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TIIVISTELMÄ 
 

Työn tarkoituksena oli kehittää tietokonepohjainen työkalu 

aineenkoetuslaboratorion tiedonkeruuseen ja raportointiin. Ohjelma tulee olemaan 

myös yksi osa tässä työssä kartoitettavaa laajempaa tuotannonohjausjärjestelmää.  

Yrityksen vanhat käytännöt ja toimintamallit haluttiin päivittää ja suoraviivaistaa 

vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja luoda samalla yleiset ohjeet 

aineenkoetusprosessin standardisoimiseksi.  Työ tehtiin käyttäen apuna 

tuotannonohjauksen kirjallisuutta varsinkin ERP- ja MES-prosessien osalta. Itse 

ohjelma toteutettiin alusta asti itse koodaamalla Apache-pohjaisen palvelimen 

päälle, jotta saavutettiin haluttu riippumattomuus ohjelmistovalmistajista ja 

mahdollistettiin ohjelman tiettyjen osien käyttäminen myös yrityksen ulkopuolelta 

ekstranetin avulla. 

Työn tulos on käyttöönotto- ja testausvaiheessa oleva tiedon taltiointijärjestelmä, 

jonka avulla kaikki testaustulokset saadaan keskitetysti luettua halutun 

hakuparametrin avulla. Ohjelmisto mahdollistaa myös yrityksen sisäisten 

mittareiden käytön tehokkaasti tarjoten tilastotietoa läpimeno- ja suoritusajoista. 

Järjestelmän kehitys jatkuu yhä työn ohella käytössä saatujen kokemusten 

perusteella.
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ABSTRACT 
 

The aim of this work was the development of a computer-based test result 

recording and reporting system for a destructive testing laboratory. The system 

will be part of a larger operations management system, which will also be covered 

partially in this document. The practices and procedures of the company were 

checked and updated as required. The renewal process will optimize marked 

procedures and make them more straightforward as required in the modern 

industry. The work was carried out based on operations management literature 

particularly regarding the MES- and ERP-processes. The program itself was built 

on Apache- and Linux-platforms to keep the system software-independent and 

economical. Chosen architecture also enables the use of extranet-function for 

subcontractors and clients. The software makes the use of internal performance 

meters easier by providing real-time and statistical info of through-put times and 

duration of the operations. The development of this system continues along with 

its use according to user experiences and suggestions. 
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ALKUSANAT 
 

Tämän työn tarkoituksena oli suoraviivaistaa ja helpottaa 

aineenkoetuslaboratorion tiedonkeruuta ja raportointia. Ratkaistavaa ongelmaa ei 

sinällään ollut, vaan työ tähtäsi totuttujen prosessien optimointiin. Kuten tapana on, 

nousi tässäkin työssä esiin matkan varrella uusia ideoita ja näkökulmia, jotka 

entisestään laajensivat työtä. Työn suoritusosa ei suoranaisesti liittynyt 

konetekniikkaan, koska raportointijärjestelmän toteutus oli suunnittelun ja 

taustatietojen keräämisen jälkeen lähes puhtaasti tietoteknistä. Kutsuisin työtä 

lähinnä tuotannolliseksi optimoinniksi, joka pitkällä tähtäimellä auttaa yritystä 

selvittämään omia kehitystarpeitaan raportoinnin ja erilaisten mittareiden kautta. 

 

Lähdin tekemään tätä työtä puhtaan kehittämishalun pohjalta työskenneltyäni 

toista vuotta Metlab Oy:ssä. Koko Metlabin henkilökunta oli tukena työssä, mikä 

mahdollisti hyvän ilmapiirin ja puitteet työn suorittamiselle. 

 

Haluan kiittää koko Metlabin henkilökuntaa tuesta, erityisesti Risto Niemistä ja 

Jouni Ahlstedtia työn mahdollistamisesta, sekä Simo Marjamäkeä työn 

ohjaamisesta. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin vaimolleni Kristalle, jolta on riittänyt 

ymmärrystä toistuviin aina yön pikkutunneille jatkuviin koodaussessioihin. 
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 AJAX  Asynchronous JavaScript and PHP 

 ASTM  American Society for Testing and Materials 

CIFS SAMBA-ohjelmiston kehittyneempi tiedostojärjestelmä 

ERP  Enterprise Resource Planning 

FINAS Finnish Accreditation Service 

IP Internet Protocol 

 MES  Manufacturing Execution System 

MySQL MySQL Ab:n kehittämä tietokanta 

 ODBC  Open Database Connectivity 

 PHP  PHP: Hypertext preprocessor, ohjelmointikieli 

SAMBA Ohjelmisto verkkojärjestelmän luomiseksi Linux- ja Windows-

järjestelmien välille 

SDSL Symmetric Digital Subscriber Line 

SMBFS SAMBA File System - SAMBA-ohjelmiston tiedostojärjetelmä 

VPN Virtual Private Network 
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1. JOHDANTO 
 

 

Työn tarkoituksena on luoda materiaalitestauslaboratoriolle tietokonepohjainen 

tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä, jolla suoraviivaistetaan tulosten käsittelyä ja 

tallennusta. Yrityksellä ei ole ennestään keskitettyä järjestelmää tulosten 

käsittelyyn, vaan käsittely perustuu tilausten mukaisten testien suorittamiseen ja 

koetulosten manuaaliseen käsittelyyn. Muutama vuosi aikaisemmin yritys tosin 

siirtyi käyttämään työtilausjärjestelmää, joka sinällään paransi huomattavasti työn 

hallittavuutta. Varsinaista seurantaa ei kyseisellä järjestelmällä kuitenkaan tehty. 

Työn kohteena olevan järjestelmän toissijaisena tehtävänä on tuottaa helposti 

käsiteltävää itseanalyysitietoa, jonka avulla yritys voi kehittää 

tuotantoprosessejaan tulosten mukaisesti.  

 

Kehittäminen kohdentui erityisesti testaustulosten tallentamisen ja raportoimisen 

kehittämiseen kootun tietokannan avulla. Testaustietojen vieminen tietokantaan 

oli työn tärkein ja haastavin osa-alue toisistaan eroavien testausmenetelmien ja 

tulostietojen takia. Osa testaustuloksista oli valmiiksi sähköisessä muodossa, 

jolloin tulosten vieminen ohjatusti tietokantaan oli helpompaa ja osa taas täysin 

manuaalisessa muodossa, mikä taas vaati syöttöliittymän kehittämisen nollasta.  

Tulosten ymmärtäminen ja oikeanlaisen tulosten käsittelyn hallitseminen vaati 

perehtymistä materiaalintestauksen menetelmiin ja osa-alueisiin, jossa lähes 

kahden vuoden pituinen työsuhteeni Metlabissa auttoi suuresti ja antoi työn 

hahmottamiselle ja vaatimuksien ymmärtämiselle hyvät lähtökohdat.  
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2. YRITYSESITTELY 
 

 

Metlab Oy on Tampereella toimiva rikkovan aineenkoetuksen laboratorio, joka 

työllistää tällä hetkellä kymmenen henkilöä. Yritys on materiaalivalmistajista 

riippumaton, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti tunnustettu. Yritys on saanut 

hyväksynnän useilta kansainvälisiltä luokitus- ja tarkastuslaitoksilta, joihin 

kuuluvat mm.   Det Norske Veritas (DNV), Lloyd’s Register Of Shipping (LR) ja 

Bureau Veritas (BV) sekä kansainvälisiltä suuryrityksiltä ja teknologiakeskuksilta.  

 

Kahden miehen yrityksenä aloittaneen Metlab Oy:n toiminta käynnistyi vuonna 

1992, ja yritys saavutti varsin nopeasti asiakaskunnan ja yhteistyökumppanien 

luottamuksen. Metlab Oy on näiden vuosien aikana kasvanut nykyiseen kokoonsa 

10 henkilöä työllistäväksi liikevaihdoltaan yli 1,5 M€ yritykseksi. Yrityksen 

palvelutarjonta on laajentunut kattamaan aineenkoetuksen lisäksi hitsauksen 

menetelmä-, pätevyys- ja tuotantokokeiden testaukset, vaurioselvitykset sekä 

materiaalitekniset asiantuntijapalvelut. 

 

Yrityksen toimialaan kuuluvat rikkova aineenkoetus, vaurioselvitykset ja 

tutkimukset sekä metallografiset tutkimukset ja materiaalianalyysit. Ainetta 

rikkomattomat testaukset suoritetaan Metlab Oy:n koordinoimina alihankintana, 

kuten myös koesauvojen koneistukset.  

 

Yrityksen asiakaskunta koostuu pääosin hitsaavasta teollisuudesta, 

konepajateollisuudesta, materiaalivalmistajista, tukkukauppiaista ja offshore-

teollisuudesta. Merkittävän osan töistä muodostavat erilaiset hitsaavan 

teollisuuden menetelmä- ja pätevyyskokeet sekä erilaiset työkokeet. Metlab 

tarjoaa asiakkailleen mekaanisen testauksen palveluina mm. veto-, isku-, taivutus 

ja kovuuskokeita, sekä näihin liittyvinä ja erillisinä palveluina visuaalisia mikro- ja 

makroskopiaan perustuvia tutkimuksia, analyysejä ja selvityksiä. Tarkemmat 

kuvaukset testausmenetelmistä on kerrottu luvussa 3. 

