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Työn tavoitteena oli nopeuttaa uusien kone- ja laitesuunnittelijoiden sopeutu-
mista yrityksen toimintatapoihin. Työn tilaaja oli Steel-Kamet Oy, joka kehittää, 
suunnittelee ja valmistaa betoninvalmistusjärjestelmiä. 
 
Työssä tehtiin ohjeet Steel-Kamet Oy:n suunnitteluosaston ohjelmistojen käyt-
töön. Ohjeiden toteuttaminen aloitettiin tutustumalla ohjelmistoihin. Käytössä 
olevat ohjelmistot ovat Autodeskin Inventor, Vault ja Design Review sekä Cont-
rol-Link, Työkortti, Kielistys ja Jonotulostus. Ohjeita laadittaessa käytettiin yri-
tyksen suunnittelijoilta kerättyä kokemusperäistä tietoa, yrityksestä valmiiksi 
löytyneitä ohjeita ja ohjelmistojen ohje-tiedostoja. Ohjeet koottiin yhdeksi pake-
tiksi. 
 
Työn tuloksena syntyivät ohjeet suunnitteluosaston käyttöön. Nyt ohjeet ovat 
yhtenä helppolukuisena pakettina, joten niiden käyttäminen on helppoa ja kaikki 
tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta. Ohjeiden avulla uusien suunnittelijoiden 
perehdyttäminen helpottuu. 
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1 JOHDANTO 

Työssä laaditaan suunnittelijan perehdyttämispaketti Steel-Kamet Oy:n suunnit-

teluosaston käyttöön. Tämän ohjeistuksen avulla pyritään nopeuttamaan suun-

nittelijan perehdyttämistä käytettäviin ohjelmiin ja yrityksen toimintatapoihin. 

(Liite 1.) 

Steel-Kamet Oy kehittää, suunnittelee ja toteuttaa betoninvalmistusjärjestelmiä. 

Yrityksen suunnitteluosasto sijaitsee Oulunsalossa ja tuotantotilat Kalajoella. Se 

toimittaa järjestelmiä Suomeen ja ympäri maailman. Steel-Kamet työllistää noin 

60 henkilöä. (1.) 

Steel-Kamet Oy käyttää suunnittelussa Autodeskin AutoCAD-, Inventor- ja 

Vault- ohjelmistoja. Ohjelmistoista on käytössä versiot 2012. Ohjelmistojen 

päälle on lisäksi rakennettu useita yrityksen omia ohjelmia, joiden avulla helpo-

tetaan rutiininomaisia töitä ja saadaan yhdistettyä tiedot tuotannonohjausjärjes-

telmään. 

Steel-Kamet Oy:ssä oli valmiiksi tehtynä joitakin yksittäisiä ohjeita. Nämä ohjeet 

päivitetään vastaamaan nykyisiä ohjelmia ja tehdään puuttuvat ohjeet. Lopuksi 

ohjeet kootaan yhteen. 



 6 

2 TUOTETIEDONHALLINTA 

Tuotetietoa on periaatteessa kaikki tieto, joka liittyy tuotteeseen. Näistä esi-

merkkeinä ovat piirustukset, 3D-mallit, valmistusohjeet, tilaukset ja osaluettelot. 

Tuotetiedonhallinnan yhteydessä tuotetiedolla tarkoitetaan yleensä vain tuot-

teeseen liittyviä teknisiä tietoja, kuten piirustuksia ja 3D-malleja. Tuotetiedonhal-

lintajärjestelmässä käsitellään yleensä tuotesuunnittelun tuottamia tietoja. Jär-

jestelmästä voidaan monesti lukea myös kustannuksiin ja toimituksiin liittyviä 

tietoja, mutta niiden pääasiallinen tallennuspaikka on tuotannonohjausjärjestel-

mä. (2, s. 9.)  

Tuotetiedonhallintajärjestelmä otetaan käyttöön yleensä, kun yrityksen tuottei-

den ja niihin liittyvän tuotetiedon hallinta muuttuu monimutkaiseksi tietomäärän 

kasvaessa. Kiristyvä kilpailu vaatii tuotteiden nopeampaa suunnittelua, valmis-

tusta ja markkinoille tuontia sekä samalla edullista hintaa ja asiakaskohtaista 

räätälöintiä. Nykyään tuotekehitysosastot voivat sijaita eri puolilla maapalloa. 

Tehokas ja luotettava tiedonvälitys suunnittelijoiden välillä on tehokkaan suun-

nittelun elinehto. Tuotetiedonhallintajärjestelmässä uusin tieto on koko ajan 

kaikkien sitä tarvitsevien käytössä. (3, s. 28 - 29.) 

Tuotetiedonhallintajärjestelmän hyötyjä on vaikea mitata suoraan rahassa. 

Hyödyt voidaan kuitenkin jakaa toiminnassa saavutettaviin säästöihin ja liike-

toiminnan lisääntyneisiin ansaitsemismahdollisuuksiin. Säästöt ovat yleensä 

toiminnan tehostumista sekä kulujen ja sidotun pääoman vähenemistä. Ansait-

semismahdollisuudet liittyvät enemmän uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin 

esimerkiksi helpompana toiminnan ulkoistamisena. (3, s. 102.) 

Eri tutkimusten mukaan yrityksissä tehdään paljon jo kertaalleen tehtyä työtä. 

Sääksvuoren (3, s. 99) mukaan yhdysvaltalaisen Coopers & Lybranin tekemäs-

sä tutkimuksessa osoitettiin insinöörien ajankäytöstä varsin pienen osan liitty-

vän varsinaiseen suunnittelutyöhön (kuva 1). Noin 30 prosenttia ajasta kului 

tiedon hakuun, jakeluun ja päivittämiseen. Ajasta 20 prosenttia kuluu kertaal-

leen tehtyjen asioiden tekemiseen. Tutkimuksen mukaan noin 14 prosenttia 

ajasta kuluu erilaisiin kokouksiin, joiden tärkein tehtävä on jakaa projektin tilaan 
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liittyvää tietoa muille ja hankkia sitä itselle. Varsinaista insinöörityötä tehdään 

tutkimuksen mukaan vain 29 prosenttia käytetystä ajasta. (3, s. 99 - 100.) 

 

KUVA 1. Insinöörien ajankäyttö (3, s.100) 

Ajankäytön tehottomuuden syynä on yleensä asioiden nopeampi uudelleen te-

keminen, kuin aikaisemmin tehdyn työn etsiminen. Suuresta tietomäärästä on 

työläs etsiä valmiiksi tehtyjä sopivia komponentteja. Tuotetiedonhallintajärjes-

telmän avulla voidaan tehostaa aikaisemmin tehdyn työn uudelleenkäyttöä ja 

tiedon jakamista. (3, s. 99.)  

