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1 Johdanto 

Tämä insinöörityö keskittyy CAM-ohjelmistojen nykytilaan, sen haasteisiin ja tulevaisuu-

teen. Insinöörityössä esitellään muutamia eri CAM-ohjelmistoja ja keskitytään siihen mitä 

käyttäjät haluavat ohjelmistoilta, mitkä asiat vaikuttavat ohjelmiston kehitykseen ja mitä 

ohjelmistot ovat tulevaisuudessa.  

Tämä työ tehtiin Rensi Finland Oy:lle, joka halusi tietää, mikä CAM-ohjelmistojen nyky-

tilanne on koko ajan kasvavilla CAM-markkinoilla. Rensi Finland Oy mahdollisti matkan 

Barcelonaan, missä kerättiin tietoa CAM-ohjelmiston tulevaisuudesta tavaten kymmeniä 

eri CAM-ohjelmistojen asiantuntijoita. Lisäksi käytiin Lyonissa tutustumassa WorkNC 

CAM-ohjelmistoon. 

Työhön sisältyi myös kaksi erilaista kyselyä, toinen eri yrityksien CAM-käyttäjille ja toinen 

CAM asiantuntijoille. Kyselyssä kysyttiin, mitä ohjelmistoja käytetään ja mitkä ovat niiden 

hyviä ja huonoja puolia. Asiantuntijakyselyssä myös selvitettiin eri CAM asiantuntijoiden 

mielipidettä CAMin tulevaisuudesta. 

Teollisuus ja teknologia kehittyy koko ajan kovaa vauhtia, joten CAM-ohjelmistojen pitää 

pysyä ajan tasalla tarjoten uusimmat tekniikat myös ohjelmisto puolella. Työn tavoitteena 

oli selvittää, mitkä ovat CAM-ohjelmiston tulevaisuuden näkymät, sekä sen haasteet. 

2 Rensi Finland Oy 

Rensi Finland Oy on teollisuuteen tuotteita ja palveluja tarjoava yritys, jonka toiminta 

ulottuu aina suunnittelusta lopputuotantoon. Rensi tarjoaa seuraaville aloille tuotteita ja 

palveluita: mittakoneet, skannerit, ohjelmistot (CADCAM) ja työstökoneet.  

Rensillä on pitkä kokemus CAD- ja CAM-ohjelmista, se on toiminut Surfcamin jälleen-

myyjänä Suomessa jo 30 vuoden ajan. Ajan saatossa mukaan on tullut myös muita oh-

jelmistoja. 
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Työntekijöitä Rensissä on noin 10 kappaletta, heistä jokainen on erikoistunut mittalaittei-

siin, ohjelmistoihin tai työstökoneisiin.  

3 CAM-ohjelmiston toiminta 

CAM eli tietokoneavusteinen valmistus on työstöratojen tekemistä CNC-työstökoneelle 

tietokoneen avulla. Prosessi toimii siten, että ensin suunnitellaan ja piirretään CADin si-

sällä kuva, joka on joko 3D-kuva tai pelkkä 2D-kuva. Tämän jälkeen CAD-tiedosto eli 

kuva siirrettään CAMiin, jossa luodaan työstöradat esimerkiksi cnc-jyrsimelle. (kuva1.) 

Kun työstöradat ovat valmiita, tiedosto postprosessoidaan. Postprosessori on eräänlai-

nen kääntäjä, joka kääntää työstöradat G-koodiksi, jota cnc-työstökone kykenee luke-

maan. Kun G-koodi on valmis, siirretään se cnc-työstökoneelle. Cnc-työstökone pystyy 

nyt valmistamaan prosessin alussa suunnitellun kappaleen. (Kallio 2015: 7.) 

 

Kuva 1. CAM-ohjelmistolla tehty työstörata vihreällä. 

CAM-ohjelmistolla voidaan ohjelmoida lukuisia erilaisia toimenpiteitä, muun muassa jyr-

sintää, sorvausta, porausta, lankasahausta, robotilla jyrsintää, levytöitä, vesi- ja plasma-

leikkausta ja mittausta, sekä uutuutena on tullut myös ainetta lisäävä toimenpide. Nyky-

ään CAM-ohjelmistoja on saatavilla lukuisilta eri toimittajilta. (Willgren 2015: 9–18.) 
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3.1 CADCAM-ohjelmistot 

CADCAM-ohjelmistolla tarkoitetaan tietokone ohjelmistoa, joka kykenee suorittamaan 

kappaleen suunnittelun tai piirtämisen, sekä valmistuksen eli työstöratojen luomisen. Ny-

kyään puhuttaessa CAM-ohjelmistosta, tarkoitetaan monesti CADCAM-ohjelmistoa, sillä 

ohjelmistosta löytyy monesti CAD-puoli, jossa suunnitella kappale ennen työstöratojen 

luontia. Jos ohjelmistolla siis pystyy suunnittelemaan geometriaa ja luomaan työstöra-

toja, puhutaan CADCAM-ohjelmistosta. (Heino 2011: 19–21.) 

