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Pääkirjoitus

Positiivinen asiakaskokemus perustuu 

hyvään tuotekokemukseen

V eret seisauttava asiakasko-

kemus ,  Cus tomer  Expe r i ence , 

on yhä useamman yr i tyksen ta-

voitteena. Ehkä tähän on pyr itty 

jo aikojen alusta, mutta varsinkin 

viime vuosina se on nostettu yh-

deks i  s t r a teg i an  ku lmak i veks i .

Asiakaskokemuksen merkityksen 

voi jokainen meistä ymmärtää ja 

se on si inä mielessä mielenki in-

to inen,  et tä  törmäämme as iaan 

päivittäin – niin hyvässä kuin pa-

hassak in .  Myönte inen  (n i i nku in 

myös kielteinen) asiakaskokemus 

syöpyy mie leen ja s i i tä he lpost i 

kilautetaan myös kaverille. Ja kun 

e l ämme some-a i kakau t t a ,  n i i n 

“hyvä kello kauas kuuluu” on vielä 

enemmän totta kuin aikaisemmin.

Ostokäyttäytymisen muutoksen 

vuoksi – tarkoitan täl lä sitä, että 

tuotteet hankitaan yhä useammin 

verkkokaupasta – positiivisen asia-

kaskokemuksen muodostamiseen 

tarvitaan eri asioita kuin perintei-

sessä kivijalka-mallissa. Jouheva ja 

luotettavan tuntuinen ostokokemus 

tuottaa ihmiselle hyvää oloa. Luo-

tettavuus, varsinkin maksamisen 

ja toimitusvarmuuden osalta, ko-

rostuu verkkokauppaostoksissa.

Mutta mikä on positiivisen asia-

kaskokemuksen perusta? Sanoisin, 

että tuotekokemus, Product Experi-
ence. Jos asiakas ei saa hyvää ku-

vaa tuotteesta, niin ostoprosessi ei 

todennäköisesti käynnisty lainkaan. 

Kun puhutaan verkkokaupasta, niin 

tuotekokemus ei voi perustua perin-

teiseen malliin, jossa asiakas “hipe-

löi” tuotetta ja saa siihen konkreet-

tisen tuntuman. Tuote pitää kyetä 

esittämään digitaalisesti sellaisessa 

muodossa, että asiakas saa tarvit-

semansa tiedon, voi luottaa tietoon 

ja saa ehkä jopa sellaista tietoa, jota 

hän ei ollut osannut odottaakaan.

Dig i taa l isen tuotekokemuksen 

muodostavat tuotet iedot,  tuote-

kuvat, videot, tarinat, muiden ko-

kemukset, tuotekonfigurointi jne. 

Mahdollisuuksia tuotekokemuksen 

muodostamiseksi on paljon. Mut-

ta mitä enemmän tietoa tarjotaan 

asiakkaalle, sitä haastavammaksi 

tulee varmistaa t ietojen luotetta-

vuus, ajantasaisuus ja oikeellisuus. 

Puutteel l iset ja virheel l iset t iedot 

johtavat helposti kielteiseen tuo-

tekokemukseen ja  ostoprosess i 

stoppaa jo alkuunsa. Asiakkaan on 

helppo sulkea sivu ja valita toinen 

kauppapaikka. Tutkimusten mukaan 

kaikki asiakkaat pitävät laadukkaita 

tuotet ietoja yhtenä merkittävänä 

tekijänä ostopäätöksen tekemiseen.

Luotet tav ien,  a jantasa is ten ja 

oikeellisten tietojen lisäksi asiakkat 

arvostavat s i tä,  että t iedot ovat 

eheät eri kanavissa. Tarkoitan tällä 

sitä, että tieto on samansisältöinen 

eri kanavissa. Jos tiedot poikke-

avat toisistaan eri paikoissa, niin 

asiakas saa helposti epäluotettavan 

kuvan tiedoista ja siis tuotteesta.

Tuotetietojen kohdentaminen asi-

akastarpeeseen on myös yhä mie-

lenkiintoisempi tapa lisätä positi i-

vista tuotekokemusta. Tämä ei tar-

koita sitä, että tiedot pitäisi pystyä 

kohdentamaan jokaisen yksittäisen 

asiakkaan mukaan, vaan kohden-

taminen voi perustua esimerkiksi 

as iakastarpeeseen ta i  s i ja int i in .

Kuten olen aiemmin todennut, niin 

asiakasrajapinnassa esi tettäv ien 

tuotetietojen hallinta ei voi perustua 

manuaalisiin prosesseihin, eikä tie-

tojen hallinta tänä päivänä ole mah-

dollista ilman kytkeytymistä yrityk-

sen taustajärjestelmiin, joissa tieto 

pitkälti synnytetään. Asiakasrajapin-

nassa voidaan kyllä hallita brändin 

vaatimia ulkoasumäärittelyitä, mutta 

käytänössä sisältö kokonaisuudes-

saan on hallittava ydinjärjestelmis-

sä osana l i iketoimintaprosesseja.

Mei l lä  on s i is  tarve:  ostopää-

tökseen johtavan tuotekokemuk-

sen muodostaminen ja tieto, että 

tämän toteuttamiseks i  tarv i taan 

t uo te t i e toa ,  j oka  on  synny te t -

t y  y d i n j ä r j e s t e l m i s s ä .  E n ä ä  e i 

puutu  ku in  nämä to is i i nsa  ky t -

k e v ä  v ä l i k e r ro s  t a i  - k e ro k s e t .

Edellä mainittujen väl ikerrosten 

toteuttamiseksi on olemassa eri-

laisia konsepteja ja arkkitehtuuri-

ratkaisuja. Näistä ylieisin käytössä 

oleva ratkaisu perustuu edel leen 

point-to-point - integraat iomal l in, 

mutta uudet konseptit ja mallit ovat 

tulleet jäädäkseen. Yhä useammin 

puhutaan alustataloudesta, palve-

luarkkitehtuurista, API-taloudesta, 

API-arkkitehtuurista, mikropalve-

luista jne. Nämä tulevat muokkaa-

maan tapaa, miten asiakasrajapinta 

ja yritysten ydinjärjestelmät tule-

vat kytkeytymään tulevaisuudes-

sa. Näistä l isää myöhemmin… 
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päätoimittaja Jukka Kall ioinen

050 436 4310

jukka.kall ioinen@valokyna.fi



Puheenjohtajan palsta
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Minna Innala

CAD/CAM-yhdistys

puheenjohtaja
minna.innala@cadcamyhdistys.fi
Luettavissa myös: 
http://www.cadcamyhdistys.fi/blogi.html

O len mielenkiinnolla seurannut 

keskustelua digitalisaatiosta ja tie-

don hyödyntämisen tärkeydestä. 

T ieto, informaatio ja data ovatkin 

nousseet suureen arvoon ja useis-

sa yhteyksissä maalataan näiden 

pohjalta tulevia uusia l i iketoiminta-

mahdoll isuuksia. Silt i en malta olla 

ihmettelemättä, miksi  yr i tyksissä 

ei oikeasti tietopääomaa arvosteta 

niin korkealle, että sitä johdettaisiin 

muiden strategisten osa-alueiden 

tavo in .  Y r i t ykses tä  l öy t yy  ky l l ä 

esimerkiksi talousjohtaja, tuotan-

tojohtaja, henkilöstöjohtaja tai tie-

tohall intojohtaja, mutta tiedonhal-

l intajohtaja loistaa poissaolollaan!

Ta rko i tan  henk i l öä ,  j oka  vas-

t a i s i  konse r n i t a so i ses t i  y r i t y k -

s e n  t i e t o p ä ä o m a s t a  s e k ä  s i -

s ä l t ö  e t t ä  h a l l i n t o m i e l e s s ä .

Nykykäy tännö i l l ä  k i i nn i t e tään 

ky l l ä  huomio ta  es imerk i ks i  j ä r-

jes te lmäarkk i tehtuur i in  ja  t ie to-

turva-asioihin, mutta käyttäjätar-

velähtöinen data-arkki tehtuur i  ja 

informaatiovirtojen optimoint i  jää 

l i ian use in ot tamatta huomioon. 

Nykytavoil la l i iketoimintayksiköissä 

tai jopa osastokohtaisesti otetaan 

use in  samaan tarko i tukseen er i 

t i edonha l l i n t a j ä r j es te lm iä  käy t -

töön, koska yl immässä johdossa 

e i  tunn is te ta  pää l lekkä isyyks iä . 

Tämä ei voi ol la pitemmän päälle 

jä rkevää.  S i i lokeh i t tämise l lä  tu -

lee vain l isäkuluja ja informaation 

pi rsta lo i tuminen useampaan t ie-

tojär jestelmään, i lman yhtenäistä 

yd in t i edonha l l i nnan  s t ra teg iaa , 

vaikeuttaa toimintaa entisestään.

Tehdään si is näennäiskehitystä. 

Useampi t iedonhal l intaan l i i t tyvä 

kehittämishanke ja pari digitalisaa-

tiosuunnitelmaa meneil lään, mutta 

näiden li ittyminen toisiinsa jää huo-

maamatta. Käyttäjät näkevät, mutta 

saavat harvoin äänensä kuuluviin.

Enterprice Content Management 

-johtaja koordinoisi koko konsernin 

näkökulmasta yli l i iketoimintarajo-

jen tarvelähtöistä tietojärjestelmien 

kehitystä. Hän kykenisi kelaamaan 

eri osapuolten tarpeet toteutuskel-

poiseksi strategiaksi. Koska monien 

yritysten tietopääoman kulmakiviä 

ovat toimialasta ri ippuen tuote- tai 

laitostiedot, myös teknisten datojen 

hal l intaan l i i t tyvät jär jestelmät ja 

toimintatavat kuuluisivat luontevasti 

hänen tont i l leen. Tehtävän tekee 

haastavaksi se, että ei enää puhuta-

kaan yhden alueen osaajasta, vaan 

esimerkiksi pelkästään konfiguraa-

tionhall innan luotsaamiseksi oike-

aan suuntaan tarvitaan syväl l istä 

ymmärrystä l i iketoiminnan tarpeis-

ta, tiedonhall innan käytännöistä ja 

t ie to jä r jes te lmis tä .  Kokona isuu-

desta tulee eheämpi, jos mukaan 

li itetään vielä käsitys ohjelmistois-

ta, joi l la informaatiota tuotetaan.

Nykyisin korostetaan paljon yh-

dessä tekemis tä  ja  verkosto jen 

hyödyntämistä.  Asiantuntemusta 

luu l is i  löytyvän pal jon myös yr i-

tyksen sisältä. Enemmänkin kyse 

on osaamisen koordinoinnista ja 

as i an tun t i j o iden  o rgan i so inn i s -

ta  o ike is i in  kohte is i in .  Tä l la isen 

i n n o s t a v a n  p o r u k a l l a  t e h t ä v ä n 

kehityksen, jossa haetaan ratkai-

suja tunnistettuihin juurisyihin, soisi 

ulottuvan myös datojenhall intaan. 

Näin mahdollistetaan:

- yr i tyksen toiminta ajantasaisen   

   ja helposti hyödynnettävän tiedon 

   pohjalta

-  kaikille osapuolille yhtenäinen ko-

   konaiskuva

- helposti hall ittavat l i iketoiminta-

   prosessit ja

- tarkoituksen mukainen toiminnan 

   kehittäminen,

jolloin:

-  virheet vähenevät

-  riskit pienenevät ja

-  toiminta on kustannustehokasta.  

Yrityksen tietopääoma huomion 

kohteena



CCY:n sääntömääräinen syysko-

kous pidettiin 28.11.2018 Mediapo-

liksen tiloissa Tampereen Tohlopissa. 

Kokouksessa vahvistettiin toiminta-

suunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2019. Toiminnan suuntaviivoihin tu-

levalle vuodelle ei tehty suuria muu-

toksia, vaan toiminta jatkuu pitkälti 

samalla konseptilla. Merkittävimmät 

toimintamuodot ovat seminaarien ja 

tapahtumien järjestäminen, tutki-

mustoiminta, jäsenten verkostoitu-

misen edistäminen sekä Valokynä-

lehden ju lkaiseminen. Yhteisest i 

kuitenkin todettiin, että uusia toimin-

tamuotoja kartoitetaan ja pyritään 

löytämään toimintamal le ja, jotka 

entistä paremmin palvelisivat jäse-

nistöä tämän päivän vaativissa CAD/

CAM/CAE/PLM/BIM-tehtäv issä .

Syyskokouksen ohjelmaan kuu-

lu i  myös puheenjohta jan ja hal-

l i tuksen jäsenten val inta. Minna 

Inna la  j a t kaa  yhd i s t yksen  pu-

heenjohta jana ja myöskään hal-

l i tuksen kokoonpanoon e i  tu l lut 

muutoks ia.  Hal l i tuksen jäseninä 

ja tkavat  Matt i  Hannus ,  Jukka 

Kallioinen, Helena Malinen, Ta-

pio Saarinen ja Juha Sihvonen. 
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CCY:n uutisia

Ve r t ex  Sys tems  Oy :n  p i t kä -

aikainen työntekijä Veijo Nieme-

lä menehtyi 8.9. äkil l iseen saira-

uskohtaukseen Äkäslompolossa. 

Hän ol i  kuol lessaan 68 vuot ias.

Veijo tuli Vertex Systems Oy:n (enti-

nen Ins.tsto Lujuustekniikka Oy) palve-

lukseen 08.12.1982. Alkuun Veijo toimi 

sekä putkistosuunnitteluohjelmiston, 

että talosuunnitteluohjelmiston tuki- ja 

koulutushenkilönä. 1985 Veijo Niemelä 

siirtyi myyntitehtäviin. Kun yrityksel-

le luotiin ensimmäinen varsinainen 

organisaatio 1989, hänet nimitettiin 

myyntijohtajaksi vastaamaan sekä 

koneensuunnittelun että sähkösuun-

nittelun myynnistä ja toimituksista. 

Veijo Niemelä oli myös yrityksen 

johtoryhmän jäsen sen perusta-

misesta alkaen ja hänellä oli mer-

kittävä rooli Vertex Systems Oy:n 

kasvussa ja menestyksessä. Hän 

to imi  myös p i tkään CAD/CAM-

yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

Vei jo jäi eläkkeel le 12.06.2015 

kun hänen pitkä ja hieno työura 

Vertexi l lä ol i kestänyt 33 vuotta. 

Veijo oli myös erittäin aktiivisesti mu-

kana Vertexin henkilökunnan monissa 

vapaa-ajan toiminnoissa. Eläkkelle jää-

tyäänkin Veijo piti tiivistä yhteyttä enti-

siin työtovereihin ja oli vielä elokuussa 

mukana perinteisellä Lapin vaelluksella.

Tunsimme Veijon huumorintajui-

sena, sovittelevana ja rehellisenä, ja 

hän tuli hyvin toimeen asiakkaittensa 

kanssa hankalissakin t i lanteissa. 

Vertexin työntekijöiden keskuudessa 

Veijo oli erittäin pidetty ja arvostettu 

ja hänen yllättävää poismenoaan jää 

moni vertexläinen syvästi suremaan.

Mikael Piekkala

Hallituksen puheenjohtaja ja 

Veijon pitkäaikainen ystävä

In Memoriam Veijo Niemelä 1950-2018

Veijo Niemelä (kuvan keskellä) keskustelemassa Jukka Kallioisen kanssa Alihankinta-messuilla syksyllä 2015.
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Malliperustainen tuotemäärittely tarjoaa uuden tavan esittää tuotetta koskevat 

vaatimukset ilman perinteistä piirustusta. Malliperustaisessa tuotemäärittelyssä 

suunnittelija voi käyttää aikansa piirustusten laadinnan sijasta tuottavampiin teh-

täviin. 3D-tuotemallia voidaan hyödyntää suoraan muissa tuotannon vaiheissa 

ilman virheille altista piirustusten tulkintaa ja käsin tehtävää tiedon siirtoa järjes-

telmästä toiseen. Tekninen tuotedokumentointi on standardisoitu kansainvälises-

ti. Standardeissa annetaan säännöt myös malliperustaiseen tuotemäärittelyyn. 

Suomalaisen teollisuuden olisi hyvä omaksua standardisoidut menettelyt heti 

alussa, koska myöhemmin vääriä toimintamalleja on hankala muuttaa. Täs-

sä artikkelissa tehdään katsaus 3D-tuotemäärittelyä koskeviin standardeihin.

Tuotemäärittely 3D-malleissa

Jukka-Pekka Rapinoja

1. Johdanto

Tällä hetkellä työkappaleen tuo-

temäärittely (ts. mitat, toleranssit ja 

muut tuotetta koskevat spesifikaa-

tiot) tehdään pääasiassa 3D-mal-

lista generoituihin 2D-piirustuksiin. 

2D-piirustusten esittämistapa on 

ollut hämmästyttävän samanlainen 

jo yli sata vuotta! Nykyään CAD-

ohjelmat luonnol l isest i  tuottavat 

2D-piirustusten geometrian, mutta 

piirustuksen mitoittaminen on yhä 

manuaalista ja aikaa vievää työtä. 

A ikaa  mi to i t tamiseen on  tok i 

käytettävä, koska nimenomaan mi-

toitus ja muut tuotemäärittelyt rat-

kaisevat, millainen osasta loppujen 

lopuksi tulee. Hyvän tuotemääritte-

lyn avulla parannetaan laatua, val-

mistettavuutta ja vaikutetaan kus-

tannuksiin positiivisesti. Huono tai 

puutteell inen tuotemäärittely taas 

aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia.

2D-piirustusten käyttämisessä on 

monia ongelmia. Niiden tuottaminen 

ja ylläpitäminen on työlästä. Lisäksi 

kaikki piirustuksia lukevat joutuvat 

muodostamaan työkappaleen kol-

miulotteisen muodon mielessään 

sekä ets imään monimutka is is ta 

p i i rustuksista tarv i t tav ia t ieto ja.

Hiljalleen yleistyvä uusi tapa on 
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es i t tää tuotemäär i t te ly  suoraan 

3D-tuotemal l issa.  P i i rustusta e i 

tä l lö in  ta rv i ta  vä l t tämät tä  la in-

kaan. Tätä tekni ikkaa kutsutaan 

ma l l iperusta iseks i  tuotemäär i t -

te lyksi  (MBD, Model Based De-
f i n i t i on ) .  MBD: l l ä  on  merk i t t ä -

viä etuja, joskin myös rajoitteita. 

I tse asiassa moni suunnittel i ja 

on jo käyttänyt huomaamattaan 

MBD-tekniikkaa. Esimerkiksi ohut-

levyosista ei ole kannattanut enää 

vuosikymmeniin tuottaa täysin mi-

toitettuja piirustuksia. Sen sijaan 

valmistaja l le on lähetetty nimel-

lismuodon sisältävä DXF-tiedosto 

tai 3D-malli ja näitä tukeva toimin-

nal l iset mitat sisältävä pi irustus. 

Samanka l ta inen t i lanne koskee 

va lukappale i ta .  2D-p i i rustusten 

tuottaminen monimutkaisista valu-

kappaleista on hankalaa ja monelta 

osin täysin hyödytöntä; valumallin 

teki jä hyötyy eniten 3D-mall ista. 

Myöskään lisäävien valmistustek-

niikoiden (Additive Manufacturing, 

3D- tu los tus )  t apauksessa  2D-

pi irustukset eivät ole käytännöl-

l is iä. Kaikissa edel lä luetel luissa 

tapauksissa loikka täysin 3D-poh-

jaiseen tuotemäärittelyyn on lyhyt. 

MBD:ssä tavoiteltavaa olisi tehdä 

semantt is ia koneluettavia tuote-

määrittelyitä. Tällöin tuotemäärit-

tely si irtyy automaattisesti esim. 

t yös töoh j e lm ien  suunn i t t e l uun 

j a  m i t t ausoh j e lm i s to i h i n  i lman 

manuaa l i s ta  syöt tämis tä .  R i ip-

puu CAD-sovel luksesta, pystyy-

kö se tuottamaan koneluettavia 

m i t ta -  j a  to l e ranss imerk in tö jä .

2. Teknisen tuotedokumentoin-

nin standardisointi

Tekn i sen  t uo tedokumen to i n -

nin (esimerkiksi koneenpiirustus) 

ja geometr isen tuotemäär i t te lyn 

(esimerkiksi toleranssit ja pinnan-

karheus) säännöt on standardisoi-

tu. Standardei l la on tärkeä rool i 

myös MBD-tekniikan mukaisessa 

tuotedokumentoinnissa. Useissa 

olennaisissa teknisen tuotedoku-

mentoinnin standardeissa esite-

tään jo täl lä hetkellä menetelmiä 

mall iperustaisen dokumentoinnin 

organ iso imisesta sekä 3D-mal-

l e i h in  teh täv i s tä  merk innö is tä .