Tuotetiedonhallintajärjestelmä ei kuitenkaan automaattisesti tehosta työntekoa. 

Se on vain apuväline toiminnan tehostamiseen. Järjestelmän avulla voidaan 

säästää aikaa monessa eri työvaiheessa: 

• tuoterakenteen muodostaminen nopeutuu, kun hyödynnetään jo aikai-

semmin luotua tietoa 

• vähennetään päällekkäistä työtä 

• osaluettelot ovat viimeisten muutosten mukaisina kaikkien saatavilla 

• myöhemmin tehtävä tiedon korjaaminen vähenee 

1 %

14 %

21 %

24 %

29 %
5 %

6 %

Mitä insinööri tekee?

1 % taukoja

14 % kokouksia, mm.

tiedon jakoa varten

21 % työtä, joka on tehty

jo aiemmin

24 % tiedon hakua ja

jakelua

29 % varsinaista

insinöörityötä

5 % muuta

6 % lomaa
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• historiatiedot osille ja piirustuksille säilyvät 

• suunnittelutiedon saatavuus paranee: tuotteisiin, tuotteiden osiin ja nii-

den kokoonpanoihin liittyvä tieto on helposti saatavilla 

• dokumenttien laatiminen nopeutuu ja helpottuu 

• yrityksen sisäinen ja ulkoinen palvelutaso paranee. (3, s. 101.) 

Myös laadun paraneminen on tuotetiedonhallintajärjestelmien etuja. Dokument-

tien muutokset voidaan hyväksyä elektronisesti. Vaivattomat toimintatavat no-

peuttavat työtä ja parantavat työn tehokkuutta. Muutosinformaation jakelu kaikil-

le sitä tarvitseville nopeutuu ja varmentuu. Tuotteeseen liittyvät pöytäkirjat ja 

sertifikaatit on helppo liittää tuotteeseen. Standardit ovat kaikkien saatavilla, 

joten ne on helppo jakaa ja päivittää. Tietoturva paranee, kun voidaan asettaa 

käyttöoikeudet tuotteisiin vain niille, jotka sitä tarvitsevat ja joilla on siihen oi- 

keus. Toimintaan saadaan lisää joustavuutta. (3, s. 101.) 

Käyttämällä samoja standardoituja osia voidaan vähentää varastoihin sidotun 

pääoman tarvetta. Kun tiedetään tarkka tuoterakenne ja todellinen tarve, voi-

daan vähentää nimikkeitä. Näin saadaan pienennettyä varastoja.  (3, s. 101.)  

2.1 Järjestelmäarkkitehtuuri 

Tuotetiedonhallintajärjestelmä rakennetaan lähes aina tietokannan avulla. 

Yleensä tietokantaan tallennetaan vain attribuuttitiedot. Dokumenttien sisältö 

tallennetaan palvelimelle tavallisina tiedostoina. Nämä tiedostot voidaan suojata 

siten, että käyttäjä voi käyttää tiedostoja vain tuotetiedonhallintajärjestelmän 

kautta. (2, s. 105.) 

Steel-Kamet Oy:ssä järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa Vaultin käyttö 

Inventor-ympäristössä hyödyntäen Control tuotannonohjausjärjestelmän tuote-

tietokantaa (kuva 2). Järjestelmä koostuu tietokannasta, tiedostopalvelimesta ja 

käyttäjien tietokoneista. 
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KUVA 2. Järjestelmän toimintaperiaate (4) 

Järjestelmän ytimenä toimii SQL-tietokanta, joka toimii linkkinä Control-

tuotannonohjausjärjestelmän, Vault-palvelimen ja Inventor-moduulin välillä. 

Control-tuotannonohjausjärjestelmällä ohjataan tuotantoa. Se sisältää tiedot 

muun muassa varastossa olevista komponenteista ja tuotannon etenemisestä. 

Tuotannonohjausjärjestelmän ja SQL-tietokannan välillä on mekanismi joka siir-

tää tarvittavat tuotetiedot tietokantaan. Inventor-moduulin avulla haetaan yksi-

löintiin tarvittavat tiedot osille ja komponenteille tietokannasta. Tiedot tallenne-

taan mallin ominaisuuksiin. Kaikki tiedot liikkuvat mallin mukana tietokannasta 

lukemisen jälkeen. Vault-palvelimelle tallennetaan Inventorilla luodut mallit ja 

piirustukset. 

Tietokanta on tietovarasto, joka sisältää tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. Tieto-

kannat esitetään yleensä taulukkorakenteella. Jokaisella sarakkeella on jokin 

tietotyyppi, joka määrää millaista tietoa sarakkeeseen voi tallentaa. (5, s. 4 - 6.) 

Tietotyyppejä ovat esimerkiksi kyllä/ei, luku sekä teksti. 

SQL on standardoitu kyselykieli, jonka avulla voidaan tehdä erilaisia hakuja, 

muokkauksia ja lisäyksiä relaatiotietokantaan. Käytännössä kaikki relaatiotieto-

kannat ymmärtävät SQL-kieltä. SQL ei määritä, millä tavalla komentoja siirre-

tään, joten se mahdollistaa erilaisten järjestelmien toteutuksen. (6, s. 14 - 16.) 
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Autodesk Vault 

Autodesk Vault (kuva 3) on tiedonhallintaohjelmisto, jolla suunnittelun työryhmät 

voivat organisoida, hallita ja seurata tiedon luonti-, simulointi- ja dokumentointi-

prosesseja. Versionhallintaominaisuuksien avulla suunnittelutietojen hallinta 

onnistuu helpommin, tiedot löytyvät nopeasti ja niiden uudelleen käyttäminen on 

helppoa. Vaultin avulla valmistavan teollisuuden yritykset, tekniset suunnittelijat 

ja rakentajat tehostavat yhteistyötä ja nopeuttavat toimintaansa. Vault on integ-

roitu Autodeskin suunnittelutyökaluihin, joten sillä pystytään hallitsemaan digi-

taaliseen malliin liittyviä tietoja projektin alusta loppuun. (7.) 

 

KUVA 3. Vault-ohjelman käyttöliittymä (4) 

Vault tukee myös rinnakkaissuunnittelua. Rinnakkaissuunnittelussa useat suun-

nittelijat tekevät työtä samassa projektissa. Vault estää tietojen tuhoutumisen 

sallimalla vain yhden henkilön muokata yhtä tiedostoa kerrallaan. Muilla sama 

tiedosto on vain luku-tilassa. Järjestelmässä tiedon uudelleenkäyttö on helppoa. 

