräätälöinnin toteuttaminen 

Yrityksen on mahdollista saavuttaa massaräätälöinnin hyödyt tuotteissaan käyttämällä 

kolmea perusperiaatetta tuotteiden kehityksessä (Piller 2013a). Ensimmäinen on 

solution space development eli tuotetarjonnan kehittäminen, minkä avulla yritys 

määrittää mitä tuotteita he tarjoavat asiakkailleen ja mitkä tuotteet jäävät tarjonnan 

ulkopuolelle. Lähtökohtana on, että yrityksen tulee tunnistaa tarjoamiensa tuotteiden ja 

palveluiden ominaisuudet, joissa asiakkaiden vaatimukset poikkeavat toisistaan eniten. 

Tunnistaminen voidaan suorittaa markkinatutkimuksien, asiakastyökalujen tai aiempien 

kokemuksien avulla. Markkinatutkimuksissa yritys kerää tietoa tyypillisimmiltä 

asiakkailta tietyltä markkina-alueelta ja tämän tiedon pohjalta kehittää uusia tuotteita. 

Yritys voi tarjota edistyneimmille asiakkailleen erityisen työkalun innovatiivisten 

ratkaisujen kehittämiseksi. Työkalun avulla asiakkaat voivat esittää omia ideoitaan ja 

vaatimuksiaan tuotteilta, ja kommentoida muiden asiakkaiden ideoita, ennen kuin 

varsinaisen tuotteen suunnittelu aloitetaan.   Yritys voi myös kehittää järjestelmän, 

jonka avulla se kerää tietoa kaikesta asiakkaan kanssa tehdystä yhteistyöstä ja käyttää 

tätä tietoa hyväksi uuden massaräätälöidyn tuotteen kehittämisessä. (Piller & Salvador 

2013a) 

Toinen periaate on robust process design eli valmistusprosessin tehostaminen, mikä 

tarkoittaa kykyä uudelleen käyttää ja uudelleen yhdistellä jo olemassa olevia yrityksen 

sisäisiä sekä toimitusketjun aikaisia resursseja. Massaräätälöinnin kustannustehokkuutta 

voidaan kasvattaa suunnittelemalla tuotteet siten, että kaikissa tuotevariaatioissa 

yhteisten osien määrä olisi mahdollisimman suuri ja tuotteiden varioituvuus tapahtuisi 

mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa valmistusprosessia. Yritys voi myös käyttää 

joustavia automaatiojärjestelmiä, kuten esimerkiksi robotteja, valmistusprosessien 

suorittamiseen. Nykyaikana 3D-tulostuksen voimakas kehitys luo uusia 

mahdollisuuksia kehittää massaräätälöityjen tuotteiden valmistamista. 

Prosessimodulaarisuus on myös yksi vaihtoehtoinen tapa kehittää massaräätälöityjen 

tuotteiden valmistusta. Siinä yrityksen ja toimitusketjun prosessit jaetaan asiakkaiden 
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vaatimien ominaisuuksien mukaan moduuleihin, joita uudelleen yhdistelemällä 

pystytään valmistamaan asiakasräätälöityjä tuotteita. (Piller & Salvador 2013b) 

Kolmas periaate on choice navigation eli valintojen tunnistaminen, minkä avulla yritys 

auttaa asiakkaita tunnistamaan heidän tarpeitaan ja samalla vähentämään tuotevalintojen 

monimutkaisuutta. Liian suuri määrä erilaisia valintoja tuotteen ominaisuuksista voi 

aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä asiakkaalle, minkä takia yrityksen tulee 

yksinkertaistaa tuotteelle tehtäviä asiakasvalintoja. Yleisin tapa tuotevalintojen 

helpottamiseksi on tuotekonfiguraattoreiden käyttäminen. Tuotekonfiguraattorissa 

yritys suorittaa esivalinnat tuotteille käyttäen aiemmin mainittujen periaatteiden avulla 

saatuja tietoja, jolloin asiakkaan tekemien valintojen määrä pienenee. Yritys ja asiakas 

voivat myös yhdessä suunnitella asiakkaan vaatimusten mukaisen tuotteen, mikä 

helpottaa tuotteen suunnittelua ja onnistuessaan voi luoda uusia innovatiivisia 

ratkaisuja. Asiakastyytyväisyyden kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että 

tilausprosessi itsessään onnistuu hyvin. Prosessin onnistuessa asiakassuhteista 

muodostuu monesti pitkäkestoisia, mikä tuo vakautta yrityksen toimintaan ja auttaa 

yrityksen toimintojen kehittämisessä. (Piller 2013b) 

3.5 Tuotemalliajattelu 

Tuotemalliajattelu tarkoittaa, että kaikkea tiettyyn tuotteeseen liittyvää tuotetietoa 

hallinnoidaan keskitetysti samassa paikassa. Tuotemalliin voi kuulua tuotteen CAD-

malli, valmistus-, ja kokoonpanopiirustukset, osaluettelot sekä erilaisia 

suunnitteludokumentteja. Uuden asiakasprojektin alussa tuotemalli kopioidaan 

projektimalliksi, jonka jälkeen se konfiguroidaan asiakkaan vaatimusten mukaiseksi. 

(Purma 2001) 

Tuotemalliajattelua voidaan käyttää esimerkiksi massaräätälöityjen tuotteiden 

suunnittelussa hyödyksi. Ideaalitilanteessa tuotemallin voi muuttaa parametrien ja 

sääntöjen avulla vastaamaan jokaista tuotevariaatiota, ilman erillistä suunnittelutyötä. 

Todellisuudessa tämä on kuitenkin vaikea toteuttaa, koska kaikkia asiakkaiden 

vaatimuksia massaräätälöidyltä tuotteelta on hyvin vaikea ennustaa etukäteen. 

Tuotemalliajattelun vastakohta on malliprojektimetodi, missä uuden 

suunnitteluprojektin lähtötietona toimii vastaava aikaisempi projekti ja siihen kuuluvat 
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työpiirustukset. Malliprojektimetodin etuna on resurssien säästäminen tuotehallinnassa, 

kun ei tarvitse kehittää ja ylläpitää tuotemalleja. Toisaalta uusien tuotteiden toimitusajat 

kasvavat, koska ne joudutaan suunnittelemaan alusta asti projektisuunnittelussa. 

Malliprojektimetodissa kaikki projekteille tehdyt muutokset välittyvät seuraaville 

projekteille. Näin ollen on vaikea tunnistaa, mitkä muutokset ovat tuotetta kehittäviä ja 

mitkä ovat projektikohtaisia muutoksia. Tuote kehittyy joka kerta, kun suunnittelijat 

tekevät muutoksia tuotteen toiminnan parantamiseksi, joten tuotteen järjestelmällinen 

kehittäminen on haastavaa. (Purma 2001) 

Tuotemalliin kuuluva CAD-malli voidaan mallintaa skeleton-mallin avulla käyttäen 

hyväksi parametrisointia. Nämä käsitteet määritellään tarkemmin seuraavissa 

kappaleissa. 

3.5.1 Parametrisointi 

Nykyaikana tuotteiden suunnittelutieto koko ajan kasvavassa määrin tallennetaan 

digitaalisessa muodossa tuotteen CAD-malliin. Tämän takia suunnittelutiedon 

uudelleenkäyttö edellyttää CAD-mallien uudelleenkäytettävyyttä. CAD-mallin 

alkuperäisen mallintajan mallinnustekniikoilla on suuri merkitys CAD-mallien 

muokattavuuteen ja uudelleenkäyttöön. Nykyaikaisilla CAD-ohjelmistoilla saman 

tuotteen voi mallintaa lukemattomilla eri mallinnustekniikoilla, joista osa tukee mallin 

uudelleenkäyttämistä enemmän ja osa vähemmän. (Camba et.al. 2016, s. 18) 

CAD-mallin parametrisointi helpottaa mallin muokkaamista ja uudelleenkäyttöä, minkä 

takia parametrisointia käytetään edellisessä kappaleessa esitellyn tuotemallin CAD-

mallin mallinnuksessa. Hyvin parametrisoitu CAD-malli mahdollistaa tuotteen eri 

variaatioiden mallien muodostamisen pelkästään tiettyjä parametreja muuttamalla 

(Bodein et.al. 2014, s. 136). Parametrisoidussa CAD-mallissa, tuotteen geometriaa 

muokataan ei-geometristen piirteiden eli parametrien avulla, jotka voivat olla 

esimerkiksi geometriaan tai osien paikoitukseen käytettäviä mittatietoja tai 

komponenttien lukumäärätietoa. Sääntöjen ja kaavojen avulla voidaan lisätä mallin 

älykkyyttä, mikä mahdollistaa esimerkiksi usean osan leveyden muuttamista yhdellä 

parametrilla. (Camba et.al. 2016, s. 18-19) 
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Tehokkaan parametrisen mallintamisen päämäärä on muodostaa yksinkertainen CAD-

malli, mikä on helppo ymmärtää jälkeenpäin, ja jonka piirteiden välillä on 

mahdollisimman vähän mallin muokkaamista vaikeuttavia riippuvuussuhteita. 

Parametrisen CAD-mallin muodostamiseen on olemassa kolme mallinnushistoriaan 

perustuvaa mallinnusmenetelmää. (Camba et.al. 2016) 

Ensimmäinen on Delphi Technologies Inc:n patentoima horisontaalinen mallintaminen 

(Landers & Khurana 2004). Kyseisessä mallinnusmenetelmässä osan piirteiden 

mallinnuspohjana käytetään itsenäisiä aputasoja, jolloin vältetään piirteiden väliset 

riippuvuussuhteet osan sisällä. Perinteisessä piirremallintamisessa piirteiden 

mallinnuspohjana käytetään aiemmin muodostettuja piirteitä, jolloin piirteiden välille 

syntyy riippuvuussuhteita. Näin ollen, jos mallista poistetaan piirre jälkeenpäin, 

joudutaan samalla poistamaan myös kaikki siitä riippuvat piirteet. Horisontaalisella 

mallinnusmenetelmällä on tarkoitus välttää piirteiden riippuvuussuhteista aiheutuvaa 

uudelleenmallinnustarvetta mallin muokkauksen yhteydessä.  Samalla kuitenkin mallin 

uudelleenkäytettävyys huononee, koska oikein käytettynä piirteiden väliset 

riippuvuussuhteet ovat äärimmäisen tärkeitä uudelleenkäytön kannalta. (Camba et.al. 

2016, s. 20) 

Toinen parametrinen mallinnusmenetelmä on englanninkieliseltä nimeltään explicit 

references modeling. Kyseisen menetelmän periaate on luoda mahdollisimman vähän 

olemassa olevaan 3D-geometriaan linkitettyjä parametrisia rajoitteita, jotka on jaettu 

kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu rajoitteet, jotka voidaan määritellä 

3D-geometriaan kuulumattomien elementtien avulla, kuten 2D-sketsistä pursotettu 3D-

muoto. Toiseen ryhmään kuuluu rajoitteet, jotka määritellään 3D-geometriaan 

kuuluvien elementtien avulla. Esimerkiksi viisteiden mallintaminen vaatii aina 3D-

geometriaan kuuluvan elementin. Mallinnusmenetelmässä piirteiden väliset 

riippuvuussuhteet ovat sallittuja, minkä takia mallinnuksessa on suositeltavaa sijoittaa 

kaikki mahdollisesti muutettavissa olevat piirteet piirrepuussa alimmaisiksi. Lisäksi 

toisesta piirteestä riippuva piirre tulee sijoittaa piirrepuussa mahdollisimman lähelle 

alkuperäistä piirrettä, jolloin piirrepuusta tulee helposti luettava. (Camba et.al. 2016 s. 

20-21) 

Kolmas parametrinen mallinnusmenetelmä on nimeltään resilient modeling, eli vapaasti 

suomennettuna joustava mallinnus. Mallinnusmenetelmässä piirrepuun piirteet jaetaan 
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kuuteen ryhmään niiden tärkeyden, toiminnallisuuden ja vaikutuksen muihin piirteisiin 

mukaisesti. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu kaikki referenssioliot, joihin kuuluu 

esimerkiksi sketsit, referenssitasot ja koordinaattiakselit. Ensimmäinen ryhmä on 

piirrepuussa ylimpänä, jotta ne olisi kaikille piirteille käytettävissä. Toiseen ryhmään 

kuuluu nk. rakenteelliset piirteet, joita käytetään monimutkaisimpien piirteiden 

mallinnukseen. Toiseen ryhmään kuuluu esimerkiksi pinnat, 3D-kaaret ja projektiot. 

Kolmanteen ryhmään kuuluu piirteet, jotka määrittelevät kappaleen muodon, mitat ja 

asennon. Tähän ryhmään kuuluu kaikki materiaalia lisäävät piirteet kuten pursotus. 

Neljänteen ryhmään kuuluu osan yksityiskohtia määrittelevät ainetta poistavat piirteet 

kuten reiät. Tämän ryhmän piirteillä on sallittua olla linkkejä aiempien ryhmien 

piirteisiin, mutta ei samaan ryhmään kuuluviin piirteisiin. Viidenteen ryhmään kuuluu 

monistamalla mallinnetut piirteet kuten pattern- tai mirror-työkalun avulla mallinnetut 

piirteet ja kuudenteen ryhmään kuuluu viimeistelypiirteet kuten viisteet. (Camba et.al. 

2016 s. 21-22) 

3.5.2 Skeleton-malli 

CAD-mallinnuksessa skeleton-malli tarkoittaa rautalankamallia, jonka avulla voidaan 

muodostaa ja muokata tiettyyn kokoonpanoon kuuluvien osien mittoja ja paikoitusta 

kokoonpanossa. Skeleton-malli luodaan mahdollisimman kevyeksi, joten siihen 

mallinnetaan vain kokoonpanon muokkaamisen kannalta kriittisimmät piirteet. 

Skeleton-malli muodostetaan geometristen ja ei-geometristen elementtien avulla. 

Geometrisiä elementtejä ovat esimerkiksi pisteet, 2D-sketsit ja tasot ja ei-geometrisiä 

elementtejä ovat esimerkiksi parametrit, kaavat ja säännöt. (Metso 2008a) 

Skeleton-mallin avulla vältetään kokoonpanon osien väliset linkit, muodostamalla 

tarvittavat linkit Skeleton-mallin ja osien välille. Skeleton-malli sisältää tietoa vain 

niistä osista, jotka kuuluvat samaan kokoonpanoon tai alikokoonpanoon kuin skeleton-

malli. Oikein muodostettu skeleton-malli yhdistettynä parametrisointiin parantaa 

tuotemallin käytettävyyttä merkittävästi, mutta on työläämpi rakentaa kuin perinteinen 

CAD-malli. Samalla skeleton-malli kuitenkin vähentää myöhemmin malliin 

muokkaamiseen käytettävää työaikaa. Skeleton-malleja käytetään myös hyödyksi uuden 

tuotteen suunnittelussa, kun tuotteen muotoja voidaan hahmotella rautalankamallin 

avulla ennen varsinaisen CAD-mallin mallintamista. (Metso 2008a) 
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Yksinkertaisimmillaan skeleton-mallia käytetään vain kokoonpanon osien 

paikoittamiseen. Tässä menetelmässä skeleton-malliin mallinnetaan geometristen 

elementtien avulla kokoonpanon osien paikat ja ei-geometristen elementtien avulla 

nämä voidaan parametrisoida. Tämän jälkeen kokoonpanon osat paikoitetaan skeleton-

mallin geometrian mukaisesti rajoitteiden avulla. Näin osat seuraavat skeleton-mallin 

geometriaa ja kokoonpanon muokkaaminen tapahtuu ainoastaan skeleton-mallin 

geometrisiä tai ei-geometrisiä elementtejä muokkaamalla. Tämän menetelmän avulla 

skeleton-mallin ja kokoonpanon osien välille muodostuu ainoastaan paikoittamiseen 

käytettäviä rajoitteita. Kokoonpanoon kuuluva alikokoonpano paikoitetaan 

kokoonpanon skeleton-mallin ja alikokoonpanon skeleton-mallin välisillä rajoitteilla. 

Kuvassa 8 on havainnollistettu alikokoonpanojen paikoittaminen kokoonpanoon 

punaisilla nuolilla ja osien paikoittaminen alikokoonpanoon sinisillä nuolilla. (Metso 

2008a) 

 

Kuva 8. Kokoonpanoon kuuluvien alikokoonpanojen ja osien paikoittaminen skeleton-

mallien avulla. 

Pienissä kokoonpanoissa osien geometristen muotojen muodostamiseen ja 

muokkaamiseen voidaan käyttää skeleton-mallia, johon on mallinnettu esimerkiksi 2D-

sketsin avulla levyn ääriviivat. Tämän jälkeen sketsi kopioidaan levyosalle ja 

pursotetaan levy oikean paksuiseksi. Skeleton-mallin ja levyn välinen linkki säilyy, 
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joten levyn geometriaa muokataan skeleton-mallin sisällä. Tällä menetelmällä voidaan 

mallintaa esimerkiksi yksinkertaisia hitsattuja levyrakenteita. (Metso 2008b) 

Kuvassa 9 on havainnollistettu yksinkertaisen runkorakenteen skeleton-malli, johon 2D-

sketsien avulla on mallinnettu levyjen muodot ja pisteiden avulla paikoitettu 

runkorakenteen rivat. Kuvassa 10 on esitetty sama runkorakenne pursotettuna 3D-

malliksi.  

 

Kuva 9. Runkorakenteen parametrisoitu skeleton-malli. 

 

Kuva 10. Skeleton-mallin avulla mallinnettu parametrisoitu runkorakenne. 
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4 OSALUETTELO 

Osaluetteloista on vuosien saatossa kirjoitettu useita artikkeleita ja siitä on useita 

erilaisia määritelmiä tarkastelunäkökulmasta riippuen. Orlicky (1975) määritteli 

osaluettelon MRP:tä eli tuotannonohjausjärjestelmää varten luotuna tuoterakenteena, 

joka esittää miten tuote on valmistettu vaiheittain aina raaka-aineista lopulliseen 

tuotteeseen asti. Myöhemmin Hegge & Wortmann (1991, s. 117-118) määritteli tuotteen 

osaluettelon tarkoittamaan, miten tuote on rakennettu siihen kuuluvista komponenteista. 

Määritelmän mukaan tuotteeseen kuuluvilla komponenteilla voi olla myös omia 

osaluetteloita ja tuote voi kuulua myös muiden tuotteiden osaluetteloihin. Nykyaikaisin 

määritelmä on Stekolschikin (2017, s. 1), minkä mukaan osaluettelo on laaja 

kokonaisuus osia, kokoonpanoja, raaka-aineita ja linkitettyjä asiakirjoja, mitkä kuvaavat 

tuotetta erilaisista näkökulmista, kuten esimerkiksi suunnittelu ja valmistus. 

Yksinkertaisille vain muutaman komponentin sisältäville tuotteille, voidaan käyttää 

yksitasoista osaluettelorakennetta, joka sisältää kaikki tuotteen valmistukseen tarvittavat 

materiaalit ja kulutustavarat. Yksitasoisesta osaluettelorakenteesta ei ilmene kuitenkaan 

tuotteen valmistukseen vaadittavia tietoja, minkä takia se ei ole käyttökelpoinen 

monimutkaisempiin tuotteisiin. Tämän takia osaluettelorakenteeseen lisätään useampia 

tasoja, jotka helpottavat tuotteen suunnittelua ja valmistusta. (Aydin & Güngör 2005, s. 

1145) 

Osaluettelon ylimmällä tasolla on top-product eli tuote, joka ei esiinny komponenttina 

minkään muun tuotteen osaluettelossa. Alimmalla tasolla on primary product eli 

alkutuote, joka yleensä ostetaan yrityksen ulkopuolelta. Alkutuotteet voivat olla joko 

osia tai materiaaleja, eikä näillä ole omaa osaluetteloa. Monitasoisilla 

osaluettelorakenteilla tuotteen ja alkutuotteen välissä on alikokoonpanoja, joita voidaan 

käyttää esimerkiksi suunnittelun apuvälineenä tai valmistusvaiheiden kuvaamiseen. 