Standardisointia tehdään usealla 

eri tasolla. Meille suomalaisille tär-

keimpiä standardeja ovat euroop-

palaisen standardisoimisjärjestön 

CENin  l aa t imat  EN-s tandard i t . 

Suomen kansallinen standardisoi-

misjär jestö SFS vahvistaa kaikki 

EN-standardit suomalaisiksi SFS-

EN -standardeiksi. ISO (Interna-

t ional Organizat ion for Standar-

d izat ion )  on maa i lman laa ju inen 

s tandard iso im is jä r j es tö .  Ka ikk i 

t ekn i sen  tuo tedokumen to inn in 

ja geometr isen tuotemäär i t te lyn 

standardit ovat ISO-standardeja. 

ISO-standardeilla on varsin vahva 

asema ja ne tunnustetaan käy-

tännössä koko maailmassa. ISOn 

tekn i sen  tuo tedokumen to inn in 

standardeilla ohjataan esittämista-

pojen (esim. viivatyypit ja leveydet, 

projektiot, leikkaussäännöt) lisäksi 

myös  m i to i tus ta  j a  to le ro in t i a .

Standardin tunnus kertoo stan-

dardin alkuperän. Kuvassa 1 esite-

tään tunnuksen rakenne. Kannattaa 

huomata, että vaikka standardiin 

viitataan pelkällä ISO-tunnuksella 

(esim. ISO 1101), sen tekninen sisäl-

tö on täysin sama kuin kansallisella 

viitteellä (esim. SFS-EN ISO 1101).

ISOn tekninen komitea ISO/TC 10 

laatii teknisen tuotedokumentoinnin 

(Technical Product Documentation, 

TPD) standardit. Tärkeimpiä stan-

dardeja ovat ISO 128-sarja (esittä-

mistavat), ISO 129-1 (mitoittaminen) 

ja ISO 16792 (3D-malleihin tehtävät 

merkinnät). ISO 128-sarja ja ISO 

16792 ovat parhaillaan uudistetta-

vana. Mitoitusstandardin ISO 129-1 

voimassa oleva painos on vuodel-

ta 2017 ja se on suomennettu.

Geometr isen tuotemäär i t te lyn 

(Geometr ical Product Spesif ica-
tions, GPS) standardit laatii tekni-

nen komitea ISO/TC 213. Tärkeim-

mät standardit ovat ISO 8015 (pe-

russäännöt), ISO 1101 (geometriset 

toleranssit), ISO 5459 (perusele-

mentit) sekä ISO 14405-1 (pituus-

mittojen toleranssit). Seuraavassa 

käydään läpi olennaisimpia MBD-

tekn i ikkaa tukev ia  standarde ja.

3. MBD-tekniikkaa tukevia stan-

dardeja

3.1 Merkintätekniikat

Siirryttäessä käyttämään MBD-

tekniikkaa ehdoton perusstandar-

di on SFS-ISO 16792, Tekninen 
tuotedokumentoint i .  Dig i taal ista 
tuo temäär i t t e l y t i e toa  koskeva t 
käytännöt. Si inä esitetään mall ia 

koskevat  t iedonhal l innan vaat i -

mukset ja erilaisia merkintäteknii-

koita. Lisäksi standardi käsittelee 

kattavasti erilaisia yleisiä merkin-

täsääntöjä ja -tekniikoita. SFS-ISO 

16792 on suomennettu, joten siihen 

perehtyminen käy varsin helposti.

CAD-sove l lukset  tukevat  ISO 

16792 mukaisia menettelyitä hie-

man vaihtelevast i .  Joissakin ta-

pauksissa kaikk i  standardinmu-

kaiset merkinnät eivät ole mah-

doll isia tai niiden tuottaminen on 

hanka laa  j a  epäkäy tännö l l i s tä . 

Standardin ISO 16792 sääntöjä 

olisi suositeltavaa kuitenkin seu-

ra ta  mahdo l l i s imman  t a r kas t i .

3.2 Pituusmittojen toleranssit

Mittato lero inn in merk intätavat 

esitetään standardissa SFS-EN ISO 

14405-1. Tärkeää on t iedostaa, 

että oletusmitta ISO GPS -järjes-

telmässä on kaksipistemitta. Pelk-

kä pituusmitta ei koskaan sisällä 

vaatimusta kappaleen muodosta 

(es im.  akse l in  l i e r iömäisyys  ta i 

pinnan tasomaisuus). Pituusmitat 

on tarkoitettu pääasiassa ns. mi-

tallisille elementeille, joita ovat mm. 

kahden yhdensuunta isen tason 

välinen etäisyys sekä reiän tai ak-

selin halkaisija. Suunnittelijan olisi 

käytettävä toiminnallisesti tärkeissä 

kohd issa geometr is ia  to le rans-

seja. Standardin ISO 14405 osa 

2 käsittelee hyviä mitoitustapoja.

3.3 Geometriset toleranssit ja 

peruselementit

Tuotteen toiminnal l iset ominai-

suudet on aina määriteltävä r i i t-

tävällä tavalla. Pelkkä pituusmit-

ta ei aina ole r i i t tävä määrittely. 

Standardi SFS-EN ISO 1101 on 

ol lut olemassa er i  painoksina jo 

vuosikymmeniä. Siinä määritellään 

geometriset toleranssit ja ni iden 

käyttöä koskevat säännöt. Stan-

dard in  v i ime is immät  pa inokse t 

sisältävät sääntöjä ja esimerkkejä 

Kuva 1. Standardin tunnus.
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MDB- tekn i i kkaan .  Säännö t  on 

välttämätöntä tuntea, jotta geomet-

rinen määrittely on asianmukainen.

2D- ja 3D-esitystavoissa käytettä-

vät säännöt on haluttu yhtenäistää. 

Nykysääntöjen mukaan piirustuk-

sen projektiota ei voi enää käyttää 

toleranssimerkinnän osana. Projek-

tiota (kuvantoa), johon toleranssi 

on merk i t ty,  käytet t i in  a iemmin 

toleranssimerkinnän tulkinnassa. 

3D-malleissa ei luonnoll isesti ole 

projektiosuuntia, joten niihin vi it-

taaminen on lopetettu (ks. kuva 2).

Geometriseen tolerointiin liittyvät 

k i in teäst i  myös peruse lement i t . 

Niitä ja niihin liittyviä MBD-sääntöjä 

käsitel lään standardissa SFS-EN 

ISO 5459 (uusittavana parhaillaan).

3.4 Yleistoleranssit

Yle isto leranss i t  koskevat  työ-

kappaleen niitä elementtejä, joille 

ei ole asetettu yksilöllistä tolerans-

sia. Yleistoleranssi on voimassa 

va in  s i l lo in ,  kun se on es i te t ty 

pi i rustuksessa tai tuotemal l issa. 

Y l i vo ima isest i  en i ten käytet ty 

y le isto leranssistandardi  suoma-

la isessa teo l l i suudessa on ISO 

2768 (osa t  1  j a  2 ) .  Tekn is i ssä 

piirustuksissa joskus nähtävä pi-

tuusmit to jen y le is to leranss i tau-

lukko on lähes aina peräisin tästä 

standardista. Otsikkotauluun mer-

kittävä yleistoleranssiaste (esim. 

”ISO 2768-m) on myös standardin 

ISO 2768  muka inen  merk i n tä .

ISO 2768 on vanha standardi, 

mutta perinteisissä piirustuksissa 

pituusmittoja koskeva osa 1 on 

yhä käyttökelpoinen. Geometrisia 

yleistoleransseja käsittelevä osa 

2 onkin s i t ten hyvin ongelmal l i -

nen standardi. Sen soveltaminen 

monimutkaisemmissa tapauksissa 

johtaa epäselvyyksiin ja monitul-

kintaisuuteen. Tekninen komitea 

ISO/TC 213 on suosittanut stan-

dardin ISO 2768-2 kumoamista.

MBD:n osalta on huomattava, 

että ISO 2768 on täysin käyttö-

kelvoton. Pituusmittojen yleisto-

leransseja ei voi soveltaa mallista 

t iedusteltuih in etäisyysmittoihin. 

Esimerkiksi reiän sijaintia voidaan 

tiedustella 3D-mallista mielivaltai-

sista pisteistä käsin. Kaikkia er i 

mittauksia koskisi eri lainen yleis-

toleranssi, joka johtaisi määrittele-

mättömään tilanteeseen. Teoreet-

tisesti tarkkoja mittoja (”laatikko-

mitat”) yleistoleranssit eivät koske.

Mitä sitten standardin ISO 2768 

ti lal le? Tekninen komitea ISO/TC 

213 on parhaillaan laatimassa uutta 

yleistoleranssistandardia, jolle on 

annettu numeroksi ISO/CD 22081. 

CD tarkoittaa komitealuonnosta. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että uusi 

yleistoleranssi perustuu geometri-

seen muototoleranssiin, joka on suh-

teessa peruselementtijärjestelmään. 

Todennäköisesti minkäänlaista val-

mista nimellismittoihin perustuvaa 

yleistoleranssitaulukkoa ei standar-

disoida. Valmistusmenetelmien ja 

teollisuuden kirjo on niin laaja, että 

on mahdotonta laatia yhtä kaikkialle 

sopivaa yleistoleranssitaulukkoa. 

Sopivista yleistoleransseista päät-

täminen jää suunnittelijan vastuulle. 

Tässä vaiheessa on kuitenkin aikaista 

sanoa mikä lopullinen standardisoitu 

menetelmä on. Kuvassa 3 esitetään 

mahdollinen yleistoleranssimerkintä.

a) 2D-merkintä (ympäri -merkkiä ei saisi enää käyttää, vaan olisi 

käytettävä leikkaustaso-tunnusta). Tulkinta: merkityllä pinnalla olevien 

viivojen suoruus on mitattava peruselementin A suuntaisina.

b) Sama toleranssivaatimus 3D-mallissa.

Kuva 2. Esimerkki yhdenmukaisista 2D- ja 3D-merkintätavoista (Ote standardista SFS-EN ISO 1101:2017).

Leikkaustasotunnus

Kuva 3. Esimerkki mahdollisesta uudesta yleistoleranssimerkinnästä (HUOM. ISO/

CD 22081 on laadittavana).
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3.5 Yleiset koneenpiirustusta 

ja tolerointia koskevat säännöt

MBD-menetelmää koskevat sa-

mat teknisen tuotedokumentoinnin 

ja toleroinnin säännöt kuin perin-

teistäkin suunnittelutapaa. Jokai-

sen suunnittelijan olisi syytä tutus-

tua standardiin SFS-EN ISO 8015, 

jossa esitetään tärkeitä ISO GPS 

-järjestelmää koskevia perussään-

töjä. Tärkeitä sääntöjä ovat mm. 

- Pi i rustus määrää -sääntö: do-

kumentoinnin on oltava tarpeeksi 

ka t tavaa,  e t tä  ka ikk i  ta rv i t tava 

voidaan valmistaa ohjeiden mukai-

sesti. Määrittelemättömiä asioita ei 

tarvitse valmistaa (ts. minkäänlaista 

hyvää konepajakäytäntöä ei oleteta 

olevan). Tähän liittyy myös eri työ-

vaiheita koskevat eri laiset mitat: 

Jos esitetään vain yksi mitta, sen 

katsotaan olevan lopputuotteen 

mitta.

- Elementti-sääntö: toleranssimer-

kintä koskee oletusarvoisesti vain 

sitä elementtiä, johon merkintä on 

l i i tetty. Jos toleranssin halutaan 

vaikuttavan laajemmin, se on mer-

kittävä asianmukaisesti

- Riippumattomuuden sääntö: kaik-

ki tuotteelle asetetut toleranssivaa-

timusten on toteuduttava toisistaan 

r i ippumattomina, e l le i  to is in ole 

sanottu. Esim. aksel in kaksipis-

tehalkaisi ja ja ympyrämäisyys on 

todettava kahdella eri mittauksella.

4. Muita asiaan liittyviä stan-

dardeja

4.1 Hitsausmerkinnät

Hitsausmerkkejä koskeva vast-

ikään uusit tu standardi  SFS-EN 

ISO 2553 ”Hitsaus ja ni iden lä-
hiprosessit. Merkinnät piirustuksiin” 

sisältää myös ohjeita ja menetelmiä 

3D-mal le ja  var ten (ks.  kuva 4) .

4.2 STEP-tiedonsiirtoformaatti

MBD:n yksi kulmakivi ovat toimi-

vat t iedonsiirtomuodot. CAD-jär-

jestelmien omien tiedostomuotojen 

rinnalla käytössä on yleinen tiedon-

siirtomuoto STEP. STEP perustuu 

standardiin ISO 10303 (osa 242). 

Tällä hetkellä STEP-muodossa voi-

daan siirtää tarkka geometria (ilman 

piirrehistoriaa), kokoonpanoraken-

ne sekä mito i tus-,  to lero int i -  ja 

annotaatiomerkinnät. STEP-stan-

dardia hyödyntävät suoraan lähin-

nä ohje lmistovalmistajat.  STEP-

tiedonsiirtomuotoa kehitetään koko 

ajan. CAD-järjestelmät sisällyttävät 

sen jollain viiveellä ohjelmistoihinsa.

4.3 ASME-standardit

Pohjois-Amerikassa ASME-stan-

dardeilla on vankka jalansija. Siellä 

ede l l ä  ma in i t t u j a  ISO-s tandar-

de ja  vas taavat  s tandard i t  ovat 

ASME Y14.41 ja  ASME Y14.5 . 

Ne poikkeavat joi l tain osin mer-

k i t täväst i  ISO- jär jeste lmästä,  ja 

ni iden käyttöä Suomessa ja EU-

alueella kannattaa harkita tarkkaan.

5. Yhteenveto

Suomalaisen teol l isuuden kan-

nattaisi omaksua ISO-standardien 

mukaiset MBD-menettelyyn liittyvät 

säännöt heti alkuvaiheessa. Näin 

vältytään hankalilta muutoksilta ja 

uudelleenopettelulta myöhemmäs-

sä vaiheessa. Tärkeää olisi myös 

omaksua uusien MBD-sääntöjen 

lisäksi perinteisemmätkin säännöt, 

jotka tuntuvat välillä olevan vähän 

hukassa. Erityisesti mitoittamiseen 

ja tolerointi in l i ittyvät perussään-

nöt on hal l i t tava, koska ni i tä e i 

vielä ole tyydyttävällä tavalla au-

tomatisoitu CAD-järjestelmissä. 

1. Hitsausmerkin kysely 3D-mallissa (osoittamalla hiirellä)

2. Näkyvä vaste eli hitsaussauma 

Kuva 4. Hitsausmerkintä, jossa hitsin alku- ja loppukohta on määritelty kaksipäisellä 

nuolella (Ote standardista SFS-EN ISO 2553:2014)

Lisätietoja, koulutusta ja neu-

vontaa:

Jukka-Pekka Rapinoja, 

METSTA

Puhelin (09) 192 3279

jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi 

Kirjoittaja toimii standardisoinnin 

asiantunti jana METSTA ry:ssä. 

Rapinojan vastuul la ovat mm. 

teknisen tuotedokumentoinnin ja 

ISO/GPS-toleranssien standar-

disointi sekä koneturvallisuuden 

standardisoint i in l i i t tyvät asiat 

Suomessa. Rapinoja kouluttaa 

ISO/GPS-järjestelmän käyttöä.
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LMT Group ostaa PLM Groupin

LMT Group on teknisen kau-

pan alalla toimiva konserni, johon 

kuuluvat Ruotsissa, Norjassa ja 

Suomessa toimiva Ravema sekä 

Ruotsissa ja Norjassa toimiva Din 

Maskin. Konsernilla on noin 185 

työntekijää, ja sen liikevaihto on 

noin 900 miljoonaa Ruotsin kruu-

nua. Yhdessä PLM Groupin kans-

sa LMT Group muodostaa jatkossa 

vakaan ja vahvan alustan pohjak-

si yhtiön tulevalle kilpailukyvylle.

PLM Group on Dassault Sys-

tèmes SolidWorksin suurin tuo-

teinnovaatioiden ohjelmistoihin 

erikoistunut kumppani Pohjois-

Euroopassa: sillä on yli 5 000 

teollisuusasiakasta Pohjoismais-

sa ja Baltian alueella. Vuodesta 

2014 lähtien PLM Group on toi-

minut myös 3D Systemsin, HP:n 

ja Markforgedin 3D-tulostinten 

jälleenmyyjänä. PLM Groupin lii-

kevaihto on noin 350 miljoonaa 

Ruotsin kruunua, ja sillä on noin 

130 työntekijää ja yli 20 vuoden 

kokemus asiakkaiden auttamises-

ta innovatiivisten laatutuotteiden 

nopeammassa ja kustannuste-

hokkaammassa valmistuksessa.

”Tämä yrityskauppa on strate-

giamme mukainen: panostamme 

kaupankäynnin avulla teollisuu-

teen, jonka ytimen muodostavat 

tekniset kysymykset ja asiaan-

kuuluva osaaminen. Lisäksi se 

tarjoaa meille mahdollisuuden 

uusiin tuote- ja markkina-aluei-

siin”, LMT Group AB:n toimitus-

johtaja Jörgen Fredsson sanoo.

”Yhdessä LMT Groupin kans-

sa voimme luoda ja tarjota asi-

akkaillemme kattavia ratkaisuja 

Teollisuus 4.0:n ja digitalisoinnin 

avulla”, sanoo PLM Groupin toi-

mitusjohtaja Jan Lundström.

LMT Groupin yhtiöt ovat alansa 

johtavia yrityksiä, jotka toimittavat 

tuotantoratkaisuja pohjoismaisen 

Vaikka into tekoälyyn on kova, liian moni pohjoismainen yritys jää silti tekoälyn kanssa 

lähtötelineisiin.
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teollisuuden tarpeisiin: koneita, 

automaatiota, työkaluja, teollisuu-

den tarvikkeitaja sekä niihin liittyviä 

jälkimarkkinoiden palveluja. Yhtiöt 

haluavat tuottaa asiakkailleen ai-

nutlaatuista lisäarvoa sekä raken-

taa pitkäaikaisia liikesuhteita ja ot-

taa kokonaisvastuun prosessista. 

Tekoälyn toteutuksissa jäädään 

lähtötelineisiin

Pohjoismaiset yritykset suhtau-

tuvat tekoälyyn ulkomaisia kilpai-

lijoitaan optimistisemmin ja odot-

tavat tekoälyn tuovan merkittävää 

liikevaihdon kasvua. Verrattuna 

yrityksiin maailmalla, Pohjoismais-

sa tekoälyn käyttöä ei nähdä pel-

kästään tapana säästää, vaan aito-

na mahdollisuutena kasvuun. The 

Boston Consulting Groupin (BCG) 

kansainvälisen selvityksen mu-

kaan Pohjoismaat erottuvat myös 

siinä, että täkäläisissä yrityksis-

sä uskotaan tekoälyn vaikuttavan 

työntekijöihin pääasiassa positii-

visesti. Vaikka into on kova, liian 

moni pohjoismainen yritys jää silti 

tekoälyn kanssa lähtötelineisiin.

Pohjoismaiset yritykset suhtau-

tuvat kunnianhimoisesti tekoälyyn 

ja ovat kansainvälisiä kilpailijoitaan 

valmiimpia panostamaan siihen, 

selviää The Boston Consulting 

Groupin tuoreesta raportista. Nel-

jä viidestä (77 %) BCG:n kyselyyn 

vastanneesta pohjoismaisesta yri-

tysjohtajasta sanoo, että hänen 

edustamassaan yrityksessä on 

ainakin jonkin verran ymmärrystä 

tekoälystä sekä perehtyneisyyt-

tä aiheeseen. Lähes puolet (43 

%) vastaajista kertoo, että hänen 

yrityksessään on vahvaa tai erit-

täin vahvaa ymmärrystä tekoälys-

tä. Raportissa on kerätty tietoa 

160:ltä pohjoismaiselta yrityksel-

tä ja tuloksia on verrattu vastaa-

van globaalin kyselyn tuloksiin.

Verrattaessa muuhun maail-

maan, Pohjoismaissa on enemmän 

tekoälyn pioneereiksi luokiteltavia 

yrityksiä (25 % vastaajien yrityk-

sistä). Näiden yritysten edustajien 

mukaan heidän yrityksissään ym-

märretään tekoälyä ja sitä on jo 

otettu käyttöön. Hieman pienempi 

osuus (22 %) vastaajista kertoo, 

että heidän yrityksissään ei ole 

lainkaan ymmärrystä tekoälys-

tä eikä sitä myöskään ole otettu 

käyttöön. Näitä kyselyn hännille 

jääneitä yrityksiä on Pohjoismais-

sa muuta maailmaa vähemmän.