 

Asiakaskunnasta voidaan mainita esim. Boeing-lentokonevalmistajan kanssa 

luotu yhteistyö Suomessa valmistettavien F-18 C/D Hornet-hävittäjien metalliosien 

testauksissa. Kotimaisen teollisuuden lisäksi Metlab Oy:n testauspalveluja 

käytetään säännöllisesti mm. yhteiseurooppalaisen CERNin 

hiukkaskiihdytinprojektin rakenneaineiden ja hitsausliitosten testauksissa sekä 

Suomesta tähän projektiin toimitettavien komponenttien lujuus- ja metallurgisten 

ominaisuuksien määrityksissä. 
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3. TUOTANNONOHJAUS 
 

 

Tuotannonohjauksella tarkoitetaan yrityksen eri toimintojen yhteensovittamista 

siten, että tuotannolliset tavoitteet saavutetaan ja niitä pystytään tehokkaasti 

seuraamaan [6]. 

 

Tuotannonohjausjärjestelmä jakaantuu pääosin seuraaviin osa-alueisiin: 

 

• Ihminen 

• Organisaatio 

• Ohjaustoiminnot 

• Menetelmät 

• Informaatiojärjestelmät 

• Apuvälineet. 

 

Tuotannonohjausjärjestelmällä tarkoitetaan tässä työssä eri toimintoja 

yhteenliittävää fyysistä järjestelmää ja sitä tukevia ohjeistuksia. Itse järjestelmä 

antaa edellytykset tuotannon järjestelmälliselle ohjaukselle ja seurannalle, ja sitä 

tukevat ohjeistukset oikein käytettynä ohjaavat ihmisten toimintaa. Fyysinen 

järjestelmä ei sinällään takaa tuotannon sujumista, vaan siihen täytyy liittää 

henkilökunnan oikea toiminta; toisin sanoen apuväline on turha, jos sitä ei käytetä 

oikein. Tuotannonohjausjärjestelmän kehittämisessä on suuri merkitys yrityksen 

henkilökunnan kouluttamisella järjestelmän oikeanlaiseen käyttöön. Koulutuksen 

järjestää työnantaja ja kouluttajan tulee olla järjestelmään perehtynyt henkilö. 

Alkuvaiheessa käyttöönoton jälkeen on tärkeää kerätä tietoa ja käyttökokemuksia 

järjestelmän toiminnasta, jotka kootusti käytettynä helpottavat järjestelmän 

jatkokehitystä ja ylläpitoa. 

 

Tuotannonohjausjärjestelmällä tarkoitetaan valmistavassa yrityksessä 

toimintamallia ja työkaluja, joiden tarkoitus on tuottaa informaatiota johtamisen 

päätöksenteon tueksi. Tuotannonohjausjärjestelmän ei ole tarkoitus tuottaa 

päätöksiä tai ratkaisuja, ne ovat yrityksen johdon vastuulla. Tässä tapauksessa 

yleisten tuotannonohjauksellisten päätöksentekotilateiden joukosta esiin nousee 

kolme merkittävintä pääkohtaa: materiaalitarpeen ja sen toimitusajan suunnittelu 

tuotantoprosessiin synkronoituna, konekapasiteetin varmistaminen ja sen 

tarkoituksenmukainen ja ajallisesti oikea hyödyntäminen sekä tuotantoresurssien 

ajoitus siten, että ihmiset ja koneet tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan. [3] 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintotyö (41) 

 

10

 

Tuotannonohjauksen voidaan myös katsoa olevan osa yrityksen sisäistä 

logistiikkaa, jolloin tuotannonohjausjärjestelmän on tarkoitus optimoida tätä 

logistiikkaa.  

 

Ulkoinen logistiikka, kuten kuljetukset ja materiaalintoimitus, ei kuulu yrityksen 

tuotannonohjaukseen, koska ne eivät ole yrityksen hallittavissa. Yrityksen 

kannalta on tärkeää saavuttaa hyvä asiakastyytyväisyys. Jotta 

asiakastyytyväisyyttä voitaisiin mitata ja kehittää, on muodostettava ensin 

järjestelmä, jolla suunnitelmallisesti voidaan kerätä palautetta asiakkailta. 

Analysoimalla tuloksia ja vertaamalla niitä tuotannonohjaustyökalujen tuottamiin 

läpimenotietoihin, voidaan resursseja suunnata oikein.  

 

Aika on tärkeä suure tuotannonohjauksessa. Yleensä tärkeimmäksi oletettu 

aikasuure on tuotannon läpimenoaika, joka kuvaa aikaa tuotantoprosessin 

aloittamisen ja päättämisen välillä. [3] 

 

Tähän aikaväliin mahtuu paljon muita aikasuureita, joilla voidaan seurata 

tuotantoprosessin eri työvaiheiden läpimenoaikoja. 

 

 

3.1 Toiminnanohjaus 

 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP (Enterprise Resource Planning) on 

tietojärjestelmä, joka integroi ja suoraviivaistaa yrityksen tuotantoa, jakelua, 

materiaalinhallintaa ja varastoa [3]. ERP on suurempi kokonaisuus, joka pitää 

sisällään erityyppisiä osioita, kuten kirjanpidon, palkanlaskennan, reskontran, 

varastonhallinnan ja tuotannonohjauksen. Yrityksessä oli jo ennestään käytössä 

WM-Datan Sonet laskutus ja -reskontrajärjestelmä, joten toiminnanohjauksen 

kehittämisprosessi kohdistui ERP:hen kuuluvaan tuotannonohjauksen 

kehittämiseen. Harkinnan jälkeen näitä kahta järjestelmää ei lähdetty 

integroimaan eriävien toteutusmallien ja alustojen takia. Tämä ei kuitenkaan 

noussut kynnyskysymykseksi, koska yrityksen laskutus- ja reskontrakäyttö ei ollut 

jokapäiväistä, vaan se tehtiin tietyin väliajoin suurempina ajoina. 
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Yleisesti ERP-järjestelmän käyttöönotto on kallista ja aikaavievää. Uuteen 

järjestelmään siirtyminen vaatii pitkät siirtymäajat, ja pahimmassa tapauksessa 

joudutaan käyttämään kahta järjestelmää päällekkäin pitkiä aikoja. Kustannukset 

muodostuvat kuitenkin tässä tapauksessa ainoastaan kehitystyön 

palkkakustannuksista sekä laitekannan uudistamisesta, joka päästiin aloittamaan 

hyvissä ajoin ennen järjestelmän kehitystyön aloittamista.  

 

Metlab Oy:n uuden järjestelmän kehitystyötä helpotti se, että vanhaa järjestelmää 

ei ollut, eikä myöskään siten opittuja toimintamalleja ja käyttörutiinia.  

 

Siirtymäajaksi, eli tässä tapauksessa järjestelmän käyttöönottoajaksi, arvioitiin 

noin kuukausi. Tämä aika pitää sisällään henkilökunnan koulutuksen ja 

varsinaisen työn ohessa tapahtuvan beeta-testauksen. Palkkakustannukset 

muodostuvat ainoastaan yhden henkilön 3-4 kuukauden kehitystyölle omistetusta 

työajasta. 

 

 

 
Kuva 1.  ERP-prosessin toimintamalliesimerkki. [6] 

 

Metlab Oy:lle kehitetty järjestelmä ja siihen liittyvä työ oli tuotannonohjauksellisesti 

MES (Manufacturing Execution System) -järjestelmän rakentamista. Vaikka tässä 

työssä puhutaankin yleensä tuotannonohjausjärjestelmästä, oli työ varsinaisesti 

tuotannonohjauksen työkalujen kehittämistä. MES-järjestelmä on fyysinen 

järjestelmä, joka yhdistää ERP-järjestelmän ja varsinaisen tuotantoautomaation. 

MES-järjestelmää käytetään informaation keräämiseen laitteilta keskitettyyn 

tietokantaan.  
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Tässä työssä käyttäjä on kuitenkin useassa tapauksessa informaation syöttäjänä, 

koska materiaalinkoetuslaboratorion laitekantaa ei suurelta osin voida 

instrumentoida itseraportoivaksi. Tästä syystä puhutaankin yleisemmin 

tuotannonohjausjärjestelmästä. Puhtaiksi MES-järjestelmiksi voidaan lukea  

 

ainoastaan digitaalisesti instrumentoitu vetokoelaitteisto sekä hankintavaiheessa 

oleva uusi emissiospektrometri. 

 

ERP-järjestelmä muodostaa toiminnan pääprosessin ja pitää sisällään 

transaktioita. Transaktio tarkoittaa ERP-järjestelmässä toimintoa, jolla 

tallennetaan tai kirjataan jotakin. APICS määrittelee transaktion seuraavasti: 

”Transaktio on tapahtuma, joka tallennetaan tietojärjestelmään” (APICS, 2005). 

 

ERP-järjestelmässä prosessi tarkoittaa tekemistä, jossa on tietyt syötteet ja 

ennalta määritetyt toiminnot, jotka tapahtuvat tietyssä järjestyksessä ja toistuvat 

rutiininomaisesti. ERP-järjestelmän tehtävänä on kyseessä olevan teollisuuden 

prosessien integrointi, jonka edellytyksenä on toimintamallien ja prosessien 

standardisointi. [6] 

 

 

 
Kuva 2.  ERP-prosessin transaktion esimerkki, varas tomuutoksen kirjaus. [6] 

 

Prosessien standardisointi mahdollistaa myös yhtenevät mittarit. Yhtenevät 

mittarit tarkoittavat käytännössä sitä, että seurattavia asioita seurataan aina 

samalla tavalla, ja kerättävä tieto tallennetaan aina samalla tavalla ja samoista 

lähteistä raportoinnin ja päätöksenteon tueksi. ERP-järjestelmän 

implementaatiossa järjestelmä konfiguroidaan käyttäjän tarpeita vastaavaksi. 