Osaluettelorakenteessa tietyn parent item eli isäntä nimikkeen ja siihen kuuluvan 

component item eli komponentti nimikkeen välistä suhdetta kutsutaan 

englanninkielisellä termillä goes-into relationship, josta tässä työssä käytetään 

lyhennettä GIR. GIR:ään yleensä sisällytetään komponenttien lukumäärä yhtä isäntä 

nimikettä kohden ja komponenttien kokoonpanojärjestyksen ilmoittava järjestysnumero. 

Osaluettelon nimikkeet voidaan nimetä sekä yksilöllisen tunnistekoodin että tuotteen tai 

komponentin nimen avulla. (Hegge & Wortmann 1991, s. 118-121) 
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Kuvassa 11 on esitetty yksinkertainen esimerkki tuotteen A osaluettelorakenteesta. 

Osaluettelon ylimmällä tasolla on tuote A, johon on yhdistetty alikokoonpanot B ja C 

sekä alkutuote D eli tuote A on alikokoonpanojen B ja C sekä alkutuotteen D isäntä 

nimike. Alikokoonpanoihin B ja C on yhdistetty alkutuotteet E, F, G ja H. Jokainen 

osaluettelon nimike voidaan tunnistaa nimen tai tunnistekoodin avulla, kuten 

esimerkiksi tuotteen nimi on A ja tunnistekoodi on 2015. GIR:t on esitetty viivana 

nimikkeiden välillä ja viivan alapäässä on merkittynä kappalemäärä sekä 

järjestysnumero. Esimerkiksi alkutuotetta D tulee kaksi kappaletta tuotteeseen A ja se 

on tuotteen A kokoonpanojärjestyksessä kolmantena. Koska kappalemäärä tarkoittaa 

komponenttien määrää yhtä isäntä nimikettä kohden, voidaan todeta tuotteeseen A 

kuuluvan yhteensä 10 kappaletta alkutuotetta H. 

 
Kuva 11. Yksinkertainen esimerkki BOM-rakenteesta (mukaillen Hegge & Wortmann 

1991, s.118). 

4.1 Osaluettelorakenteiden kehitys 

Varioituvat tuoteperheet ja massaräätälöinti on kasvattanut tuotevariaatioiden määrää, 

minkä takia perinteinen yksilöllinen osaluettelorakenne ei ole enää kannattava 

ratkaisumalli osaluetteloiden muodostuksen ja ylläpidon kannalta. Tämän takia on 

kehitetty erilaisia osaluettelorakenteita, joilla pystytään tehokkaammin hallitsemaan 

kasvavaa tuotetiedon määrää. (Erens et.al. 1992; Hegge & Wortmann 1991; Van Veen 

& Wortmann 1992) 

4.1.1 Modulaarinen osaluettelorakenne 

Tässä työssä modulaariselle osaluettelorakenteelle ei käytetä alan kirjallisuudesta tuttua 

lyhennettä MBOM, koska se voi sekoittua valmistusosaluettelon lyhenteeseen MBOM. 

Modulaarisen osaluettelorakenteen avulla voidaan muodostaa tuoteperheen 
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tuotevariaatioiden osaluettelot käyttämällä yhteistä osaluettelorakennetta. Modulaarinen 

osaluettelorakenne on helpoin havainnollistaa kuvan 12 mukaisella esimerkillä 

pöytälampun modulaarisesta tuoteperheestä. Kuvasta huomataan, että tuoteperheen 

kuusi erilaista tuotetta muodostuu lampunvarjostimen värin ja rungon tyypin 

perusteella. Kaikille tuotteille on yksi yhteinen komponentti eli runkoon kuuluva alusta. 

 

Kuva 12. Osaluettelot pöytälampun kuudesta erilaisesta variaatiosta (mukaillen Van 

Veen &Wortmann 1992, s. 317). 

Modulaarisessa osaluettelossa yksilölliset tuotevariaatiot määritellään piirteiden, niiden 

ominaisuuksien sekä näistä muodostettujen suunnittelumoduulien avulla. Käsite piirre 

tarkoittaa tässä yhteydessä ryhmää keskenään vaihtokelpoisia ominaisuuksia tuotteelle. 

Jokaisesta piirteen ominaisuudesta muodostetaan suunnittelumoduuli ja tuoteperheiden 

tuotevariaatioille yhteiset osat kerätään yhteen suunnittelumoduuliin. Pöytälampun 

tuoteperheessä piirteitä ovat väri, jonka ominaisuuksia ovat musta, valkoinen ja 

hopeinen, ja tyyppi, jonka ominaisuuksia ovat kiinteä ja joustava runko. Kuvassa 13 on 

esitetty tuoteperheestä muodostetut suunnittelumoduulit. (Erens et.al. 1992, s. 96-97 

 

Kuva 13. Pöytälampun suunnittelumoduulit (mukaillen Van Veen & Wortmann 1992, 

s. 317). 

Tuoteperheen modulaarinen osaluettelorakenne muodostetaan sijoittamalla päätason eli 

tuoteperhe tason alle jokainen piirre ja vakio-osa nimike, sekä niihin kuuluvat 

suunnittelumoduulit. Kuvassa 14 on esitetty suunnittelumoduulien avulla rakennettu 

modulaarinen osaluettelorakenne tuoteperheestä. Tässä esimerkkitapauksessa piirteen 

väri vaihtoehtoisia ominaisuuksia ovat musta, valkoinen ja hopeinen, eli 
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suunnittelumoduulit 1, 2 ja 3. Piirteen tyyppi vaihtoehtoisia ominaisuuksia ovat 

suunnittelumoduulit 4 ja 5 eli kiinteä ja joustava runko. Vakio-osa nimikkeeseen kuuluu 

tuoteperheen tuotteiden yksi yhteinen komponentti eli alusta. Tuotannon ennustamista 

varten voidaan muodostaa myös prosentuaalinen osaluettelo, missä jokaiseen moduuliin 

merkitään ennustettu prosenttiosuus koko tuotannosta. 

 

Kuva 14. Modulaarinen osaluettelo pöytälampun tuoteperheestä (mukaillen Van Veen 

& Wortmann 1992, s. 317). 

Tietyn tuotevariaation osaluettelo muodostetaan valitsemalla tuotteen ominaisuuksia 

vastaavat suunnittelumoduulit siten, että jokaiselle piirteelle on tasan yksi 

suunnittelumoduuli. Kuvassa 15 on esitetty osaluettelo asiakkaan tilaamasta mustasta 

pöytälampusta, jolla on joustava runko. 

 

Kuva 15. Mustan joustavarunkoisen pöytälampun osaluettelo (mukaillen Van Veen & 

Wortmann 1992, s. 318). 

Pöytälampun tuoteperheen suunnittelumoduulien määrä on yhtä suuri kuin perinteisiä 

osaluetteloita on, koska tuoteperheellä piirteitä on vain kaksi kappaletta. Modulaarisen 

osaluettelorakenteen edut tulevatkin esille vasta, kun piirteiden määrä kasvaa 

suuremmaksi. Esimerkiksi, jos tuotteella on viisi piirrettä ja jokaisella piirteellä on kaksi 

vaihtoehtoista ominaisuutta, perinteisiä osaluetteloita tulisi 32 kappaletta, mutta 

suunnittelumoduuleita tulisi vain 11 kappaletta. Suunnittelumoduuleita on siis melkein 

kolme kertaa vähemmän kuin alkuperäisiä osaluetteloita oli. (Erens et.al. 1992, s. 97-

98) 
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Onnistuneelle osaluetteloiden moduloinnille on olemassa neljä ehtoa, jotka samalla 

myös rajoittavat käyttökohteiden määrää. Ensimmäinen ehdon mukaan jokaisen 

suunnittelumoduulin tulee vastata yhtä tuotteen valittavissa olevaa ominaisuutta, pois 

lukien tuotteiden yhteisistä komponenteista koostuva suunnittelumoduuli. Toisen ehdon 

mukaan jokaisen piirteen vaihtoehtoisen ominaisuuden tulee olla itsenäinen, eikä 

ominaisuuden valinta saa aiheuttaa vaikutuksia muihin piirteisiin. Kolmas ehto on, että 

saman piirteen vaihtoehtoisilla ominaisuuksilla ei saa olla yhteisiä komponentteja, 

koska se aiheuttaa ylisuuria osavarastoja. Viimeisen ehdon mukaan tuotteiden 

kokoonpanotyö ei saa vaatia ylimääräistä tietoa osaluetteloon, koska osaluettelosta 

muodostuu tällä menetelmällä yksitasoinen. Esimerkiksi pöytälampun alkuperäisessä 

osaluettelossa olevaa alikokoonpanoa kiinteä tai joustava runko ei muodostu 

modulaarisen osaluettelorakenteen avulla muodostettuun osaluetteloon. (Erens et.al. 

1992, s. 98-99) 

Monimutkaisille tuotteille, joihin kuuluu paljon komponentteja, on monesti haastavaa 

muodostaa suunnittelumoduuleja, jotka määrittelevät tuotteen vaihtoehtoisen 

ominaisuuden ja toimivat samalla suunnittelumoduulina osaluettelossa. Näin ollen on 

täytynyt kehittää uusia menetelmiä, joiden avulla vaihtoehtoiset ominaisuudet ja 

suunnittelumoduulit voidaan määritellä erikseen. Lisäksi tuotteiden monimutkaisuuden 

takia on tarve luoda osaluetteloon kokoonpanon kannalta olennaisia alikokoonpanoja.  

(Erens et.al. 1992, s. 99) 

4.1.2 VBOM 

Erens et.al. (1992) esittelee artikkelissaan osaluettelon muodostamiseen käytettävän 

generatiivisen järjestelmän, jonka avulla pystytään vastaamaan modulaarisessa 

osaluettelorakenteessa syntyneisiin ongelmiin. Tämän järjestelmän tärkeimpiä käsitteitä 

ovat geneerinen tuote ja tuotevariantti. Geneerinen tuote tarkoittaa tuoteryhmää, jonka 

tuotteilla on vähintään yksi yhteinen ominaisuus. Tuotevariantti on yksi geneeriseen 

tuotteeseen kuuluva tuote, joka määritellään parametrien arvojen avulla. 

Generatiivisessa järjestelmässä käsite täysin määritelty tarkoittaa, että on olemassa tasan 

yksi tuotevariantti, joka vastaa geneerisen tuotteen määrityksiä.  

Modulaarisessa osaluettelorakenteessa todettiin haasteelliseksi muodostaa 

suunnittelumoduuleja, jotka määrittelevät tuotteen ominaisuudet ja toimivat samalla 
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suunnittelumoduuleina osaluettelossa. Tämän takia generatiivisessa järjestelmässä 

osaluettelon muodostaminen suoritetaan kahden prosessin avulla. Ensimmäisessä 

prosessissa ainoastaan määritellään tuotevariantti parametrien arvojen avulla ja toisessa 

prosessissa muodostetaan tuotevariantille osaluettelo. Järjestelmä mahdollistaa sekä 

yksi- että monitasoisten osaluettelorakenteiden muodostamisen. (Erens et.al. 1992, s. 

100) 

VBOM eli variantti osaluettelorakenne on eräs muoto generatiivisesta järjestelmästä ja 

se muodostetaan Schönslebenin (1985) esittelemän VAR -järjestelmän avulla (ks. Erens 

et.al. 1992, s. 101). VBOM:ssä tietyn geneerisen tuotteen osaluettelo muodostetaan 

GIR:ien avulla, joissa kyseinen geneerinen tuote toimii isäntä nimikkeenä. VBOM:n 

yhteydessä GIR:ää kutsutaan englanninkielisellä nimellä BOM relationship variant, 

josta tässä työssä käytetään lyhennettä BR-variantti. BR-variantit jaetaan 

yksikäsitteisesti määritettyihin aliryhmiin, joita kutsutaan klustereiksi. Klustereille 

ominaista on, että ne voivat sisältää yhden tai useamman BR-variantin. (Erens et.al. 

1992, s. 102)  

Kuvassa 16 on esitetty aiemmin työssä esimerkkinä olleen pöytälampun VBOM. 

Harmaat kolmiot kuvastavat klustereita ja niistä lähtevät viivat ovat BR-variantteja. 

Katkoviivat tarkoittavat, että niistä BR-varianteista valitaan korkeintaan yksi 

komponenttivariantti tuotevariantin osaluetteloon. Asiakkaan tilatessa mustan 

pöytälampun joustavalla rungolla, valitaan musta lampunvarjostin ja joustava varsi.  

 

Kuva 16. Pöytälampun VBOM (mukaillen Van Veen & Wortmann 1992). 

Taulukossa 1 on esitetty pöytälamppu tuoteperheen geneeristen tuotteiden BR-variantit, 

klusterit, parametrien mukaiset ehdot jokaiselle BR-variantille. Klusterit tunnistetaan 

samasta isäntä nimikkeestä ja samasta järjestysnumerosta. 
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Taulukko 1. Geneerisen tuotteen pöytälamppu BR-variantit (mukaillen Erens et.al. 

1992, s. 103). 

Isäntä-nimike Järjestysnumero 
BR-

variantti 
kpl/tuote 

Komponentti-

nimike 
Ehto 

Pöytälamppu 10 1 1 Runko - 

Pöytälamppu 20 1 1 
Musta 

lampunvarjostin 

Väri: 

musta 

Pöytälamppu 20 2 1 
Valkoinen 

lampunvarjostin 

Väri: 

valkoinen 

Pöytälamppu 20 3 1 
Hopeinen 

lampunvarjostin 

Väri: 

hopea 

Runko 10 1 1 Kiinteä varsi 
Tyyppi: 

kiinteä 

Runko 10 2 1 Joustava varsi 
Tyyppi: 

joustava 

Runko 20 1 1 Alusta - 

 

VBOM aiheuttaa tiettyjä rajoitteita osaluettelon muodostuksessa, jotka lähinnä johtuvat 

siitä, että parametrit, parametrien arvot ja parametrien väliset rajoitteet voidaan liittää 

ainoastaan ylimmän tason geneeriseen tuotteeseen. Yleensä VBOM:ssä alemman tason 

geneerisellä tuotteella voi olla yhtä monta tuotevarianttia kuin siitä muodostettuja 

osaluetteloita on. Alemman tason geneerisen tuotteen tuotevarianteilla tulee olla aina 

yhteys ylemmän tason geneeriseen tuotteeseen, joten näitä ei voi käsitellä itsenäisinä 

olioina. Toinen rajoite on tiedon kertaantuminen, kun samaa geneeristä tuotetta 

käytetään useassa tuoteperheessä. VBOM:ssä parametrejä ei voi määritellä itsenäisesti 

alemman tason geneerisille tuotteille, jolloin käytettäessä samaa alemman tason 

geneeristä tuotetta useassa tuoteperheessä tulee kaikissa näissä tuoteperheissä olla samat 

parametri tiedot. Tiedon kertaantuminen on ongelmallista, koska se lisää virheiden 

mahdollisuutta ja tuotteiden päivittämiseen käytettävää työtä. Tämä on yksi niistä syistä 

miksi seuraavassa kappaleessa esiteltävä geneerinen osaluettelorakenne kehitettiin. 

(Erens et.al. 1992, s. 103-104) 

4.1.3 GBOM 

GBOM:n eli geneerisen osaluettelorakenteen tarkoitus on määritellä geneerinen tuote ja 

sen alkuperäinen osaluettelo, joka käsittää kaikki geneeriseen tuotteeseen kuuluvat 
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tuotevariantit. Tämän takia GBOM:ssä GIR:t tulee määritellä geneeristen tuotteiden 

välille, eikä itsenäisten tuotevarianttien niin kuin VBOM:ssä. GBOM:ssä geneeriset 

tuotteet määritellään numerokoodin avulla, jonka perään lisätään yleensä G kirjain. Näin 

ollen GIR:t määritellään isäntätuotteen numerokoodin ja järjestysnumeron avulla, kuvan 

17 mukaisesti. (Erens et.al. 1992, s. 105-106) 

 

Kuva 17. GBOM tuoteperheestä pöytälamppu (mukaillen Erens et.al. 1992, s. 108).  

Tuotevariantit määritellään pelkästään parametrien ja niiden arvojen avulla, jolloin 

tiedon kertaantumisen määrä pienenee verrattuna määrittelyyn parametrien arvojen 

avulla. Tässä työssä esimerkkinä käytetään jo aiemmin esillä ollutta pöytälampun 

tuoteperhettä ja taulukossa 2 on esitetty tähän tuoteperheeseen kuuluvat geneeriset 

tuotteet sekä näihin liittyvät parametrit ja niiden arvot. (Erens et.al. 1992, s. 105-106) 

Taulukko 2. Pöytälamppu -tuoteperheen geneeriset tuotteet ja niihin kuuluvat 

parametrit. 

Geneerinen tuote Numerokoodi Parametri Parametrin arvo 

Pöytälamppu 111G Malli Musta, valkoinen, hopea 

Lampunvarjostin 222G Väri Musta, valkoinen, hopea 

Runko 333G - - 

Varsi 444G 
Tyyppi 

 

Jäykkä, joustava 

 

Alusta 555G - - 

 

Ylimmän tason geneerinen tuote pöytälamppu on isäntätuote geneerisille tuotteille 

lampunvarjostin ja runko. Runko on täysin määritelty, koska jokainen tuotevariantti 

pöytälampusta sisältää nimikkeen runko. Lampunvarjostin ei ole täysin määritelty, 
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koska siitä on olemassa kolme erilaista tuotevarianttia. Tämän takia tulee käyttää 

konversiofunktiota, jonka avulla voidaan määritellä komponenttituotteen tuotevariantti 

isäntätuotteen määritysten mukaisesti. Konversiofunktioon asetetaan sääntöjä, joiden 

avulla komponenttituotteen parametrien arvot voidaan periyttää isäntätuotteen 

parametrien arvoista. Esimerkiksi pöytälampun ja lampunvarjostimen parametrien 

välillä on sääntö, että kun pöytälampun parametri malli saa arvon musta, niin 

lampunvarjostimen parametri väri saa arvon musta. (Erens et.al. 1992, s. 106-108) 

Tietyn pöytälampun tuotevariantin osaluettelo muodostetaan GBOM:stä antamalla 

tuotevariantin mukaiset määritykset geneeriselle tuotteelle, eli pöytälampulle. Alemman 

tason geneerisille tuotteille parametrit ovat valmiiksi määriteltyinä tai ne määritellään 

konversiofunktion avulla. Mikäli tuotevariantin määritykset ja konversiofunktiot ovat 

täysin oikeat, muodostuu täysin määritellyn tuotevariantin osaluettelo. (Erens et.al. 

1992, s. 108) 

Tuotteen määrittelyprosessin helpottamiseksi tuotevarianttien määritykset voidaan tehdä 

ylimmällä tasolla eli tässä esimerkkitapauksessa geneeriselle tuotteelle pöytälamppu. 

Tämä kuitenkin aiheuttaa tiedon kertaantumista varsinkin, jos määrityksiin lisätään 

parametrien välisiä rajoitteita. Tiedon kertaantumisen määrää voidaan pienentää 

jakamalla tuotevariantin määrittely useammalle tasolle. Mikäli rajoite kohdistuu kahden 

geneerisen tuotteen parametrien välille, tulee parametrien välinen rajoite määritellä 

lähimmässä yhteisessä geneerisessä tuotteessa. Esimerkiksi pöytälampulle on olemassa 

rajoite, että ei ole olemassa tuotevarianttia pöytälampulle, joka toteuttaa 

lampunvarjostimen parametrin väri arvon musta ja varren parametrin tyyppi arvon 

jäykkä. Tämä rajoite tulee siis määritellä lähimmässä yhteisessä geneerisessä tuotteessa 

eli tässä tapauksessa pöytälampussa. Tämän menetelmän hyödyt tulevat selvemmin 

esille suurempien tuotteiden GBOM:n yhteydessä. (Erens et.al. 1992, s. 108-110) 

4.2 Osaluettelorakenne ETO valmistuksessa 

ETO eli tilauksesta suunnittelu -valmistusmenetelmä tarkoittaa, että tuotteet ovat 

suurelta osin tai täysin suunniteltu asiakkaan antamien yksilöllisten määritysten 

mukaisesti. Yleensä ennakkoon ostettavien komponenttien määrä on myös vähäinen. 