BCG:n raportin mukaan poh-

joismainen into ei kuitenkaan tar-

koita, että tekoälyn käyttöönotto 

olisi riittävän pitkällä. Vaikka te-

koäly herättää suomalaisissakin 

yrityksissä innostusta, se ei siirry 

osaksi liiketoimintaa. Riski sille, 

että muutoksessa jäädään taka-

alalle, on BCG:n mukaan suuri.

”Jos suomalaisissa yrityksissä 

ei päästä nopeammin suunnitel-

mista toimiviin käytännön toteu-

tuksiin, riskinä on, että kilpailijat 

maailmalla ajavat ohi. Näin kävi 

esimerkiksi verkkokaupan kans-

sa, ja sillä oli kauaskantoiset vai-

kutukset”, sanoo toinen raportin 

kirjoittajista, BCG:n partneri San-

teri Kirvelä. Syy lähtötelineissä 

junnaamiselle on Kirvelän mukaan 

se, että useasti yritykset keskitty-

vät alun alkaenkin vääriin asioihin.

 ”Tekoälyn käyttö nähdään liian 

usein teknologiahankkeena sen si-

jaan, että se olisi li iketoimintajoh-

don työväline. Alustojen ja datava-

rantojen sijaan aivan ensimmäisenä 

pitäisi miettiä, mihin merkittävään 

liiketoimintaongelmaan tekoäly 

voisi tuoda ratkaisun. Vain näin 

saadaan ylin johto kiinnostu-

maan tekoälystä ja näkemään sen 

mahdollisuudet”, Kirvelä sanoo.

BCG:n resepti yrityksille tiivis-

tyy kolmeen neuvoon: tavoittele 

suurta, aloita pienestä, laajenna 

vauhdilla. Eli kun merkittävä liike-

toimintaongelma on selvillä, te-

koälyn hyödyntämistä ratkaisuna 

kannattaa testata ensin pienessä 

mittakaavassa. Pienemmän mit-

taluokan kokeilulla on tarkoitus 

havainnollistaa sitä, miten myös 

Tekoälyn käyttö nähdään liian usein teknologiahankkeena sen sijaan, että se olisi liiketoimintajohdon työväline.
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suuri ongelma voitaisiin ratkaista 

datan avulla. Kun kokeilu tuottaa 

tuloksia, tekoälyn käyttö kannat-

taa nopeasti skaalata suurem-

maksi, jolloin siitä saadaan jo 

merkittävä hyöty liiketoiminnalle.

”Jossain vaiheessa yritysten on 

vain otettava riski ja hypättävä te-

koälyn kelkkaan, sillä tuottopoten-

tiaali siellä on merkittävä. Tekoälyn 

kanssa työskentelevillä tiimeillä 

on oltava myös riittävät valtuu-

det toimia, ja tekoäly on otettava 

nopeasti osaksi yrityksen keskei-

siä prosesseja”, Kirvelä sanoo.

Toisin kuin kilpailijat maailmal-

la, pohjoismaiset yritykset odot-

tavat tekoälyltä paljon: sen odo-

tetaan kasvattavan yritysten 

liikevaihtoa seuraavien viiden vuo-

den aikana. Muualla maailmassa 

tekoäly nähdään pikemminkin kei-

nona säästää yrityksen kuluissa.

Melkein kaksi kolmesta (62 %) 

pohjoismaisesta yrityksestä odot-

taa tekoälyn tuovan muutosta lii-

ketoimintamalleihin seuraavien 

viiden vuoden aikana. Odotukset 

ovat murroksessa, sillä vain 19 

% yrityksistä kokee tekoälyn jo 

muuttaneen liiketoimintamalleja 

viimeisten kolmen vuoden aikana.

Pohjoismaissa tekoälyn usko-

taan myös vaikuttavan positii-

visesti työntekijöihin, kun taas 

maailmalla odotukset ovat pas-

siivisemmat. Kolme neljästä poh-

joismaisesta vastaajasta (76 %) 

toivoo, että tekoäly hoitaa osan 

nykyisistä työtehtävistä seuraa-

vien viiden vuoden aikana. Vain 

16 % pelkää tätä kehitystä. Miltei 

yhdeksän kymmenestä vastaa-

jasta (89 %) uskoo, että tekoäly 

parantaa yrityksen tuottavuutta.

Suurin haaste tekoälyn käytön 

lisäämiselle pohjoismaisissa yri-

tyksissä on osaajien löytäminen 

ja rekrytointi. Raportin mukaan 

oikeiden osaajien löytäminen on 

sitä hankalampaa, mitä pidem-

mällä yritys on tekoälyn käytössä.

”Suomessa on liian pieni pooli da-

tan käytön huippuosaajia ja osaami-

sen laajentaminen vie paljon aikaa. 

Samaan aikaan kysyntä lahjakkais-

ta tekijöistä on valtava. Tekoälyn 

osaajien määrää tulisi lisätä Suo-

messa nopeasti”, Kirvelä sanoo.

Muita haasteita ovat riittävien 

investointien irrottaminen teko-

älyn kehittämiselle, teknologiset 

rajoitteet, sopivien hankkeiden 

löytäminen ja data-automaation 

yleinen vastustus yrityksessä. Ra-

portti osoittaa myös, että vaikka 

dataa pidetään pohjoismaisissa 

yrityksissä arvossa, liian harva 

yritys pystyy tuottamaan ja erot-

telemaan tekoälyn käyttöön so-

pivaa dataa. Tämä olisi tärkeä 

edellytys tekoälyn hyödyntämisel-

le suuremmassa mittakaavassa.

Tietoja raportista:

Think Big, Start Small, Scale 

Fast: The AI Success Recipe for 

Nordic Companies -raporttia var-

ten haastateltiin pohjoismaisten 

yritysten johtoon kuuluvia henki-

löitä kesä-elokuussa 2018. Laaja 

kysely tehtiin verkossa yhteistyös-

sä MIT Sloan Management Review 

-julkaisun kanssa. Kyselyyn vastasi 

pohjoismaissa noin 160 yritysjoh-

tajaa useilta eri li iketoiminta-aloil-

ta. Pohjoismaisen kyselyn tuloksia 

verrattiin vastaavan globaalin ky-

selyn tuloksiin, jossa oli mukana 

yli 3000 vastaajaa 26 eri maasta.

Suomalaiset tekoäly-yritykset

Teknologiateollisuuden Te-

koälykiihdyttämön kuratoitu AI 

Landscape -listaus julkistettiin 

marraskuussa. 15 suomalaisyri-

tystä täytti tekoälyratkaisuja tar-

joavan huippuyrityksen kriteerit. 

“Suomesta on puuttunut luo-

tettava ja ajantasainen tekoäly-

yritysten listaus, jota esimerkiksi 

tekoälyn sovelluskumppaneita tai 

sijoituskohteita etsivät voisivat hyö-

dyntää. Tekoälykiihdyttämö halusi 

tarjota kodin tällaiselle listaukselle. 

Näin syntyi “Finland’s AI Landsca-

pe”, kertoo Antti Poikola, toinen 

Tekoälykiihdyttämön vetäjistä.

Asiantuntijaraati nosti listal-

le vain tiukat kriteerit täyttävät 

huippuyritykset. Kaiken kaikki-

aan mukaan ylsi noin 60 ehdo-

tuksesta 15 yritystä. Yritykset on 

jaettu kolmeen kategoriaan: te-

koälyyn pohjautuvia tuotteita tai 

palveluja kehittävät yritykset, te-

koälyn konsultoijat ja mahdollis-

tavien teknologioiden tarjoajat. 

Raadissa oli mukana muun muas-

sa sijoitusmaailman, ohjelmisto-

teollisuuden, tekoäly-yritysten ja 

tekoälyn hyödyntäjien edustajat.

“Ohjelmistotaloilla on paljon da-

tatiimejä, mutta tälle listalle on 

nostettu vain ne yritykset, jotka to-

della keskittyvät tekoälyyn ja joilla 

on kansainvälistä kasvupotenti-

aalia. Listaa päivitetään jatkossa 

säännöllisesti: keräämme faia.fi-

sivustolla ehdotuksia listalle lisät-

tävistä yrityksistä, Poikola sanoo.

Teknologiateollisuuden, osa-

na TEM:n Tekoälyaika-hanketta, 

syksyllä 2018 perustama Teko-

älykiihdyttämö (Finland’s AI Ac-
celerator) auttaa yrityksiä otta-

maan tekoälysovelluksia laajasti 

käyttöön. Kiihdyttämössä yrityk-

set sparraavat toisiaan entistä 

kovempaan vauhtiin yhteisten ai-

healueiden ympärille muodoste-

tuissa ryhmissä. Näistä ensim-

mäinen, suomenkielisen puheen 

tunnistukseen keskittyvä ryh-

mä, on jo aloittanut toimintansa.

“Nyt julkistettu AI Landscape 

kertoo, että vielä on työtä tehtä-

vänä, jotta saamme tekoälyn hyö-

Museum of the Future.
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dyt Suomessa täysimääräisesti 

käyttöön”, sanoo Teknologiate-

ollisuuden digitalisaatiojohtaja 

Ville Peltola ja jatkaa: “avain-

asemassa on sekä yritysten että 

julkisen sektorin kyky käynnistää 

ja skaalata tekoälyn käyttöön pe-

rustuvia hankkeita ja kokeiluja.”

Myös tekoälyyn liittyvään TKI-

rahoitukseen panostaminen on 

elintärkeää tekoälyhankkeiden 

edistämiselle. Rahoitusta ja in-

vestointeja tarvitaan erityisesti 

kokeilujen skaalaamisessa. Yk-

sityisen ja julkisen sektorin sekä 

tutkimuksen tiiviil lä yhteistyöllä 

varmistetaan, että tekoälyä ryh-

dytään hyödyntämään kestävällä 

tavalla ja että sen hyödyt jakau-

tuvat yhteiskunnassa tasaisesti.

“Myös pitkäjänteisyys on tärkeää: 

tekoälyhankkeiden edistämises-

sä tulee huolehtia jatkuvuudesta 

hallituskausien yli. Tekoälyaika-

ohjelmassa jo tehty työ toimii erin-

omaisena pohjana seuraavan hal-

lituksen työlle”, Peltola painottaa.

Lisätietoja: faia.fi/landscape

Menestystä Tampereelle ja 

Kainuuseen Tekla Global BIM 

Awards 2018 -kilpailussa 

Trimble (NASDAQ; TRMB) jul-

kisti syksyllä Tekla Global Buil-

ding Information Modeling (BIM) 

Awards -ki lpailun voittajat. Joka 

toinen vuosi järjestettäväs-

sä ki lpailussa palkitaan maail-

man vaikuttavimmat tietomal-

l ipohjaiset rakennushankkeet. 

Vuoden 2018 parhaaksi pro-

jektiksi valitt i in Dubaissa, Arabi-

emiir ikunnissa si jaitseva Museum 

of the Future, jonka on suunnitel-

lut Eversendai Engineering L.L.C.

Vuonna 1999 aloitettu ki lpailu 

on tarkoitettu projekteil le, jotka 

laajentavat rakennesuunnittelun 

ja rakennustietojen mall innuksen 

käyttöalueita innovati ivisella ta-

valla. Kilpailuun osall istui yl i 140 

projektia, mukaan lukien Teklan 

alueell isten BIM Awards -ki lpailu-

jen voittajat 36 maasta. Voittajat 

valitsi alan asiantunti joista koos-

tuva raati, jossa olivat mukana 
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Christian Jahn, Elbert O. Spei-

del, Marina Korol, Craig Gar-

rett ja Jari Heino. Raati arvioi 16 

finalistia kiinnittäen huomiota yh-

teistyöhön, toteutukseen, innova-

ti ivisuuteen ja rakennettavuuteen.

Yleisöäänestyksen voittaja Mu-

seum of the Future on näyttely-

ti la, jossa on tarkoitus esitellä 

futuristisia konsepteja, palveluja 

ja tuotteita. Museo on epäilemät-

tä yksi maailman monimutkai-

simmista rakenteista, joten sen 

suunnitteluvaiheessa täytyi ke-

rätä valtava määrä tietoa useil-

ta eri alueilta. Tekla BIMsightin 

avulla Eversendai pystyi tunnis-

tamaan katto-, julkisivu-, talotek-

niikka- ja runkorakenteiden vä-

liset mahdoll iset ristiri idat jo 

ennen rakentamisen aloittamista. 

”Teklan ohjelmiston mahdol-

l istama BIM-hall inta paran-

si projektin tehokkuutta, tark-

kuutta ja ajanhall intaa”, sanoo 

Eversendain suunnittelujohta-

ja Sreenivasa Rao Vipparla.

Parhaaksi kaupall iseksi projek-

tiksi valittu asuntoja, l i iketi loja ja 

pysäköintiti laa sisältävä 21-ker-

roksinen Tampereella sijaitseva 

Luminary oli haastava ja moni-

mutkainen rakenne, joka edellyt-

ti erittäin sujuvaa yhteistyötä 

suunnitteli joiden, rakentajien ja 

valmistajien väli l lä. Mall innukses-

sa on huomioitu mm. putoamis-

suojaukset, mikä edesauttaa ra-

kennustyömaan työturvall isuutta. 

Elementtien mall innustarkkuus 

on viety poikkeuksell isen pitkälle 

ja työmaan vaatimukset on otettu 

mall issa erinomaisesti huomioon.

Erikoismaininnan saanut Kai-

nuun sairaala on laaja betoni- ja 

puurakentamisprojekti, jonka kai-

kissa vaiheissa on hyödynnetty 

rakennustietojen mall innusta ja 

siihen perustuvaa yhteistyötä. 

Sairaalan rakentamisessa on käy-

tetty rakennustietomalleja inno-

vatiivisella tavalla hyödyntämällä 

edistynyttä teknologiaa, kuten 3D-

virtuaalitodell isuuden mahdoll is-

tavaa CAVE:a (Computer Assisted 
Virtual Environment) sekä lisättyä 

todell isuutta (Augmented Reality).

Lisätietoja Tekla Global BIM 

Awards -kilpailusta, siihen osall is-

tuneista projekteista sekä voitta-

jista on osoitteessa https://www.

tek la .com/b im-awards/w inners

Lisätietoja kilpailun raadista on 

osoitteessa https://www.tekla.

com/bim-awards/2018-jury.

Tältä näyttää Virtuaalimetsä

Stora Enson puunhankin-

nan hyödyntämä peliteknologia 

ja avoin metsävaratieto luovat 

metsänomistaji l le entistä mo-

nipuolisemmat mahdoll isuudet 

huolehtia omasta metsästään.

Stora Enson puunhankinnan 

kehittämä Virtuaalimetsä on so-

vellus, joka avaa jokaiselle suo-

malaiselle metsänomistajal le 

mahdoll isuuden vierai l la virtu-

aalisesti omassa metsässään 

tietokoneen tai mobii l i laitteen 

avulla. Sovellus yhdistää met-

sään l i ittyvää tietoa eri lähteis-

tä kolmiulotteiseksi kuvaksi.

Virtuaalimetsä on avattu kaik-

kien suomalaisten metsänomis-

taj ien käyttöön. Maksuttomassa 

palvelussa on mahdoll ista l i itää 

metsänsä yl lä ja katsoa met-

säti laa i lmasta käsin tai vaik-

ka sukeltaa maanpinnan tasol-

le. Virtuaalimetsässä voi nähdä 

myös suunniteltujen toimenpi-

teiden kustannusvaikutukset.

“3D-mall innus omasta metsäti-

lasta on iso harppaus eteenpäin 

Stora Enson digitaalisissa metsä-

palveluissa. Testasimme Virtuaali-

metsää kesällä metsänomistajien 

Parhaaksi kaupalliseksi projektiksi valittu asuntoja, liiketiloja ja pysäköintitilaa sisältävä 21-kerroksinen Luminary.



Valokynä 4/2018     17

Uutiset

kanssa ja saimme hyvää palau-

tetta käyttöönottoa ja jatkokehi-

tystä varten. Nyt Virtuaalimetsä 

on valmis käyttöönotettavaksi”, 

sanoo Stora Enso Metsän kehi-

tysjohtaja Olli-Pekka Ahonen.

Sovelluksen näkymä perus-

tuu olemassa olevaan metsä-

varatietoon. Lisäksi hyödyn-

netään Maanmittauslaitoksen 

laserkeilattua korkeusmall ia ja 

yleisiä karttarastereita järvistä, 

joista ja teistä. Virtuaalimetsä-

sovellus on tehty saman peli-

moottorin avulla kuin useat suo-

situt mobii l i- ja t ietokonepelit.

“Jatkamme palvelun kehittä-

mistä. Myöhemmin sovellukseen 

l isätään uusia ominaisuuksia, ku-

ten valmius hyödyntää dronella 

el i pienoiskopteri l la kartoitettua 

tarkkaa kuviokohtaista tietoa. Sil-

loin ohjelmassa saadaan näkyviin 

jopa yksittäisten puiden tarkka si-

jainti. Tämä on metsänomistajan 

tulevaisuutta”, Ahonen kertoo.

Virtuaalimetsä on osa Stora 

Enson eMetsä-palvelua, joka on 

monipuolinen työkalu metsäasi-

oiden hoitamiseen. Virtuaalimet-

sän käyttö edellyttää rekisteröi-

tymistä eMetsään. Tunnukset 

ovat i lmaiset eikä niiden ti laami-

nen edellytä puukauppoja Stora 

Enson kanssa. Virtuaalimetsän 

l isäksi eMetsässä on hyödyll i-

nen verotyökalu ja puukauppa-

rahoil le korkotuottoja tarjoava 

Tähtit i l i . Palvelussa on myös 

mahdoll ista al lekir joittaa puu-

kauppa sähköisesti ja pitää oma 

metsäsuunnitelma ajantasaisena. 

Lisatietoja; www.emetsa.fi.       

Erikoismaininnan saanut Kainuun sairaala.

Stora Enson kehittämä Virtuaalimetsä on sovellus, joka avaa jokaiselle suoma-

laiselle metsänomistajalle mahdollisuuden vierailla virtuaalisesti omassa met-

sässään.
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Suunnitelmallista 

konfi guraatiohallintaa

Minna Innala

Konfi guraationhallinnan kehitys vaatii 

syvää asiantuntemusta periaatteista, 

käyttäjien tarpeista ja tietojärjestel-

mistä,  jo l lo in er i  osa-aluei ta yh-

dessä jatkuvasti parantaen pääs-

tään parhaaseen lopputulokseen. 

Käytännössä olen huomannut, että 

konfiguraationhallinnan kehittämistä 

ei koordinoida yrityksissä riittävästi ja 

on ajauduttu tilanteeseen, jossa eri 

osastoilla kehitetään tiedonhallintaan 

liittyviä asioita päällekkäin, toisistaan 

tietämättä. Tilanne muuttuu yhä ka-

oott isemmaksi, jos kokonaiskuva 

tietojärjestelmien kyvykkyydestä ja eri 

organisaation osien tarpeista puuttuu.

Vaikka useissa yrityksissä panos-

tetaan konfiguraationhallintaan, sen 

sisältö mielletään työyhteisössä hyvin 

monella tavalla. Tuotekehityksessä 

konfi guraationhallinta tarkoittaa suun-

nitteluaikaisten datojen versionhallintaa 

siten, että datojen välinen riippuvuus, 

kuten esimerkiksi 3D-malli ja siihen 

tehdyt lujuusanalyysit voidaan myö-

hemminkin todentaa ja varmistaa, että 

on käytetty esimerkiksi oikeita työs-

tösohjelmia. IT-ammattilainen ajattelee 

termin koskevan ohjelmistojen version-

hallintaa, kun taas automaatiopuolella 

hallitaan logiikkaohjelmistojen versioita 

ja komponentteja. Myyntipuolella kon-

fi guraattori on ohjelmisto, jonka avulla 

voi helposti räätälöidä tuotevalikoi-

masta asiakkaan tarvitseman yksilön. 

Vain joitain esimerkkejä mainitakseni.

Itse miellän konfi guraationhallinnan 

tavaksi pitää yrityksessä hallinnan 

kohteena olevan asian tiedot järjes-

tyksessä siten, että tiedetään mitä 

on toimitettu, mitä komponentteja 

tuote sisältää ja mitkä ovat sen omi-

naisuudet. Se on keino varmistua, 

että tuote on vaatimusten mukainen ja 

sitä kuvaavat tiedot ovat ajan tasalla ja 

oikeat. Konfi guraationhallinnan avulla 

saavutetaan aukoton jälj itettävyys 

tuotteen tai laitoksen elinkaarenaikai-

siin muutoksiin. Oleellista on se, että 

voidaan aukottomasti selvittää, mitä 

tuote on sisältänyt tietyllä ajanhetkellä.