3.2 CAD 

CAD eli tietokoneavusteinen suunnittelu tarkoittaa pelkästään suunnitteluohjelmistoa, 

jolla voidaan siis suunnitella ja luoda kappale. Suunnittelu voi olla kaksi- tai kolmiulot-

teista, kuitenkin nykypäivänä suurin osa on kolmiulotteista 3D-mallinnusta. CAD-ohjel-

mistoja ovat muun muassa SolidWorks, SpaceClaim, Catia, AutoCAD ja Surfcam Desig-

ner. CAD-ohjelmistoja on myös saatavilla lukuisilta eri toimittajilta. (Myllymäki 2011: 15.) 

3.3 Postprosessori ja nc-koodi 

Postprosessoria voidaan pitää tietynlaisena kääntäjänä, joka muuttaa visuaaliset työstö-

radat tietokoneen näytöltä koodiksi, josta puhutaan nc-koodina tai G-koodina. Tämän 

koodin voi avata millä tahansa tekstieditorilla, esimerkiksi Notepadilla. Jokainen cnc-

työstökone tarvitsee oman postprosessorinsa, sillä nc-koodin komennot vaihtelevat työs-

tökoneiden ohjauksesta riippuen, ja esimerkiksi jokaisella työstökoneella on erilainen 

työstöalue. (Tantarimäki 2019.) 

Nc (=Numerical Control) tarkoittaa numeerista ohjausta. Nc-koodi määrittää siis työstö-

koneen liikkeet, oli se sitten sorvausta tai jyrsintää. Nc-koodilla määritetään kaikki työs-

tökoneen liikkeet työkalunvaihdosta, aina pyöröpöydän pyörittämiseen. (kuva 2.) Manu-

aalikoneet eivät lue nc-koodia, vaan tottelevat manuaalisesti annettuja liikkeitä. (Tanta-

rimäki 2019.) 
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Kuva 2. CAM -ohjelmistolla tehty profiilirata, joka on postprosessoitu nc-koodiksi luettavaan 
muotoon Robodrill-työstökoneelle, joka käyttää Fanuc-ohjausta. 

Nc-koodi on globaalisti standardisoitu, joten melkein poikkeuksetta jokainen sana tar-

koittaa samaa komentoa cnc-työstökoneella. Koodissa on monesti perinteisen G-koodin 

lisäksi myös M-koodia. G-koodeista melkein kaikki sanat tarkoittavat samaa asiaa kone-

tyypistä riippumatta. G-koodit ovat valmistelevia käskyjä. M-koodit taas ovat koneen kyt-

kentäfunktioita eli ne ilmaisevat esimerkiksi koodin loppumisen tai jäähdytyksen kytken-

nän ja pois kytkennän. M-koodit voivat poiketa konekohtaisesti paljonkin, sillä koneen 

toimittaja tai lisälaitteiden valmistaja voi käyttää M-koodeja oman mielikuvituksensa mu-

kaan. (NC ohjelman rakenne ja NC koodit.) 

3.4 Historia 

CAM-ohjelmistojen historia on mennyt tietokoneiden kehityksen kanssa samaan tahtiin. 

Tietokoneet alkoivat kehittyä 1950-luvulla sellaisiksi, että niitä voitiin käyttää yksinkertai-

seen suunnitteluun. Ensimmäiset suunnitteluohjelmistot tulivat julki 1960-luvulla, ja kun-

nolla ne otettiin käyttöön 1970-luvulla. Nämä suunnitteluohjelmistot eivät vielä olleet 

CAM-ohjelmistoja, vaan ne olivat puhtaita CAD-ohjelmia, sillä CAD- ja CAM-ohjelmistot 

kehitettiin erillään toisistaan. CAM-ohjelmistojen tausta on enemmän nc-työstökoneista, 

ja siihen miten nc-koodin saa tietokonevälitteiseksi. (Willgren 2015: 13.) 
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CADCAM-ohjelmistojen isänä pidetään Patrick J. Hanrattya, joka suunnitteli ohjelmiston 

nimeltä Pronto vuonna 1957. Pronto oli ensimmäinen niin sanottu kaupallinen nc-ohjel-

mointikieli. Tämän jälkeen vierähti tovi, ennen kuin CADCAM-ohjelmistot tulivat pysy-

västi markkinoille. Suunnitteluun ja valmistukseen käytettävät ohjelmistot eli CADCAM-

ohjelmistot aloittivat varsinaisen läpimurtonsa 1970-1980-lukujen vaihteessa. (Willgren 

2015: 13.) 

4 Eri CAM-ohjelmistoja 

4.1 Surfcam-ohjelmistot 

Surfcamistä on saatavilla nykyään kaksi eri ohjelmistoa:  Surfcam Traditional ja Surfcam. 