Tämän takia tuotteen tuoterakenne ei ole täydellinen tilausvaiheessa, vaan se kehittyy 

suunnitteluvaiheen edistyessä. ETO valmistuksessa tuotteen toimitusaika ja 
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kustannukset ovat todella tärkeitä. Tämän takia on tärkeää tunnistaa, mikä tieto on 

riittävää tietyn toiminnon suorittamiseen ja välittömästi tiedon valmistuttua siirtää se 

eteenpäin. Suunnittelun, hankinnan ja valmistuksen tuleekin toimia limittäin, jotta 

voidaan saavuttaa mahdollisimman lyhyt toimitusaika. (Van Veen 1991, s. 27-28) 

ETO valmistukseen liittyy kolmen tyyppistä tuotetietoa. Standardi tuotetieto käsittää 

tietoa tuotteista, rakenteista ja teknillisistä ominaisuuksista, jotka eivät riipu asiakkaan 

yksilöllisistä vaatimuksista. Tämä tieto voidaan siis jo tilausvaiheessa lisätä 

osaluettelorakenteeseen. Asiakkaan vaatimusten mukaista tuotetietoa suunnitellaan, 

ylläpidetään ja käytetään vain kyseiseen asiakasprojektiin. Tämä tuotetieto voidaan 

kuitenkin osittain kopioida standardiosaluettelosta ja osittain luoda tilauksen jälkeen 

suunnittelussa. Aiemmista projekteista tulevaa tuotetietoa voidaan myös käyttää hyväksi 

uuteen asiakasprojektiin. Tämä tieto on erittäin tärkeää ETO valmistusta käyttävälle 

yritykselle, koska se parantaa suunnittelun tehokkuutta. On tärkeää, että valmistuneet 

projektit tallennetaan siten, että niitä on helppo käyttää hyväksi tulevaisuudessa. (Van 

Veen 1991, s. 27-28) 

4.3 EBOM ja MBOM 

Tietylle tuotteelle voidaan muodostaa erilaisia osaluettelokonfiguraatioita, joissa tiedon 

määrä ja laatu vaihtelevat tuotteen kehitysvaiheen mukaan. Suunnittelu- ja 

valmistusvaiheissa tietystä tuotteesta muodostetaan kyseisten vaiheiden mukaiset 

osaluettelot eli EBOM ja MBOM. 

EBOM on suunnittelijoiden näkökulmasta muodostettu tuotteen funktionaalisen 

rakenteen määrittelevä tuoterakenne, joka on yleensä samanlainen kuin CAD-

tuoterakenne. EBOM antaa erilaisten CAD-mallien, suunnitteludokumenttien, 

materiaalitietojen ja piirustusten avulla yksiselitteisen kuvan tuotteesta. Koska EBOM 

muodostetaan suunnittelijan näkökulmasta, se ei sisällä valmistusvaiheiden mukaisia 

kokoonpanoja, eikä valmistukseen tai hankintaan käytettäviä tietoja. (Stekolschik 2017, 

s. 1) 

MBOM on valmistuksen näkökulmasta muodostettu osaluettelo, joka esittää 

tuoterakenteen valmistusvaiheiden mukaisesti. Yleensä MBOM tuoterakenne sisältää 

EBOM:stä poiketen kokoonpanoja ja alikokoonpanoja, jotka kuvastavat tuotteen eri 
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valmistusvaiheita. MBOM saattaa sisältää myös tietoa tuotteen valmistukseen 

käytettävistä työkaluista ja koneista sekä pakkaamiseen käytettävistä materiaaleista. 

Tuotteeseen kuuluvien osien valmistus- ja asennusjärjestykset ovat tärkeitä 

kustannustehokkaan valmistuksen kannalta, ja tämä tulee ottaa huomioon MBOM:n 

muodostuksen yhteydessä. MBOM muodostetaan yleensä EBOM:n pohjalta, mutta 

näiden kahden osaluettelorakenteen eroavaisuuksien takia muutos tulee suorittaa 

erillisen muutosprosessin avulla. Muutosprosessi voidaan suorittaa manuaalisesti 

yrityksen käyttämässä ERP-järjestelmässä tai erillisillä osaluettelon muodostamiseen 

tarkoitetuilla ohjelmistoilla. (Stekolschik 2017, s. 1-2) 

Käsite ERP tarkoittaa nykypäivänä toiminnanohjausjärjestelmää, jonka avulla yritys voi 

seurata reaaliajassa esimerkiksi tuotannon suunnittelua, valmistusta, tuotevarastoja ja 

kehitystyötä reaaliajassa. (Bahssas et.al. 2015, s. 72-73) 

4.4 EBOM:n muuttaminen MBOM:ksi 

Stekolschik (2017, s. 2) esittelee artikkelissaan kaksi menetelmää MBOM:n 

muodostamiseen EBOM:n avulla. Ensimmäisessä menetelmässä EBOM toimii 

ohjaavana rakenteena ja tätä menetelmää voidaan käyttää erityisesti silloin, kun EBOM 

ja MBOM ovat lähes samanlaisia. Menetelmässä ensin määritellään tietyn 

tuotekonfiguraation mukainen EBOM, jonka jälkeen tämä kopioidaan MBOM:ksi. 

Kopioinnin jälkeen MBOM:ään voidaan tehdä pieniä muutoksia, kuten uudelleen 

järjestellä kokoonpanoja tai lisätä materiaalitietoja. Tämä menetelmä ei sovellu 

tuotteisiin joiden valmistusrakenne poikkeaa merkittävästi suunnittelurakenteesta, koska 

tällöin joudutaan tekemään paljon muutoksia manuaalisesti.  

Toisessa menetelmässä MBOM toimii ohjaavana rakenteena ja tätä käytetään erityisesti 

silloin, kun EBOM ja MBOM eroavat toisistaan merkittävästi. Menetelmän 

ensimmäisessä vaiheessa prosessisuunnittelija määrittelee tuotekonfiguraation mukaisen 

tyhjän MBOM:n eli kaikki solmukohdat, joihin voidaan myöhemmin lisätä osia 

EBOM:stä. Tämän avulla voidaan esimerkiksi vaihdella osien paikkoja eri 

kokoonpanoissa, jotta tuoterakenteesta saadaan kokoonpanovaiheiden mukainen. 

Toisessa vaiheessa EBOM:stä tuodaan kaikki tuotteeseen kuuluvat osat MBOM:n 

solmukohtiin käyttämällä erilaisia valintasääntöjä. Tässä menetelmässä EBOM:stä ei 



44 

 

uudelleen käytetä tuoterakenteita MBOM:ään, ainoastaan tuotteeseen kuuluvia 

yksittäisiä osia. (Stekolschik 2017, s. 2-3) 

Xu et.al. (2008) esittelee artikkelissaan muutosprosessin, missä MBOM muodostetaan 

EBOM:n ja BOP:n eli prosessiosaluettelon avulla. BOP esittää tuotteen valmistukseen 

käytettävät prosessit ja työvaiheet. Muutosprosessi sisältää yleensä kolme vaihetta: 

tuoterakenteen siirto, BOP:n muokkaaminen ja tuotannon läpimenoajan laskeminen. 

Muutosprosessin aluksi määritellään tuotteen valmistuksen kokoonpanovaiheet 

jokaiselle osalle. Tämän tiedon perusteella päätetään, mitkä osat lisätään suoraan 

EBOM:stä MBOM:ään, ja mitkä vaativat muutoksia BOP:hen. Tämän jälkeen 

määritellään tuoterakenteeseen liitettävät haamukokoonpanot, jotka ovat EBOM:stä 

poikkeavia kokoonpanovaiheita kuvaavia kokoonpanotasoja MBOM:ssä. 

Haamukokoonpanojen paikat tuoterakenteessa määritellään aiemmin määritettyjen 

kokoonpanovaiheiden avulla. Lopuksi muokataan BOP:tä niiden osien osalta, joita ei 

voitu suoraan lisätä MBOM:ään sekä lasketaan muodostetun MBOM:n perusteella 

tuotannon läpimenoajat. 

Lee et.al. (2011) esittelee artikkelissaan MBOM:n muodostamisen EBOM:stä 

käyttämällä digitaalista valmistusta. Digitaalisen valmistuksen perusta on PPR-mallit, 

jotka ovat tuote-, prosessi- ja resurssimalli sekä näiden mallien väliset yhteydet. 

Tuotemalliin kuuluu yleensä tuoterakenne, prosessimalliin tuotteen valmistusprosessit 

ja resurssimalliin valmistuksen suorittavat valmistuslaitteet tai työntekijät. MBOM 

muodostetaan EBOM:n pohjalta ja samalla muodostetaan myös BOP. MBOM:ssä tietty 

osa ja sitä vastaava valmistusprosessi BOP:ssä yhdistetään toisiinsa siten, että koko 

tuotteen valmistusprosessi tulee määriteltyä. Samalla yhdistetään jokaiseen osaan ja sen 

valmistusprosessiin tarvittavat resurssit. Tämän jälkeen valmis MBOM ja BOP 

lähetetään ERP järjestelmään hankintaa ja valmistusta varten. 

4.5 Osaluettelon muodostamiseen tarkoitetut järjestelmät 

Tässä kappaleessa keskitytään erityisesti suurissa ja monimutkaisia tuotteita 

valmistavissa yrityksissä käytettäviin osaluettelon muodostamiseen tarkoitettuihin 

järjestelmiin. Nykyään tämän tyyppisissä yrityksissä erilaiset osaluettelot muodostetaan 

yleisimmin PLM-järjestelmien avulla, joista on mahdollista muodostaa integraatiot 

CAD-ohjelmistoihin ja ERP-järjestelmiin. Seuraavaksi esitellään tarkemmin tämän työn 
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simuloinneissa käytettävä 3DEXPERIENCE -tuoteportfolio ja siihen kuuluvat Catia V6, 

Enovia sekä Delmia. Lisäksi esitellään neljä muuta johtavaa osaluetteloiden 

hallinnoinnissa käytettävää PLM-järjestelmää, joiden osalta keskitytään erityisesti 

integraatio mahdollisuuksiin yleisimpien CAD-ohjelmistojen kanssa. Yleisimmät CAD-

ohjelmistot ovat Catia, NX, Creo ja SolidWorks. 

Dassault Systemesin 3DEXPERIENCE -tuoteportfolioon kuuluvat ohjelmistot tarjoavat 

ratkaisuja yrityksen eri organisaatioiden tarpeisiin, kuten markkinointiin, myyntiin ja 

suunnitteluun (Dassault 2018a). Tuoteportfolion ohjelmistoissa kaikki tuotteisiin liittyvä 

tieto tallennetaan keskitetysti yhteiseen tietokantaan, joten perinteistä 

tiedostojärjestelmää ei tarvita (Bernérus & Karlsson 2016, s. 3).  3DEXPERIENCE -

tuoteportfolioon kuuluu esimerkiksi CAD-ohjelmistot Catia V6 ja SolidWorks, 

digitaaliseen valmistukseen tarkoitettu Delmia ja PLM-ohjelmisto Enovia. Tuotteiden 

MBOM:n muodostaminen toteutetaan Delmialla, jonka avulla voidaan myös suorittaa 

valmistusprosessin suunnittelu ja simulointi. (Dassault 2018b) 3DEXPERIENCE -

tuoteportfolioon kuuluvien Catia V6:n ja Delmian välinen integraatio on helppo 

muodostaa, minkä lisäksi järjestelmään on mahdollista integroida myös muita 

yleisimpiä CAD-ohjelmistoja.  

Dassault Systemesin Enovia MatrixOne -tuoteportfolio on 3DEXPERIENCE -

tuoteportfoliota edeltävä PLM-ratkaisu. MatrixOne -tuoteportfolioon kuuluu Enovia 

Engineering Central -tuote, jonka avulla yritys voi hallinnoida tuotteiden 

osaluettelorakenteita. (IBM 2007) Osaluettelorakenteiden muodostaminen ja 

ylläpitäminen suoritetaan internetselaimessa toimivan ohjelmiston avulla, joka tarjoaa 

hyvät työkalut osaluetteloiden hallinnointiin. Järjestelmään ei kuitenkaan ole tarjolla 

kovinkaan hyviä ratkaisuja integraation suorittamiseen yleisimpien CAD-ohjelmistojen 

kanssa.  

Windchill on PTC:n tarjoama PLM-järjestelmä, jonka sisältämien ohjelmistojen avulla 

yritys voi hallinnoida tuotteiden elinkaaren aikaista tietoa, kuten osaluetteloita. 

Järjestelmästä on mahdollista muodostaa hyvä integraatio saman yrityksen tarjoaman 

CAD-ohjelmisto Creon kanssa. (PTC 2018) Integraatio on mahdollista toteuttaa myös 

muiden yleisimpien CAD-ohjelmistojen kanssa, lukuun ottamatta Catia V6:sta. 
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Siemensin Teamcenter PLM-järjestelmä tarjoaa yritykselle mahdollisuuden hallinnoida 

tuotteisiinsa liittyviä osaluettelorakenteita. Teamcenterin avulla yritys voi muun muassa 

hallinnoida mekaniikkaan, elektroniikkaan, ohjelmistoihin ja simulaatioihin liittyvää 

tietoa yhdessä turvatussa paikassa. (Siemens 2015) Järjestelmä tarjoaa hyvän ratkaisun 

integraatioon saman valmistajan NX CAD-ohjelmiston kanssa. Tämän lisäksi 

järjestelmään voidaan suorittaa integraatiot muihin yleisiin CAD-ohjelmistoihin, lukuun 

ottamatta Catia V6:sta. 
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5 LÄHTÖTIEDOT 

Tämän diplomityön tilaajana toimii Valmet Technologies Oy Jyväskylässä. Valmet on 

maailmanlaajuisesti yksi johtavista paperi- ja sellukoneita valmistavista yrityksistä, 

minkä lisäksi Valmet tarjoaa asiakkailleen myös automaation ja servicen palveluita. 

Valmet on ottamassa käyttöön 3DEXPERIENCE -tuoteportfolioon kuuluvan Enovia 

PLM-järjestelmän ja tämän yhteydessä vanha PDM-osaluettelorakenne korvataan 

Delmialla muodostettavaan MBOM:ään. Tässä työssä tutkitaan, miten MBOM:n 

muodostaminen onnistuu Delmialla ja mitä vaatimuksia se asettaa tuotteiden CAD-

mallinnuksessa. Työssä esimerkkituotteena käytetään Valmetin OptiFlo tuoteperheeseen 

kuuluvaa perälaatikkotyyppiä, jossa ei ole sisäistä vaimennusta. Simuloinnit suoritetaan 

pääsääntöisesti tähän perälaatikkoon kuuluvaan Alarunko koottuna -moduuliin. Tämä 

työ toimii alustavana tutkimuksena myöhemmin aloitettavaa pilottiprojektia varten, 

missä testataan MBOM:n muodostamista asiakasprojektin yhteydessä. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin OptiFlo Fourdrinier -perälaatikot, 

Valmetin nykyinen tuotetiedon hallintajärjestelmä sekä nykyisin käytössä oleva 

osaluettelorakenne. Lopuksi eritellään vielä tarkemmin työn tavoitteita. 

5.1 OptiFlo -tuoteperhe 

Valmetin OptiFlo -tuoteperhe rakentuu kahteen pääryhmään: OptiFlo Fourdrinier eli 

tasoviiraperälaatikot ja OptiFlo Gap eli kitaformeriperälaatikot. Tämä työ rajattiin 

käsittämään ainoastaan tasoviiraperälaatikoita, joten OptiFlo -tuoteperheestä käsitellään 

ainoastaan OptiFlo forudrinier -perälaatikoita. Kuvassa 18 on esitetty OptiFlo 

Fourdrinier -perälaatikot. Ylärivissä vasemmalta alkaen on perälaatikko ilman sisäistä 

vaimennusta, monikerrosperälaatikko ja perälaatikko sisäisellä vaimennuksella. 

Alarivissä ovat monikerros- ja yksikerrosperälaatikot, joihin on lisätty aqua-kerros 

massakerrosten väliin. 
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Kuva 18. Valmetin OptiFlo Fourdrinier -perälaatikot. 

OptiFlo fourdrinier -perälaatikot on kehitetty käyttäen hyväksi sekä moduuliperusteista 

että skaalausperusteista tuotealusta-ajattelua. Perälaatikko on paperikoneen leveyden 

perusteella skaalattava tuote, joten sen rakenteet on kehitetty pysymään samanlaisina, 

vaikka koneen leveys muuttuu. Modulaarisuus ilmenee selvästi kuvassa 18, missä eri 

perälaatikkotyyppien sivuprofiilit muistuttavat todella paljon toisiaan. 

Valmetin perälaatikoissa käytetään massaräätälöintiä ja ETO valmistusta eli jokainen 

asiakkaan tilaama perälaatikko suunnitellaan erikseen. Valmistuskustannuksia pyritään 

pienentämään kehittämällä vakio-osia, joita voidaan valmistaa isompia määriä kerralla. 

Tällä hetkellä ilman sisäistä vaimennusta olevan perälaatikon projektisuunnittelun 

lähtökohtana käytetään tuotemalliajattelua ja muissa perälaatikkotyypeissä käytetään 

malliprojektimetodia, mutta tulevaisuudessa ollaan siirtymässä kaikkien 

perälaatikkotyyppien projektisuunnittelussa tuotemallien käyttämiseen. Siirryttäessä 

kaikkien perälaatikkotyyppien kohdalla tuotemalliajatteluun halutaan modulaarisuutta 

kehittää siten, että eri perälaatikkotyypeissä voidaan käyttää mahdollisimman paljon 

samoja moduuleita. 

Modulaarisuuden kehittäminen tarkoittaa, että tulevaisuudessa eri perälaatikkotyyppien 

tuotemallien CAD-rakenteissa voidaan käyttää täsmälleen samoja moduuleita. Tämä 

pienentää tuotemallien ylläpidon kustannuksia, kun tiettyyn moduuliin tulevat 
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muutokset tarvitsee tehdä vain kertaalleen. Samalla virheiden todennäköisyys pienenee, 

kun muutokset tapahtuvat kaikissa perälaatikkotyypeissä samalla kertaa. 

5.2 Nykyinen osaluettelorakenne 

Nykyinen osaluettelorakenne muodostetaan Valmetin käyttöön räätälöidyn 

internetselaimessa toimivan ohjelmiston avulla. Ohjelmisto perustuu Enovia MatrixOne 

-ohjelmistoon, mutta se on hyvin voimakkaasti räätälöity Valmetin käyttöön 

soveltuvaksi. Ohjelmistoa ei ole integroitu käytössä olevien Catia V5 tai V6 -

mallinnusohjelmistojen kanssa, joten PDM-osaluettelorakenteeseen muodostetaan 

CAD-mallin osia vastaavat nimikkeet manuaalisesti.  

Perälaatikon tapauksessa tuotemalliin on muodostettu CAD-mallia vastaava 

osaluettelorakenne, joka toimii projektisuunnittelussa lähtökohtana. Tuotemallin 

osaluettelorakenteeseen kuuluu kaikki eri perälaatikkovariaatiot toteuttavat osa- ja 

kokoonpano-nimikkeet. Projektisuunnittelussa näistä nimikkeistä valitaan kyseiseen 

perälaatikkoon kuuluvat nimikkeet ja ylimääräiset nimikkeet poistetaan 

osaluettelorakenteesta.  Perälaatikossa on paljon leveysriippuvaisia osia ja 

kokoonpanoja, joiden materiaalitiedot tai kappalemäärät muuttuvat paperikoneen 

leveyden mukaan. Näiden osien ja kokoonpanojen materiaalitietoja tai kappalemääriä ei 

voi täydellisesti täyttää tuotemallin osaluetteloon, vaan ne joudutaan 

projektisuunnittelussa manuaalisesti täyttämään koneen leveyden mukaan.  