Yhteistä kehittämistä

Konfiguraationhallinta parhaimmil-

laan tarjoaa selkeän kuvan yrityksen 

tuotteista tai tuotantolaitoksesta kaikille 

osapuolille siten, että kaikki saavat 

tarvitsemansa tiedot mahdollisimman 

helposti käyttöönsä ja voivat olla var-

moja niiden ajantasaisuudesta. Jotta 

tähän päästään kehitystyötä ei voi 

tehdä vain yhden toiminnon lähtö-

kohdista. Aluksi pitää tunnistaa kaikki 

aiheeseen liittyvät asiat ja meneillään 

olevat rinnakkaiset kehityskohteet sekä 

kirkastaa tavoitteet, mihin konfi guraa-

tionhallinnalla pyritään. Paras mene-

telmä on ottaa kaikki osapuolet alusta 

lähtien kehitykseen mukaan, jotta eri 

osapuolten todelliset tarpeet työtehtä-

vien sujuvoittamiseksi tulevat näkyviksi.

Kehityksen koordinaattorilla tulee olla 

hyvät tiedot tiedon- ja konfi guraation-

hallinnan lainalaisuuksista ja hyvistä 

käytännöistä. Hänen pitää tuntea yrityk-

sen tietojärjestelmien mahdollisuudet ja 

olla selvillä alalla nopeasti tapahtuvasta 

kehityksestä. Näiden lisäksi hänen pi-

tää pystyä muodostamaan kokonaisku-

va liiketoiminnan tarpeista. Ainoastaan 

kehittämällä liiketoimintaprosesseja ja 

tietojärjestelmiä samanaikaisesti voi-

daan saavuttaa tarkoituksenmukaiset 

konfi guraationhallintamenetelmät siten, 

että yrityksen informaatiovirrat tukevat 

todellista tekemistä ja suunnitelmallinen 

ydintiedonhallinta, Master Data Mana-
gement, vähentää päällekkäistä työtä. 

Kun datojen laatu, käyttäjien tar-

Konfi guraationhallinnan tarpeellisuuteen herätään yleen-

sä siinä vaiheessa, kun valmistetaan yksilöseurattavia 

tuotteita ja asiakas vaatii näyttöä jäljitettävyydestä. Myös 

viranomaisvaatimusten täyttäminen on usein syynä kon-

fi guraationhallinnan käynnistämiseksi käyttöönoton yhte-

ydessä. Tässä vaiheessa asiaa aletaan yleensä kiireellä 

selvittää - palkataan asiantuntija tai konsultti, jonka toivo-

taan kertovan toimintatavat ja tarvittavat tietojärjestelmä-

ratkaisut tilanteen haltuun ottamiseksi lyhyessä ajassa. 

Tällöin ei tulla ajatelleeksi, että konfi guraationhallinta on 

osa laajempaa yrityksen tietopääomanhallintaa, jota 

pitäisi johtaa konsernitasoisesti yli liiketoimintarajojen.
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peet ja olemassa olevat tietojärjes-

telmät ovat selvillä, on hyvä pysäh-

tyä miettimään, millaisil la konfigu-

raationhallinnan periaatteilla tavoi-

tetila voidaan helpoiten saavuttaa.

Konfiguraation identifiointi

Aivan aluksi on syytä varmistaa, 

että kaikil la on yhtenäinen käsitys 

konfiguraationhallinnan piiriin tulevista 

tuotteista ja mistä rakenteista ja osista 

ne koostuvat. Vaikka asia olisi itselle 

aivan selvä, niin aivan varmasti organi-

saatiossa asiat mielletään hyvinkin eri 

tavalla. On käytävä läpi, mitä tarkoi-

tetaan esimerkiksi nimikkeellä, osalla, 

laitteella, komponentilla, laitepaikalla tai 

järjestelmällä. Miten ne liittyvät toisiinsa 

muodostaen tuoterakenteita, aliraken-

teita tai järjestelmiä ja osajärjestelmiä? 

Termien läpikännillä ja yhteisen ymmär-

ryksen muodostamisella varmistetaan, 

että kaikki osapuolet puhuvat samasta 

asiasta ja vältytään turhalta kiistelyltä.

On myös selvitettävä tarkasti, mitkä 

tiedot kuvaavat konfiguraationhallinnan 

piiriin tulevia asioita? Tiedot voivat olla 

eri ohjelmistoilla laadituissa dokumen-

teissa, joiden tallennusmuoto vaihtelee. 

Mukana on rakenteellista tietoa, kuten 

esimerkiksi nimikkeitä, joihin  edellä mai-

nitut dokumentit liittyvät. Osa tiedoista 

on tallennettuna suoraan tietokantoihin

Konfiguraationhallintaa varten tuo-

te pitää jaotella loogisiin kokonai-

suuksiin toiminnallisten ja fyysisten 

ominaisuuksien mukaan siten, että 

niitä kuvaavat tiedot voidaan helposti 

hallita.Tässä yhteydessä pitää myös 

päättää, mitkä tiedot kuuluvat kon-

figuraationhallinnan piiriin ja missä 

t ietojärjestelmissä ni itä loogisesti 

hallitaan siten, että tietoja voidaan 

mahdollisimman helposti hyödyntää.

Tiedonhallintasääntöjä mietittäessä 

tulee ottaa huomioon, miten tietojen 

päivittäminen vaikuttaa siihen liittyviin 

tietoihin. Esimerkiksi, jos tuotteen 

geometria muuttuu, sille pitää tehdä 

uudet lujuusanalyysit ja valmistus-

ta varten työstöradat päivittää. Tai 

miten tuotantolaitoksel la käyttäy-

tyvät järjestelmien ja laitepaikkojen 

tiedot, kun samoja komponentteja 

asennetaan laitepaikoille eri aikoina. 

Nykyaikana myös useimpiin laitteisiin 

liittyy ohjelmistoja, joille pitää niin ikään 

määrittää järkevät hallinnointitavat.

Perustasoista

Konfiguraationhallintaan liittyy oleel-

lisesti perustasojen hallinta, eli on 

tarve tietää, mistä tietyllä ajanhetkellä 

valmistettu tuote koostuu ja mitkä 

datat sitä kuvaavat. Erityisesti yksilö-

seurattavissa tuotteissa on oltava sel-

villä, mitä on toimitettu. Myös tuotetta 

käyttöönottaessa on hyvä tarkistaa, 

että tuote on vaatimusten mukainen 

ja toimitetut datat vastaavat fyysistä 

tuotetta. Puhutaan as-built -tilasta.

Samassa yhteydessä datat jäädyt-

tämällä saadaan ensimmäinen perus-

taso, baseline, johon tuote-evoluution 

tai käytön aikana tulevia muutok-

sia ja päivityksiä voidaan verrata.

Toinen juttu onkin se, millaista perus-

tasojen seurantaa tarvitaan. Tuotetta 

toimitettaessa tarve on erilainen kuin 

tuotetta käytettäessä. Esimerkiksi suu-

rissa projekteissa monimutkaisten tuot-

teiden, kuten esimerkiksi lentokone, 

tuotantolaitos tai suuri rakennushanke, 

ollessa kyseessä perustasojen seuranta 

on tärkeää, jotta tilannekuva säilyy yh-

tenäisenä kaikilla osapuolilla, etenemää 

voidaan seurata ja varmistaa että tuote 

täyttää vaatimukset projektin aikana.

Toinen esimerkki dokumenttiversioiden liittämisestä perustasoon, baseline BL.

Doc 1 ei ole muuttunut

Doc 2 versioituu joka kerta

Doc 3 ollaan valittu joko v1 tai v2 toivottujen ominaisuuksien mukaan

Doc 4 ja Doc 5 ovat vaihtoehtoisia ominaisuuksia

Doc 6 BL4:ssä on jouduttu palaamaan v2, jonka pohjalta on tehty BL6:een v4

Doc 7 kuvaa BL5:een tuotua uutta ominaisuutta.

Yksinkertainen esimerkki dokumenttiversioiden liittämisestä perustasoon, ba-
seline BL. Dokumentti versioituu tuotteen elinkaaren aikana, BL:ään liitetään 

uusia dokumentteja. Osa dokumenteista korvautuu uudella tai jää pois. BL 

kuvaa tuotteen evoluutiota, jolloin aina viimeisin on voimassa - toimitettava.



Uutiset

20 Valokynä 4/2018

Tuotteen valmistuttua konfiguraa-

tionhallinnan tarve on erilainen. Lähes-

kään kaikilla tuotteilla ei ole tarvetta 

pitää kirjaa käytön aikana tehdyistä 

muutoksista, jolloin toimitettu konfi-

guraatio auttaa esimerkiksi varaosia 

tilatessa. Sen sijaan korkeat turval-

l isuus- ja jälj itettävyysvaatimukset 

omaavissa tuotteissa, kuten esimer-

kiksi lentokone, konfiguraatiota tulee 

seurata koko sen elinkaaren ajan. 

Näin ollen tehdyistä muutoksista on 

pidettävä kirjaa komponenttitasolle asti.

Dokumenttipohjainen seuranta

Perustasojen seurantaan on useita 

eri vaihtoehtoja. Yksinkertaisemmillaan 

voidaan jäädyttää tuotetta kuvaavat 

dokumentit dokumenttienhallintajär-

jestelmään, listata erill iseen doku-

menttiin edellä mainitut dokumentit 

versioineen ja tallentaa jäädytettynä 

kyseessä oleva dokumentti dokument-

tienhallintajärjestelmään. Tällainen tapa 

on käyttökelpoinen yksinkertaisissa 

tapauksissa, jossa tuotetiedot ovat 

hall ittavissa dokumenttipohjaisesti 

eikä tuote ole kovin monimutkainen.

 Tarvittavien tietojen listaamista eril-

liseen dokumenttiin voidaan kuitenkin 

aina käyttää, jos jäljitettävyyden takaa-

miseksi ei ole muita keinoja. Kun halu-

taan lisävarmistusta esimerkiksi käyt-

töönottovaiheessa tai tietojärjestelmiä 

uudistettaessa. Pitää kuitenkin muistaa, 

että monimutkaisten tuotteiden konfi-

guraationhallinta ”ruutupaperiperiaat-

teella” on hyvin työlästä ja altis virheille.

Listojen tekoa voidaan helpottaa 

sillä, että eri tietojärjestelmistä otetaan 

listauksia määrätyistä tiedoista, jolloin 

myös rakenteellinen tilannekuva voi-

daan tallentaa erillisiin dokumentteihin. 

Tätä voidaan myös automatisoida.

Dokumenttienhallintapohjaisessa 

konfiguraationhallinnassa tulee muis-

taa, että dokumentin elinkaari on eri 

asia kuin perustaso. Perustasoa voi-

daan vain poikkeustapauksessa seu-

rata dokumentin metatietojen avulla.

Esimerkkituoteenn pääkokoonpano ”NA” koostuu alikokoonpanoista ”NB…I”, jotka on kuvattu nimikerakenteena ”N”. 

Jokaiseen liittyy yksi tai useampia osia ”O”, joihin tuotetiedot on liitetty dokumentteina ”D”. Alikokoonpano ”N1” liittyy 

sekä rakenteeseen ”NF” että ”ND”.

Kun dokumentti ”D14” päivittyy tämä aiheuttaa liittyvien nimikkeiden päivityksen ketjussa ylöspäin aina päätasolle asti. 

Pitää kuitenkin huomata, että tässä esimerkkitapauksessa ”ND”:hen kuuluva ”Of” ei päivity, joten rakenteessa on edel-

leen ”D14”-dokumentista voimassa sekä v1 että v2, joten dokumentin elinkaarimielessä ko. dokumentin tilaa ei voida 

muuttaa ”käytöstä poistetuksi”.
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Rakennepohjainen seuranta

Rakenteellisten tuotetietojen perus-

tasoja ei voida tarkoituksenmukaisesti 

seurata dokumenttipohjaisesti, koska 

dokumentti voi liittyä rakenteessa use-

aan nimikkeeseen - eri versioina. Kuvissa 

on esitetty esimerkki tuoterakenteesta.

Vastaavalla logiikalla voidaan hallita 

esimerkiksi tuotantolaitoksen rakenteita 

ja niihin liittyviä komponentteja laitepai-

koittain. Jos ajatellaan tuotantolaitosta, 

niin käytön ja kunnossapidon tulee 

kaikilla ajanhetkillä pystyä helposti 

näkemään, mitä komponentteja, ohjel-

mistoja ja järjestelmiä on asennettuna. 

Eli laitoksen ko. hetken tila pitää olla 

hyvin tiedossa. Tyypillisesti tuotan-

tolaitoksessa on samanlaisia laitteita 

asennettuina useissa eri paikoissa, 

jolloin niitä uusitaan eri aikoina. Tämä 

pitää ottaa huomioon siinä, että as-
built -tila ei tällaisessa tapauksessa 

vastaa dokumenttien elinkaaren tiloja, 

eikä as-built -seurantaa näin ollen 

ole tarkoituksenmukaista toteutttaa 

dokumenttienhallintajärjestelmässä.

Tietokantapohjaiset tuotetiedot

Nimikkeiden ja dokumenttien lisäksi 

nykyisin yhä suurempi osa tuote-, 

laitos- tai rakennustiedoista pidetään 

yllä suoraan tietokannoissa. Tällöin 

kannattaa mahdollisuuksien mukaan 

hyödyntää tietokannoissa olevia muu-

tosten seuranta ja historiatietojen 

tallennusominaisuuksia. Tarvittaessa 

tietokannoista yleensä voidaan ottaa 

ulos katseluversioita eri tarkoituksiin, 

joita soveltuvin osin voidaan käyt-

tää myös esimerkiksi maturiteetin 

seurantaan tuotekehityksen aikana.

Pyri yksinkertaisuuteen

Konfiguraationhal l intaa voidaan 

toteuttaa monella tavalla, kunhan 

vain muutosten ja versionhallinnan 

pelisäännöt toteutuvat jäljitettävyyden 

saavuttamiseksi. Pelko konfiguraatio-

tietojen menettämisestä ajaa toisinaan 

kehittämään liian monimutkaisia toimin-

tatapoja, varsinkin, jos konfiguraation-

hallinnan periaatteet ja tarvittava infor-

maationhallinnan taso eivät ole selvillä.

Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos 

as-built -tietoja yritetään pitää yllä do-

kumenttienhallintajärjestelmällä. Tällöin 

ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa 

joudutaan kopioimaan samaa doku-

menttia useampaan kohtaan kansiora-

kennetta tai vaihtoehtoisesti liittämään 

dokumenttiversiot yksitellen rakentee-

seen, jolloin dokumentin päivittyessä 

linkit eivät automaattisesti viittaakaan 

viimeisimpään versioon. Täytyy siis 

tarkkaan harkita, millainen hallintatapa 

kyseiseen tilanteeseen toimii parhaiten 

ja mitä apua tuote- tai laitostietojen-

hallintajärjestelmä tuo tilanteeseen.

Konfiguraationhallintatavan päättä-

minen ja soveltuvien tietojärjestelmien 

valinta luovat suuntaviivat sille, miten 

työlääksi konfiguraatiotietojen ylläpito 

muodostuu. Siksi onkin luontevinta 

lähteä liikkeelle käyttäjien todellisista 

tarpeista, joilla asiakkaiden, turval-

lisuuden, toiminnan sujuvuuden tai 

viranomaisten vaatimukset voidaan 

helpoiten tyydyttää. Turhaa monimut-

kaisuutta tulee välttää kaikin keinoin, 

koska datamäärän kasvaessa kaikki 

yl imääräinen työ moninkertaistuu. 

Näin ollen on syytä kiinnittää erityistä 

huomiota tarkoituksenmukaisuuteen. 

Yhteenveto

Konfiguraationhal l innan tärkeys 

on tunnistettu ja useissa yrityksissä 

on eritasoisia kehitystoimenpiteitä 

meneil lään. Toiminta on kuitenkin 

erittäin huonosti organisoitua, sillä 

suurimmassa osassa yrityksistä puut-

tuu tiedonhallintajohtaja, joka vastaa 

yrityksen tietopääomasta sekä sisältö 

että hallintamielessä. Tällaisen henkilön 

nimeäminen on nykyään perusteltua, 

sillä digitaalisen tiedon määrä lisääntyy 

räjähdysmäisesti ja sen hyödyntäminen 

vaatii konsernitasoista koordinointia. 

Luontevasti tähän kokonaisuuteen 

kuuluu myös konfiguraationhallinnan 

puitteitten rakentaminen, jotta konfi-

guraatiovastuullisten työ on mahdol-

lisimman sujuvaa ja kaikki osapuolet 

pääsevät tarvitsemaansa ajantasaiseen 

tietoon käsiksi mahdollisimman hyvin.

Tehtävän tekee haastavaksi se, että 

ei enää puhutakaan yhden alueen 

johtajasta, vaan konfiguraationhallin-

nan luotsaamiseksi oikeaan suuntaan 

tarvitaan syvällistä ymmärrystä liike-

toiminnan tarpeista, tiedonhallinnan 

käytännöistä ja tietojärjestelmistä. 

Kokonaisuudesta tulee eheämpi, jos 

mukaan liitetään vielä käsitys ohjelmis-

toista, joilla informaatiota tuotetaan.

Aivan liian usein aliarvioidaan kon-

figuraationhallinnan suunnitteluun ja 

toteutukseen kuluva aika. Tähän pätee 

sama kuin muissakin uusissa asioissa 

- vasta muutaman vuoden intensiivisen 

perehtymisen jälkeen on muodostunut 

selkeä kuva, mitä oikeasti tarvitaan. 

Valitettavan usein olen törmännyt sii-

hen, että suunnitelmia laadittaessa ei 

oteta riittävästi huomioon käyttäjien 

todellisia tarpeita. Kun suunnitelmia 

laaditaan ylätasolla ilman käytännön 

kokemusta tehtävistä ja todellisista 

tarpeista, toimintatavat määritellään 

liian työläiksi. Usein käy myös niin, 

että ei tunneta yrityksessä olevien 

tietojärjestelmien ominaisuuksia, jo-

ten tullaan hankkineeksi päällekkäisiä 

ohjelmistoja eikä saada optimoitua 

tietoviroja ja järkevää ydintiedonhal-

l intaa, Master Data Management.
Parhaimmillaan tarkoituksenmu-

kainen konfiguraationhallinta suju-

voittaa koko yrityksen toimintoja ja 

mahdollistaa yhtenäisen tilanneku-

van. Jatkuvan parantamisen keinoin 

sekä tietosisältöä että hallintatapoja 

voidaan parantaa ajan kuluessa.  

Konfiguraationhallinta tarkoittaa tuotteen informaation yksilöllistä tunnistamista ja muutosten seurantaa siten, että koko 

tuotteen elinkaari on jäljitettävissä. Samalla varmistetaan, että kaikilla osapuolilla on käytettävissään reaaliaikainen, oikea 

tieto tuotteen määrittelystä ja toteutuksesta tuoteyksilötasolle saakka.

Tässä artikkelissa ”tuote” ymmärretään laajasti, joten se voi olla fyysinen tuote, tuotantolaitos, ohjelmisto, palvelu tai näiden 

yhdistelmä.

Konfiguraationhallinnan periaatteet on kuvattu standardissa:

ISO 10007: Quality management systems – Guidelines for configuration management,

josta kirjoitin Valokynä-lehdessä 3/2017:

http://www.valokyna.com/wp-content/uploads/2017/10/Valokyna_3_2017_konfiguraationhallinta.pdf
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Ke r ro n  t ä s s ä  m i t e n  d a t a n , 

t a i  o i k e a s t a a n  d a t a - a l u s t a n , 

avul la voidaan luoda täysin uut-

t a  d i g i t a a l i s t a  l i i k e t o i m i n t a a .

1. Dataa on todella paljon - ke-

rää sitä laajasti

Pysähdytään hetkeks i  m ie t t i -

mään mitä data oikein on. Se on 

nimittäin hieman abstrakti käsite. 

Data on itse asiassa pitkä l is-

ta  ka ik is ta  a ika isemmis ta  säh-

kö is is tä  tapahtumis ta ,  jo i ta  on 

tapahtunut h istor ian a ikana. Ja 

tämän kaiken me voimme halu-

tessamme val jastaa analyytt isen 

kehittämiseen ja automatisointi in.