Konfiguroinnissa määritellään, minkälaisia moduuleita käytetään, mitä tietoa 

kerätään, ja määritellään vaadittavat kentät syöttölomakkeisiin. [6] 
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3.2 Tuotanto 

 

 

Tuotanto Metlab Oy:ssä tarkoittaa asiakkaan tilaaman testauslaajuuden mukaista 

näytteen jalostus- ja testausprosessia alkaen koekappaleiden irrotuksesta 

lopulliseen raportointiin. Tuotanto voidaan katsoa alkaneeksi testattavan 

materiaalin saavuttua Metlab Oy:n tiloihin. Tuotantoa ei ole automatisoitu työn 

luonteen takia. Tuotantoa voidaankin kutsua toiminnaksi, ja yhtä hyvin voidaan 

puhua tuotannonohjausjärjestelmän kehittämisen sijaan 

toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä.  

 

Testauksessa noudatettavat standardit ja mahdolliset luokitusvaatimukset myös 

osaltaan vaikuttavat prosessin läpivientiin ja luovat rajoitteita tai vaatimuksia 

prosessille. Logistiikka kuuluu tietyin osin yrityksen toimintaan. Koekappaleiden ja 

testattavien materiaalien kuljetus on enimmäkseen asiakkaan vastuulla, kun taas 

esivalmisteltujen koeaihioiden kuljetus alihankkijoille on Metlab Oy:n vastuulla. 

Logistiikan koordinointia ei erikseen tarvinnut suunnitella oman kuljetustoiminnan 

vähäisyyden takia. Oman haasteensa järjestelmälle kuitenkin loi alihankkijoille 

kuljetettujen töiden sijainnin ylläpito. Ongelmaksi saattoi joskus muodostua 

kiireisessä tilanteessa tieto siitä, millä alihankkijalla mikäkin työ kyseisellä hetkellä 

oli.  

 

3.2.1 Esivalmistelu 

 

Esivalmistelussa toimitetusta materiaalista irrotetaan testien vaatima määrä 

koeaihioita vaatimusten mukaisiin testeihin, kuten veto-, isku-, taivutus-, litistys-, ja 

korroosiokokeisiin tai mikro-, makro- ja alkuaineanalyyseihin. Irrotuksen jälkeen 

esivalmistelija kuittaa työn tehdyksi järjestelmään. Esivalmistelussa on käytössä 

kolme puoliautomaattista sahaa, joista kaksi on hydraulisia. Suurimmalla sahalla 

maksimileikkauspituus on 550 mm. 
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Kuva 3. Esivalmistelun sahat. 

 

 

Ensimmäinen työvaihe on tarkistaa saapuneen materiaalin ja asiakkaan 

toimittamien dokumenttien vastaavuus. Tässä vaiheessa tapahtuu jo 

ensimmäinen tuotannonohjauksellinen valinta: onko materiaali asiakirjojen 

mukaista, vai joudutaanko tekemään lisäselvityksiä ja pyytämään asiakkaalta 

lisädokumentaatiota? 

 

Työlle avataan järjestelmään uusi työnumero, ja tietokantaan kirjataan työn tiedot, 

kuten asiakkaan nimi, saapumisaika, materiaali, sulatusnumero, merkinnät, 

asiakirjojen vastaavuus ja vastaanottaja. Tämän jälkeen materiaali jää 

odottamaan esivalmistelua. Työtä ei jatketa, mikäli ilmenee epäselvyyksiä 

dokumenteissa, tai työn suorituksen ohjeet tai vaatimukset eivät ole selvästi 

ymmärrettävissä. Epäselvissä tilanteissa järjestelmään merkitään työn odottavan 

lisäselvitystä.  
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3.2.2 Koneistus 

 

Veto- ja iskusauvat jatkavat esivalmistelusta koneistukseen alihankkijoille. 

Koneistuksessa valmistetaan erilaisia veto- ja iskusauvoja. Vetosauvoja 

valmistetaan materiaalin lujuudesta riippuen erilaisilla poikkileikkauksilla sekä 

pyörö- että lattasauvoina. Kuvassa 4 koneistetaan 10 x 10 mm iskusauvoihin lovia. 

 

 

 
Kuva 4. Iskusauvojen loveaminen. 

 

Kehitteillä olevan järjestelmän käyttöönoton jälkeen kukin alihankkija näkee 

ekstranetin kautta kyseiselle koneistamolle tarkoitetut koneistustyöt. Sauvojen 

valmistuttua alihankkijan edustaja kuittaa koneistuksen tehdyksi, jolloin Metlab 

Oy:ssä tiedetään sauvojen valmistumisesta ja voidaan valmistautua testaukseen. 

Metlab käyttää koneistukseen keskimäärin kolmea eri alihankkijaa. 

 

Tuotannonohjauksellisesti tämän työn tarkoituksena oli myös selventää ja 

yksinkertaistaa alihankkijoiden ja Metlab Oy:n välistä materiaalivirtaa. Ongelmina 

alihankkijoiden suhteen on ollut työn vastaanoton ja valmistumisen tiedon 

puuttuminen. Työn tarkoituksena olikin saada alihankkijoille mahdollisuus kuitata 

työ vastaanotetuksi tai valmiiksi. Tämä helpottaa valmiiden koekappaleiden 

noutoa tai kuljetusta ja antaa mahdollisuuden valmistautua tietynlaisten kokeiden 

suorittamiseen.  
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3.2.3 Vetokoe 

 

Vetokoe on yksi tärkeimmistä materiaalin testausmenetelmistä. EN 10002-1 -

standardin mukaisessa vetokokeessa saadaan selville materiaalin myötö- ja 

murtolujuus, venymät, kurouma sekä jännitykset. Vetokokeessa testattava sauva 

kiinnitetään molemmista päistään sauvan tyypin mukaan joko kierre- tai 

lukkoholkkeihin tai puristusleukoihin. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 5.  Lattavetosauva vetokoneessa. 

 

Yleensä vetokoe suoritetaan huoneenlämpötilassa, jolloin kokeessa sovelletaan 

standardia SFS-EN 10002-1 (Metallien vetokoe. Osa 1 Vetokoe 

huoneenlämpötilassa). [9] 

 

Korotetussa lämpötilassa suoritettava koe perustuu standardiin SFS-EN 10002-5 

(Metallien vetokoe. Osa 5 Kuumavetokoe). Kuumavetokokeessa koesauva on 

sijoitettu uuniin, jonka lämpötilaa voidaan säätää, jolloin koe voidaan suorittaa 

kontrolloidussa korotetussa lämpötilassa [10]. 

 

 Sauvaan kiinnitetään venymää mittaava anturi, ekstensometri. Vetokone 

kohdistaa sauvaan tasaisesti kasvavan aksiaalisen voiman, joka aiheuttaa 

sauvaan venymän. Tätä tietoa voidaan lukea tietokoneen näytöllä jännitys-

venymäkäyränä.  
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Jännitys on vedon alkuvaiheessa lähes täysin lineaarista ja suoraan verrannollista 

venymään, kunnes saavutetaan suhteellisuusraja. Materiaalin venymä on 

suhteellisuusrajaan saakka ja hieman sen yläpuolella kimmoista, eli palautuvaa. 

Seuraava saavutettava raja jännityksen kasvaessa on kimmoraja, jonka jälkeen 

venymä on plastista eli palautumatonta, vaikka kuormitus loppuisikin.   

 

Jännityksen kasvaessa kimmorajan jälkeen materiaali myötää hetken. Tällöin 

jännitys ei kasva, mutta venymä kasvaa. Tältä alueelta rekisteröidään kaksi arvoa: 

ylempi ja alempi myötöraja (ReH ja ReL).  Rasituksen yhä kasvaessa materiaali 

myötölujittuu, jolloin jännitys alkaa kasvaa, mutta venymä pienenee, kunnes 

materiaali saavuttaa murtolujuutensa. Ilmiö on erittäin tärkeä käytännön kannalta 

ja on selitettävissä dislokaatioteorian avulla. Murtolujuus (Rm) on suurin 

jännityksen arvo vedon aikana. Ohitettuaan murtolujuutensa materiaalin venymä 

kasvaa voiman pienentyessä ja koesauvan kuroutuessa, kunnes materiaali 

saavuttaa murtumispisteen. 

 

Kuvassa 6 on esitetty tyypillinen jännitys-venymäkäyrä materiaalille, jossa esiintyy 

selkeä myötäraja. Kuvan 6 käyrä kuvaa hyvin seostamattomien teräksien 

käyttäytymistä vedon alaisena. Terävää jännityksen putoamista, joka esiintyy 

myötämisen aikana, kutsutaan teräväksi myötörajaksi. Ilmiö perustuu 

myötövanhenemiseen, joka on välisija-atomien ryhmittymistä dislokaatioiden 

jännityskenttiin. Tällöin dislokaatiot lukittuvat ja niiden liike vaikeutuu. Kun jännitys 

saavuttaa myötörajan, dislokaatiot lähtevät liikkeelle, ja kestää jonkin aikaa 

kunnes myötövanheneminen saa taas aikaan lujittumista (käyrän sahalaitainen 

osuus) [10]. 