Nykyisessä tuotemallin osaluettelorakenteessa käytetään haamukokoonpanoja, jotka 

ovat mallinnusta ja osaluettelon muodostamista helpottavia apukokoonpanoja. Nämä 

nimikkeet on merkitty osaluettelorakenteeseen Phantom -tunnuksella, jolloin niitä ei 

siirretä ERP:hen osaluettelon siirron yhteydessä. Haamukokoonpanojen yhteydessä 

osanumerointi aiheuttaa ongelmia ERP:ssä, koska haamukokoonpanoon kuuluvat osat 

siirtyvät ylemmälle tasolle ja näin ollen samalla osanumerolla voi olla kaksi eri 

referenssinimikettä. Piirustuksissa haamukokoonpanoon kuuluvat osat ovat esitetty 

kauttaviivan avulla, missä ennen kauttaviivaa on haamukokoonpanon osanumero ja 

kauttaviivan jälkeen on osan osanumero haamukokoonpanossa.  

Nykyisessä tuotemallin osaluettelorakenteessa tietyt nimikkeet ovat kokoonpanoa ja 

lähetystä varten kahteen kertaan. Tällöin toinen nimike merkitään Pseudo-nimikkeeksi 
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eli sitä osaa ei tilata muiden osien tilauksen yhteydessä, jolloin vältytään tilaamasta 

ylimääräisiä osia. Perälaatikossa on esimerkiksi osia ja kokoonpanoja, jotka 

kokoonpannaan tehtaalla, mutta irrotetaan lähetystä varten. Tällöin 

osaluettelorakenteeseen ne halutaan sekä omalle paikalle rakenteeseen kokoonpanoa 

varten, että lähetystä varten Irto-osat -nimikkeen alle. Pseudo-nimikkeitä käytetään 

myös, kun on aiemman projektin yhteydessä tilattu tietty osa, ja se halutaan käyttää 

myöhemmässä projektissa. Tällöin myöhemmän projektin yhteydessä osa merkitään 

Pseudo-nimikkeellä, jotta sitä ei tilata uudestaan. 

Valmistus- ja kokoonpanopiirustukset siirretään Catiasta piirustusten 

arkistointijärjestelmä Soveliaan. Sovelian ja PDM-osaluettelorakenteen välillä on 

yhteys, minkä ansiosta PDM-osaluettelorakenteen nimikkeestä voidaan suoraan 

navigoida oikeaan piirustukseen Soveliassa.  

CAD-mallin nimikkeiden ja PDM-osaluettelorakenteen nimikkeiden välillä ei ole 

minkäänlaista linkkiä, joten osaluettelorakenteen käytettävyyden takia CAD-mallin 

rakenne on tehty identtiseksi PDM-osaluettelorakenteen kanssa. Nykyinen 

osaluettelorakenne on siis kompromissi suunnittelu- ja valmistusosaluetteloiden välillä. 

Tämän tyyppisten osaluettelorakenteiden muodostaminen ja ylläpitäminen edellyttävät 

saumatonta yhteistyötä valmistuksen ja suunnittelun välillä, jotta suunnittelu- ja 

valmistuskustannukset saadaan pidettyä mahdollisimman pieninä ja samalla tuotteen 

laatu hyvänä. Osaluettelorakenteesta tulee myös hyvin monimutkainen, koska samassa 

osaluettelossa halutaan esittää tuotteen suunnitteluun, valmistukseen ja lähetykseen 

liittyvät työvaiheet. 

Nykyisessä järjestelmässä tuotteelle joudutaan tekemään kaksinkertainen työ luodessa 

sekä CAD- että osaluettelorakenne. Tuotteeseen tehtävät muutokset joudutaan myös 

suorittamaan kahdessa eri paikassa, mikä voi aiheuttaa laatuongelmia tuotteelle. CAD-

malli sisältää paljon tuotteen valmistukseen tarvittavaa tietoa, mitä ei kuitenkaan voida 

käyttää hyväksi ilman kommunikointia CAD-mallin ja osaluettelorakenteen välillä. 

5.3 Työn tavoitteet  

Tämän diplomityön tarkoitus on selvittää Delmian ominaisuudet MBOM:n 

muodostamisessa ja miten CAD-mallin rakenne vaikuttaa muodostusprosessiin. 
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Tavoitteena on mahdollistaa osien valmistukseen liittyvien tietojen siirtäminen suoraan 

CAD-mallista MBOM-nimikkeille, jolloin manuaalisen työn määrä 

projektisuunnittelussa vähenee. Toinen tavoite on mahdollistaa MBOM:n automaattinen 

muodostaminen CAD-mallin pohjalta. Työn tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 

järjestelmän räätälöimistä yhteistyössä Valmetin IT-osaston kanssa. Työssä on tarkoitus 

esittää menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi ja pohtia, miten näitä tulisi käyttää 

hyödyksi perälaatikon tuotemallissa ja projektisuunnittelussa. 

Tämän työn tarkoitus on myös tutkia ilman sisäistä vaimennusta varustetun perälaatikon 

moduulijakoa MBOM:n muodostusprosessin kannalta. MBOM:n muodostaminen 

Delmian avulla asettaa tiettyjä rajoitteita, mutta samalla luo uusia mahdollisuuksia 

perälaatikon moduulijaolle. Tavoitteena on muodostaa suuntaa antava CAD-rakenne, 

jonka avulla nykyisen PDM-osaluettelorakenteen mukainen MBOM on mahdollista 

muodostaa, ja joka toimii perustana CAD-rakenteen muokkaamiselle tulevaisuudessa. 
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6 MBOM:N MUODOSTAMINEN 

Simuloinneissa käytetään 3DEXPERIENCE R2018X versiota, ja siihen kuuluvaa Catia 

V6 CAD-ohjelmistoa sekä MBOM:n muodostamista varten Delmiaa. R2018X 

järjestelmäversio on tällä hetkellä Valmetilla ainoastaan testikäytössä. Tuotannossa 

suunnittelu toteutetaan tällä hetkellä vanhemmalla R2015X järjestelmäversiolla. 

MBOM:n hallinnoimisessa tullaan tulevaisuudessa käyttämään myös internetselaimessa 

toimivaa versiota, mutta kyseinen versio on vielä Dassault Systemesin kehityksen alla. 

Näin ollen sen käyttöä ei simuloida tämän työn puitteissa. 

MBOM:n muodostaminen aloitetaan aukaisemalla haluttu kokoonpano ensin Catialla ja 

tämän jälkeen siirrytään Delmian puolelle valitsemalla kompassista Manufactured Item 

Definition -työpöytä. Ennen siirtymistä Delmian puolelle tulee huomioida, että 

MBOM:n muodostaminen edellyttää Process Planner roolia. Kokoonpano aukeaa nyt 

Delmian puolelle ja aukaisemisen yhteydessä Delmia muodostaa PPRContextin, johon 

kuuluu CAD-malli ja MBOM:n ylimmän tason kokoonpano-nimike. PPRContextin alle 

voidaan lisätä myös prosessivaiheita ja valmistukseen käytettäviä resursseja. Kuvassa 

19 on esitetty CAD-mallin aukaiseminen Manufactured Item Definition -työpöydällä 

MBOM:n muodostamista varten. 

 

Kuva 19. CAD-mallin aukaiseminen Delmian Manufactured Item Definition -

työpöydällä. 
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Vaihtoehtoisesti MBOM:n voi muodostaan myös ilman CAD-mallia ja myöhemmin 

linkittää CAD-malli muodostettuun MBOM:ään. Tällöin siirrytään suoraan Delmian 

Manufactured Item Definition -työpöydälle ja muodostetaan MBOM, jonka jälkeen 

tuodaan CAD-malli samaan PPRContextiin. 

Delmiassa MBOM-rakenteen muodostamiseen on useita erilaisia nimiketyyppejä eri 

käyttötarkoituksia varten, mutta perälaatikon tapauksessa valitaan käytettäväksi neljää 

nimiketyyppiä. Ylemmän tason nimikkeitä ovat Manufacturing Assembly- ja 

Manufacturing Part -nimikkeet. Manufacturing Assembly -nimikettä käytetään 

kokoonpanojen ja Manufacturing Part -nimikettä käytetään valmistettavien osien, joilla 

on piirustus, määrittelemiseen. Ylemmän tason nimikkeisiin voi lisätä alemman tason 

nimikkeitä, joita ovat Provided Part - ja Continous Provided Material -nimikkeet. 

Alemman tason nimikkeisiin ei voi lisätä mitään muita nimikkeitä, joten ne ovat aina 

tuoterakenteessa alimmaisena. Provided Part -nimikettä käytetään erityisesti yrityksen 

ulkopuolelta ostettavien komponenttien määrittelemiseen. Continous Provided Material 

-nimikkeitä on neljä erilaista, joiden avulla voidaan määritellä pituuden, massan, pinta-

alan tai tilavuuden mukaan osan valmistukseen käytettävä materiaali. 

Catiassa ja Delmiassa referenssinimike tarkoittaa tiettyä osaa ja osan referenssitasolla 

on kaikki CAD-mallin muodostamiseen vaadittava tieto. Instanssinimike tarkoittaa 

tietyn referenssinimikkeen ilmentymää CAD-mallissa ja instanssitasolla voidaan 

määrittää esimerkiksi osien paikoitus kokoonpanossa. CAD- ja MBOM-nimikkeiden 

linkittäminen toisiinsa voidaan suorittaa kahden erilaisen linkin avulla. Scope-linkki 

muodostaa yhteyden nimikkeiden referenssitasojen välille, minkä ansiosta tietty CAD-

nimike muodostaa aina saman nimikkeen MBOM:ään. Toisaalta scope-linkki 

kokoonpanonimikkeiden välillä määrittää tarkasti, että kyseiseen kokoonpanoon 

MBOM-nimikkeeseen voi käyttää ainoastaan kyseisen CAD-mallin kokoonpanoon 

kuuluvia alikokoonpanoja ja osia. Tämä tulee huomioida erityisesti silloin kun CAD-

rakenne on erilainen kuin MBOM. Toinen linkkityyppi on Implements-linkki, joka 

muodostaa yhteyden CAD- ja MBOM-nimikkeiden instanssitasojen välille. 

Implements-linkki määrittelee CAD-nimikettä vastaavan MBOM-nimikkeen tietyssä 

tuotteessa tai kokoonpanossa.  
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MBOM-nimikkeet voidaan muodostaa manuaalisesti lisäämällä tyhjiä nimikkeitä 

ylimmän tason MBOM-nimikkeeseen. Tämän jälkeen nimikkeet linkitetään Scope- ja 

Implements-linkkien avulla vastaaviin CAD-rakenteen kokoonpano- tai 

osanimikkeisiin. Linkittämistä helpottaa kuvan 20 mukainen B.I. Essentials -työkalun 

Product Assignment Status -näkymä, joka näyttää värikoodeilla, mitkä CAD-rakenteen 

osat on ja mitkä ei ole linkitettynä MBOM-rakenteeseen.  

 

Kuva 20. B.I. Essentials -työkalu, mikä esittää nimikkeeseen kohdistuvat linkit 

värikoodien avulla. 

CAD-rakennetta vastaava MBOM voidaan myös muodostaa automaattisesti 

Create/Update Manufacturing Assembly -työkalun avulla. Tällöin järjestelmä 

muodostaa CAD-rakenteen pohjalta MBOM:n käyttäjän asettamien määrityksien 

perusteella. Saman työkalun avulla voidaan myös päivittää jo muodostettu MBOM, jos 

CAD-rakenteeseen on tehty muutoksia. 

Kuvassa 21 on esitetty perinteinen MBOM:n hallinnointi näkymä, missä vasemmassa 

reunassa on PPRContextin piirrepuu, johon kuuluu CAD- ja MBOM-rakenne, ja 

oikeassa reunassa visuaalinen puurakenne. Tämä näkymä ei kuitenkaan ole 

käyttäjäystävällinen, mikäli tuote sisältää paljon nimikkeitä. 
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Kuva 21. Normaali näkymä MBOM:n muodostamisessa ja muokkaamisessa. 

Toinen MBOM:n hallinnointi näkymä on kuvassa 22 esitetty Spreadsheet-näkymä. 

Spreadsheet-näkymässä CAD-rakenne on vasemmalla ja MBOM-rakenne oikealla 

puolella, jolloin samaan ikkunaan saadaan paljon enemmän nimikkeitä näkyviin. Näin 

ollen tässä näkymässä paljon nimikkeitä sisältävän tuotteen MBOM:n hallinnoiminen 

on huomattavasti tehokkaampaa kuin normaalissa näkymässä. Lisäksi käyttäjä voi itse 

määritellä näytettävät nimikkeiden attribuutit, mikä helpottaa nimiketietojen täyttämistä 

ja muokkaamista. 

 

Kuva 22. Spreadsheet -näkymä, missä vasemmalla CAD-rakenne ja oikealla MBOM-

rakenne. 

Valmetilla ei ole erillistä EBOM:ää, joten CAD-rakenne vastaa käytännössä EBOM-

rakennetta. Tämän takia MBOM:n muodostaminen CAD-mallin pohjalta tarkoittaa 

käytännössä EBOM:n muuttamista MBOM:ksi. 
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6.1 Simuloinnit 

Simuloinnit MBOM:n muodostamiseksi CAD-mallin pohjalta suoritetaan kahdessa 

vaiheessa. Ennen simulointien aloitusta määritettiin Valmetin suunnittelijoiden ja 

tuotemallin ylläpitäjän kanssa tässä työssä tutkittavat osa-alueet. Tutkittavat osa-alueet 

esitellään yksitellen myöhemmin tässä kappaleessa. 

Ensimmäisessä simuloinnissa muodostettiin MBOM-rakenne manuaalisesti nykyisen 

PDM-osaluettelorakenteen pohjalta, jonka jälkeen CAD-malli linkitettiin MBOM-

rakenteeseen. Simuloinnin yhteydessä huomattiin, että MBOM-rakenteen 

muodostaminen manuaalisesti on varsin yksinkertainen operaatio. Toisaalta 

manuaalinen muodostaminen vaatii paljon hiirellä klikkailua, joten se on työläs 

prosessi. Simuloinnin päätarkoitus oli tutkia Delmian yleisimpien työkalujen käyttöä 

MBOM:n muodostamisessa. Ensimmäisen simuloinnin yhteydessä huomattiin, että 

Spreadsheet-näkymä ja B.I. Essentials -työkalu helpottavat MBOM:n muodostamista 

huomattavasti.  

Ensimmäisen simuloinnin yhteydessä määritettiin ohjelmistoihin tehtävät räätälöinnit, 

joiden avulla mahdollistetaan tuotetietojen siirtäminen CAD-mallista MBOM-

nimikkeille. Räätälöinnit suoritettiin pääasiassa lisäämällä attribuutteja CAD- ja 

MBOM-nimikkeille sekä muodostamalla sääntöjä ohjelmistojen välille, joiden avulla 

CAD-nimikkeen attribuutin tieto siirtyy linkityksen yhteydessä MBOM-nimikkeen 

attribuutille. CAD- ja MBOM-nimikkeille lisättävät attribuutit ja niiden määrittelyn 

tasot on esitetty taulukossa 3. Attribuuttien käytössä on huomioitava, että uuden CAD-

nimikkeen muodostamisen jälkeen nämä attribuutit tulee lisätä manuaalisesti Customer 

Extension -työkalun avulla CAD-nimikkeelle. MBOM-nimikkeille attribuutit tulevat 

automaattisesti. 
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Taulukko 3. Järjestelmään lisätyt attribuutit ja niiden määrittelyn tasot. 

Attribuutti Ohjelmisto Taso 

Manufacturing type Catia ja Delmia Referenssi 

Material Code Catia ja Delmia Referenssi 

Size Catia ja Delmia Referenssi 

Set Quantity MBOM Catia ja Delmia Instanssi 

Width MBOM Catia ja Delmia Referenssi 

Length MBOM Catia ja Delmia Referenssi 

Position Catia ja Delmia Instanssi 

Drawing number Delmia Referenssi 

Drawing revision Delmia Referenssi 

 

Manufacturing Type -attribuutin avulla määritetään CAD-nimikkeelle osan tai 

kokoonpanon valmistuksen mukainen tyyppi. Järjestelmään tullaan myöhemmin 

lisäämään sääntöjä, joiden avulla tämä attribuutin arvo määrittelee MBOM:n 

automaattisen muodostamisen yhteydessä lisättävät nimiketyypit MBOM:ään. Material 

Code ja Size -attribuuttien avulla määritellään CAD-nimikkeelle osan materiaalitiedot. 

Set Quantity MBOM -attribuutin avulla määritetään osien kappalemäärä CAD- ja 

MBOM-nimikkeiden instanssitasoille. Width MBOM ja Length MBOM -attribuuttien 

avulla määritellään nimikkeelle osan aihiomitat. Position-attribuutin avulla määritellään 

tuotteeseen kuuluvien osien osanumerot sekä piirustuksiin että MBOM-rakenteeseen. 

Drawing number ja Drawing revision -attribuutit lisätään ainoastaan MBOM-

nimikkeille ja niiden avulla määritetään nimikkeeseen kohdistuvat piirustustiedot. 

Toisen simuloinnin tarkoituksena oli muodostaa esimerkkituotteelle MBOM 

automaattisesti käyttäen Create/Update Manufacturing Assembly -työkalua. Työn 

aikana Valmetin käyttämien servereiden toiminnassa esiintyi kuitenkin ongelmia, minkä 

takia järjestelmää ei keritty tämän työn aikana kehittää riittävästi MBOM:n 

automaattisen muodostamisen mahdollistamiseksi. Näin ollen toisessa simuloinnissa 

keskityttiin lisättyjen attribuuttien toiminnan testaamiseen. Simuloinnin aikana 

pohdittiin myös, miten järjestelmää tulee tulevaisuudessa räätälöidä, jotta MBOM 

automaattinen muodostaminen olisi mahdollista. 
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6.2 Projektikohtainen konfigurointi 

Perälaatikon tuotemallista projektikohtainen konfigurointi toteutetaan tällä hetkellä 

Product Table- ja Design Table -työkalujen avulla. Design Table -työkalun avulla 

määritetään perälaatikon projektikohtaisia koneen leveydestä riippuvaisia mittoja, ja 

nämä mitat tullaan määrittelemään MBOM:ään myöhemmin käsiteltävien aihiomittojen 

avulla. Tässä kappaleessa käydään läpi projektikohtainen konfigurointi Product Table -

työkalun avulla, ja miten tämä tulee vaikuttamaan tuotemallista muodostettuun 

MBOM:ään. 

Product Table -työkalun avulla muodostetaan valintataulukko, jossa jokainen rivi 

määrittää yhden tuotevariaation. Product Table -työkalun käyttäminen voidaan 

havainnollistaa esimerkin avulla, missä eräässä toimilaitteessa on kolme erilaista 

moottorivaihtoehtoa. Kuvassa 23 on Product Table -työkalun avulla muodostettu 

valintataulukko toimilaitteen moottorivalinnasta. Jokaisen moottorinimikkeen 

aktiivisuus voidaan määrittää valintataulukon jokaisella rivillä true- ja false -

komennoilla. 

 

Kuva 23. Valintataulukko erään toimilaitteen moottorin valinnasta. 

Valintataulukon ohjausta varten CAD-malliin tulee muodostaa kuvan 24 mukainen 

parametri, jolle määritetään mahdolliset arvot Moottori 1, Moottori 2 ja Moottori 3. 

 

Kuva 24. Parametri erään toimilaitteen moottorin valinnasta. 
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Parametrin arvot tulee yhdistää valintataulukon riveihin kuvan 25 mukaisen säännön 

avulla. Sääntö mahdollistaa, että pelkästään parametrin arvoa muuttamalla voidaan 

valita tietty moottori toimilaitteen CAD-malliin. 

 

Kuva 25. Sääntö, joka määrittää parametrin arvon mukaisen rivin product tablesta. 

Manufactured Item Definiton -työpöydällä MBOM:n nimikkeiden päivittämiseen 

käytetään samaa työkalua, kuin MBOM:n automaattiseen muodostamiseen. 