D a t a a  s a n o t a a n  u u d e k s i  ö l -

j yks i  e ikä  suot ta .  Mon i  e i  a ina 

tu le  a ja te l leeks i ,  ku inka pa l jon 

me i l l ä  on  da taa  j a  m inkä la i s ta 

dataa nykyisin voidaan tal lentaa.

Me voimme tal lentaa täl lä het-

kel lä jokaisen ostoksemme, lää-

ket ie tee l l iset  d iagnoos i t ,  lento-

l i i k en t een ,  pankk i t apah tuma t , 

v a l v o n t a k a k a m e k u v a t ,  v i e s t i t , 

Wha tsapp-pos taukse t ,  sähkö-

post i t ,  nett isela i lut ,  tuotantol in-

j an  t apah tuma t ,  pa i kka t i edo t , 

sääi lmiöt,  lähes kaikki  k i r ja l l iset 

dokumentit, myynnit, laskut, pu-

he lut ,  joka isen onn is tuneen ta i 

epäonn is tuneen  tapahtuman. . . 

l i s t a a  v o i  j a t k a a  l o p u t t o m i i n .

Dataa on käytössämme enem-

män kuin koskaan ja mielestäni 

sen monipuol inen käyttö mul l is-

taa yr itysten ja organisaatioiden 

toiminnan lopul l isesti. Mikäl i  ha-

luamme ik inä  keh i t tää  v ie läk in 

älykkäämpää teknologiaa ja tai sitä 

kuuluisaa General AI:ta, niin kaikki 

perustuu datan hyödyntämiseen.

Ennen datan hyödyntäminen on liittynyt vahvasti johdon raportointiin, Business Intelli-
genceen (BI) sekä analytiikkaan. Ollaan puhuttu tietojohtamisesta, jolla on tarkoitettu tie-

toon perustuvaa päätöksentekoa ja usein se on tavallaan synonyymi BI:lle. Tämä kaikki 

on edelleen relevanttia ja tärkeää, eikä raportointi ei ole kadonnut mihinkään. Esimerkiksi 

pankit menettävät toimilupansa, ellei viranomaisraportteja tehdä. Näiden lisäksi halutaan 

tietysti kehittää liiketoimintaa ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Datan hyödyntä-

minen on kuitenkin myös paljon muuta. Teknologiayrityksen ovat tässä edelläkävijöitä.

Datasta uutta liiketoimintaa

Ari Hovi
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Moderni datanhall inta lähtee sii-

tä, että hyvin eri tyyppistä dataa tu-

lee varastoida ja analysoida kehit-

tyneil lä teknologioil la. Mihin kaikki 

tämä data  s i t ten ta l lennetaan?

2. Rakenna data-alusta

Datan varasto int i in  paras rat-

ka isu on ns.  data-a lusta  (Data 
Platform). Sen idea on si inä, että 

a lusta l le  tuodaan hyv in laa jast i 

dataa eri paikoista, eri lähteistä. 

Rakenna data-alusta pi lveen (tai 

ainakin osa si itä). Se on nykyisin 

suhteell isen halpaa, paljon kall i im-

paa on kaiken tämän organisoi-

minen ja osaajien palkkaaminen. 

To teu ta  da ta -a l u s t an  r aken -

t am inen  pa l a s t e l l en .  Rakenna 

yksi osa kerral laan ja testaa. Jos 

homma toimiin, jatka. Tee demoja 

ja  tuo dataa hyv in  varha isessa 

vaiheessa näkyviin li iketoiminnalle.

Pyri laajennettavuuteen, el i älä 

tee yksikkökohtaisia, si i loutuneita 

versioita. Haluat nimittäin vertail la 

ja yhdistää dataa eri osastoilta ja 

lähteistä. Tämä on hyvin tärkeää 

j a  pa laan  s i i hen  tuonnempana

Rakenna data-alusta siten, että 

ymmärrät sen itse. Tässä tarvitaan 

selkeitä kuvauksia kuten käsite- ja 

t ietomalleja. Älä missään nimessä 

ulkoista data-alustan ymmärrystä 

toimittajal le (toki hyödynnä toimit-

taj ia)  ja pyr i  tekemään sel la inen 

sopimus, että omistat omat datasi. 

Tämä saattaa kuulostaa itsestään 

selvältä, mutta ei sitä suinkaan ole.

Miks i  rakentaa yhte inen kot i -

pesä datoil le, eivätkö ne voi ol la 

ni issä järjestelmissä, joihin datat 

a lunper ink in  ta l lentuvat? To is in 

sanoen miksi dataa ei voi säilyt-

tää ja  ana lyso ida ha jautetust i?

Vastaus si ihen on se, että suu-

r i n  h y ö t y  d a t a s t a  t u l e e  v a s t a 

s i l lo in ,   kun se  yhd is te tään e l i 

i n t e g ro i d a a n  m u u h u n  d a t a a n .

Tarkastellaan datan integrointia 

hieman l isää.

 

3. Integroi dataa

Data-alustalle on si is hyvä tuo-

d a  d a t a a  e r i  o s a s t o i l t a  h y v i n 

laajasti, ikään kuin säi lytykseen. 

Data-alustan toinen iso etu piilee 

si inä, että datan hyödyntäminen 

l i iketoimintaetu tulee data yhdis-

täm ises tä ,  e l i  i n teg ro im ises ta .

U s e i n  i n t e g r o i m i n e n - t e r m i ä 

käy te tään,  kun va in  y l ipäätään 

tuodaan  t i e to ja  da ta-a lus ta l l e . 

O ikeas t i  i n teg ro in t i  t a rko i t t aa , 

että datat myös yhdistetään kes-

kenään. Tarkistetaan, että yhteisiä 

ava im ia  löy tyy,  e t tä  es imerk ik-

s i  as iakkaaseen vo idaan l i i t tää 

kaikki oleel l iset t iedot. Tämä voi 

edel lyttää datan yhdenmukaista-

mista, esim. avainten muunnoksia.

Moni l la yr i tyksi l lä teol l isuuden 

saral la on paljon laitteita ja tuo-

Dataa on käytössämme enemmän kuin koskaan ja sen monipuolinen käyttö mullistaa yritysten ja organisaatioiden toiminnan 

lopullisesti.

Ratkaisu datan varastointiin on ns. data-alusta (Data Platform). Sen idea on siinä, 

että alustalle tuodaan hyvin laajasti dataa eri paikoista, eri lähteistä. Rakenna data-

alusta pilveen.
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tantovä l ine i tä.  Jos ne e ivät  o le 

jo verkossa, ni in pidä huol i  että 

ne tu levaisuudessa ovat.  Nämä 

laite, tuotanto ja sensoridata tu-

l isi tuoda yhteiselle data-alustalle 

ja integroida ne muuhun dataan.

Tätä ei moni ole tehnyt, vaikka 

IoT:sta on puhuttu paljon. Laittees-

ta saatava datan arvo tulee vasta 

si l loin, kun se integroidaan muu-

hun dataan. Nyt jotkut luulevat, 

että kyl lä se ri ittään, että IoT-yk-

sikkö kerää ja analysoi tätä dataa 

omassa yksikössään. Ei se r i i tä.

Minulle soitt i taannoin sähköyri-

tyksen edusta ja ja tar jos i  uutta 

sopimusta.  Kysy in,  et tä näetkö 

kuinka paljon kuussa nyt maksan. 

Myyjä e i  nähnyt ,  e l i  as iakasda-

taa e i  o l tu  in tegro i tu  kunno l la .

Data-a lus ta l l e  vo idaan tuoda 

myös ulkoista dataa, kuten sää-

t ietoa, valuuttakursseja, paikka-

tietoja tai demografiadataa. Näitä 

datalähteitä on yl lättävän paljon, 

m ie t i  m is tä  u lko ises ta  da tas ta 

t o i m i a l a s i  y r i t y s  v o i s i  h y ö t y ä .

I n teg ro ima l l a  u l ko i s i a  da to j a 

omiin datoihin voimme siis saada 

uusia näkemyksiä ja luoda uutta ar-

vokasta dataa. Mallinnuksen avulla 

huolehditaan, että ulkoiset datat 

e ivät  jää er i l l is iks i  datasete iks i .

 

4. Tutki dataa kuin tiedemies

Da ta t i e t ee l l ä  ( Da ta  Sc i ence )

tarkoitetaan sitä, että ratkotaan 

l i iketoimintaongelmia datan avul-

la. Data scientistit tutkivat dataa, 

e l i  l i s taa  y r i t yksen  sähkö is i s tä 

tapahtumista matemaattisia mal-

le ja  hyödyntäen  py rk ien  löy tä-

mään sieltä säännönmukaisuuksia.  

Tässä kohtaa koneoppiminen 

tulee mukaan kuvioihin. Nykyisin 

on olemassa er i t tä in tehokkaita 

Usein integroiminen-termiä käytetään, kun vain ylipäätään tuodaan tietoja data-alustalle. Oikeasti integrointi tarkoittaa, että datat 

myös yhdistetään keskenään.

Data scientistit ja miksei muutkin osaajat hyödyntävät koneoppimista, kuten Deep 
Learning -menetelmää datan analysointiin.
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a l g o r i tme j a ,  j o t k a  o va t  t ä y s i n 

i lmaisia ja joita kuka vain voi hyö-

dyntää. Data scientistit ja miksei 

muutkin osaajat hyödyntävät ko-

neoppimista, kuten Deep Learning 

-menetelmää datan analysointi in.

Tämä edel lyttää datakeskeistä 

ajattelua myös johdolta ja muilta 

asiantuntijoilta. Ymmärretään, että 

dataa voi ja pitää hyödyntää laajas-

ti ja että si l lä on valtava merkitys. 

Li iketoiminnan on oleel l ista ym-

märtää data-alan perusteet, vaikka 

eivät itse rupeaisi datatieteil i jöiksi.

Datakeskeisen ajattelun myötä 

datan varastoiminen ja systemaat-

t i nen  hyödyn täm inen  su l au tuu 

organisaation DNA:han. Tapahtuu 

organisatorista oppimista ja asi-

at menevät oikeast i  tuotantoon, 

eivätkä jää suunnittelun asteelle.

Pitää jakaa vastuita, organisoida 

työtehtäviä ja kehittää hall intomal-

le ja sekä käytäntö jä.  Puhumme 

tällöin Data Governance -tyyppi-

sestä to iminnasta,  joka saattaa 

usein olla lopulta se haastavin osa 

datan hyödyntämistä. Teknologia 

usein on nimittäin jo olemassa eikä 

se ole edes nykyisin kovin kall ista, 

mutta muutoksen läpivienti orga-

n isaat iossa vaat i i  ponn is te lu ja . 

Tämän lisäksi kehittäminen pitää 

rahoittaa ja se tietysti vaatii johdon 

hyväksyntää.

5. Perusta oma ohjelmistoyritys

Moni kokeneempi t ietohall into-

johta ja (CIO) saattaa suhtautua 

p e n s e ä s t i  u u s i e n  o h j e l m i s t o -

jen keh i t tämiseen omin vo imin. 

”ATK:n”  a lkuva iheessa  ka ikk i 

y r i t ysoh je lm is to t  teh t i i n  i t se  ja 

tämä oli haastavaa ja koetti in kal-

l i iksi - syntyi kuitenkin paljon hyviä 

järjestelmiä, jotka tunnetti in hyvin. 

Sitten tul i ns. paradigman muutos 

ja valmisohjelmistojen esiinmarssi. 

Kun SAP ja muut kehitt ivät toimit-

t ivat kehittyneitä IT- jär jestelmiä, 

o l i  luonnol l is ta u lko istaa yr i tys-

sovel lusten kehi t täminen hei l le . 

Oma ohjelmointi väheni tai loppui.

Nyt ovat asiat jä l leen muuttu-

neet .  Moderne ja  oh je lm is toyr i -

tyks iä,  kuten Reaktor ja  V inc i t , 

on tu l lut  er i t tä in pal jon markki-

no i l le  ja  ne menestyvät  tode l la 

hyvin. Ja he tekevät suoraan l i i-

ketoiminnal le sovel luksia, jonkin 

t ietyn to iminnan d ig i ta l iso int i in .

Mode r n i t  oh j e lm i s toy r i t y kse t 

eivät t ietenkään tee samaa mitä 

IBM tai  SAP, el i  ne eivät kehitä 

ERP- tai muita isoja IT-järjestelmiä. 

Nämä ohje lmistota lot kehit tävät 

toimialakohtaisia l i iketoimintaso-

vel luksia, jotka ovat usein verk-

kopohjais ia. Ne ovat kevyempiä 

rakentaa ja ottaa käyttöön, kun 

pe r i n t e i se t  I T- j ä r j e s t e lmä t .  E l i 

kun puhun ohjelmistojen kehittä-

misestä, tarkoi tan näi tä uuden-

tyyppisiä kevyempiä järjestelmiä, 

e n  r a s k a i t a  E R P - j ä r j e s t e l m i ä .

Paradigman muutos johtuu siitä, 

et tä oh je lmisto jen kehi t täminen 

suoraan pi lveen on nykyisin us-

komattoman ha lpaa.  P i lv i t i la  e i 

maksa juuri mitään ja kaikki teh-

dään open source -tuottei l la. Ei 

tarvita mitään kal l i i ta l isenssejä, 

a i noas taa  osaav ia  kooda re i t a . 

Ja hyvin suunniteltu data-alusta.

Perusta si is oma sisäinen ohjel-

mistoyritys tai startup, joka kehit-

tää sinulle data- ja tekoäly tuot-

te i ta omaan käyttöön. Rakenna 

sovel lukset data-alustasi pääl le.

Olen suhteel l isen vakuuttunut, 

että tässä entistä enemmän digi-

ta l iso i tuvassa maai lmassa tämä 

Moderneja ohjelmistoyrityksiä on tullut markkinoille ja ne menestyvät todella hyvin. Nämä tekevät suoraan liiketoiminnalle sovel-

luksia, jonkin tietyn toiminnan digitalisointiin.
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on a inoa o ikea ratka isu.  S inun 

on he lpompi  os taa  oh je lm is to-

kehitystyötä myös ulkopuole l ta, 

jos osaamista on omasta takaa.

6.  Datatuotte iden kehi tys  ja 

hyödyntäminen

Datakeske inen a jat te lu lähtee 

s i i t ä ,  e t t ä  l i i k e to im in taa  keh i -

tetään,  automat iso idaan ja  op-

t i m o i d a a n  d a t a a  h y ö d y n t ä e n . 

Seuraava taso on uuden l i iketoi-

minnan luominen datan avu l la .

Puhuin edell isessä kappaleessa 

da ta tuo t t e i den  keh i t t äm i ses tä 

omaan käyttöön. Mitä nämä da-

ta tuo t tee t  vo is i va t  s i t ten  o l l a?

Jos i tse o le t  va ikkapa yhd is-

tänyt ,  e l i  in tegro inut ,  va ikkapa 

sääti la-, la ite-, raaka-aine, sekä 

jo ta in  sensor ida taa  menes tyk-

se l l ä ,  ehkä  vo i t  rakentaa  ana-

l y t i i k ka - ,  ha l l i n t apanee l e i t a  j a 

dashboardeja sisäisi l le käyttäji l le?

Jos s inul la on kul t tuur i ,  jossa 

ratkotaan l i i keto imintaonge lmia 

datan avulla (data science), pro-

sess i  keh i t tyy  ja  h ioutuu hu ip-

puunsa. Kukaan ei voi toisen yri-

tyksen puolesta sanoa ennakkoon 

m i k ä  d a t a t u o t t e e n  l o p p u t u l o s 

tulee olemaan. Sinun pitää vain 

to is taa koht ia  1-4 i terat i i v ises-

t i  n i in kauan, kunnes se löytyy.

Tulet samalla kehittäneeksi sel-

laisia data ja tekoäly -palveluja ja 

konsepteja, joita ei ole markkinoil-

la saatavil la. Ne ovat toimialal lasi 

uniikkeja ja niillä on sinulle iso arvo. 

Ehkä kilpail i jat tai uudet asiakkaat 

o l i s i va t  nä i s t ä  k i i nnos tune i t a?

Tekemällä näin, sinulla on pian 

käs i s säs i  da t a t uo t t e i t a ,  uus i a 

markk ino i ta  ja  ansa intamal le ja .

7. Datan kaupallistaminen

Yrityksen toimivat aina tietyssä 

ekosysteemissä ja arvonluontiket-

jussa. Ekosysteemi on taval laan 

verkosto, jossa toimit. Sinulla on 

asiakkaita, al ihankkijoita, jäl leen-

myyj iä, toimittaj ia ja kumppaita. 

E r i  to im ia la t  muodostavat  mo-

n imutka i s i a  a rvon luon t i ke t j u j a . 

M ikä l i  o l e t  onn i s tunu t  keh i t -

tämään  s inua  i t se  hyödy t täv iä 

datatuotteita, tar joa rajapintojen 

kaut ta  ede l lä  ma in i t tu ja  sove l -

l uks i a  ekosys teem i l l e  suo raan 

p i l ves tä  ja  laskuta  käy tön mu-

kaan. Älä myy raaka-dataa, vaan 

ja lostettua t ietoa ja sovel luksia.

Tässä puhutaan tietysti digital i-

saatiosta yleisemminkin. Johdolle 

tämä kaikki voi ol la hyvin haasta-

vaa. Jos ollaan kehitetty sisäisesti 

jokin todella hieno dataan perus-

tuva  so f ta ,  joka  tehostaa me i-

dän prosesseja, eikö ole todel la 

huono l i ike myydä se ki lpail i jal le?

Kodak aikoinaan kehitt i digika-

merateknologian, mutta pit i  sen 

jatkokehittämistä li ian vaarall isena 

heidän ydinl i iketoimintansa kan-

nalta, joka oli t ietysti f i lmi. Kuten 

t i edämme,  t ämä  o l i  i so  v i r he . 

K i lpa i l i j a t  men ivät  meno jaan ja 

aikanaan yl ivoimainen markkina-

johtaja Kodak meni konkurssi in.

Mikäli haluat myydä datatuottei-

ta ulospäin, el i si is luoda sitä kuu-

luisaa l i iketoimintaa datan avulla, 

j oudu t  use in  a r v i o imaan  pa i k -

kas i  uudestaa ekosysteemissä.

Jos olet pankki ja asiakkaanasi 

ovat kuluttajat, ni in uusien data-

tuotteiden kanssa asiakkaita voivat 

ol la vaikka ki inalaiset rahoituslai-

tokset tai jopa paikallinen kilpaili ja.

Jos homma toimii, ni in koko l i i-

ketoimintamallin miettiminen tulee 

Datakeskeinen ajattelun toinen taso on uuden liiketoiminnan luominen datan avulla.
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ajankohtaiseksi.

Amazon oli alunperin kir jakaup-

pa verkossa, mutta siitä tuli maail-

man suurin pilvipalvelun toimittaja. 

AWS:n (pilvipalvelun) osuus on ny-

kyää merkittävä Amazonin l i iketoi-

minnassa. Se oli alkuun Amazonin 

sivutuote, joka kehitetti in omaan 

käyttöön. Sitten sitä ruvettiin myy-

mään ulospäin: AWS oli syntynyt. 

Facebook kehitti alkuun itselleen 

ha l l i n tapanee l i n  as iakka idensa 

mainosten ha l l in taan.  S i t ten se 

rupes i  tar joamaan s i tä suoraan 

asiakkai l le; Facebookin mull ista-

va l i iketoimintamall i  ol i  syntynyt.

Tutustu s i is a lusta la louteen ja 

ni iden l i iketoimintamalleihin. Da-

tatuotteissa kaiken ydin on oikean 

l i i ke to im in tama l l i n  keks im inen .

8. Yhteenveto

Olen yl lä kuvannut data-alustan 

l u o m i s e n  j a  m i t e n  s e n  p ä ä l l e 

vo idaan  r aken taa  da ta tuo t t e i -

t a  j a  sove l l uks i a  ens in  omaan 

käyttöön, ja sitten ulospäin myy-

täv iks i  d ig i taa l i s i ks i  tuo t te iks i .

Toisin sanoen: kehitä ensin it-

selle dataa ja tekoälyä, tuotteista 

se, ja myy sovelluksen muodossa 

ulospäin.

Tämä ei  missään n imessä ole 

he lppoa ta i  ha lpaa lyst iä .  S iks i 

se  vaat i i  y l immän johdon pää-

t ö k s i ä .  O l l a an  t u l t u  suh t ee l l i -

s e n  k a u a s  p e r u s r a p o r t o i n n i s -

t a ,  j o k a  o n  u s e i n  I T: n  h e i n i ä .