 

Kuvassa 7 on esitetty tyypillinen jännitys-venymä käyrä materiaalille, jolla ei 

esiinny selkeää myötörajaa. Kuvan mukaisella tavalla käyttäytyvälle materiaalille 

määritetään sen sijaan venymisraja, joka on pysyvää venymää vastaava 

koesauvassa vaikuttava jännitys. Yleisesti käytetään 0.2 % ja 1.0 % venymisrajoja 

eli Rp0.2 ja Rp1.0 -arvoja. Esimerkiksi austeniittiset ruostumattomat teräkset 

käyttäytyvät kuvan 7 mukaisesti. 
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Kuva 6. Jännitys-venymäkäyrä materiaaleille, joilla  esiintyy terävä myötöraja. [10] 

 

 

 
Kuva 7. Jännitys-venymäkäyrä materiaaleille, joilla  ei selkeää myötörajaa esiinny. [10] 

 

 

Vetokoneena Metlab Oy:llä on käytössä kuvan 8 mukainen LOSENHAUSEN UHP 

60, joka on hydraulinen, 40 tonnin kuormitukseen pystyvä kaksijohteinen laite. 

Vetokoneen voimasignaali tuodaan analogisena voima-antureilta eli voimaselleiltä. 

Sauvan venymätieto saadaan MFA-1 ekstensometriltä. Voimasignaalit 

summataan erillisessä kenttäyksikössä, josta signaali viedään digitaaliselle 

mittauskortille. Veto-ohjelmalla kerätään jännitys- ja venymäarvot ja niistä 

muodostetaan jännitys-venymäkuvaaja. Ohjelma tallentaa tietokantaan 

murtolujuuden (Rm), myötölujuuden ylemmän ja alemman rajan (ReH ja ReL), 

venymän (e), kurouman (z), manuaalisista arvoista lasketun poikkipinta-alan, 

alku- ja loppumittapituuden (L0 / L) sekä aika- ja käyttäjätiedot.  
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Kuva 8. Losenhausen UHP 60 –vetokone. 

 

Suoritettaessa testaus tietokoneohjatulla vetokoneella arvot lasketaan 

automaattisesti voima - venymätiedoista. Ohjelmasta voidaan myös valita, mitä 

arvoja laskentaohjelma mittaa ja esittää kokeen aikana tallennetuista 

mittaustuloksista. 

 

3.2.4 Iskukoe 

 

Iskukokeella testataan materiaalin käyttäytymistä nopean iskumaisen 

kuormituksen alaisena. Iskukokeella selviää materiaalin mahdollinen hauraus eri 

lämpötiloissa. Iskusitkeys kuvaa materiaalin käyttäytymistä iskumaisen 

kuormituksen alaisena. Haurautta esiintyy useilla materiaaleilla etenkin matalissa 

lämpötiloissa. Iskukokeet tehdään pääasiassa Charpy-menetelmällä. Charpy-

vasara on heilurivasara jossa on kiilamainen iskuheiluri, jonka massa on m. 

Vasara iskee pudotessaan korkeudelta H koesauvaan ja katkaisee tai taivuttaa 

sen. Iskun jälkeen vasara jatkaa rataansa ylöspäin korkeudelle h energialla, joka 

siihen on jäänyt sen luovutettua energiaa iskutyöhön. Näillä suureilla voidaan 

laskea iskutyö W. Iskutyö on siis siten muotoa )( hHmgW −= . Nousukorkeus 

vastakkaiselle puolelle voidaan lukea kiinnitysakselin mitta-asteikosta. [1] 

 

Yleensä asteikosta voi lukea myös iskuun kuluneen työn. Iskuvasaraan on 

mahdollista myös instrumentoida asentotunnistukseen tai optiseen tunnistukseen 

perustuva koneellinen tuloksen luku.  
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Charpy-iskukokeet suoritetaan standardin SFS-EN 10045-1 mukaisesti 

useimmiten mitoiltaan 10x10 mm sauvoille. Myös pienempiä sauvoja voidaan 

käyttää. Katkenneesta sauvasta voidaan tarvittaessa mitata sauvan 

poikittaislaajentuma eli lateraaliekspansio, joka kertoo kuinka paljon sauva on 

levinnyt kohtisuoraan iskua vastaan kuormituksen alaisena. Iskukokeita tehdään 

myös eri standardeilla, joista mainittakoon aika ajoin vaadittavat ASTM-

standardiin perustuvat kokeet. Jos asiakkaan, tuotteen tai sen käyttökohteen 

vaatimukset tai käytettävät standardit määräävät ASTM-iskukokeen 

suoritettavaksi, joudutaan testaus suorittamaan kolmannella osapuolella, koska 

Metlab Oy:llä ei ole ASME-standardin mukaista iskuvasaraa. Testit suoritetaan 

yleensä alihankintana Rautaruukki Oyj:ssä. 

 

Hitsausliitosten iskukokeiden tarkoituksena on varmistaa, että valmistettu liitos 

käyttäytyy sitkeästi suunnitellussa lämpötilassa. Yleensä iskukoe suoritetaan 

käyttökohteen alimmassa suunnittelulämpötilassa, usein huoneenlämpötilan 

alapuolella. 

 

 

 
Kuva 9. Charpy-iskuvasara. 
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Kuva 10 Charpy-iskusauva standardin SFS-EN 10045-1 mukaan. [8] 

 

Hitsausliitosten iskukokeessa tutkitaan hitsiä sekä muutosvyöhykettä (HAZ). 

Iskukokeessa testataan yleisimmin 3 koesauvaa muutosvyöhykkeeltä (HAZ) ja 3 

koesauvaa hitsistä. Sauvojen lovien paikkojen tunnuksina käytetään standardissa 

SFS-EN 875 esitettyjä merkintätapoja, esim. VWT 0/1, jotta sauvojen lovien paikat 

olisivat yksiselitteisesti määritellyt [10]. Merkintä muodostuu seuraavasti: 

 

V  = Koesauvat tyyppi: Charpy V. 

W = Koesauvan lovi hitsissä (WELD). 

T =  Koesauvan lovi on kohtisuorassa pintaan nähden (Transverse). 

0 =  Loven paikka on keskellä hitsiä 

1 =  Koesauvan yläpinta on 1 mm päässä kappaleen pinnasta. 

 

3.2.5 Kovuusmittaukset 

 

Metlab Oy:ssä tehdään pääasiallisesti kolmenlaisia kovuusmittauksia: Rockwell-C, 

Brinell ja Vickers-mittauksia. Näistä tärkein on Vickers-mittaus, jolla voidaan 

luotettavasti määrittää esimerkiksi hitsaussauman ylimenokovuus. 

 

Ylimenokovuutta mitattaessa koekappaleesta tehtyyn poikkileikkaushieeseen 

painetaan Vickers-mittalaitteella jälkiä suorassa linjassa yli hitsaussauman.  
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Mittauspisteet alkavat toiselta puolelta perusaineesta jatkuen muutosvyöhykkeen, 

sularajan ja hitsiaineen yli toiselle puolelle perusaineeseen. Ylimenokovuudesta  

saadaan graafinen käyrä, josta selviävät mahdolliset hitsauksen aiheuttamat 

kovuuden muutokset. 

 

Rockwell-mittauksessa käytetään painimena timanttikartiota, jonka kärkikulma on 

120 astetta ja kärjen pyöristyssäde 0,2 mm. Kone kuormittaa mittauskärjen kautta 

materiaalia, jolloin kärki tunkeutuu syvyydelle e kuormalla F. Rockwell-kovuus 

voidaan laskea kaavasta 002,0/100 eHRC −= , jossa e on pysyvä painuman arvo. 

Rockwell-mittalaitteessa on kuitenkin yleensä itsessään kalibroitu mittanäyttö, 

josta voidaan suoraan lukea HRC-kovuus. 

 

Brinell-mittauksessa painimena on Rockwellista poiketen kovametallipallo, jonka 

jäljestä mitataan materiaalin pinnalta ristimitta mitoista d1 ja d2. Mitat d1 ja d2 ovat 

painumajäljen halkaisijoita kohtisuorasti toisiinsa nähden mitattuna. Näiden 

keskiarvon mukaan luetaan HB-taulukosta käytetyn kuormituksen mukaisesta 

sarakkeesta Brinell-kovuus. 

 

Vickers-mittauksessa tulos luetaan tietokoneeseen kytketyn mikroskoopin avulla. 

Vickers-mittauksessa painimena on suora neliöpohjainen timanttipyramidi, jonka 

vastakkaisten tahkojen välinen kulma on 136 astetta. [1, s.19] Mittausohjelmassa 

osoitetaan painimen jäljen nurkkapisteet, joiden perusteella ohjelma laskee HV-

kovuuden. Kovuuteen vaikuttavina tekijöinä ja muuttujina on myös huomioitava 

käytettävä HV-asteikko ja suurennos. HV-kokeita tehdään yleisimmin HV10, HV5 

ja HV1-asteikoilla, joissa numeroarvo kertoo kärjen kuormituksen kilogrammoina. 

Tuloksena saadaan haluttu kovuusjakauma tai yksittäisiä kovuuspisteitä. Liitteenä 

on esitetty varsinainen kovuusmittauspöytäkirja. 