Sen avulla tietojen löytäminen, järjesteleminen ja kopioiminen helpottuvat, jol-

loin säästetään aikaa varsinaiseen suunnittelutyöhön. Revisioiden hallinnan 

avulla vähennetään virheitä julkaisemalla ja jäljittämällä tiedostot turvallisesti 

suunnitteluprosessin jokaisessa vaiheessa. Vault tukee myös hajautettujen 

suunnittelutyöryhmien tietojen synkronointia. Vaultin lisensointi on hoidettu si-
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ten, että ilman erillisiä kustannuksia sitä voidaan käyttää samoilla työasemilla 

kuin Inventoria ja AutoCADia. Vault ei ole kuitenkaan riippuvainen Inventorista 

tai AutoCADista, joten sitä voidaan käyttää myös sellaisella tietokoneella, johon 

näitä ohjelmia ei ole asennettu. (7.) 

2.2 Nimikkeiden hallinta 

Tuotetiedonhallinnan piirissä olevia komponentteja ja dokumentteja kutsutaan 

nimikkeiksi. Tuotetiedon hallinta on suurelta osin näiden nimikkeiden hallintaa, 

jota on muun muassa nimikkeiden luokittelu ja versiointi. (2, s. 10.) 

Yleisesti nimike voi olla mikä tahansa itsenäinen yksilö, jolla on identiteetti. Tyy-

pillisiä nimikkeitä ovat esimerkiksi kokoonpanot, osat, perusmateriaalit kuten 

teräslevyt, ostokomponentit tai vaikkapa palvelut kuten lentoliput tai huoltoso-

pimukset. Tuotetiedonhallintajärjestelmässä keskitytään vain suoraan tuotteisiin 

liittyviin nimikkeisiin, kuten osiin ja kokoonpanoihin. (2, s. 13 - 14.) 

Nimikkeiden luominen ei aina ole yksinkertaista. On esimerkiksi päätettävä, on-

ko kymmenen mutterin myyntipakkaus vai yksittäinen mutteri, yksi nimike. Jos 

molemmista käytetään omaa nimikettä, on nämä liitettävä jollakin tavalla yh-

teen. Vastaavasti, jos standardiosalla on useita eri valmistajia, on osalla yksi 

nimike, mutta eri valmistajat voi olla syytä erottaa esimerkiksi laaduntarkkailua 

varten. (2, s. 16.) 

Nimikkeillä on oltava yksikäsitteinen tunniste. Usein nimikkeillä on lyhyt yksilöi-

vä tunniste ja pitempi nimikettä paremmin kuvaava nimi. Tällä nimikkeellä nime-

tään osiin ja piirustuksiin liittyvät tiedostot ja sitä käytetään piirustusnumerona. 

Myös nimikkeen nimenä on syytä käyttää määrämuotoista esitystapaa, jotta 

nimikkeiden haku myöhempää käyttöä varten on helpompaa. 

Steel-Kamet Oy:ssä nimikkeet luodaan Control-tuotannonohjausjärjestelmän 

avulla. Nimikkeen tunnukseksi valitaan seuraava järjestelmässä vapaana oleva 

tunnus. Tunnuksen luomisen jälkeen osat ja kokoonpanot yksilöidään Invento-

rissa Control Link -lisäosan avulla. Yksilöinnin jälkeen osan nimi muuttuu yksi-

löintitunnusta vastaavaksi ja tallennuspaikka vaihtuu Vaultin työskentelyhake-

mistoon. 
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Steel-Kamet Oy:ssä käytettävät piirustusten tunnukset ovat muotoa K4601234. 

K-kirjain on kaikilla piirustuksilla. 460 kertoo, mihin luokkaan komponentti kuu-

luu. Tässä tapauksessa numero 4 tarkoittaa punnitus ja annostelulaitteita, nu-

mero 6 tärysyöttimiä ja 0 on varattu mahdolliselle tarkemmalle luokittelulle. Lo-

put neljä numeroa ovat juoksevia numeroita, joilla yksilöidään luokan sisällä 

olevat erilliset komponentit ja piirustukset.  

Yksilöinnin jälkeen lisätään osille materiaalitiedot. Esimerkiksi kuumavalssatut 

levyt valitaan levyn koon mukaan listalta. Osan pituus ja leveys syötetään käsin. 

Jos osasta ei ole erillistä piirustusta, korvataan osan tiedot materiaalin tiedoilla, 

jolloin kokoonpanokuvaan tulee osan nimen tilalle materiaalintiedot. Näin voi-

daan toimia esimerkiksi koneistamattomien putkipalkkien tapauksessa. 

Standardiosina käytetään aikaisemmin mallinnettuja osia. Ensisijaisesti otetaan 

Vaultista valmiit osat standardiosien kansiosta. Näissä osissa on materiaali- ja 

yksilöintitiedot valmiina. Jos Vaultista ei löydy sopivaa osaa, otetaan se Invento-

rin Content Centeristä. Näihin osiin lisätään materiaali- ja yksilöintitiedot. 

Control Link 

Steel-Kamet Oy:n käyttöön on tehty Control Link -ohjelma (kuva 4). Se on In-

ventoriin lisäosa, joka yhdistää Control-tuotannonohjausjärjestelmän, Inventorin 

ja Vaultin ominaisuuksia. Sen avulla yksilöidään osat ja komponentit. Yksilöin-

nissä käytetään Control-tuotannonohjausjärjestelmässä aikaisemmin luotuja 

tunnuksia. Osille lisätään materiaalien tiedot Control Linkin avulla. Sen avulla 

luodaan piirustukset ja hallitaan piirustusten eri kieliversioita.  

 

KUVA 4. Control Link -lisäosa Inventorissa (4) 
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Control Linkin avulla voidaan lisätä virtuaalikomponentteja. Virtuaali-

komponentti näkyy Inventorin rakennepuussa ja osaluettelossa, mutta ei mallis-

sa. Tämän avulla voidaan lisätä tarvikkeita, joita ei ole järkevää mallintaa, mutta 

halutaan osaluetteloon näkyviin. 

2.3 Dokumenttien hallinta 

Monesti dokumenttien hallinta on ensimmäinen todellinen ongelma, johon hae-

taan ratkaisua tuotetiedonhallintajärjestelmästä (2, s. 10). Nykyään tehdään 

aikaisempaa enemmän dokumentteja, joista suurin osa on sähköisiä. Projektei-

hin liittyy myös sähköpostiviestejä, muistioita, laskentataulukoita ja piirustuksia. 