Koko ajatuksen ydin on se, että 

yr i tyksesi pitää i tse, omin käsin 

koodata ja kehittää datatuotteita 

ja tekoälyä. Korostan vielä tässä 

sisäisen ohjelmistoyr i tyksen pe-

rustamisen tärkeyttä: käytä ulkoi-

sia kumppaneita, mutta älä ulkois-

ta d ig i ta l isaat io-osaamista kos-

kaan organisaatiosi ulkopuolel le.

Kannattaa myös muistaa, että 

yksin ei kannata ol la oikeassa - 

voit toimia datakeskeisen ajattelun 

ja datavarantojen kehittämisen ja 

hyödyntämisen katalysaattor ina, 

mutta viime kädessä organisaation 

menestymisen ratkaisee muiden 

organisaatiosi ihmisten kyvykkyys 

hyödyntää  a rvoon arvaamat to-

maan noussutta datavarantoasi.

Hyvä tapa edistää tätä toimintaa 

on kytkeä jo hyvin alkuvaiheessa 

l i iketo iminnan as iantunt i ja t  mu-

kaan  da ta t yöhön  j a  s ynny t t ää 

yhteistä ymmärrystä ja innostusta. 

Näin parhaimmil laan ja helpoim-

millaan syntyy luonnollisella tavalla 

l i iketoimintalähtöinen data scien-

tist -toiminto, joka tuntee l i iketoi-

minnan hyvin ja datan käytön kaut-

ta löytää kuin itsestään arkisempia 

tai radikaalimpia innovaatiota.    

Mikäli olet onnistunut kehittämään sinua itse hyödyttäviä datatuotteita, tarjoa rajapintojen kautta edellä mainittuja sovelluk-

sia ekosysteemille suoraan pilvestä ja laskuta käytön mukaan. Älä myy raaka-dataa, vaan jalostettua tietoa ja sovelluksia.

Kirjoittaja:

Ari Hovi Oy on toimittaja- ja 

tuoteriippumaton koulutus- ja 

konsulttiyhtiö. FM Ari Hovi toimii 

päätoimisesti konsulttina erikois-

alueenaan Data Warehouse/Busi-

ness Intelligence, käsitemallinnuk-

set, tietoarkkitehtuurimallinnukset 

ja -määritykset sekä Business 

Intelligence/ tietovarastoratkai-

sujen auditointi. Ari on Suomen 

kokeneimpia tiedon mallintajia.
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Koulutuskalenterit, sisällysluettelo:

Osaaminen varmistaa sovellusten tehokkaan käytön
Koulutuskalenteri kevät 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

EPLAN Electric P8 sähkö- ja automaatiosuunnittelu

EPLAN Electric P8 peruskurssi 4 14.1.2019 Pirkkala

EPLAN Electric P8 peruskurssi 4 4.2.2019 Vantaa

EPLAN Electric P8 peruskurssi 4 5.3.2019 Pirkkala

EPLAN Electric P8 peruskurssi 4 1.4.2019 Vantaa

EPLAN Electric P8 peruskurssi 4 6.5.2019 Pirkkala

EPLAN Electric P8 peruskurssi 4 3.6.2019 Vantaa

EPLAN Pro Panel 3D-keskuslayoutsuunnittelu

EPLAN Pro Panel -peruskurssi 2 20.3.2019 Vantaa

EPLAN Pro Panel -peruskurssi 2 15.5.2019 Pirkkala

EPLAN suunnittelun syventävät kurssit

EPLAN Makrokoulutus 1 13.2.2019 Pirkkala

EPLAN Makrokoulutus 1 22.5.2019 Vantaa

EPLAN Pääkäyttäjäkoulutus 1 14.2.2019 Pirkkala

EPLAN Pääkäyttäjäkoulutus 1 23.5.2019 Vantaa

EPLAN Fluid koulutus Sopimuksen mukaan Pirkkala & Vantaa

Ilmoittautuminen

EPLAN Software & Service

Tammiston kauppatie 35 gsm: 040 5092 876

01511 Vantaa Sähköposti info@eplan.fi

www.eplan.fi Yhteyshenkilö Amanda Lähdesmäki

Lisätietoja

EPLAN koulutuksista lisätietoa osoitteessa www.eplan.fi. Järjestämme säännöllisesti koulutuksia asiakkaan tiloissa ja myös asiakaskohtaisesti 

räätälöitynä. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa tästä tai varmistaaksesi koulutuksen toteutuvan aikataulun, sekä saadaksesi ajankohtaisen tarjouksen.
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Koulutuskalenteri kevät 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Perusteet 6 7.-9. ja 21.-23.1. Järvenpää 2000

Flow Simulation 2 15.-16.1. Tampere 1200

SOLIDWORKS PDM CAD-käyttäjä 1 22.1. Järvenpää 400

SOLIDWORKS PDM -pääkäyttäjä 2 23.-24.1. Järvenpää 1200

Ohutlevyt 1 29.1. Järvenpää 400

Kokoonpanotekniikat 2 30.-31.1. Järvenpää 800

Perusteet 6 4.-6.2. ja 18.-20.2. Järvenpää 2000

Simulation 2 7.-8.2. Järvenpää 800

Osamallinnus 2 12.-13.2. Järvenpää 800

SOLIDWORKS Composer 2 14.-15.2. Järvenpää 800

Piirustukset 1 20.2. Järvenpää 400

SOLIDWORKS CAM 1 22.2. Järvenpää 400

Perusteet 6 4.-6.3. ja  18.-20.3. Tampere 2000

Muotit 1 26.3. Järvenpää 400

Pintamallinnus 2 27.-28.3. Järvenpää 800

SOLIDWORKS Visualize 1 4.4. Järvenpää 400

Liiikesimulointi 2 8.-9.4. Järvenpää 800

Perusteet 6 10.-12.4. ja 24.-26.4. Järvenpää 2000

Ohutlevyt 1 7.5. Järvenpää 400

Kokoonpanotekniikat 2 8.-9.5. Järvenpää 800

Perusteet 6 13.-15.5. ja 27.-29.5. Oulu 2000

Profiilit ja hitsatut rakenteet 1 16.5. Järvenpää 400

SOLIDWORKS CAM 1 4.6. Järvenpää 400

SOLIDWORKS PDM CAD-käyttäjä 1 12.6. Järvenpää 400

SOLIDWORKS PDM -pääkäyttäjä 2 13.-14.6. Järvenpää 1200

Ilmoittautuminen

CadWorks Oy

Myllytie 1 A Puhelin 010 835 7310

04410 Järvenpää Sähköposti kari.ranta@cadworks.fi

www.cadworks.fi Yhteyshenkilö Kari Ranta

Lisätietoja

SOLIDWORKS kurssien kuvaukset ja ilmoittautumiset osoitteessa www.cadworks.fi. Kurssin hinta sisältää kurssimateriaalin ja lounaan. 

Jokainen kurssilainen saa käyttöön oman SOLIDWORKS -työaseman. Järjestämme kursseja myös muilla paikkakunnilla ja muina 

ajankohtina kysynnän mukaan. Ota yhteyttä 010 835 7310 / Kari Ranta.
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Koulutuskalenteri kevät 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Autodesk AutoCAD

AutoCAD uudet ominaisuudet 1 pv 11.1, 15.2, 5.4, 17.5. Helsinki 450

AutoCAD perusteet 3 pv 7.1, 4.3, 8.4, 3.6 Helsinki 1000

AutoCAD jatko 2 pv 14.1, 18.3, 6.5 Helsinki 800

AutoCAD 3D ja visualisointi 3 pv 4.2, 13.5 Helsinki 1000

AutoCAD tehokäyttäjä 1pv 1.2,8.3, 26.4 Helsinki 450

AutoCAD Basics in English 3 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 1000

AutoCAD Grundkurs på svenska 3 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 1000

Autodesk AutoCAD LT

AutoCAD LT uudet omin. 1 pv 11.1, 15.2, 5.4, 17.5. Helsinki 450

AutoCAD LT perusteet 3 pv 7.1, 4.3, 8.4, 3.6 Helsinki 1000

AutoCAD LT jatko 2 pv 14.1, 18.3, 6.5 Helsinki 800

Autodesk  3d studio MAX

3ds Max perusteet 3 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 1000

3ds Max  jatko 2 pv   Sopimuksen mukaan Helsinki 800

AutoCAD Architecture ACA

ACA perusteet, CAD piirtämisestä tietomallintamiseen (2+1) 3 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 1000

ACA jatko, CAD tietomallintaminen 2 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 800

Revit® Architecture

Revit Architecture perusteet, CAD-piirtämisestä tietomallintamiseen   2 pv 28.1, 11.3, 20.5. Helsinki 800

Revit Architecture jatko, tietomallintaminen 1 pv sopimuksen mukaan Helsinki 450

Revit® Structure

Revit Structure perusteet, CAD-piirtämisestä tietomallintamiseen 2 pv 11.2, 27.5 Helsinki 800

Revit Structure jatko, tietomallintaminen 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 450

Autodesk AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical perusteet 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 450

Autodesk Inventor

Inventor uudet ominaisuudet 1 pv 8.2, 22.3, 17.5. Helsinki 450

Inventor perusteet 3 pv 21.1, 25.3,13.5 Helsinki 1000

Inventor jatko 2 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 800

Inventor tehokäyttäjä 1pv 22.2, 26.4. Helsinki 450

Ilmoittautuminen

Cadpool Oy

Mannerheimintie 15 B 4. krs Puhelin (09) 4056 220

(Oopperan vieressä) Sähköposti trainingcenter@cadpool.fi

00260 Helsinki Yhteyshenkilö

Lisätietoja

Cadpool Oy on suunnittelualaa monipuolisesti ja käytännönläheisesti palveleva yhteistyökumppani. Palveluyksikkömme ovat: Koulutuspalvelut: mm. CAD-

koulutus, Täydennyskoulutus, Osaamisen hallinta. Konsultointipalvelut: mm. CAD-konsultointi- ja tuki, 3D, Tekninen Dokumentointi.  Suunnittelupalvelut: 

Tekninen suunnittelu,  Rakennussuunnittelu,  Laivasuunnittelu, Suunnittelun avustavat palvelut.  Palvelemme Teillä tai meillä!   Lisätiedot palveluistamme: 

www.cadpool.fi                                                            Viimeisimmät kurssitiedot julkaisemme www.cadpool.fi                                        Hinnat alv 0% 



Valokynä 4/2018     33

Koulutuskalenteri kevät 2019

Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Visual Basic for Application

AutoCAD ja Visual Basic perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

AutoCAD ja Visual Basic jatko 1 Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

ArchiCAD

ArchiCAD uudet ominaisuudet 1 pv 25.1, 26.4,7.6 Helsinki 450

ArchiCAD perusteet, CAD-piirtämisestä tietomallintamiseen (2+2) 4 pv 18.2, 15.4. Helsinki 1090

ArchiCAD jatko, tietomallintaminen 2 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 850

ArchiCAD - AutoCAD yhteensopivuus 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 450

GDL-ohjelmointi 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

SolidWorks

SolidWorks uudet ominaisuudet 1 pv 15.2, 5.4 Helsinki 450

SolidWorks perusteet 3 pv 25.2, 1.4 Helsinki 1200

SolidWorks jatko 2 pv Sopimuksen mukaan Helsinki 900

SolidWorks tehokäyttäjä 1pv 18.1, 15.3, 3.5 Helsinki 450

Tekla 

Tekla Structures perusteet, betonirakenteet 3 pv 11.2, 15.4. Helsinki 1200

Tekla Structures perusteet, teräsrakenteet 3 pv 21.1, 1.4. Helsinki 1 200 e

Tekla Structures jatko, räätälöity Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

Adobe Photoshop

Photoshop perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450

Adobe Acrobat

Acrobat perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450

Tekninen dokumentointi

MS Word perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450

MS Excel perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450

MS PowerPoint perusteet 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450

CAD-kuvien käyttö MS Office-ohjelmissa 1 Sopimuksen mukaan Helsinki 450

Tietomallinnus (BIM)

Tietomallisuunnittelun perusteet 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

Tietomalliprojektin johtaminen 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

Tietomallien hallinta 1 pv Sopimuksen mukaan Helsinki Tarjous

Ilmoittautuminen

Cadpool Oy

Mannerheimintie 15 B 4. krs Puhelin (09) 4056 220

(Oopperan vieressä) Sähköposti trainingcenter@cadpool.fi

00260 Helsinki Yhteyshenkilö

Lisätietoja

Cadpool Oy on suunnittelualaa monipuolisesti ja käytännönläheisesti palveleva yhteistyökumppani. Palveluyksikkömme ovat: Koulutuspalvelut: mm. CAD-

koulutus, Täydennyskoulutus, Osaamisen hallinta. Konsultointipalvelut: mm. CAD-konsultointi- ja tuki, 3D, Tekninen Dokumentointi.  Suunnittelupalvelut: 

Tekninen suunnittelu,  Rakennussuunnittelu,  Laivasuunnittelu, Suunnittelun avustavat palvelut.  Palvelemme Teillä tai meillä!   Lisätiedot palveluistamme: 

www.cadpool.fi                                                            Viimeisimmät kurssitiedot julkaisemme www.cadpool.fi                                        Hinnat alv 0%
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Creo Kokoonpanot 1 10.1.2019 Vantaa 695

Creo Ohutlevysuunnittelu 1 15.1.2019 Vantaa 695

Creo Pintamallinnus 1 17.1.2019 Vantaa 695

Creo Peruskoulutus 3 22.-24.1.2019 Vantaa 1485

Creo Työ- ja Kokoonpanopiirustukset 1 31.1.2019 Vantaa 695

Creo Lujuus- ja Lämpöanalyysit 3 5.-7.2.2019 Vantaa 1485

Windchill System Administration 3 11.-13.2.2019 Vantaa 1485

Windchill PDMLink Tuotetiedontuottajalle 2 14.-15.2.2019 Vantaa 990

Creo Liikkuvien Mekanismien Suunnittelu 1 18.2.2019 Vantaa 695

Windchill Workflow Administration 2 20.-21.2.2019 Vantaa 990

Windchill Business Administration 3 26.-28.2.2019 Vantaa 1485

Creo Mekanismien Simulointi 1 4.3.2019 Vantaa 695

Creo Vapailla Pinnoilla Suunnittelu (ISDX) 1 7.3.2019 Vantaa 695

Creo Päivityskoulutus 1 14.3.2019 Vantaa 695

Creo Peruskoulutus 3 19.-21.3.2019 Vantaa 1485

Creo Pääkäyttäjä 1 26.3.2019 Vantaa 695

Creo Flexible Modeling 1 2.4.2019 Vantaa 695

Creo Kokoonpanot 1 4.4.2019 Vantaa 695

Creo Ohutlevysuunnittelu 1 11.4.2019 Vantaa 695

Creo Pintamallinnus 1 15.4.2019 Vantaa 695

Creo Illustrate 1 16.4.2019 Vantaa 695

Thingworx IoT alustan perusteet 3 23.-25.4.2019 Vantaa 1485

Creo Sähkökaavioiden Suunnittelu 1 26.4.2019 Vantaa 695

Creo View 1 29.4.2019 Vantaa 695

Creo Kaapelointisuunnittelu 1 7.5.2019 Vantaa 695

Augmented Reality kokemuksien tekeminen 3 8.-10.5.2019 Vantaa 1485

Creo Putkistosuunnittelu 1 9.5.2019 Vantaa 695

Creo NC-koneistus 3 14.-16.5.2019 Vantaa 1485

Creo Peruskoulutus 3 21.-23.5.2019 Vantaa 1485

Creo Päivityskoulutus 1 28.5.2019 Vantaa 695

Creo Lujuus- ja Lämpöanalyysit 3 4.-6.6.2019 Vantaa 1485

Ilmoittautuminen

Lisätietoa kursseista sekä ilmoittautumiset 

kotisivuilamme www.econocap.com tai Puhelin 040 749 7921, 040 745 6775

sähköpostitse koulutus@econocap.com Sähköposti koulutus@econocap.com

Yhteyshenkilö Aleksi Nummi, Jarmo Räisänen

Lisätietoja

Hinnat alv 0 %. Tarjoamme myös räätälöityjä Windchill, Creo, Arbortext, ThingWorx ja Moldex3D -koulutuksia. Pyydä tarjous! 

Suunnittelemme yrityksellenne parhaiten sopivan koulutuskokonaisuuden.

Koulutuskalenteri kevät 2019
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Solid Edge Peruskurssi 2 16.1.-17.1.2019 Vaasa 900

FEMAP 2 22.1.-23.1.2019 Vantaa 1120

NX Peruskurssi 4 12.2-15.2.2019 Vantaa 2240

NX Mechanical Routing 1 19.2.2019 Vaasa 560

NX Electrical Routing 1 20.2.2019 Vaasa 560

NX Routing (Pääkäyttäjä) 1 21.2.2019 Vaasa 560

NX 2D-piirustuskurssi 1 26.2.2019 Vantaa 560

Teamcenter Peruskurssi 1 27.2.2019 Vantaa 560

NX Design Simulation 1 5.3.2019 Vantaa 560

Solid Edge Jatkokurssi 1 12.3.2019 Vaasa 450

Solid Edge Ohutlevykurssi 1 13.3.2019 Vaasa 450

Solid Edge FEM 1 14.3.2019 Vantaa 450

NX Peruskurssi 4 19.3.-23.3.2019 Tampere 2240

NX Jatkokurssi 2 26.3.-27.3.2019 Vantaa 1120

NX 2D-piirustuskurssi 1 28.3.2019 Vaasa 560

Teamcenter Peruskurssi 1 2.4.2019 Tampere 560

Solid Edge Peruskurssi 2 3.4.-4.4.2019 Tampere 900

NX Ohutlevykurssi 2 3.4.-4.4.2019 Vantaa 1120

Teamcenter Installation 2 8.4.-9.4.2019 Vantaa 1120

Teamcenter Application and Datamodel 3 10.4.-12.4.2019 Vantaa 1680

NX Kokoonpano Jatkokurssi 2 7.5.-8.5.2019 Vantaa 1120

NX Advanced Simulation 3 14.5.-16.5.2019 Vantaa 1680

NX Pintamallinnuskurssi 2 21.5.-22.5.2019 Vaasa 1120

Solid Edge Peruskurssi 2 4.6.-5.6.2019 Vantaa 900

NX Mechatronics Concept Designer 1 6.6.2019 Vantaa 560

NX Peruskurssi 4 11.6.-14.6.2019 Vantaa 2240

Teamcenter Peruskurssi 1 18.6.2019 Vantaa 560

Ilmoittautuminen

 koulutus@ideal.fi

Puhelin

Sähköposti koulutus@ideal.fi

Yhteyshenkilö

Lisätietoja

Katso verkkosivuilta 

https://ideal.fi/uEvents/events/Koulutus
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Short Introduction to Creo Parametric 3 7.1.2018 Tampere/Vantaa 1200

Introduction to Creo Parametric 5 14.1.2018 Tampere/Vantaa 2000

Introduction to Creo Illustrate 1 23.1.2018 Tampere/Vantaa 400

CAD Data Management using Windchill PDMLink 2 24.1.2018 Tampere/Vantaa 800

Advanced Assembly Design using Creo Parametric 3 4.2.2018 Tampere/Vantaa 1200

Sheetmetal Design using Creo Parametric 2 12.2.2018 Tampere/Vantaa 800

Creo 5 Update Training 2 14.2.2018 Tampere/Vantaa 800

Short Introduction to Creo Parametric 3 18.2.2018 Tampere/Vantaa 1200

Introduction to KeyShot 1 21.2.2018 Tampere/Vantaa 400

Introduction to Creo Parametric 5 25.2.2018 Tampere/Vantaa 2000

Surfacing using Creo Parametric 3 4.3.2018 Tampere/Vantaa 1200

Business Administration of Windchill PDMLink 3 11.3.2018 Tampere/Vantaa 1200

Best Practice – Model Robust Creo Parts 1 18.3.2018 Tampere/Vantaa 400

Best Practice – Create and Manage Assemblies 1 19.3.2018 Tampere/Vantaa 400

Best Practice – Create and Manage Sheetmetal 1 20.3.2018 Tampere/Vantaa 400

Introduction to Creo Simulate 3 25.3.2018 Tampere/Vantaa 1200

Short Introduction to Creo Parametric 3 1.4.2018 Tampere/Vantaa 1200

Sheetmetal Design using Creo Parametric 2 8.4.2018 Tampere/Vantaa 800

Introduction to Creo Illustrate 1 15.4.2018 Tampere/Vantaa 400

Short Introduction to Creo Parametric 3 24.4.2018 Tampere/Vantaa 1200

Introduction to Creo Parametric 5 6.5.2018 Tampere/Vantaa 2000

Advanced Assembly Design using Creo Parametric 3 13.5.2018 Tampere/Vantaa 1200

Sheetmetal Design using Creo Parametric 2 16.5.2018 Tampere/Vantaa 800

Model Based Definition using Creo Parametric 1 20.5.2018 Tampere/Vantaa 400

Cabling using Creo Parametric 3 21.5.2018 Tampere/Vantaa 1200

Creo 5 Update Training 2 27.5.2018 Tampere/Vantaa 800

Business Administration of Windchill PDMLink 3 3.6.2018 Tampere/Vantaa 1200

Introduction to KeyShot 1 10.6.2018 Tampere/Vantaa 400

CAD Data Management using Windchill PDMLink 2 11.6.2018 Tampere/Vantaa 800

Business Administration of Windchill PDMLink 3 24.6.2018 Tampere/Vantaa 1200

Ilmoittautuminen

PDSVision 

www.pdsvision.fi Puhelin +358 20 7401 730

Sähköposti sales@pdsvision.fi 

Yhteyshenkilö Jani Vakkari

Lisätietoja

PDSVision on Pohjoismaiden suurin PTC palveluntarjoaja. Järjestämme näiden kurssien

lisäksi myös räätälöityjä kokonaisuuksia. Kysy lisää, tai tutustu: www.pdsvision.fi 