Surfcamejä julkistettiin kaksi kappaletta, kun vuonna 2013 Vero Software osti Surfcamin 

Surfwarelta. Silloin alkuperäisestä Surfcamistä tehtiin Surfcam Traditional ja uusi 

Surfcam nimettiin Evoksi. Myöhemmin Evo muuttui pelkäksi Surfcamiksi, kun Hexagon 

Manufacturing Intelligence osti Vero Softwaren toiminnan. (Sivitter 2019.) 

4.1.1 SurfcamTraditional 

Surfcam Traditional (kuva 3) on pintamallipohjainen CADCAM-ohjelmisto, niin kuin eng-

lannin kielen nimestä voi jo päätelläkin. Ohjelmisto soveltuu jyrsintään, sorvaukseen ja 

lankasahaukseen. Vahvuuksina voidaan pitää nopeaa ja yksinkertaista työstöradan 

luontia. (Sirén 2019.) 
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Kuva 3. Surfcam Traditional. 

Erityisesti jyrsinpuoli on erittäin kehittynyt. Siinä missä jyrsinpuoli on CAM-ohjelmistojen 

kärkeä, sorvaus puoli ontuu pahasti jäljessä kilpailijoista. Perus sorvausradan tekeminen 

on erittäin helppoa, mutta siihen se jääkin. Jos sorvaaminen menee monimutkikkaam-

maksi, on ohjelmointi erittäin kankeaa. Ohjelmisto on erittäin suuressa käytössä pitkin 

maailmaa, eritoten Yhdysvalloissa, Suomessa ja Saksassa. Ohjelmistoa saa 15:llä eri 

kielellä. (Sirén 2019.) 

4.1.2 Surfcam 

Surfcam julkistettiin vuonna 2013 yrityskauppojen jälkeen nimellä Surfcam Evo. Surfcam 

on käytännössä pelkkä kopio Edgecamistä. Tämä on mahdollista siksi, että nykyään Ed-

gecamin ja Surfcamin omistaa sama yhtiö nimeltä Hexagon Manufacturing Intelligence. 

Tällöin brändit ei sinänsä ole kilpailijoita keskenään. (Sirén 2019.) 

Surfcam on solidipohjainen CAM-ohjelmisto, joka on jyrsin ominaisuuksiltaan samanta-

soinen ohjelmisto, kuin Surfcam Traditional. Jyrsin ohjelmointi ei vain ole yhtä nopeaa ja 

helppoa kuin Traditionalissa. Sorvauspuoli on erittäin hyvä ja kehittynyt. Esimerkiksi mo-

nikanavasorvaus on mahdollista Surfcamissä, eli jos sorvissa on enemmän kuin yksi 
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revolveri käytössä. Tällöin voidaan ohjelmoida sorvi työstämään monella eri työkalulla 

samanaikaisesti. (Sirén 2019.) 

4.2 Edgecam 

Edgecam on siis täysin sama ohjelmisto, kuin tämä jälkeenpäin julkistettu Surfcam. Ed-

gecam on erittäin suosittu ohjelmisto ympäri maailmaa ja varsinkin Euroopassa. Edge-

cam on piirrepohjainen ohjelmisto, mikä tarkoittaa piirteiden luomista ennen työstörato-

jen luontia. Piirteiden haku hiukan hidastaa ohjelmoimista verrattuna esimerkiksi 

Surfcam Traditionaaliin, jossa valitaan vaan suoraan kuvasta työstöradan kohde. Edge-

camistä tekee hyvän sen monipuolisuus, ja tarkka simulointi. (Sirén 2019.) 

Suuri käyttäjämäärä näkyy myös siinä, kuinka paljon ohjelmistoa kehitetään esimerkiksi 

päivitysten osalta. Vuodessa tulee kaksi uutta isompaa päivitystä ja pienempiä päivityk-

siä tulee lukuisia määriä. Vuonna 2018 Edgecam julkisti ohjelmistossa uuden piirteen, 

mikä mahdollisti ainetta lisäävän ominaisuuden ohjelmointiin. Edgecamillä onnistuu jyr-

sin, sorvi ja lankasahauksen lisäksi esimerkiksi mittaamisen ohjelmointi. (Sirén 2019.) 

4.3 Wincam 

Wincam on suomalainen CAM-ohjelmisto, mikä tekee siitä erittäin suositun Suomen 

markkinoilla. Se on hiukan huonompi ominaisuuksiltaan verrattaessa kilpailijoihin, mutta 

siitäkin löytyy ohjelmointiominaisuuksia moniin kohteisiin, kuten sorvaukseen, työstökes-

kuksiin ja lankasahaukseen. (Willgren 2015: 25.) 
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Kuva 4. Käytetyimmät CAM-ohjelmistot Suomessa vuonna 2013. (Willgren 2015: 25.) 

CADCAM - Yhdistys teki vuonna 2013 kyselyn CAM-ohjelmistojen käyttäjämäärissä, ja 

siitä ilmenee Wincamin suosio Suomessa. (kuva 4.) Kyselyyn vastasi reilu 500 yritystä. 