Nämä tiedostot ovat monesti palvelinten ja työasemien kovalevyillä. (8, s. 1.) 

Siirryttäessä 2D-suunnittelusta 3D-mallintamiseen suunnitteludokumenttien 

määrä kasvaa huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että 3D-mallit, niiden pohjalta 

muodostetut kokoonpanomallit ja piirustukset ovat kaikki omia tiedostojaan. 

Tuotteen ei tarvitse olla kovinkaan monimutkainen, kun se sisältää satoja tai 

tuhansia tiedostoja. Näiden tiedostojen hallinta luo omat haasteensa. (9, s. 40.) 

Piirustus kannattaa nimetä samalla nimellä kuin osa tai kokoonpano, josta se on 

tehty. Tämä helpottaa dokumenttien hallintaa.  

Mallinnuksessa syntyy yleensä kolme erilaista dokumenttityyppiä: osa, kokoon-

pano ja piirustus. Osa on tuotteen yksittäinen osa, joka voi olla standardikom-

ponentti tai valmistettava osa. Kokoonpano on muodostettu alikokoonpanoista 

ja osista liittämällä ne yhteen. Piirustus tehdään osasta tai kokoonpanosta. Sii-

nä näytetään tarvittava määrä projektioita ja yksityiskohtia. Parametrisessä mal-

linnuksessa osien, kokoonpanojen ja piirustusten välillä on yhteys. Yhteen edel-

lisistä tehty muutos päivittyy kaikkiin muihin kohteisiin automaattisesti. (9, s. 26 - 

27.) 

Tiedon jakaminen on nykyään niin helppoa, että olennaisen tiedon mukana siir-

tyy paljon turhaa ja vähemmän tärkeää tietoa. Tiedon on kuitenkin oltava kaik-

kien sitä tarvitsevien käytettävissä missä ja milloin vain. Ongelmaksi tuleekin 

helposti olennaisen ja ajantasaisen tiedon löytäminen vähemmän tärkeän tie-

don joukosta. (8, s. 1.) 
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Yrityksillä on käytännössä aina välineet dokumenttien tuottamiseen ja paikka 

niiden tallentamiseen, mutta dokumenttien hallintaan ei ole aina panostettu riit-

tävästi. Tietokoneen hakemistorakenne ja tiedostonimet saattavat riittää vielä 

yhden tietokoneen dokumenttien kohtuulliseen hallintaan, mutta siirryttäessä 

työryhmiin, sen kankeus rajoittaa tehokasta tiedostojen luokittelua. Viimeistään 

muutosten hallinta tuo ongelmia, jos käytetään pelkästään hakemistorakennetta 

dokumenttien hallintaan. (8, s. 3 - 4.) 

Kun dokumentteja halutaan hallita tehokkaasti, tarvitaan dokumenttien hallinta-

järjestelmä. Sen avulla hallitaan itse dokumentteja ja niihin liittyviä ominaisuus-

tietoja. Ominaisuustiedot kuvaavat dokumentin. Ne on yleensä tallennettu tieto-

kantaan ja esitetään dokumenttikortilla. Näiden ominaisuustietojen avulla voi-

daan joustavasti lajitella ja etsiä tietoja. Dokumentteja voidaan hakea myös nii-

den sisällön perusteella. (8, s. 4.) 

Osan tiedoista, kuten luontipäivän ja tekijän, ohjelmat osaavat tallentaa auto-

maattisesti, mutta yleensä kuvaavat tiedot on syötettävä käsin järjestelmään. 

Hallintaohjelmistojen perusominaisuuksiin kuuluvat dokumenttien haku, esikat-

selu, jakelu ja mahdollisesti tulostus. Ylläpidon kannalta tärkeä osa on helppo 

dokumentteihin liittyvän tiedon muokkaaminen. Ohjelmiston käyttäjän työtä te-

hostaa olennaisesti hyvä yhteensopivuus dokumenttien tuottamiseen käytettä-

viin ohjelmistoihin kuten Word ja suunnitteluohjelmistot. (8, s. 19 - 20.) 

Dokumenttien hallintajärjestelmissä on automaattinen versiointi, joka huolehtii 

dokumenttien versioinnista automaattisesti. Se estää kahden käyttäjän muok-

kaamasta dokumenttia yhtä aikaa, lukitsemalla dokumentin vain sen muokkaa-

jalle. (8, s. 4 - 5.) Hallintajärjestelmän automaattista versiointia ei kuitenkaan 

yleensä käytetä varsinaiseen tuotteen versiointiin, vaan se tehdään käsin. 

Steel-Kametilla merkitään revisio piirustukseen. Revision tunnuksena käytetään 

kirjaimia. 

Hallintajärjestelmässä voidaan asettaa käyttöoikeudet tiedostoihin vain niihin 

oikeutetuille, jotta tietoturva säilyy. Sen avulla voidaan myös hallita työkiertoa eli 

tarkastuksia, hyväksyntää, julkaisua ja jakelua. (8, s. 4 - 5.) 
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Dokumenttien hallinnassa tärkeintä on yrityksen yhteisten toimintatapojen ja 

sääntöjen sopiminen ja niiden noudattaminen. Sujuvaa käytäntöä on vaikea 

toteuttaa ilman siihen tarkoitettua dokumenttien hallintajärjestelmää. Hallintaoh-

jelmiston tulisi kuitenkin olla joustava ja siten toteutettu, että se tukee luontevia 

ja tehokkaita työskentelytapoja. (8, s. 5.) 

Nykyaikaista järjestelmää käytettäessä dokumenttienhallinta on yksinkertaista. 

Sen käyttöön voi riittää pelkkä internetselain ja yhteys järjestelmän palvelimeen. 

Käytön kannalta perinteiseen hakemistorakenteeseen perustuvaan dokumentti-

en hallintaan erona on se, ettei dokumentille anneta perinteistä tiedostonimeä ja 

tallennuskansiota, vaan täytetään hallintaohjelmiston pyytämät dokumenttia 

kuvaavat ominaisuustiedot. Näiden ominaisuustietojen avulla voidaan myö-

hemmin etsiä haluttuja tiedostoja. Etuna tässä on se, että voidaan hakea kenen 

tahansa luomia ja kaiken tyyppisiä dokumentteja yhdenmukaisella tavalla. (8, s. 

19.) 

Hallintaohjelmistoissa on usein erilaisia tapoja ryhmitellä dokumentteja. Doku-

mentit voidaan lajitella esimerkiksi tyypin, dokumentin luojan tai projektin mu-

kaan. Samat dokumentit näkyvät monesti useissa eri kansioissa, vaikka ne on 

tallennettu vain kertaalleen järjestelmään. (8, s. 19.) 