 

3.2.6 Taivutuskoe 

 

Taivutuskokeen tarkoitus on selvittää hitsausliitoksen lisäaineen ja perusaineen 

rajapintojen muodonmuutosten kesto sekä hitseissä olevien pienten 

materiaalivirheiden ja mikrosäröjen taipumus nousta materiaalin pintaan asti 

ulottuviksi makroskooppisiksi säröiksi tai murtumiksi. Hitsien taivutuskoe perustuu 

standardiin SFS- EN 910. Sauvamaiseen koekappaleeseen aiheutetaan 

taivuttamalla pysyvä muodonmuutos. Taivutus voidaan tehdä sauvaan juuri-, 

pinta- tai sivutaivutuksena. Taivutuskoe suoritetaan käyttäen taivutintelaa tai 

rullainta. 
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Taivutuskokeen koesauvat irrotetaan siten, ettei materiaali pääse kuumenemaan 

sahauksen tai hionnan aikana. Koesauvaa valmistettaessa vedon puolelle tuleva 

pinta ja sen sivupinnat hiotaan siten, ettei niissä ole poikittaisia naarmuja.  

 

Kokeissa käytettävien sauvojen mitat määritetään testausstandardin ohjeiden 

mukaisesti huomioiden materiaalin ainevahvuuden määrittämät vaatimukset. 

Koesauvat valmistetaan koneistamalla, yleensä sahaamalla. Taivutuskoesauvojen 

mitat eivät ole kovin kriittisiä, koska taivutuskokeessa ei synny mitään numeerisia 

tuloksia, vaan koe arvostellaan silmämääräisesti. 

 

Kolmipistetaivutuksessa, joka on yleisin hitsien taivutustestausmenetelmä, 

asetetaan koesauva kahden yhdensuuntaisen tukitelan päälle. Hitsauskokeen 

taivutuksissa poikittaisen hitsin on oltava telojen keskellä. Taivutintelaa painetaan 

hitaasti ja tasaisella kuormituksella koesauvaan nähden kohtisuorasti tukitelojen 

keskeltä. Taivutuksen aikana tarkkaillaan koesauvan vedon puoleista pintaa ja 

sivupintoja mahdollisten virheiden toteamiseksi [10]. 

 

3.3 Nykyinen raportointi 

 

 

Edellä mainitut testausmenetelmät muodostavat yrityksen ydintoiminnan ja niiden 

tuloksista muodostetaan lopullinen johtopäätös, hyväksyntä ja raportti. Raportointi 

on nykyisessä järjestelmässä toteutettu eri tavoin kokeesta riippuen. Testattavan 

materiaalin saavuttua työlle on luotu työmääräin ja työmääräimeen on liitetty tai 

lisätty käsin testauksien tuloksia. Vetokokeessa veto-ohjelma tulostaa A4-

paperitulosteen, jossa on työkohtaisesti tarvittavalla positiomäärällä 

testaustulokset. Tuloste kulkee työmääräimen ja ainestodistusten mukana, 

kunnes siitä luetaan tulokset, jotka kirjoitetaan Word-pohjaiseen raporttiin. 

Iskutulokset on kirjattu testauksen jälkeen veto-ohjelmassa olevaan 

lomakkeeseen, jolloin iskutulokset ovat tulostuneet mahdollisesti samalla 

työnumerolla suoritetun vetokokeen tulosteeseen tai pelkkinä iskutuloksina 

tyhjään vetotulosarkkiin. Iskutuloksista on pidetty myös manuaalista kirjanpitoa 

testaajan kuittauksin.  

 

Kovuusmittauksille ei tähän asti ole ollut olemassa erillistä kirjausmetodia, vaan 

tulokset on kirjoitettu työmääräimeen, poislukien Vickers-kovuusmittaukset, joista 

on tehty erillinen raportti. Vickers-mittauksia on tehty myös yksittäisinä 

pistemittauksina, jolloin kovuusraporttia ei ole tehty, vaan tulokset on kirjattu 

muiden tapaan työmääräimeen. Itse raportointi on perustunut ennalta luotuihin  
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Word-malleihin. Malli valitaan testauksen mukaisesti, koska testausstandardi ja 

vaatimukset määräävät, mitä tuloksia ja tietoja kussakin raportissa tulee olla. 

Raporttiin on kirjattu jokaisella kerralla asiakkaan tiedot, materiaalitodistusten 

mukaiset materiaalitiedot, testausstandardi, tulokset ja kirjallinen selvitys 

testauksesta. Raportti tulostetaan yleensä kolmena kappaleena ja allekirjoitetaan. 

Tarvittaessa luokituslaitoksen edustaja allekirjoittaa tai leimaa raportit. 

 

Työmääräintietokantana käytettiin Microsoft Access -pohjaista syöttö- ja 

tallennusjärjestelmää. 

 

3.4 Uuden järjestelmän lähtökohdat 

 

 

Lähtökohtina tämän työn tekemiseen olivat raportoinnin, työmääräinten ja tulosten 

yhdistäminen ja läpikulun suoraviivaistaminen sekä tulosten helppo jäljitettävyys. 

Järjestelmää lähdettiin suunnittelemaan moduuliperiaatteella, jolloin valmiiseen 

kokoonpanoon voisi tarvittaessa lisätä uusia osa-alueita. Suunnitelmassa 

huomioitiin myös alihankkijoiden koordinointi, jolloin järjestelmään pitäisi päästä 

rajatusti ja hallitusti myös ulkopuolelta. Valmistuessaan järjestelmä tulisi 

helpottamaan tulosten käsittelyä, keskittämään toimintaa ja siten vapauttamaan 

työaikaa varsinaiselle testaamiselle. Tarkoituksena oli, että lopulta tulosten 

tallennuttua keskitettyyn tietokantaan voisi raportin tulostaa keräämällä tietyn 

parametrin perusteella kaikki parametriin liittyvät tiedot ja tulokset yhdeksi 

kokonaisuudeksi, johon voitaisiin lisätä kirjallinen raportti. 

 

Tarvekartoitusta tehtäessä esiintyi myös tähän asti puutteeksi luokiteltava 

sisäisten mittareiden puuttuminen. Uusi järjestelmä toisi ratkaisun myös tähän, 

koska työn avaus ja päättäminen sekä kaikki tulosten kirjaamiset ja 

alihankintatapahtumat kirjautuisivat aikaleiman kanssa tietokantaan. Näiden 

aikaleimojen perusteella voidaan helposti laskea keskimääräiset testaus- ja 

työajat kullekin työn vaiheelle, ja siten ohjata resursseja niitä eniten tarvitseviin 

kohteisiin. 
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4. JÄRJESTELMÄ 
 

4.1 Alustan valinta 

 

 

Nykyisen järjestelmän heikkouksia olivat  riippuvuus käyttöjärjestelmästä, heikko 

useamman samanaikaisen käyttäjän tuki ja sitoutuminen ohjelmistovalmistajaan. 

Uuden järjestelmän alustan valintakriteeriksi muodostui riippumattomuus 

käyttöjärjestelmästä ja ohjelmista ja yleinen ohjelmointikieli. Järjestelmä päätettiin 

rakentaa lähdekoodivapaalle pohjalle, jolloin myös hankintakustannukset 

käytännössä minimoitiin. Koska ehdoksi asetettiin 

käyttöjärjestelmäriippumattomuus, valittiin ohjelmointikieleksi PHP, jonka etuina 

ovat laaja käytettävyys ja tunnettu varmatoimisuus. Koko järjestelmän toimiessa 

selainpohjaisesti ei myöskään sitouduttaisi mihinkään tiettyyn käyttöjärjestelmään 

tai ohjelmaan. Järjestelmä toimisi Windows- Mac- Linux- ja Solaris-ympäristöissä, 

ja standardikielellä koodattuna käytännössä millä tahansa selaimella. PHP:n 

kanssa parhaiten ja laajimmin toimivana tietokantana tunnettu MySQL valittiin 

tietokantaohjelmistoksi. MySQL on myös avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja siten 

täysin ilmainen. PHP/MySQL-yhdistelmä on laajimmin käytössä oleva 

palvelinalusta dynaamisille internet-sivuille. Kärkiaseman jakavat Microsoftin 

ASP.net-ohjelmointikieli ja Microsoftin SQL Server –tietokantaohjelmisto. Koska 

Microsoftin vastaava yhdistelmä ei tarjoa merkittäviä etuja ja on kustannuksiltaan 

melko kallis, se oli helppo ohittaa valinnassa. 

 

Selainpohjaisen järjestelmän etuna on myös kohtalaisen helposti toteutettava 

alihankkijoiden yhdistäminen järjestelmään. Alihankkijoiden ei tarvitse asentaa 

erillisiä ohjelmia päästäkseen järjestelmään. Riittää, kun kaikille on jaettu omat 

käyttäjätunnukset ja salasanat, joita voidaan käyttää internet-pohjaisessa 

järjestelmässä. 

 

Varsinaiseksi alustaksi PHP:lle ja MySQL:lle valittiin niin ikään avoimen 

lähdekoodin palvelinohjelmisto Apache. Apache on HTTP-palvelin, joka toimii 

useilla eri käyttöjärjestelmillä. Apache on kiistämättä internetin käytetyin 

palvelinohjelmisto. Karkeasti arvioiden kaikista internetin palvelimista 63% on 

Apache-pohjaisia. 
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Myöhemmin projektin edetessä myös tiedosto/tietokantapalvelimen uudistamista 

alettiin harkita. Nykyinen Windows 2000-pohjainen palvelin ei ollut kovinkaan 

luotettava ympärivuorokautisessa tiedostonjako-, tietokannanhallinta- ja 

varmistustehtävissä. Lyhyen kartoituksen jälkeen palvelin päätettiin muuttaa 

Linux-pohjaiseksi. Jakelupaketiksi valittiin Open SUSE, joka on Novell Ltd:n 

Novell Enterprise Linuxin vapaan lähdekoodin GPL-lisenssiin perustuva 

sisarprojekti. SUSE Linux on laajalti käytössä ympäri maailmaa palvelimien 

käyttöjärjestelmänä, ja se on osoittanut kykynsä vakaana palvelinalustana. SUSE-

Linux perustui alun perin Slackware-linuxiin, josta se eteni vuonna 1992 

julkistettuun jakelupakettiin, johon oli jo lisätty TCP/IP-tekniikka ja X-palvelin. 