Suosio näkyy eritoten oppilaitoksissa, joissa Wincamiä käytetään paljon. (Willgren 2015: 

25.) 

4.4 WorkNC 

WorkNC CADCAM-ohjelmisto (kuva 5) on alun perin ranskalainen ohjelmisto, joka kuu-

luu nykyään samaan Hexagonin tuoteperheeseen Surfcamin ja Edgecamin kanssa. 

WorkNC poikkeaa yllämainituista ohjelmistoista paljon, sillä WorkNC:llä ei ole sorvaus-

ohjelmointia lainkaan. WorkNC on siis puhtaasti jyrsintään tarkoitettu ohjelmisto. Sillä 

onnistuu 2-5-akselinen koneistus. Ohjelmisto on pintamallipohjainen CAM, joka on suun-

nattu vaikeisiin moniakselisiin koneistuksiin. Ohjelmisto on suuressa suosiossa Euroo-

passa autoteollisuudessa ja muottikoneistuksessa. (WORKNC-ohjelmistojen myynti 

Rensille 2019.) 
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Kuva 5. WorkNC CADCAM-ohjelmistolla tehty työstörata kahden käyrän välille. 

WorkNC on tarkoitettu isoille kappaleille, jotka vaativat moniakselisia työstöratoja. Vah-

vuutena WorkNC:ssä voidaan pitää niin sanotusti turvallista ohjelmointia, sillä ohjelmisto 

osaa laskea törmäystarkastelun erittäin tarkasti. Toki kaikista tämän päivän CAM-ohjel-

mistoista löytyy törmäystarkastelu, mutta WorkNC:ssä se on viety uudelle tasolle. Esi-

merkiksi ohjelmisto automaattisesti kykenee muuttamaan törmäävän 3-akselisen radan 

törmäämättömäksi 5-akseliseksi radaksi. WorkNC tukee myös 5-akselisessa koneistuk-

sessa monia erilaisia työkalumuotoja, kuten tynnyri-, parabolinen ja ovaalimuoto. Työs-

töratojen ohjelmointi on myös erittäin ripeää, sillä ohjelmistolla voi luoda jo uutta työstö-

rataa samalla kun ohjelmisto laskee taustalla edellistä rataa. Muun muassa näiden syi-

den ansioista, on WorkNC auto- ja lentokoneteollisuuden muottien valmistuksessa erit-

täin suuressa suosiossa oleva CADCAM-ohjelmisto. (WORKNC-ohjelmistojen myynti 

Rensille 2019.) 

WorkNC:llä on myös mahdollista ohjelmoida robotteja muun muassa jyrsintään, hitsauk-

seen, kiillotukseen ja reunan karkaisuun. Robot-moduulissa on satoja robotteja, joita 

WorkNC tukee ja täten mahdollistaa robottien ohjelmoimisen simuloimalla ohjelmasta 

törmäysvapaan lopputuloksen. (WORKNC-ohjelmistojen myynti Rensille 2019.) 
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4.5 Mastercam 

Mastercam on sivujensa mukaan Suomen ja maailman suosituin CADCAM-ohjelmisto. 

Mitään virallista dataa asialle ei ole, sillä eri CAM-ohjelmistojen lisenssien määrästä ei 

ole tarkkaa julkista tietoa saatavilla. Kuitenkin Mastercam on erittäin suuressa käytössä 

ympäri maailmaa. Muutama vuosi takaperin Suomessa tehtiin käyttäjäkysely CAM-oh-

jelmistoista ja Mastercam oli sen mukaan käytetyin ohjelmisto Suomessa. Myös Hexa-

gon manufacturing Intelligencen oman tilaston mukaan Mastercam sijoittuu korkealle 

asennettujen lisenssien määrässä mitattuna (kuva 6). (Mastercam; Sivitter 2019.) 

 

Kuva 6. Mastercamin lisenssit kuvassa sijalla 3 CNC Software nimellä. CNC Software omistaa 
Mastercamin. (Sivitter 2019.) 

Mastercam:llä onnistuu moniakselinen jyrsintä ja sorvaus. Myös lankasahaus ja robot-

tien ohjelmointi on mahdollista Mastercamillä. (Mastercam.) 

Mastercamin suosio ei ole yllätys. Mastercamistä suositun tekee sen monipuolisuus. Esi-

merkiksi Mastercamistä löytyy automaattinen nestaustoiminto, (kuva 7) mitä ei ole kai-

kissa CAMeissä. (Mastercam.) 
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Kuva 7. Nestausta Mastercamillä. 

Nestaus tarkoittaa levyosien sijoittamista levyarkille, niin että hukkamateriaalia jää mah-

dollisimman vähän jäljelle. (Mastercam.) 