Inventor 

Steel-Kamet Oy:ssä suunnitteludokumentit luodaan Inventorin avulla. Autodesk 

Inventor on 3D-CAD-ohjelmisto, jolla voidaan tehdä digitaalista prototypointia. 

Ohjelmistossa on monipuoliset ominaisuudet mekaniikkasuunnitteluun, tuottei-

den simulointiin, työkalujen suunnitteluun ja tilausohjautuvaan suunnitteluun. 

Sillä voidaan luoda tarkka 3D-malli, jonka avulla voidaan suunnitella, visualisoi-

da ja simuloida tuote ennen valmistusta. Tuotemalli auttaa suunnittelemaan pa-

rempia tuotteita, parantaa tuotekehityksen kustannustehokkuutta ja auttaa 

saamaan tuotteet nopeammin markkinoille. (10.) 

Steel-Kamet Oy:ssä piirustukset luodaan Inventorissa aina Control Link -

työkalun avulla. Siinä valitaan paperinkoko ja luokittelupaikka. Lisäksi määrite-

tään onko piirustus dokumentaatio-, asennus- vai työpiirustus. Dokumentaa-

tiokuvat ovat asiakkaita varten tehtäviä kuvia esimerkiksi käyttöohjeita varten. 
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Asennuskuva on työmaalla asennusta varten tehtävä piirustus, joka tehdään 

tarpeen mukaan osaluettelolla tai ilman. Työkuva on konepajalla valmistusta 

varten. Työkuvat voidaan eritellä polttoleikattaviin ja sahattaviin. Tämä helpottaa 

työnvaiheistamista. 

Kielistys 

Kielistys on Steel-Kametin oma ohjelma, jonka avulla helpotetaan piirustusten 

tekemistä eri kielillä. Ohjelman käyttöliittymä (kuva 5) on tehty internetselaimen 

päälle. Ohjelma lukee ja tallentaa tietoja tietokantaan. Ohjelmassa syötetään 

käännökset nimikkeille. Siinä voidaan avata kaikki projektiin liittyvät nimikkeet 

yhteen luetteloon ja kääntää tarvittaville kielille. Mahdollisia kieliä ovat suomi, 

englanti, ruotsi, venäjä, saksa ja puola. 

 

KUVA 5. Kielistysohjelman käyttöliittymä (4) 

Kun tehdään piirustuksia eri kielillä, tehdään suomenkielinen piirustus normaa-

liin tapaan Control Linkin avulla Inventorissa. Tarvittaville kielille lisätään oma 

arkki jokaiselle kielelle erikseen. Näihin arkkeihin lisätään käännetyt osaluette-

lot. Mahdolliset muut tekstit on käännettävä manuaalisesti.  

Jonotulostus 

Jonotulostus on Steel-Kametille räätälöity tulostusohjelma (kuva 6). Sen avulla 

voidaan helposti ja nopeasti tulostaa projektiin liittyvät piirustukset. Tulostami-

nen tehdään joko tiedostoon tai paperille. Tiedostoihin tulostettaessa voidaan 

valita tallennusmuodoiksi dwg- tai pdf-formaatit.  
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KUVA 6. Jonotulostus-ohjelman käyttöliittymä (4) 

Jonotulostus-ohjelmassa on monipuoliset valinnat ja asetukset tulostettaville 

piirustuksille. Siinä voidaan valita, tulostetaanko pelkästään dokumentaatio-, 

asennus- vai työpiirustukset. Työpiirustuksista voidaan lisäksi valita tulostetta-

vaksi pelkästään sahattavat tai polttoleikattavat osat. Myös eri paperikoot voi-

daan erotella kokonsa puolesta eri tulostimilla tulostettaviksi. 

Jonotulostus ohjelmassa voidaan valita tulostettava kieli. Kielivaihtoehtoja ovat 

suomi, englanti, ruotsi, venäjä, saksa ja puola. Jotta piirustukset tulostuvat, on 

niiden oltava käännetty Kielistys-ohjelmalla halutulle kielelle. 

2.4 Tuotemallit ja rakenteet 

Yleensä lähes kaikki tuotteet koostuvat hierarkkisesta monitasoisesta tuotera-

kenteesta. Tähän omat haasteensa tuo rakenteissa olevien komponenttien eri 

versiot ja tuotteet, joilla on useampia rinnakkaisia rakennevaihtoehtoja, variant-

teja. (2, s. 10.) 

Variantteja voidaan käyttää esimerkiksi saman laitteen tai ohjelmistokoodin 

vaihtoehtoiseen toteutustapaan. Saman tiedoston variantteja voidaan kehittää 
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rinnakkain ja kullakin variantilla on oma versiointinsa. Osa varianteista voi jäädä 

ilman lopullista toteutusta, mutta yksi tai useampi viedään hyväksyntään asti. 

Monissa yrityksissä varianteista on luovuttu, koska ne monimutkaistavat doku-

menttienhallintaa. (8, s. 40.) Steel-Kametilla kaikki vaihtoehtoiset osat yksilöi-

dään omiksi nimikkeiksi. Tämä yksinkertaistaa kokonaisuuden hallintaa, mutta 

vaatii hieman enemmän työtä. 

Nykyaikaisissa hallintaohjelmistoissa on erilaisia tapoja yhdistää tietyt doku-

mentit toisiinsa. Esimerkiksi kukin variantti voi olla oma, itsenäinen dokumentti, 

mutta sidottu toisiinsa relaatioilla. Tällöin yhtä varianttia muutettaessa on helppo 

tarkastella myös muita dokumentteja, joihin muutos mahdollisesti vaikuttaa. (8, 

s. 40.) Inventorissa voidaan tehdä osasta ja piirustuksesta kopio, joka yksilöi-

dään omalla koodilla. Osien välille voidaan luoda relaatio. Tällöin muutokset 

alkuperäisessä osassa päivittyvät myös siitä tehtyyn toiseen osaan. Tämä re-

laatio säilyy myös Vaultissa. 

Tuotemalli on pohja monille tuotetiedonhallintajärjestelmien perustoiminnoista. 

Monet järjestelmän toiminnoista perustuvat juuri tuoterakenteen ja nimikkeistön 

käyttöön ja hyödyntämiseen. Tuoterakennetta kuvataan yleensä oliopohjaisilla 

kuvaustavoilla. Olio on tietoalkio, joka kuvaa tietyn tuotteen osaa, osajärjestel-

mää tai kokoonpanoa. Rakenteen olioilla on toisiinsa nähden erilaisia riippu-

vuuksia, relaatioita. Nämä olioiden väliset riippuvuudet voivat olla esimerkiksi 

toiminnallisia tai koostumuksellisia. Rakenne muodostuu näiden olioiden keski-

näisestä hierarkiasta. (3, s. 51.) 