Päivittäminen lisää MBOM-rakenteeseen aktivoituja CAD-nimikkeitä vastaavat 

MBOM-nimikkeet, ja poistaa deaktivoituja CAD-nimikkeitä vastaavat MBOM-

nimikkeet. Päivittäminen edellyttää, että CAD-mallin nimikkeille on määritetty 

yksiselitteisesti minkälaisen MBOM-nimikkeen ne tulevat muodostamaan MBOM-

rakenteeseen. Sama määrittely mahdollistaa myös MBOM:n automaattisen 

muodostamisen CAD-mallin pohjalta. Tämän työn aikana näitä määrityksiä ei keritty 

tehdä servereiden toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia, joten päivittämistä ei 

päästy käytännössä simuloimaan. Määrittely toteutetaan Manufacturing Type -

attribuutin avulla. 



60 

 

Vaihtoehtoinen tapa suorittaa projektikohtainen konfigurointi on käyttää Catian omaa 

konfigurointityökalua. Tämän työkalun avulla on mahdollista käyttää samaa 

konfiguraatiota sekä CAD-mallin että MBOM:n konfiguroimiseen, jolloin MBOM:ää ei 

tarvitse erikseen päivittää. Kaikki tuotteeseen liittyvät konfigurointi vaihtoehdot 

määritellään Catian internetselain versiossa erilliseen konfiguraatio ympäristöön, joka 

tallennetaan Enovian tietokantaan. Catiassa CAD-mallin kokoonpanonimikkeille 

määritellään käytettävä konfiguraatio ympäristö ja kaikille konfiguroitaville osille 

määritellään vaihtoehdot, joissa niitä käytetään. Samat määrittelyt tehdään myös 

MBOM-nimikkeille ja PPR Context -nimikkeelle. Varsinainen konfigurointi voidaan 

suorittaa PPR Context -nimikkeelle, jolloin PPR Contextin uudelleen aukaisun 

yhteydessä sekä CAD-rakenne että MBOM toteuttavat konfiguraation. 

Konfigurointityökalu ei poista nimikkeitä rakenteista, vaan ainoastaan suodattaa 

konfiguraation ulkopuoliset nimikkeet pois rakenteesta, jolloin konfiguraatiota on 

mahdollista muokata projektin aikana. 

6.3 Monistamalla mallinnetut osat 

Monistamalla mallinnetuilla osilla tarkoitetaan yhden osan monistamista useaksi osaksi 

joko samaan referenssinimikkeeseen tai erillisiksi instanssinimikkeiksi. Perälaatikon 

tuotemallissa monistaminen suoritetaan yleisimmin Rectangular Pattern -työkalulla, 

josta käytetään myöhemmin tässä työssä lyhennettä RectPattern. RectPatternin avulla 

osat mallinnetaan samaan referenssinimikkeeseen, jolloin CAD-mallin piirrepuuhun 

tulee näkyviin vain yksi nimike. Toinen tapa on käyttää Assembly Pattern -työkalua, 

josta myöhemmin tässä työssä käytetään lyhennettä AssPattern. AssPatternin avulla 

tietyn osan referenssinimike monistetaan useaksi instanssinimikkeeksi. AssPatternin 

käyttö vaatii aina ohjaavan piirteen, kuten esimerkiksi RectPatternin avulla mallinnetun 

pistejoukon, mikä ohjaa AssPatternilla mallinnettujen osien kappalemäärää ja paikkaa 

CAD-mallissa. Molempia menetelmiä voidaan käyttää parametrisoidun tuotemallin 

yhteydessä, koska osien sijaintia ja lukumäärää tuotteessa voidaan helposti ohjata 

parametrien avulla. RectPatternin käyttäminen on havainnollistettu laippaesimerkin 

avulla kuvassa 26.  
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Kuva 26. RectPatternin avulla mallinnettu laippaesimerkki. 

Kuvassa 27 on esitetty sama laippaesimerkki AssPatternin avulla mallinnettuna, missä 

ohjaavana piirteenä toimii SKELETON-nimikkeeseen kuuluva RectPattern.1 

pistejoukko. 

 

Kuva 27. AssPatternin avulla mallinnettu laippaesimerkki. 

Delmian luontainen tapa on muodostaa jokaisesta CAD-mallin nimikkeestä yksi nimike 

MBOM:ään. Identtisten osien lukumäärä tulee näin ollen MBOM:ään näkyviin saman 

referenssinimikkeen instanssinimikkeiden lukumääränä, joten AssPatternia käyttämällä 
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saadaan osien oikea lukumäärä MBOM:ään. Samalla kuitenkin nimikkeiden määrä 

CAD-mallissa ja MBOM:ssä lisääntyy, jolloin rakenteiden käytettävyys heikkenee. 

Järjestelmään lisätyn Set Quantity -attribuutin avulla voidaan määritellä nimikkeen 

instanssitasolle osien kappalemäärä, jolloin osat voidaan mallintaa RectPatternilla 

samaan referenssinimikkeeseen. Attribuutin arvo saadaan automaattisesti RectPattern -

piirteestä parametrin ja säännön avulla, mikä käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.5. 

Toinen tutkittava osa-alue monistamalla mallinnuksesta on symmetrialla tai peilaamalla 

mallinnetut osat. Tämän tyyppiset osat voivat olla joko täysin identtiset tai toisiinsa 

nähden peilikuvat. Täysin identtisten osien täytyy muodostaa sama referenssinimike 

MBOM:ään, joten ne voidaan mallintaa joko Mirror-työkalun avulla samaan 

referenssinimikkeeseen tai Assembly Symmetria -työkalun, josta tässä työssä käytetään 

lyhennettä AssSymmetry, avulla omiksi instanssinimikkeiksi käyttäen samaa 

referenssinimikettä. Osien, jotka ovat toisiinsa nähden peilikuvat, täytyy muodostaa 

omat referenssinimikkeet MBOM:ään, joten niitä ei voi mallintaa Mirror-työkalun 

avulla samaan referenssinimikkeeseen. Tämän takia peilikuvaosat tulee mallintaa 

AssSymmetryn avulla eri referenssinimikkeiksi, jolloin myös MBOM:ään saadaan 

osille eri referenssinimikkeet. 

Kuvassa 28 on esitetty Mirror-työkalun avulla mallinnetut laipat, jotka ovat samassa 

referenssinimikkeessä. 

 

Kuva 28. Mirror-työkalun avulla mallinnetut laipat. 
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Kuvassa 29 on esitetty AssSymmetryn avulla mallinnetut laipat, joilla on eri 

referenssinimikkeet. Kuvasta huomataan, että AssSymmetryn avulla mallinnettu laippa 

muodostaa oman referenssinimikkeen piirrepuuhun. 

 

Kuva 29. AssSymmetryn avulla mallinnetut laipat, joilla on eri referenssinimikkeet. 

6.4 Aihiomitat 

Osan aihiomitat tarvitaan MBOM-nimikkeiden tietoihin, koska niiden avulla pystytään 

määrittämään osan valmistukseen käytettävän materiaalin tarve. Nykyisessä 

järjestelmässä osan aihiomitat lisätään manuaalisesti PDM-osaluettelorakenteeseen, 

koska PDM-järjestelmän ja Catian välillä ei ole suoraa yhteyttä. Siirryttäessä Delmian 

käyttämiseen MBOM:n muodostamiseksi on mahdollista siirtää aihiomitat suoraan 

CAD-mallista MBOM:ään ilman manuaalista työtä. Aihiomittojen siirtäminen 

toteutetaan järjestelmään tehtyjen sääntöjen avulla, jotka siirtävät CAD- ja MBOM-

nimikkeiden linkityksen yhteydessä CAD-nimikkeen Length_MBOM- ja 

Width_MBOM -attribuuttien arvot vastaaviin MBOM-nimikkeen attribuutteihin.  

Aihiomitat saadaan kirjoitettua CAD-nimikkeen attribuutteihin CAD-malliin 

muodostettavien sääntöjen ja parametrien avulla. Seuraavaksi käydään läpi levy- ja 

putkiosien tapauksessa menetelmät, joiden avulla aihiomitat siirretään CAD-mallista 

CAD-nimikkeen referenssitason tietoihin.  

6.4.1 Levyosat 

Levyosille aihiomitat tarkoittavat osan valmistukseen käytettävän levyn pituus- ja 

leveysmittaa. Levynpaksuus määritetään Valmetin omien materiaalinimikkeiden eli 

VAL-nimikkeiden perusteella, joita Valmetilla ylläpitää oma osastonsa. Aihiomitat 

saadaan CAD-mallista siirrettyä MBOM-nimikkeille Width MBOM - ja Length MBOM 



64 

 

-attribuuttien avulla. Attribuuttien arvot määritellään nimikkeiden referenssitasoille, 

koska aihiomitat tulee olla kaikilla tietyn osan instanssinimikkeillä samat.  

Aihiomitoissa tulee ottaa huomioon levyosan valmistukseen tarvittavat koneistusvarat ja 

hitsauskutistumat. Valmetilla suurimpaan osaan koneistettavista levyosista on 

mallinnettu ensin aihio huomioiden kaikki koneistusvarat ja hitsauskutistumat. Tämän 

jälkeen on mallinnettu tarvittavat koneistukset, jolloin levyosan CAD-malli on 

samanlainen kuin valmis osa.  

CAD-mallista aihion pituus- ja leveysmitta saadaan kirjoitettua attribuutteihin 

käyttämällä parametreja ja sääntöjä. Kuvassa 30 on esimerkki laipan CAD-mallista, 

johon on mallinnettu aihio ja siihen tehtävät koneistukset. Kuvassa vasemmalla on 

aihio-piirre aktiivisena ja oikealla koko laippa, jolloin laipassa näkyy kaikki siihen 

tehtävät koneistukset. 

 

Kuva 30. Laippaesimerkki, missä vasemmalla aihiomalli ja oikealla koneistetun laipan 

malli. 

Aihion leveys ja korkeusmittoja varten muodostetaan sekä pituus että leveys parametri, 

ja nämä parametrit määritetään seuraamaan sketsiä, josta aihio on pursotettu. Mikäli 

osalle ei ole mallinnettuna aihiota, koneistusvarat voidaan lisätä parametriin kaavan 

avulla. Parametrien lisäämisen jälkeen muodostetaan kuvan 31 mukainen sääntö, jonka 

avulla CAD-mallista saadut parametrien arvot siirtyvät laipan CAD-nimikkeen 

referenssitasolle Length MBOM - ja Width MBOM -attribuuttien arvokenttiin. 
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Kuva 31. Sääntö, jonka avulla aihiomitat määritetään referenssinimikkeen attribuuteille. 

Sääntö kirjoittaa aihiomittojen arvot kuvan 32 mukaisesti CAD-nimikkeen 

referenssitason tietoihin. 
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Kuva 32. Laipan CAD-nimikkeen referenssitason tiedot. 

CAD- ja MBOM-nimikkeiden linkityksen yhteydessä attribuuttien arvot siirtyvät 

kuvassa 33 esitettyyn laipan MBOM-nimikkeen instanssitason tietoihin. 
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Kuva 33. Laipan MBOM-nimikkeen instanssitason tiedot. 

Sheet Metal Design -työpöydällä mallinnettujen levyosille ei yleensä ole mallinnettuna 

sketsiä, jonka perusteella aihiomittatiedot saataisiin attribuuteille. Näissä tapauksissa 

CAD-malli voidaan levittää levyksi, jolloin mittatyökalun avulla voidaan määrittää 

levyn pituus- ja leveysmitat. Pituus- ja leveysparametrit voidaan asettaa seuraamaan 

mittatyökalun avulla määritettyjä mittoja. Mittatyökalu antaa mitat 0,001 mm 

tarkkuudella, joten MBOM:ää varten tarvittava pyöristystarkkuus tulee määritellä 

parametriin kaavan avulla. Tämän jälkeen parametrien arvot siirretään CAD-nimikkeen 

attribuuttien arvoksi samanlaisen säännön avulla kuin edellisessä esimerkissä. Kuvassa 

34 on esimerkki särmäämällä valmistettavasta suojalevystä. Kuvassa vasemmalla on 

suojalevy särmättynä ja oikealla suojalevy levitettynä, missä näkyy myös mittatyökalun 

avulla määritetyt aihion pituus- ja leveysmitat.  
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Kuva 34. Vasemmalla suojalevy taitettuna ja oikealla levitettynä. 

Kuvassa 35 on suojalevyn CAD-nimikkeen referenssitason tiedot, missä alareunassa on 

aihiomittojen arvot. 

 

Kuva 35. Suojalevyn CAD-nimikkeen referenssitason tiedot. 
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Kuvassa 36 suojalevyn MBOM-nimikkeen instanssitason tiedot, johon aihiomitat ovat 

siirtyneet CAD- ja MBOM-nimikkeiden linkityksen yhteydessä. 

 

Kuva 36. Suojalevyn MBOM-nimikkeen instanssitason tiedot. 

6.4.2 Putkiosat 

Putkiosille aihiomitta tarkoittaa osan valmistukseen käytettävän putken pituutta. 

Putkiosat mallinnetaan yleensä keskiviivan avulla, jolloin putken pituutta ja muotoa 

voidaan muokata keskiviivaa muokkaamalla. Kuvassa 37 on esimerkki putkesta, joka 

on mallinnettu käyttäen keskiviivaa ja Sweep-työkalua sekä määrittelemällä seinämän 

paksuus ThickSurface-työkalun avulla. 
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Kuva 37. Putken CAD-malli ja piirrepuu. 

Osan valmistamiseen tarvittavan putken pituus saadaan määrittämällä mittatyökalun 

avulla keskiviivan pituus. Tämän jälkeen muodostetaan pituus -parametri ja määritetään 

tämä seuraaman keskiviivan pituutta. Parametriin voidaan määritellä tarvittavat 

leikkausvarat ja MBOM:n vaatima pyöristystarkkuus. Parametrin arvo kirjoitetaan 

CAD-nimikkeen referenssitason Length_MBOM -attribuuttiin samanlaisen säännön 

avulla kuin ensimmäisessä esimerkissä. 

6.5 Osien kappalemäärät 

Aiemmin todettiin, että Delmian luontainen ominaisuus osien kappalemäärän 

ilmaisemiseen osaluettelorakenteessa instanssinimikkeiden lukumääränä heikentää 

CAD-mallin ja MBOM:n käytettävyyttä. Järjestelmään lisätyn Set Quantity -attribuutin 

avulla voidaan määritellä yksittäisen CAD-nimikkeen instanssitasolle nimikkeen 

sisältämien osien kappalemäärä. Tämän avulla voidaan vähentää nimikkeiden määrää 

CAD-rakenteessa ja MBOM:ssä merkittävästi, jolloin käytettävyys paranee. 

Perälaatikon tuotemalliin kuuluvassa CAD-mallissa ei ole kaikkia 

osaluettelorakenteeseen kuuluvia osia, joten Set Quantity -attribuutin arvo täytyy pystyä 

määrittämään myös pelkästään MBOM-nimikkeelle. 

Set Quantity -attribuutti määritellään instanssitasolla, joten CAD-malliin 

muodostettavat säännöt ja parametrit tulee muodostaa siihen kokoonpano-

nimikkeeseen, johon osat kuuluvat. Kokoonpanoon muodostetaan Knowledge 
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Engineering Specification, johon määritetään kappalemäärää kuvaava parametri, joka 

seuraa kappalemäärän määrittävää piirrettä CAD-mallissa. Tämän jälkeen muodostetaan 

sääntö, joka siirtää kappalemäärä -parametrin arvon CAD-nimikkeen instanssitason Set 

Quantity -attribuuttiin. CAD-nimikkeestä kappalemäärä siirtyy MBOM-nimikkeen 

instanssitason tietoihin CAD- ja MBOM-nimikkeiden linkityksen yhteydessä. 

Kappalemäärän siirtäminen CAD-mallista CAD-nimikkeen instanssitason tietoihin 

voidaan havainnollistaa aiemmin esillä olleen RectPatternin avulla mallinnetun 

laippaesimerkin avulla. Laippaesimerkissä laippojen kappalemäärä saadaan CAD-mallia 

ohjaavasta RectPattern -piirteestä. Kuvassa 38 on kappalemäärä parametri, joka on 

asetettu seuraamaan RectPattern -piirteen kappalemäärää. 

 

Kuva 38. Laipan kappalemäärä parametri, jota ohjaa RectPattern -piirre. 

Parametrin arvo siirretään parametrista CAD-nimikkeen Set Quantity -attribuutille 

kuvan 39 mukaisen säännön avulla. 
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Kuva 39. Sääntö, jonka avulla laipan kappalemäärä määritetään nimikkeen 

instanssitason attribuutille. 

6.6 Osanumerointi 

Tuotteen MBOM nimikkeiden ja kokoonpanopiirustusten osanumeroiden yhteneväisyys 

on tärkeää yrityksen toiminnan kannalta, koska virheellinen tieto osanumeroinnissa voi 

johtaa väärien osien tilaamiseen ja tätä kautta ylimääräisiin hankintakustannuksiin. 

Nykyisessä järjestelmässä osanumero muodostetaan manuaalisesti ensin 

kokoonpanopiirustuksiin ja tämän jälkeen samat osanumerot täytetään osia vastaavien 

nimikkeiden attribuutteihin PDM-osaluettelorakenteessa. Saman tiedon täyttäminen 

manuaalisesti kahteen eri ohjelmistoon aiheuttaa virhemahdollisuuden, joten uuteen 

järjestelmään siirryttäessä tutkitaan, miten osanumerot saataisiin siirrettyä 

automaattisesti kokoonpanopiirustusten ja MBOM-nimikkeiden välillä. 

Erilaisten lähestymistapojen puntaroinnin jälkeen päädyttiin toteutusmalliin, missä 

osanumerot täytetään CAD-nimikkeen instanssitason Position-attribuuttiin ja tätä kautta 

ne voidaan siirtää kokoonpanopiirustuksiin ja MBOM-nimikkeisiin. Piirustuksien 

osanumerointia varten Catiaan muodostettiin kuvassa 40 esitetty Balloon_templates -
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katalogi ja sen sisälle Balloon_Number -työkalu, jonka avulla osanumerotieto saadaan 

kokoonpanopiirustukseen CAD-nimikkeen Position-attribuutista. 

 

Kuva 40. Osanumerointi Balloon_Templates -katalogin avulla. 

Osanumeroiden muodostaminen tapahtuu valitsemalla hiiren oikealla painikkeella 

Balloon_Number -nimike ja valitsemalla Instantiate Text. Tämän jälkeen valitaan ensin 

osan sisältä kohta, johon osanumeropallo halutaan kohdistaa ja sitten osan reunaviiva, 

jotta järjestelmä tunnistaa halutun osan. Huomioitavaa on, että tämä ei lukitse 

osanumeropalloa millään tavalla, joten CAD-mallissa osan paikkaa muutettaessa 

osanumeropallo ei seuraa perässä. Osanumeropallo saadaan seuraamaan perässä, jos 

osanumeropallo kohdistetaan osan reunaviivaan. Tällöin osanumeropallo kohdistuu 

suoraan reunaviivaan, mikä heikentää piirustusten luettavuutta. Osalle voidaan 

muodostaa piirustukseen keskiviiva, jolloin osanumeropallon voi kohdistaa tähän 

viivaan. Tällöin osanumeropallo kohdistuu aina oikeaan osaan piirustuksessa, vaikka 

osan paikkaa muutettaisiin kokoonpanossa. Myös piirustuksen luettavuus paranee, kun 

osanumeropallo ei kohdistu osien reunaviivaan. Osanumeropallon kohdistuminen aina 

oikeaan osaan on tärkeää etenkin, kun yritys käyttää tuotemallia, joka sisältää 

piirustukset, projektisuunnittelun lähtötietona. 

6.7 Haamukokoonpanot 

Valmetilla käytetään haamukokoonpanoja CAD-mallien käytettävyyden parantamiseksi. 

Haamukokoonpanot ovat ainoastaan mallinnusta helpottavia, joten näistä 

kokoonpanotasoista ei haluta muodostaa nimikettä MBOM:ään, mutta niihin kuuluvien 

nimikkeiden tulee siirtyä MBOM:ssä ylemmälle kokoonpanotasolle. Nykyinen PDM-

osaluettelorakenne sisältää haamukokoonpanot, mutta niitä ei siirretä ERP:hen 
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osaluettelon siirron yhteydessä. Manuaalisesti MBOM:n muodostaminen Delmialla ei 

aiheuta ylimääräistä työtä haamukokoonpanojen takia, koska ne vain jätetään lisäämättä 

MBOM:ään. MBOM:n muodostaminen automaattisesti edellyttää, että jokaiselle 

haamunimikkeelle määritellään tarkasti, miten ne käyttäytyvät MBOM:n 

muodostamisen yhteydessä. Työn aikana ilmenneiden serveri ongelmien takia 

järjestelmään ei keritty muodostaa sääntöjä, joiden avulla haamukokoonpanojen 

automaattista poistamista olisi voitu simuloida. Kuvassa 41 on esitetty kaavio, miten 

haamukokoonpanojen tulisi käyttäytyä MBOM:n muodostamisen yhteydessä. 