4.6 Alphacam 

Alphacam on CADCAM-ohjelmisto puun, metallin ja kiven työstämiseen. Alphacam on 

erottunut joukosta eritoten puuntyöstö ohjelmistona, jolla onnistuu sorvaus ja jyrsintä 2-

akselisesta aina 5-akseliseen koneistukseen saakka. Alphacam tukee aggregaatteja, jol-

loin voidaan ohjelmoida, koneistusta eri suunnista. (kuva 8.) Aggregaatteja voi myös 

luoda ja tallentaa ohjelmiston omaan työkalukirjastoon. (Hexagon Manufacturing Intelli-

gence.) 
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Kuva 8. Alphacamillä luotu työkalunpidin, jossa kiinni aggregaatti. 

Aggregaateista on hyötyä, kun työkalun pitää päästä eri kulmassa työstettävän kohtee-

seen, kuin normaalisti. Esimerkiksi 3-akselisella pystykaraisella cnc-jyrsimellä voidaan 

aggregaatin avulla tehdä reikiin vertikaalisia kiilauria tai vaikkapa oviin sivureiät saranoita 

varten. Tämä kaikki on mahdollista ilman, että koneistettavaa kappaletta tarvitsee ma-

nuaalisesti kääntää työstömenetelmien välissä, sillä aggregaatti hoitaa käännöt. Pro-

sessi vain tapahtuu, niin että työkalun kulma vaihtuu ja itse kappale pysyy paikallaan. 

(Hexagon Manufacturing Intelligence.) 

4.7 Radan 

Radan CADCAM-ohjelmisto on ratkaisu ohutlevyjen työstämiseen. Radan poikkeaa yl-

lämainitusta CAM-ohjelmistoista siten, että sitä ei käytetä perinteiseen jyrsintään tai sor-

vaukseen. Radanilla ohjelmoidaan ohutlevyjen leikkausta, (kuva 9.) nakerrusta tai taivu-

tusta. Radan sopii muun muassa seuraaville teollisuuden aloille  
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• vesileikkaus 

• plasmaleikkaus 

• vesileikkaus 

• laserleikkaus 

• nakerrus 

• taivutus. 

 

 

Kuva 9. Radanilla tehtyjä profiiliratoja ohutlevyn leikkaamiseen. 

Radanista voidaan puhua myös nestausohjelmistona, jolloin ohjelmisto kykenee asette-

lemaan leikattavat osat levylle niin, että hukkamateriaalia jää mahdollisimman vähän. 

Radan tekee nestauksen täysin automaattisesti, mikä helpottaa käyttäjän päänvaivaa ja 

ajan käyttöä. (Hexagon Manufacturing Intelligence.) 
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5 CAM-ohjelmistojen nykytila 

CAM-ohjelmistot ovat iso osa tuotantoprosessia tänä päivänä. Melkein jokaisella kone-

pajalla on jokin CAM-ohjelmisto käytössä. Esimerkiksi Suomesta löytyy enää hyvin vä-

hän konepajoja, joissa ei ole mitään CAMiä käytössä. Ilman CAM-ohjelmistoa tuotanto 

yleensä on hitaampaa ja epävarmempaa. CAM-ohjelmistolla tuotannosta saadaan te-

hokkaampaa sen nopeuttaessa ohjelmointia huomattavissa määrin. Ohjelmoinnin no-

peutuminen tarkoittaa myös itse cnc-työstökoneiden käyttöasteen kasvamista, mikä tar-

koittaa myös läpimenoajan pienenemistä. Nykyaikaiset työstömenetelmät CAMillä mah-

dollistavat työkalun tasaisen kuormituksen, jolloin työkalu ei kulu niin nopeasti kuin pe-

rinteisillä työstömenetelmillä ajettaessa. Työkalukustannukset myös laskevat, kun käy-

tetään moderneja työstömenetelmiä kuormittaen työkalua tasaisesti. CAM-ohjelmistoista 

löytyvä simulointi mahdollistaa työkaluradan nopean tarkistuksen, (kuva 10) jolloin välty-

tään kolaroinneilta ja vääriltä lopputuloksilta. Manuaalisesti näpyttelemällä tehty nc-koodi 

on altis inhimillisille virheille. 

 

Kuva 10. Moniakselisen työkaluradan simulointia CAM-ohjelmistolla. 

Simulointi vähentää työstökoneen kolarointia ja virheitä, jolloin myös virheellisiä kappa-

leita syntyy vähemmän. 
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Kaikista tärkein asia miksi CAMiä käytetään, on sen monipuolisuus vaikeimmissa kap-

paleissa. Vaikeat 3D-muodot, jotka vaativat 5:n akselin samanaikaista käyttöä, on mah-

dotonta ohjelmoida ilman CAMiä. Tämän päivän CAM-ohjelmista löytyy monia erilaisia 

työstöratoja rouhintaan ja viimeistelyyn mahdollistaen moniakselisen työstön. Moniakse-

linen koneistus on nopeaa, ja se mahdollistaa työkalun koko geometrian käytön. Nopeaa 

CAMistä tekee myös sen työstöratojen ohjelmointimahdollisuudet, mitkä ovat perintei-

seen työstökoneen ohjauksella ohjelmoimiseen verrattuna valtavat. Esimerkiksi erilaiset 

dynaamiset työstöradat mahdollistavat tehokkaan tuotannon tehden työstöradoista no-

peampia työkalun kuormituksen pysyen silti hyvänä. 