Koulutuskalenteri kevät 2019
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

CATIA V5 Fundamentals 5 14.-18.1.2019 Jyväskylä 1900

CATIA V5 Fundamentals 5 4.-8.3.2019 Vantaa 1900

CATIA V5 Fundamentals 5 25.-29.3.2019 Jyväskylä 1900

CATIA V5 Fundamentals 5 8.-12.4.2019 Vantaa 1900

CATIA V5 Mechanical Design Expert 5 3.-7.6.2019 Jyväskylä 1900

CATIA V5 Mechanical Design Expert 5 1.-5.4.2019 Vantaa 1900

CATIA V5 for Surfaces 3 20.-22.3.2019 Vantaa 1140

CATIA V5 Analysis 3 15.-17.4.2019 Vantaa 1140

CATIA V5 Analysis 3 20.-22.5.2019 Jyväskylä 1140

CATIA V5 Sheet Metal Design 1 14.2.2019 Vantaa 380

CATIA V5 Automation 3 9.-11.1.2019 Vantaa 1140

CATIA V5 Administration 3 11.-13.2.2019 Vantaa 1140

Advanced Surface Design 2 27.-28.5.2019 Jyväskylä 760

CATIA V5 to V6 Design Transition 2 11.-12.6.2019 Vantaa 760

CATIA V5 to V6 Design Transition 2 23.-24.5.2019 Jyväskylä 760

CATIA V5 to V6 Mechanical Surface Design Transition 1 29.5.2019 Vantaa 380

CATIA V5 to V6 Mechanical Surface Design Transition 1 10.5.2019 Jyväskylä 380

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 5 4.-8.2.2019 Vantaa 1900

CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals 5 13.-17.5.2019 Jyväskylä 1900

CATIA V6 Mechanical Design Advanced 4 28.-31.1.2019 Vantaa 1520

CATIA V6 Mechanical Design Advanced 4 6.-9.5.2019 Jyväskylä 1520

Ilmoittautuminen

Nettisivujemme kautta: www.rand.fi/koulutus

Puhelin 040 186 8886

Myyntisihteeri Katri Österman Sähköposti jari.suokas@rand.fi

katri.osterman@rand.fi puh. 050 349 7735 Yhteyshenkilö Jari Suokas

Lisätietoja

Kurssipäivän hinta on 380 eur/hlö sisältäen kurssimateriaalin ja lounaan. Hinnat alv 0 %.

Muiden kurssien osalta ota yhteyttä myyntiimme jari.suokas@rand.fi puh. 040 186 8886

tai martin.welroos@rand.fi puh. 040 844 6886.
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

SOLIDWORKS Alkeet 1 5.2.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Alkeet 1 4.3.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Alkeet 1 5.4.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Alkeet 1 3.5.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Alkeet 1 3.6.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Perusteet 4 8.1.-11.1.2019 Turku 1550

SOLIDWORKS Perusteet 4 21.1.-24.1.2019 Tampere 1550

SOLIDWORKS Perusteet 4 5.3.-8.3.2019 Turku 1550

SOLIDWORKS Perusteet 4 14.5.-17.5.2019 Tampere 1550

SOLIDWORKS Perusteet 4 4.6.-7.6.2019 Turku 1550

SOLIDWORKS Piirustukset 2 29.1.-30.1.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Piirustukset 2 6.5.-7.5.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 8.1.-10.1.2019 Tampere 1425

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 4.2.-6.2.2019 Turku 1425

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 3.4.-5.4.2019 Turku 1425

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 23.5.-25.5.2019 Tampere 1425

SOLIDWORKS Jatkokurssi Osat 3 12.6.-14.6.2019 Turku 1425

SOLIDWORKS Kokoonpanomallinnus 2 12.2.-13.2.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Kokoonpanomallinnus 2 12.3.-13.3.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Kokoonpanomallinnus 2 9.4.-10.4.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Kokoonpanomallinnus 2 9.5.-10.5.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Kokoonpanomallinnus 2 11.6.-12.6.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Isot kokoonpanot 1 16.1.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Isot kokoonpanot 1 28.5.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Ohutlevyt 2 15.1.-16.1.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Ohutlevyt 2 7.2.-8.2.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Ohutlevyt 2 19.3.-20.3.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Ohutlevyt 2 7.5.-8.5.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Ohutlevyt 2 17.6.-18.6.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Teräs- ja profiilirakenteet 1 1.3.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Teräs- ja profiilirakenteet 1 9.4.2019 Turku 475

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu osoitteessa https://plmgroup.fi/koulutus/

tai suoraan Päivi Saariselle. Puhelin 0207 809 575

Sähköposti paivi.saarinen@plmgroup.fi

Yhteyshenkilö Päivi Saarinen

Lisätietoja
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

SOLIDWORKS Teräs- ja profiilirakenteet 1 21.5.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Valuosat ja muotit 2 21.3.-22.3.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Pintamallinnus 2 25.3.-26.3.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Pintamallinnus 2 25.6.-26.6.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Pintamallinnus 2 25.6.-26.6.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Pääkäyttäjä 1 14.1.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Pääkäyttäjä 1 8.2.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Pääkäyttäjä 1 6.3.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Visualisointi 1 15.4.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Simulation Perusteet 3 15.1.-17.1.2019 Turku 1425

SOLIDWORKS Simulation Perusteet 3 12.3.-14.3.2019 Tampere 1425

SOLIDWORKS Simulation Perusteet 3 22.4.-24.4.2019 Turku 1425

SOLIDWORKS Simulation Liikedynamiikka 2 18.4.-19.4.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Putkistot ja letkut 2 17.-18.4.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Kaapelointi ja elektroniikka 1 11.2.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Kaapelointi ja elektroniikka 1 29.5.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Simulation jatkokurssi 1 22.2.2019 Tampere 475

SOLIDWORKS Simulation jatkokurssi 1 25.4.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Simulation jatkokurssi 1 27.6.2019 Turku 475

SOLIDWORKS Simulation Virtauslaskenta 2 22.1.-23.1.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Simulation Virtauslaskenta 2 19.3.-20.3.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Simulation Epälineaarinen 2 13.2.-14.2.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Simulation Dynamiikka 2 19.2.-20.2.2019 Turku 950

SOLIDWORKS Simulation Dynamiikka 2 26.3.-27.3.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Plastics 2 27.3.-28.3.2019 Turku 950

SOLIDWORKS PDM Professional Pääkäyttäjä 2 23.1.-24.1.2019 Turku 950

SOLIDWORKS PDM Professional Pääkäyttäjä 2 14.5.-15.5.2019 Turku 950

SOLIDWORKS PDM Professional Pääkäyttäjä 2 18.6.-19.6.2019 Tampere 950

SOLIDWORKS Composer 3 26.2.-28.2.2019 Tampere 1425

SOLIDWORKS Composer 3 7.5.-9.5.2019 Turku 1425

SOLIDWORKS Electrical 3D 1 1.4.2019 Tampere 475

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu osoitteessa https://plmgroup.fi/koulutus/

tai suoraan Päivi Saariselle. Puhelin 0207 809 575

Sähköposti paivi.saarinen@plmgroup.fi

Yhteyshenkilö Päivi Saarinen

Lisätietoja
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Kurssin nimi

Kesto

(pv) Ajankohta (pvm) Koulutuspaikka     Hinta

Mekaniikkasuunnittelu

G4 Peruskurssi 2 7.1, 11.2, 18.3, 23.4, 20.5. Tampere 640

G4 Jatkokurssi 1 2 9.1., 20.3., 25.4. ja 22.5. Tampere 640

G4 Jatkokurssi 2 2 28.1. ja 1.4. Tampere 640

G4 Levyrakennesuunnittelu 1 30.1., 22.3. ja 6.5. Tampere 360

G4 Profiilirakennesuunnittelu 1 13.2. ja 7.5. Tampere 360

G4 2D-Piirtäminen 1 27.5. Tampere 360

G4 FEA (FEM-analysit) 1 31.1. ja 8.5. Tampere 360

G4 Tuoteautomaatio 2 *

Tiedonhallinta

G4 Flow CAD käyttäjän tiedonhallinta 1 25.2. ja 15.4. Tampere 360

Flow Pääkäyttäjän toiminnot 1 26.2. ja 16.4. Tampere 360

Flow, SolidWorks-tiedonhallinnassa 1 4.2. ja 13.5.

Rakennussuunnittelu

BD Arkkitehtisuunnittelu 3 21.1., 25.2. ja 8.4. Tampere 960

BD Jatkokurssi 1 24.1. ja 11.4. Tampere 360

BD Hirsitalosuunnittelu 3 5.2. ja 11.3. Tampere 960

BD Rakennesuunnittelu 2 18.2. ja 13.5. Tampere 640

BD Hirsitalonrakennesuunnittelu 1 20.2. ja 15.5. Tampere 360

BD Systeeminhoito 2 14.1. ja 23.4. Tampere 640

BD Mallinnuks. peruskurssi + komponenttimallinnus 3 11.2. ja 23.4. Tampere 960

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

ED Sähkösuunnittelun peruskurssi 3 4.2., 11.3. ja 20.5. Tampere 960

ED Sähkösuunnittelutoiminnot 2 5.2., 12.3. ja 21.5. Tampere 640

ED Hydrauliikkasuunnittelu 1 *

Visualisointi

G4 Visualisointi, Light Works 1 4.3. Tampere 360

Laitossuunnittelu

PI-kaaviosuunnittelu 1 14.1. ja 8.4. Tampere 360

Laitossuunnittelu 3 15.1. ja 9.4. Tampere 960

Ilmoittautuminen

Kaksi viikkoa ennen kurssin alkua

Puhelin (03) 313 411

Katso muita kursseja www.vertex.fi Sähköposti kurssit@vertex.fi

Yhteyshenkilö Pia Iannacone

Lisätietoja

Järjestämme asiakaskohtaisia kursseja, myös aiheista joita ei kurssiluettelossa ole. Kurssitarjontamme sekä kurssien tarkemmat 

sisältö-kuvaukset näet kotisivuiltamme www.vertex.fi / Käyttötuki (http://www.vertex.fi/web/fi/koulutus). *-merkityt kurssit järjestämme 

asiakaskohtaisesti.
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      Tuoteuutiset

3D-tulostaminen massatuotannon 

välineenä yleistyy

HP julkisti formnext 2018 -mes-

suilla uusia sovellutuksia, asiakkai-

ta ja yhteistyökumppaneita, jotka 

kertovat 3D-ratkaisujen kovasta 

kysynnästä teoll isuuden puolella.

HP:n pohjoismaisen 3D-tiimin mu-

kaan messuilla näkyi myös paljon 

suomalaisia sekä pohjoismaisia toi-

mijoita, jotka ovat lähteneet mukaan 

seuraavaan teolliseen vallankumouk-

seen. Messujen yhteydessä järjestetty 

FIRPA:n (Finnish Rapid Prototyping As-
sociation) iltama oli erittäin mielenkiin-

toinen yleiskatsaus 3D-tulostamiseen. 

Mika Salmen ja työryhmän esitykses-

tä jäi myös HP:n käsitystä vahvistava 

tunnelma: laitteistot, oheistuotteet 

sekä tietoisuus tekniikan tuomista 

hyödyistä ovat ottaneet ison askeleen 

kohti oikeaa, arvoa lisäävää, tuotan-

toa. Yleisellä tasolla voidaan sanoa 

messujen osoittaneen suunnan olevan 

oikea niin laitevalmistajien, oheistuot-

teiden sekä loppukäyttäjien osalta.

“Olemme 4. teoll isen vallanku-

mouksen kynnyksellä, ja HP vauh-

dittaa muutosta mahdollistamalla 

3D-massatuotannon käyttöönoton 

yhä useammassa yrityksessä. Monil-

la aloilla, kuten autoteollisuudessa, 

joka käy läpi suurinta muutostaan yli 

sataan vuoteen, etsitään uusia tek-

nologioita ja HP:n kaltaisia strategisia 

kumppaneita. Tämä auttaa yrityksiä 

pysymään kilpailussa mukana näinä 

suurten muutosten aikoina. Teemme 

yhteistyötä monien keksijöiden kanssa 

ympäri maailmaa ja muutamme hei-

dän tapojaan suunnitella ja valmistaa 

tuotteitaan. 3D-tulostusratkaisumme 

avaavat aivan uusia sovellutuksia, 

tekevät valmistuksesta joustavam-

paa sekä mahdollistavat entistäkin 

paremmat innovaatiot, tehokkuuden 

ja kestävän kehityksen mukaisen 

toiminnan”, toteaa HP:n 3D-tulosta-

misesta ja digitaalisesta valmistuksesta 

vastaava johtaja Christoph Schell.

Kysyntä 3D-tulostetuille osille kas-

vaa jatkuvasti, ja monet HP:n uu-

sista ja vanhoista kumppaneista 

laajentavat digitaalista valmistustaan.

RecTech 3D, kiinalainen sopimus-

valmistaja tarjoaa monenlaisia 3D-

palveluita Chongqingissa sijaitsevassa 

lisäävän valmistuksen keskuksessaan. 

Yhdessä HP:n kanssa valmistaja aikoo 

tarjota sovellus- ja suunnitteluasiantun-

tijuutta sekä koulutusta asiakkailleen 

ja yhteistyökumppaneilleen.  RecTech 

3D aloittaa asentamalla kymmenen 

HP Jet Fusion 3D 4210 -ratkaisua 

vuoden 2019 alussa, ja suunnitte-

lee kasvattavansa laitteiden määrän 

ainakin 30:een ensi vuoden aikana.

Forecast 3D on amerikkalaislähtöi-

nen valmistaja, joka tarjoaa 3D-prin-

tattuja osia yli kahden vuosikymmenen 

kokemuksella. Yritys on sijoittanut 

24:ään HP Jet Fusion 3D 4210 -jär-

jestelmään vauhdittaakseen kasvuaan.

GE Transportation tarjoaa tarvik-

keita, ratkaisuja ja palveluita muun 

muassa rautateille, kaivoksille ja me-

renkulkuun. GE Transportation aikoo 

ryhtyä valmistamaan osia kaivosjuniin 

ja vetureihin 3D-tulostamalla, ja on 

valinnut HP Jet Fusion 3D -tulostusrat-
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kaisut Intian Bangaloressa sijaitsevaan 

John F. Welch Technology Centeriin.  

Laajasta mater iaal ival ikoimas-

taan tunnettu Multi Jet Fusion on 

saanut uusia sovellutuksia li iken-

teen, teollisuuden, lääketieteen ja 

kuluttajatuotannon aloi l le. Muu-

tama esimerkki li ikennesektorilta:

BMW Group hyödyntää HP Jet 

Fusion 3D 4200 -ratkaisuja BMW 

i8  Roads te r i n  i kkuno iden  oh-

j a u s k i s k o j e n  v a l m i s t a m i s e e n :

“HP:n Multi Jet Fusion -tekniikan 

avulla pystymme tuottamaan kestäviä 

ja luotettavia osia, kuten ohjauskis-

koja BMW i8 Roadsterin ikkunoihin. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

olemme valmistaneet yli mijloona osaa 

3D-tulostamalla, ja sopivasti juuri yksi 

tällainen ohjauskisko sattui olemaan 

miljoonas tulostettu osamme. Moni-

mutkaiset osat, joiden toiminnallisu-

delta vaaditaan paljon, ovat täydellinen 

esimerkki lisäävän valmistuksen voi-

masta. Olemme todella innoissamme 

tulevista mahdollisuuksista, joita meille 

aukeaa yhteistyökumppaneidemme, 

kuten HP:n kautta”, kertoo lisääväs-

tä valmistuksesta vastaava johtaja 

Dr. Dominik Rietzel, BMW Group.

Volkswagen Group käyttää HP:n 

3D-tulostustekniikkaa sekä muovin 

että metallin osalta. Vuoden loppuun 

mennessä yritys aikoo valmistaa kaikki 

uuden T-Cross SUV -mallin valmis-

tukseen tarvittavat työkalut HP Multi 

Jet Fusion -tekniikalla tulostamalla. 

Volkswagen panostaa tulostamiseen 

myös massakustomoinnin välineenä 

käyttäen HP Metal Jet -metallitulostinta 

esimerkiksi personoitujen avaimenpe-

rien ja rekisterikilpien valmistukseen.

Uusi HP 3D PA-11-materiaali mah-

dollistaa vahvojen, taipuisien ja toimivi-

en osien tulostamisen. Uuden materi-

aalin myötä valmiiden osien kestävyys 

iskuja ja katkeamista vastaan on myös 

vahvistunut.  Jotkut HP Multi Jet Fusion 

-asiakkaat valmistavat jo PA-11 osia.

Bowman International on kehittänyt 

materiaalista laakerirenkaan, jonka 

kestävyyttä ja käyttöikää on saatu 

kasvatettua. Se on esimerkki siitä, 

miten HP Multi Jet Fusion -teknologia 

pystyy tarjoamaan räätälöityjä osia 

massatuotantona ja samalla nopeut-

taa tuotantoaikoja ja vähentää kuluja.

OT4 valmistaa apuvälineitä, joissa 

keveys ja kestävyys ovat tärkeitä. 

HP Multi Jet Fusion mahdollistaa 

unikypärän, dynaamisen nilkkatuen 

ja sormituen valmistamisen jousta-

vuuden ja hengittävyyden kärsimättä.

Kuluttajapuolella uudet materiaalit 

on otettu ilolla vastaan. Kustomoituja 

korkoja tekevä kenkävalmistaja New 

Rock ja personoituja kännykkäkuoria 

valmistava Freshfiber voivat tarjota 

asiakkail leen aiemmin mahdotto-

mina pidettyjä muotoja ja kuvioita 

sekä loppuun mietittyä yksilöllisyyttä.

HP julkisti jokin aika sitten edullisem-

mat Jet Fusion 3D 300/500 -sarjansa, 

jotka täydentävät olemassa olevia teol-

lisuustasoisia ratkaisuja. Uudet sarjat 

antavat asiakkaille mahdollisuuden siir-

tyä protovaiheesta täyteen tuotantoon 

samaa HP Multi Jet Fusion -alustaa 

käyttäen. Ensimmäisiä asiakkaita ovat:

A-Dec, maailman suurimpiin kuulu-

va hammastarvikevalmistaja käyttää 

HP:n Jet Fusion 3D 300/500 -sarjoja 

prototyyppien tekoon ja hammas-

kojeiden ja muottien kehittelyyn. Nyt 

yritys kokeilee tuottaa harvoin tarvit-

tavia osia valikoiduille asiakkailleen.

Kalifornian San Diegossa sijaitseva 

Rady Children’s Hospital hyödyntää 

Jet Fusion 3D 300/500 -tulostimi-

en tarjoamia suunnittelun mahdol-

lisuuksia ja tarkkoja, kestäviä osia 

luodakseen yksilöl l isesti poti laan 

huomioivia tuotteita, kuten houkutte-

HP Multi Jet Fusion 3D 4200.
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levan näköisiä kipsejä ja interaktiivisia 

ja personoituja anatomisia malleja.

The University of Louisville tunnetaan 

3D-tulostamisen johtavana asian-

tuntijainstituutiona, jossa on toiminut 

Rapid Prototyping Center jo vuodesta 

1993 alkaen, ja huippuluokan 3D-

tulostustilat tarjoavat mahdollisuuksia 

kokeiluihin metallien ja polymeerien pa-

rissa. Yliopisto käyttää HP Jet Fusion 

3D 300/500 -tulostimia prototyyppien 

ja pienissä erissä tehtävien osien val-

mistamiseen. Tulostusyksikkö palvelee 

monia yliopiston laitoksia, kuten teknil-

listä, hammaslääketieteellistä ja lääke-

tieteellistä sekä näiden kumppaneita.