 

Kuva 41. Haamukokoonpanojen käyttäytyminen MBOM:n muodostuksen yhteydessä. 

6.8 Osien massatiedot 

CAD-mallista on mahdollista määritellä osien ja kokoonpanojen massat, kun 

käytettävän materiaalin tiheys on määritelty. Valmetilla Catiaan on määritelty 

oletuksena haponkestävän teräksen tiheys, joten teräksestä valmistettavien osien massat 

saadaan riittävällä tarkkuudella määritettyä. Tällä hetkellä massat määritetään CAD-

mallista, mutta piirustuksiin ja osaluettelorakenteen nimikkeisiin ne täytetään 

manuaalisesti. Jo tällä hetkellä Valmetin käytössä olevaan Catia versioon on räätälöity 

ominaisuus, jonka avulla massatiedot voidaan siirtää suoraan CAD-mallista piirustuksen 

otsikkotauluun. Tätä ominaisuutta ei kuitenkaan vielä käytetä perälaatikon 

tuotemallissa. 

Delmian käyttäminen MBOM:n muodostamisessa mahdollistaa massatietojen tuomisen 

suoraan CAD-mallista MBOM-nimikkeille. Catiassa B.I. Essentialsin Weight Definition 
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-työkalun avulla lasketaan osan tai kokoonpanon massa ja samalla työkalulla massan 

arvo kirjoitetaan CAD-nimikkeen referenssitason tietoihin. Tämä sama määrittely tulee 

tehdä myös, kun halutaan massa siirtää CAD-mallista piirustuksen otsikkotauluun. 

Kuvassa 42 on laskettu kiinnikkeen massa ja määritetty se CAD-nimikkeen 

referenssitasolle.  

 

Kuva 42. Kiinnikkeen massan määrittely B.I. Essentials -työkalun avulla. 

Kuvassa 43 on kiinnikkeen CAD-nimikkeen referenssitason tiedot, missä näkyy 

määritelty massa 47,577 kg. Huomioitavaa on, että osan geometrian muuttamisen 

yhteydessä massatieto ei päivity automaattisesti CAD-nimikkeen referenssitason 

tietoihin. Näin ollen geometrian muuttamisen jälkeen kappaleen massa tulee käydä 

uudelleen määrittelemässä B.I. Essentials -työkalun avulla CAD-nimikkeen 

referenssitason tietoihin. 



76 

 

 

Kuva 43. Kiinnikkeen massa CAD-nimikkeen referenssitason tiedoissa. 

Järjestelmään tehtyjen sääntöjen avulla massatieto siirtyy automaattisesti CAD- ja 

MBOM-nimikkeiden linkityksen yhteydessä MBOM-nimikkeen referenssitason 

tietoihin. Catia määrittelee kappaleiden massat 0,001 kg tarkkuudella, mikä on liian 

tarkka käytettäväksi MBOM:ssä tai piirustuksissa. Tämän takia järjestelmää tehtyihin 

sääntöihin on lisätty pyöristyssäännöt, joiden avulla massan arvo pyöristyy 

automaattisesti noudattaen samoja pyöristyssääntöjä kuin piirustuksissa. Kuvassa 44 on 

kiinnikkeen MBOM-nimikkeen referenssitason tiedot, missä Estimated Weight -

attribuutille on siirtynyt osan massatieto CAD-nimikkeeltä. Huomataan, että massa on 

pyöristynyt arvosta 47,577 kg arvoon 48 kg. 
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Kuva 44. Kiinnikkeen MBOM-nimikkeen referenssitason tiedot. 

6.9 VAL-nimikkeet 

VAL-tunnus on Valmetin oma ostettavien komponentti- ja materiaalinimikkeiden 

tunnistuskoodi. Tällä hetkellä VAL-nimikkeitä hallinnoidaan PDM-järjestelmässä, joten 

uuteen järjestelmään siirtyminen vaatii myös VAL-nimikkeiden hallinnoimisen uudessa 

järjestelmässä. VAL-nimikkeet luodaan Enovia-tietokantaan erilliseen ympäristöön, 

johon käyttöoikeudet tulee olemaan ainoastaan VAL-nimikkeitä hallinnoivalla 

osastolla. Näin kuka tahansa ei pääse muuttamaan VAL-nimikkeiden sisältämiä tietoja, 

mutta kaikki pääsevät käyttämään niitä. VAL-nimikkeitä on tällä hetkellä Valmetilla 

todella paljon, minkä takia niitä ei keretä tämän työn puitteissa muodostaa Enovia 

tietokantaan. Tämän työn aikana muodostettiin muutamia esimerkki VAL-nimikkeitä, 

joiden avulla voidaan simuloida niiden käyttämistä MBOM:ssä.  

Materiaalien VAL-nimikkeet ovat Delmiassa nimiketyypiltään Continous Provided 

Material -nimikkeitä ja ne lisätään MBOM:ään käyttämällä kuvan 45 Insert Exsisting 

Manufactured Item -työkalua ja hakemalla hakutyökalun avulla oikea VAL-nimike. 



78 

 

 

Kuva 45. Insert Existing Manufactured Item -työkalu Delmiassa. 

Tämän jälkeen CAD-nimike linkitetään Implements-linkin avulla vastaamaan MBOM-

nimikettä. Materiaalien kohdalla VAL-nimikettä ei voida linkittää Scope-linkin avulla 

CAD-nimikkeeseen, koska samoja VAL-nimikkeitä tulee pystyä linkittämään erilaisiin 

CAD-nimikkeisiin. VAL-nimikkeen voi jälkeenpäin korvata toisella VAL-nimikkeellä 

käyttämällä kuvan 46 Replace by Existing -työkalua. 
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Kuva 46. Replace by Existing -työkalu Delmiassa. 

Ostettaville osille muodostetaan omat VAL-nimikkeet Provided Part -nimikkeiden 

avulla ja ne linkitetään Scope-linkillä CAD-nimikkeeseen. Scope-linkki mahdollistaa 

aina saman MBOM-nimikkeen käyttämisen tietylle CAD-nimikkeelle. Scope-linkkiin 

lisättiin myös toiminnallisuus, minkä ansioista VAL-osat säilyttävät saman MBOM-

nimikkeen projektille kopioinnin yhteydessä. Ostettavien osien lisääminen 

kokoonpanoon tapahtuu lisäämällä ensin osan CAD-malli kokoonpanon CAD-

rakenteeseen, jonka jälkeen Delmiassa CAD-nimike lisätään kokoonpanoa vastaavaan 

MBOM-nimikkeeseen. Tällöin järjestelmä muodostaa automaattisesti MBOM-

nimikkeeksi aiemmin määritetyn VAL-nimikkeen. VAL-osa voidaan vaihtaa toiseen 

VAL-osaan käyttämällä ensin CAD-nimikkeelle Replace by Existing -työkalua ja sen 

jälkeen MBOM-nimikkeelle vastaavaa työkalua. 

Delmiassa MBOM-nimikkeille on mahdollista määritellä vaihtoehtoisia osia Alternate 

Panel -työkalun avulla. Alternate Panel -työkalun valinta aukaisee Alternate 

Management -näkymän, jossa on kaikki nimikkeelle määritetyt vaihtoehtoiset 
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nimikkeet, ja jossa voidaan lisätä uusia vaihtoehtoisia nimikkeitä. Visuaalisessa 

puurakenteessa nimikkeen kuvakkeeseen tulee plusmerkki, kun nimikkeelle on 

määritelty vaihtoehtoisia osia. Kuvassa 47 on Alternate Management -näkymä 

kuusioruuvin M16x35 ISO 4017 vaihtoehtoisesta ruuvista, jonka standardi on GB/T 

5783. Rivillä näytettävät attribuuttien arvot voidaan määritellä käyttäjän mieltymysten 

mukaan. 

 

Kuva 47. Alternate Management -näkymä, jonka avulla MBOM-nimikkeelle voidaan 

määritellä vaihtoehtoiset nimikkeet. 

Catiassa ei ole ominaisuutta, jonka avulla voitaisiin VAL-osille määritellä 

vaihtoehtoinen osa. Näin ollen vaihtoehtoiden osan VAL-koodi täytyy käydä 

katsomassa MBOM-nimikkeen tiedoista. Kun oikea VAL-osa on lisätty CAD-

rakenteeseen, oikea MBOM-nimike saadaan joko päivittämällä MBOM-rakenne tai 

manuaalisesti uudelleen linkittämällä osa rakenteeseen. Mikäli VAL-osasta ei ole CAD-

mallia, vaihtaminen suoritetaan pelkästään Alternate Panel -työkalun avulla. Alternate 

Management -näkymään on saatavilla toiminto, jonka avulla vanha VAL-nimike 

voidaan korvata suoraan vaihtoehtoisella VAL-nimikkeellä, mutta tämä toiminto ei 

kuitenkaan ole vielä käytössä Valmetin käyttämässä ohjelmistoversiossa. Näin ollen 

simuloinneissa VAL-nimikkeen korvaaminen uudella toteutettiin valitsemalla Alternate 

Management -näkymästä haluttu uusi nimike ja aukaisemalla tämä joko samaan 

PPRContextiin tai uuteen PPRContextiin. Tämän jälkeen vanhan nimikkeen voi korvata 

uudella käyttämällä Replace by Existing -työkalua. Vaihtoehtoisesti Alternate 

Management -näkymästä voidaan ottaa talteen uusi VAL-koodi, ja Replace by Existing 

-työkalun sekä hakutyökalun avulla korvata vanha nimike uudella. 
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6.10 Piirustukset 

Piirustukset sijaitsevat CAD-rakenteen piirrepuussa sen kokoonpanonimikkeen alla 

mihin piirustus kohdistuu. Delmialla MBOM:n muodostamisen ja muokkaamisen 

yhteydessä piirustukset saa avattua piirrepuusta samaan tapaan kuin Catiassa. MBOM-

nimikkeille täytyy määritellä piirustusnumero ja piirustuksen revisio, jotka siirtyvät 

ERP:hen MBOM:n siirron yhteydessä. Tämän takia MBOM-nimikkeille on lisätty 

referenssitason attribuutit Drawing Number ja Drawing Revision. 

Piirustustiedot määritellään referenssitasolla, koska tietyn osan valmistuspiirustuksen 

täytyy olla sama jokaisella saman referenssinimikkeen instanssinimikkeellä. Näin ollen 

piirustustiedot voidaan siirtää ainoastaan Scope-linkin avulla CAD-rakenteesta 

MBOM:ään. Kokoonpanopiirustuksien siirtämisessä ei ole mitään ongelmaa, koska 

kokoonpanonimikkeet voidaan yhdistää Scope-linkillä. Osan valmistuspiirustuksen 

siirtäminen on haasteellisempaa, koska valmistettaville osille täytyy CAD-mallista 

siirtää MBOM:ään sekä piirustustiedot että materiaalitiedot. Materiaalitiedot siirtyvät 

CAD-mallista instanssitasolla materiaalien VAL -nimikkeille, koska näille nimikkeille 

ei voida siirtää referenssitasontietoa. Näin ollen täytyy muodostaa Manufactured Part -

nimike, jonka avulla voidaan siirtää piirustustiedot. CAD-mallissa yksittäiselle 

valmistettavalle osalle on yleensä vain yksi nimike, joten tästä nimikkeestä tulee 

muodostaa sekä Scope-linkki Manufactured Part -nimikkeeseen että Implements-linkki 

Continous Provided Part -nimikkeeseen. 

Valmetilla käytetään tietyissä poikkeustapauksissa avomittapiirustuksia ja 

taulukkopiirustuksia, jotka ovat samanlaisissa osissa käytettäviä vakiopiirustuksia. 

Kuvassa 48 on esitetty yksinkertaistetun levyesimerkin avulla avomittapiirustus, missä 

levyn leveysmitta L muuttuu projektikohtaisesti. Tällöin levyosa saa aina uuden 

nimikkeen projektivaiheessa ja projektisuunnittelijan tulee määritellä projektikohtainen 

mitta L MBOM-nimikkeelle.  
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Kuva 48. Yksinkertaistettu esimerkki avomittapiirustuksesta. 

Kuvassa 49 on esitetty saman levyesimerkin avulla taulukkopiirustus. Tässä esimerkissä 

levyn mitat ovat aina samat, mutta materiaali on joko 1.4404 tai 1.4162. Taulukossa on 

määritelty molempien materiaalivaihtoehtojen mukainen nimike levyosalle MBOM:ään.  

 

Kuva 49. Yksinkertaistettu esimerkki taulukkopiirustuksesta. 

Avomittapiirustuksia käytetään esimerkiksi perälaatikossa leveysriippuvaisille 

valmistettaville osille. Tällöin MBOM:n muodostuksen yhteydessä muuttuvan mitan 

arvo saadaan MBOM-nimikkeelle aihiomittojen yhteydessä. Taulukkopiirustuksellisissa 

osissa jokaiselle erilaiselle osalle tulee muodostaa oma MBOM-nimike. Mikäli 

jokaisesta osasta on oma CAD-malli, voidaan jokaisen osan CAD-nimike yhdistää 

omaan MBOM-nimikkeeseen. Yhtä CAD-nimikettä ei voi yhdistää useaan eri MBOM-

nimikkeeseen. Näin ollen, mikäli taulukkopiirustukseen kuuluvilla osilla on yksi 

yhteinen CAD-malli, voidaan käyttää Alternate Panel -työkalua muiden MBOM-

nimikkeiden määrittelyyn. Kaikki suoraan CAD-mallista saatavat tiedot joudutaan 

kuitenkin täyttämään manuaalisesti, koska MBOM-nimikkeitä ei voi yhdistää CAD-

nimikkeen kanssa. Alternate Panel -työkalun avulla voidaan myös määrittää 
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vaihtoehtoiset osat, jos taulukkopiirustukseen kuuluvista osista ei ole ollenkaan CAD-

mallia. 

6.11 Pseudo-nimikkeet 

Pseudo-nimike tarkoittaa osaluettelorakenteeseen kuuluvaa nimikettä, jota ei haluta 

kuitenkaan lähettää ERP:hen tilaamista varten. Perälaatikossa tämmöisiä osia on 

esimerkiksi tehtaalla kokoonpantavat osat, jotka kuitenkin irrotetaan ja lähetetään 

irrallisena asiakkaalle. Nämä osat esiintyvät osaluettelorakenteessa kahteen kertaan: 

omalla paikallaan tuoterakenteessa ja Irto-osat -nimikkeen alla lähetyksen takia. 

Pseudo-nimikkeitä käytetään myös tilanteissa, joissa aiemmin on vahingossa tilattu 

väärä osa ja se halutaan käyttää uudelleen myöhemmässä projektissa. Tällöin nimike 

merkitään Pseudo-nimikkeeksi, jolloin vältytään ylimääräisten osien tilaamiselta. 

Delmiassa nämä osat voidaan manuaalisesti lisätä kahteen kertaan MBOM:ään 

kopioimalla alkuperäinen MBOM-nimike ja liittämällä uuteen MBOM-nimikkeeseen. 

Perälaatikon osaluettelorakenteessa Perälaatikko -nimike on samalla osaluettelon tasolla 

kuin Irto-osat -nimike. Delmia vaatii, että MBOM:n päätason nimikkeen ja CAD-

rakenteen päätason nimikkeen välille tulee olla Scope-linkki. Tämä linkki estää 

perälaatikon osien kopioimisen Lähetysluettelo -nimikkeeseen. Ongelma voidaan 

korjata lisäämällä CAD-rakenteeseen uusi päätason nimike Perälaatikko koottuna 

Perälaatikko-nimikkeen yläpuolelle. Kuitenkin perälaatikon moduulien uudelleenkäytön 

takia moduulien päätason CAD- ja MBOM-nimikkeen välillä tulee olla Scope-linkki, 

mikä aiheuttaa aiemmin mainitun ongelman Pseudo-nimikkeiden lisäämisessä. 

Tapauksissa, jolloin tietystä osasta tulee vain yksi nimike MBOM:ään ja se halutaan 

merkitä Pseudo-nimikkeeksi, voidaan MBOM-nimikkeelle lisätä attribuutti tätä varten. 

Tällöin attribuutin arvo määrittää ERP integraation yhteydessä, ettei nimikettä lähetetä 

ostoon. Attribuuttia ja määrityksiä ei kuitenkaan tämän työn aikana lisätty 

järjestelmään. 

6.12 Multibodyt 

Käsite multibody tarkoittaa kokoonpanorakennetta, missä kaikki osat on mallinnettu 

samaan referenssinimikkeeseen. Multibodyjä käytetään esimerkiksi yksinkertaisessa 
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hitsatussa levyrakenteessa, missä kaikki valmistuksen vaatimat tiedot on esitetty 

kokoonpanopiirustuksessa. Tämän mallinnustekniikan käyttäminen on vähentynyt 

Valmetilla Catia V6 -ohjelmistoversioon siirryttäessä, mutta joissakin tapauksissa 

multibodyja käytetään vieläkin. Multibodyn avulla mallintaminen on hieman 

nopeampaa kuin osien mallintaminen omiin referenssinimikkeisiin ja näiden 

paikoittaminen toisiinsa nähden. Kuvassa 50 on esitetty hitsattu kannake multibodyn 

avulla mallinnettuna. 

 

Kuva 50. Hitsattu kannake multibodyjen avulla mallinnettuna. 

Multibodyn avulla mallinnetun kokoonpanon osien linkittäminen MBOM-nimikkeisiin 

ei onnistu, koska CAD-rakenteessa osilla ei ole omaa nimikettä. Näin ollen kaikki 

kokoonpanoon kuuluvat MBOM-nimikkeet ja niiden sisältämät tiedot tulee täyttää 

manuaalisesti MBOM:ään. Tämä ei aiheuta ylimääräistä työtä projektisuunnitteluun 

vakiona pysyvillä kokoonpanoilla, koska tiedot voidaan täyttää manuaalisesti 

tuotemalliin MBOM:ään  ja projektille kopioinnin yhteydessä tiedot siirtyvät projektin 

MBOM:ään. Projektikohtaisesti muuttuville osille multibody aiheuttaa lisätyötä, koska 

tällöin MBOM-nimikkeiden sisältämät tiedot tulee täyttää aina projektisuunnittelussa 

manuaalisesti. 
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7 PERÄLAATIKON MODUULIJAKO 

Valmetilla OptiFlo -tuoteperheeseen kuuluvien perälaatikkojen modulaarisuutta ollaan 

tulevaisuudessa kehittämässä siten, että eri perälaatikkotyypeissä voitaisiin 

mahdollisimman paljon käyttää samoja moduuleita. Tämän työn simulointien aikana 

pohdittiin Delmian asettamien rajoitteiden vaikutusta moduulijakoon ja mitä uusia 

mahdollisuuksia Delmia tarjoaa modulaarisuuden kehittämiselle. Seuraavissa 

kappaleissa esitellään Delmian vaikutus modulaarisuuden kehittämiselle ja ratkaisu, 

miten nykyistä CAD-rakennetta tulisi muuttaa MBOM:n muodostamisen kannalta. 

7.1 MBOM:n asettamat haasteet moduulijaolle 

MBOM:n muodostaminen modulaariselle tuotteelle Delmian avulla tarkoittaa, että 

moduulin päätason CAD-nimikkeen ja MBOM-nimikkeen välille tulee muodostaa 

Scope-linkki. Scope-linkki mahdollistaa moduulin uudelleen käytön eri 

perälaatikkomalleissa. Scope-linkki asettaa kuitenkin rajoitteita CAD-mallin 

moduulijaolle, koska Scope-linkki määrittää CAD-mallin kokoonpanon, josta voidaan 

linkittää alikokoonpanoja tai osia MBOM-nimikkeelle. MBOM-nimikkeelle ei voi 

linkittää kokoonpanoja tai osia Scope-linkin määrittämän kokoonpanon ulkopuolelta. 