 

Kuva 11. CAM-ohjelmistolla tehty dynaaminen työstörata. 

Dynaaminen työstörata mahdollistaa nopeuden ja syvyysaskeleen kasvattamisen, sillä 

sen sivuliike on pyörivää aiheuttaen tasaisen kuormituksen työkalulle. Esimerkiksi nurk-

kiin mentäessä työstörata tekee pyörivää liikettä poistaen mahdollisen työkalun poikkea-

misen. Perinteinen työkalurata menee nurkkiin suoraviivaisesti rasittaen työkalua siten, 

että se haukkaa ison palan materiaalia kulmissa. (kuva 11.) 
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6 CAM-ohjelmistojen tulevaisuus ja haasteet 

Tässä osiossa on yhdistetty asiantuntijoille ja käyttäjille tehtyjen kyselyiden vastaukset, 

sekä Hexagon Manufacturing Intelligencen oma näkemys siitä mitä CAM-ohjelmistot tu-

levat olemaan jatkossa, ja miten niitä kehitetään. Kyselyyn vastasi CAM-ohjelmistojen 

parissa työskennelleitä henkilöitä, joilla oli monien kymmenien vuosien kokemus ohjel-

mistoista. Kyselyyn vastanneet henkilöt olivat yhteensä käyttäneet yli kymmentä CAM-

ohjelmaa. Kyselyt ovat liitteet 1 ja 2. 

CAM-markkinat ovat muutoksen kourissa, sillä teknologia kehittyy ja muuttuu koko ajan. 

CAM-ohjelmistoja on paljon, mikä tekee kilpailusta erittäin kovaa. Tämän takia pienem-

piä CAM-yrityksiä ostavat isommat yritykset, saaden enemmän monopoliasemaa. Monet 

CAM-tuotteet integroidaan sitten isomman yrityksen tuotteisiin. Saadaan iso tuoteperhe, 

jolloin yrityksellä on tarjota jokaiseen erilaiseen tehtävään erikoistunut CAM-ohjelmisto. 

Esimerkiksi Hexagon Manufacturing Intelligence on ostanut jo monia ohjelmistoja itsel-

leen yhdistäen niitä siten, että toiminnot ovat samannimisiä, kuitenkaan tekemättä kai-

kista tuotteista yhtä ohjelmistoa. Tämä käytäntö näkyy hyvin esimerkiksi työstöratojen 

nimien yhdistämisessä. Melkein kaikista CAM-ohjelmistoista on jo tovin löytynyt oma dy-

naaminen työstöratansa. Kaikilla tuotteilla se on omalla nimellänsä. Hexagon Manufac-

turing Intelligence on yhdistänyt kaikkien ostamiensa ohjelmistojen dynaamisen työstö-

radan yhdeksi, jota kutsutaan nimellä waveform. Hexagon MI:n CAM-ohjelmistot ovat eri 

nimisiä, mutta kaikkien logot ovat saman näköiset. Vuosien saatossa Hexagon MI on 

ostanut vuosi vuodelta enemmän ja enemmän CAM-ohjelmistoja itselleen, tehden He-

xagon MI:stä isoimman CAM-toimittajan maailmanlaajuisesti. Vaikka asiakas vaihtaisi 

ohjelmistonsa Alphacamistä Surfcamiin, pysyisi asiakas silti Hexagon MI:n tuoteper-

heessä, mikä kasvattaa entisestään Hexagon MI:n ostettujen lisenssien määrää, sillä 

molemmat ohjelmistot ovat nykyään Hexagon MI:n omistuksessa. 

Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tulevaisuus tuo automaatiota koko ajan lisää ja lisää 

CAM-ohjelmistoihin. Dataa kerätään talteen yhä enemmän ja parannetaan täten valmis-

tusprosessia. Esimerkiksi jos alkuperäistä CAD-kuvaa muokataan, muokkaisi se myös 

silloin automaattisesti nc-koodia poistaen niin sanotusti turhaa työtä tästä välistä. Ei tar-

vitsisi luoda CAMin sisällä uudestaan jo kerran luotuja työstöratoja, vaan ohjelmisto 
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osaisi ottaa huomioon muokkaukset CAD-kuvassa, päivittäen tiedot saman tien nc-koo-

diin.  

CAMin perusperiaate on aina ollut materiaalia tai ainetta poistava menetelmä esimerkiksi 

jyrsimällä tai sorvaamalla. Kuitenkin pari vuotta sitten mukaan on tullut myös ainetta li-

säävä toiminto. Uusi toiminto on ollut nähtävissä jo 3D-tulostimien lisääntyvänä kysyn-

tänä. Ainetta lisäävä toiminto on suhteellisen uusi CAMissä, ja sitä on kehitetty koko ajan 

paremmaksi tuoden lisää mahdollisuuksia sille puolelle mahdollistaen erilaisia tapoja ai-

netta lisäävässä toiminnassa. 