Hierarkia rakentuu ylhäältä alas periytyvistä ominaisuuksista, eli alemmilla ta-

soilla on ylemmiltä tasoilta perityt ominaisuudet ja muuttuneet lisäominaisuudet. 

Esimerkiksi kiviainesvaa’at ja sideainevaa’at ovat punnitus- ja annostelulaittei-

den alaluokkia. Olioiden ominaisuuksia kuvataan erilaisilla ominaisuuksilla, jotka 

liitetään olioihin kuuluviksi. Esimerkiksi tuotteen jonkin komponentin ominai-

suuksina voivat olla nimi, teho, paino tai piirustusnumero. (3, s. 51.) 

Betoniasemat ovat varioituvia tuotteita, jonka tuoterakenne muuttuu asiakkaiden 

toiveiden mukaan. Tuoterakenne voidaan esittää useilla eri tavoilla. Yhteistä on 
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vaihtoehtoisten toiminnallisten ominaisuuksien suuri määrä. Kuvassa 7 näkyvä 

betoniaseman tuoterakenne voidaan jakaa seuraavasti. (3, s. 51 - 56; 11.) 

Ylimpänä tasona on tuotetaso. Koko mallissa on vain yksi tuotetason olio. Tuot-

teen ylin taso on Steel-Kametilla yleensä betoniasema. (3, s. 55; 11.) 

Toisena tasona on tuoteperhetaso. Tämä taso voi sisältää useita eri osioita 

esimerkiksi tornityyppisen betonitehtaan. (3, s. 55; 11.) 

Kolmantena tasona on tuotteen ominaisuustaso. Näitä ovat asiakkaan tuote-

perheen tuotteille valitsemat ominaisuudet, esimerkiksi tuotantokapasiteetti. (3, 

s. 55; 11.) 

Neljäntenä tasona on tuotteen varianttimoduulitaso. Tällä tasolla valitaan tekni-

set moduulit, joiden avulla saavutetaan tuotteen ominaisuudet. Esimerkiksi vaa-

kojen ja sekoittajien koko valitaan tuotantokapasiteetin mukaan. (3, s. 55; 11.) 

Alin taso on komponenttitaso. Tällä tasolla osat ovat hyvin konkreettisia, yleisiä 

muunneltavia komponentteja joista moduulit koostuvat. (3, s. 56; 11.) 
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KUVA 7. Betonitehtaan tuoterakenne (3, s. 51 - 56; 11) 

2.5 Muutosten hallinta 

Tuotetiedoissa on paljon keskinäisiä riippuvuuksia. Pienet muutokset voivat ai-

heuttaa monia muutoksia muihin tietoihin, tai ainakin niitä joudutaan tarkista-

maan. Muutokset vaativat usein paljon työtä ja niistä syntyy kustannuksia. Siksi 

yleensä yksi tai useampi henkilö tarkistaa muutokset, ennen kuin ne otetaan 

käyttöön. (2, s. 71.) 

Yksittäisen nimikkeen, esimerkiksi yksittäisen piirustuksen, muutoksia hallitaan 

yleensä versioiden avulla. Tuotetiedonhallintajärjestelmä tekee yleensä uuden 

version automaattisesti, kun tiedosto otetaan muokattavaksi järjestelmästä. (2, 

s. 71.) Yrityksissä on kuitenkin monesti tapana tehdä versiointi käsin. Siihen 

liitetään yleensä tunnus, joka kertoo version tilan. 
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Yksittäisten version muutoksia seurataan yleensä tilojen avulla. Näitä tiloja voi-

vat olla yrityksen käytännöistä riippuen esimerkiksi kesken, valmis, tarkastettu 

ja hyväksytty. Suunnittelijan saadessa piirustuksen valmiiksi hän muuttaa sen 

tilaksi valmis. Toinen henkilö tarkastaa piirustuksen ja asettaa tilaksi tarkastettu 

tai palauttaa takaisin kesken tilaan, jolloin siihen tehdään tarvittavat muutokset 

ja korjaukset. Tarkistuksen jälkeen piirustukset voidaan hyväksyttää esimerkiksi 

asiakkaalla tai muuten tuotteesta vastuussa olevalla henkilöllä. Hyväksyttyä 

versiota ei voi enää muuttaa vaan siitä tehdään tarvittaessa uusi versio. (2, s. 

71 - 72.) 

Yleensä tuotteeseen tehtävä muutos vaikuttaa moneen komponenttiin. Kom-

ponentin muuttaminen aiheuttaa yleensä muutoksia myös esimerkiksi valmis-

tuspiirustuksiin ja valmistusohjeisiin. Yksittäisten komponenttien lisäksi muutos 

tuotteeseen voi aiheuttaa muutoksia myös asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeisiin. 

Monesti yksikin muutos aiheuttaa muutoksia moniin toisiinsa liittyviin dokument-

teihin. Monimutkaisissa tuotteissa muutosten hallinta muuttuu tärkeämmäksi. 

Tällöin voi olla syytä ottaa käyttöön erityinen muutostenhallinnan työkierto. (2, s. 

73 - 74.) 

Kun huomataan tuotteen tarvitsevan muutosta, luodaan asiasta muutospyyntö. 

Muutospyynnössä ei ole vielä mietitty kovin tarkkaan muutoksesta aiheutuneita 

kustannuksia eikä sen mielekkyyttä teknisesti ja taloudellisesti. Muutospyyntö 

onkin enemmän ehdotus kuin päätös muutoksesta. Muutospyyntöjen perusteel-

la tehdään muutosehdotus, jossa mietitään tarkemmin muutosten toteutusta. 

Muutosehdotuksessa kerrotaan, mihin komponentteihin muutos vaikuttaa ja 

miten niitä muutetaan, sekä niiden kustannukset ja hyödyt. Lopuksi muutoseh-

dotus hyväksytään tai hylätään. (2, s. 73 - 74.) 