SUSE-järjestelmä oli nimeltään alun perin S.u.S.E (Software und System-

Entwicklung), joka karkeasti käännettynä tarkoittaa ohjelmisto- ja 

systeemikehitystä.  Vuonna 2003 Novell osti SuSE-ohjelmiston ja se nimettiin 

SUSE:ksi ja myöhemmin vuonna 2005 Novell julkisti SUSE:sta openSUSE-

version, joka on kenen tahansa ladattavissa täysin maksutta.  

 

Linux-tiedostojärjestelmä saadaan näkymään Windows-lähiverkossa SAMBA-

palvelimen yli. SAMBA-palvelin on Linuxin ytimeen eli kerneliin koodattu 

tiedonsiirtoprotokolla, joka luo virtuaalisen tiedostorakenteen Windows-verkon 

luettavassa muodossa. Tiedostojärjestelmänä on tällöin smbfs tai cifs. 

 

4.2 Ohjelmointikieli ja tietokanta 

 

 

PHP on joustava ja laaja komentosarjakieleksi luokiteltava ohjelmointikieli. 

Komentosarjakieli tarkoittaa sitä, että ohjelmaobjekti tai koodi tulkitaan vasta 

ohjelman suoritusvaiheessa ohjelman omalla kääntäjällä. PHP on kehitetty C-

kielen pohjalta, ja siinä on sisäänrakennettuna monipuolinen luokkakirjasto ja ydin, 

joka tukee kolmansien osapuolten ohjelmointirajapintoja. [2] 

 

PHP:tä käytetään joko puhtaasti tai upotettuna HTML-kielen sisälle. Ohjelman 

lohkojen aloitus- ja lopetustagit ovat muotoa <?php  ja ?>. PHP:n toimintaperiaate 

on seuraavanlainen: käyttäjän selain lähettää pyynnön sivusta, jolloin palvelin 

tulkitsee sivun PHP-kieleksi tiedostopäätteen mukaan. Palvelin kierrättää koodin 

PHP-tulkin kautta, joka ei huomioi sitä sivun sisältöä, joka ei ole PHP:n aloitus- ja 

lopetustagien sisällä. PHP-tulkki palauttaa sivun palvelimelle, joka tulostaa sivun 

normaalisti käyttäjälle PHP-lisäyksin. 
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PHP:lle voidaan luoda muun muassa muuttujia, jotka saavat halutun arvon, 

taulukoita, assosiatiivisia taulukoita, funktioita, globaaleja muuttujia, sekä 

kokonaisia luokkia. Alla on esitettynä yleisimmät PHP:n toiminnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Listaus 1. PHP:n keskeiset toiminnot. 

<?php 

// muuttuja, jolle annetaan arvo 
$var_name = “var_value”; 

// taulukko 
$this_array = array(“val_1”,”val_2”,”val_3”); 

// assosiatiivinen taulukko 
$assoc_array = array(“name1”=>”val_1”,”name2”=>”val_2”); 

// funktio 
function foo($arg_1, $arg_2, /* ..., */ $arg_n) 

{ 

    echo "Example function.\n"; 

    return $retval; 

} 

// globaalin arvon asettaminen 
global $var_name; 

 

// luokan määrittäminen 
 
class A 
{ 
    function foo() 
    { 
        if (isset($this)) { 
            echo '$this is defined ('; 
            echo get_class($this); 
            echo ")\n"; 
        } else { 
            echo "\$this is not defined.\n"; 
        } 
    } 
} 
 
class B 
{ 
    function bar() 
    { 
        A::foo(); 
    } 
} 
 
$a = new A(); 
$a->foo(); 
A::foo(); 
$b = new B(); 
$b->bar(); 
B::bar(); 

 
?> 
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Listaus 2. Esimerkki PHP-koodista lomakkeen käsitte lyssä 

 

Yllä oleva PHP-skripti ottaa arvoksi lomakkeen lähettämän arvon ja käyttää sitä 

tietokantakyselyn argumenttina varmistuttuaan sen puhtaudesta. 

 

MySQL on ruotsalaisen MySQL Ab:n kehittämä relaatiotietokanta. MySQL on 

kehitetty alusta asti lähdekoodivapaana, joten kuka tahansa voi hakea 

tietokannan käyttöönsä ilman kustannuksia. MySQL on tehokas ja monipuolinen 

työkalu kehitettäessä dynaamisia verkkosovelluksia. 

 

Ohjelmoinnissa käytettiin PHP:n lisäksi AJAXia lähinnä lomakkeiden yhteydessä. 

AJAX on JavaScript-pohjainen ohjelmointikieli, joka mahdollistaa selaimen ja 

palvelimen välisen kommunikaation reaaliaikaisesti. Käytettäessä AJAXia 

verkkosivua ei tarvitse päivittää kokonaan uudelleen käyttäjän tehdessä 

muutoksen, kuten lähetettäessä lomaketta. AJAX-tekniikka lisää siten 

verkkosivujen ja varsinkin dynaamisiin tietolähteisiin sidottujen lomakkeiden 

käytettävyyttä [4]. 

 

AJAXin toiminta perustuu XMLHttpRequest-objektiin, joka mahdollistaa datan 

vaihtamisen asynkronisesti palvelimen kanssa. AJAXia tukevat lähes kaikki 

uusimmat selaimet.  Tämä tekniikka luo perustan datan nopealle vaihtamiselle 

tietokantakäytössä ja luo verkkosivusta enemmän itsenäisen ohjelman kaltaisen. 

<?php 
if( isset($ _POST[’arg1’]) && ! empty($ _POST[’arg1’])) { 

 $ clean_arg = 

mysql_escape_string( stripslashes($ _POST[’arg1’])); 

 $ dbc-> query( sprintf(”SELECT val1,val2 FROM %s WHERE 

arg=%s”,$ sql[’tbl_name’], $ clean_arg) or die(”Error 

1 ”. mysql_error()); 

} 

?> 
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Listaus 3. AJAXin initiointi. [5] 

 

Listauksessa 2 luodaan verkkosivulle AJAX-objekti ja testataan, tukeeko selain 

sitä. Skripti tarkistaa myös, onko selain Internet Explorer vai jokin muu, ja valitsee 

käytettävän XMLHttpRequest-objektin sen mukaan. 

5. TOTEUTUS 
 

Järjestelmän toteutus lähti liikkeelle nykyisen järjestelmän tai toimintamallin 

kartoituksesta ja sen ongelmien löytämisestä. Yllä olevassa kaaviossa on esitetty 

neljä peruselementtiä, joiden varaan ja joiden rajoitusten ja mahdollisuuksien 

mukaan järjestelmää lähdettiin suunnittelemaan. Ongelmista luotiin lähtökohtia 

uuden järjestelmän suunnittelulle, ja painopiste asetettiin työn sujuvuuteen ja 

seurattavuuteen. 

 
<script type="text/javascript"> 
function ajaxFunction() 
  { 
  var xmlHttp; 
  try 
    { 
    // Firefox, Opera 8.0+, Safari 
    xmlHttp=new XMLHttpRequest(); 
    } 
  catch (e) 
    { 
    // Internet Explorer 
    try 
      { 
      xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
      } 
    catch (e) 
      { 
      try 
        { 
        xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTT P"); 
        } 
      catch (e) 
        { 
        alert("Your browser does not support AJAX!" ); 
        return false; 
        } 
      } 
    } 
  } 
</script> 
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Työkaluina ohjelmiston kehittämiselle olivat Waterproofin PHPEdit ja 

selainpohjainen PHPMyAdmin. Ensimmäisenä toimenpiteenä yrityksen 

tietokonekanta päivitettiin. Peruskomponenteiksi valittiin luotettaviksi 

osoittautuneita merkkejä ja ohjelmistoja. Tietokoneet tilattiin osina ja koottiin 

paikan päällä. Erityistä huomiota kiinnitettiin palvelinkoneen kokoonpanoon. 

Palvelin on Athlon 64-pohjainen ja se on varustettu RAID-järjestelmällä ja UPS:llä. 

Raid-järjestelmäksi valittiin RAID1, eli datan peilaus. RAID1:ssä tieto kirjoitetaan 

identtisenä kahdelle eri kovalevylle, jolloin toisen rikkoutuessa tai vikaantuessa 

järjestelmä voi jatkaa toimintaa toisen kovalevyn avulla normaalisti. Palvelimen 

tiedot on varmistettu ajastetusti kahdesti päivässä paikalliselle siirtokovalevylle 

sekä eri paikassa sijaitsevalle verkkolevylle. 

 

Laitekannan uudistamisessa tuli eteen myös käytetty veto-ohjelmisto, 

kovuusmittausohjelmisto ja vetokoneen yhteydessä oleva tietokone. Veto-

ohjelmisto ilmeni riittämättömäksi keskitetyn tiedonkeruun kannalta, joten sille 

tilattiin ohjelmistopäivitys ohjelman valmistajalta. Samalla päivitettiin tietokone, 

jolla ohjelmistoa käytetään. Kyseiseen koneeseen hankittiin ohjelmistotoimittajan 

kautta uusi PCI-väyläinen National Instrumentsin PCI-6220 -mittauskortti.  