Koneistuksen ja siinä käytettyjen työkalujen kehityksellä on suuri merkitys CAM-ohjel-

mistojen kehityksessä. Uusien koneistusmenetelmien tai työkalujen kehitys pakottaa 

CAM-ohjelmoinnin sopeutumaan niihin. Esimerkiksi Sandvikin PrimeTurn on sorvausrat-

kaisu, joka mahdollistaa sorvauksen joka suuntaan, tehden siitä tuottavampaa korkeam-

malla lastuamisnopeudella. Tämä pakotti CAM-ohjelmistot lisäämään saman toiminnon 

toteutettavaksi CAMillä.  

Monet eri alojen ohjelmistot ovat myös käytettävissä pilvipohjaisina, jolloin käyttäjä pää-

see käsiksi ohjelmistoon, missä tahansa onkaan fyysisesti. Tätä toimintoa myös tutki-

taan, miten CAMin lisääminen pilveen onnistuisi.  

Kuten todettu CAM-ohjelmistot menevät koko ajan enemmän ja enemmän siihen, että 

isommat yritykset ostavat pienempiä yrityksiä itselleen, tehden itsestään markkinamahtia 

tarjoten erilaisia ratkaisuja CAM puolelle ja omistaen monta eri tuotetta. Autodesk on 

tehnyt tätä jo jonkin aikaa, tarjoten montaa eri vaihtoehtoa teollisuuteen CAD ja CAM 

puolelle. Nyt Hexagon MI tekee samaa myös perinteisen CADCAM-toimintojen sijaan 

tarjoten myös ohjelmistoja parantamaan ja ohjaamaan tuotantoa. Erimerkiksi ERP-oh-

jelmistoja tai simulointiohjelmistoja. Hexagon MI:n myyntituen insinööri David Currahin 

mukaan 5 vuoden päästä ei ole enää yhtäkään yritystä, joka olisi vain pelkkä CAM-oh-

jelmiston tarjoaja. (Lobato 2019.) 

CAM-ohjelmistojen haasteena voidaan pitää mukautumista teollisuus 4.0:aan, sekä tie-

tojen keräämistä, jotta dataa voidaan käyttää. Tämä tarkoittaa, että CAM-ohjelmiston 

pitää pysyä erittäin hyvin työstökoneiden ja työkalujen kehityksessä mukana. 
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Tarkoituksena on saada ohjelmistot integroitua vaikeisiinkin tuotantoprosesseihin. Esi-

merkiksi CAM-yritykset, jotka omistavat monta eri brändiä, kamppailevat kovassa kilpai-

lussa yrittäen saada kaikista brändeistään toimivan systeemin ja lopulta saaden kaikki 

yhteen. Tämä tarkoittaa käytännössä monen CAM-ohjelmiston yhdistämistä yhdeksi oh-

jelmistoksi. 

Perusperiaatteiltaan CAM tekee sen, minkä se teki 30 vuotta sitten, toki ohjelmisto on 

kehittynyt paljon ja uusia ominaisuuksia tulee joka vuosi lisää. Mielenkiintoista on kuiten-

kin nähdä, miten komennot tulevaisuudessa tapahtuvat verrattuna tämän päivän käsky-

jen antamiseen hiirellä ja näppäimellä. Olisiko tulevaisuudessa mahdollista antaa ko-

mennot verbaalisesti CAMille; ”koneista tämä” tai ”tee viiste vasempaan kulmaan” pohtii 

Rensi Finland Oy:n tekninen johtaja Vesa Sirén. (2019.) 

Käyttäjätasolla haasteet ovat ihmisten huono tietämys tuotantoprosessista, sekä epä-

realistiset toiveet. Monesti CAMin asiakkaat ja käyttäjät pitävät ohjelmistoa liian kalliina, 

sekä omaa osaamistaan huonona. Yritysten pitäisi panostaa enemmän koulutukseen, 

eikä tinkiä täten CAM-ohjelmiston käytössä. Käyttäjät monesti osaavat vai murto-osan 

ohjelmiston ominaisuuksista, eivätkä he pysy kehityksessä mukana (kuva 12.). Käyttäjät 

toivovat helppoa käyttöliittymää, jotta kaikki toiminnot olisivat helposti sisäistettävissä ja 

opittavissa. 

 

Kuva 12. Tilastojen mukaan 75 prosenttia eivät käytä uusinta versiota ohjelmistoista. 



19 

 

Käyttäjät ovat myös tyytymättömiä CAM-ohjelmistoista löytyvien vikojen ja satunnaisten 

kaatuilujen vuoksi. 