Jos muutosehdotus hyväksytään, luodaan muutosilmoitus. Muutosilmoitus sisäl-

tää selkeät ohjeet kaikille joita se koskee. Muutosilmoituksessa kerrotaan esi-

merkiksi, milloin muutos otetaan käyttöön ja käytetäänkö varastosta löytyvät 

vanhat komponentit ennen uusien käyttöönottoa. Tehtäessä uutta versiota 

komponentista on päätettävä, mitä tehdään kokoonpanoille, jotka käyttävät ky-

seistä komponenttia: otetaanko uusi versio heti käyttöön vai vasta sovittuna 

ajankohtana. (2, s. 73 - 74.) 
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Muutosten hallintaan liittyy olennaisena osana jokin tapa, jolla varmistetaan, 

että kaikki asianosaiset saavat muuttuneet tiedot käyttöönsä. Dokumentteihin 

voi liittyä luettelo järjestelmän käyttäjistä, joille on ilmoitettava dokumentin muu-

toksista. Yksittäisten käyttäjien lisäksi voidaan tehdä käyttäjäryhmiä. Tällainen 

voi olla esimerkiksi markkinointiryhmä. Jakelu voi olla myös projektikohtainen, 

jolloin projektiin liitetään luettelo käyttäjistä, joille muuttuneet tiedot toimitetaan. 

(2, s. 74 - 75.) 

Muutosten hallintaa helpottavat myös katselmointiohjelmistot. Niistä on hyötyä 

eniten juuri Steel-Kametin tapaisissa yrityksissä, joissa tuotantotilat sijaitsevat 

fyysisesti eri paikkakunnalla kuin suunnittelutoimisto. Niiden avulla voidaan hel-

pottaa tiedonkulkua huomattavasti, kun voidaan yksiselitteisesti näyttää, mikä 

kohta vaatii muutosta. Niiden avulla voidaan välttää monia väärinymmärryksiä. 

Steel-Kamet Oy käyttää Autodeskin Design Review -katselmointiohjelmistoa. 

Autodesk Design Review 

Autodesk Design Review on katselmointiohjelma (kuva 8), jonka avulla voidaan 

tehostaa suunnitelmien katselmointia. Sen avulla voidaan katsella, merkitä, tu-

lostaa ja seurata muutoksia ilman alkuperäistä suunnitteluohjelmaa Autodeskin 

2D- ja 3D-suunnittelutiedostoista. Se tukee laajasti erilaisia tiedostoformaatteja. 

Ohjelmiston avulla voidaan vähentää tarvetta paperitulosteille. (12.) 
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KUVA 8. Kuvankaappaus Design Review'sta (4) 

Design Review sisältää monia työkaluja mittaamiseen ja merkintään. Sen avulla 

voidaan tehdä leikkauksia kokoonpanoihin ja lisätä kommentteja tarvittaviin koh-

tiin. Ohjelmalla voidaan verrata saman piirustuksen eri versioita, jolloin se ker-

too nopeasti, mitkä kohdat piirustuksessa ovat muuttuneet. Ohjelma sisältää 

myös monipuoliset tulostusominaisuudet. Ohjelma on vapaasti ladattavissa Au-

todeskin internetsivuilta. Siitä on saatavana myös mobiilisovellus, jolloin tietojen 

tarkistaminen työmaalla helpottuu. (12.) 

2.6 Työnkulunhallinta 

Laajoissa projekteissa työnkulunhallinta korostuu. Steel-Kametilla käytetään 

Työkortti-ohjelmaa työnkulunhallintaan. Siihen merkitään, kun kuva on valmis. 

Siinä on ominaisuuksia myös tuotannon seuraamiseen. 

Työkortti 

Työkortti on Steel-Kametin oma sovellus, jolla luetaan Vaultiin tallennetuista 

Inventor-malleista tietoja. Sovelluksen avulla voidaan syöttää projektikohtaiset 

positiotiedot eri kokoonpanoille. Sovelluksessa on myös toimintoja, joilla on hel-

potettu tietojen kopioimista suoraan Control-tuotannonohjausjärjestelmän työn-
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vaiheistukseen. Työkorttiin voidaan syöttää erilaisia tietoja. Näitä ovat esimer-

kiksi kuva valmis, vaiheistettu, teräsvalmis ja pakattu. 

 

KUVA 9. Työkortti ohjelman käyttöliittymä (4) 

2.7 Tietoturva 

Tuotetieto sisältää monelle yritykselle toiminnan kannalta välttämätöntä tietoa. 

Tämän takia on tärkeää, että tiedot ovat hallinnassa ja niiden turvallisuudesta 

huolehditaan. Ihmiset ja yrityksen tietoturvakäytännöt ovat suuressa roolissa 

tavoiteltaessa hyvää tietoturvaa. Tuotetiedonhallintajärjestelmää oikein sovel-

tamalla voidaan merkittävästi parantaa yrityksen tietoturvaa. Tietoturvaan liittyy 

varmuuskopioinnin ja käyttöoikeuksien hallinnan lisäksi hallittu vanhan tiedon 

poistaminen ja dokumentteihin liittyvä tapahtumien seuranta. Internetkäytössä 

pääsyn valvonta, liikenteen salaus ja virussuojaus tulevat tärkeiksi. Yrityksen on 

myös syytä varautua toimintaan mahdollisissa vikatilanteissa. (8, s. 147.) 

Hallintajärjestelmiin kirjaudutaan yleensä henkilökohtaisilla tunnuksilla. Järjes-

telmään voidaan asettaa käyttöoikeudet käyttäjäkohtaisesti. Yleisesti muokatta-

via asetuksia ovat seuraavat: oikeudet dokumentteihin ja ominaisuustietoihin, 

oikeudet järjestelmän asetusten muuttamiseen ja ohjelmien suorittamiseen, 
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käyttäjäkohtaisten asetusten tallentaminen ja käyttäjän tekemien toimenpiteiden 

kirjaaminen lokiin eli tapahtumarekisteriin. (8, s. 147.) 

Kaikissa järjestelmissä kerätään lokitietoja käyttäjän toimenpiteistä ainakin pe-

rustapahtumista, kuten dokumentin luonti ja versiointi. Yleensä jokaiseen do-

kumenttiversioon tallentuu muutoksen tekijä ja tekopäivämäärä. Myös tiedosto-

jen tarkastuksista ja hyväksymisistä on hyvä tallentaa tiedot. Näiden lisäksi jär-

jestelmä voi tallentaa tietoja ainakin seuraavasti: järjestelmään kirjautuminen, 

dokumentin ominaisuustietojen muokkaaminen, dokumentin katselu ja kopioi-

minen omalle tietokoneelle, tulostaminen, dokumentin tilan muutos ja dokumen-

tin poistaminen. Lokitietojen perusteella voidaan tarkistaa jälkikäteen, onko luot-

tamuksellisia tietoja kopioitu tai tulostettu järjestelmästä. (8, s. 148 - 149.) 