 

Uusi 6220-kortti on vanhaa ISA-väyläistä huomattavasti tarkempi ja nopeampi, ja 

se pystyy 250 kS/s näytteenottotaajuuteen 16-bittisellä väylällä. Kortin 

uudistamisen myötä piti kenttäliitäntäyksikön johdotusta muuttaa uudelle kortille 

sopivaksi. Kovuusmittausohjelmisto oli rakennettu National Instrumentsin 

LabView-ohjelmiston päälle ytimenään kuvankaappausmoduuli NI-IMAQ. Sekä 

ohjelmisto että tietokone päivitettiin uusimpiin versioihin tiedonsiirron ja  

-jakamisen pullonkaulojen välttämiseksi. 
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Kuva 11. Järjestelmän etusivu. 

 

5.1 Työmääräinten käsittely 

 

 

Työmääräintietokannasta muodostui uudelle järjestelmälle runko, johon muut 

toiminnot tukeutuivat. Työmääräintietokantaan tallennetaan työn suorituksen ja 

jatkon kannalta oleelliset asiat ja tieto vaadituista testauksista. Avatessaan uutta 

työmääräintä, materiaalin saavuttua esivalmisteluun, käyttäjä tallentaa työn 

perustiedot. Perustietoihin kuuluvat mm. asiakkaan nimi, testattava tuote, 

materiaali, dokumenttien tiedot ja luokitukset. Työmääräimen avaus voidaan 

tehdä avoimena, jolloin testaustietoja ei tallenneta. Tämä tilanne on yleinen juuri 

esivalmistelussa pelkkänä tiedonkeruuna. Sama työnumero voidaan myöhemmin 

avata muualta ja siihen voidaan täydentää testaukset ja ainestodistusten 

mukainen materiaalitieto. Työmääräin voidaan täyttää alusta asti myös 

täydellisenä, jos kaikki tiedot ovat saatavilla. Järjestelmässä on mahdollisuus 

myös rajoittaa täyttöoikeuksia käyttäjäkohtaisesti.  

 

Työmääräimen tallentuessa tallentuvat testausten kannalta tärkeimmät tiedot. 

Jokaisen testimenetelmän kenttäryhmässä on kenttä, joka kertoo, onko testi 

vaadittu. Osassa testejä on lisäparametrikenttiä, kuten iskukokeen lämpötila, 

taivutuksen tyyppi ja analyysin tarkennus. Nämä lisäparametrit näkyvät 

automaattisesti testiä suoritettaessa. Seuraavassa taulukossa on esimerkki 

MySQL-tietokannan työmääräintaulun testin kenttäryhmästä. 
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Taulukko 1.  Työmääräintaulun esimerkkikenttäryhmä.  

 

CB_TEST_ENABLE_IMPACT INT(1) 

IMPACT_STATUS INT(1) 

IMPACT_TEMP VARCHAR(4) 

IMPACT_TYPE VARCHAR(50) 

IMPACT_DESCR VARCHAR(150) 

 

Yllä olevassa taulukossa on kentän nimi vasemmassa sarakkeessa ja kentän 

tyyppi oikeassa sarakkeessa. INT tarkoittaa kokonaislukua, jolloin kenttä voi ottaa 

arvokseen ainoastaan kokonaislukuja. VARCHAR tarkoittaa arvoa, jossa voi olla 

tekstiä, numeroita ja erikoismerkkejä. ensimmäinen kenttä 

CB_TEST_ENABLE_IMPACT ottaa arvoksi siis sulkujen sisällä olevaa lukua 

vastaavan määrän kokonaislukuja, tässä tapauksessa yhden. Arvo tulee 

syöttölomakkeen checkbox-tyypin kentästä ja voi saada arvokseen joko 1 tai 0. 

Jos arvoksi tallentuu 1, voidaan iskutuloksia tallentaa välittömästi 

tulostallennusmoduulin havaitessa testin vaadituksi. Jos arvo on 0, saa käyttäjä 

siirtyessään tallentamaan kyseisen testin tuloksia ilmoituksen, että testiä ei ole 

vaadittu. Ilmoituksessa on optio päivittää työmääräimeen kyseinen testi vaadituksi. 

Jos käyttäjä haluaa päivittää testausvaatimuksia, tulee hänen täyttää kaikki testin 

vaatimat parametrit. 

 

Työmääräinohjelma asettaa uutta työtä tallennettaessa vaadituiksi merkittyjen 

testien tilatiedon nollaksi. Tilatiedon ja testin vaadituksi asettamisen avulla 

työmääräinten selausvaiheessa on helppo lisätä indikaatiofunktio, joka näyttää 

selkeästi tilatiedon punaisella symbolilla, jos vaadittua testiä ei ole suoritettu, ja  

vihreällä symbolilla, jos testi on suoritettu. Jokaisen testin suoritussivulla ja 

tulossivulla on painike, jolla testi voidaan kuitata tehdyksi. Kun testi kuitataan 

tehdyksi, päivitetään sen tilatieto nollasta ykköseksi ja tallennetaan toinen 

aikaleima testin avausvaiheessa luodun lisäksi. Testin indikaatiosymboli muuttuu 

tilan mukaan tässä tapauksessa vihreäksi. Testin kuittausvaiheessa tallennetun 

aikaleiman ja alkuperäisen aikaleiman avulla voidaan laskea testin suorittamiseen 

testattavan materiaalin saapumishetkestä kulunut aika. Koko työtilaus on myös 

kuitattavissa tehdyksi työnäkymässä sijaitsevan painikkeen avulla. Samoin kuin 

testin kuittauksessa, myös työtilauksen kuittauksessa työn tila muuttuu nollasta 

ykköseksi ja lopetusaikaleima tallennetaan työmääräintauluun. Näin 

mahdollistetaan koko työhön kuluvan ajan seuraaminen. Aikaperustainen 

suoriteseuranta on tärkeä osa yrityksen laatujärjestelmää. Läpimenoaikoja 

seuraamalla saadaan indikaatiota siitä, mitä työvaihetta tulisi tehostaa. 
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Ohjelmiston päävalikossa on toimintoina uuden työmääräimen luonti, 

työmääräinten ja töiden selaus, veto-, isku-, taivutus- ja kovuustulosten syöttö. 

Näiden toimintojen alta löytyvät jokaiselle testausmenetelmälle ja työvaiheelle 

liittyvät toiminnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaavio 1. Työmääräinluonnin toimintakaavio. 

 

 
Kuva 12. Työmääräimen syöttö. 

Lähtötietojen 

syöttö 

Vaatimusten 

määritys 

Testien valinta 

ja määritys 

ODBC 

 

Tietokanta 
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5.1.1 Analyysitulokset 

 

Koska käytössä oleva emissiospektrometri raportoi tulokset Dos-pohjaisen 

käyttöliittymänsä kautta näytölle tai tulosteena matriisikirjoittimelle, ei 

analyysitulosten automaattitallennusta tässä vaiheessa suunniteltu. Yrityksessä 

on tehty kartoitusta vaihtoehdoista uudeksi analysaattoriksi. Uusi analysaattori 

tulee tukemaan TCP/IP-tallennusta ja siitä saadaan tulokset ulos SQL-muodossa. 

Analyysitulokset tullaan myös saamaan helposti mukaan uuteen järjestelmään 

ODBC-rajapinnan kautta. 

 

5.1.2 Vetokoetulokset 

 

Vetokoetulosten käsittelyä varten piti veto-ohjelmistoa ja mittausinstrumentteja 

päivittää ja muuttaa aiemmin mainitulla tavalla. Ohjelmisto päivitettiin toimimaan 

Windows XP-käyttöjärjestelmässä ja tallentamaan koetulokset ODBC-rajapinnan 

kautta tietokantaan. Uusi ohjelmisto varmistaa tulosten tallennuksen ajamalla 

tulokset puskurimuistin kautta tietokantaan. Jos jostain syystä tietokantayhteys ei 

toimi, yrittää ohjelma tyhjentää puskurinsa jokaisella seuraavalla tallennuskerralla 

tietokantaan. Siirtotaulun rakenne suunniteltiin huolellisesti, ja toiminnalle valittiin 

vaatimusten perusteella oikea rajapinta. Tietokantarajapinnaksi tuli MySQL Ab:n 

oma MySQL Connector, joka asennuksen jälkeen voidaan lisätä käyttäjä- tai 

järjestelmätietolähteenä Windowsin natiiveihin tietolähteisiin.  Ohjelmassa ei siis 

ole erikseen vetotulosten syöttöikkunaa, vaan tulokset tallentuvat erillisen 

WinVeto-ohjelman kautta tulostietokantaan. 
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Kuva 13. WinVeto-ohjelman käyttöliittymä. 

 

5.2 Raportointi 

 

Varsinaisen raportin tai testausselosteen luonti järjestelmän avulla ei kuulunut 

tämän tutkintotyön piiriin, vaikka se kuuluu itse järjestelmän kehittämiseen. 

Rajallisen projektiin käytettävän ajan ja resurssien takia se suoritetaan 

jatkoprojektina myöhemmin. Raportoinnin pääperiaatteet ja liitynnät muuhun 

järjestelmään kuitenkin tehtiin jo osittain valmiiksi muun tässä raportissa käsitellyn 

työn aikana. 

 

Raportin luominen tapahtuu siirtymällä järjestelmän työmääräinlistassa halutun 

työnumeron raporttipainikkeen avulla raportin luontitilaan, jolloin järjestelmä hakee 

raporttipainikkeen onClick-tapahtumatyypin arvoksi annetun ID-argumentin 

mukaiset testaustulokset tietokannasta.  
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Listaus 4. Raportin tulosten hakuparametrit ja esim erkkikysely. 