Rensi Finland Oy:n postprosessoreista vastaavan teknisen tukihenkilön Pekka Tantari-

mäen mukaan, CAM-ohjelmistojen pitäisi pysyä paremmin mukana työstökoneiden ke-

hityksessä. Vaikka ohjelmistokehittäjien tärkeimpiä asioita on työstökoneiden kehityk-

sessä mukana pysyminen, parannettavaa on silti. Esimerkiksi Edgecamin ohjelmisto-

ominaisuuksista puuttuu erittäin yksinkertaisia komentoja, vaikka ohjelmisto on ollut erit-

täin suuressa suosiossa ympäri maailmaa jo monien vuosien ajan. Porausohjelmointi ei 

anna käyttäjän määritellä työkalun erikseen liikkuvan pikaliikekorkeudella tai turvakor-

keudella. Tämä käsky on ollut jo monien vuosien ajan nc-koodissa, mutta Edgecamissä 

se ei ole mahdollista vielä nykyäänkään. (Tantarimäki 2019.) 

Insinöörityön edetessä tuli myös ilmi nestauksen toimimattomuus 3D-ympäristössä. Asi-

antuntijat olivat sitä mieltä, että ei ole vielä sellaista ohjelmistoa, mikä kykenee 3D-kap-

paleiden kunnolliseen automaattiseen nestaukseen. Toisin sanoen ohjelmisto kykenisi 

sijoittamaan 3D-muotoja sisältävät mallit levylle, niin että irti leikattaessa jäisi mahdolli-

simman vähän hukkamateriaalia. 

7 Yhteenveto 

Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat CAM-ohjelmiston tulevaisuuden näkymät, sekä 

sen haasteet. Lyhyt yhteenveto kyselyjen perusteella tehden on, se että asiakkaat pitä-

vät ohjelmistoja liian kalliina, sekä omaa osaamistaan huonona. Asiakkaat ovat myös 

tyytymättömiä vikoihin, joita ohjelmistoissa ilmenee, sekä satunnaisiin ohjelmistojen kaa-

tuiluihin. Ohjelmistojen kehittäjien näkökulmasta CAMin haasteet ovat työstökoneiden 

kehityksessä ja automaatiossa mukana pysyminen. 

Myös ohjelmistojen yhdistäminen yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi tulee olemaan haas-

tavaa. Tavoitteena on saada kaikki parhaat toiminnot yhteen ohjelmistoon, tällöin ei enää 

puhuttaisi CADCAM-ohjelmistosta, vaan suuremmasta kokonaisuudesta, jolla voidaan 

hallita koko tuotantoprosessia. 
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CAM-ohjelmistot ovat hyvissä käsissä, tietotaidon kehittyessä koko ajan. Tietokoneiden 

laskentatehot kasvavat ja yhä monimutkikkaampia työstökoneita kehitellään. Työkaluja 

kehitetään, ja samalla syntyy uusia työstömenetelmiä, joiden kehityksessä mukana py-

syminen on CAM-ohjelmistojen tärkeimpiä tehtäviä. Pilvipalvelut ovat tulossa myös 

CAM-ohjelmistoihin, mikä helpottaa omalta osaltaan prosessia. Yhteistyö suunnittelun ja 

valmistuksen välissä tulee lisääntymään koko ajan suuressa määrin. 
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CAM asiantuntijakysely 

CAM INQUIRY 

 

1. What CAM software do you use? And how long have you use it? Have you 

used another CAM software before?  

 

2. What are the features that makes your CAM software better than the competi-

tor’s software? What things you like in your CAM software? 

 

 

3. Where do you see the future of CAM software? What things are coming to 

CAM? (Geneva probably?). Tell also your own opinion. What things affect the 

future of the CAM software?  

 

 

 

4. What are the challenges of the CAM software? Can you tell the challenges of 

your CAM software and in general, what do you think the challenges to all CAM 

software? 

 

 

 

5. In your own words, is there anything else you would like to add? 
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CAM käyttäjäkysely 

CAM KYSELYLOMAKE 

 

1. Mitä CAM ohjelmistoa nyt käytät? Kerro myös, jos olet käyttänyt aikaisemmin 

toista CAM ohjelmistoa. 

 

 

2. Minkälaiseen työskentelyyn käytät CAMiä? Jyrsintään? Sorvaukseen? Kerro 

tarkemmin esim. minkälaista sorvausta, esim. moniakselista? 

 

 

3. Kauanko olet käyttänyt CAMiä? 

 

 

4. Jos saisit itse päättää, ottaisitko jonkun toisen CAM -ohjelmiston käyttöösi. 

Minkä? Miksi? 

 

 

5. Koetko osaavasi käyttää hyvin CAMiä? Perustele miksi osaat hyvin tai huonosti. 

 

 

6. Mitä koet haasteena CAMeissä? Hinta? Ohjelmiston vaikea käyttö? Jokin muu? 

Perustele. 

 

 

7. Mitä hyvää näet CAM ohjelmistoissa? Palveleeko se sinun tarpeitasi? 

 

 

8. Mitä asioita toivoisit CAM ohjelmiin/ohjelmaan tulevan helpottaaksesi sinun työ-

täsi?  

 

 

9. Vapaa sana
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CAM-ohjelmistoja kehittäviä ja tarjoavia yrityksiä 

 