Tuotetiedonhallintajärjestelmää voidaan monesti käyttää myös internetin väli-

tyksellä. Tämä lisää vaatimuksia verkkoliikenteen tietoturvan osalta. Tähän on 

käytettävissä erilaisia tekniikoita kuten VPN-yhteys. Siinä luodaan yrityksen 

kahden toimipaikan välille palomuurien ja salauksen avulla tunneloitu yhteys. 

Tietoliikenne tapahtuu kuitenkin avoimen internetin kautta. (8, s. 150.) 
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3 OHJEIDEN LAATIMINEN 

Varsinainen käytännön työ aloitettiin tutustumalla Steel-Kamet Oy:ssä käytettä-

viin ohjelmiin ja yrityksen toimintatapoihin. Aluksi mallinnettiin alihankkijan toi-

mittaman elevaattorin malli Inventorilla. Elevaattorin toimittaja oli toimittanut 2D-

piirustuksen, mutta laitosten mallintamiseen tarvittiin 3D-malli kyseisestä lait-

teesta.  

Osat mallinnettiin piirustuksen mukaisesti. Monet osista olivat ohutlevyosia. Nii-

hin käytettiin Inventorin ohutlevytyökaluja. Se nopeuttaa ja helpottaa ohutlevy-

osien mallintamista. Siihen asetetaan asetuksiin levyn paksuus ja materiaalin-

tiedot. Ohjelma laskee materiaalitietojen perusteella taivutuksessa syntyvän 

venymän. Tämä nopeuttaa huomattavasti työpiirustusten tekemistä, koska oh-

jelmasta saadaan suoraan oikaistu pituus aihiota varten. 

Rakenteessa on käytetty myös erilaisia palkkeja. Nämä palkit valittiin Inventorin 

Content centeristä, joka on Inventorin oma valmiiden osien kirjasto. Piirustuk-

sessa palkit eivät olleet standardien mukaisia. Nämä mallinnettiin kuitenkin 

käyttäen standardipalkkeja. Tällä ei ollut merkitystä, koska mallia käytetään 

apuna layout-suunnittelussa eikä sen perusteella valmisteta mitään. 

Osien mallintamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota niiden koordinaatistojen ja 

niistä syntyvien tasojen sijaintiin. Näillä on suuri merkitys, kun tehdään kokoon-

panoja. Jos tasot on asetettu kaikkiin osiin samalla tavalla, on kokoonpanon 

tekeminen nopeaa, koska osat voidaan paikoittaa tasojen avulla. Koska ele-

vaattori on niin suuri ja koostuu selkeästi alaosasta ja yläosasta sekä niiden 

välissä olevasta runko-osasta, tehtiin alaosasta ja yläosasta omat alikokoonpa-

not. Nämä alikokoonpanot yhdistettiin pääkokoonpanossa. 

Mallintamisen jälkeen osat ja kokoonpanot yksilöitiin. Yksilöiminen aloitettiin 

luomalla yksilöintitunnukset Control-tuotannonohjausjärjestelmässä. Jokaiselle 

osalle ja kokoonpanolle tarvittiin oma tunnus. Tunnusten luomisen jälkeen siir-

ryttiin Inventoriin. Osat yksilöitiin Control-link-lisäosan avulla. Yksilöinnissä valit-

tiin aikaisemmin luotu tunnus ja yksilöintipaikka. Elevaattori kuuluu Kuljetus- ja 

materiaalinkäsittely-luokkaan, joten yksilöinti suoritettiin sen alle. 
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Yksilöinnin jälkeen osille on lisättävä materiaalitiedot. Tämä hoidettiin Inventorin 

Control-link-työkaluilla. Monet osista olivat ohutlevyjä, joten niiden materiaaliksi 

merkittiin kuumavalssattu levy. Myös palkeille ja muille osille merkittiin materiaa-

litiedot. 

Pääkokoonpanosta tehtiin piirustus, jotta opittiin tekemään piirustukset oikein. 

Muista osista ei ollut tarpeellista tehdä piirustuksia. Piirustus tehtiin Inventorissa 

Control-link-lisäosan avulla. Piirustukseen tehtiin myös englanninkielinen arkki. 

Tämä tehtiin Kielistys-ohjelmalla. Kielistyksen jälkeen voidaan valita, millä kie-

lellä piirustus tulostetaan jonotulostus-ohjelmasta. 

Kaikki osat, kokoonpanot ja piirustukset vietiin Vaultiin. Tiedostojen vienti Vaul-

tiin suoritettiin Inventorin Vault-toiminnoilla, jotta tiedostojen väliset linkit säily-

vät. 

Järjestelmään tutustumisen jälkeen perehdyttiin tarkemmin valmiisiin ohjeisiin ja 

määritettiin puuttuvat ohjeet. Yrityksestä löytyneet ohjeet olivat vanhoille ohjel-

mille, joten ne päivitettiin vastaamaan nykyisiä ohjelmia. Uusien ohjeiden teke-

misen ja vanhojen päivittämisen jälkeen ohjeet koottiin yhdeksi paketiksi. Näin 

niiden selaaminen on helpompaa ja kaikki ohjeet löytyvät samasta paikasta. 

Ohjeita laatiessa kerättiin kokemusperäistä tietoa suunnittelijoilta. Lisätietoa 

haettiin ohjelmistojen ohje tiedostoista sekä yrityksestä valmiiksi löytyneistä oh-

jeista. Ohjeet kuvattiin työvaiheittain ja tarvittavista kohdista otettiin kuvankaap-

paus, jotka liitettiin Word-dokumenttiin. Kuvat selitettiin riittävällä tarkkuudella, 

jotta ohjeen avulla pystyy työskentelemään ilman aikaisempaa kokemusta yri-

tyksen omista ohjelmista. 

Ohjeet olivat testikäytössä uusilla työntekijöillä ennen lopullista viimeistelyä. 

Palautteen perusteella niihin tehtiin pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä. 
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4 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli helpottaa Steel-Kamet Oy:n kone- ja laitesuunnittelijoiden 

perehdyttämistä. Perehdyttämisen apuvälineeksi luotiin yhtenäinen ohje, joka 

sisältää ohjeet perustoimintoihin. 

Työn tuloksena syntyivät ohjeet, jotka helpottavat suunnittelijoiden perehdyttä-

mistä. Ohjeiden avulla myös vanhat suunnittelijat voivat tarkistaa työskentelyta-

poja. 

Työssä tutustuttiin tarkemmin tuotetiedonhallintaan ja sen mahdollisuuksiin. 

Tuotetiedon hallinta on yksi osa suunnittelijan työtä. Tästä työstä oli jatkoa aja-

tellen hyötyä, koska nyt tiedän enemmän tuotetiedonhallinnan hyödyistä ja 

mahdollisuuksista, mutta myös uhkista. 
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