HP ja suunnittelu- ja valmistus-

ohjelmistoistaan tunnettu Autodesk 

ovat lanseeranneet HP:n Multi Jet 

Fusion -alustalla toimivan Autodesk 

Fusion 360 -ohjelman, jonka avulla 3D-

suunnittelu tehostuu, ja protovaiheesta 

voi päästä nopeammin tuotantoon. 

Penumbra Engineering on hyödyntänyt 

ohjelmistoa ja on valmistanut huippu-

tarkkoja ultraäänisensoreita esimerkiksi 

Perceptive Sensor Technologies -yri-

tykselle. Lisäksi Autodeskin Netfabb 

tukee kaikkia HP Jet Fusion -tulostimia.

Lisät ietoja: http://www.hp.com/

go/3Dprinting.

Opt imoitu  t iedonkulku l isää 

tuottavuutta

Tekni ikan er i  a lo jen on Teol l i -

suus 4.0 -aikakaudella kasvetta-

va yhteen. Mutta miten nykyiset 

osasto jen vä l iset  ra ja t  vo idaan 

ylittää? Syngineer varmistaa, että 

sähkösuunnitte l i jat  ja mekani ik-

kasuunn i t te l i j a t  ”keskuste leva t 

keskenään”. Pi lv ipohja inen työ-

kalu parantaa kommunikointia ja 

samanaikaisest i  opt imoi poikki-

t ieteel l istä yhteistyötä koneiden 

j a  j ä r j e s te lm ien  keh i t yksessä .

Monil le suunnitteluinsinöörei l le 

tiedon saanti ja sen tarjoaminen 

on yksi keskeinen jokapäiväinen 

haaste. Syngineer, Eplanin ja sen 

yhteistyökumppanin Cideonin tar-

joama innovatiivinen pilviratkaisu, 

voi auttaa tämän haasteen voit-

tamisessa. Ohjelma nopeuttaa ja 

yksinkertaistaa suunnittelun koor-

dinointia - erityisesti mekaaniikka-

suunnitte lun, sähkösuunnitte lun 

j a  PLC/oh je lm is tosuunn i t t e l un 

kesken. Järjestelmä varmistaa pa-

remman yhteistyön helpottamalla 

osastojen väl istä t iedonvaihtoa. 

Samalla se vähentää entisestään 

manuaal isten tehtävien määrää, 

jotka tehdään usein viime hetkellä, 

mikä tekee niistä erityisen kalliita. 

Syngineer ottaa käyttäjien suh-

teen pro jekt ipohja isen lähesty-

mistavan. Sovel lus on yksinker-

tainen: Yhteys MCAD-ohjelmiston 

ja  Ep lan E lect r ic  P8 -oh je lman 

välillä voidaan muodostaa nopeasti 

Syngineer-palvelun kautta ja sitä 

on helppo käyttää”, sanoo Max 

Lützel, ti imin johtava Syngineer-

konsu l t t i .  ”Lyhyen or ientaat ion 

jä lkeen kol legat vo ivat  havai ta, 

jos esimerkiksi projektissa käytet-

tävää moottor ia on myöhemmin 

suunn i t te lun a ikana muutet tu .” 

Syngineerissä sähkösuunnittelijat 

saavat aluksi tuttuun EPLAN-nä-

kymäänsä lisänavigaattorin. Tämä 

navigaattori yhdistää heidät meka-

ni ikkasuunnittelun kol legoihinsa. 

Kummatk in  suunn i t te luosas to t 

voivat vaihtaa tietoja kaksisuun-

taisesti. Tämän integraation an-

siosta mekaniikkasuunnitteli jat ja 

sähkösuunnittel i jat voivat jatkaa 

työskentelyä omien järjestelmiensä 

parissa ja koordinoida uusimmat 

kehitysvaiheet käyttämällä esimer-

kiksi integroitua chat-toimintoa. He 

voivat saada tiedon muutoksista 

va ih toehto ises t i  sähköpost i l l a . 

Asetuksia on helppo muokata ilmoi-

tusten hallintajärjestelmän kautta. 

Syngineer esittää tehtävän tai 

pyynnön senhetk iseen proses-

sointitilaan. Kaikki asiaankuuluvat 

työntek i jä t  näkevät  myös kehi-

tysprosesseissa ja niiden tiloissa 

tehtävät muutokset. Järjestelmä 

tarjoaa l isäksi t iedon si itä mitkä 

työntekijät ovat tehneet mitkäkin 

muutokset. Projektipäälliköil lä on 

näin ol len globaal i  näkymä pro-

jektiin ja he voivat myös määrittää 

Syngineer dokumentoi projektin statuksen - tässä nähdään esimerkkinä sähkö-

suunnitelma. Kaikki tiedot voidaan vaihtaa kaksisuuntaisesti sähkösuunnittelun ja 

mekaniikkasuunnittelun välillä.

Mekaanisen suunnittelun CAD-ympäristössä tehdyt muutokset ovat nyt läpinäkyviä 

ja ymmärrettäviä sähkösuunnittelijoille.
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myöhemmin lisättäviä asiakasvaa-

t imuksia keski tetyst i .  Ohje lmaa 

vo idaan  käy t tää  i n te r ne tse la i -

mel la ,  ä lypuhel imel la ,  tab let i l la 

j a  kannet tava l l a  t i e tokonee l l a .

Toinen pi lv i teknologiaperustan 

merkittävä käytännön etu on se, 

että u lkoiset kumppanit ,  as iak-

kaat ja toimittajat voidaan helposti 

integroida kehitysprosessiin mu-

kaan. Pilviarkkitehtuurin lisäetu on 

käyttäjien joustava skaalautuvuus. 

Yritykset voivat muuttaa käyttä-

j iensä lukumäärää tarpeen mu-

kaan milloin tahansa sekä tarjota 

mui l le osastoi l le,  muun muassa 

tuotannolle, käyttöönotolle ja kun-

nossapidolle, pääsyn järjestelmään

Syngineer takaa tehokkaan tie-

donvaihdon, mikä sekä säästää ai-

kaa että parantaa tuotteen laatua. 

Syngineer mahdol l istaa sensori/

aktuaattor i- luette lo jen luomisen 

au tomaat t i ses t i .  Tämä ta r joaa 

vieläkin enemmän säästömahdolli-

suuksia, työhön kuluva aika saattaa 

vähentyä 30 prosentilla, puhumat-

takaan paremman dokumentoin-

t i laadun tar joamasta l isäedusta.

Lisätietoja: www.Eplan.fi

Uusittu näkymä EPLAN Electric 

P8:aan

Uus i  g raa f inen käy t tö l i i t t ymä 

parannetulla käyttömukavuudella 

ja makroteknologialla ovat uuden 

Eplan Platformin version 2.8 tun-

nusmerkkejä. Uudistukset jatkuvat 

tätäkin pidemmälle: uusi, suoraan 

ohje lmistoratkaisuun integroi tu, 

portaali auttaa käyttäjiä suunnit-

telussa aivan alusta alkaen. Integ-

roitu käyttöliittymäratkaisu tarjoaa 

kattavat tiedot ja sisältää vinkkejä 

ja neuvoja, jotka tekevät käyttäjän 

jokapäiväisestä työstä yhä helpom-

paa, myös Eplan-tuotevalikoimaa 

koskevia uutisia ja innovaatioita, 

oppa i t a ,  t i e to j a  kou lu tusmah-

doll isuuksista löytyy tätä kautta.

Yksittäisissä järjestelmissä, ku-

ten Eplan Electric P8, esitel lään 

lisäksi useita uusia ominaisuuksia. 

Ensimmäinen vaihe sisältää pa-

rannuksia Eplanin ja TIA-portaalin 

väliseen kaksisuuntaiseen tiedon-

siirtoon. AutomationML-formaat-

t i  tukee v ie läk in tehokkaammin 

suunnittelua, mikä optimoi edel-

leen PLC-tietojen konfigurointia. 

Käyttäjät voivat ”Edit terminal 

strip” -dialogissa määrittää saman-

aikaisesti useita kohdistettavia lisä-

laitteita. Kaikki sopivassa konteks-

tivalikoissa valitut laitteet määrite-

tään sitten merkitylle riviliitinrimalle. 

Tämä säästää aikaa suunnittelussa.

Uudesta valikosta käyttäjät voi-

vat  s i i r tää PLC-konf iguraat ion, 

es imerk iks i  PLC-box in t iedot  - 

väylän vastaaviin portteihin ilman, 

et tä joka isen yks i t tä isen port in 

t iedot syötetään manuaal isest i . 

T ieto päivittyy jo olemassa ole-

viin väylän portteihin. Jos väylän 

yks i t tä inen por t t i  on  määr i te t -

ty to iseen PLC konf iguraat ioon 

(Conf igurat ion pro ject ) ,  s i tä on 

mahdollista muuttaa vielä manuaa-

lisesti. Tämä helpottaa Electric P8 

käyttäjän työtä PLC määrityksissä. 

Eplan Electric P8 käyttäjät saat-

to i va t  a iemmin  syö t tää  väy län 

tiedot ainoastaan yksiviiva esityk-

sessä esi intyvi l le verkol le/väylän 

kaapel in  kytkennöi l le .  Uudessa 

versiossa väylän tiedot on syötettä-

vissä kaikissa esitystavoissa. Tämä 

mahdol l istaa, että väylän t iedot 

syötetään ainoastaan pi i r ikaavi-

ossa i lman, että yksivi ivaesityk-

sessä tarvitsee määritellä mitään. 

Integroitu portaali tarjoaa kattavat tiedot ja sisältää vinkkejä ja neuvoja, jotka tekevät käyttäjän jokapäiväisestä työstä helpompaa, 

Myös Eplan-tuotevalikoimaa koskevia uutisia ja innovaatioita, oppaita sekä tietoja koulutusmahdollisuuksista löytyy tätä kautta.
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Lisäksi väylän tiedot eivät katoa, 

va ikka es i tystapaa va ihdetaan.

Tieto vauhdittaa julkisen sekto-

rin digiloikkaa

T ie to  k i i hdy t tää  ju lk i s ten  ra-

kennusten dig i lo ikkaa antamal-

la kaksi  vuotta s i t ten Slushissa 

lanseeratun ja monien yr i tysten 

käyttöönottaman Empathic Buil-

d ing Core -ä lytoimistoratkaisun 

i lmaiseksi kaikkiin Suomen julki-

sen sektorin rakennuksiin osana 

KIRA-dig i-hanketta.  Tampereen 

yliopisto on ensimmäinen julkinen 

taho, joka ottaa ratkaisun käyttöön.

Ju lk isten pa lve lu iden d ig i ta l i -

sointi on yksi Suomen hallituksen 

kärkihankkeista, johon on valjas-

tet tu va l t ion sekä k i inte istö- ja 

rakentamisalan rahoittama KIRA-

digi-projekti, jonka tavoitteena on 

kiihdyttää rakennetun ympäristön 

digital isaat iota. KIRA-digi-hank-

keessa on käynnistynyt lähes 140 

toimialaa uudistavaa kokeiluhan-

ketta,  jo issa on syntynyt  uus ia 

innovaatioita sekä l i iketoimintaa.

”Tämä on hieno kokeilukulttuuria 

edistävä avaus, joka toivon mukaan 

auttaa tehostamaan toimintaa ja 

parantamaan käyttäjäkokemusta 

julkishallinnon rakennuksissa. Odo-

tan innolla ensimmäisiä sovelluksia 

esimerkiksi päiväkodeissa tai kirjas-

toissa, joissa tällaisella ratkaisulla 

voi olla huomattavaa hyötypotenti-

aalia”, sanoo ympäristöministeriön 

kansliapäällikkö Hannele Pokka. 

Empathic Building Core -ratkaisu 

on esineiden internetin teknologi-

aan pohjautuva reaaliaikainen rat-

kaisu, joka luo kiinteistön pohjaku-

vista niin sanotun digitaalisen kak-

sosen. Toimiston digitaalisen kak-

sosen avulla voidaan helpottaa tila-

suunnittelua sekä parantaa työnte-

kijöiden viihtyvyyttä ja tehokkuutta. 

Erityisesti julkisissa tiloissa rat-

ka isu vo i  he lpottaa es imerk iks i 

navigointia; sairaalassa vaikkapa 

reitt i  laboratorioon tai kir jastos-

sa o ikean k i r jahy l lyn luo löytyy 

helpommin ratkaisun avulla. Rat-

kaisu toimi i  myös si ja int ipohjai-

sena julkaisujärjestelmänä, jossa 

y l l äp i tä jä t  sekä  loppukäy t tä jä t 

voivat tuoda kartal le hyödyl l istä 

t ie toa kuten kou lu issa luku jär-

jestykset luokkiin tai terveyskes-

kuksessa laitteiden reaaliaikaisen 

si ja innin. Ratkaisu mahdol l istaa 

myös käyttä j ien vä l isen yhte is-

työn eli siihen voidaan integroida 

mikä tahansa keskustelualusta. 

Empathic Building Core -ratkai-

sun pääl le voidaan seuraavassa 

va iheessa rakentaa to imis toon 

lisää älyä tuovia ratkaisuja senso-

ritekniikan avulla. Työntekijät voivat 

muun muassa jakaa s i ja in t insa 

tois i l leen ratkaisun avul la, mikä 

nopeuttaa työkaverin löytymistä 

ja säästää aikaa. Lisäksi työpis-

te iden ta i  neuvotte luhuoneiden 

vapaana olon voi tarkastaa hel-

pos t i  ruudu l ta  ta i  sove l l uksen 

kau t ta .  Mu i ta  käy t tö tapauks ia 

ovat esim. ilmanlaadun ja lämpö-

ti lan tarkkailu sekä rakennuksen 

vikailmoitusten teko digitaalisesti. 

”Digitaalinen ulottuvuus tuo aivan 

uudenla isen käyttökokemuksen 

rakennuksi in. Empathic Bui lding 

helpottaa loppukäyttäj ien arkea 

monella eri tavalla ja kaiken avoi-

men informaation voi integroida 

siihen - jos tieto on saatavilla in-

ternet-selaimeen, sen voi yhdistää 

ratkaisuun. On mahtavaa, että rat-

kaisu saadaan julkisiin tiloihin - sen 

käyttöönotto on suuri edistysaskel 

ju lk isen sektor in  d ig i lo ikassa” , 

sanoo Empathic Building -ratkai-

sun isä Tomi Teikko  T iedol ta.

Tampereen teknil l inen yl iopisto 

ottaa Empathic Building -ratkaisun 

käyttöön vuoden 2019 alkupuo-

le l la .  Y l iop isto näkee ratka isun 

tuovan sille uusia mahdollisuuksia 

er i ty isest i  tu tk imuksen sara l la . 

”Tiedon Emphatic Building Core 

-ratkaisu auttaa meitä testaamaan 

algoritmejamme aidoissa ympä-

ristöissä. Se mahdol l istaa myös 

tekemään nopeita kokei luja ni in 

tutk i jo iden, yr i tysten kuin opis-

kel i joidenkin projekteissa kokei-

lukul t tuur in mukaisest i” ,  kertoo 

dekaani Mika Grundström Tam-

pereen tekni l l isestä yl iopistosta.    

”Tampereen teknillinen yliopisto 

ja T ieto ovat tehneet strategista 

tutkimusyhteistyötä tekoälyn ja Big 
Data -ratkaisujen alueilla vuodesta 

2015 läht ien Yhdysval ta in kan-

sallisen tiedesäätiön (NSF) CVDI-

keskuksen puitteissa (Center for 
Visual and Decision Informatics). 

Älykkäät rakennukset ovat tärkeäs-

sä roolissa sekä CVDI-keskuksen 

t u t k imuksessa  e t t ä  T i edon  j a 

Business Finlandin rahoittamassa 

Tieto kiihdyttää julkisten rakennusten digiloikkaa antamalla Empathic Building Core 

-älytoimistoratkaisun ilmaiseksi kaikkiin Suomen julkisen sektorin rakennuksiin.

Canonin TM-305MFP T36 monitoimilaite.
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V IRPA-D-hankkeessa” ,  ke r too 

CVDI:n Suomen toimipisteen joh-

taja, professori Moncef Gabbouj 

signaalinkäsittelyn laboratoriosta. 

Canonilta uutta CAD-tulostuk-

seen

Canon Europe on lanseerannut 

uuden imagePROGRAF TM -sarjan 

CAD-, GIS- ja julistetulostukseen. 

Uudet tulostimet vastaavat monipuo-

lisesti yritysten, rakentamisen, kau-

pan- ja koulutusalan sekä julkishal-

linnon tarpeisiin, auttaen tuottamaan 

korkealaatuisia piirroksia, karttoja ja 

julisteita tarpeen mukaan itse. Uudet 

tulostimet pohjautuvat imagePRO-

GRAF TX -sar jan teknologiaan. 

Uusi imagePROGRAF TM -sarja 

sisältää neljä tulostinta ja kolme 

eri skanneria, jotka on tarkoitettu 

pieniä ja keskisuuria eriä tulostaville 

asiakkaille. 36:n tuuman mallit ovat: 

TM-300; TM-305 (sisäänrakennetul-

la HDD- ja PDF- tuella); TM-300MFP 

L36ei (monitoimilaite pienten erien 

skannausratkaisulla); TM-300MFP 

T36 (monitoimilaite suuremmalla 

skannausratkaisulla);  TM-305MFP 

T36 (erittäin suorituskykyinen mo-

nitoimi laite).  24:n tuuman mal l i t 

ovat: TM-200; TM-205 (sisäänra-

kennetulla HDD- ja PDF- tuella); 

TM-200MFP L24ei (monitoimilaite 

pienten erien skannausratkaisulla).

ImagePROGRAF TM -sar ja on 

kehitetty etenkin hiljaisiin toimisto-

ympäristöihin. Äänenlähteisiin on 

tehty parannuksia tuottavuudesta 

tinkimättä: tuulettimen ääni on hil-

jaisempi; leikkuri leikkaa siistimmin 

sekä materiaalinsyöttöteknologia 

on kehitetty yhdessä linjasyöttö-

moottorin kanssa, mikä vähentää 

tärähtelyä. Tehdyt parannukset ovat 

vähentäneet melua 60% verrattu-

na imagePROGRAF iPF -sarjaan. 

Intuitiivisen ohjauspaneelin vuoksi 

käyttäjät eivät tarvitse käyttökoulu-

tusta tai erikoistaitoja laitteen käyt-

tämiseen, mikä helpottaa korkealaa-

tuisten CAD-piirustusten, GIS-kart-

tojen tai julisteiden tuottamista itse.

Uudet tulostimet on varusteltu 

tiukemmilla turvallisuusominaisuuk-

silla, kuten turvatunnistautumisella 

ja käyttöoikeuksien hallinnalla, joten 

niitä voidaan käyttää myös suurissa 

yrityksissä ja viranomaiskäytössä. 

Laitteisiin voi yhdistää myös Glo-

bal Scanningin skannerin, kuten 

käyttäjäystäväll isel lä suomenkie-

l isel lä kosketusnäytöllä varustel-

lun T36-skanner in ,  mikä tekee 

i m a g e P R O G R A F  T M  - s a r j a s -

ta täydel l isen monitoimi laitteen.

”Tänä päivänä eri alojen asiakkaat 

haluavat vähentää ulkoisia kustan-

nuksia ja tuottaa korkealaatuisia 

suurkuvatulosteita tarpeen mukaan. 

Näimme tässä mahdollisuuden luo-

da sellaisille yrityksille optimoidun 

tuotteen, jo iden tu lostusmäärät 

ovat pienempiä, mutta tarvitse-

vat silti omaa suurkuvatulostinta,” 

kommento i  Michele Tuscano , 

Director Large Format Printing & 

Partner Channel, Canon Eurooppa. 

Lisätietoja: www.canon.fi                 
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Tamperelainen Vertex Systems Oy 
on maailmanlaajuisesti tunnettu ja 
arvostettu suunnittelun ja tiedon-
hallinnan ohjelmisto ratkaisujen 
toimittaja teollisuudelle.
 
Vertexin vahvuus on rakentunut 
oman tuotekehityksen huippu-
osaajien kykyyn yhdistää vankka 
eri toimialojen tuntemus sekä 
pitkäaikainen, tiivis yhteistyö 
asiakkaidemme kanssa.

Vertex-ohjelmistot 

ovat 40-vuotisen kehitystyön tulosta 
ja niillä on 18 000 käyttäjää 37 maassa.