 

Raportin generointisivulla käyttäjä valitsee raporttityypin, jonka mukaisesti tulostuu 

raportin pääosa. Raportin pääosaan tulostuvat kaikki asiakkaan tiedot, testattavan 

tuotteen tiedot ja standardit materiaalitietoineen ja mahdolliset viitteet. Pääosa 

kertoo myös, minkälainen testaus on kyseessä.  

 

Pääosan alle tulostuvat kaikki kyseiselle työnumerolle tallennetut testaustulokset. 

Jos kaikkia testauksia ei ole suoritettu, jää kyseisen testauksen tulostietokohta 

tyhjäksi. Tällä menetelmällä saadaan yksikäsitteinen raporttimalli, jossa muuttuvat  

vain pääosan tiedot ja tulokset. Jokaisen testaustulostyypin kohdalla on 

valintaruutu, jossa käyttäjä voi määritellä onko testaus akkreditoitu. 

 

Testauksen akkreditointiin viittaaminen on tarkasti säädetty FINAS (Finnish 

Accreditation Service) V1/2007 –vaatimuksessa. FINAS määrittelee viittaamisen 

siten, että jos raportissa yksikin mainittava testaus ei kuulu yrityksen 

akkreditoinnin piiriin, ei koko raporttia myöskään voi merkitä akkreditoiduksi. 

FINAS-vaatimus 1/2007 tämän seuraavasti: 

Ylläolevassa painikkeessa on PHP-skripti akenut tietokannasta tallennetun työmääräinnumeron ja 

sitä vastaavan ID-numeron ja tulostanut ne HTML-painikkeeksi. Painettaessa selain siirtyy OnClick-

metodin parent.location.href-komennon argumentin 1 mukaiseen osoitteeseen, jossa raportin 

luontiskripti ottaa arvokseen GET-metodilla lähetetyn arvon id, ja hakee sen perusteella 

tietokannasta taas sitä vastaavan työnumeron ja vuoden. Työnumeron ja vuoden perusteella 

tehdään haku kaikkiin testaustulostauluihin, joka palauttaa kaikki kyseisillä argumenteillä 

tallennetut tulokset. 

SQL:  

SELECT work_id, work_year FROM works_table 

LEFT JOIN vetotulokset_table ON works_table.work_id = 

vetotulokset_table.work_id WHERE id = 1; 

Generoity työnumero XYZ 

OnClick=”parent.location.href=’raportin_luontisivu?id=generoitu ID-numero’” 
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”Jos vain osa toiminnasta on akkreditoitu, on akkreditoidun toiminnan 

selvästi erotuttava muusta toiminnasta, ja vain akkreditoidun toiminnan kohdalla 

voidaan viitata akkreditointiin”. [7] 

 
 
Kuva 12 – Metlab Oy:n akkreditointitunnus 

 

 Aikaisemmin Metlab Oy:llä oli käytäntönä käyttää useita erilaisia raporttipohjia, 

joissa oli, tai ei ollut akkreditointiin viittaavaa tunnusta. Tämä käytäntö päätettiin 

suoraviivaistaa käyttämällä testauskohtaista akkreditointiin viittaamista. 

Akkreditointiin viittaminen voidaan tehdä käyttämällä virallista 

akkreditointitunnusta tai viittaamalla siihen sanallisesti. Testauskohtaisessa 

akkreditointiin viittaamisessa tulostetaan akkreditoinnin osoittava 

akkreditointitunnus kyseisen testauksen kohdalle käyttäjän valintaruutuun 

merkitsemän arvon mukaisesti. Valintaruutu antaa tilansa mukaan lopulliselle 

tulostusskriptille arvoksi 1 tai 0 akkreditoinnin kohdalla, jolloin tulostusskripti 

tulostaa akkreditointitunnuksen, jos arvoksi on annettu 1. 

 

6. TUKEVAT TOIMENPITEET 
 

Metlab Oy:n tietoliikenneyhteydet todettiin projektin loppuvaiheessa 

riittämättömiksi järjestelmän ja käytettävyyden asettamille vaatimuksille. Nopean 

tarjontakartoituksen jälkeen tehtiin sopimus kiinteästä SDSL-internetyhteydestä 

paikallisen palveluntarjoajan kanssa. Uuden yhteyden avulla saatiin järjestelmän 

yrityksen ulkoisen näkyvyyden vaatimat kiinteät IP-osoitteet palvelimelle. Kiinteä 

palvelimen IP-osoite mahdollistaa oman nimipalvelimen käytön ja siten helpon ja 

hallitun pääsyn ulkopuolelta jaettuihin verkkoresursseihin. Samalla luotiin 

mahdollisuus työntekijöiden VPN-etätyöyhteyksiin. 

 

Testausprosessin läpikäynnin optimoimiseksi yrityksen työkonekantaa täytyi 

päivittää ja huoltaa. Loppuvuodesta 2006 hankittiin esivalmisteluun toinen 

puoliautomaattinen katkaisusaha. Alkuvuonna 2007 suoritettiin raskaassa 

käytössä olevan katkaisuleikkurin perusparannus. Leikkuri on nestejäähdytetty 

laikkaleikkuri, joka käyttää keraamisia katkaisulaikkoja. Leikkuri on alun perin 60-

luvulta, mutta siihen oli tehty myöhemmin modifikaatioita, kuten uusi 
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suojakotelointi. Leikkurin ongelmina olivat heikko leikkuunesteen kierrätys- 

ja nostokyky sekä epäluotettava sähköjärjestelmä.  

 

 

 

Sähköjärjestelmä oli releohjattu 500 voltin järjestelmä, joka otti syöttöjännitteensä 

400 voltin voimavirtaverkosta ulkoisen muuntajan avulla. Peruskorjaus aloitettiin 

purkamalla vanha sähköjärjestelmä samalla dokumentoiden kytkennät. 

Seuraavaksi irrotettiin vanha leikkuunestesäiliö ja pumppu, jonka jälkeen 

suoritettiin kuorirakenteelle puhdistus, hionta ja maalaus. Uusi sähköjärjestelmä 

suunniteltiin osittain vanhojen releiden varaan, koska releet ja kontaktorit olivat 

erittäin hyväkuntoisia ja varmatoimisia. Uusi ulkoinen käyttökytkinpaneeli 

toteutettiin nykyaikaisilla suojatuilla kytkimillä roiskesuojattuun kojelaatikkoon. 

Sopiva leikkuunestepumppu löytyi hetken etsimisen jälkeen työstökoneliikkeestä.  

 

Uusi pumppu asennettiin modifioituun nestesäiliöön ja sille tuotiin ulkoisesti 

käyttöjännite suoraan muuntajalta vikavirtasuojan ja käyttökontaktorin kautta. 

Laitteen syöttöletkut uusittiin samalla. Lopputulos oli toivotunlainen: 

leikkuunestepumppu toimi hiljaisesti ja luotettavasti nostaen sopivalla paineella 

jäähdytysnesteen leikkaustasolle. Päämoottorin sähköistys toimi myös nyt 

helpommin laitteen etulevyyn kiinnitetyn käyttöpaneelin kautta. 

 

Tukevaksi toimenpiteeksi voidaan lukea myös Metlab Oy:n kanssa samoissa 

tiloissa toimivan koneistusalihankkijan liittäminen Metlab Oy:n verkkoon 

työseurannan tehostamiseksi. Projektin edetessä myös alihankkijoille luodaan 

työkalu töiden seurantaan. Alihankkijoille tämä tarkoittaa helpottunutta 

työseurantaa ja automatisoitua laskutettavien töiden tulostusta. 
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7. YHTEENVETO 
 

Työn tavoitteena oli luoda aineenkoetuslaboratoriolle testausprosessia tukeva ja 

raportointia helpottava keskitetty tiedonkeruu- ja tulosraportointijärjestelmä. Työ 

oli pääosin tietoteknistä, lukuun ottamatta tuotannonohjauksen teoriaosuutta. 

Tarkoituksena oli myös oppia hallitsemaan monimuotoisia projekteja ja laatimaan 

rajat ja lähtökohdat tavoitteiden mukaisesti projekteille. Työn alkuvaiheeseen 

sisältyi teoriaosuus, jossa tutkittiin tuotannonohjauksen kirjallisuutta ja käytössä 

olevia työkaluja. Teorian perusteella laadittiin runko, vaatimukset ja tavoite itse 

työn suoritusosalle.  

 

Työn suoritusosa koostui laitetason päivityksistä ja koko järjestelmän 

ohjelmoinnista. Koko työn läpivientiprosessi avasi uusia ja erilaisia näkökulmia 

projektinhallinnan kannalta ja opetti keskittymään olennaiseen. Verrattaessa työn 

tulosta asetettuihin vaatimuksiin voidaan todeta työn onnistuneen odotetulla 

tavalla. Koska työn tarkoituksena oli kehittää ohjelmallinen järjestelmä, on työn 

tulosten pitkän aikavälin vaikutus tuotantoprosessiin arvioitava vasta useamman 

kuukauden käytön jälkeen. Oppimistavoitteet saavutettiin ja suurelta osin ylitettiin. 

Järjestelmän hienosäätö ja mukautus pääsee alkamaan vasta käyttöönoton 

jälkeen saadun käyttökokemuksen kautta. Itse työ oli mielenkiintoinen ja erittäin 

haastava kokonaisuus.  
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