Tämä on esitetty kuvassa 51, missä vihreät laatikot ovat CAD-nimikkeitä, siniset 

laatikot MBOM-nimikkeitä ja oranssit kaaret ovat Scope-linkkejä. Kuvasta huomataan, 

että osan 4 CAD-nimikettä ei pysty linkittämään vastaavaan MBOM-nimikkeeseen, 

koska Osa 4 ei kuulu Moduuliin 1 CAD-rakenteessa. 
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Kuva 51. Scope-linkin muodostaminen CAD-nimikkeen ja MBOM-nimikkeen välille. 

Scope-linkin asettama vaatimus moduulijaolla tarkoittaa käytännössä sitä, että moduulin 

tulee sisältää samat osat sekä CAD-mallissa että MBOM:ssä. Moduulien sisäisten 

rakenteiden ei kuitenkaan tarvitse olla identtisiä CAD-mallissa ja MBOM:ssä, joten 

voidaan käyttää mallinnusta helpottavia haamukokoonpanoja CAD-mallissa. Samalla 

moduulin CAD-malliin ei ole pakko lisätä kaikkia valmistusvaiheiden mukaisia 

kokoonpanotasoja. Edellä mainitut ominaisuudet mahdollistavat vapaamman CAD-

mallien muodostamisen moduulien sisällä, joten moduulien CAD-malleista on 

mahdollista muodostaa helpommin käytettäviä ja muokattavia. 

7.2 Muutokset CAD-rakenteen moduulijakoon 

Ilman sisäistä vaimennusta varustetun perälaatikon moduulijako on tällä hetkellä 

erilainen CAD-mallissa ja PDM-osaluettelorakenteessa, koska osaluettelorakenne on 

muodostettu jo uuden ERP-järjestelmän vaatimusten mukaiseksi, mutta CAD-malli on 

vielä vanhan ERP:n moduulijaon mukainen. Tässä työssä moduulijaon kehityksessä 

vaatimuksena oli, että MBOM-rakenne on samanlainen kuin nykyinen PDM-

osaluettelorakenne. Näin ollen moduulijaon muutokset tehdään ainoastaan CAD-

rakenteeseen. MBOM:n muodostamisen kannalta perälaatikon CAD-rakenteen 

moduulijako tulee muodostaa siten, että jokaisen moduulin päätason CAD- ja MBOM-

nimikkeen välille voidaan muodostaa Scope-linkki.  
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Kuvassa 52 vasemmalla on perälaatikon nykyisen CAD-rakenteen pääkokoonpanot ja 

oikealla PDM-osaluettelorakenteen vastaavat kokoonpanot. Kuvan kokoonpanojen 

lisäksi CAD-mallissa ja osaluettelorakenteessa on yksittäisiä osia ja kokoonpanoja eri 

puolilla rakennetta. Kuvasta huomataan, että rakenteet eroavat toisistaan merkittävästi. 

 

Kuva 52. Perälaatikon nykyisen CAD-mallin ja osaluettelorakenteen moduulijaot. 

Kuvassa 53 on esitetty MBOM:n muodostamisen kannalta muodostettu uusi CAD-

rakenne. Kuvassa vasemmalla on uusi CAD-rakenne, missä haamukokoonpanot on 

merkitty harmaalla. Oikealla on nykyisen osaluettelorakenteen mukainen MBOM, 

missä manuaalisesti lisättävät nimikkeet on merkitty sinisellä. Moduulien väliset Scope-

linkit on merkitty kuvaan oransseilla viivoilla. 
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Kuva 53. Perälaatikon CAD-rakenne MBOM:n muodostamisen kannalta. 

Perälaatikon CAD-rakenteeseen luodaan uusi pääkokoonpano Perälaatikko koottuna, 

jotta esimerkiksi Vaimennussäiliö- ja Lämmöntasausjärjestelmä -moduulit voidaan 

MBOM:ssä yhdistää Irto-osat -kokoonpanoon kuuluviin nimikkeisiin. Suojalevyt 

koottuna- ja Esiputkitus -kokoonpanoja ei ole ollenkaan osaluettelorakenteessa, joten 

nämä poistetaan myös CAD-rakenteesta. Suojalevyt koottuna sisältää ylärungon, 

alarungon ja ylähuulen suojalevyjä, jotka tulee sijoittaa Alarunko koottuna- ja Ylähuuli 

koottuna -kokoonpanoihin. Esiputkitus -kokoonpano sisältää erilaisia putkiosia, jotka 

siirretään niihin kokoonpanoihin, missä ne osaluettelorakenteessakin sijaitsevat. 

Jakotukki-, Laimennuselementti-, Vaimennussäiliö- tai Lämmöntasausjärjestelmä -

kokoonpanoihin ei tarvitse tehdä muutoksia MBOM:n muodostamisen kannalta.  

Ylähuuli koottuna- ja Ylähuuli -kokoonpanoja ei ole osaluettelorakenteessa, joten niitä 

ei ole pakko sisällyttää CAD-malliin. Kyseiset kokoonpanot kuitenkin helpottavat 

CAD-mallin käyttämistä, joten niitä ei poisteta CAD-mallista. Tällöin ne tulee määrittää 

haamukokoonpanoiksi, jolloin ne eivät muodosta nimikettä MBOM:ään. Ylärunko 

moduuli-, Ylähuulen runko- ja Kärkilista -kokoonpanoihin ei tarvitse tehdä suuria 

muutoksia MBOM:n muodostamisen kannalta. 

Edellä esitetyssä uudessa CAD-rakenteen moduulijaossa mainittiin ainoastaan 

suurimmat kokoonpanot ja ne, joihin tulee merkittävimmät muutokset nykyiseen 
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verrattuna. Pieniä osien ja kokoonpanojen siirtelyjä joudutaan myös tekemään, ja näissä 

siirroissa tulee noudattaa aiemmin mainittua Scope-linkin asettamaa rajoitusta. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Simuloinneissa järjestelmään räätälöitiin toiminnallisuuksia, joiden avulla CAD-

mallista saadaan siirrettyä tuotetietoja MBOM-nimikkeille. Simuloinneista myös selvisi 

tiettyjä mallinnusmenetelmiä, joiden avulla MBOM:n muodostaminen helpottuu. 

Simulointien yhteydessä määritettiin vaatimukset MBOM:n muodostusprosessin 

automatisoinnille ja pohdittiin vaikutuksia perälaatikon CAD-rakenteen moduulijakoon. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään simuloinneista saadut tulokset ja pohditaan, miten 

näitä tulisi käyttää hyväksi perälaatikon tuotemallissa. Lisäksi arvioidaan 

simuloinneissa käytetyn Delmian käytettävyyttä MBOM:n muodostuksessa. 

8.1 MBOM:n muodostaminen 

MBOM:n manuaalinen muodostaminen on varsin yksinkertainen operaatio, mutta 

ensimmäisen simuloinnin aikana huomattiin, ettei se ole kestävä ratkaisu MBOM:n 

muodostamisessa suuren työmäärän takia. Tämä oli etukäteen odotettavissa ja 

ensimmäisen simuloinnin päätarkoitus olikin tutkia Delmian yleisimpien työkalujen 

käyttämistä MBOM:n muodostamisessa. 

Simuloinneissa todettiin, että MBOM:n muodostamisessa tärkeässä roolissa on CAD-

nimikkeiden linkitys MBOM-nimikkeisiin. Scope- ja Implements-linkit siirtävät eri 

tyyppistä tietoa CAD-nimikkeeltä MBOM-nimikkeelle, joten linkkityypin valinnassa 

tulee olla huolellinen. Pääsääntönä voidaan pitää, että Scope-linkkiä tulisi käyttää aina 

kun se vain on mahdollista. Scope-linkki on vahvempi linkki, koska se muodostaa 

yhteyden CAD-nimikkeen ja MBOM-nimikkeen referenssitasojen välille. Materiaali-

nimikkeiden linkityksessä CAD-nimikkeeseen ei voida käyttää kuitenkaan Scope-

linkkiä, koska materiaalien MBOM-nimikkeet ovat standardinimikkeitä. Näin ollen 

näiden linkityksessä tulee käyttää Implements-linkkiä. 

VAL-osia hallinnoi Valmetilla oma osastonsa, joka muodostaa tarvittavat MBOM-

nimikkeet ja yhdistää nämä Scope-linkeillä CAD-malleihin. Näin ollen VAL-osat 

lisätään tuotteiden CAD-malleihin, ja MBOM:n muodostamisen yhteydessä järjestelmä 

käyttää standardi MBOM-nimikkeitä. Vaihtoehtoiset VAL-nimikkeet määritetään 

MBOM-nimikkeelle Alternate Panel -työkalun avulla ja korvaaminen toteutetaan ensin 

CAD-mallissa, jonka jälkeen MBOM-rakenteessa. 
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Simulointien yhteydessä huomattiin, että piirustusten käyttäminen MBOM:n 

muodostamisessa on helppoa, kun ne voidaan avata omaan ikkunaansa Catialla samalla, 

kun MBOM on omassa ikkunassaan. Piirustustietojen siirtäminen MBOM-nimikkeelle 

tarkoittaa, että perälaatikon tuotemallissa jokaisella piirustuksen sisältävällä CAD-

nimikkeellä tulee olla Scope-linkki MBOM-nimikkeeseen. Piirustustiedon voi toki 

myös lisätä manuaalisesti MBOM-nimikkeelle, mutta tämä samalla lisää työn määrää 

joko tuotemallin muodostuksessa tai projektisuunnittelussa. 

Avomittapiirustuksien muuttuvan mitan pituus saadaan MBOM-nimikkeelle samaan 

tapaan kuin aihiomitat, joten näitä piirustuksia voidaan jatkossakin käyttää perälaatikon 

tuotemallissa. Taulukkopiirustukset tarkoittavat useassa erilaisessa osassa käytettävää 

vakiopiirustusta, missä taulukon avulla on esitetty kaikki siihen piirustukseen kuuluvat 

nimikkeet. Mikäli kaikista taulukkopiirustukseen kuuluvista osista on oma CAD-malli, 

MBOM-nimikkeet voidaan linkittää niitä vastaaviin CAD-nimikkeisiin. Mutta, jos 

jokaisesta osasta ei ole omaa CAD-mallia, ei linkityksiä voi suorittaa. Tämä ei täysin 

estä taulukkopiirustusten käyttämistä, mutta tätä kannattaa vielä tarkemmin tutkia ennen 

pilottiprojektin aloitusta. 

Pseudo-nimikkeiden käyttäminen on periaatteessa täysin mahdollista Delmian 

MBOM:ssä, mutta Scope-linkki asettaa suuren haasteen näiden määrittämisessä. Scope-

linkki isäntänimikkeessä estää siihen kuuluvan lapsinimikkeen kopioimisen 

isäntänimikkeen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että Scope-linkkejä ei voisi käyttää juuri 

ollenkaan kokoonpanojen linkittämiseen. Toisaalta Scope-linkki mahdollistaa CAD-

mallien uudelleenkäytettävyyden ja tietojen siirtämisen. Näin ollen Pseudo-nimikkeiden 

lisääminen tulee suorittaa tyhjillä nimikkeillä, joilla ei ole mitään yhteyttä CAD-malliin. 

Tämä ei kuitenkaan ole millään tavalla kestävä ratkaisu, joten tämän työn jälkeen 

Valmetin tulee tutkia perusteellisesti Pseudo-nimikkeiden tarpeellisuutta ja uusia 

ratkaisuja niiden määrittelemiseen. 

8.2 Projektikohtainen konfigurointi 

Perälaatikon tuotemallissa konfigurointi eli osien ja kokoonpanojen aktiivisuustilojen 

muutokset on toteutettu product table -työkalujen avulla, joiden avulla ei kuitenkaan 

voida konfiguroida MBOM:ää. Tuotemalli sisältää sekä CAD-mallin että MBOM:n, 

joten MBOM tulee pystyä päivittämään CAD-mallin konfiguroinnin jälkeen. 
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Päivittäminen edellyttää, että CAD-rakenteen nimikkeille on määritetty yksiselitteisesti 

niistä muodostettavat MBOM-nimikkeet. Määritteleminen tarkoittaa, että esimerkiksi 

haamukokoonpanoksi merkityt CAD-nimikkeet eivät muodosta MBOM-nimikettä ja 

haamukokoonpanoon kuuluvat osat ja kokoonpanot siirtyvät MBOM-rakenteessa 

ylemmälle tasolle. Kyseistä määrittelyä ei tämän työn puitteissa keritty suorittamaan, 

mutta tarvittavat attribuutit on lisätty ohjelmistoihin. Ohjelmistoihin tehdään 

tulevaisuudessa näiden attribuuttien välille sääntöjä, jotka mahdollistavat määrittelyn. 

Vaihtoehtoinen konfigurointimenetelmä on käyttää Catian omaa konfigurointityökalua, 

jonka avulla voidaan konfiguroida sekä CAD-malli että MBOM, jolloin MBOM:ää ei 

tarvitse erikseen päivittää konfiguroinnin kannalta. Tämän työkalun käyttäminen 

tarkoittaisi, että perälaatikon tuotemallin CAD-mallissa ja MBOM:ssä olisi kaikki 

erilaiset osavariaatiot. Projektille kopiointi suoritetaan konfiguroimattomasta 

tuotemallista, jonka jälkeen vasta suoritetaan tilauksen mukainen konfigurointi. Tämä 

mahdollistaa konfiguroinnin muuttamisen, jos projektiin tulee muutoksia kesken 

suunnitteluprosessin. Konfigurointityökalun testaamiset ja simuloinnit ovat vielä 

alkutekijöissä, joten tämän työkalun käyttöä tulee tutkia ja simuloida huolella ennen 

päätöksiä käyttöönotosta. 

8.3 Mallintaminen 

Perälaatikon alarungossa on paljon identtisiä levyosia, jotka on mallinnettu 

RectPatternin avulla samaan referenssinimikkeeseen. Näiden osien mallintaminen 

AssPatternin avulla omiksi instanssinimikkeiksi muodostaisi perälaatikon CAD-

rakenteeseen ja MBOM:ään yli 50 uutta nimikettä, mikä heikentäisi tuotemallin 

käytettävyyttä merkittävästi. Näin ollen identtisten osien mallintaminen kannattaa 

jatkossakin suorittaa RectPatternin avulla ja kappalemäärät määritellä Set Quantity -

attribuutin arvona. Sama koskee identtisiä Mirror-työkalun avulla mallinnettuja osia, 

joiden tapauksessa kappalemäärä pysyy aina vakiona.  Peilattavat osat ja kokoonpanot 

tulee mallintaa aina omiin referenssinimikkeisiin joko AssSymmetryn avulla tai 

itsenäisesti mallintamalla. AssSymmetryn avulla mallinnettuna vähennetään tuotemallin 

muokkaamiseen käytettävää aikaa, koska muutoksia ei tarvitse tehdä molempiin osiin 

erikseen 
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Multibody-rakenteen käyttämistä kannattaa välttää perälaatikon tuotemallissa, koska ne 

rajoittavat järjestelmän kyvykkyyttä siirtää tietoja CAD-mallista MBOM:ään. 

Perälaatikon leveyden mukaan muuttuvien kokoonpanojen mallintaminen multibody-

rakenteena aiheuttaa lisätyötä projektisuunnitteluun, koska jokaisessa projektissa näiden 

kokoonpanojen sisältämien MBOM-nimikkeiden tiedot joudutaan täyttämään 

manuaalisesti. Perälaatikon tuotemallissa on esimerkiksi rintatelan suihkuputki 

mallinnettu multibody-rakenteeksi. Suihkuputki sisältää paljon osia ja se on vahvasti 

parametrisoitu, joten sen uudelleen mallintaminen on työläs prosessi. Toisaalta 

suihkuputki on toisesta rakenneryhmästä kopioitu malli, joten se sisältää perälaatikolle 

tarpeetonta tietoa. Suihkuputki sisältää myös useita VAL-osia, joita multibody-

rakenteen takia ei pystytä yhdistämään virallisiin VAL-nimikkeisiin. Näin ollen 

suihkuputki tulisi uudelleen mallintaa siten, että jokainen osa muodostaa oman CAD-

nimikkeen. Tämä aiheuttaa jonkin verran lisätyötä tuotemallin muodostuksessa, mutta 

samalla vähentää työn määrää projektisuunnittelussa. Projektista toiseen vakiona 

pysyvien kokoonpanojen kohdalla multibody-rakenteita ei välttämättä tarvitse uudelleen 

mallintaa, koska näissä tapauksissa MBOM-nimikkeet ja niiden sisältämät tiedot 

lisätään vain kerran perälaatikon tuotemalliin. 

8.4 Tietojen siirtäminen CAD-mallista MBOM:ään 

Perälaatikossa aihiomitat tulee määrittää kaikkien valmistettavien osien CAD-

nimikkeisiin, jolloin ne siirtyvät MBOM-nimikkeeseen linkityksen yhteydessä. 

Aihiomitat voidaan siirtää suoraan CAD-mallista MBOM-nimikkeelle, mutta tämä 

vaatii uusien parametrien ja sääntöjen muodostamista CAD-malliin. Perälaatikon 

tuotemallissa projektikohtaisesti muuttuvien osien kohdalla kannattaa ehdottomasti 

aihiomitat määritellä seuraamaan CAD-mallia, koska tämä vähentää 

projektisuunnittelussa työn määrää huomattavasti. Vakio-osille ja osille, joiden 

aihiomitat harvoin muuttuvat projektikohtaisesti kannattaa aihiomitat määritellä 

manuaalisesti tuotemallin CAD-nimikkeille, jolloin projektille kopioinnin yhteydessä ne 

siirtyvät automaattisesti projektimalliin. 

Perälaatikon tuotemalliin ei ole mallinnettuna kaikkia siihen kuuluvia putkia tai letkuja, 

joten näille osille aihiomitat joudutaan syöttämään manuaalisesti MBOM-nimikkeen 

attribuuttikenttään. Projektisuunnitteluun käytettävän työn määrää voidaan vähentää 

mallintamalla kaikki putket ja letkut, joiden pituudet on mahdollista määrittää 
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parametrien avulla, ja jotka muuttuvat projektikohtaisesti. Putket ja letkut voidaan 

mallintaa esimerkiksi rautalankamallina. Vakiona pysyviä putkia ja letkuja ei ole pakko 

mallintaa tuotemalliin, koska ne voidaan lisätä myös pelkästään tuotemallin 

MBOM:ään. Kaikkien putkien ja letkujen mallintaminen tuotemalliin olisi kuitenkin 

suotavaa, koska tällöin CAD-malli vastaisi paremmin todellista perälaatikkoa. 

Osien kappalemäärien määrittämiseen pätee samat lainalaisuudet kuin aihiomitoille. 

Perälaatikon alarungossa esimerkiksi väliripojen lukumäärä riippuu perälaatikon 

leveydestä, jolloin tämä kannattaa sääntöjen avulla määrittää seuraamaan CAD-mallin 

muutoksia. Toisaalta identtisten Mirror-työkalun avulla mallinnettujen päätyripojen 

lukumäärä on aina sama, joten tämä kannattaa manuaalisesti täyttää tuotemalliin.  

Perälaatikon tuotemalliin on hyvin vähän mallinnettu standardikomponentteja, kuten 

ruuveja, koska mallin koko kasvaisi käytettävyyden kannalta liian suureksi. Tämän 

takia näille osille joudutaan manuaalisesti lisäämään nimike ja nimikkeen tiedot 

MBOM:ään. Perälaatikko sisältää hyvin paljon ruuveja, joten näiden laskeminen ja 

lisääminen MBOM:ään vaatii yllättävän paljon työaikaa projektisuunnittelussa. Jotta 

projektisuunnittelussa työn määrää voidaan vähentää, perälaatikon tuotemalliin tulee 

lisätä yksi nimike jokaisesta erilaisesta ruuvista. Tämä ei merkittävästi vaikuta 

perälaatikon tuotemallin käytettävyyteen, koska perälaatikossa käytetään hyvin paljon 

samoja ruuveja. Ruuvit kiinnitetään aina johonkin toiseen osaan mallinnettuun 

reikäsarjaan, jolloin ruuvien kappalemäärä on mahdollista määrittää tämän piirteen 

avulla ja näin ollen ruuvien määrää ei tarvitse laskea projektisuunnittelussa. Tätä samaa 

menettelytapaa tulee käyttää aina, jos samaa standardikomponenttia on paljon ja 

kappalemäärä muuttuu projektikohtaisesti. 

Simuloinneissa todettiin, että osanumerointi saadaan siirrettyä CAD-nimikkeistä sekä 

kokoonpanopiirustuksien osanumeropalloihin että MBOM-nimikkeiden tietoihin. Tämä 

tarkoittaa, että osanumerointi tulee määritellä perälaatikon tuotemallissa CAD-

nimikkeiden Position-attribuuttiin, jolloin kokoonpanopiirustusten ja MBOM:n 

osanumeroinnit vastaavat aina toisiaan. Perälaatikkoon kuuluviin 

kokoonpanopiirustuksiin tulee ainakin koneen leveyden mukaan liikkuvien osien 

osanumeropallot määrittää seuraamaan osaa. Osan reunaviivaan kohdistaminen ei ole 

piirustuksen visuaalisuuden kannalta käytännöllinen ratkaisu, joten osille kannattaa 

muodostaa keskiviiva, johon osanumeropallo voidaan kohdistaa. Esimerkiksi alarungon 
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rivat muuttavat paikkaa perälaatikon leveyden muuttuessa, joten näille osille edellä 

mainittua menetelmää kannattaa käyttää. Kokoonpanopiirustuksissa vakiona pysyvien 

kuvantojen kohdalla ei kannata tehdä linkittämistä tai paikkojen lukitsemista, koska 

tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä tuotemallin muodostamisessa. 

Osanumeroinnin osalta haamukokoonpanojen aiheuttamaa ongelmaa ERP:ssä ei 

muodostu Delmian avulla muodostetussa MBOM:ssä, koska haamukokoonpanot 

poistetaan MBOM:n muodostamisen yhteydessä. Haamukokoonpanoille ei siis tarvitse 

määrittää omaa osanumeroa, joten osanumeroita ei tarvitse merkitä kauttaviivan avulla. 

Tällöin jokainen kokoonpanon osanumero vastaa tasan yhtä referenssinimikettä 

MBOM:ssä. 

Massatietojen siirtäminen CAD-mallista MBOM-nimikkeelle toteutetaan B.I. Essentials 

-työkalun ja järjestelmään tehtyjen sääntöjen avulla. B.I. Essentials -työkalulla 

määritetään ensin kappaleen massa CAD-nimikkeen referenssitason tietoihin. Tämän 

jälkeen CAD-nimike linkitetään MBOM-nimikkeeseen, jolloin massatieto siirtyy 

automaattisesti CAD-nimikkeeltä MBOM-nimikkeelle. Jo aiemmin Catiaan on 

räätälöity toiminnallisuus, jonka avulla massatieto siirretään piirustuksien 

otsikkotauluun, mutta tätä ei vielä käytetä perälaatikon tuotemallissa. Kun siirrytään 

MBOM:n muodostamiseen Delmialla, on kannattavaa ottaa molemmat 

toiminnallisuudet käyttöön, koska molemmat vaativat saman massan määrittelyn CAD-

mallissa. 

8.5 Vaatimukset automatisoinnille 

Tämän työn aikana järjestelmää ei ehditty kehittämään niin pitkälle, että 

automatisointiprosessia olisi voitu simuloida. Näin ollen työn aikana määritettiin 

vaatimukset MBOM:n muodostusprosessin automatisoinnille. Ennen prosessin 

simulointia ohjelmistoja tulee räätälöidä siten, että muutosprosessin yhteydessä CAD-

nimikkeet muodostavat juuri oikean nimiketyypin MBOM:ään. Oletuksena ohjelmistot 

muodostavat Physical Product -nimikkeille Manufacturing Assembly-nimikkeen ja Part 

-nimikkeille Provided Part -nimikkeen MBOM:ään.  

Taulukossa 4 on esitetty perälaatikon tuotemalliin kuuluvien erityyppisten osien CAD-

nimiketyypit ja minkälaiset MBOM-nimikkeet tulisi näille muodostaa MBOM:n 



96 

 

automaattisen muodostuksen yhteydessä. Kokoonpanoille ja VAL-komponenteille ei 

räätälöintiä tarvitse tehdä, koska Delmia muodostaa automaattisesti näille oikeat 

nimikkeet. Valmistettava osa + piirustus tarkoittaa esimerkiksi levyaihiosta 

koneistettavaa osaa, jonka Part -nimikkeeseen kuuluu valmistuspiirustus. MBOM:ssä 

tällaisen osatyypin tulee muodostaa Manufactured Part -nimike, minkä avulla 

piirustustieto saadaan siirrettyä MBOM-nimikkeelle. Manufactured Part -nimikkeeseen 

tulee muodostaa Continous Provided Material -nimike, jotta aihion materiaalitiedot 

saadaan MBOM:ään. Valmistettava osa tarkoittaa esimerkiksi hitsattavaan 

levyrakenteeseen kuuluvaa levyosaa, jonka leikkaamiseen tarvittavat tiedot löytyvät 

levyrakenteen kokoonpanopiirustuksesta. Näin ollen muodostusprosessin yhteydessä 

tarvitsee muodostaa ainoastaan aihion materiaalitietoja varten Continous Provided 

Material -nimike.  

Taulukko 4. CAD-nimikettä vastaavat MBOM-nimikkeet perälaatikon tuotemallissa. 

Osatyyppi CAD-nimiketyyppi MBOM-nimiketyyppi 

Kokoonpano Physical Product Manufacturing assembly 

VAL-komponentti Part Provided Part 

Valmistettava osa + 

piirustus 
Part 

Manufactured Part + Continous 

Provided Material 

Valmistettava osa  Part Continous Provided Material  

 

Oikean nimiketyypin valinta toteutetaan Manufacturing Type -attribuutin arvon avulla. 

Ohjelmistojen välille tulee muodostaa säännöt, joiden avulla MBOM:n automaattinen 

muodostaminen valitsee muodostettavan nimiketyypin tämän attribuutin arvon avulla. 

Manufacturing Type -attribuutille voidaan valita myös arvot Phantom tai Not in 

MBOM, jotka tarkoittavat, ettei niistä CAD-nimikkeistä muodosteta nimikettä 

MBOM:ään. Phantom arvo tulee myös siirtämään kaikki CAD-nimikkeen 

lapsinimikkeitä vastaavat MBOM-nimikkeet ylemmälle tasolle MBOM:ssä. 

Perälaatikon tuotemallin parametrisoinnin ohjaamiseen käytettävien skeleton -

nimikkeiden attribuutille annetaan arvo Not in MBOM, jolloin ne eivät koskaan 

muodosta nimikettä MBOM:ään. 

Tuotemallin MBOM:ään tulee lisätä kokoonpanotasoja, joille ei ole vastaavaa 

kokoonpanoa CAD-mallissa. Nämä kokoonpanotasot lisätään MBOM:n automaattisen 



97 

 

muodostamisen jälkeen manuaalisesti. Mikäli näihin MBOM-nimikkeisiin tulee liittää 

piirustuksia, täytyy piirustustiedot täyttää manuaalisesti. CAD-mallissa nämä 

piirustukset voidaan muodostaa pääkokoonpanoon kuuluvaan haamukokoonpanoon. 

Tuotemallin muokkaaminen tietojen siirtämisen ja automatisoinnin mahdollistamiseksi 

vaatii paljon työtunteja ja henkilöstöresursseja. Tässä työssä simuloinnin kohde 

Alarunko koottuna -moduuli sisältää paljon projektikohtaisesti muuttuvia osia, joten 

kaikkien tarvittavien sääntöjen muodostamiseen kului aikaa noin yhden työpäivän 

verran. Alarunko koottuna -moduuli on nimikkeiden lukumäärän mukaan laskettuna 

noin 1/10 koko perälaatikon tuotemallista, joten tämän perusteella koko perälaatikon 

tuotemallin muokkaamiseen kuluisi aikaa noin 10 työpäivää. Perälaatikon muut 

moduulit sisältävät kuitenkin suhteessa paljon enemmän vakio-osia kuin 

projektikohtaisesti muuttuvia osia, joten todellisuudessa perälaatikon muokkaamiseen 

vaadittava työaika on arviota huomattavasti pienempi. 

8.6 Perälaatikon moduulijako 

Tässä työssä esitelty ratkaisu CAD-mallin moduulijaolle on pelkästään MBOM:n 

muodostamisen näkökulmasta ja sillä olettamuksella, että MBOM on nykyisen PDM-

osaluettelorakenteen mukainen. Ratkaisussa siis muokataan CAD-malli siten, että siitä 

voidaan muodostaa nykyistä PDM-osaluettelorakennetta vastaava MBOM-rakenne. 

Ratkaisun mukaiset muutokset eivät ole suuria, joten ne voidaan helposti tehdä ennen 

pilottiprojektin aloitusta. Lopulliset päätökset CAD-mallin muokkaamisesta Valmet 

tekee tämän työn pohjalta ennen pilottiprojektia. 

Tulevaisuudessa eri perälaatikkotyyppien tuotemallien muodostuksen yhteydessä 

tehtävässä perälaatikon modulaarisuuden kehityksessä tulee ottaa huomioon MBOM:n 

muodostamisen aiheuttamat rajoitteet ja mahdollisuudet. Scope-linkki asettaa isoimman 

rajoitteen, minkä mukaan moduulit tulee sisältää samat osat ja kokoonpanot niin CAD-

rakenteessa kuin MBOM-rakenteessa. Toisaalta moduulien sisällä rakenteet voivat olla 

erilaisia. Mitä paremmin perälaatikko on jaettu itsenäisiin moduuleihin, sitä vähemmän 

työtä tulevaisuudessa tuotemallien muodostaminen ja ylläpitäminen vaativat. Moduulit 

tulisi kehittää valmistuksen kannalta itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin ne voidaan 

esittää myös MBOM:ssä omina moduuleina. Tällöin myös CAD-malli olisi 

yksinkertaisempi rakentaa, kun on tarkalleen selvillä mitkä osat kuuluvat moduuleihin. 
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CAD-mallin ja MBOM:n muodostamisen lisäksi myös tuotehallinta ja valmistus 

vaikuttavat merkittävästi perälaatikon modulaarisuuden ja moduulijaon kehittämiseen. 

CAD-mallin ja MBOM:n muodostamisen kannalta moduulit tulisi olla suhteellisen 

pieniä kokonaisuuksia, jolloin niitä olisi helppo vaihdella CAD-mallissa. 

Tuotehallinnan kannalta moduulit eivät kuitenkaan saa olla liian pieniä, koska liian 

pienet moduulit lisäävät ylläpidettävien moduulien määrää ja näin ollen kustannuksia 

tuotehallintaan. Valmistus asettaa omat rajoitteensa moduulien suhteen, koska tietyt osat 

ja kokoonpanot voidaan valmistaa vain tietyssä järjestyksessä, ja näin ollen mitä tahansa 

kokoonpanoja ei voida yhdistää itsenäiseksi moduuliksi. Modulaarisuuden 

kehittämisessä tulisikin olla jokaisesta osa-alueesta henkilöitä mukana, jolloin voidaan 

löytää kaikkia osapuolia miellyttävä moduulijako. 

8.7 Käyttöliittymän käytettävyyden arviointi 

Delmia on käyttöliittymältään samanlainen kuin Catia V6, joten Valmetin 

suunnittelijoiden on helppo siirtyä Delmian käyttämiseen MBOM:n hallinnoimisessa. 

Nykyisessä versiossa latausajat kasvavat merkittävästi, kun siirrytään isompiin 

rakenteisiin, joten mahdollisuuksien mukaan tulisi muokata aina pieniä rakenteita tai 

moduuleita kerrallaan. Järjestelmästä löydettiin simulointien aikana runsaasti bugeja ja 

ongelmia, mutta nämä ovat korjattavissa ennen pilottiprojektin aloitusta. 

Scope-linkin poistaminen MBOM:n välikokoonpanonimikkeeltä aiheuttaa 

virheilmoituksen B.I. Essentials -työkalulle ja estää sen toiminnan. Virheilmoituksen 

saa poistettua uudelleen linkittämällä kaikki kyseisen kokoonpanonimikkeen 

lapsinimikkeet. Tämä on työläs prosessi, joten järjestelmän tulevassa päivitetyssä 

versiossa ei saa samanlaista virhettä syntyä. Delmian Spreadsheet -näkymä on erittäin 

käyttökelpoinen MBOM-nimikkeiden tietojen täyttämiseen, mutta nykyisessä versiossa 

aihiomittojen, positionumeroiden tai kappalemäärien täyttäminen ei toimi oikein. Nämä 

arvot voidaan täyttää oikein nimikkeen Properties -taulukon avulla, mutta tämä ei ole 

yhtä tehokas työskentelytapa kuin Spreadsheet -näkymä. Spreadsheet -näkymässä usean 

osan linkittäminen samalla kertaa ei onnistu, mikä hidastaa nimikkeiden manuaalista 

linkittämistä merkittävästi. CAD- ja MBOM-nimikkeille muodostetuissa attribuuteissa, 

joissa arvo valitaan pudotusvalikolla, on ongelmia, joiden takia valintaa ei pystytä tällä 

hetkellä suorittamaan.  
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Valmetin IT-osasto tutkii edellä mainittuja bugeja ja ongelmia sekä raportoi tarvittaessa 

Dassaultille, jotta ongelmat saadaan korjattua ennen pilottiprojektin aloitusta. Kun nämä 

bugit ja ongelmat on saatu korjattua, paranee Delmian käytettävyys huomattavasti ja 

pilottiprojekti voidaan käytettävyyden puolesta aloittaa. 
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9 YHTEENVETO 

Valmet on siirtymässä uuden PLM-järjestelmän käyttämiseen ja osana tätä 

muutosprosessia vanha PDM-osaluettelorakenne korvataan uudella Delmian avulla 

muodostettavalla MBOM:llä. Delmia mahdollistaa CAD-mallin linkittämisen suoraan 

MBOM-nimikkeisiin, jolloin MBOM:n muodostusprosessia on mahdollista 

automatisoida. Linkittäminen mahdollistaa myös valmistuksen kannalta tärkeiden 

tietojen siirtämisen suoraan CAD-mallista MBOM-nimikkeille. 

Tämän diplomityön aiheena oli tutkia MBOM:n muodostamista Delmian avulla. 

Tutkimukset suoritettiin simuloimalla MBOM:n muodostusprosessia perälaatikon 

tuotemallista. Työn tarkoituksena oli selvittää oikeat tavat rakentaa CAD-mallit, jotta 

MBOM:n muodostaminen onnistuu ja se olisi mahdollisimman tehokasta. Lisäksi 

järjestelmää oli tarkoitus räätälöidä Valmetin käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. 

Räätälöintien tarkoituksena oli mahdollistaa tietojen tuominen CAD-mallista MBOM-

nimikkeille ja MBOM:n automaattinen muodostaminen CAD-mallin pohjalta. Työn 

aikana oli myös tarkoitus tutkia perälaatikon moduulijakoa MBOM:n muodostamisen 

näkökulmasta. 

Ennen varsinaisten simulointien aloittamista muodostettiin simulointisuunnitelma 

Valmetin suunnittelijoiden ja IT-osaston kanssa. Simulointisuunnitelmaan kerättiin 

tärkeimmät tutkittavat osa-alueet ja määriteltiin vaatimuksia osa-alueiden 

toteuttamiseksi. Varsinaiset simuloinnit suoritettiin kahdessa vaiheessa ja 

simulointikohteeksi valittiin perälaatikon Alarunko koottuna -kokoonpano, koska se on 

sopivan pieni kokonaisuus, mutta silti sisältää monipuolisesti erilaisia osia. 

Ensimmäisessä simulointivaiheessa muodostettiin PDM-osaluettelorakenteen mukainen 

MBOM manuaalisesti ja tämän jälkeen linkitettiin CAD-rakenteen nimikkeet MBOM-

nimikkeisiin. Ensimmäisen simulointivaiheen tarkoitus oli tutkia Delmian toimintaa ja 

samalla kartoittaa järjestelmän kehittämistä varten kehitettäviä osa-alueita. Samalla 

määritettiin myös CAD- ja MBOM-nimikkeille lisättävät attribuutit, joiden avulla 

voidaan siirtää valmistuksen tarvitsemaa tietoa CAD-mallista MBOM-nimikkeille. 

Attribuuttien avulla on myös tarkoitus mahdollistaa MBOM:n automaattinen 

muodostaminen tulevaisuudessa. 
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Toisen simuloinnin tarkoitus oli muodostaa MBOM automaattisesti CAD-rakenteesta, 

mutta servereiden toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia tätä ei keritty suorittamaan 

tämän työn puitteissa. Näin ollen toisessa simuloinnissa testattiin tietojen siirtämistä 

CAD-mallista MBOM-nimikkeille ja erilaisia mallinnusteknisiä ratkaisuja, jotka 

helpottavat MBOM:n muodostamista. Samalla määritettiin tarkemmin vaatimuksia 

automaattisen MBOM:n muodostamisen mahdollistamiseksi. Toisen simuloinnin aikana 

tutkittiin myös perälaatikon moduulijakoa, koska MBOM:n muodostaminen Delmian 

avulla aiheuttaa tiettyjä rajoitteita, mutta samalla myös uusia mahdollisuuksia 

moduulijaon kannalta. 

Ensimmäisessä simuloinnissa huomattiin, että MBOM on helppo muodostaa 

manuaalisesti ja linkittää sen jälkeen CAD-malliin. Prosessi on kuitenkin suhteellisen 

työläs, koska jokainen nimike joudutaan manuaalisesti ensin lisäämään ja sen jälkeen 

linkittämään CAD-nimikkeen kanssa. Delmian käyttäminen oli helppoa, kun pohjalla 

oli kokemusta Catia V6 käytöstä. Toisessa simuloinnissa todettiin järjestelmään lisätyt 

attribuutit toimiviksi ja näiden avulla tiedot saatiin siirrettyä CAD-mallista MBOM-

nimikkeille. Tietojen siirtäminen suoraan CAD-mallista MBOM-nimikkeille vaatii 

erillisten parametrien ja sääntöjen luomista CAD-malliin, joten tämä kannattaa tehdä 

ainoastaan projektikohtaisesti muuttuville tiedoille. Muut tiedot voidaan täyttää 

tuotemalliin manuaalisesti, jolloin ne siirtyvät kopioinnin yhteydessä projektimalliin. 

Tämän työn perusteella perälaatikon CAD-malliin ei tarvitse tehdä kovin suuria 

muutoksia mallinnusteknisessä mielessä. Suurimman työn aiheuttaa CAD-mallista 

MBOM-nimikkeille siirrettävän tiedon vaatimat parametrit ja säännöt, jotka tulee 

muodostaa CAD-malliin. Nämä muutokset eivät ole välttämättömiä pilottiprojektin 

kannalta, joten muutokset voidaan tehdä vähitellen perälaatikon tuotemalliin. 

Perälaatikon CAD-mallin moduulijako voidaan osia ja kokoonpanoja siirtelemällä 

muuttaa nykyisen osaluettelorakenteen mukaiseksi, mikä mahdollistaa pilottiprojektin 

aloittamisen. CAD-mallin tehtävät muutokset vaativat kuitenkin resursseja tuotemallin 

muokkaamiseen. Näillä ratkaisuilla ei varsinaisesti kehitetä perälaatikon 

modulaarisuutta, ainoastaan muokataan CAD-mallin moduulijako vastaamaan 

osaluettelorakennetta. Tulevaisuudessa muiden OptiFlo -tuoteperheeseen kuuluvien 

perälaatikkotyyppien tuotemallien muodostamisen kannalta perälaatikon moduulit tulisi 
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kehittää itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, mikä vähentäisi tuotemallien muodostamiseen ja 

ylläpitämiseen käytettävien resurssien määrää. 
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